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گزارش روز

یادداشت روز

ترجمهجامعه

گزارشگفت وگو

...امــا حتــا زمانــی کــه بــاران می باریــد، آن زمیــن 

خشــک و تشــنه منی توانســت بــه راحتــی آب را جــذب 

کنــد. جنگل زدایــی در کوه هــا، ســطح شــیب داری را 

بــه وجــود آورده کــه بــه آب اجــازه می دهــد بــه رسعــت 

ــن بیایــد و بنــد، آســیاب و زمین هایــی کــه بــه  پایی

ــد را خــراب کنــد. عبدالغفــور  تازگــی کشــت شــده ان

41ســاله کــه بــرای کشــت دوبــاره، پــرش را از رفــن 

بــه مکتــب بازداشــته اســت، گفــت: »وضعیــت بــرای ما 

ــرو  ــا در گل ف ــنه ی پ ــا پاش ــت.« ت ــده اس ــخت تر ش س

ــا کج بیلــی... ــود و ب رفتــه ب

ــس  ــه  از پارادوک ــو، وزارت داخل ــه )17 دل روز جمع

وزارت،  ایــن  برداشــت.  پــرده  تعجــب آوری 

ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــر مب ــدی، مدی ــد احم میان احم

فرماندهی کابــل و پنــج کارمنــد دیگــر ایــن مدیریــت را 

بــه اتهــام رهــری بزرگ  تریــن گــروه قاچــاق و پخــش 

مــواد مخــدر در کابــل، دســت گیر کــرد.

مدیــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر فرماندهــی کابــل بــا 

کارمنــدان زیــر دســتش ســال ها در شــهر کابــل، بــازار 

خریــد و فــروش مــواد مخــدر را در کنــرل داشــته انــد.

ایــن مدیریــت جــای ایــن کــه بــرای از میــان 

کاهــش... یــا  و  برداشــن 

 صحــت روان، جــزء مهمــی از  ابعــاد ســامت 

شــناختی  جنبه هــای  از  را  فــرد  و  اســت  انســان 

)cognitive(، عاطفــی )emotional( و توانایی هــای 

خــود بــرای ایجــاد ارتبــاط بــا دیگــران آگاه می کنــد.

بهــر  روانــی،  صحــت  داشــن  بــا  انســان   

ــق  ــی فائ ــارهای زندگ ــرس ها و فش ــر اس ــد ب می توان

آیــد و کارهــای روزانــه ی خــود را پربارتــر و ســودمندتر 

ــرای جامعــه باشــد.  ــد فــرد مفیــدی ب کنــد و می توان

اختال هــا و مشــکل های روانی/عصبــی بــا تأثیــر 

ــرده و وی را در جنبه هــای  ــرد، کار ک ــامت ف روی س

ــردی... ــی ف ــف زندگ مختل

ــک  ــروه تحری ــم گ ــو مه ــته دو عض ــه ی گذش هفت

ــن  ــد. ای ــرور شــده  ان ــل ت ــان پاکســتانی در کاب طالب

ــر  ــتو منت ــی پش ــی بی بی س ــایت انرنت ــر در س خ

منبــع  یــک  ایــن خــر،  بنیــاد  بــر  اســت.  شــده 

ــتانی  ــان پاکس ــروه طالب ــتان و گ ــتخباراتی پاکس اس

تأییــد کــرده  انــد کــه »شــیخ خالــد حقانــی« یکــی از 

ــان  ــک طالب ــین تحری ــاون پیش ــه  و مع ــراد بلندپای اف

فرمانــده ی  یونــس«  یوســف  »قــاری  و  پاکســتانی 

مشــهور ایــن گــروه در نزدیــک هوتــل انرکانتیننتــال 

ــه... ــی  ک ــد؛ جای ــده  ان ــرور ش ت

توپپنچرانتخاباتدرزمینکمیسیونها

قاچاق مواد مخدر
 در لباس مبارزه با آن

مردم از کدام اختالل ها 
رنج می برند؟

تغییرات اقلیمی در افغانستان، 
چشم اندازهای آینده برای صلح 

را پیچیده می کند

کشته شدن دو عضو مهم طالبان 
پاکستانی در کابل چه چیزی را 

برمال می کند؟
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کرونا در چین و  زنگ ِ زوال 
صنایع حامی اقتصاد جهانی

اگر FIFA و AFC اجازه 
دهد، فوتسال از فوتبال 

جذاب تر است

ــد  ــا می آی ــه دنی ــی ب ــل در جغرافیای ــال قب ــا، 60 س رض

طالبــان  تروریســتی  گروه هــای  النــه ی  بعدهــا  کــه 

ــاال، او  ــا ح ــی ت ــای داخل ــال های جنگ ه ــود. از س می ش

ســاکن شــهر کابــل اســت. شــهروندانی کــه در ســال های 

از  انــد  کتاب هایــی  انــد،  بــوده  افغانســتان  در  جنــگ 

ــد: »اگــر  ــخ جنــگ در کشــور. رضــا می گوی روایت هــای تل

مــن رشوع کنــم بــه حــرف زدن کنــم، بایــد ســاعت ها وقــت 

ــت... ــردی اس ــود.« او م ــته ش گذاش

ــه )18  ــه، روز جمع ــی وزارت داخل ــد امنیت ــن ارش معی

ــهروندان  ــکایت های ش ــه ش ــیدگی ب ــل رس ــه دلی ــو( ب دل

بلــخ، بــه ایــن والیــت ســفر کــرده اســت.

عبدال صبــور قانــع، معیــن ارشــد امنیتــی ایــن وزارت، 

در جریــان ایــن ســفر خــود بــه فرماندهــان پولیــس ایــن 

والیــت گفتــه اســت کــه دو مــاه فرصــت...

ویژه ی صلح

مســؤوالن محلــی در والیــت رسپــل می گوینــد کــه 

افــراد ناشــناس یــک زن جــوان را در ایــن والیــت رس 

بریدنــد.

بــه  رسپــل،  والــی  ســخن گوی  امانــی،  ذبیح اللــه 

روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه ایــن زن حــدود ۲0 

ــناس... ــراد ناش ــن دارد و اف ــال س ــا ۲۳ س ت

هــر چنــد وزیــر صحــت، ابتــدای هفتــه ی گذشــته 

گفتــه بــود، عــده ای از دانش جویــان افغــان کــه در چیــن 

بــه رس می برنــد، بــه زودی بــه افغانســتان انتقــال داده 

ــه ی  ــون پروس ــا کن ــه ت ــود ک ــه می ش ــا گفت ــوند؛ ام می ش

ــت. ــده اس ــاز نش ــان آغ ــن دانش جوی ــال ای انتق

به دستور رییس جمهور غنی، کمیته ای...

معین ارشد امنیتی وزارت داخله در بلخ: شبکه های 
جرمی نابود شود

افراد ناشناس یک زن جوان را 
در رسپل رس بریدند

پروسه ی انتقال دانش جویان افغان 
از چین آغاز نشده است

در صلح می توانم بیشرت درآمد داشته باشم
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عبدالرزاق ُممرَک  

»رسمربی تیم ملی فوتسال افغانستان«
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و  تأخیــر  ماه هــا  از  پــس 

 ۳00 رس  بــر  فــراوان  کش مکش هــای 

هــزار رأی جنجالــی در کمیســیون مســتقل 

ــیون روز  ــن کمیس ــام ای ــات، رسانج انتخاب

یک شــنبه )1 جــدی( بــا اعتبــار بخشــیدن 

ایــن آرا موفــق بــه اعــام نتیجــه ی ابتدایــی 

انتخابــات ریاســت جمهوری ســال جــاری شــد. بــر اســاس 

نتیجــه ی اعام شــده، محمــدارشف غنــی، رییس جمهــور فعلــی 

افغانســتان، بــا بــه دســت آوردن بیشــرین آرا، برنــده ی نتیجه ی 

ــی  ــا اعــام نتیجــه ی ابتدای ــات اعــام شــد؛ ام ــی انتخاب ابتدای

ــادی از ســوی  ــا واکنش هــای زی ــی، ب ــای غن ــده شــدن آق و برن

نامــزدان ریاســت جمهوری بــه ویــژه تیــم ثبــات و همگرایــی بــه 

رهــری عبداللــه عبداللــه، مواجــه شــد.

ثبــت  رونــد  آغــاز  و  ابتدایــی  نتیجــه ی  اعــام  از  پــس 

شــکایت های انتخاباتــی از ســوی نامــزدان ریاســت جمهوری، 

تنهــا تیــم ثبــات  و همگرایــی در روز نخســت چهــار هــزار 6۳ 

ــل داد.  ــات تحوی ــکایات انتخاب ــیون ش ــه کمیس ــکایت را ب ش

بیشــرین ایــن شــکایت ها مربــوط بــه باطــل شــدن ۳00 

ــه ی  ــان پروس ــارج از زم ــد خ ــه می  ش ــه گفت ــود ک ــزار رأی ب ه

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــی ب رأی ده

کمیســیون  ســخن گوی  الیاســی،  آقــای  زمــان  آن  در 

ــود  ــه ب ــل گفت ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــی، ب ــکایات انتخابات ش

کــه ۳7 تــا ۳۹ روز نیــاز اســت بــه ایــن شــکایت ها رســیدگی و 

در مــورد آن تصمیم گیــری صــورت گیــرد.

انتخاباتــی،  شــکایت های  ثبــت  رونــد  پایــان  روز  در 

ایــن کمیســیون اعــام کــرد کــه حــدود 16۵00 شــکایت 

انتخاباتــی در رسارس افغانســتان ثبــت شــده کــه از ایــن میــان 

۲۳00 شــکایت در کابــل و 14۲00 شــکایت دیگــر در ســایر 

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــزدان ب ــوی نام ــا از س والیت ه

بــه شــکایت های  رســیدگی  ایــن حــال کمیســیون  بــا 

انتخاباتــی، رسانجــام پــس از یــک مــاه و پنــچ روز از رونــد 

چهارشــنبه  روز  انتخاباتــی،  شــکایت های  بــه  رســیدگی 

مــورد شــکایت های  در  را  نهایــی اش  فیصلــه ی  دلــو(   16(

انتخاباتــی اعــام کــرد.

زهــره بیــان شــینواری، رییــس ایــن کمیســیون، گفــت 

ــه ۳00 هــزار رأی  ــوط ب کــه آرای 141۲ محــل رأی دهــی مرب

جنجالــی، بــه تفتیــش ویــژه و آرای ۲۹8 محــل دیگــر بــه 

بازشــاری مجــدد مــی رود.

رأی  از 1۳76۳0  افــزود: »10 درصــد  خانــم شــینواری 

مشــکوک کــه شــامل ۳0۹ محــل اســت، بــه تفتیــش فرســتاده 

می شــود تــا مــورد بررســی قــرار بگیــرد کــه آیــا معلومــات 

بایومریکــی، ژورنــال و ریزلشــیت دارد و یــا خیــر. از ایــن 10 

درصــد، اگــر ۳۵ درصــد معیارهــا را تکمیــل نکــرده باشــد، 

متــام محــات مربــوط بــه ایــن آرا، بــه تفتیــش ویــژه فرســتاده 

ــد.« ــد ش خواه

بــه گفتــه ی رییــس کمیســیون شــکایات، پــس از تفتیــش 

ویــژه، آرایــی کــه معیارهــا را تکمیــل کــرده باشــد، معتــر 

ــام  ــل اع ــد، باط ــرده باش ــل نک ــا را تکمی ــه معیاره ــی ک و آرای

ــد. ــد ش خواه

او هم چنــان گفــت کــه 1۵ درصــد از 10۲ هــزار رأی خــارج 

ــاری  ــه بازش ــود، ب ــل می ش ــامل 110۳ مح ــه ش ــان ک از زم

ویــژه مــی رود و در صورتــی کــه ۳۵ درصــد آن، معیارهــا را 

تکمیــل نکــرده باشــد، متــام ایــن آرا باطــل اعــام خواهــد شــد.

بانــو شــینواری، در مــورد ۲4۲۳ محــل رأی دهــی بــدون 

بایومریــک نیــز گفــت: »فیصله شــده کــه ۲۹8 محــل رأی دهی 

بــه بازشــاری مجــدد بــرود و بــه هــر میزانــی کــه معیارهــای الزم 

را تکمیــل نکــرده باشــد، باطــل اعــام خواهــد شــد.«

کمیســیون  نهایــی  فیصلــه ی  اعــام  از  پــس  روز  ســه 

و  اســتینافی  شــکایت های  مــورد  در  انتخاباتــی  شــکایات 

تفتیــش ویــژه ی آرای 141۲ محــل رأی دهــی مربــوط بــه 

آرای ۲۹8  مجــدد  بازشــاری  و  رأی جنجالــی  هــزار   ۳00

ــد  ــات می گوی ــتقل انتخاب ــیون مس ــا کمیس ــر؛ ام ــل دیگ مح

کــه تــا کنــون ایــن فیصلــه بــرای تطبیقــات در ایــن کمیســیون 

نرســیده اســت.

مســتقل  کمیســیون  ســخن گوی  ابراهیمــی،  عزیــز 

ــه روزنامــه ی صبــح کابــل  ــو(  ب ــات، روز جمعــه )18 دل انتخاب

ــه ی خــود  ــه حــال فیصل ــا ب گفــت کــه کمیســیون شــکایات ت

را در بــاره ی تفتیــش و بازشــاری آرا بــه ایــن کمیســیون 

نفرســتاده اســت.

او گفــت: »مــا انتظــار داریــم کــه کمیســیون شــکایات 

انتخابــات هــر چــه زوتــر فیصلــه  نهایــی اش را در بــاره ی 

بــه  رأی دهــی  محــات  دوبــاره ی  بازشــاری  و  تفتیــش 

ــیون  ــن کمیس ــا ای ــتد ت ــات بفرس ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس

رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا هــر چــه زوتــر ختــم کنــد و 

نتیجــه ی نهایــی انتخابــات ریاســت جمهوری را اعــام شــود.«

ــه ی  ــس دبیرخان ــادی، ریی ــاه اعت ــال، چمن ش ــن ح ــا ای ب

ــل  ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــی، ب ــکایات انتخابات ــیون ش کمیس

گفــت کــه مــن فیصلــه آمــاده شــده بــود؛ امــا بــه دلیــل برخــی 

کارهــای تخنیکــی کــه بایــد انجــام می شــد، تــا بــه حــال ایــن 

فیصلــه، بــه کمیســیون انتخابــات فرســتاده نشــده اســت.

آقــای اعتــادی، گفــت کــه روز شــنبه )1۹ دلــو( ایــن 

کمیســیون، فیصلــه نهایــی ا ش را بــرای بازشــاری و تفتیــش 

دوبــاره ی محــات رأی دهــی بــه کمیســیون مســتقل انتخابــات 

می فرســتد تــا رونــد تفتیــش و بازشــاری آرا را ایــن کمیســیون 

آغــاز کنــد.

ــدن  ــی ش ــات از طوالن ــر انتخاب ــای ناظ ــی نهاده نگران

ریاســت جمهوری انتخابــات 

کــه  می گوینــد  انتخاباتــی  ناظــر  نهادهــای  چنــد  هــر 

ــات، پــس از بررســی   آن هــا انتظــار داشــتند، نتیجــه ی انتخاب

شــکایات  کمیســیون  ســوی  از  انتخاباتــی  شــکایت های 

انتخابــات، ایــن کمیســیون فیصلــه  نهایــی اش را بــرای اعــام 

ــیون  ــه کمیس ــت جمهوری ب ــات ریاس ــی انتخاب ــه ی نهای نتیج

ــه ی  ــه پروس ــود ک ــده می ش ــال دی ــا ح ــتد؛ ام ــات بفرس انتخاب

ــن نگران کننــده  ــی شــدن مــی رود و ای ــه طوالن ــات رو ب انتخاب

ــت. اس

بنیــاد انتخابــات شــفاف افغانســتان یــا تیفــا، تأکیــد کــرده 

بــه  فیصلــه ی محافظه کارانــه ی کمیســیون رســیدگی  کــه 

شــکایت های انتخاباتــی، نــه تنهــا تصویــر روشــنی از نتیجــه ی 

انتخابــات ارائــه نکــرده؛ بلکــه اوضــاع را مبهم تــر کــرده اســت.

کمیســیون  نهایــی  فیصلــه ی  دنبــال  بــه  نهــاد  ایــن 

شــکایات، روز چهارشــنبه )16 دلــو( بــا نــر خرنامــه ای 

ــون  ــواردی، قان ــا در م ــیون، حت ــن کمیس ــه ای ــت ک ــه اس گفت

انتخابــات، لوایــح و طرزالعمل هــا را نادیــده گرفتــه و پروســه ی 

بیشــر طوالنــی شــدن  بــه  را  انتخابــات ریاســت جمهوری 

ســوق داده اســت.

تیفــا، تفتیــش ویــژه ی آرای خــارج از وقــت رأی دهــی، 

بازشــاری مجــدد ۲۹8 محــل دارای آرای غیربایمریــک و 

تفتیــش و بازشــاری محاتــی کــه تفــاوت باالتــر از 6 رأی 

را  دارد  بایومریــک  معلومــات  و  کاغــذی  ریزلشــیت  میــان 

گمراه کننــده و خــاف قانــون دانســته اســت.

کمیســیون  کار  کــه  اســت  کــرده  تأکیــد  نهــاد،  ایــن 

شــکایات، ناتکمیــل بــوده و ایــن کمیســیون، بایــد دوشــادوش 

کمیســیون مســتقل انتخابــات در تفتیــش و بازشــاری آرا 

ــرد. ــهم بگی س

عادالنــه ی  و  آزاد  انتخابــات  مؤسســه ی  ســویی  هــم  از 

افغانســتان یــا فیفــا، از اعــام فیصلــه ی نهایــی کمیســیون 

رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی، اســتقبال کــرده اســت.

ــه ای، از  ــر خرنام ــا ن ــو( ب ــنبه )16 دل ــا، روز چهارش فیف

ــا قاطعیــت و  ــا ب ــی خواســته اســت ت کمیســیون های انتخابات

ــا حفــظ روحیــه ی هــم کاری، در راســتای تکمیــل  جدیــت و ب

ــد. ــاش کنن ــت جمهوری، ت ــات ریاس ــه ی انتخاب ــردن پروس ک

در خرنامــه آمــده اســت، انتظــار می رفــت کــه کمیســیون 

شــکایات، نتیجــه ی بررســی ها و تصامیــم خــود را نهایــی و 

ــی  ــت از طوالن ــده، حکای ــات ارائه ش ــا معلوم ــد؛ ام ــام کن اع

ــه دارد. ــدن پروس ش

»موضع گیــری  اســت:  کــرده  تأکیــد  نهــاد،  ایــن 

تفاوت هــای  برگیرنــده ی  در  شــکایات،  کمیســیون  جدیــد 

و  شــده  گرفتــه  نظــر  در  فیصدی هــای  در  ســؤال برانگیز، 

ــه  ــت ک ــکوک اس ــی آرای مش ــرای بررس ــاوت، ب ــزم متف مکانی

اســت.« بیشــر  وضاحــت  و  روشــنی  نیازمنــد 

میــزان  کم تریــن  امســال،  ریاســت جمهوری  انتخابــات 

ــیون های  ــت کمیس ــار می رف ــت و انتظ ــده را داش رشکت کنن

انتخاباتــی در روزهــای نخســت، نتیجــه  را اعــام کننــد؛ 

ــات  ــزاری انتخاب ــاه از برگ ــچ م ــه پن ــک ب ــه نزدی ــال ک ــا ح ام

ــس از  ــی رود پ ــار م ــت. انتظ ــه  نیس ــری از نتیج ــته، خ گذش

ــه ی  ــل، نتیج ــزار مح ــک ه ــش از ی ــش بی ــاری و تفتی بازش

ــود.  ــام ش ــی اع نهای
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بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت کــه افغانســتان 

مرکــز عمــق اســراتژیک کشــورهای همســایه و میدانی 

ــزرگ  ــا قدرت هــای ب ــرای جنگ هــای نیابتــی آن هــا ب ب

جهــان اســت؛ جنــگ اســتخباراتی پیچیــده و ســختی 

کــه ســال ها اســت از مــردم افغانســتان قربانــی گرفتــه 

و هم چنــان قربانــی می گیــرد. هفتــه ی گذشــته، دو 

ــه  ــورت مخفیان ــه ص ــه ب ــان ک ــروه طالب ــد گ ــو ارش عض

وارد کابــل شــده بودنــد، بــه صــورت مرمــوز کشــته 

ــود کــه  ــی« ب ــد حقان ــراد »خال ــن اف شــدند؛ یکــی از ای

نقــش کلیــدی در شــورای رهــری طالبــان پاکســتانی 

داشــته اســت. او، زمانــی معــاون رهــر گــروه طالبــان 

ــای  ــن در حمله ه ــت داش ــه دس ــوده و ب ــتانی ب پاکس

ــته  ــرد کش ــت. ف ــوده اس ــم ب ــتان مته ــزرگ در پاکس ب

شــده ی دیگــر، »قــاری یوســف یونــس«، فرمانــده ی 

ــت. ــتان( اس ــان پاکس ــروه )طالب ــن گ ــی ای نظام

طالبــان  فرماندهــان  از  تــن  دو  شــدن  کشــته 

صلــح  گفت وگوهــای  کــه  حالــی  در  پاکســتانی 

قــرار اســت بــه نتیجــه برســد، نشــان می دهــد کــه 

جنگ هــای اســتخباراتی در منطقــه و اخــال در رونــد 

صلــح افغانســتان، بیــش از پیــش رسعــت گرفته اســت. 

ــد و  ــای ض ــت، گزارش ه ــم اس ــیار مه ــه بس ــزی ک چی

نقیــض از نحــوه ی کشــته شــدن و چرایــی حضــور و 

کشــته شــدن ایــن دو فــرد اســت. طالبــان پاکســتانی 

کــه بــرای چنــد روز مــرگ ایــن دو عضــو خــود را مخفــی 

ــا  ــری ب ــا در درگی ــه آن ه ــد ک ــی ان ــد، مدع ــرده بودن ک

نیروهــای امریکایــی کشــته شــده انــد؛ امــا منابــع 

امنیتــی افغانســتان می گوینــد کــه دو فــرد کشــته 

ــه کــه شــهروند  ــان پاکســتانی ن شــده از اعضــای طالب

افغانســتان بودنــد. آنــان می گوینــد کــه بــه اتهــام قتــل 

ایــن دو نفــر، اعضــای یــک شــبکه ی تروریســتی بــزرگ 

در کابــل بازداشــت شــده کــه در قتل هــای زنجیــره ای 

و هدف منــد دســت داشــته انــد.

صــورت  بــه  نفــر  دو  ایــن  کــه  می شــود  گفتــه 

حــاال  تــا  امــا  بودنــد؛  شــده  کابــل  وارد  مخفیانــه 

مشــخص نیســت کــه هــدف آمــدن آنــان بــه کابــل چــه 

بــوده اســت؟ پاکســتان همــواره بــه پنــاه دادن، تجهیــز 

و همــکاری بــا گروه هــای تروریســتی متهــم بــوده و 

ــا وجــودی کــه شــواهد روشــن؛ امــا ایــن کشــور ایــن  ب

ــتان  ــگ افغانس ــت. جن ــرده اس ــه رد ک ــا را همیش ادع

ــان  ــع طالب ــتخباراتی دارد و مناب ــرده ی اس ــاد گس ابع

پاکســتانی تأییــد کــرده انــد کــه ممکــن اســت کشــته 

شــدن اعضــای ارشــد ایــن گــروه در کابــل، توســط 

اســتخبارات پاکســتان انجــام شــده باشــد. 

زمینــه  ایــن  در  افغانســتان  حکومــت  کنــون  تــا 

ــی  ــع امنیت ــت. مناب ــته اس ــمی نداش ــر رس ــار نظ اظه

ــال  ــه دنب ــه ب ــد ک ــه ان ــل گفت ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ب

ــرای ایــن موضــوع اســتند؛ امــا کشــته  ــخ  ب یافــن رسن

افغانســتان  پایتخــت  قلــب  در  افــراد،  ایــن  شــدن 

نشــان دهنده ی آن اســت کــه یــا دســت گاه امنیتــی 

کشــور از حضــور ایــن دو آگاه نبــوده اســت یــا دســتگاه 

ــر  ــری ب ــلط بیش ــر، تس ــورهای دیگ ــتخباراتی کش اس

جریــان داشــته اســت تــا ایــن دو نفــر هــدف قــرار 

گیرنــد.

نیروهــای امنیتــی کشــور مدعــی انــد کــه در پیونــد 

ــن دو نفــر، یــک شــبکه ی تروریســتی  ــن ای ــه قتــل ای ب

در کابــل را بازداشــت کــرده انــد؛ امــا ســؤال ایــن 

اســت کــه پیــش از ایــن چــرا بــه دســت گیری ایــن 

گــروه تروریســتی کــه گفتــه می شــود بــه قتل هــای 

زنجیــره ای و هدف منــد دســت داشــته انــد، اقــدام 

نشــده اســت و ایــن کــه کشــته شــدن ایــن افــراد چــه 

ــته  ــح داش ــای صل ــاالی گفت وگوه ــد ب ــری می توان تأثی

ــد. باش

شورشــی،  گروه هــای  کنــرل  راه هــای  از  یکــی 

تقســیم آن هــا بــه گروه هــای کوچــک، ایجــاد اختــاف 

و هاهنگــی بــا شــبه نظامیــان از ســوی دولت هــا بــوده 

ــه،  ــا بودج ــب ب ــد متناس ــوری بتوان ــر کش ــا ه ــت ت اس

اســتفاده ی  آن هــا  از  نظامــی اش،  قــدرت  و  تــوان 

در  امــروز  کــه  اســت  همیــن  بــرای  کنــد.  ابــزاری 

ــا،  ــد دنی ــورهای قدرت من ــام کش ــتان مت ــگ افغانس جن

کشــورهای هم ســایه و حــوزه ی خلیــج رشیــک انــد 

و بــه صــورت مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم، در پــی 

ــتند.  ــتی اس ــای تروریس ــویی گروه ه ــری و هم س یارگی

افغانســتان میــدان جنــگ بــوده و اهدافــی کــه همیشــه 

ــال  ــل دنب ــورهای دخی ــوی کش ــا از س ــن جنگ ه در ای

ــه دنبــال صدمــه  ــوده اســت؛ یکــی ب شــده؛ متفــاوت ب

بــه رقیــب جهانــی خــود اســت، دیگــری  رســاندن 

ــع  ــرای مناف ــی ب ــک و یک ــگ ایدیولوژی ــال جن ــه دنب ب

ــی و منطقــه ای  اقتصــادی و رقابــت در بازارهــای جهان

ــام و نوکــر  ــازار اته در جنــگ افغانســتان ســهم دارد. ب

ــدام  ــر ک ــوده و ه ــرم ب ــواره گ ــز هم ــردن نی ــاب ک خط

ــه  ــا دشــمن، اجنبــی و بیگان ــه همــکاری ب دیگــری را ب

ــری  ــوص دیگ ــی را مخص ــه ی غام ــرده و حلق ــم ک مته

ــی  ــر، طوالن ــگ دامن گس ــن جن ــت. در ای ــته اس دانس

ــاک، همیشــه مــردم ملکــی و بی گنــاه قربانــی  و خطرن

ــد. ــوده ان ب

قتلمرموزدوفرماندهی
طالبدرکابل

گروه  مهم  عضو  دو  گذشته  هفته ی 

ترور  کابل  در  پاکستانی  طالبان  تحریک 

انرنتی  سایت  در  خر  این  شده  اند. 

بر  است.  شده  منتر  پشتو  بی بی سی 

استخباراتی  منبع  یک  خر،  این  بنیاد 

تأیید  پاکستانی  و گروه طالبان  پاکستان 

کرده  اند که »شیخ خالد حقانی« یکی از افراد بلندپایه  و معاون 

یونس«  یوسف  »قاری  و  پاکستانی  طالبان  تحریک  پیشین 

انرکانتیننتال  هوتل  نزدیک  در  گروه  این  مشهور  فرمانده ی 

ترور شده  اند؛ جایی  که قبا دو حمله ی مرگ بار در آن صورت 

گرفته است و این افراد از جمله کسانی بودند که در صدها 

داشتند. نقش  انتحار  و  انفجار 

تحریک طالبان پاکستانی روز پنج شنبه طی بیانیه ای تأیید 

کرد که شیخ خالد حقانی و قاری یوسف یونس در کابل در 

درگیری با نیروهای امریکایی کشته شده  اند. در عین حال، 

این دو عضو مهم طالبان پاکستان از مسیر والیت پکتیکا وارد 

کابل شده و جسد آن ها از نزدیک هوتل انرکانتیننتال پیدا 

شده  است. گفته می شود که آن ها به دستور رهری طالبان 

پاکستانی به کابل آمده بودند تا دیدارهای مخفیانه ی داشته 

باشند؛ اما این  که آن ها در پایتخت افغانستان با چه کسانی 

دیدار داشته و این  که از سوی چه کسانی کشته  شده  اند، 

اطاعات مؤثق وجود ندارد.

 ۲014 سال  در  او  که  است  متهم  حقانی،  خالد  شیخ 

میادی، یک حمله ی تروریستی را بر یک مکتب نظامی در 

پیشاور پاکستان راه اندازی کرد؛ حمله ای که نزدیک به 1۵0 

شدند. کشته  آن  در  دانش آموز 

یک منبع معتر امنیتی افغانستان به روزنامه ی صبح کابل 

پاکستانی  طالبان  اعضای  از  شده  کشته  فرد  دو  می گوید، 

نیستند، بلکه شهروند افغانستانی استند که به شکل مرموز 

کشته شده  اند. این منبع افزود، در پیوند به این قتل، یک 

در  که  شده  بازداشت  کابل  در  بزرگ  تروریستی  شبکه ی 

دارد. دست  هدف مند،  و  زنجیره ای  قتل های 

اعضای کمیسیون امور دفاعی و امنیتی مجلس منایندگان 

است؛  استخباراتی  جنگ  یک  افغانستان  جنگ  می گویند، 

افغانستان  داخل  در  که  تروریستی ای  گروه های  متامی 

علیه دولت و نظام سیاسی کنونی فعالیت دارند و به دنبال 

رسنگونی این نظام استند، پایگاه های شان در داخل خاک 

از  علنی  طور  به  گروه ها  این  رهران  و  دارد  قرار  پاکستان 

سوی نظامیان پاکستانی و حتا مدارس دینی این کشور مورد 

می گیرند. قرار  حایت 

علی اکر جمشیدی، عضو این کمیسیون، بیان می کند که 

شبیه این گونه رویداد، قبا در والیت های چون کرنها اتفاق 

گروه های  از  برخی  که  دارد  امکان  هم  حاال  و  است  افتاده 

ناراضی دولت اسام آباد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم جای 

پا در داخل خاک افغانستان باز کرده باشند که البته گزارش 

مؤثقی در این راستا وجود ندارد.

یک  ایجاد  به  همواره  افغانستان  دولت  می افزاید،  او، 

رابطه ی حسنه با پاکستان متایل بوده است؛ اما اسام آباد نه 

تنها حسن نیت خود را نسبت به افغانستان نشان نداده بلکه 

تروریستی  و سایر گروه های  از گروه  طالبان  را  حایت خود 

دیگر کم نکرد است. در صورت ادامه ی این وضعیت، امکان 

تدابیر  اتخاذ  به  افغانستان  برخی حلقات در داخل  دارد که 

شوند. وادار  تافی جویانه 

عضو کمیسیون امور دفاعی و امنیتی مجلس منایندگان، 

معتقد است که اعضای مهم گروه طالبان پاکستانی در کابل 

این  اما  اند؛  پنهان منانده  افغانستان  از دوربین استخبارات 

افراد توسط  این  رویداد، سؤال های مهمی را خلق کرده که 

نهادهای  باید  که  سؤال هایی  اند؛  شده  ترور  کسانی  چه 

دهند. پاسخ  افغانستان  امنیتی 

در همین حال، عبدالله قرلق، عضو مجلس سنا، می گوید 

ضعف  کابل،  در  پاکستانی  طالبان  مهم  اعضای  حضور  که 

در عین  نشان می دهد.  را  افغانستان  استخباراتی  نهادهای 

طالبان  همواره  پاکستان  دولت  که  گفت  هم چنان  او  حال، 

کرده  پشتیبانی  و  حایت  افغانستان  دولت  علیه  را  افغان 

اقدام  یک  در  کابل  که  دارد  وجود  احتال  این  اکنون  و 

پاکستانی  طالبان  از  تا  باشد  این  دنبال  به  تافی جویانه، 

کند. حایت 

طالبان پاکستان

گروه های  از  آبسن  خود،  استقال  از  پس  پاکستان 

افراطی بوده که طی سالیان متادی افزایش یافته است. این 

برای سیاست های  ابزاری  آغاز شکل گیری شان،  در  گروه ها 

و  گروه ها ساختارها  این  رفته،  هم  روی  اما  بودند؛  پاکستان 

سیاست های امنیتی اسام آباد را در سطح جهان به چالش 

است  سیاست هایی  محصول  افراطی  گروه های  کشیدند. 

که اسام آباد برای تحقق منافع خود در منطقه تعریف کرده 

لحاظ  به  پاکستانی  طالبان  جنگ جویان  و  فرماندهان  بود. 

افغانستانی  طالبان  گروه  به  شبیه  ایدیولوژیک  و  ساختاری 

نظام  ایجاد  دنبال  به  اخیر،  دهه های  در  آن ها  که  استند 

در  گروه  این  شکست  بودند؛  کشور  این  درون  در  اسامی 

از  آن ها  که  شد  سبب  پاکستان،  در  اسامی  نظام  احیای 

در  را  خود  آرمان  و  بگیرند  فاصله  پاکستان  داخلی  محیط 

کنند. دنبال  افغانستان  خاک  داخل 

و  جغرافیایی  نظر  از  پاکستان  طالبان  شکل گیری  بسر 

اجتاعی، مناطق قبایلی پشتون نشین پاکستان و افغانستان 

است و اغلب آن ها، پشتون هایی استند که در مناطق غربی و 

شال غربی پاکستان در مرز با افغانستان، زندگی می کنند. 

حتا  که  داده  اند  شکل  را  محیطی  پشتون نشین  قبیله های 

شان  بدوی  و  سنتی  زنجیره های  و  بافت ها  حارض،  عرص  در 

را حفظ کرده اند. سنن و آداب این قبایل، قانون نانوشته ای 

اعال  قبایل  این  میان  و  مناطق  این  در  به شدت  است که 

می شود؛ بنابراین، گروه های افراطی به ویژه طالبان پاکستان 

اهداف  با  متناسب  فاقد ساختار  به لحاظ سازوکار وجودی، 

پاکستانی  طالبان  ساختار  خاطر،  همین  به  و  استند  خود 

و  اعتقادات  را  آن  مبنای  که  است  »فرقه ای«  ساختار  عمدتا 

می دهد. تشکیل  خصانه  باورهای 

طالبان پاکستانی به صورت پیچیده با طالبان افغانستانی 

گره خورده اند و آن ها )طالبان پاکستانی( هم زمان با حضور 

نیروهای ارتش این کشور به مناطق غربی و شال غربی، به 

عین  در  و  شدند  تبدیل  مستقل  نظامی  جریان  یک  عنوان 

حال، با حمله ی امریکا به افغانستان، رقم بزرگی از طالبان 

به مناطق غربی  القاعده  به شمول جنگ جویان  افغانستانی 

شمول  به  منطقه  ثبات  امر،  این  که  کردند  فرار  پاکستان 

وجود  با  کرد.  مواجه  تهدید  با  را  پاکستان  و  افغانستان 

ساختارهای مشابه دو گروه اما هر کدام این گروه ها، اهداف 

می کنند. دنبال  را  شان  خود  سیاست های  و 

به  پاکستانی  طالبان  شد؛  ذکر  باال  در  که  هان طوری 

افغانستانی  طالبان  شبیه  ایدیولوژیک  و  ساختاری  لحاظ 

استند؛ اما به لحاظ اهداف مجزا از هم دیگر فعالیت می کنند. 

این  داخل  به  پاکستانی مترکز  طالبان  و حمات  فعالیت ها 

طی  پاکستان  دولت  است.  اسام آباد  دولت  علیه  و  کشور 

اما  افغان متهم است؛  از طالبان  ۲0 سال اخیر، به حایت 

کشته شدن دو عضو مهم طالبان پاکستانی در کابل، ممکن 

است این ذهنیت را بازتاب دهد که گویا، دولت افغانستان با 

است. کرده  ایجاد  رابطه  پاکستانی  طالبان 

کشتهشدندوعضومهمطالبانپاکستانی
درکابلچهچیزیرابرمالمیکند؟

سیدمهدی حسینی

بزکبزکنمیرکهجِولغمانمیرسد
توپپنچرانتخاباتدرزمینکمیسیونها

اکرم رسا
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مهمــی  جــزء  روان،  صحــت   

اســت  انســان  ســامت  ابعــاد  از  

شــناختی  جنبه هــای  از  را  فــرد  و 

 )emotional( ــی )cognitive(، عاطف

ایجــاد  بــرای  توانایی هــای اش  و 

می کنــد. آگاه  دیگــران  بــا  ارتبــاط 

ــد  ــر می توان ــی، به ــت روان ــن صح ــا داش ــان ب  انس

بــر اســرس ها و فشــارهای زندگــی فائــق آیــد، کارهــای 

روزانــه ی خــود را پربارتــر و ســودمندتر کــرده و فــرد 

مفیــدی بــرای جامعــه باشــد. اختال هــا و مشــکل های 

روانی/عصبــی روی ســامت فــرد، اثــر گذاشــته و وی را 

در جنبه هــای مختلــف زندگــی فــردی، خانوادگــی و 

اجتاعــی دســت خوش اختــال می کنــد.

کــه  اســت  ایــن  روی  مترکــز  گــزارش  ایــن  در 

اختال هــای  کــدام  دســت خوش  افغانســتانی ها 

روانــی اســتند؛ بــرای ایــن کار نظرســنجی ای در هــرات، 

کابــل و بلــخ داشــتیم و بــا روان شــناس هایی کــه در 

مراکــز دولتــی و خصوصــی کار می کردنــد، مصاحبــه 

کردیــم.

اروپــا  اتحادیــه ی  از ســوی  آخریــن تحقیقــی کــه 

اختال هــای  شــامل  شــده،  انجــام  والیــت   16 در 

افردگــی، اضطــراب، صدمــه ی روانــی، میــزان ســو 

ــت.  ــی اس ــکار خودکش ــه آور  و اف ــواد نش ــتفاده از م اس

در ایــن تحقیــق، افردگــی 4.86 درصــد، اضطــراب 

ــزان  ــد، می ــی ۵.۳4 درص ــه ی روان ــد، صدم ۲.78 درص

ــکار   ــد و اف ــه آور 1۲.۲ درص ــواد نش ــتفاده از م ــوء اس س

خودکشــی 7.۲۵ درصــد اســت.

ــر از  ــه بیش ــی ک ــی، روان شناس ــن عظیم رشف الدی

یــک دهــه بــا مــردم بــرای حــل بحران هــای روانــی 

کار کــرده، از شــیوع بیــش از انــدازه ی افردگــی، 

اختال هــای  خانوادگــی،  مشــکل های  وابســتگی، 

جنســی، اضطــراب و اســرس پــس از ســانحه یــاد 

ــرد. ک

ــنی  ــر س ــه و در ه ــر طبق ــردم از ه ــتان م در افغانس

ــد.  ــی ان ــه نحــوی دچــار آســیب های روان کــه باشــند، ب

بانــوان  و  روان شــناس ها، جوانــان  مراجعیــن  بیشــر 

ــه دلیــل آســیب های جامعــه ی ســنتی در  اســتند کــه ب

ــد. ــه می کنن ــی مراجع ــاور روان ــزد مش ــتان، ن افغانس

طبقــه ی  بــه  باالتــر  اقتصــادی  ســطح  از  هرچــه 

گســرش  می شــویم،  نزدیــک  پاییــن  افتصــادی 

بیاری هــای روانــی در ایــن گــروه بیشــر می شــود؛ امــا 

حملــه پانیــک )اختــال اضطرابــی(، بیشــر در طبقــه ی 

می شــود. دیــده  اقتصــادی  بــاالی 

والیــت  در  کــه  روان شناســی  حســیب،  حکمــت   

هــرات کار می کنــد، می گویــد: »جوانانــی کــه بــرای 

از آســیب های  اســتفاده از خدمــات روانــی می آینــد 

رنــج می برنــد و منی تواننــد  و خانوادگــی  اجتاعــی 

بــه صــورت درســت ایجــاد تفاهــم بــا خانــواده و اجتــاع 

داشــته باشــند؛ بــه دلیــل پاییــن بــودن ســطح ســواد در 

ــود.« ــی می ش ــای روان ــدید بیاری ه ــبب تش ــت س نهای

 در کنــار ســایر شــهروندان، کــودکان نیــز در معــرض 

آســیب های روانــی قــرار دارنــد؛ اختالــی کــه کــودکان 

نداشــن  و  اســرس  بیش فعالــی،  انــد  متأثــر  آن  از 

ــت. ــی اس ــط اجتاع رواب

ــو از بحران هــا  نوجوانــی و جوانــی، ســنی اســت ممل

ــبب  ــن س ــن س ــه در ای ــف ک ــس مخال ــه جن ــل ب و متای

منطقــی  و  مناســب  درک  گــروه  دو  ایــن  می شــود 

از یک دیگــر نداشــته باشــند و پــس از مــدت کوتــاه 

آشــنایی جــدا می شــوند؛ ایــن ســبب وابســتگی ناایمــن 

ــان  ــر زم ــت و اگ ــی اس ــا افردگ ــراه ب ــه هم ــود ک می ش

ــی  ــت خوش افردگ ــد، دس ــاوره نیاین ــه مش ــب ب مناس

می شــوند. شــدید 

ــه خودکشــی و افــکار وسواســی خودکشــی  ــل ب متای

در نتیجــه ی افردگــی شــدید بــه وجــود می آیــد و 

بــرای حــل ایــن بحــران روانــی هرچــه زودتــر بایــد نــزد 

ــرد.  ــه ک ــناس مراجع روان ش

وزارت صحــت عامــه، شــیوع بیاری هــای روانــی 

یادشــده از ســوی روان شــناس ها را تأییــد می کنــد.

داکــر بشــیر احمــد رسوری، رییــس صحــت روان 

همــه  ایــن  میــان  »در  می گویــد:  صحــت،  وزارت  در 

ــر  ــردم نظ ــان م ــی در می ــیوع روان پریش ــا، ش اختال ه

بــه تحقیــق انجــام شــده در 16 والیــت کشــور، 1.4 

ــت.  ــد اس درص

ــرای بهبــود وضعیــت صحــت  ــد کــه ب رسوری می گوی

ــد . ــی را روی دســت دارن روان در افغانســتان برنامه های

در کنــار دیگــر شــهروندان زنــان نیــز در معــرض 

دارنــد. قــرار  روانــی  آســیب های  جــدی 

گــزارش جهانــی ۲01۹ »زنــان، صلــح و امنیــت« کــه 

توســط محققــان دانشــگاه جــرج تــاون بــا همــکاری 

مجلــه ی نشــنال جئوگرافیــک )WPS( منتــر شــده، 

نشــان گر وضعیــت زنــان در کشــورهای مختلــف بــر 

اســاس شــاخص های »آمــوزش«، »عدالــت«، »مشــارکت 

سیاســی« و »اقتصــادی« اســت. ایــن شــاخص 167 

کشــور را بررســی کــرده کــه افغانســتان در رتبــه ی 166 

ــرار دارد. ق

ــان  ــی زن ــزد مشــاوران روان بیشــر مراجعه کننده هــا ن

می باشــند؛ ایــن در حالــی اســت کــه بــه دلیــل داشــن 

جامعــه ی ســنتی، بیشــر زنــان حــق رفــن بــه بیــرون از 

ــواد  ــن س ــد. نداش ــی را ندارن ــاور روان ــزد مش ــزل و ن من

کافــی، وابســتگی اقتصــادی، درک نشــدن از ســوی 

همــر و فقــر، از جملــه دلیل هــای عمــده بــرای گرفتــار 

ــه مشــکل های روانــی اســت. ــان ب شــدن زن

در ســال جــاری در تحقیقــی کــه توســط داکــر 

جعفــر احمــدی، در کابــل  صــورت گرفــت، میــزان 

ــه  ــل  ب ــان کاب ــان زن ــی در می ــکار خودکش ــه اف ــل ب متای

می رســید. درصــد   ۵7

زینــب حیــدری کــه در مزاررشیــف خدمــات روانــی را 

بــرای مــردم ارائــه می دهــد و بــا جوانانــی از ســنین 16 

تــا 6۵ ســال کار می کنــد، بــرای مــان گفــت: »از هــر دو 

ــا  ــی ب ــان افردگ ــن آن ــک ت ــده ی او، ی ــر مراجعه کنن نف

ــس از  ــی پ ــدید دارد و افردگ ــف و ش ــای خفی درجه ه

زایــان در میــان بانــوان شــایع اســت. در میــان جوانــان 

شــدید  وابســتگی  ســال،   ۲0 تــا   14 ســنین  میــان 

عاطفــی وجــود دارد.«

محیــط زندگــی در ایجــاد تنش هــا و بیاری هــای 

ــا تغییــر  روانــی نیــز تأثیــر دارد. در بســیاری حالت هــا ب

محــل زندگــی دچــار افردگــی می شــویم کــه نظــر بــه 

ــرق  ــات ف خــای فرهنگــی، اقتصــادی و ســطح تحصی

ــی  ــد زندگ ــای ارزش من ــن فکتوره ــر ای ــا اگ ــد؛ ام می کن

بهــر باشــد، تــا انــدازه ی ممکــن در کاهــش میــزان 

افردگــی و دیگــر بیاری هــای روانــی ســودمند اســت.

ــر اســاس آمــاری کــه توســط ســازمان های جهانــی  ب

از جملــه )WHO( نــر شــد، از هــر چهــار نفــر در جهان 

ــا در  ــرد ام ــج می ب ــی رن ــای روان ــر از بیاری ه ــک نف ی

نفــراز بیاری هــای  نفــز دو  پنــج  از هــر  افغانســتان 

ــد. ــج می برن ــی رن روان

ــودن  ــی نب ــد، کاف ــاکی ان ــان از آن ش ــه روانشاس آنچ

بســرهای دولتــی بــرای مریضــان روانــی اســت. در 

فــردی و  تنهــا مشــاوره های  مراکــز روانــی شــخصی 

ــاران  ــات بی ــر اوق ــی بیش ــت؛ ول ــن اس ــی ممک گروه

ــد. ــدن دارن ــری ش ــه بس ــاز ب ــی نی روان

مرکــز  تنهــا  کابــل،  در  روان  صحــت  شــفاخانه ی 

ــرای  ــواب، ب ــت خ ــا 100 تخ ــی ب ــی دولت ــات روان خدم

مــردم پایتختــی اســت کــه بیــش از شــش میلیــون نفوس 

ــردان،  ــرای م ــر ب ــان، ۳0 بس ــرای زن ــر ب دارد؛ 40 بس

ــرای کــودکان  ــادان و 10 بســر ب ــرای  معت ۲0 بســر ب

زیــر 18 ســال. روزانــه بیــش از 100 نفــر بــه ایــن مرکــز 

از پایتخــت و دیگــر والیت هــا مراجعــه می کننــد کــه 

ــد. ــه بســری شــدن دارن ــاز ب ــج نفــر آن نی پن

بــا گذشــت ایــن همه ســال دولــت بــرای ایجــاد مراکز 

خدمــات روانــی کارهایــی را انجــام داده؛ امــا بــرای 

ــه بیاری هــای  جمعیتــی کــه در معــرض ابتــا شــدن ب

ــد، کافــی نیســت. ــرار دارن ــی ق روان

در ایــن میــان نقــش رســانه ها در ترویــج فرهنــگ 

ــی  ــات روان ــتفاده از خدم ــناس، اس ــه روان ش ــه ب مراجع

را،  روانــی  بیــاری زای  فکتور هــای  بــا  آشــنایی  و 

نبایــد نادیــده گرفــت. وزارت صحــت نیــز در ایــن مــورد 

آگاهی دهــی درســت نکــرده اســت.

بیشــر مــردم بــه دلیــل آگاهــی نداشــن از چگونگــی 

ــه مشــاوره  ــی، عاقــه ی چنــدان ب ــه ی خدمــات روان ارائ

ندارنــد و دوســت دارنــد بــرای حــل مشــکات شــان نــزد 

ماهــا برونــد.

در میــان بیــاران روانــی، کســانی نیــز هســتند که در 

صفــوف امنیتــی و دفاعــی مشــغول انــد و از اختال های 

روانــی اســرس پــس از ســانحه و پارانوییــد )شــکاک(، 

افردگــی، و اســرس رنــج می برنــد. هنگامــی کــه 

ــل عــدم  ــه دلی ــد، ب ــزد مشــاوران می رون ــن بیــاران ن ای

اعتــاد بــه روان شــناس، بــا پیش رفــن جلســه های 

مشــاوره، از تــرس ایــن کــه مبــادا روان شــناس رازهــای 

ــی  ــد. ترس ــرک می کنن ــه را ت ــد، جلس ــاش کن ــان را ف آن

کــه ناشــی از مشــکات روانــی اســت.

ــات  ــاوره و خدم ــز مش ــه 10 مرک ــک ب ــل نزدی در کاب

روانــی وجــود دارد کــه بیشــر خدمــات انگیزشــی و 

خدمــات  بــه  و  می کنــد  ارائــه  فــردی  مشــاوره های 

وزارت تحصیــات  توجــه می شــود.  کلینیکــی کم تــر 

عالــی بــا همــکاری وزارت صحــت، در تــاش بــرای 

ایجــاد دانش کــده ی روان شناســی بالینــی )کلینیکــی( 

در دانشــگاه کابــل اســت.

صحــت روان چیــزی نیســت کــه بتــوان از آن بــه 

ســادگی گذشــت؛ بــرای حــل ایــن معضــل بایــد کارهای 

ــود. ــام ش ــا انج ــر والیت ه ــز و دیگ ــی در مرک اساس
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روز جمعــه )17 دلــو، وزارت داخلــه  از پارادوکــس 

تعجــب آوری پــرده برداشــت. ایــن وزارت، میان احمــد 

احمــدی، مدیــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر فرماندهی کابــل 

و پنــج کارمنــد دیگــر ایــن مدیریــت را بــه اتهــام رهــری 

بزرگ  تریــن گــروه قاچــاق و پخــش مــواد مخــدر در 

کابــل، دســت گیر کــرد.

ــا  ــل ب ــی کاب ــدر فرمانده ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــر مب مدی

ــازار  ــل، ب ــر دســتش ســال ها در شــهر کاب کارمنــدان زی

خریــد و فــروش مــواد مخــدر را در کنــرل داشــته انــد.

ایــن مدیریــت جــای ایــن کــه بــرای از میــان برداشــن 

و یــا کاهــش خریــد و فــروش مــواد مخــدر در کابــل 

فعالیــت کنــد؛ خــود پشــتیبان دوام و گســرش بــازار 

خریــد و فــروش مــواد مخــدر در شــهر شــده اســت. 

آقــای  تأییــد می کنــد کــه  ســخن گوی وزارت داخلــه 

احمــدی، مــواد مخــدر را در همــه حوزه هــای شــهر کابــل 

پخــش و از فروشــندگان آن پــول می گرفتــه اســت.

ــه  ــود ب ــم می ش ــوز ه ــه هن ــت ک ــی اس ــن در حال ای

راحتــی از هــر گوشــه ی کابــل مــواد مخــدر تهیــه کــرد.

ــاالت  ــژه ی ای ــازرس وی ــه اســاس گــزارش ســیگار )ب ب

متحــده بــرای افغانســتان(، امریــکا از 17 ســال بــه ایــن 

ــواد  ــت م ــا کش ــارزه ب ــرای مب ــر را ب ــارد دال ــو ۹ میلی س

مخــدر در افغانســتان هزینــه کــرده اســت. بــا ایــن همــه 

هنــوز هــم 6 تــا 11 درصــد تولیــد ناخالــص افغانســتان 

ــته های  ــر از بس ــه ارزش آن بیش ــت ک ــدر اس ــواد مخ م

ــود. ــتان می ش ــی افغانس ــی قانون صادرات

ــواد  ــا م ــارزه ب ــرای مب ــه ب ــخاصی ک ــت گیری اش دس

ــن در  ــرم دست داش ــه ج ــد؛ ب ــده ان ــته ش ــدر گاش مخ

قاچــاق و فــروش مــواد مخــدر، بیان گــر ایــن اســت کــه 

تــا هنــوز اراده ی سیاســی بــرای مبــارزه بــا کشــت مــواد 

ــدارد. مخــدر و مــرصف آن در افغانســتان وجــود ن

دولتــی  نهادهــای  نبــودن  پاســخ گو  و  بیکارگــی 

باعــث شــده اســت کــه مبارزه کننــدگان بــا مــواد مخــدر، 

کنــرل بــازار را در دســت گرفتــه و در بــدل درآمــد ناشــی 

ــد. ــازی کنن ــان ب ــا انس ــان میلیون ه ــا ج از آن ب

ــه دو  ــک ب ــه، نزدی ــت عام ــار وزارت صح ــاس آم ــه اس ب

ــد.  ــی می کن ــتان زندگ ــاد در افغانس ــون معت ــم میلی و نی

مبــارزه بــا کشــت مــواد مخــدر در 18 ســال گذشــته 

مهم تریــن هــدف امریــکا و دولــت افغانســتان بــوده اســت.

ــدر  ــواد مخ ــندگان م ــت گیری فروش ــه از دس ــا آنچ ام

در پیرهــن پولیــس بــر می آیــد، ایــن اســت کــه نــه 

ــواد  ــا م ــارزه ب ــرای مب ــکا ب ــه امری ــتان و ن ــت افغانس دول

مخــدر جــدی نبــوده و در ایــن راســتا کاری را کــه بایــد، 

ــد. نکــرده ان

ــم  ــع مه ــدر منب ــواد مخ ــه م ــت ک ــی اس ــن در حال ای

مالــی بــرای طالبــان اســت. طالبــان بــا درآمــد ناشــی از 

فــروش مــواد مخــدر، بخــش مهمــی از هزینــه ی جنــگ 

شــان در برابــر مــردم و دولــت افغانســتان را تأمیــن 

می کننــد.

دولــت افغانســتان اگــر نتوانــد بــرای مبــارزه و کنــرل 

ــزد، در  ــراتژیکی بری ــه ی اس ــدر برنام ــواد مخ ــت م کش

ــد  ــیب پذیر خواه ــت آس ــن باب ــان از ای ــدت هم چن درازم

ــود. مــواد مخــدر عامــل بالقــوه ی تقویــت تنــدروی در  ب

افغانســتان اســت؛ ایــن مــواد بیشــر در محل هــا و 

والیت هایــی کشــت می شــود کــه زیــر ســلطه ی طالبــان 

اســت تــا دولــت؛ دوام کشــت مــواد مخــدر باعــث بقــای 

حاکمیــت طالبــان در روســتاها شــده اســت.

از ســوی دیگــر راه یافــن مــواد مخــدر در بازارهــای 

ــژه پایتخــت باعــث می شــود کــه  ــه وی درون کشــوری و ب

شــار زیــادی از مــردم بــه مــرصف آن رو آورده و در 

درازمــدت بــه شــار آن هایــی کــه بــه مخــدر معتــاد شــده 

ــد. ــد، بپیوندن ان

اگــر از ادامــه ی ایــن رونــد پیش گیــری نشــود، در 

چنــد ســال پیــش  رو شــار معتــادان بــه مــواد مخــدر در 

کشــور بــه گونــه ی چشــم گیری افزایــش خواهــد یافــت.

جنــگ و دوام ناامنــی، تهی دســتی فراگیــر، بیــکاری 

و  بی ســوادی  18میلیونــی،  گرســنگی  ۹میلیونــی، 

نبــود امکان هــای تفریحــی و رسگرمی هــای ســازنده، 

بازدارنده هایــی اســت کــه مــردم را بــه مــرصف مــواد 

مخــدر وسوســه می کنــد. 

ــدر در  ــواد مخ ــودن م ــودن و ارزان ب ــت رس ب در دس

ــه  ــل ب ــه ی متای ــل، زمین ــژه کاب ــه وی ــور ب ــای کش بازاره

مــرصف مخــدر را بــرای مــردم مهیــا کــرده اســت کــه در 

ــتان  ــدر در افغانس ــواد مخ ــرصف م ــاال م ــه ی آن ح نتیج

ــه  ــادی ب ــار زی ــره ی ش ــادت روزم ــده و از ع ــه ش نهادین

ــی رود. ــار م ش

ــاال  ــه ب ــیب پذیری در جامع ــی، آس ــن رشایط در چنی

مــی رود کــه در برآینــد آن افغانســتان امــروز ۲.۵ میلیــون 

معتــاد بــه مــواد مخــدر دارد.

مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه  نهــاد  رأس  در  اگــر  امــا 

ــه  ــا ک ــه تنه ــوند؛ ن ــته ش ــی گاش ــخاصی این چنین اش

تغییــری در وضعیــت جامعــه ایجــاد منی شــود بلکــه 

مــواد مخــدر از امــرزو هــم همه گیرتــر شــده و روزی 

خواهــد رســید کــه بیشــر جوانــان کشــور درگیــر آن 

شــده و در چنــد ســال دیگــر انــرژی قــر جــوان کشــور 

در مــواد مخــدر مــرصف شــده و زمینه هــای رســیدن بــه 

توســعه بــرای همیشــه نابــود می شــود.

روز یادداشت 

قاچاقموادمخدردر
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مجیب ارژنگ

نویسنده

     رشف الدین عظیمی، روان شناسی 

که بیشرت از یک دهه با مردم برای حل 

بحران های روانی کار کرده، از شیوع 

بیش از حد افرسدگی، وابستگی، 

مشکل های خانوادگی، اختالل های 

جنسی، اضطراب و اسرتس پس از 

سانحه یاد کرد.
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کشوری  چین،  مردمی  جمهوری 

بیش  با  آسیا  قاره ی  رشق  در  واقع 

که  جمعیت  نفر  میلیارد   1.417 از 

در  چین  کمونیست  حزب  توسط 

قالب نظام تک حزبی اداره می شود، 

،چهارمین  مربع  کیلومر  میلیون   ۹.6 مساحت  با 

به  امریکا  و  کانادا؛  روسیه؛  از  پس  دنیا  بزرگ  کشور 

می رود.  شار 

و  ارزان  کار  نیروی  تولید،  در  باال  بهره وری 

عواملی  جمله ی  از  مناسب،  نسبتا  زیرساخت های 

است که چین را به تولیدکننده ی صنعتی پیش رو دنیا 

کرده  است. تبدیل 

 چین،  در سال ۲010 بزرگ ترین مرصف کننده ی 

انرژی دنیا عنوان شد، در حالی که بیش از 70 درصد 

صنعتی  تولیدات  برای  زغال سنگ  از  را  خود  انرژی 

صدر  در  چین    ،۲01۳ سال  در  می کرد.  تأمین 

قرارگرفت.  خام  نفت  واردکنندگان  فهرست 

شامل  و  گسرده  بسیار  چین  اصلی  صنایع 

ماشین آالت،  سنگ،  زغال  فوالد،  و  آهن  محصوالت 

تجهیزات  و  منسوجات  اسباب بازی،  پرولیم،  و  نفت 

چین،  عمده ی  صادرات  است.  الکرونیکی 

معدنی،  سوخت  اسباب بازی،  پوشاک،   ماشین آالت، 

آهن،  کیمیایی،  مواد  را  آن  واردات  و  کیمیایی  مواد 

می دهد. تشکیل  سوخت  و  فوالد 

کمونیست  حزب  میادی،   1۹7۹ سال  آغاز  از 

اجرا  به  را  باز  درهای  و  اصاحات  چین سیاست های 

و  اصاحات  سیاست های  اجرای  از  پس  گذاشت. 

درهای باز، اقتصاد ملی و اجتاعی چین توسعه یافته 

آمده  است.  نائل  چشم گیری  دست آورد های  به  و 

به  زمانی که دولت چین تصمیم  در سال 1۹7۹، 

اصاحات اقتصادی گرفت، نزدیک به یک میلیارد نفر 

جمعیت این کشور در فقر شدید زندگی می کردند و 

درآمد رسانه  ی مردم در آن زمان در حدود 184 دالر  

تخمین زده می شد و این رقم معادل یک سوم درآمد 

بود. آفریقایی  فقیر  رسانه ی کشورهای 

چین،  اقتصادی  اقدام  مؤثرترین  و  چشم گیرترین 

پس از اصاحات، تشکیل »مناطق ویژه ی اقتصادی« و 

گسرش نقش بازار، ابتدا در این مناطق ویژه و سپس 

در اقتصاد چین بوده است. 

از هنگام اجرای اصاحات اقتصادی در چین، برای 

رسیع ترین  کشور  این  مدرن،  اقتصاد  یک  پی ریزی 

بزرگ ترین  کنون   تا  و  داشته   را  دنیا  اقتصادی  رشد 

بر  دنیا  بزرگ  اقتصاد  دومین  و  کاال  صادرکننده ی 

است. جهان  در  داخلی  ناخالص  تولید  مبنای 

چین برای بسیاری از کشورهای عقب مانده، الگوی 

مناسب تلقی می شود. دلیل الگو شدن چین، رضایت 

ِ صاحبان رسمایه می باشد و رسمایه داراِن حد اکرث از 

کشورهای جهان از این الگو با رضایت کامل استقبال 

می کنند و رسمایه ی خود را در چین به کار می گیرند؛ 

چون سود دوجانبه در پی دارد. 

تا در  اند  اقتصادی چین کوشیده  سیاست گذاران 

هم سویی با مردم، فن آوری ها را بومی سازی و تقویت 

جهانی  بانک  سیاست های  و   توصیه ها  از  و  کرده 

صنعت کاران  جویند.  دوری  پول  جهانی  صندوق  و 

چین، به جای رسمایه ی خارجی به رسمایه ی داخلی 

روستا  از  اقتصادی  اصاحات  برنامه ریزی  بر  و   تکیه 

ترقی  آنچه  پرداختند.  شهرها  به  سپس  و  کردند  آغاز 

چین را حایت کرده، نوع نگاه و فرهنگ مردم چین 

به صنعت به عنوان مهم ترین عامل پیرفت اقتصادی 

است. بوده  چین 

که  است  ادعا  این  مبین  انجام شده،  مطالعات 

را  فقر  سه-چهارم  از  بیش  چین  صادراتی  صنایع 

بین  در  واقعیت  این  است.  داده  کاهش  درجهان 

سال های ۲00۵-1۹۹0 به ثبت رسیده است. در این 

اتفاق که چین مرکز تولید و صنعت در جهان شناخته 

شد، اقتصاد خود را به سمت تولید نیروی کار و هدایت 

است.  داده  سوق  ارزان؛  کاالهای  سمت  به  صادرات 

رشد  چین  در  که  بخش هایی  رسیع ترین  از  یکی 

صحی،   مراقبت های  بخش  بوده،  شاهد  را  اقتصادی 

صنایع، فن آوری ،آموزش و رسگرمی است که در پرتو 

اقتصادی  اهمیت  یک  به  چین  در  اقتصادی  توازن 

است.  شده  تبدیل 

وضعیت صنایع چین

صنایع چین، معرِف تشکیات نسبی عوامل تولید 

در مراکز صنعتی و ارتباط بین آنان، حاکی از اتکا به 

یک دیگر و ترصیح و پیوند متقابل است. صنایع چین 

مختلف   اصناف  و  صنایع   زراعت،  نسبی  ارتباط  از 

می گیرد.  شکل 

سه  طرف،  این  به   1۹4۹ از  چین  صنایع  ساختار 

کرده  است.  تجربه  را  توسعه  مرحله ی 

مرحله ی اول: )اوایل دهه ی ۵0 تا پایان دهه ی 70 

مستعمره  نیمه  اقتصاد  ویژگی های  چین   ،)۲0 قرن 

را به رسعت تغییر داد و به  طور اولیه، پایه ی صنعتی 

شدن را بنیان گذاشت.

قرن   ۹0 دهه ی  اوایل  تا   1۹7۹( دوم:  مرحله ی   

را  باز  درهای  و  اصاحات  سیاست های  چین   ،)۲0

اجرا کرد و با تنظیم مستمر ساختار صنایع به مرحله ی 

شد.  وارد  چین  شدن  صنعتی  میانی 

مرحله ی سوم: )اوایل دهه ی ۹0 قرن ۲0 تا سال 

به  طور  شدن،  صنعتی  تحقق  ضمن  چین   )۲0۲0

می بخشد.  تحقق  را  شدن  اطاع رسانی  اولیه 

شامل  چین  در  عمده  ملیتی  چند  رشکت های 

رشکت  فولوکس واگون، رشکت بوئینگ و رشکت نوکیا 

می شود.

کرونا و اقتصاد مبتنی بر صنعت

شیوع ویروس مهلک کرونا در سال ۲0۲0، عامل 

منفی برای اقتصاد صنعتی چین و کشورهایی که به 

نحوی از صادرات صنعتی چین استفاده می کنند؛ به 

می رود. شار 

بیشر  شیوع  از  جلوگیری  و  کنرل  برای  چین 

است  حالی  در  این  است.  تاش  در  کرونا  ویروس 

با  چین  صنعتی  رشکت های  و  مراکز  اکرثیت  که 

اند  و غیر فعال شده  به اصل قرنطینه، مسدود  توجه 

از  تعدادی  سوی  از  هوایی  ارتباطات  ممنوعیت  و 

اقتصادی  خسارت های  است.  شده  وضع  کشورها 

ناشی از فراگیر شدن ویروس کرونا نه فقط برای چین 

بلکه برای کشورهای دیگر و در اقتصاد جهانی اهمیت 

خاص خودش را دارد. شاید در تعدادی کشورها این 

خسارات بیش تر و در بعضی دیگر کم تر ملموس باشد.

شیوع کرونا در چین، پیامدهای مختلف جانبی را 

بسته شدن  و  به چین  پروازها  و  مسافرت ها  لغو  مثل 

مسدود  تفریحی،  اماکن  و  هوتل ها  اقامتی،  مراکز 

ماندن مراکز صنعتی، سقوط ارزش سهام در بازارهای 

بورس جهانی، تنزیل نرخ درآمد ناشی از گردش گری، 

همراه  ویروس؛  کنرل  اقدامات  و  درمانی  هزینه های 

است. داشته 

شهر آفت رسیده ی »ووهان« چین، جایی که اولین 

از  شدند،  شناسایی  آن  در  ویروس  این  به  مبتایان 

زمره ی شهرهای پرجمعیت چین است که در ساختار 

و  دارد  شامل  را  زیادی  صنعتی  مراکز  خود  فزیکی 

اند. مانده  بسته  متواتر  روزهای  مراکز  این  همه ی 

این همه و آفت در حال گسرش کرونا،  تأثیر قابل 

به  اقتصادی چین و متناسب  بر کاهش رشد  حساب 

آن در  رشد اقتصادی جهان را در پی خواهد داشت. 

می دهد  نشان  پول،  بین املللی  صندوق  پیش بینی 

که رشد اقتصادی ناشی از صنعت در چین طی سال 

کاهش خواهد  درصد   ۹ مرز  حدود  به   تا  را   ۲0۲0

یافت.

جمع بندی

که  اند  باور  این  بر  چین،  صنایع  دکرین 

طریق  از  که   کنونی  ماحظه ی  قابل  پیش رفت های 

بهره وری اتفاق افتاده است؛ دیگر منی تواند از انتقال 

فزاینده ای  صورت  به  باید  بلکه  شود،  حاصل  دانش 

توسط نوآوری ها و پیش رفت توسعه ی داخلی حایت 

شود.

رشد  عوامل  در  بهره وری ها  سهم  امروزه،  چین  در 

است؛  یافته  افزایش  درصد   40 از  بیش  تا  اقتصادی 

این رشد قوی از پایه و از طبقات پایین اتفاق افتاده 

سال  تا  می تواند  بهره وری  که  می رساند  این  است. 

ناخالص  تولید  به  دالر  تریلیون   ۵.6 حدود   ،۲0۳0

داخلی چین اضافه کند اگر از شیوع فراگیر کرونا هر 

چه رسیع تر و به صورت جدی جلوگیری به عمل آید.

در  توجهی  قابل  تأثیر  چین  که  نشود  فراموش 

را  عمل کرد  این  دارد.  جهان  اقتصادی  عمل کرد 

گرفت: کنکاش  به  ذیل  ارقام  در  می توان 

صادرکننده ی  بزرگ ترین   ،۲010 سال  از  چین   -

می رود؛  شار  به  کاال  وارد کننده ی  ودومین  کاال 

همچنین سومین صادرکننده و پنجمین واردکننده ی 

می رود. شار  به  جهان  در  تجاری  خدمات 

در  خارجی  ارز  ذخایر  بزرگ ترین  دارای  چین   -

جهان است که این مقدار بالغ بر ۳.1۲ تریلیون دالر 

می رسد.

با  توأم  فعایت های  و  صنعتی  رسمایه گذاری   -

چین  در   ۲00۵-۲016 سال های  در  ساخت وساز، 

داشته  ارزش  دالر  تریلیون   1.۲ ارزش  به  مجموعا 

. ست ا

- چین، عامل محرک و  ایجاد امید به رشد توسعه ی 

فراگیر در رسارس آسیا شناخته می شود.

افغانستان4 مهاجران  روایت 

روزهــای  ایــن  هــوای  و  حــال  در   

مذاکــرات  از  حــرف  وقتــی  افغانســتان، 

ــوی  ــی از ب ــد، گوی ــان می آی ــه می ــح ب صل

ــه  ــاری ک ــی؛ به ــرف می زن ــار ح ــوش به خ

ــه  ــازه ای ب ــان ت ــت ج ــرار اس ــش ق ــا آمدن ب

زندگــی مــردم افغانســتان بدهــد. 

صلــح در افغانســتان اگــر تحقــق پیــدا کنــد، بــدون شــک 

متــام زوایــای زندگــی افغانســتانی ها را دســتخوش تغییــرات 

ــوان مجــری  ــه عن ــت افغانســتان ب مثبــت خواهــد کــرد و دول

از  صلــح،  از  بعــد  تغییــرات  بــرای  مناســب  ســازوکارهای 

ــد مکانیزمــی را  ــا بتوان ــو افتــاده اســت ت ــه تکاپ هــم اکنــون ب

ــود  ــه ی خ ــت داری در برنام ــف حکوم ــای مختل ــرای عرصه ه ب

ــح  ــام صل ــه ن ــده ای ب ــم از فرصــت پیش آم ــا بتوانی ــد ت بگنجان

ــم.  ــتفاده را بری ــت اس نهای

ایــن تکاپــو در عرصــه ی مهاجــرت و برگشــت مهاجــران 

ــو(، از  ــنبه )16 دل ــان روز چهارش ــور ش ــه کش ــتانی ب افغانس

ســوی وزارت مهاجریــن  و عودت کننــدگان افغانســتان کلیــد 

ــی  ــع جهان ــس از مجم ــوان »پ ــت عن ــتی تح ــورد. در نشس خ

پناهنــدگان« کــه بــه منظــور رشیک ســازی نظریــات حکومــت 

افغانســتان و نهادهــای بین املللــی در عرصــه ی مهاجــرت در 

ــده  ــر ش ــا( دای ــد )یونام ــل متح ــازمان مل ــی س ــر منایندگ دف

ــان کــرد کــه  ــدگان بی ــر امــور مهاجــران وعودت کنن ــود، وزی ب

ایــن وزارت بــرای ادغــام پایــدار پنــج میلیــون برگشــت کننده، 

پــس از صلــح برنامه ریــزی می کنــد. 

ــه  ــر امــور مهاجــران گفــت کــه حکومــت افغانســتان ب وزی

ــا  ــه ت ــرت ک ــه ی مهاج ــی در عرص ــع جهان ــای مجام میثاق ه

کنــون اشــراک داشــته، متعهــد اســت و اســتفاده از تجــارب 

ــد.  ــر می دان ــران مؤث ــت مهاج ــی را در مدیری جهان

گفتــه می شــود کــه پــس از تحقــق صلــح در کشــور طــی 

ــده  ــر و پناهن ــون مهاج ــج میلی ــدود پن ــده، ح ــال آین ــج س پن

ــرار اســت وزارت مهاجــران  ــد کــه ق ــه افغانســتان برمی گردن ب

بــرای ادغــام آن در همــکاری بــا نهادهــای ملــی برنامه ریــزی 

کنــد. 

ــدم  ــح و ع ــق صل ــناریوی تحق ــارض دو س ــال ح ــا در ح ام

ــرای  ــح ب ــح وجــود دارد کــه در صــورت آمــدن صل تحقــق صل

پنــج میلیــون برگشــت کننده و در صــورت عــدم تحقــق صلــح 

بــر اســاس تجربــه ی ســال های گذشــته بــرای بازگشــت 

ــد  ــان جدی ــاس فرم ــر اس ــر ب ــزار نف ــدود ۵00 ه ــاالنه ی ح س

ریاســت جمهوری، بایــد کار شــود. 

ــه  ــن ب ــو خوش بی ــک س ــوان از ی ــی می ت ــن رشایط در چنی

ــه  ــبیه ب ــح را تش ــد از صل ــط بع ــال رشای ــود و امس ــت ب وضعی

ســال های بعــد از فروپاشــی طالبــان و ایجــاد حکومــت موقــت 

در افغانســتان کــرد کــه آن ســال ها بــا مســاعد شــدن رشایــط 

ــران  ــی، مهاج ــه ی جهان ــرده ی جامع ــت گس ــی و حای زندگ

افغانســتانی نشــان دادنــد کــه متایــل و رغبــت بــه بازگشــت 

ــم  ــه ه ــن نکت ــه ای ــوان ب ــر می ت ــوی دیگ ــا از س ــد؛ ام را دارن

اشــاره داشــت کــه حجــم آمادگی هــای حکومــت افغانســتان 

ــه  ــری ک ــون مهاج ــج میلی ــرای پن ــی ب ــای بین امللل و نهاده

قــرار اســت بــه افغانســتان بازگردنــد، کافــی نباشــد و همیــن 

موضــوع ســبب خواهــد شــد تــا رؤیــای بازگشــت پنــج میلیــون 

مهاجــر افغانســتانی بعــد از توافقــات صلــح یــک رؤیــای نــاکام 

بــرای حکومــت افغانســتان و جهــان باقــی مبانــد. 

کــه  افغانســتان دیــده می شــود  هــر چنــد در داخــل 

ــت  ــات الزم را روی دس ــک رسی اقدام ــتان ی ــت افغانس حکوم

گرفتــه اســت و چندیــن بــار اســت کــه وزارت امــور مهاجریــن 

و عودت کننــدگان  اعــام کــرده کــه رونــد ثبــت نــام کســانی 

کــه مســتحق زمیــن اســتند را در والیت هــای کابــل و هــرات 

آغــاز کــرده و قــرار اســت ایــن رونــد را در ســال جــاری مالــی 

در 1۲ والیــت دیگــر نیــز آغــاز کنــد؛ امــا بــه نظــر کاشناســان 

ــدید  ــا تش ــاری و ب ــال ج ــون در س ــم اکن ــران ه ــور، مهاج ام

دیــده  افغانســتان  نقــاط  اکــرث  در  داخلــی  جنگ هــای 

ــی کــه در  می شــود کــه در بیــن مــردم افغانســتان و مهاجران

کمپ هــای مهاجــران ســکونت دارنــد، هیــچ انگیــزه ی جــدای 

ــدارد.  ــه افغانســتان وجــود ن ــرای بازگشــت ب ب

هــم اکنــون در داخــل افغانســتان هــم دیــده می شــود 

کــه بیشــر باشــندگان افغانســتان بــه دنبــال انــدک فرصتــی 

اســتند تــا بتواننــد مســیر مهاجــرت بــه اروپــا را ادامــه بدهنــد 

و در زودتریــن فرصــت و بــه هــر بهانــه ی ممکــن از افغانســتان 

خــارج شــوند. 

حــال بایــد دیــد کــه بــا آمــدن صلــح در افغانســتان و 

تحقــق آن، در متــام زمینه هــا بــه ایــن ســوال تــا چــه حــد بــا 

توجــه بــه رشایــط کنونــی در افغانســتان و جهــان پاســخ داده 

ــار دیگــر افغانســتان شــاهد مــوج دوم  ــا واقعــا ب می شــود و آی

بازگشــت مهاجــران بــه داخــل کشــور خواهــد بــود و می تــوان 

ــه ثبــات نســبی در  ــا بازگشــت مهاجــران، ب ــار دیگــر ب یــک ب

ــود؟  ــازار کار امیــدوار ب عرصــه ی اقتصــاد و ب

ــد نیســت  ــه ایــن پرســش ب ــرای تحلیــل بهــر و پاســخ ب ب

کــه نگاهــی بــه آمــار اخیــر کمیســاریای ســازمان ملــل در امــور 

پناهنــدگان، در ســال ۲01۹ بیندازیــم. در ایــن گــزارش آمده 

ــی  ــت پناهندگ ــرای درخواس ــز ب ــا 81 مرک ــه مجموع ــت ک اس

ــکان  ــن اس ــوده، 6۳.6۹6 ت ــال ب ــل فع ــازمان مل ــرف س از ط

مجــدد یافتــه انــد، ۲۹ کشــور از ســازمان پرونــده ی پناهندگی 

گرفتــه انــد، 18 درصــد از مجمــوع کســانی کــه بــرای اســکان 

مجــدد درخواســت داده انــد، رشایــط اظطــراری داشــته انــد، 

۵0 درصــد از ایــن مجموعــه زنــان و دخــران بــوده انــد و ۵۲ 

درصــد از کل ایــن مجموعــه اطفــال و کــودکان بــوده انــد. بنــا 

بــه تحلیــل ایــن آمــار، بایــد گفــت کــه در کل مهاجــران جهــان 

متایلــی بــرای بازگشــت ندارنــد. 

فرزندان زمین

باآمدنصلح،مهاجران
خواهندآمد؟

ولی روزبه

دکرت عارف نعیم زاد

کرونادرچینوزنگِزوالصنایعحامی
اقتصادجهانی
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صبــح کابــل: در نخســت بــه یــک ســؤال کلیشــه ای پاســخ 

دهیــد، در بــاره ی خــود تــان بگوییــد.

ممــرک: عبدالــرزاق ممــرک اســتم و بــه عنــوان رسمربــی، 

در خدمــت تیــم ملــی فوتســال و جوانــان کشــورم اســتم. 

تجربــه ی  شــده ام،  متولــد  کابــل  در  و  اســتم  40ســاله 

مهاجــرت  دوران  بــه  فوتســال  و  فوتبــال  در  بازی گــری ام 

توپ هــای  بــا  را  فوتبــال  برمی گــردد.  )تهــران(  ایــران  در 

پاســتیکی و گل کوچــک رشوع کــردم، در 14ســالگی بــه 

تیــم منتخــت نوجوانــان انتظــام ری راه یافتــم، ســپس بــه تیــم 

ــران  ــم ته ــان مقی ــران افغ ــای مهاج ــران و در تیم ه ــام ته انتظ

ــردم. ــازی ک ب

صبــح کابــل: ســابقه ی مربی گــری تــان چنــد ســال و 

چــه مــدت اســت کــه هدایــت تیــم ملــی فوتســال را بــه عهــده 

ــد؟ داری

ممــرک: از ســال ۲01۳ بــه بعــد رسمربــی تیــم ملــی 

فوتســال افغانســتان اســتم. در فوتســال مــا دو تیــم ملــی 

داریــم کــه رقابت هــای آن در آســیا برگــزار می شــود؛ یکــی 

بزرگ ســاالن  ملــی  تیــم  دیگــری  و  ســال   ۲0 زیــر  تیــم 

افغانســتان کــه در ۲017 بــرای بــار نخســت رقابت هــای زیــر 

۲0 ســال در بانکــوک تایلنــد برگــزار شــد و دور بعــدی اش در 

ــرت  ــان حی ــت در می ــتان توانس ــه افغانس ــود ک ــران ب ــز ای تری

ــد.  ــی برس ــب قهرمان ــام نای ــه مق ــیا ب ــام آس مت

صبــح کابــل: تفــاوت فوتســال و فوتبــال از نظر ســاختاری، 

تاکتیــک و روش چقدر اســت؟

فعالیت هــای  و  فوتســال  تاریخ چــه ی  بــه  اگــر  ممــرک: 

ــم،  ــگاه کنی ــال ن ــذار فوتس ــی« بینان گ ــوس رسیان »خوان کارل

ــه در  ــی اروگوئ ــم مل ــی تی ــود. وقت ــخص می ش ــز مش ــه چی هم

جــام جهانــی نتیجــه نگرفــت، آقــای رسیانــی کشــف کــرد 

ــه بهــر بــوده انــد، عمل کــرد  ــه اروگوئ تیم هایــی کــه نســبت ب

داشــته  بهــری  عکس العمل هــای  و  رسعتــی  تکنیکــی، 

ــی کشــورش پیشــنهاد داد کــه  ــم مل ــه کاد رفنــی تی ــد. او ب ان

ــکتبال  ــای بس ــه زمین ه ــه را ب ــی اروگوئ ــم مل ــای تی مترین ه

و  عکس العمــل  رسعــت  تــا  کننــد  منتقــل  کوچک تــر  و 

ــروز  ــال ام ــد. فوتب ــدا کن ــود پی ــان بهب ــری بازی کن تصمیم گی

وابســته بــه رسعــت اســت؛ منظــورم تنهــا رسعــت دویــدن 

ــه،  ــد حمل ــاس دادن، ض ــری در پ ــت تصمیم گی ــت، رسع نیس

حملــه، عکس العمل هــا و... اســت کــه همــه ی این هــا در 

ــه  ــت ک ــی اس ــال ورزش ــت و فوتس ــس اس ــل مل ــال قاب فوتس

بازی کنــان بایــد قــدرت عکس العمل هــای رسیــع، تکنیــک 

و تصمیم گیــری فــوری و آنــی داشــته باشــند.

ــبت  ــال نس ــت فوتب ــل جذابی ــی از دالی ــل: یک ــح کاب صب

بــه اکــرث رشــته های ورزشــی-گروهی دیگــر، آزادی بیشــر 

ــا و  ــان دادن توانایی ه ــی، نش ــت بدن ــرای فعالی ورزش کاران ب

ــا چشــم انســان ها دارد  ــا رنــگ ســبز زمیــن کــه تناســب ب حت

ذکــر می کننــد؛ ســؤال ایــن اســت کــه جذابیت هــای فوتبــال 

ــود؟ ــال ش ــد وارد فوتس ــدر می توان چق

می خواهــم  ســؤال  ایــن  بــه  پاســخ  از  پیــش  ممــرک: 

بگویــم کــه فوتســال موجــب می شــود کــه بازی کنــان از نظــر 

ــل و  ــورهای برازی ــند. درکش ــی برس ــطح باالی ــه س ــی ب تکنیک

ــازی  ــد فوتســال ب ــا 1۲ســالگی فقــط بای ــان ت آملــان بازی کن

 »Grass root و small sided games« کننــد کــه بــه نام هــای

ــی  ــد در نوجوان ــر بخواه ــی اگ ــر کس ــی ه ــود؛ یعن ــاد می ش ی

وارد فوتبــال شــود، بایــد ســند یــا تأییدیــه ی تکنیک هــای 

پایــه ای فوتبــال شــامل تکنیــک، کنــرل تــوپ، ملــس تــوپ، 

آگاهــی محیطــی، دیــد و ... را، در فوتســال فراگرفتــه باشــد.

ــد در فوتســال باشــد؛  متــام جذابیت هــای فوتبــال می توان

ــا  ــن کــه در فوتســال نیســت؛ ام ــودن زمی ــزرگ ب ــر از ب ــه غی ب

جذابیــت فوتســال نســبت بــه فوتبــال در ایجــاد موقعیت هــای 

غایــت  کــه  اســت  صحنه هایــی  خلــق  و  گل زدن  متعــدد 

ــاد  ــل گل زدن و ایج ــد؛ مث ــد باش ــال می توان ــال و فوتس فوتب

صحنه هــای حســاس روی دروازه هــا. 

صبــح کابــل: امــا بســیاری می گوینــد چــون بــه مثــر 

ــل  ــت و مث ــدک اس ــادر و ان ــیار ن ــال بس ــیدن گل در فوتب رس

رشــته های دیگــر گروهــی مثــل هندبــال، بســکتبال و یــا 

ــت،  ــاز نیس ــدن گل و امتی ــدل ش ــر از گل و رد و ب ــال پ والیب

ــاد گل  ــن تعــداد زی ــال جــذاب اســت، ای ــل فوتب ــن دلی ــه ای ب

در فوتســال ارزش نــادر و کم یــاب بــودن آن را کــم منی کنــد؟

ممــرک: بــه نکتــه ی خوبــی اشــاره کردیــد، بســکتبال و یــا 

ــه  ــا ب ــری و ی ــت امتیازگی ــه رسع ــی ک ــر گروه ــته های دیگ رش

ــن  ــت، ممک ــاد اس ــال زی ــل هندب ــیدن گل در آن مث ــر رس مث

اســت کــه از لــذت آن کــم کنــد؛ امــا فوتســال هــم رسارس گل 

ــه گل  ــا س ــش از دو ی ــه بی ــت ک ــا اس ــیار بازی ه ــت. بس نیس

ــر اســاس  ــا ب ــادر اســت؛ ام ــدارد و این جــا هــم گل بســیار ن ن

ــبت  ــال نس ــیدن گل در فوتس ــر رس ــه مث ــل ب ــه دلی ــاری ب آم

بــه فوتبــال بیشــر اســت، نــه بــه آن انــدازه ای کــه از لــذت و 

ــد. ــم کن ــان آن را ک هیج

ــال در  ــال و فوتس ــای فوتب ــی از تفاوت ه ــل: یک ــح کاب صب

ــال روی زمین هــای  ــز اســت کــه فوتب ــازی نی ــن ب ــت زمی نوعی

ســخت برگــزار می شــود؛ آیــا طرحــی وجــود دارد کــه فوتســال 

نیــز روی چمــن برگــزار شــود؟

ممــرک: یــک رشــته ی دیگــر در دنیــا بــه نــام مینی فوتبــال 

)Minifootball( اســت کــه نســبت بــه زمیــن فوتســال بزرگ تر 

ــود و  ــازی می ش ــن ب ــره و روی چم ــته هفت نف ــن رش ــت؛ ای اس

ــر، بــه صــورت نیم دایــره و منحنــی  در گوش هــا و نقطــه ی کرن

ــدازه ای  ــه ان ــا ب ــودش را دارد؛ ام ــای خ ــه جذابیت ه ــت ک اس

کــه بایــد، هنــوز فراگیــر نشــده اســت.

صبــح کابــل: ظرفیــت فوتســال بــرای محبوبیــت مثــل 

ــت؟ ــدازه اس ــه ان ــا چ ــال ت فوتب

ممــرک: تصــور مــن ایــن اســت کــه جذابیــت فوتســال 

آن  بــرای  مرجــع  دو  امــا  اســت؛  بیشــر  فوتبــال  نســبت 

تصمیم گیرنــده و مهــم اســت؛ یکــی فیفــا و دیگــری رســانه ها. 

ــن کار  ــا ای ــد، قطع ــد کن ــال رش ــه فوتس ــد ک ــا بخواه ــر فیف اگ

خواهــد شــد و رســانه ها نیــز کمــک خواهنــد کــرد تــا فوتســال 

ــن  ــون چنی ــا کن ــه ت ــود ک ــر ش ــروز فراگی ــر از دی ــر روز بیش ه

ــه  ــال ب ــن فوتس ــر م ــه نظ ــت. ب ــده اس ــه نش ــی گرفت تصمیم

مثــا  دارد؛  را  شــدن  محبــوب  ظرفیــت  گوناگــون  دالیــل 

ــتان  ــل افغانس ــر مث ــورهای فقی ــوص در کش ــه خص ــال ب فوتس

ــن کــه هــر کســی  ــرای مــردم اســت و ای ــل دســت رس تر ب قاب

می توانــد بــه راحتــی در آن فعالیــت کنــد.

صبــح کابــل: بــه نظــر شــا جنبــه ی رقابتــی فوتســال 

بیشــر اســت یــا جنبــه ی تفریحــی آن؟ چــون بســیاری از 

بــزرگان فوتبــال وقتــی بازنشســته می شــوند، وارد فوتبــال 

می شــوند. فوتســال  و  ســاحلی 

ممــرک: هــر دوی ایــن دو در فوتســال اســت. از بعــد 

و  تاکتیکی تریــن  از  یکــی  فوتســال  بگویــم  بایــد  رقابتــی 

ــر  ــا ه ــه در رقابت ه ــت ک ــی اس ــته های ورزش ــن رش رقابتی تری

روز چیزهــای جدیــد در آن دیــده می شــود. جنبــه ی تفریحــی 

فوتســال نیــز زیــاد اســت؛ چــون تشــکیل تیــم، یافــن ســالن 

بــه  مــردم  و  اســت  ســبک تر  آن  هزینه هــای  پرداخــت  و 

راحتــی می تواننــد یــک تیــم فوتســال داشــته باشــند. قوانیــن 

فوتســال و ایــن کــه یــک بازی کــن در طــول بــازی بارهــا 

می توانــد وارد زمیــن شــود و دوبــاره بیــرون رفتــه و اســراحت 

کنــد، موجــب شــده اســت کــه ســتاره های فوتبــال وقتــی 

ــد و  ــال را ندارن ــت در فوتب ــی رقاب بازنشســته می شــوند، توانای

را می گیرنــد.  فوتســال  رساغ 

صبــح کابــل: دلیــل ایــن کــه در ســال های اخیــر در کابــل 

و شــهرهای بــزرگ افغانســتان عاقه منــدان بــه فوتســال و 

امکانــات آن زیــاد شــده، چیســت؟

ممــرک: دالیــل زیــادی دارد، یکــی کم بــود مکان هــای 

تفریحــی مناســب و خــوب بــرای جوانــان و مــردم، عاقه منــدی 

بخــش خصوصــی بــرای تجــارت و کســب درآمــد از طریــق 

ــای  ــوب تیم ه ــج خ ــه نتای ــی و البت ــالن های ورزش ــاخت س س

ملــی فوتســال افغانســتان در رقابت هــای آســیایی موجــب 

شــده اســت کــه تنــور فوتســال گــرم شــود. 

صبــح کابــل: تراکــم ساخت وســاز ســالن های فوتســال در 

کابــل بیشــر در کــدام نواحــی بــوده اســت؟

البتــه  و  فوتســال  بــه  عاقه منــدان  بیشــر  ممــرک: 

ســالن های فوتســال در غــرب کابــل اســت. بــر اســاس آمــاری 

کــه وجــود دارد، بیــش از ۲00 ســالن فوتســال در کابــل داریم 

کــه نیــِم بیشــر آن در غــرب کابــل اســت و باقــی اش در رشق، 

ــوب اســت. شــال و جن

ایــن ســالن ها چــه تأثیــری روی  صبــح کابــل: وجــود 

رشــد فوتســال داشــته اســت؟ فعــا چنــد بازی کــن از همیــن 

ســالن ها در تیم هــای ملــی داریــم؟

ممــرک: تأثیــر بســیار زیــادی داشــته اســت و حــاال در تیــم 

ــالن ها  ــن س ــا از همی ــن م ــش بازی ک ــاالن، ش ــی بزرگ س مل

ــم  ــان تی ــودی کاپیت ــرزاد محم ــد. ف ــیده ان ــی رس ــم مل ــه تی ب

ــیا  ــر آس ــن برت ــزو ده بازی ک ــه ج ــا ک ــال م ــر بیست س ــی زی مل

ــت  ــیده اس ــی رس ــم مل ــه تی ــالن ها ب ــن س ــت، از همی ــز اس نی

کــه حــاال جــزو لژیونرهــای فوتســال مــا اســت و در لیــگ برتــر 

ــد. ــازی می کن ــان ب ــال لبن فوتس

صبــح کابــل: بــر خــاف رشــد رسیــع و خــوب فوتبــال 

آقایــان، چــرا فوتســال بانــوان افغانســتان بســیار ضعیــف 

اســت؟

ممــرک: دو موضــوع بســیار مهــم در ایــن زمینــه وجــود 

دارد؛ اول ایــن کــه فوتســال بانــوان نــو اســت و نیــاز بــه تجربــه 

دارد. تیــم آقایــان در دوره ی اول کــه وارد رقابت هــای آســیایی 

ــای  ــا از قدرت ه ــاال م ــا ح ــت؛ ام ــد 0-۲4 باخ ــه تایلن ــد، ب ش

آســیا اســتیم. مشــکات ســنتی و فرهنگــی نیــز بــرای فوتســال 

بانــوان موجــب شــده اســت کــه ایــن رشــته رشــد رسیــع 

ــران  ــذب دخ ــرای ج ــز ب ــب نی ــر مناس ــد. بس ــته باش نداش

بــه فوتســال نبــوده اســت کــه بایــد ایــن کار را در فدراســیون 

فوتبــال انجــام دهیــم. نیــاز اســت کــه در ایــن زمینــه معــارف، 

دیگــر  نهادهــای  و  حکومــت  دانشــگاه ها،  شــهرداری ها، 

ــد.  ــک کنن کم

صبــح کابــل: جنجال هــای اخیــری کــه در فوتبــال بانــوان 

اتفــاق افتــاد، چقــدر در عــدم رشــد فوتبــال و فوتســال بانــوان 

تأثیرگــذار بــوده اســت؟

ممــرک: بی تأثیــر نبــوده اســت؛ رســانه ای شــدن ایــن 

مســأله و جنجال هایــی کــه خلــق شــد، بــه متــام بدنــه ی 

ورزش صدمــه زد. کاش ایــن مســأله طــوری از ســوی شــاکیان 

مطــرح می شــد کــه بــه متــام ملی پوشــان ورزش، صدمــه 

ــت. ــه رف ــم هم ــه چش ــد و دودش ب ــه نش ــه این گون ــی زد ک من

صبــح کابــل: چنــدی پیــش تیــم ملــی افغانســتان در 

رقابت هــای قهرمانــی فوتســال آســیا رشکــت کــرد؛ امــا نتایــج 

ــود؟ ــه ب ــش چ ــت، دلیل ــی نگرف خوب

ــار  ــی در اختی ــان خوب ــم و بازی کن ــی شــا تی ممــرک: وقت

داریــد، نیــاز اســت پیــش از حضــور در رقابت هــا، رشایــط 

نیــز  را  امکانــات مناســب  و  تدارکاتــی  بازی هــای  متریــن، 

فراهــم کنیــد کــه بــا تأســف، بــا عــدم پای بنــدی حامــی 

ــن  ــکل تأمی ــا مش ــا ب ــی«، م ــی حبیب ــی زلگ ــم »حاج ــی تی مال

ــرای  ــود ب ــرار ب ــدیم. ق ــه رو ش ــب روب ــدارکات مناس ــی و ت مال

برگــزاری یــک اردوی 16روزه ی تدارکاتــی و دو بــازی دوســتانه 

ــا لبنــان نیــز هاهنــگ کــرده بودیــم کــه  بــه جاپــان برویــم، ب

ــم و  ــام دهی ــتانه انج ــازی دوس ــیم و دو ب ــا باش ــت روز آن ج هف

می خواســتیم یــک هفتــه زودتــر بــه ایــران رفتــه و بــا تیــم مــس 

ســونگون دو بــازی دوســتانه داشــته باشــیم کــه نتوانســتیم بــه 

هیــچ کــدام ایــن اردوهــا برویــم. عــدم هاهنگــی بیــن وزارت 

ــز از  ــزا نی ــدور وی ــرای ص ــل ب ــران در کاب ــفارت ای ــه و س خارج

ــم مــا نصفــه و نیمــه از راه زمینــی  ــود کــه تی ــل دیگــری ب دالی

یــک شــب پیــش از رشوع رقابت هــا بــه ایــران برســد و نتوانیــم 

ــاده شــویم. کــه خــوب آم

بحــث دیگــر عــدم برنامه ریــزی خــوب بــرای تیــم ملــی 

نتوانســتیم  مــا  از ســال ۲017  بعــد  کــه  اســت  فوتســال 

مســابقه و اردو داشــته باشــیم و بتوانیــم رونــد رو بــه رشــد خــود 

ــی و  ــا آمادگ ــورها ب ــر کش ــه دیگ ــی ک ــم؛ در حال ــظ کنی را حف

برنامه ریــزی قــوی وارد مســابقات شــده بودنــد.

ــب  ــورهای صاح ــا کش ــا ب ــودن م ــک ب ــل: نزدی ــح کاب صب

ــد  ــری می توان ــه تأثی ــران چ ــتان و ای ــل اوزبیکس ــال مث فوتس

ــد؟ ــته باش ــال داش ــت فوتس ــرای پیرف ب

ممــرک: ایــن یــک مزیــت خــوب اســت؛ امــا تاجیکســتان از 

ایــن امتیــاز بیشــر اســتفاده کــرده اســت و بــا ارتبــاط بیشــر 

بــا اوزبیکســتان و ایــران میــزان آمادگــی و درک تاکتیکــی 

ــا نتوانســتیم  ــد؛ کاری کــه م ــرده ان ــاال ب شــان را از فوتســال ب

انجــام دهیــم.

ــدازه در  ــه ان ــا چ ــی ت ــگ داخل ــن لی ــل: نداش ــح کاب صب

ــت؟ ــته اس ــش داش ــا نق ــال م ــدن فوتس ــب مان عق

ــد،  ــه می گوی ــت ک ــی اس ــاد. اصطاح ــیار زی ــرک: بس مم

ــد بازی کــن اســت کــه مهندســان  ــه ی تولی باشــگاه ها کارخان

ــول،  ــه ی محص ــازار عرض ــتند. ب ــان اس ــا مربی ــن کارخانه ه ای

انگیــزه و رشــد لیــگ اســت کــه مــا ایــن را نداریــم. وقتــی ایــن 

ــا  ــن ب ــرد. بازیک ــورت منی گی ــچ کاری ص ــد، هی ــه نباش چرخ

چــه هــدف و انگیــزه متریــن کنــد و مربیــان بــا چــه دل خوشــی 

متریــن دهنــد؟ در درون لیــگ نقــاط ضعــف و قــوت شــا 

مشــخص می شــود، مربیــان در درون لیــگ بــا تاکتیک هــا 

ــرای  ــه ب ــا زمین ــوند ت ــه رو می ش ــازه روب ــد و ت ــای جدی و ایده ه

ــد. ــه وجــود بیای ایجــاد یــک خاقیــت فکــری و تاکتیکــی ب

صبــح کابــل:  چــه مانعــی بــرای برگــزار نشــدن لیــگ 

دارد؟ وجــود  فوتســال 

ــی  ــکل اساس ــی. دو مش ــه ی کاف ــت و بودج ــرک: امنی مم

ــت. اس

صبــح کابــل: آیــا راهــی وجــود دارد، هــان گونــه کــه 

ــک  ــال رشی ــالن های فوتس ــاخن س ــی در س ــش خصوص بخ

شــد، در برگــزاری رقابت هــای لیــگ نیــز وارد شــوند؟

ممــرک: ایــن زمینــه را بایــد مســؤوالن ورزش و فدراســیون 

ــی  ــاد عموم ــد اقتص ــت ب ــه وضعی ــد. البت ــم کنن ــال فراه فوتب

جامعــه نیــز تأثیرگــذار اســت؛ امــا چطــور می شــود ایــن بســر 

فراهــم شــود. اول بایــد حکومــت کمــک کنــد؛ مثــا حکومــت 

می توانــد جــدا از تشــویق رسمایه  گــذاران، در نــر تلویزیونــی 

فوتســال بــه مــا کمــک کنــد؛ بــه خصــوص حــاال کــه شــبکه ی 

ــن  ــدازی شــده اســت. حــرف مــن ای ــز راه ان ــی اســپورت نی مل

اســت کــه حکومــت اگــر بــه کرکــت کمــک می کنــد و توجــه ی 

ــه ایــن رشــته دارد، بــه رشــته های دیگــر مثــل فوتبــال  ویــژه ب

و فوتســال کــه بخــش بــزرگ مــردم بــه آن عاقه منــد انــد، نیــز 

توجــه کنــد. 

ــر  ــاالن و زی ــی بزرگ س ــای مل ــاط تیم ه ــل: ارتب ــح کاب صب

۲0 ســال افغانســتان چطــور اســت؟

ممــرک: ســه بازی کــن از تیــم زیــر ۲0 ســال کــه جــزو ده 

ــوی،  ــین موس ــان سیدحس ــتند، آقای ــیا اس ــر آس ــن برت بازی ک

جــواد صفــری و فــرزاد محمــودی را بــه تیــم بزرگ ســاالن 

دیگــر  امــا  اســتند؛  مــا  تیــم  عضــو  و  ایــم  کــرده  دعــوت 

ــیار  ــتوانه ی بس ــد پش ــز می توانن ــال نی ــر ۲0 س ــان زی بازی کن

خــوب بــرای تیــم بزرگ ســاالن مــا باشــند. ایــن تیــم مــا حاصل 

ــه  ــتیم ب ــه می خواس ــت ک ــال ۲014 اس ــا از س ــزی م برنامه ری

ــیدیم.  ــدف نرس ــن ه ــه ای ــه ب ــیم ک ــی ۲0۲0 برس ــام جهان ج

حــاال بایــد بــه ســال ۲0۲4 فکــر کنیــم و تیمــی را بســازیم کــه 

ــه اهــداف مــان برســاند.  ــا را ب ــرای چهــار ســال دیگــر م ب

ملــی،  تیــم  بازی کنــان  پراکندگــی  بــا  کابــل:  صبــح 

ــه میــزان آمادگــی  نداشــن لیــگ داخلــی و مســابقه چقــدر ب

ــد  ــه می توانی ــود؛ چگون ــه وارد می ش ــان صدم ــی بازی کن بدن

بازی کنــان را در رشایــط مســابقه نگــه داریــد؟

ممــرک: ایــن یکــی از مشــکل های اساســی مــا اســت. 

خوش بختــی ایــن اســت کــه تعــداد زیــادی از بازی کنــان 

ملی پــوش مــا در لیگ هــای ایــران، عــراق و لبنــان بــازی 

ــان  ــن بازی کن ــر اســتند. حضــور ای ــع لژیون ــد و در واق می کنن

ــد،  ــرار می گیرن ــابقه ق ــط مس ــا در رشای ــه آن ه ــن ک ــدا از ای ج

ــد.  ــب می کنن ــم کس ــادی ه ــه ی زی تجرب

صبــح کابــل: چطــور می تــوان بازی کنانــی کــه جــوان 

ــداد؟ ــت ن ــد، از دس ــدن را ندارن ــر ش ــط لژیون ــتند و رشای اس

بازی کــن  پیــش، ۳0  از یک ســال  و  ایــران  در  ممــرک: 

خــوب را انتخــاب کــرده ایــم. بــرای کمیتــه یــا شــورای ورزش 

ــی و  ــط مترین ــه رشای ــم ک ــه داده ای ــران برنام ــران در ای مهاج

ــم  ــان فراه ــن بازی کن ــرای ای ــم ب ــورت منظ ــه ص ــابقه را ب مس

کننــد. در داخــل نیــز بــا وجــودی کــه لیــگ رسارسی نداریــم؛ 

امــا لیگ هــای والیتــی داریــم کــه بازی کنــان از فــرم و رشایــط 

مســابقه خــارج نشــوند. 

صبــح کابــل: وقتــی چنــدی پیــش تیــم ملــی دخــران بــا 

ــر  ــی را منت ــاگران ویدیوی ــی از متاش ــت، یک ــتان رف تاجیکس

ــار  ــا شــاگردانش رفت ــی ب ــم مل ــی تی ــا مرب ــود کــه گوی کــرده ب

ــود؟ ــدارد؛ ایــن درســت ب مناســب ن

ممــرک: ویدیــو را دیــدم و بایــد بگویــم کــه بــا تأســف، 

منفی نگــر  و  حاشــیه پرداز  بســیار  مــا  متاشــاگران  برخــی 

ــر توهیــن  اســتند. پــس از بررســی ویدیــو مــا چیــزی مبنــی ب

ــم.  ــر ندیدی ــا تحقی و ی

صبــح کابــل: وضعیــت فوتســال مــا از نظــر مدیریتــی و 

اداری فعــا در کمیتــه ی فوتســال و فدراســیون فوتبــال چطــور 

ــت؟ اس

ممــرک: فعــا وضعیــت عــادی اســت، همــه چیــز رس جــای 

خــودش قــرار دارد؛ امــا یــک مشــکل بــزرگ داریــم و آن دیــد 

ــد  ــرای رش ــن اداره ب ــت، ای ــال اس ــه فوتس »FIFA« و »AFC« ب

فوتســال بودجــه ی بســیار کمــی اختصــاص می دهــد. وقتــی 

ای اف ســی بودجــه بــرای فدراســیون فوتبــال می فرســتد، 

کدهــای مخصــوص دارد کــه بایــد در هــان جــا هزینــه شــود 

و منی تــوان آن را در جــای دیگــر مــرصف کــرد. بودجــه ی 

ســاالنه ی فوتســال ســاالنه ۳۵ هــزار دالــر اســت کــه هزینــه ی 

ــاش  ــک ســفر و اردوی خــوب هــم منی شــود. فدراســیون ت ی

بــرای برگــزاری  بــا جــذب رسمایــه ی خصوصــی  دارد کــه 

ــا  ــد؛ ام ــال کار کن ــد فوتس ــذاری روی رش ــا و رسمایه گ لیگ ه

بســنده نیســت.

صبــح کابــل: بــا توجــه بــه درخشــش فوتســال افغانســتان 

ــیون  ــال در فدراس ــه فوتس ــبت ب ــژه نس ــگاه وی ــا ن ــیا آی در آس

ــود دارد؟ وج

ممــرک: آقــای کارگــر، پیــش از آن کــه مــا نایــب قهرمــان 

آســیا شــویم نیــز مشــوق و حامــی مــا بودنــد؛ حــاال نیــز پشــت 

رس فوتســال ایســتاد اســت؛ امــا از نظــر امکانــات دســت 

ایشــان کمــی بســته اســت و اگــر امکانــات زیــاد باشــد، حتــا 

ــه مــا هــم تعلــق بیشــری خواهــد گرفــت. ب

صبح کابل: سخن پایانی.

ممــرک: اگــر کســی دنبــال ایــن اســت کــه نتایــج فوتســال 

ــال  ــار فدراســیون فوتب ــد در کن ــداوم داشــته باشــد، بیای ــا ت م

بیاســتد. مــا می توانیــم رشایــط خــوب و شــفاف را بــرای 

بــه  و  خصوصــی  رشکت هــای  کنیــم.  فراهــم  همــکاری 

ــال  ــد ورزش و فوتس ــد از رش ــتان بای ــت افغانس ــوص دول خص

حایــت کننــد.      

از تمجید تا نقد و اصالح

اگرFIFAوAFCاجازهدهد،فوتسالازفوتبالجذابتراست

نعمت رحیمی

گفت وگو کننده

ــتان  ــال افغانس ــی فوتب ــس از قهرمان ــاره: پ        اش

و   2013 ســال  در  آســیا  جنــوب  رقابت هــای  در 

خوش حالــی خودجوش مردم افغانســتان، فوتســال 

نیــز در رقابت هــای داخــل ســالن قهرمانــی آســیای 

2017 ترکمنســتان خــوش درخشــید و ســپس تیــم 

ملــی فوتســال زیــر 20 ســال افغانســتان در میــان 

بهــت و حیــرت آســیایی ها پــس از انجــام بازی هــای 

درخشــان در تربیــز ایــران بــه مقــام نایــب قهرمانــی 

آســیا رســید کــه موجــی از رسور و خوش حالــی 

ــوب  ــج خ ــن نتای ــام ای ــد آورد. مت ــور پدی را در کش

ــام  ــا ن ــدون شــک ب و رشــد فوتســال کشــور مــان ب

یــک نفــر گــره خــورده اســت و آن کســی نیســت، 

ــر و  ــی خوش فک ــرَک«، رسمرب ــرزاق ُمم ــز »عبدال ج

توان منــد افغانســتان کــه هفــت ســال اســت بــرای 

رشــد فوتســال زحمــت کشــیده اســت.

عبدالرزاق ُممرَک  »رسمربی تیم ملی فوتسال افغانستان«
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رضا، 60 سال قبل در جغرافیایی به 

دنیا می آید که بعدها النه ی گروه های 

از  می شود.  طالبان  تروریستی 

سال های جنگ های داخلی تا حاال، او 

ساکن شهر کابل است. شهروندانی که 

در سال های جنگ در افغانستان بوده اند، کتاب هایی 

می گوید:  رضا  کشور.  در  جنگ  تلخ  روایت های  از  اند 

ساعت ها  باید  کنم،  زدن  حرف  به  کنم  رشوع  من  »اگر 

 ۳0 به  نزدیک  که  است  مردی  او  شود.«  گذاشته  وقت 

است.  کرده  سپری  جنگ  فضای  در  را  عمرش  از  سال 

افغانستان، گروه هایی که توسط  در جنگ های داخلی 

در  می شدند،  رهری  نظامی  برجسته ی  چهره های 

برابر طالبان می جنگیدند. یکی از این چهره ها، شهید 

عبدالعلی مزاری است. او یکی از رهران قوم هزاره بود 

شد. کشته  طالبان  توسط  بعدها  که 

از  یکی  رهری  مزاری  که  سال هایی  در  رضا 

عهده دار  افغانستان  در  را  طالبان  ضد  نهضت های 

جنگ های  است.  داشته  حضور  او  کنار  در  بود، 

وارد  مردم  به  را  آسیب  بیشرین  افغانستان  داخلی 

تصویر  وحشت،  و  آوارگی  گرسنگی،  مهاجرت،  کرد. 

شکست  با  است.  افغانستان  مردم  جنگ  سال های 

آمدن دولت دموکراتیک در  خوردن طالبان و روی کار 

ترس  اما  رفت؛  بهبود  به  رو  مردم  وضعیت  افغانستان، 

حضور دوباره ی طالبان در کشور، هیچ گاهی از زندگی 

نبست. رخت  افغانستانی  انسان 

رضا روایت روزهای سخت و تلخ مردم است. چین های 

روی صورت و تارهای سفید موهایش بازمانده های جنگ 

است. او، از روزهای تاریِک آوارگی و بی خامنانی می آید. 

»یک رس مردم ده برچی بود، یک رس دگه شان ده پروان.« 

سال های جنگ افغانستان ظلمی را به مردم تحمیل کرد 

که حتا غم نان را از یاد بردند، متام دار و ندار شان را 

بتوانند  تا حداقل  رها کردند و به دنبال روزنه ای بودند 

جان خود و عزیزان خود شان را نجات بدهند. گرسنگی 

از یاد مردم رفته بود. با جیب ها و شکم خالی در کوه ها 

و بیابان ها آواره بودند. جنگ، در کنار آسیب های جانی 

و مالی، آسیب های شدید روانی را نیز به مردم وارد کرد. 

کسی که از جنگ بازگشته، دیگر هیچ وقت آن آدم سابق 

و  ایستاده ای  آیینه  و یک روز هان گونه که جلو  نیست 

دستی به رس و صورتت می کشی، خودت را منی شناسی. 

این است انسانی که جنگ از تو ساخته. از انسانی که 

آیینه  جلو  روز  هر  که  شکسته ای  تصویر  یک  بودی،  تو 

به تو دهن کجی می کند، به جا مانده. مردم افغانستان 

هان قدر که آسیب های شدید روحی و روانی را خورده 

اند، به هان میزان بازار تداوی آسیب های روانی نیز در 

و مشکات شدید  افردگی  و  بوده  کم رنگ  این کشور 

روحی هیچ گاه برای مردم جدی نبوده است؛ تا جایی که 

فرد آسیب دیده از متام جهان می بُرد و ذهنش به پوچی 

تنها  حرف ها  این  متام  پیش  و  پس  در  می رسد.  غلیظ 

یک عامل است که این قدر زندگی را برای مردم دشوار 

کرده و آن جنگ است.

و  کرده  عبور  سختی ها  و  ویرانی ها  متام  از  رضا، 

امیدوار است به این  که روزی در افغانستان صلح بیاید. 

طالبان  علیه  جبهات،  در  جنگ  سال های  متام  در  او 

این  چرخ  و  دارد  کوچک  کراچی  یک  امروز  و  جنگیده 

یک  زندگی  چرخه ی  تا  بچرخد  باید  قدر  آن  کراچی 

نایستد.  حرکت  از  نُه نفری  خانواده ی 

رضا در کنار رهران احزابی که امروز در میز مذاکره 

امروز  اما  با طالبان می نشینند در یک سنگر جنگیده؛ 

هیچ کدام آن ها دیگر حتا رضا را منی شناسد. رضا هیچ 

کدام آن ها را به عنوان مناینده ی واقعی خود قبول ندارد. 

»دیروز ده یک سنگر جنگ کدیم بر همی مملکت. امروز 

اونا با بهرین امکانات جنگ می کنن و ما، بر یک لقمه 

نان متام روز ده رسک های کابل کراچی می دوانیم. اونا 

چطور می تانن از ما منایندگی کنن؟«

احزاب  رسان  و  کشور  سیاسی  چهر ه های  حضور 

مردم  شدیدی  واکنش های  طالبان،  با  مذاکره  میز  در 

مردم  داشت.  دنبال  به  را  جوانان  و  زنان  مخصوصا 

انتظار دارند تا کسانی که به عنوان مناینده های مردم با 

طالبان حرف می زنند، بتوانند خواست واقعی مردم را به 

گوش طالبان برسانند؛ مردمی که ۳0 سال می شود نان 

است. تر  میان خون  شان 

را دوست دارد که  او، صلحی  رضا یک کارگر است؛ 

کند.  کار  آسوده  خیال  و  آرامی  با  بتواند  آن  چر  زیر 

رشایط  بدترین  در  رضا  کابل  زمستاِن  روزهای  این  در 

می برد. رس  به  اقتصادی 

نیست.  امیدوار  آینده  به  کس  هیچ  نیست.  »آرامی 

تجار رسمایه گذاری منی کنه که بر مردم کار پیدا شوه. 

مه امیدوار استم که صلح بیایه و درآمدم بیشر شوه. روز 

یک چند روپه پیدا کنم که شب وقتی خانه میرم حداقل 

رسم پیش خانواده ام خم نباشه.« 

     رضا در سال هایی که 

مزاری رهربی یکی از 

نهضت های ضد طالبان را در 

افغانستان عهده دار بود، در 

کنار او حضور داشته است. 

جنگ های داخلی افغانستان 

بیشرتین آسیب را به 

مردم وارد کرد. مهاجرت، 

گرسنگی، آوارگی و وحشت، 

تصویر سال های جنگ مردم 

افغانستان است. با شکست 

خوردن طالبان و روی کار 

آمدن دولت دموکراتیک در 

افغانستان، وضعیت مردم 

رو به بهبود رفت؛ اما ترس 

حضور دوباره ی طالبان در 

کشور، هیچ گاهی از زندگی 

انسان افغانستانی رخت 

نبست.

و  خشک  زمین  آن  می بارید،  باران  که  زمانی  حتا  ...اما 

جنگل زدایی  کند.  جذب  را  آب  راحتی  به  منی توانست  تشنه 

در کوه ها، سطح شیب داری را به وجود آورده که به آب اجازه 

می دهد به رسعت پایین بیاید و بند، آسیاب و زمین هایی که 

به تازگی کشت شده اند را خراب کند. عبدالغفور 41ساله که 

برای کشت دوباره، پرش را از رفن به مکتب بازداشته است، 

گفت: »وضعیت برای ما سخت تر شده است.« تا پاشنه ی پا در 

گل فرو رفته بود و با کج بیلی که در دست داشت، کار می کرد. 

آبی که چند  پژمرده و غرق در  به کشت زارهای  و  آهی کشید 

روز پیش خانواده اش در آن بذر کاشته بود، خیره شد و گفت: 

درست  نیز  عبدالغفور  بود.«  خواهد  سخت  هم  پرانم  »برای 

مانند همسایگانش، روزهایی را می شارد که رسانجام مجبور 

خواهد شد بامیان را برای گشن به دنبال کار، ترک کند.

ناامنی غذایی

این والیت  از  تا جایی  بامیان،  سپر جغرافیای کوهستانی 

در برابر گروه های شورشی قدرت مند محافظت می کند؛ اما در 

دیگر والیت ها مانند بادغیس که فاطمه اصاالتا از آن جا است 

و در غرب بامیان موقعیت دارد، خشک سالی و بایای طبیعی، 

رونق بیشری به شورش گری و رسبازگیری شورشیان می دهد.

دلیل  به  را  بادغیس  پیش  دهه  دو  که  40ساله  قمرگل 

در  خانواده ای  هنوز  و  بود  کرده  ترک  پیشین  خشک سالی 

بادغیس دارد، گفت: »گرفن منطقه برای طالبان بسیار راحت 

بودند.« گرسنه  همه  بود. 

بارش  به  وابسته  کاما  که  بادغیس  در  غذایی  ناامنی 

سطح  در  هنوز  است،  آشامیدنی  آب  و  کشاورزی  برای  باران 

به 60 درصد مردم  نزدیک  قرار دارد. در ۲017،  بحرانی اش 

هم،  آن  با  اما  می کردند؛  درآمدزایی  کشاورزی  با  افغانستان 

نیمی از آن ها در ناامنی غذایی باالیی به رس می بردند. یمن 

غذایی  امنیت  و  است  در جنگ  که  است  دیگری  تنها کشور 

دارد.  کم تری 

جریان  در  خانواده اش  از  افرادی  می گوید  که  فاطمه 

بودند، گفت: »هر روز خواب  پیوسته  به طالبان  خشک سالی 

تأثیر  مورد  در  می میرند.«  گرسنگی  از  کودکانم  می بینم 

تغییرات آب و هوایی و ناامیدی های آن بر چشم اندازهای صلح، 

است. شده  انجام  کمی  نسبتا  تحقیقات 

علوم محیط زیستی  و  عمران  مهندسی  استاد  پال،  جرمی 

در دانشگاه »لویوال مری مونت« می گوید: »تغییرات آب و هوایی، 

این وضعیت را بدتر خواهد کرد. زمین های قابل کشِت محدود 

بیشر  شدن های  بی جا  و  پناهندگان  بالقوه ی  احتال  و  اند 

نیز وجود دارد.«

در سال های اخیر، برف  کم تر در زمستان به این معنا بود 

فصل های  از  بیرون  را  جنگ  می توانند  آسان تر  طالبان  که 

دیگری  از هر سال  بیشر  در ضمن،  ادامه دهند.  سنتی اش 

پس از ۲00۹، مردم غیرنظامی بیشری در این کشور عمدتا 

شورشیانی  حمات  و  امریکا  و  افغانستان  متحدان  دست  به 

ایاالت  که  حالی  در  کشته شدند.  اند،  در جنگ  آن ها  با  که 

متحده از سال ۲001 تا کنون دست کم 744.۹ میلیارد دالر 

دیگر  دالر  میلیون ها  و  کرده  هزینه  افغانستان  جنگ  در  را 

پول  این  بیشر  پرداخت شده،  از سوی جامعه ی جهانی  هم 

مانند  اقداماتی  است؛  شده  امنیتی  سنتی  اقدامات  خرج 

آموزش دادن به رسبازان افغانستان، مبب افکنی و پشتیبانی 

متحده  ایاالت  بودجه ی  درصد  هزاران رسباز خارجی. 16  از 

برای  بودجه  این  بیشر  و  شده  باسازی  رصف  افغانستان  در 

پروژه های  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  امنیت،  هزینه های  تأمین 

است. رسیده  مرصف  به  حکومت داری 

حایت  ابتکارهایی  از  پول ها،  این  از  کمی  مقدار  تنها 

کرده که به مردم افغانستان کمک می کند خود را با تغییرات 

و  داده  پاسخ  طبیعی  بایای  به  کنند،  سازگار  آب و هوایی 

دهند. توسعه  را  انعطاف پذیری 

در  که  بردوستانه  سیاست های  تحلیل گر  نیل،  آنتونی 

شورای  در  مدیر  عنوان  به  خشک سالی  به  واکنش  جریان 

توسعه  »سیستم  گفت:  است،  کرده  کار  ناروی  پناهندگان 

خراب شده است. حامیان مالی امور توسعه ای، انعطاف پذیر 

و  درازمدت  به مشکات  برای رسیدگی  این،  بر  بنا  و  نیستند 

اضطراری  پاسخ  و  کوتاه مدت  پول های  به  وابسته  توسعه ای، 

استیم.«

مقاومت

و  فساد  ناامنی،  دلیل  به  افغانستان  پای  و  دست  چه  گر 

در سال های  اما  است؛  بسته  پایدار،  کمکی  پول های  کم بود 

اخیر، ابتکارهایی برای مبارزه با تغییرات آب وهوایی که برخی 

پشتیبانی  جهانی  جامعه ی  و  متحده  ایاالت  توسط  آن ها  از 

می شود، در این کشور قد برافراشته است. گل خانه هایی برای 

زنان کشاورز ساخته شده است. به مردم یاد داده شده که به 

جای کشت کوکنار که در مقابل خشک سالی مقاوم است و از 

گذشته ها تجارت غیرقانونی هروئین افغانستان را رونق داده، 

بکارند. زعفران  مانند  محصوالتی 

سیستم های هشدار پیش از اتفاق، توسعه یافته اند تا بهر 

از پیش، بایای طبیعی را به مردم هشدار دهند. در جاهای 

متعددی  آبی  سیستم های  و  حفر  زیادی  چاه های  دوردست، 

نصب شده است. آگاهی  دهی نیز در مورد تغییرات آب وهوایی 

و تهدیدی که برای امنیت ملی دارد، افزایش یافته است.

در  تروریستی  روزانه ی  حمات  وجود  با  سپتامر،  ماه  در 

پایتخت و رسارس کشور، ده ها جوان که بیشر شان زن بودند، 

آب و هوایی  تغییرات  به  توجه  خواستار  و  آمدند  خیابان ها  به 

نیروهاِی  توسط  شان  امنیت  که  اعراض کننده ها  شدند. 

تأمین می شد؛ برنهایی را روی دست  کاشینکوف به دست، 

با  آلوده  آن هوای  از  را  بینی  شان  و  و دهان  حمل می کردند 

لوله های  از  که  دودی  با  شهر  هوای  بودند؛  پوشانده  ماسک  

اگزوز وسایل نقلیه ی دوره ی شوروی و بخاری ها بیرون می زد، 

بود. شده  ضخیم 

زیادی  تاش  افغانستان،  رسارس  در  ابتکارها  چه  گر 

سازگاری  و  آب وهوایی  تغییرات  در  انعطاف پذیری  برای 

یا  معکوس  به  قادر  گسرده  صورت  به  اما  می کنند؛  آن  با 

مردم  زیرا  نیستند؛  آب وهوایی  تغییرات   تأثیرات  کردن  آهسته 

کشور  در  آب وهوایی  تغییرات  در  ابتدایی ای  تأثیر  افغانستان 

ایاالت  عهده ی  بر  مسؤولیت  این  عوض،  در  ندارند.  شان 

متحده، چین و هندوستان است که نیمی از متام کاربن دای 

ایاالت  را منتر می کنند. در سال های اخیر،  اکساید جهان 

متحده سخت گیری کم تری در رابطه به انتشار چنین گازهایی 

داشته و هزینه  ی برنامه های توسعه ای را در افغانستان و دیگر 

است. داده  کاهش  جاها 

این تغییر سیاست ها هم زمان با مذاکرات بحث برانگیز صلح 

با طالبانی که خواستار خروج نیروهای خارجی از افغانستان 

تقاضاهای  گروه  این  عاوه،  بر  است.  افتاده  اتفاق  استند، 

بین املللی،  کمک های  به  رابطه   در  که  دارد  هم  دیگری 

است. کرده  نگران  را  افغانستان  مردم  از  بسیاری 

نفر  هزاران  و  فاطمه  به  که  اردوگاهایی  اخیر،  ماه های  در 

از  را  پناه داده، بیشر پول های اضطراری اش  دیگر در هرات 

دست داده است؛ این یعنی آب و غذای بیشر یا برنامه های 

این ها  همه ی  رسانجام  و  داشت  نخواهد  وجود  آموزشی 

می شود.  گدایی  و  کودک همری  نرخ  رفن  باال  به  منجر 

»اضطراری«  دیگر  وضعیت  این  که  می گویند  کمک کنندگان 

نیست؛ زیرا خشک سالی به پایان رسیده و بر اساس محاسبه ی 

برگردند. شان  خانه های  به  می توانند  مردم  آن ها، 

در امتداد آن جاده، یک اردوگاه بزرگ دیگر، پر از مردمی 

اند؛  است که از خشک سالی ها و جنگ های پیشین گریخته 

شده  فقرزده  و  دامئی  شهرک  یک  به  تبدیل  حاال  کمپ  این 

برای  برنامه ای  فاطمه،  مانند  به  اردوگاه  این  مردم  است. 

ندارند. خانه  به  برگشت 

خیمه ای  است؛  نشسته  خانواده اش  خیمه ی  در  فاطمه 

می خورد.  تکان  ِشنی  و  گرم  باد  با حرکت  آن  گوشه های  که 

می کند  فکر  بادغیس  در  خودش  کوتاه  کودکِی  به  فاطمه 

زانوانش  بلندی  به  از میان زمین های طایی گندمی که  که 

بود، می گذشت. او در آن جا می خندید و با دوستانش بازی 

بود.  چریدن  مشغول  نزدیکی  آن  در  هم  گاوش  و  می کرد 

فاطمه که دست کوچک دخرش، فریبا را محکم گرفته بود، 

را  احساس  هان  نیز  دخرم  می خواهم  بودیم.  »آزاد  گفت: 

باشد.« داشته 

در  فریبا  نکند،  پیدا  بهبود  زودی ها  این  به  اوضاع  اگر 

رشد  دارد،  پاستیکی  خیمه های  که  بیابانی ای  زمین های 

است  خشکی  رودخانه ی  کنار  در  که  خیمه ای  کرد؛  خواهد 

به سن  فریبا  آن ها دوا منی کند. زمانی که  از  که هیچ دردی 

قانونی برسد، با ازدواج کردن با پِر مردی که به خانواده ی او 

پول قرض داده بود، َدیِن خانواده اش را خواهد پرداخت. شاید 

آن ها از خشک سالی جان سامل به در برده باشند؛ اما این به 

است. شده  متام  فریبا  آزادی  قیمت 
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ــراد  ــه اف ــد ک ــل می گوین ــت رسپ ــی در والی ــؤوالن محل مس

ــد. ــت رس بریدن ــن والی ــک زن جــوان را در ای ناشــناس ی

ذبیح اللــه امانــی، ســخن گوی والــی رسپــل، بــه روزنامــه ی 

ــال  ــا ۲۳ س ــن زن حــدود ۲0 ت ــه ای ــد ک ــل می گوی ــح کاب صب

ســن دارد و افــراد ناشــناس شــب پنج شــنبه )17دلــو( او را رس 

بریــده و جســد ش را در منطقــه ی »کــورک عربیــه« انداختنــد.

آقــای امانــی افــزود: »جســد ایــن خانم از ســوی موســفیدان 

پیــدا شــده و بــه نیروهــای امنیتــی تســلیم داده شــده اســت؛ 

چــون ایــن ســاحه از ســوی طالبــان کنــرول می شــود، ممکــن 

اســت هراس افگنــان طالــب ایــن کار را کــرده باشــند.«

ــارض  ــال ح ــه در ح ــد ک ــل می گوی ــی رسپ ــخن گوی وال س

ایــن  والیتــی  ایــن زن در رسدخانــه  ی شــفاخانه ی  جســد 

ــا کنــون هیــچ  ــه گفتــه ی وی، ت والیــت نگــه داری می شــود؛ ب

ــود. ــلیم ش ــد او را تس ــه جس ــده ک ــارض نش ــردی ح ف

منظــور  بــه  پولیــس  بررســی های  کــه  اســت  گفتنــی 

ــداد  ــن روی ــان ای ــت عام ــن زن و هوی ــت ای ــی هوی شناساس

آغــاز شــده اســت.

والیــت رسپــل بــا داشــن شــش ولســوالی در شــال 

ــی  ــد امنیت ــت ب ــو، در وضعی ــه این س ــال ب ــه س ــور، از س کش

قــرار دارد. هراس افگنــان طالــب در بیشــر ولســوالی های 

نیروهــای  بــا  کــه هرازگاهــی  دارنــد  والیــت حضــور  ایــن 

وحــدت  حکومــت  دوره ی  در  می شــوند.  درگیــر  امنیتــی 

ــه قتــل عــام غیــر  ملــی، رویدادهــای تکان دهنــده ای؛ از جمل

می گوینــد نظامیــان هزاره تبــار نیــز در همیــن والیــت رخ داده اســت. کاپیســا،  والیــت  در  امنیتــی  مســؤوالن 

ــا  ــل مشــکات خانوادگــی ب ــه دلی ــک دخــر جــوان ب کــه ی

خــوردن زهــر بــه زندگــی خــود پایــان داده اســت.

ســخن گوی  کوهســتانی،  شــورش  عبدالشــایق 

ــل  ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــا، ب ــس کاپیس ــی پولی فرمانده

مربوطــات  در  قبــل  روز  دو  دخــر  ایــن  کــه  می گویــد 

ولســوالی حصــه ی اول کوهســتان ایــن والیــت خودکشــی 

کــرد و قبــل از رســیدن بــه شــفاخانه جــان باخــت.

آقــای کوهســتانی، ضمــن ایــن کــه می گویــد، ایــن 

دخــر بــه دلیــل خشــونت های خانوادگــی بــه زندگــی 

ــور  ــه منظ ــات ب ــه تحقیق ــرد ک ــد ک ــان داده، تأکی ــود پای خ

بررســی بیشــر ایــن حادثــه  آغــاز شــده و دو نفــر نیــز 

ــد. ــراری ان ف

ــا،  ــس کاپیس ــخن گوی پولی ــه ی س ــه گفت ــویی هم ب از س

ــت  ــن والی ــی ای ــهر محمودراق ــز در ش ــر نی ــر دیگ ــک دخ ی

ــه  ــال ب ــس از انتق ــا پ ــت؛ ام ــی زده اس ــه خودکش ــت ب دس

ــت. ــرده اس ــدا ک ــود پی ــاره بهب ــفاخانه دوب ش

ــر  ــک خ ــتان ی ــای افغانس ــان در والیت ه ــی زن خودکش

تــازه نیســت، پیــش از ایــن بارهــا گزارش هــای از خودکشــی 

زنــان در نقــاط مختلــف کشــور نــر شــده اســت.

ایــن درحالــی اســت کــه اخیــرا وزارت زنــان نیــز بــا نــر 

گــزارش تــازه ی خــود گفتــه کــه در ســال جــاری خورشــیدی، 

زنــان در  پرونــده ی جــدی خشــونت علیــه  از ۵1  بیــش 

افغانســتان بــه ثبــت رســیده  اســت. ســپوژمی وردک، معــاون 

ــو(  ــنبه )1۳ دل ــان، روز یک ش ــلکی وزارت زن ــی و مس پالیس

در یــک نشســت خــری گفــت کــه ۵1 پرونــده ی جــدی 

خشــونت علیــه زنــان، در ســال جــاری بــه ثبــت رســیده  کــه 

بیشــرین آن در والیت هــای رسپــل، بادغیــس، فاریــاب، 

جوزجــان، بامیــان، فــراه، تخــار، بلــخ، ننگرهــار و کابــل 

ــاده اســت. ــاق افت اتف

خشــونت  جنســی،  خشــونت  فیزیکــی،  خشــونت 

مهم تریــن  از  لفظــی،  و  روانــی  خشــونت  و  اقتصــادی 

انــواع خشــونت هایی اســت کــه همــواره بــاالی زنــان در 

می شــود. تحمیــل  افغانســتان 

ــوال  ــه ولس ــد ک ــال می گوین ــش در زون ش ــؤوالن ارت مس

بلــخ  بــرای ولســوالی »چمتــال« والیــت  نام نهــاد طالبــان 

ــت. ــده اس ــته ش کش

ــول  ــوی ق ــو( از س ــه )18دل ــه روز جمع ــه ای ک در خرنام

اردوی ۲0۹ شــاهین بــه نــر رســیده، آمــده اســت کــه مــا 

ــال  ــوالی چمت ــرای ولس ــان ب ــاد طالب ــوال نام نه ــر، ولس جاب

والیــت بلــخ بــا 6 تــن  از افــرادش در نتیجــه ی عملیــات 

هوایــی نیروهــای ارتــش در روســتای علــی  زی ایــن ولســوالی 

ــدند. ــته ش کش

ســه  عملیــات  ایــن  در  کــه  اســت  آمــده  خرنامــه  در 

هراس افگــن دیگــر زخمــی و چهــار موتــر طالبــان نیــز از بیــن 

ــت. ــه اس رفت

قــول اردوی ۲0۹ شــاهین در ادامــه گفتــه اســت: »در 

ــاق،  ــاد، قلت ــتاهای فرخ آب ــاهین«، روس ــات »ش ــه ی عملی نتیج

ده نــو و تلــی گک ولســوالی دولت آبــاد والیــت بلــخ، از وجــود 

ــت.« ــده اس ــازی ش ــب پاکس ــان طال هراس افگن

ــن  ــای ام ــتان، از والیت ه ــال افغانس ــخ در ش ــت بل والی

ــر،  ــال اخی ــه-چهار س ــا در س ــود؛ ام ــته ب ــال گذش در 1۵ س

شــاری از ولســوالی های ایــن والیــت بــه شــدت ناامــن 

ــت. ــده اس ش

معیــن ارشــد امنیتــی وزارت داخلــه، روز جمعــه )18 دلــو( 

ــه  ــخ، ب ــهروندان بل ــکایت های ش ــه ش ــیدگی ب ــل رس ــه دلی ب

ایــن والیــت ســفر کــرده اســت.

عبدال صبــور قانــع، معیــن ارشــد امنیتــی ایــن وزارت، در 

جریــان ایــن ســفر خــود بــه فرماندهــان پولیــس این والیــت گفته 

اســت کــه دو مــاه فرصــت دارنــد تــا شــبکه های جرمــی، مجرمین 

ســازمان یافته و جرایــم گوناگــون در ایــن والیــت را نابــود کننــد.

ــت  ــف در مدیری ــه ضع ــت ک ــرده اس ــد ک ــع، تأکی ــای قان آق

ســکتور امنیتــی و بــه ویــژه پولیــس وجــود دارد. ایــن در حالــی 

ــش  ــی افزای ــخ در پ ــهروندان بل ــش ش ــدی پی ــه چن ــت ک ا س

ناامنــی، جرایــم جنایــی، قتــل و رسقت هــای مســلحانه در 

ــد. ــرده زده بودن ــراض گس ــه اع ــت ب ــت دس ــن والی ای

ــک  ــدود ی ــه ح ــد ک ــدی ش ــس از آن ج ــا پ ــن اعراض ه ای

مــاه قبــل یــک نوجــوان از ســوی افــراد مســلح ناشــناس ربــوده 

و بــه قتــل رســید. 

معرضــان از حکومــت و مســؤوالن محلــی بلــخ می خواهنــد 

ــف  ــهر مزاررشی ــی را در ش ــم جنای ــاف و جرائ ــو اختط ــه جل ک

بگیرنــد.

ریاســت حفــظ و مراقبــت ســالنگ ها، اعــام کــرده اســت کــه 

ــه  ــاهراه ب ــن ش ــده و ای ــف ش ــالنگ متوق ــر دو س ــاری در ه برف ب

روی رفــت و آمــد موترهــا بــاز اســت.

ایــن ریاســت روز جمعه)18دلــو( بــا نــر خرنامــه ی گفتــه 

ــی، از  ــان در ســالنگ  شــالی و جنوب ــاری و طوف ــه برف ب اســت ک

بعــد از ظهــر روز پنج شــنبه بــه ایــن طــرف متوقــف شــده و در حــال 

حــارض شــاهراه بــه روی رفــت و آمــد متامــی موترهــا باز شــده اســت.

ــالنگ ها  ــرف س ــوا در دو ط ــت:» هـــــــ ــده اس ــه آم در خرنام

کامــا آفتابــی و جنــوب ســالنگ وزش بــاد وقفه یــی بــوده اســت. 

وسایــــــط تریلــری از جنــوف بــه شــال و ســایر وســایط دو طرفــه 

ــا زنجیر”چیــن” و رعایــت اقدامــات احتیاطــی عبــور  می تواننــد ب

و مــرور کننــد.«

ــدگان  مســؤوالن ریاســت حفــظ و مراقبــت ســالنگ ها، از رانن

ــا  خواســته اســت، درصورتــی عبــور و مــرور از شــاهراه ســالنگ، ب

وســایل و تجهیــزات زمســتانی شــامل زنجیــر و وســایل فنــی مجهــز 

باشــند و هنــگام رانندگــی از ســبقت جویی و توقــف در داخــل 

ــد. ــودداری کنن ــا خ تونل ه

ــارش بــرف، در یک شــبانه روز  آنچــه مســؤوالن می گویــد کــه ب

آینــده در هــر دو ســالنگ ها، پیش بینــی نشــده اســت.

ایــن درحالــی اســت کــه روز پنج شــنبه )17 دلــو( ایــن ریاســت 

اعــام کــرده بــود کــه شــاهراه ســالنگ بــه روی موترهــای باربــری 

مســدود اســت.

ــان  ــار قربانی ــده، آم ــای نرش ــن گزارش ه ــاد آخری ــر بنی ب

ــه 6۳0 نفــر رســیده و بیــش از ۳1  ــا در چیــن ب ــروس کرون وی

هــزار 400 نفــر دیگــر بــه ایــن ویــروس مبتــا شــده انــد. بــه 

گفتــه ی مقامــات صحــی در چیــن، تنهــا در روز پنچ شــنبه 

ــان  ــن، ج ــروس در چی ــن وی ــل ای ــه دلی ــر ب ــو( 64 نف )17 دل

ــد. ــه ان باخت

در همیــن حــال، ســازمان صحــت چیــن، گفتــه اســت کــه 

ــز  ــان، مرک ــهر ووه ــا، از ش ــروس کرون ــان وی ــرین قربانی بیش

ــوده اســت. ــروس ب ــن وی شــیوع ای

از ســویی هــم رســانه های چینــی، گــزراش داده انــد کــه 

یــک کــودک تــازه متولــد شــده در ایــن کشــور، ۳0 ســاعت 

ــا،  ــروس کرون ــه وی ــودن ب ــا ب ــل مبت ــه دلی ــد ب ــس از تول پ

جــان خــود را از دســت داده اســت. گفتــه می شــود کــه 

مــادر ایــن کــودک قبــل از تولــد فرزنــدش بــه ایــن ویــروس 

ــود. مبتــا شــده ب

گســرش رسیــع ویــروس کرونــا در چین و ســایر کشــورهای 

ــت  ــی صح ــازمان جهان ــن و س ــار چی ــه دور از انتظ ــان، ب جه

بــوده؛ امــا در آخریــن گزارشــی کــه از ســوی ســازمان جهانــی 

صحــت بــه نــر رســیده، گفتــه شــده اســت کــه ایــن ویــروس 

اکنــون در بیــش از ۳0 کشــوری جهــان شــیوع پیــدا کــرده و 

هنــوز هــم رقــم مبتــا شــدن بــه ایــن ویــروس در چیــن و ســایر 

کشــورهای جهــان در حــال افزایــش اســت.

ــه اســت  ــر صحــت تاجیکســتان، گفت ــن حــال وزی در همی

کــه 64۵ نفــر از شــهروندان ایــن کشــور بــه گــان مبتــا بودن 

بــه ویــروس کرونــا، تحــت قرنطیــن قــرار دارنــد. او تأکیــد کــرده 

ــن  ــروس در ای ــن وی ــت از ای ــورد مثب ــدام م ــون ک ــا کن ــه ت ک

کشــور تأییــد نشــده اســت.

پــس از شــیوع رسیــع ویــروس کرونــا در چیــن، ایــن کشــور 

بــه تازگــی یــک شــفاخانه ی هــزار بســر را بــرای درمــان 

ــروس  ــن وی ــیوع ای ــز ش ــان، مرک ــهر ووه ــا در ش ــروس کرون وی

افتتــاح کــرد و کار روی یــک شــفاخانه ی 1۵00 بســر دیگــر 

ــاز کــرده اســت. ــز آغ را نی

از ســویی هــم، دولــت چیــن گفتــه اســت کــه شــیوع 

ویــرس کرونــا، بــر اقتصــاد ایــن کشــور نیــز تأثیــر بســیار منفــی 

گذاشــته و بازارهــای ســهام ایــن کشــور پــس از رخصتی هــای 

ــت. ــده اس ــه رو ش ــت روب ــد اُف ــا 8 درص ــد، ب ــال جدی س

پــس از شــیوع رسیــع ویــروس کرونــا در چیــن و ســایر 

ــن  ــرای جلوگیــری از ای ــود راهــکاری ب کشــورهای جهــان و نب

ویــروس کشــنده، در حــال حــارض مــردم رسارس جهــان در 

نگرانــی بــه رس می برنــد. کشــورهای جهــان ســوم یــا انکشــاف 

نیافتــه، بــه دلیــل نداشــن هیــچ راهــکاری در مبــارزه بــا ایــن 

ــروس اســت. ــن وی ــد ای ــروس، بیشــر در مــورد تهدی وی

ــد،  ــه ان ــی گفت ــانه های چین ــه رس ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــار در  ــتین ب ــه نخس ــی ک ــوان چین ــر ج ــگ، داک ــی ون لیان ل

ســی ام مــاه دســامر ســال ۲01۹ میــادی، نشــانه های از 

شــیوع ویــروس کرونــا را در چیــن گــزارش داده بــود، خــودش 

نیــز بــه دلیــل ایــن بیــاری در شــهر ووهــان چیــن جــان 

ــت. ــه اس باخت

ویــروس کرونــا، یکــی از کشــنده ترین ویروس هــا در جهــان 

ــد.  ــه انســان رسایــت می کن ــات وحشــی ب اســت کــه از حیوان

آن چــه پزشــکان می گوینــد، تــب شــدید، رسفــه، نفس تنگــی 

و ضعــف، از عایــم اصلــی ایــن ویــروس اســت.

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $
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بــه دنبــال نــر گزارش هــا مبنــی بــر کشــته شــدن دو 

ــی  ــع امنیت ــل، مناب ــتانی در کاب ــان پاکس ــد طالب ــو ارش عض

خــر کشــته شــدن آن هــا را می کننــد.

یــک منبــع معتــر امنیتــی افغانســتان در واکنــش بــه 

ــل  ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــان، ب ــو طالب ــدن دو عض ــته ش کش

می گویــد، دو فــرد کشــته شــده از اعضــای طالبــان پاکســتانی 

ــکل  ــه ش ــه ب ــتند ک ــتانی اس ــهروند افغانس ــه ش ــت؛ بلک نیس

ــد. ــده  ان ــوز کشــته ش مرم

ــن  ــل ای ــه قت ــد ب ــان گفــت کــه در پیون ــع هم چن ــن منب  ای

ــت  ــل بازداش ــزرگ در کاب ــتی ب ــبکه ی تروریس ــک ش ــراد، ی اف

ــد، دســت دارد. ــره ای و هدف من شــده کــه در قتل هــای زنجی

ــی  ــد حقان ــیخ خال ــه ش ــت ک ــی از آن اس ــا حاک گزارش ه

طالبــان  گــروه  ارشــد  عضــو  دو  یونــس،  یوســف  قــاری  و 

پاکســتانی در والیــت کابــل کشــته شــدند.

بی بی ســی پشــتو بــه نقــل از برخــی منابــع نگاشــته اســت 

ــده  ــل آم ــه کاب ــان ب ــری طالب ــتور ره ــه دس ــراد ب ــن اف ــه ای ک

بودنــد و قــرار بــود بــا برخــی از افــراد بــه طــور پنهانــی دیــدار 

ــد. ــو کنن و گفت وگ

ــی،  ــد حقان ــیخ خال ــه ش ــت ک ــده اس ــزارش آم ــن گ در ای

ــه  ــن ب ــش از ای ــه پی ــوده ک ــان ب ــدی  طالب ــراد کلی ــی از اف یک

عنــوان معــاون رهــر گــروه طالبــان پاکســتانی فعالیــت داشــته 

ــن  ــز یکــی از فرماندهــان نظامــی ای اســت. قــاری یوســف، نی

ــوده اســت. گــروه ب

آنچــه ایــن منابــع گفتــه انــد، افــراد کشــته شــده بــه طــور 

ــد کــه جســد شــان در نزدیکــی  ــده بودن ــل آم ــه کاب ــی ب مخف

هوتــل انرکانتیننتــال پیــدا شــده اســت. تــا کنــون دلیــل ورود 

ایــن افــراد بــه کابــل و قتــل شــان مشــخص نیســت.

پاکســتان  ایــن  از  پیــش  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

همــواره از ســوی دولــت و مقام هــای نظامــی افغانســتان بــه 

حایــت از گــروه  طالبــان و پنــاه دادن بــه ایــن گــروه متهــم 

شــده اســت. اتهامــی کــه از ســوی دولــت پاکســتان بارهــا 

ــت. ــده اس رد ش

هــر چنــد وزیــر صحــت، ابتــدای هفتــه ی گذشــته گفتــه 

ــه رس  ــن ب ــه در چی ــان ک ــان افغ ــده ای از دانش جوی ــود، ع ب

ــال داده می شــوند؛  ــه افغانســتان انتق ــه زودی ب ــد، ب می برن

ــن  ــال ای ــه ی انتق ــون پروس ــا کن ــه ت ــود ک ــه می ش ــا گفت ام

ــت. ــده اس ــاز نش ــان آغ دانش جوی

ــور  ــه منظ ــه ای ب ــی، کمیت ــور غن ــتور رییس جمه ــه دس ب

انتقــال دانش جویــان افغــان از شــهر »ووهــان« چیــن و 

آن هــا  از وضعیــت صحــی  اطمینــان  چگونگــی حصــول 

ــر  ــه  را ب ــن کمیت ایجــاد شــده کــه وزارت صحــت ریاســت ای

عهــده دارد.

روز  صحــت،  وزارت  ســخن گوی  جلیــل،  نظام الدیــن 

جمعــه )18دلــو( بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت کــه 

ــان  ــان افغ ــال دانش جوی ــرای انتق ــن وزارت ب ــزی ای برنامه ری

ــا  ــده و ت ــاز ش ــه آغ ــا وزارت خارج ــی ب ــن در هاهنگ از چی

ــان  ــن دانش جوی ــدام روز ای ــه ک ــت ک ــخص نیس ــون مش کن

ــد. ــد ش ــال داده خواهن ــتان انتق ــه افغانس ب

ــه  ــر گرفت ــک سلســله تدابی ــد ی ــزود: »بای ــل اف ــای جلی آق

شــود. طیــاره  چارتــر مشــخص گرفتــه شــود. پــس از آن 

ــاز  ــا آغ ــزی قب ــد. برنامه ری ــازه بده ــد اج ــن بای ــور چی کش

شــده اســت و هنــوز هــم جریــان دارد. دیــده شــود کــه کــدام 

ــود.« ــی می ش ــان عمل ــال ش ــرای انتق ــه ب روز برنام

کــه  می گویــد  چنــد  هــر  صحــت  وزارت  ســخن گوی 

ــر  ــن وقت گی ــان از چی ــان افغ ــال دانش جوی ــه ی انتق پروس

ــت افغانســتان مصمــم  ــد کــه دول ــد می کن ــا تأکی اســت؛ ام

ــد. ــاز گردان ــور ب ــن کش ــه ای ــه زودی ب ــا را ب ــت آن ه اس

از ســویی هم مســؤوالن وزارت خارجــه، از اطاعی رســانی 

می گوینــد:  و  می کننــد  مســؤولیت  رفــع  مــورد  ایــن  در 

»کمیتــه ی فنــی و تخنیکــی، اعــم از انتقــال و حصــول 

اطمینــان از صحــت دانش جویــان افغــان در چیــن، ترتیــب 

مکانیــزم و کارشــیوه ی بازگشــت شــان مربــوط وزارت صحــت 

ــان  ــه می شــود کــه کار روی آن جری ــک هفت ــه اســت. ی عام

ــه  دارد. ایــن وزارت عضــو کمیتــه اســت و ریاســت کمیتــه ب

وزارت صحــت برمی گــردد؛ امــا اگــر کمــک تخنیکــی کار 

ــم.« ــکاری می کنی ــا هم ــد، م باش

پیــش از ایــن امــا دانش جویــان افغانســتانی کــه در شــهر 

»ووهــان« چیــن بــه رس می برنــد، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل 

ــور  ــن کش ــد در ای ــح می دهن ــا ترجی ــه آن ه ــد ک ــه بودن گفت

مباننــد تــا ایــن ویــروس بــه افغانســتان انتقــال پیــدا نکنــد. 

ــوند،  ــده ش ــن برگردان ــت از چی ــرار اس ــه ق ــی ک دانش جویان

چهــارده روز در قرنطیــن وزارت صحــت قــرار خواهنــد بــود.

پروســه ی انتقــال دانش جویــان افغــان از چیــن، پــس از 

ــیوع  ــن ش ــا در رسارس چی ــروس کرون ــه وی ــد ک ــدی ش آن ج

ــروس  ــن وی ــن، ای ــدا از چی ــارض ج ــال ح ــرد و در ح ــدا ک پی

ــا  ــرده و ب ــدا ک ــیوع پی ــز ش ــر نی ــور دیگ ــش از ۳0 کش در بی

ــود. ــزوده می ش ــان آن اف ــم مبتای ــه رق ــر روز ب ــت ه گذش

آمــار  نرشــده،  گزارش هــای  آخریــن  بنیــاد  بــر 

ــیده  ــر رس ــه 6۳0 نف ــن ب ــا در چی ــروس کرون ــان وی قربانی

و بیــش از ۳1 هــزار 400 نفــر دیگــر بــه ایــن ویــروس 

مبتــا شــده انــد.

ــا  گفتنــی اســت کــه پــس از شــیوع رسیــع ویــروس کرون

ــزار  ــفاخانه ی ه ــک ش ــی ی ــه تازگ ــور ب ــن کش ــن، ای در چی

بســر را بــرای درمــان ویــروس کرونــا در شــهر ووهــان، مرکــز 

شــیوع ایــن ویــروس ســاخته و قــرار اســت تــا چنــد روز دیگــر 

یــک شــفاخانه ی 1۵00 بســر نیــز ســاخته شــود.

منابع امنیتی کشته شدن دو عضو ارشد طالبان 
پاکستانی را در کابل رد کردند

پروسه ی انتقال دانش جویان افغان 
از چین آغاز نشده است

افراد ناشناس یک زن جوان را 
در رسپل رس بریدند

خودکشی یک دخرت جوان 
در کاپیسا

ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی »چمتال« 
بلخ کشته شد

معین ارشد امنیتی وزارت داخله در بلخ: شبکه های 
جرمی نابود شود

شاهراه سالنگ به روی رفت وآمد 
موترها باز است

کرونا تاکنون بیش از 600 نفر را 
در چین کشته است
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کشور  اصلی  رسمایه ی  منحیث  جوان  نسل  بی تردید 

همه  در  و  می دهد  تشکیل  را  جامعه  اساسی  نیروی  ما 

دارند.  اساسی  و  مؤثر  حضور  زندگی،  امور  بخش های 

نقش سازندگی این نیرو در تغییر و تکامل زیرساخت های 

است.  برخوردار  اهمیت خاصی  از  جامعه  معنوی  و  مادی 

قدم  انسانیت  اصلی  مسیر  در  می تواند  زمانی  انسان 

بگذارد که بها و ارزش گوهر انسانی خود را بشناسد و هم 

تکنیک های  با  و  شده  مجهز  روز  علمی  دست آوردهای  با 

بیابد. کامل  آشنایی  جدید 

اساس جوامع انسانی را نظم اجتاعی تشکیل می دهد 

و پایه های نظم اجتاعی را ارزش ها، هنجارها و منونه های 

رفتاری معیین می کند. در واقع، هر جامعه از اعضای خود 

انتظار دارد تا از ارزش ها و هنجارها تابعیت و پیروی کنند؛ 

اما همواره عده ای از افراد جامعه این ارزش ها و هنجارها را 

رعایت منی کنند. جامعه افرادی را که این ارزش ها، هنجارها 

منحرف  منی کنند،  مراعات  را  رفتاری  معیین  شیوه های  و 

می نامد و رفتار آنان را انحرافات اجتاعی می خوانند. 

از  می توان  که  دارد  متعددی  انواع  اجتاعی  انحراف 

گروهی،  فردی،  انحرافات  دومین،  نخستین،  انحرافات 

بُروز  در  بُرد.  نام  سازنده  و  طبیعی  ناآگاهانه،  آگاهانه، 

مشاهده  می توان  را  معلول  و  علت  رابطه ی  ما،  انحرافات 

کرد/ عوامل گوناگونی مانند؛ عوامل اقتصادی، اجتاعی، 

اند. مؤثر  انحراف،  پدیده ی  ایجاد  در  فرهنگی  و  سیاسی 

انحراف برای جامعه خطرناک است و مقابله با آن باعث 

تعریف  ساده ترین  شاید  می شود.  اجتاعی  ثبات  حفظ 

برقراری  موضوع  بگوییم  که  باشد  این  انحرافی  رفتار  برای 

از مسائل مرم و مهم  با جامعه یکی  افراد  مناسبات میان 

هر کشور عرصی و مدنی به حساب می  رود. فاصله و دوری 

نوجوانان و جوانان از جامعه و تاریخ موجبات انحرافات در 

را فراهم می کند. پُرتاش  این قر 

ناتوانی  چون؛  عواملی  تا  است  رضور  جوامع  برای 

فقر،  فرهنگ پذیری،  در  نواقص  وجود  جامعه پذیری،  در 

جهت  کافی  درآمد  نداشن  سیاسی،  بحران  بیکاری، 

جمعیت،  تراکم  حاشیه نشینی،  مهاجرت،  معیشت،  امرار 

مواد مخدر، ضعف سیستم کنرل،  به  اعتیاد  شهرنشینی، 

از هم گیسختگی خانوادگی، خشونت فامیلی و معارشت با 

دوستان ناباب را علت یابی کرده و در پی رفع و چاره جویی 

انحرافات بپردازند؛ چرا که افراد جهت گریز از ناگواری های 

نجات  معقول  وسیله ی  را  شدن  منحرف  اجتاعی، 

می پندارند؛ ولی هستند اشخاصی که با سازماندهی سامل و 

عزم استوار و متین، بدون آن که به مواد مخدر و سایر فساد 

و انحرافات گرفتار شوند، با فراگیری آموزش های حرفه ای و 

نان  تنها  نه  برای خود، خانواده و جامعه ی بری  مسلکی 

حال دست و پا می کنند؛ بلکه منحیث عضو مفید و فعال 

می دارند.  ادا  نیز  را  خویش  رسالت  بری،  جامعه ی 

سلیقه ای  و  ذوق  استعداد،  از  جوانان  که  جایی  آن   از 

قرار  گوناگون  سال های  و  سن  در  و  اند  برخوردار  متنوع 

به  شان  کشانیدن   غرض  گسرده ای  دام های  دارند، 

آن  ها  تا  دارند  تاش  که  است  موجود  جوامع  در  انحرافات 

را به کانون های خطرات جدی خراب کارانه و هراس  افگنانه 

و  پژوهش گران  که  است  جا  همین   از  دهند.  سمت  وسو 

رسالت  شان،  درک  با  اجتاعی  علوم  دست اندرکاران 

احساس مسؤولیت می  کنند تا زیان های این  گونه انحرافات 

را به جوانان به صورت عریان بازگو کرده و این مطلب را نیز 

آشکارا بیان دارند که رِصف با وعظ و نصحیت ممکن نیست 

که جوانان را از مصاب شدن به انحرافات در امان دارد؛ بلکه 

مستلزم آن است که در ِسن ها مختلف غرض تربیت سامل 

ورزشی،  سودمند  و  مفید  پروگرام های  راه اندازی  با  جوان 

کنفرانس ها  و  سیمینار  برگزاری  و  تفریحی  کتابخانه ای، 

خطرهای  از  تشویق  با  را  ایشان  و  بشتابند  شان  کمک   به 

کنند. مصؤون  احتالی 

انحرافات  گسردگی  از  جلوگیری  خاطر  به  نهایت،  در 

اجتاعی، رضور به نظر می رسد که حس اعتاد در اشخاص 

با تقدیر از شایستگی و توانایی های  و افراد تقویت شود و 

افراد، زمینه ی رشد استعدادهای بالنده ی افراد در ساحات 

روانی  بیولوژیکی،  به رضورت های  آورده شود.  فراهم  دیگر 

برآورده شدن  و در  ارائه شود  و اجتاعی پاسخ های مثبت 

اجتاعی  فعالیت های  زمینه ی  در  جوانان  نافع  اهداف 

نشود.  ایجاد  موانع 

به باور آگاهان مسائل اجتاعی افغانستان و ماحظات 

مشهود، دیده می شود که کشور ما به عنوان یک جامعه ی 

جوان، فرایند گزار از جنگ و بحران به صلح و هم زیستی 

این  در  جوانان  می کند.  تجربه  کندی  به  را  مساملت آمیز 

فرهنگی  و  سیاسی  اجتاعی،  روانی،  چالش ها  با  کشور 

عدم  بیکاری،  که  می باشند  روبه رو  فزاینده ای  و  فراوان 

ازدواج های  مخدر،  مواد  به  اعتیاد  آینده،  به  اعتاد 

اجباری، فقر و بحران های هویتی، از قابل پیش بینی ترین 

افغانستان  جوانان  زندگی  بر  موجود  وضعیت  پیامدهای 

تدوین  به  چالش ها  این  با  رویارویی  شوند.  می  دانسته 

سطح  در  منسجم  و  علمی  دقیق،  برنامه های  اجرای  و 

نهادهای ملی و بین املللی مرتبط با جوانان در افغانستان 

نیازمند می باشد که تا اکنون به جز از برنامه های منایشی 

و اقدامات محدودی در سطح پایتخت و چند شهر بزرگ 

در  برنامه ها  گونه  این  از  عملی  نشانه های  افغانستان، 

است. نشده  دیده  کشور 

بررسیخاستگاهانحراف
بهزاد برمک

نویسنده

     برای جوامع رضور است تا عواملی 

چون؛ ناتوانی در جامعه پذیری، وجود 

نواقص در فرهنگ پذیری، فقر، 

بیکاری، بحران سیاسی، نداشنت 

درآمد کافی جهت امرار معیشت، 

مهاجرت، حاشیه نشینی، تراکم 

جمعیت، شهرنشینی، اعتیاد به مواد 

مخدر، ضعف سیستم کنرتل، از 

هم گیسختگی خانوادگی، خشونت 

فامیلی و معارشت با دوستان ناباب 

را علت یابی کرده و در پی رفع و 

چاره جویی انحرافات بپردازند؛ چرا 

که افراد جهت گریز از ناگواری های 

اجتامعی، منحرف شدن را وسیله ی 

معقول نجات می پندارند.


