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عــنوان های مـهم

نفرت پراکنی  قومی در فیسبوک

روان درمانی فقط برای طبقه متوسط جامعه   نیست
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بیشرت  پیاده روها  و  موتر ها  گیردار  در   

پر  دوره  که  می خورند  چشم  به  کودکانی 

خیابان ها  در  را  کودکی شان  هیاهوی 

سیاه  پول  تکه  چند  با  کرده،  سپری  

می خواهند، شکم خانواده را سیر کنند.

و  ریـز  چشـان  بـا  زیبـا  کودکـی  ابوبکـر   

خاصـی  جذابیـت  کـه  درشـت  لب هـای 

در رفتـار و گفتـارش نهفتـه اسـت، بیشـرت 

می کنـد. گل فروشـی  اوقـات 

دسـت  در  گلـی  شـاخه  چنـد   کـه  او 

داشـته اش را بـه سـوی مـن دراز کـرده بود، 

بـا لحـن دلنشـینی از مـن تقاضـا می کـرد:

اکـر  جالل الدیـن  بـزرگ؛  شهنشـاه  بـزرگان  مجلـس   

آوازه هـای  دربـارۀ  و  داشـت  دوام  رسـمی  غیـر  به صـورت 

سـخن  افغان هـا  بـا  جنـگ  در  اکـر  لشـکر  شکسـت 

می گفتنـد و انتظـار می کشـیدند تـا پیک برسـد و حقایق را 

... کنـد  ترشیـح  دقیق تـر 

ندگـی مـا در افغانسـتان تـا کنـون زندگـی قومـی- قبیله  یـی بـوده اسـت. 

قومیـت هرچنـد یـک توّهم و افسـانه اسـت، اما سـاختار اجتاعـی مبتنی 

بـر قبیلـه، مناسـبات خـود را بـر مـا تحمیـل کـرده و همـۀ مـا آگاهانـه یـا 

ناآگاهانـه در چنـگال مناسـبات قبیله  یـی گیـر افتاده ایـم...

بـه عنـوان روان شـناس، سـال ها در کلینیـک اچ آی وی در یـک شـفاخانۀ 

بـزرگ در نیویـارک، در یـک سـاحه خدمت رسـانی در برانکـس خدمـت 

می کـردم. بیـاران مـن در آنجـا کسـانی بودنـد کـه اکـر مـا آنهـا را فقیـر 

می نامیـم: بسـیاری از آنهـا وظیفـه نداشـتند؛ برخـی از آنهـا زمـان قابـل 

توجهـی را در زنـدان گذرانـده بودنـد و یـا سـابقه سـوءمرصف مـواد ...

دایکندي کې سوختوک برېښنا 
بند ګټې اخیستلو ته وسپارل شو

د بریتانیا د ملکې الېزابت مېړه،  

شهزاده فېلپ د ۹۹کالو په عمر مړ شو

مردم در هامیش صدای کابل:

 حارض نیستند که به عقب برگردند

ماهوار شدن پرداخت پول رصفیۀ 
برق کابل

نرگس آتش پرستی داشت،  شبنم می فروخت

آیا نشست استانبول جنگ  را پایان می دهد؟آیا نشست استانبول جنگ  را پایان می دهد؟

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

5

جشـن فراغـت ۵۵تـن از شـاگردان بنیـاد معـارف مکاتـب افغان تـرک شـعبه والیـت ننگرهـار روز پنج شـنبه )۱۹حمل( با حضـور صالح 
سـاغر، رییـس بنیـاد معـارف ترکیـه در افغانسـتان، برخی اعضای شـورای والیتی و مقام هـای این والیت برگزار شـد. صالح سـاغر، رییس 
بنیـاد معـارف ترکیـه در این مراسـم ضمـن عرض تبریک بـه فارغان گفـت که شـاگردان افغان در دانشـکده های مختلف دانشـگاه های 

ترکیـه محصـل هسـتند و مـا می خواهیـم این ارتبـاط علمی بیش از پیـش افزایش یابـد.  او تاکیـد کرد...

رییس بنیاد معارف ترکیه:
هدف ما آموزش افرادی است که

وضعیت فعلی افغانستان را تغییر دهند

در  پیک
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 راه مدنیت: محمدکریم خلیلی، رهر حزب 

جریان  در  افغانستان  مردم  اسالمی  وحدت 

که  گفت  بهسود  ولسوالی  در  سخرنانی اش 

توسط  ناسنجیده  حرکت های  از  حکومت 

حلقات مغرض و نفاق انگیز پرهیز کند و هرچه 

زودتر باید نیروهای امنیتی را از این ولسوالی 

در  را  نیاز  مورد  نیروهای  فقط  و  کرده  بیرون 

خدمت مردم قرار دهد.

مراسم  در  )20حمل(  جمعه  روز  خلیلی  آقای 

و  دایمرداد  بهسود،  اخیر  قربانیان  از  یادبود 

رسچشمه حکومت را به رفتار دوگانه با مردم این 

حالی  در  داشت،  اظهار  او  کرد.  متهم  منطقه 

که در سایر والیات کشور صدها پوسته امنیتی 

به دست طالبان سقوط می کند، دولت اقدامات 

الزم را برای پیش گیری انجام منی دهد، اما در 

برار حرکت مدنی مردم بهسود، نیروی سنگین 

نظامی را گسیل می دارد.

افغانستان تاکید کرد  رهر حزب وحدت مردم 

و  امنیتی  نیروهای  دشمن  بهسود  مردم  که 

این  همکار  و  پشتیبان  همواره  بل  نه،  دفاعی 

که  را  مردمی  چرا  پس  و هستند.  بوده  نیروها 

مورد  هستند  مردم ساالری  و  حکومت  حامی 

هجوم بی رحانه قرار می دهند؟

انتظامی  و  نظامی  نیروی  زمانی که  گفت  وی 

از جانب  وارد بهسود شدند حتی یک فیر هم 

مردم به سوی این نیروها صورت نگرفت.

حادثه  خلیلی،  محمدکریم  گفته های  طبق 

پروسه  و  افزایش  را  بحران  می توانست  بهسود 

و  صر  با  مردم  این  اما  کند،  مختل  را  صلح 

را وخیم تر نساختند، بل  حوصله مندی رشایط 

مردم ساالری  و  دموکراسی  از  خود  پشتیبانی 

نفاق افگن  حلقات  به دست  بهانه یی  و  اعالم 

ندادند.

خواهان  صحبت هایش  ادامۀ  در  خلیلی  آقای 

که  کرد  تاکید  و  شده  کوچی ها  اسکان 

و  ندارد  مفهوم  امروز  دنیای  در  کوچی گری 

تا  یابند  نجات  وضعیت  این  از  کوچی ها  باید 

و  باشند  داشته  آرامی  زندگی  خودشان  هم 

آنها  فصلی  حرکت های  از  ده نشین  مردم  هم 

باور  این  به  او  هم،  سویی  از  باشند.  امان  در 

امور  پیشین  وزیر  اندرابی،  مسعود  که  است 

گزارش  یافته های  پذیرفنت  به خاطر  داخله 

هیات حقیقت یاب رویداد دهم دلو در بهسود 

شده  سبک دوش  وظیفه اش  از  میدان وردک، 

است. 

به  اشاره  با  ریاست  جمهوری،  پیشین  معاون 

حادثۀ دهم دلو سال گذشته در بهسود گفت 

که ۱۱تن از باشند گان محل بر اثر تیراندازی 

اما  باختند،  جان  امنیتی  نیروهای  مستقیم 

مسووالن امور در این مورد هیچی نگفتند.

»همه  با  اندرابی  مسعود  که  کرد  بیان  او 

از  پس  داشت،  که  ضعف هایی«  و  اشتباهات 

رویداد  حقیقت یاب  هیات  گزارش  دریافت 

ولسوالی  این  در  که  کرد  اعرتاف  بهسود، 

الله داد  اصلی  مقرص  و  کشته  غیرنظامیان 

میدان وردک  پولیس  پیشین  فرمانده  فدایی، 

بوده است. این در حالی ست که در پی عملیات 

دستگیری  منظور  به  دولتی  نیروهای  اخیر 

صدها  مردمی،  خیزش  نیروهای  رسکوب  و 

اداری  خدمات  ارایه  روند  شده،  آواره  خانواده 

ولسوالی های بهسود، متوقف یا مختل گردیده 

است.

رییس عمومی  راه مدنیت: احمدضیا رساج،   

امنیت ملی کشور در دیدار با شاری از مسووالن 

محلی والیت پروان گفت که برخی از احزاب برای 

تقویت گروۀ داعش در این والیت تالش می کنند.

آقای رساج جهت بررسی وضعیت وضعیت امنیتی 

به شال کشور سفر منوده، در دیدار با مسووالن 

محلی والیت پروان گفته که باید جلو این احزاب 

اما وی در  امنیتی گرفته شود.  نیروهای  از سوی 

به عنوان حامی گروۀ  از احزاب خاصی  این دیدار 

تروریستی داعش نام نگرفته است.

همچنین رییس عمومی امنیت ملی کشور افزوده 

که نیروهای امنیتی در سال جاری مراکز و مواضع 

گروه طالبان را هدف قرار خواهد داد؛ زیرا این گروه 

به طالبان و آتش بس باور ندارند.

از  شاری  پیش  چندی  که  حالی ست  در  این 

فعاالن مدنی و سیاسی والیت پروان گفته بودند 

که »حزب تحریر« برای تقویت داعش در این والیت 

کار می کند. جمشید یا امیری یکی از 

گفته های  به  واکنش  در  مدنی  فعاالن 

آقای رساج در صفحۀ فیس بوک نوشته که 

حزب تحریر آزادانه در نهادهای تحصیلی 

و تعلیمی پروان فعالیت می کند. به نظر 

می رسد که این حزب راه را به گروۀ داعش 

هموار می سازد.

داعش  زندانیان  ارقام  که  کرد  عالوه  او 

نشان می دهد که بیشرت عضو این گروه از 

والیت پروان، پنجشیر و کاپیسا است.

از سویی هم، فضل الدین عیار، والی پروان 

ملی  امنیت  عمومی  رییس  با  دیدار  در 

گفته که نیروهای امنیتی و دفاعی از حالت »دفاع 

فعال« به حالت تهاجمی تغییر موضع خواهند داد.

به باور وی، حالت دفاع فعال وضعیت شکننده را 

برای نیروهای امنیتی و دفاعی به وجود آورده است.

بیش تر  تجهیز  و  تقویت  بر  پروان  والی  همچنین 

نیروهای امنیتی تاکید کرد. وی از رییس عمومی 

امنیت ملی خواست که در مناطق آسیب پذیر والیت 

پروان از نظر امنیتی، باید منابع و تجهیزات بیش تر 

در اختیار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور قرار داده 

شود. والیت پروان در ۶۴کیلومرتی کابل قرار دارد 

و از والیات نسبتا امن می باشد.

 راه مدنیـت: میررحـان رحانـی، رییس 

مجلـس مناینـد گان می گویـد کـه روز شـنبه 

)21حمـل( قضیـه لغو سـفر هیـات پارملانی 

یـک  در  قیـرص  اسـد  ریاسـت  بـه  پاکسـتان 

بررسـی  مجلـس  در  فوق العـاده  نشسـت 

صفحـۀ  در  رحانـی  آقـای  می شـود. 

نشسـت  ایـن  کـه  نوشـته  فیس بوکـش 

فوق العـاده با حضور مسـووالن ارشـد امنیتی 

و مسـووالن میـدان هوایـی بین املللی حامد 

انگیزه هـای  و  عوامـل  روی  و  برگـزار  کـرزی 

وقوع این مساله بحث خواهد شد.

وی تاکیـد کـرد که در صـورت »تعلل کاری« و 

عوامـل دخیـل در ایـن زمینـه برخـورد قانونی 

صـورت خواهـد گرفت.

کـه  می افزایـد  مناینـدگان  مجلـس  رییـس 

اجنـدا،  دیپلوماتیـک،  مـراودات  براسـاس 

پارملانـی  هیـات  سـفر  تاریـخ  و  جزییـات 

پاکسـتان بـا حکومـت، نهادهـای امنیتـی و 

ترشیفاتـی رشیک سـاخته شـده بود تـا متام 

اقدامـات ترشیفاتـی و تدابیر امنیتی را اتخاذ 

کننـد.

سـفر اسـد قیـرص، رییس مجلـس منایند گان 

پاکسـتان به کابل برای روز پنج شـنبه تنظیم 

شـده بـود، امـا هواپیـای حامـل قیـرص بـه 

دلیـل آن چه کشـف مهات منفلق ناشـده در 

سـاحه متصـل بـه کنـدک ۷۷۷قـوای هوایی 

خوانـده شـد، نتوانسـت نشسـت کند.

صالحـی،  محمدنعیـم  هـم،  سـویی  از 

کشـور  ملکـی  هوانـوردی  ادارۀ  سـخنگوی 

بـه روزنامـه راه مدنیـت  ایـن خـر  تاییـد  بـا 

گفتـه کـه بـه ایـن دلیل نشسـت و برخاسـت 

بین املللـی  هوایـی  میـدان  در  هواپیاهـا 

حامـد کـرزی برای یک سـاعت متوقف شـده 

بـود.

او عـالوه کـرد کـه به منظـور حفـظ مصونیـت 

مسـافران در جریـان ایـن عملیـات، نشسـت 

و برخاسـت همـه هواپیاهـا موقـت بـه مدت 

دو سـاعت از )۱۰:۱۰ الـی ۱۲:۱۷( متوقـف 

گردیدنـد. در عیـن حـال، وزارت خارجـه نیـز 

در با نرش خرنامه یی از لغو سـفر اسـد قیرص 

بـه کابل ابراز تاسـف منـوده و ابـراز امیدواری 

کـرده اسـت کـه هیـات پارملانـی پاکسـتان 

برنامـه سفرشـان را دوبـاره تنظیـم کند.

همچنیـن رییـس مجلـس مناینـدگان تاکید 

کـرده کـه از اسـد قیـرص بـرای تحکیـم روابط 

پارملانی افغانسـتان و پاکسـتان دعوت کرده 

بـود تـا به افغانسـتان سـفر کند.

پارملانـی  هیـات  سـفر  کـه  کـه  گفتـه  او 

می شـود. تنظیـم  دیگـر  بـار  پاکسـتان 

 محمدصـادق خـان، مناینـدۀ ویژۀ پاکسـتان 

نوشـته  توییتـی  در  نیـز  افغانسـتان  بـرای 

کـه هواپیـای حامـل اسـد قیـرص بـه دلیـل 

تهدیـدات امنیتـی در میـدان هوایـی کابـل 

قـادر بـه نشسـت نشـده اسـت.

خلیلی در بهسود: حکومت از 
حرکت ناسنجیده پرهیز و زودتر 

نیروها را خارج کنند

 احمدضیا رساج: 
برخی احزاب در پروان برای تقویت گروه داعش تالش می کنند

ماهوار شدن پرداخت
 پول رصفیۀ برق کابل

لغو سفر رییس پارملان پاکستان به کابل؛
 مجلس جلسۀ فوق العاده برگزار می کند

عنــوان  زیــر  هایشــی  مدنیــت:  راه   

ــح« روز  ــورد صل ــل در م ــردم کاب ــدای م »ص

جمعــه )۲۰حمــل( بــا اشــرتاک هــزاران تــن 

ــزار  ــل برگ ــهر کاب ــازی در ش ــگاه غ در ورزش

شد.

در  کابــل  والــی  حیــدری،  محمدیعقــوب 

ــتان  ــردم افغانس ــه م ــت ک ــش گف ــن های ای

پــس از تجربــۀ پیامدهــای تلــخ و ناگــوار 

بنیادگــرای  و  ایدیالوژیــک  حاکمیت هــای 

مذهبــی، دیگــر حــارض نیســتند به عقــب 

برگشــته و ایــن تجــارب تلــخ را دوبــارۀ تجربــه 

ــد. کنن

او می گویــد کــه مــا یــک کشــور اســالمی 

ــت داری  ــول حکوم ــی از اص ــیم و یک می باش

مــردم  آرای  بــه  مراجعــه  هانــا  اســالمی 

ــدۀ  ــل عم ــک اص ــات ی ــس انتخاب ــت، پ اس

ــای  ــه ارزش ه ــتوار ب ــاالر و اس ــام مردم س نظ

اســالمی و دموکراتیــک پنداشــته می شــود.

وی تاکیــد کــرد کــه خواســت کابلیــان از 

طرف هــای داخلــی و بیرونــی مذاکــرات و 

ســازمان ملــل متحــد حفــظ اصــل انتخابــات 

می باشــند.

از  بخشــی  در  حیــدری  آقــای  همچنیــن 

»امیــدوار  کــرد:  بیــان  صحبت هایــش 

اســتانبول  صلــح  نشســت  در  هســتیم 

ــدی  ــه ج ــل توج ــردم کاب ــته های م به خواس

در  همــواره  کابــل  زیــرا  گیــرد،  صــورت 

محــراق صلــح و جنــگ کشــور بــوده و نقــش 

به ســزایی در رسشــت و رسنوشــت کشــور 

دارد.«

ــردم از  ــت م ــه خواس ــرد ک ــان ک ــای او بی آق

جنــاح مذاکره کننــده چیــزی نیســت جــز 

آتش بــس  اســتقرار  بــر  طرف هــا  توافــق 

خشــونت ها. و  جنــگ  قطــع  فــوری، 

ترصیــح  هایــش  ایــن  در  کابــل  والــی 

از خواســته های  کــه بخشــی دیگــر  کــرد 

مــردم حفــظ ارزش هــای قانــون اساســی، 

آزادی  هم چــون  دموکراتیــک  ارزش هــای 

ــی، آزادی  ــای سیاس ــان، آزادی فعالیت ه بی

)حــق انتخــاب کــردن و انتخــاب شــدن(، 

ســاختار  و  قــدرت  در  عادالنــه  مشــارکت 

از حقــوق  افغانســتان، حراســت  سیاســی 

اساســی شــهروندی و حقــوق بــرشی، به ویــژه 

زنــان، اطفــال و قربانیــان جنــگ می باشــند.

او هشــدار داد، هــر نظامــی کــه در مغایرت با 

ایــن ارزش هــا باشــد، مــورد قبول شــهروندان 

ــد  ــینان نخواهن ــژه پایتخت نش ــور و به ِوی کش

بود.

از  بخشــی  در  وی  حــال،  عیــن  در 

ســاختار  بــه  اشــاره  بــا  صبحت هایــش 

نیروهــای   « گفــت:  امنیتــی  نیروهــای 

شــجاع امنیتــی و دفاعــی مــا کــه واقعــا 

ــا  ــد ب ــد، نبای ــی دارن ــی و انتقال ــاختار مل س

شــود.« سیاســی  معاملــه  رسنوشت شــان 

ایــن مقــام محلــی بیــان کــرد کــه بایــد 

از ارزش هــای قانــون اساســی مــا کــه در 

نتیجــۀ لویــه جرگــۀ مشــورتی مــردم تصویــب 

شــده اســت، پاســداری شــود، زیــرا ایــن 

ــالش، خــون  دســت آوردها نتیجــۀ ســال ها ت

جامعــه  پیــکار  و  کار  عرق ریــزی،  و  دادن 

ــت. اس

در عیــن حــال، هایــش »صــدای مــردم 

یــازده  قطع نامــۀ  صلــح«  مــورد  در  کابــل 

اســت. کــرده  نیــز صــادر  را  ماده یــی 

خــروج  بــا  ارتبــاط  در  قطع نامــه  ایــن  در 

ــاره  ــتان اش ــی از افغانس ــای بین امللل نیروه

خــروج  خواســتار  کابــل  مــردم  و  شــده 

مســووالنه و مبتنــی بــر وضعیــت ایــن نیروهــا 

شــده اند.

قطع نامــه هایــش »صــدای مــردم کابــل 

در مــورد صلــح« خواهــان ســهم و تثبیــت 

صلــح  رونــد  در  پایتخت نشــینان  جایــگاه 

ــت. ــده اس ش

حکومــت،  بــه  صلــح  مــورد  در  قطع نامــه 

هیــات  ملــی،  مصالحــه  عالــی  شــورای 

مناینــد گان  و  طالبــان  مذاکره کننــده 

منایندگی هــای  و  متحــد  ملــل  ســازمان 

سیاســی مقیــم شــهر کابــل فرســتاده شــده 

اســت.

باشــندگان کابــل در حالی خواهــان برقراری 

افغانســتان  در  جنــگ  پایــان  و  آتش بــس 

ــر  ــد روز دیگ ــا چن ــت ت ــرار اس ــه ق ــدند ک ش

ــور در  ــح کش ــارۀ صل ــتانبول درب ــت اس نشس

ــود. ــزار ش ــه برگ ترکی

مردم در همایش صدای کابل:
 حاضر نیستند که به عقب برگردند

از  ۵۵تـن  فراغـت  جشـن  مدنیـت:  راه 

افغان تـرک  مکاتـب  معـارف  بنیـاد  شـاگردان 

شـعبه والیت ننگرهـار روز پنج شـنبه )۱۹حمل( 

بـا حضـور صالـح سـاغر، رییـس بنیـاد معـارف 

اعضـای شـورای  برخـی  افغانسـتان،  ترکیـه در 

والیتی و مقام های این والیت برگزار شد.

ترکیـه در  معـارف  بنیـاد  رییـس  صالـح سـاغر، 

بـه فارغـان  ایـن مراسـم ضمـن عـرض تریـک 

دانشـکده های  در  افغـان  شـاگردان  کـه  گفـت 

مختلـف دانشـگاه های ترکیـه محصل هسـتند و 

مـا می خواهیم ایـن ارتباط علمی بیـش از پیش 

افزایـش یابـد. 

یافـنت  و  آمـوزش  درصـدد  »مـا  کـرد:  تاکیـد  او 

افرادی هسـتیم که وضعیت فعلی افغانسـتان را 

تغییـر داده و کشورشـان را از ایـن حالـت عبـور 

دهنـد.«

ارایـه خدمـات  مـا  کـه هـدف  کـرد  اذعـان  وی 

بـا  عـرصی  علمـی 

معیارهـای جهانـی بـرای 

مکاتـب  ایـن  شـاگردان 

کـه  افـزود  او  می باشـد. 

در  ترکیـه  معـارف  بنیـاد 

در  به ویـژه  کشـور  ده هـا 

و  فعالیـت  افغانسـتان 

دارد. دایمـی  بنیادهـای 

آقای سـاغر در بخشـی از 

صحبت هایـش بـا اشـاره 

ساله شـدن  هـزار  بـه 

دوسـتی بین افغانسـتان 

کـه  گفـت  ترکیـه  و 

کشـور  دو  بیـن  دوسـتی 

ایـن  و  شـده  هزارسـاله 

دوسـتی پیونـد محکم در 

دارد. مـا  فرهنـگ  و  تاریـخ 

او در پایـان سـخنانش بیان داشـت: »مـا در یک 

راه همـراه شـا رفتیم و ایـن راه را ادامه خواهیم 

داد و بـرای شـاگردان افغان تـرک، آینـدۀ روشـن 

می خواهیـم.«

افغـان  معـارف  عمومـی  مدیـر  پـارالر،  حکمـت 

تـرک شـعبه ننگرهـار نیـز فراغـت شـاگردان را 

تریـک عـرض منـوده و گفـت کـه ایـن مکتـب 

امسـال  امـا  داشـت،  ۴۱فـارغ  گذشـت  سـال 

فارغـان اش بـه ۵۵تـن رسـیده و ایـن آمـار هـر 

می باشـد. افزایـش  حـال  در  سـال 

او می گویـد که افزایش شـاگردان، نشـان دهندۀ 

تـالش و علم دوسـتی مردم ننگرهار می باشـد.

اقـای پـارالر خطـاب بـه دانشـجویان گفـت کـه 

بایـد هـدف مهـم و اساسـی تان خدمـت به وطن 

و مردم تـان باشـد تـا افغانسـتان از رشایـط فعلی 

عبـور و آبـاد گـردد. در این برنامـه، محمد اجمل 

عمـر، معـاون شـورای والیتـی ننگرهـار گفت که 

بهرتیـن راه رقابـت، راه قلـم و معـاوف می باشـد، 

زیـرا جنـگ چندیـن سـاله نتیجـه نـداده اسـت. 

کـه  می گویـد  والیتـی  شـورایتی  عضـو  ایـن 

مـردم افغانسـتان در رشایطـی خیلـی سـخت و 

کـه  تالش انـد  در  و  می خواننـد  درس  حسـاس 

خودشـان را در سـطح بین املللی برسـانند. وی 

از خدمـات ترکیـه اظهـار سـپاس منـوده و گفت 

خیـر و خدمـات ترکیـه بـرای مـردم افغانسـتان 

زیـاد رسـیده، امـا از بعضی کشـورهای همسـایه 

همچنیـن  اسـت.  نرسـیده  خیـری  رش،  به جـز 

آقـای عمـر بـا اشـاره بـه  رونـد گفتگوهـای صلـح 

تاکیـد کـرد کـه نشسـت دوحه نتیجـه نـداد، اما 

امیـدوار اسـت کـه نشسـت صلـح ترکیـه نتیجـه 

دهـد و صلح دایمی در افغانسـتان تامین گردد. 

جشـن فراغـت شـاگردان معـارف افغان تـرک در 

حالـی در ننگرهـار صورت گرفت که روز گذشـته 

نیـز شـاری از دانش آمـوزان مکتـب افغان تـرک 

به دسـت  را  فراغت شـان  سـند  نیـز  قندهـار  در 

آوردند.

همچنیـن بینـاد معارف افغـان تـرک در ننگرهار 

یـک بـاب لیلیه را هـم افتتاح منود. ایـن لیلیه با 

ارزش پنج صدهـزار دالـر بـا کمـک مالـی معارف 

ترکیـه و بـا ظرفیـت ۸۰نفـر در شـهر جالل آبـاد 

داری  لیلیـه  ایـن  شـد.  افتتـاح  و  بهره بـرداری 

۱۰ اتـاق خـواب، هشـت اتـاق مسـافر، هشـت 

یـک  و  آشـپزخانه  دو  حـام،  شـش  تشـناب، 

مسـجد می باشـد. بنیـاد معـارف ترکیـه در ایـن 

اواخـر فعالیت هـای چشـم گیری داشـته کـه بـا 

شـده  مواجـه  نیـز  افغانسـتان  مـردم  اسـتقبال 

اسـت. هفتـه گدشـته نیـز یـک شـعبه از مکاتب 

وردک  میـدان  والیـت  در  ترکیـه  معـارف  بنیـاد 

افتتـاح گردیـد.

رییس بنیاد معارف ترکیه:
هدف ما آموزش افرادی است که وضعیت فعلی افغانستان را تغییر دهند

راه مدنیـت: رشکـت برشـنا اعالم کرده اسـت 

کـه پـس از ایـن پرداخت پول رصفیـۀ برق در 

شـهر کابـل ماهوار می شـود.

احمـدداوود نورزی، رییـس عمومی اجرایوی 

برشـنا روز جمعـه )20حمـل( گفـت کـه ایـن 

سـایر  در  به تدریـج  و  آغـاز  کابـل  از  رونـد 

نیـز تطبیـق خواهـد شـد. والیت هـا 

ماهـوار شـدن پرداخـت بـل رصفیۀ بـرق یکی 

کابـل  شـهر  باشـندگان  جـدی  خواسـت  از 

بود.

بـرق حـق  بـه  کـه دسرتسـی  کـرد  عـالوه  او 

ارزان  بـرق  فراهم سـازی  و  بـوده  افغـان  هـر 

بـرای مشـرتیان هدف اساسـی رشکت برشـنا 

می باشـد.

ایـن رشکـت تاکیـد کـرد کـه ماهـوار شـدن 

زیـان  کابـل  در  بـرق  پـول رصفیـۀ  پرداخـت 

مالـی بـرای رشکـت برشـنا بـه بـار مـی آورد، 

اقتصـادی  نابسـامان  وضعیـت  درک  بـا  امـا 

خانواده هـای  به ویـژه  خـود  مشـرتیان 

منـوده  اتخـاذ  را  تصمیـم  ایـن  بی بضاعـت 

اسـت.

طبـق اعالمیـۀ رشکـت برشـنا، ماهـوار شـدن 

بـل بـرق در کنـار کاهـش رصفیـه مشـرتکان 

ایـن رشکـت، نقـش بنیادیـن و حیاتـی را در 

خواهـد  کشـور  اقتصـادی  توسـعه  راسـتای 

داشـت و هزینـه بـرق را نصـف می کنـد.

رویدادها
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نفرت پراکنی  قومی در فیسبوک

مـردم افغانسـتان و جهان با برگزاری نشسـت 

اسـتانبول امیدوارنـد که بـه بزرگ ترین بحران 

افغانسـتان  چهل سـاله  جنـگ  یعنـی  قـرن، 

و  صلـح  از  افغان هـا  تـا  شـود  داده  خامتـه 

امنیـت کامـل برخـوردار شـوند.

 نشسـت مسـکو نفـس تـازه بـه جـان در حال 

آن  در  دمیـد.  دوحـه  موافقت نامـۀ  احتضـار 

چگونگـی  دربـارۀ  مذاکـره  به عـالوه  نشسـت 

نظـام آینـده، آتش بـس، طـرح دولـت انتقالی 

خارجـی   نیروهـای  خـروج  همـه  از  مهم تـر  و 

مـورد مذاکـره قـرار گرفـت.

امریـکا، روسـیه، چیـن و پاکسـتان مخالفـت 

خـود را بـا دولـت خودسـاختۀ گـروه طالبـان 

به نـام امـارت اسـالمی نشـان دادنـد. 

دولـت بایـدن متایـل دارد تـا بـه ایـن جنـگ 

بایـدن  شـود.  داده  خامتـه  کثیـف  و  نامتـام 

در نخسـتین نشسـت مطبوعاتـی خـود اعـالم 

منـود کـه خـروج نیروهـای امریـکا در تاریخی 

کـه ترمـپ تعیین منوده، بسـیار دشـوار اسـت 

راسـتا  ایـن  در  خـود  متحـدان  بـا  امریـکا  و 

مشـورت و تصمیـم خواهـد گرفـت. 

گـروه طالبـان به این تعلل واشـنگنت هشـدار 

دادنـد که اگـر موافقت نامۀ دوحـه اجرا نگردد 

تضادهـای  داد.  خواهنـد  ادامـه  جنـگ  بـه 

شـدید میـان ارگ و طالبـان و تعلـل امریـکا 

از ذکـر زمـان نامعلـوم خـروج نیروهـای  آن از 

وظایـف  امیدواری هـا،  وجـود  بـا  افغانسـتان 

را  اسـتانبول  نشسـت  اشـرتاک کنندگان 

کـرد.  خواهـد  چالش برانگیـز 

روابـط  تیرگـی  دیگـر  چالش برانگیـز  مسـاله 

میـان امریـکا بـا روسـیه و چیـن اسـت.

امریـکا، روسـیه و چیـن  ایـن وجـود کـه  بـا   

کاخ  دارنـد،  همـکاری  افغانسـتان  پیرامـون 

تهدیدهـای  چـون  را  چیـن  و  روسـیه  سـفید 

اسـرتاتژیکی  منافـع  بـه  بالنـده  و  کلیـدی 

نشسـت  بـر  مسـاله  ایـن  و  می دانـد  امریـکا 

بـود. خواهـد  تاثیرگـذار  اسـتانبول  

دولـت بایـدن بـا طـرح اسـرتاتژی »همـکاری، 

بـا  را  رقابـت  و  همـکاری  مقابلـه«  و  رقابـت 

قواعـد  چارچـوب  در  امتـی  کشـور  دو  ایـن 

کشـورها  ایـن  و  می گردانـد  ملـزوم  امریـکا 

و  کننـد  بـازی  امریـکا  قواعـد  مطابـق  بایـد 

از  جلوگیـری  بـرای  طـرح  ایـن  مبنـای  بـر 

انارشـیزم، اقتدارگرایـی و انکسـار قدرت، یک 

باشـد. جهـان  در  ثبات دهنـده 

سیاسـی،  زمینه هـای  در  چیـن  و  روسـیه 

یک جانبه گرایـی  اجتاعـی  و  اقتصـادی 

را  دیکتـه  و  فشـار  و  منی پذیرنـد  را  امریـکا 

جهانـی  نظـم  و  خـود  ملـی  منافـع  مخالـف 

طرفـدار  کشـور  دو  هـر  اگرچـه  می داننـد؛ 

نیسـتند.  امریـکا  بـا  مقابله جویـی 

بی اعتـادی  نوعـی  جدیـد  رسد  جنـگ 

منـوده  ایجـاد  آنهـا  روابـط  در  را  بی سـابقه 

اسـت. بیم آن مـی رود که تیرگـی روابط میان 

امریـکا بـا روسـیه و چین که هـر دو در قضییه 

نشسـت  وزن  دارنـد  نظـر  اتفـاق  افغانسـتان 

هـر  بگردانـد؛ چـون  را کم رنگ تـر  اسـتانبول 

دو کشـور از اعضـای دایمـی شـورای امنیـت 

سـازمان ملـل می باشـند و از سـال۲۰۱۸ بـه 

این سـو متفقانـه علیـه قطع نامه هـای امریـکا 

از حـق وتـو اسـتفاده می کننـد. 

نیـت  بـه  کشـورها  ایـن  بلندپایـه  مقام هـای 

وعده هـای  و  تروریـزم  بـا  مبـارزه  در  امریـکا 

بی اعتـاد  افغانسـتان  از  امریـکا  خـروج 

و  تعلـل  نـوع  هـر  چیـن  و  روسـیه  شـده اند. 

را  امریـکا  نیروهـای  خـروج  علت تراشـی،  یـا 

بزرگ تریـن خطـر بـه آینـده صلـح می داننـد. 

نشسـت اسـتانبول بزرگ تریـن امتحـان برای 

بـود  خواهـد  افغانسـتان  رشکت کننـدگان 

به خاطـر  را  خودخواهی هـا  و  لجاجـت  تـا 

و  افغانسـتان کنـار گذاشـته  آینـده   و  صلـح 

نگذارنـد کشـور بـه میـدان بـازی قدرت هـای 

بـزرگ تبدیـل گـردد؛ زیـرا هـر نـوع لجاجـت 

غیـر  موضـع  و  برخـورد  و  خودخواهـی  و 

مسـووالنه، بـاز هـم تهدیـد جـدی بـرای ثبات 

بـود. خواهـد  افغانسـتان  امنیـت  و 

آیا نشست استانبول 
جنگ را پایان می دهد؟

سیاست نامه

قبیله  یی  قومی-  زندگی  کنون  تا  افغانستان  در  ما  زندگی 

اما  است،  افسانه  و  توّهم  یک  هرچند  قومیت  است.  بوده 

بر  را  خود  مناسبات  قبیله،  بر  مبتنی  اجتاعی  ساختار 

ناآگاهانه در چنگال  یا  آگاهانه  ما  ما تحمیل کرده و همۀ 

مناسبات قبیله  یی گیر افتاده ایم. گره خوردن منافع فرد با 

منافع قبیله، باعث شده فردیت تاحدودی از میان برداشته 

شود و عیب و هرن یک عضو از فالن قبیله، به متام آن قبیله 

شکل  بسیاری  غیرواقعی  کلیشه های  و  شود  داده  تعمیم 

بگیرد. 

مناسبات قبیله  یی باعث شده که صدمه به فالن قبیله را هر 

عضوی از قبیله، صدمه به خود احساس کند و منافع قبیله 

را نیز منافع خودش بداند. جنگ ها و منازعات چهل ساله 

بارها اقوام را علیه هم دیگر قرار داده و از این قوم به آن قوم 

و از آن قبیله به این قبیله، صدمات و خساراتی رسیده که 

این صدمات و خسارات در زبان و ادبیات و فرهنگ قبیلۀ 

دیگر بازتاب گسرتده یافته است. 

را  کلیشه ها  سلسله  یک  نزاع  و  جنگ  زمان  در  وقتی  ما 

ادبیات  در  کلیشه ها  این  داده ایم،  نسبت  مقابل  قبیلۀ  به 

نامحسوسی ریشه دوانیده و حاال  به صورت  ما،  و فرهنگ 

گاهی حتا بدون این که بخواهیم و یا بدانیم، از کلیشه های 

قومی و نفرت پراکنی های قومی استفاده می کنیم. 

این  گاهی  فیسبوک،  ویژه  به  اجتاعی  شبکه های  در 

و  کش مکش ها  باعث  سوء تفاهم ها،  این  و  کلیشه ها 

کمنت های  و  می شود  قبیله  یی  قومی-  مجازی  منازعات 

نفرت  اندیشانه فراوان به چشم می خورد. 

شبکه های  در  قبل  چندی  علی پور  و  بهسود  جنجال 

اجتاعی کلیشه ها و تفاوت  نظرهای قومی را داغ  کرده بود. 

بسیار اتفاق می افتد که اعضای یک قوم، قوم و قبیلۀ دیگر 

را به نفرت از قوم دیگر متهم کنند و گفته های هم دیگر را 

نژادگرایانه و توهین آمیز بدانند. 

به نام  کابل  در  فیسبوک  کاربر  یک  اخیرا  منونه  طور 

طرفداران  از  می رسد  به نظر  که  حالمیس،  غالم سخی 

در  حمل  پانزدهم  شنبه  روز  است،  خلیلی  محمدکریم 

در  وحدت  حزب  هایش  مورد  در  نوشته  یی  به  واکنش 

بامیان، با عنوان »انتحاری فرهنگی« به »سید شاه حسین 

فاشیسم  رسسپردۀ  »مزدور  را  او  و  کرد  حمله  مرتضوی« 

اطاعت  و  تعقل  و  »تعطیل کردن خرد  با  که  قبیله« خواند 

سیاسی  برحق  خواسته های  برابر  در  بارها  بسته...  چشم 

است.«  زده  به خنجر  پشت  از  و  گرفته  موضع  هزاره  مردم 

هزاره  انسان  از  عجیبی  »نفرت  مرتضوی  نویسنده،  نظر  از 

در ذهن و ضمیر خود دارد... در هیچ فرهنگ و میان هیچ 

را  منک دان  و  خورد  را  منک  که  نیست  پسندیده  مردمی 

شکست.«

همکاری  اگر  می گوید  و  می دهد  تعمیم  را  بحث  سپس   

از  بسیاری  »مانند  او  حاال  نبود  نرص  سازمان  مسووالن 

خمس  دنبال  خانه  به  خانه  هزاره جات،  در  هم تباران اش 

مرتضوی  من  برای  می کرد.  جمع  خیرات  و  می گشت 

است  امیرعبدالرحمن  دوران  در  نجف  شاه  سید  یادآور 

و  نقش جاسوس  و  کرده  از سیادت خود سوءاستفاده  که 

ــی ها،  ــژه در دموکراس ــان، به وی ــورهای جه ــام کش در مت

بودجــۀ وزارت معــارف بزرگ تریــن بودجــۀ دولــت اســت. 

ــت  ــک مل ــور و ی ــک کش ــدۀ ی ــرا آین ــت؛ زی ــی اس طبیع

وابســته بــه تعلیــم و تربیــت فرزنــدان و جوانــان آن اســت. 

ــوژی، تامیــن  ــم و تکنال ــادی، رشــد عل پیرشفــت اقتص

مناســبات اجتاعــی عادالنــه و ... همــه تابــع طــرز 

ــدۀ  ــان اســت. آنهــا آین ــم و تربیــت کــودکان و جوان تعلی

مملکــت را می ســازند.

بــا ایــن حــال توجــه شــا را بــه ســهمی کــه ادارۀ 

امــور ریاســت جمهــوری و وزارت معــارف در فرانســه و 

: می کنــم  جلــب  دارنــد  افغانســتان 

بودجــۀ دولــت افغانســتان: ۴۲۸میلیــارد افغانــی )حــدود 

ــارد یورو( ۵میلی

و  دومیلیــارد  جمهــوری:  ریاســت  امــور  ادارۀ  بودجــۀ 

افغانــی. ۳۰۸میلیــون 

۱۸۴هــزار  و  ۱۹۴میلیــون  معــارف:   وزارت  بودجــۀ 

افغانــی.

 :)۲۰۲۰( ســال  هــان  در  فرانســه  دولــت  بودجــۀ 

یــورو. ۲۹۳میلیــارد 

ادارۀ ریاســت جمهــوری فرانســه ۳،۸درصــد  بودجــۀ 

قــرار  برخــی  اعــرتاض  مــورد  کــه  شــد  اضافــه 

یــورو. گرفت:۱۱۰میلیــون 

ســال:  همیــن  در  فرانســه  معــارف  وزارت  بودجــه 

یــورو. ۲۰۰میلیــون  و  ۷۳میلیــارد 

در فرانســه بودجــۀ وزارت معــارف، نخســتین بودجــه 

دولــت و بودجــه ریاســت جمهــوری آخریــن بودجــۀ 

ریاســت  بودجــۀ  افغانســتان  در  امــا  اســت،  دولــت 

جمهــوری، نخســتین بودجــۀ دولــت و بودجــۀ وزارت 

بودجــه  حتــا  دولــت.  بودجــۀ  هشــتمین  معــارف، 

ســال۱۳۹۹  در  کــه  انتخابــات  مســتقل  کمیســیون 

فعالیتــی نداشــت، بیشــرت از بودجــۀ وزارت معــارف بــود!

و  مرموز  این چهرۀ  کرد...  بازی  زمان  آن  در  را  آستین  مار 

غیرقابل اعتاد از هر فرصت استفاده می کند تا زهر خود 

را در جامعۀ هزاره بپاشد و هر از گاهی خود را در مقاطع 

حساس و رسنوشت ساز انتحار دهد و نگذارد جامعه هزاره 

روی وحدت و یک پارچگی سیاسی را ببیند... فعال شدن 

ندارد  این  جز  معنایی  حساس  مقاطع  در  مرتضوی  آقای 

که او مانند اسالف اش می خواهد هم چنان نقش مزدوری 

برای اخالف  را  این شغل سخیف  و  بازی کند  را  فاشیسم 

خود به میراث بگذارد«. 

بعد خطاب به مرتضوی می نویسد:»فردا وقتی ماموریت ات 

هزاره های  سمت  به  بتوانی  حداقل  شد  متام  ارگ  در 

دو  دیارشان  و  ده   از  را  تو  مردم  و  کنی  نگاه  جاغوری 

نیندازند.«

پست  پای   شناخته شده،  نویسندگان  از  واعظی  حمزه 

حالمیس تذکر داده که: »نوشتۀ شا برای من شگفت آور 

شا...  چپ گرایانۀ  مدعای  و  نگاه  مغایر  و  است 

)مرتضوی(  او  سیاسی  رفتار  و  عقیده  دادن  تعمیم 

منی گنجد،  نقد  حوزۀ  در  تنها  نه  تبارش  و  قوم  به 

برجسته  را  تباری  و  قومی  نفرت  حس  القای  بل 

تعمیم های  و  طعن ها  و  کنایه ها  چنین  می کند... 

نسنجیده و حتا توهین آمیز عالوه برآنکه ضد اخالقی 

تفرقه آمیز  و  ویرانگر  شدت  به  است  تباراندیشانه  و 

می باشد.«

او  نوشتۀ  که   Jamal   Ahmarنام به  دیگری  کاربر 

بازنرش کرده گفته است:» حالمیس به  را حالمیس 

عزت سادات می تازد... توهین به دیگران را جواب 

خواهد گرفت.«

کشور  مطرح  نویسندۀ  و  شاعر  محمدی؛  رضا  سید 

پاسخ  در  ظاهرا  روزبهان«  »رضا  کاربری  اسم  با 

در  نویسنده،  نام  به  اشاره  بدون  پست  همین  به 

صفحه اش نوشته است:

»نژادپرستی یا راسیسم که امروزه در همه بالد مرتقی 

پدیده ایست  کثیف ترین  و  زشت ترین  است،  جرم 

که برش به خود دیده است. فرقی هم منی کند که 

ترکی  و  تاجیکی  یا  هزارگی  یا  پشتونی  نژادپرستی 

نژادی  یک جنگ  هم  کابل  داخلی  باشد... جنگ 

باعث  هرطایفه،  سیاه روی  سوادداران  که  بود  تلخ 

تشویق و تهییج آن شدند و امروزه نیز جوانانی که 

تاریخ  از  مدد  با  دارند  دیگر  داخلی  جنگ  آرزوی 

از  و  می پرورند  را  هم  عام  قتل  رویای   ... فلسفه  و 

فرماندهان آن جنگ ها، برای خود قهرمان و اسطوره 

می تراشند... شا از یک نفر بدتان می آید، چگونه 

آبا و قوم و تبار او را مورد مرحمت  می توانید جد و 

قرار بدهید؟ رشم آور است چنین نگاهی؛ و جمعیت 

شاهدان خاموشی که از کنار این روایت بی تفاوت 

فحاشی  نتیجه  گناه کارترند.  او  خود  از  می گذرند، 

غیرت  و  مقابل  طرف  بدتر  فحاشی  نفر،  یک  این 

گله یی دو گروه است که در امر کامال خیالی نژاد، 

باهم مسابقۀ نفرت پراکنی می دهند.«

حکایت روز

نبی ساقی

دکتور کریم پاکزاد

مقدار بودجۀ ملی در افغانستان و فرانسه
)تفاوت میان یک دموکراسی و یک نظام نیمه فیودالی و شخصی(

دکتور علی احمد کریمی

  حمزه واعظی از 
نویسندگان شناخته شده، پای  

پست حالمیس تذکر داده که: 

»نوشتۀ شام برای من شگفت آور 

است و مغایر نگاه و مدعای 

چپ گرایانۀ شام... تعمیم دادن 

عقیده و رفتار سیاسی او 

)مرتضوی( به قوم و تبارش نه 

تنها در حوزۀ نقد منی گنجد، 

بل القای حس نفرت قومی و 

تباری را برجسته می کند... 

چنین کنایه ها و طعن ها و 

تعمیم های نسنجیده و حتا 

توهین آمیز عالوه برآنکه ضد 

اخالقی و تباراندیشانه است به 

شدت ویرانگر و تفرقه آمیز 

می باشد.«
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مجلـس بـزرگان شهنشـاه بـزرگ؛ جالل الدیـن اکـر به صـورت 

غیر رسـمی دوام داشـت و دربارۀ آوازه های شکسـت لشـکر اکر 

در جنـگ بـا افغان هـا سـخن می گفتنـد و انتظـار می کشـیدند 

تـا پیـک برسـد و حقایـق را دقیق تـر ترشیـح کند. 

قبـل از آنکـه پیک نامۀ رسکردۀ سـپاه را بخواند یـا برای خواندن 

بسـپارد مـردی کـه بـا آن پیـک همـراه بـود و ظاهـرا از میـدان 

جنـگ برگشـته بـود؛ بدین صـورت مـورد خطاب شاهنشـاه اکر 

قـرار گرفـت: آیـا آوازه هایـی که در مورد شکسـت لشـکر ما گفته 

آن  از  بدتـر  اعلی حرضتـا!  گفـت:  او  اسـت؟  درسـت  می شـود 

چیـزی می باشـد کـه آوازه اسـت.

اکـر خشـمگین شـد. بـا خـود می گفـت ایـن افغان هـا از چـه 

سـاخته شـده اند؟ از مرگ منی هراسـند، از گرسـنگی، تشـنگی 

و از تکه تکـه شـدن پروایشـان نیسـت. بعـد بـه فکـر فـرو رفـت 

و بـه ابوالفضـل دکنـی وزیـر خطـاب کـرد: آیـا یـادت اسـت کـه 

رصاط التوحیـد را وقتـی به مـا آوردنـد، مولـف آن بایزیـد روشـان 

کـه هنـوز ما منی دانسـتیم وی یک مخالف رسسـخت ما خواهد 

شـد و در برابـر مـا قیام هـا را رهـری خواهـد کـرد، چنـان بـا 

جـرات از روش مـا انتقـاد می کـرد و بـه توحیـد دعـوت کـه گویـا 

وی شـاه اسـت و مـن یکی از سـپاهیانش. من حـاال می دانم که 

رصاط التوحیـد تنهـا در وجـود بایزید روشـان خالصه منی شـد و 

او را در ایـان و علـم و اراده کمـک منی کرد؛ بـل متام پیروانش 

را ایـن رصاط التوحیـد بـه حرکـت آورده و آن هـا را قـوت می دهد 

کـه توسـط آن، هدایـات قـرآن پـاک را در هر بخـش زندگی خود 

بـه کار گیرنـد و بـه فرمـان الهـی و سـخنان پیامـر اسـالم با دل 

و جـان گـوش دهنـد و در راه عملـی کـردن آن بـا صـدق دل 

بکوشند.

ابوالفضـل دکنـی بـدون آنکـه چیـزی بگویـد رس را شـور می داد 

موقـع  آن  از  می کـرد.  تاییـد  را  اکـر  جالل الدیـن  سـخنان  و 

سـال ها گذشـته بـود.

بـل  نبـود؛  مقابـل  روشـان  بایزیـد  بـا  حـاال  اکـر  جالل الدیـن 

می کـرد.  مقابلـه  او  بـا  روشـان  بایزیـد  فرزنـد  جالل الدیـن 

خرچینانـش همیشـه وقتـی از جـالل روشـانی خـر می دادنـد 

شـک  نه تنهـا  او  انضبـاط  و  عدالـت  بـه  مـردم  کـه  می گفتنـد 

قابـل  صفـات  از  را  ضابط بـودن  و  عادل بـودن  بـل  نداشـتند؛ 

بـود.  مـردم  زبـان زد  همیشـه  کـه  می دانسـتند  توجهـش 

چندبـار کـه چهره هـای مشـخص را فرسـتاده بودنـد تـا بیشـرت 

اطالعـات  در  کننـد؛  تهیـه  اطالعـات  خصلت هایـش  و  او  از 

جمع آوری شـده شـخصیت روحانی و سیاسـی او هرچه روشن تر 

درخشـیدن می گرفـت و شـنیدن آن خرها جالل الدیـن اکر را 

می کـرد. خـورد  نـزد خـودش  در 

روزی یکـی از خانم هایـش کـه اکر برای قوت گرفـنت امپراتوری 

بـا او ازدواج کـرده بـود و وی از راچپوتهـا بـود و بعـد از ازدواج بـا 

اکـر هم مسـلان نشـده بود و ایـن خانـوادۀ راچپوتها در جنگ 

قیـادت  حتـی  و  می کردنـد  پشـتیبانی  را  اکـر  مسـلانان  بـا 

جنگ هـا را می گرفتنـد و بیشـرت اوقـات مـورد انتقـاد مسـلانان 

قـرار داشـت و حتـی کتـاب رصاط التوحیـد بـه نشـانۀ انتقـاد و 

رهنایـی توسـط بایزیـد روشـان بـرای دعـوت جالل الدین اکر 

بـه راه توحیـد تقدیـم شـده بـود؛ از جالل الدیـن اکـر پرسـیده 

بـود کـه در برابـر کـی تـا کنـون حسـادت کرده یـی و با شـنیدن 

نامـش خـود را خـورد احسـاس می کنـی؟ گفتـه بود که نخسـت 

در برابـر بایزیـد روشـان خـودم را خـورد احسـاس کـردم؛ وقتـی 

بـا جـرات از مـن انتقـاد کـرد و مـرا بـه راه توحیـد خوانـد. دوم 

وقتـی از کابـل بـه دهلـی می آمـدم در میان راه کـه جالل الدین 

بـا وی  بـه رس می بـرد می خواسـتم  نزدیکی هـا  آن  در  روشـانی 

مالقـات کنـم. کسـی فرسـتادم کـه او نـزدم بیایـد؛ امـا او بـه 

دعوتـم جـواب رد داد. 

از آن روز بـه بعـد هرقـدر تـالش می کنـم در مقایسـه بـا او خودم 

را مطـرح کنـم؛ خـودم را بیشـرت خـورد احسـاس می کنـم. فـرق 

مـن بـا او ایـن اسـت کـه مـن شـان و دبدبـه و شـوکت و قـرص و 

حشـم و خـدم دارم؛ ولـی جالل الدیـن روشـانی هاننـد بایزیـد 

روشـان هـان سـادگی را در زندگـی اختیـار منـوده و آزادگی را 

اسـت. برگزیده 

آن وقـت کـه اکـر می خواسـت جالل الدیـن روشـانی را مالقات 

بـود.  افغان هـا  شناخته شـدۀ  رهـر  یـک  جالل الدیـن  کنـد؛ 

اکـر می دانسـت کـه هاننـد پـدرش او هـم بـه زودی بـا حفـظ 

در  و  می گیـرد  را  نظامـی  رهـری  سیاسـی  و  روحانـی  مقـام 

برابـر حکومـت اکـر قیـام می کنـد؛ زیـرا خصلت حکومـت اکر 

آن بـود کـه آزادگان را خـوش نداشـت و بـه هـر نوعـی کـه بـود 

می خواسـت آن هـا را در حکومـت خـود جـذب کنـد.

و  جالل الدیـن  و  بایزیـد  چـون  کسـانی  چـرا  اینکـه  دلیـل   

هانـا  شـوند؛  او  حکومـت  جـذب  منی خواسـتند  پیروان شـان 

اختـالف در اصـول و عقاید اکـر بود. این اصـول حکومت داری 

بـر پایـۀ اسـتبداد سیاسـی اسـتوار بود. اسـتبداد باعث می شـد 

از  سیاسـت،  در  معنـوی  جاذبـۀ  از  اسـتفاده  به جـای  کـه 

شـیوه های جاسوسـی و تفتیـن و توزیـع پـول و امکانـات مـادی 

اسـتفاده شـود. 

موجـود  مـا  دری  ادبیـات  هنـدی  سـبک  در  کـه  آزادگـی  روح 

منزلـت  و  جـاه  مقـام،  بـه  زدن  پـا  پشـت  و  بی نیـازی  و  اسـت 

بـرای نگهـداری ارزش هـای عالـی چـون عـزت نفـس، قناعـت و 

گوشـه گیری در آن به فراوانی دیده می شـود. از همین وضعیت 

اصـول حکومـت داری بابریـان حکایـت دارد. دولت هـای قدیـم 

افغانسـتان بـر همین اسـاس با روشـنفکران برخـورد می کردند. 

برعکـس  قضیـه  اکـر  جالل الدیـن  حکومـت داری  زمـان  در 

شـده بـود. مـردم می دیدنـد کـه عمـال در برابـر آزادی خواهـان 

حق طلـب کـه منونه اش بایزید روشـان و جنبش روشـانیان بود؛ 

حکومـت جالل الدیـن اکـر از راچپوتهـا اسـتفاده کـرده آن هـا 

را رسکـوب می منایـد. اگـر جنبـش روشـانیان منی بـود و جاذبـۀ 

الزم را به وجـود منـی آورد؛ تـا ایـن انـدازه متفکران افغانسـتان با 

زبـان کنایـی و رمـزی نفـرت خـود را از دسـتگاه قـدرت اکـر در 

شـعر و ادبیـات سـبک هندی بـه منایش منی گذاشـتند. ممکن 

بـود هنـد مسـلان کـه از نظـر فرهنگی ادامـۀ فرهنـگ غزنویان 

و غوریـان اسـت، در آن فضـای فرهنگـی و جریان هـای ادبـی 

طـور دیگـر می بـود؛ چنان کـه موقعیـت روشـنفکران بـرای تایید 

رنسـانس در زمـان تیموریـان هـرات بـود؛ یـا هـم در زمـان قبـل 

از حملـۀ چنگیـز و دولت هـای مثـل غزنویـان منایـان می شـد.

جالل الدیـن  بـا  مالقـات  کـه  هنگامـی  روشـانی  جالل الدیـن 

اکـر را نپذیرفـت؛ پیامدهـای آن را می دانسـت. به همین جهت 

بـه تیـراه رفـت. مـردم دورش جمع شـدند. 

باشـندگان از سـید حامد بخـاری که باالی 

جالل الدیـن  بـه  می کـرد  ظلـم  افغان هـا 

جالل الدیـن  هدایـت  بـه  بردنـد.  شـکایت 

مـردم بـر دسـتگاه ظلـم وی حملـه کردند و 

آن تیولـدار ظامل پیشـاور را کشـتند. قدرت 

روز  هـر  روشـانی  جالل الدیـن  نظامـی 

بیشـرت می شـد. آوازۀ آن توسـط جاسوسان 

دربـار اکـر بـه گـوش وی می رسـید. قوای 

بـر  حملـه  موقـع  روشـانی  جالل الدیـن 

تیولـدار  پیشـاور دارای بیسـت هزار پیـاده 

و پنج هـزار سـواره بـود.

بـا  کـه  آورد  یـاد  بـه  اکـر  جالل الدیـن 

شـنیدن کشته شـدن تیولـدار دسـتگاه بابر 

بـرای  آیـا  چندیـن مرتبـه جلسـه کـرد کـه 

پاسـخ بـه کشته شـدن تیولدار بـاالی قوای 

جالل الدیـن حملـه کننـد یـا نـه؟ همـه بـه 

تیولـدار  کـه  گفتنـد  وقـت  آن  هـم  اتفـاق 

به جـزای  مـردم  و  بـود  ظـامل  مـرد  واقعـا 

اعالـش رسـاندند. از ایـن رو کسـی رای 

لشکرکشـی  او  پشـتیبانی  بـه  کـه  نـداد 

منایـد. جالل الدیـن اکـر به یـاد آورد کـه آن وقـت بـه رخ خـود 

هـم نیـاورد کـه ایـن کار مـردی اسـت که بـاری نخواسـته بود به 

بیایـد. او  مالقـات 

روحانیـت،  نظـر  از  روشـانی  جالل الدیـن  بیشـرت  سال به سـال 

سیاسـت و نظـام قـوت می گرفت و تحرکاتی از او دیده می شـد. 

خـر ایـن تحـرکات بـه دسـتگاه جالل الدیـن اکـر می رسـید. 

جالل الدیـن اکـر در برابـر قوت هـای روشـانیان تصمیـم گرفت 

کـه یـک قوای بـزرگ بفرسـتد. 

او کنورمـان سـنگ و خواجه شـمس الدین خافـی را رسکردۀ این 

قـوا تعییـن کـرد تـا مانـع حمـالت افغان هـا شـود. آمادگی هـای 

الزم گرفته شـد و لشـکر حرکت کرد. لشـکر به پیشـاور نرسـیده 

بـود کـه توسـط قبایـل مهمنـد، غوریه خیـل و یوسـفزایی کـه در 

اطـراف پیشـاور موقعیـت دارنـد؛ مـورد رضبـات سـنگین قـرار 

گرفتنـد. در نتیجـۀ پیکارهـای سـخت کـه در کوهسـار خیر رخ 

داد؛ لشـکر توقف کرد. دسـتگاه اکر برای پشـتیبانی از لشـکر 

کوکـه  خـان  زیـن  به قیـادت  دیگـر  قوت هـای  خـود،  فرسـتادۀ 

ارسـال کـرد؛ امـا مثـل اینکـه طلسـم شـده باشـند، کـدام کار 

مهـم نتوانسـتند در برابـر قوت هـای جالل الدین روشـانی انجام 

دهنـد. جالل الدیـن اکـر کـه ایـن وضعیـت را دیـد بـه رسزنش 

رسکرده هـای قـوای خـود پرداخـت.

جالل الدیـن  بـا  مرتبـط  حـوادث  بـا  خـود  ذهـن  در  اکـر 

روشـانی درگیـر بـود؛ مثـل اینکـه ذهنـش منی گذاشـت تـا از 

لشکرکشـی هایش در برابـر جالل الدیـن بیـرون بـرود. او باز هم 

به یـاد آورد کـه تصمیـم گرفـت یـک قـوای دیگـر بفرسـتد کـه از 

طریـق بنگـش بـه قـوای جالل الدیـن اکـر بتازنـد تـا کنورمـان 

سـنگ فرصـت پیـدا کنـد کـه از راه بگـرام خـود را از مخمصـۀ 

هزارسـوار  بـا  روشـانی  جالل الدیـن  امـا  کشـد،  بیـرون  جنـگ 

تاخـت،  ایـن  تاختنـد. در  اکـر  قـوای  بـر  پیـاده  پانزده هـزار  و 

افغان هـا یک ونیـم هـزار تـن از قـوای خـود را از دسـت دادنـد و 

بـه مهاجـان اکـر نیـز تلفاتـی وارد شـد. 

ایـن لشکرکشـی ها  از  پـس  آورد کـه  به یـاد  اکـر  جالل الدیـن 

بـر  سلطه شـان  کننـد  عقب نشـینی  افغان هـا  اینکـه  به جـای 

قلمـرو وسـیع تر در اشـنغر در شـال پیشـاور بسـط یافـت. در 

ایـن وقـت یوسـفزاییان را نیز با خود همراه کردنـد. در آن حالت 

ذهـن اکـر هیچ بـه چیز دیگر مترکـز منی یافـت. او به خرهای 

جاسوسـان خـود که یک سـال بعـد از سـلطه افغان ها بر اشـنغر 

داده بـود، مترکـز کـرد. آن وقـت می گفتنـد حریت پسـندی در 

سـوات و باجـور نیـز گسـرتش یافته، روشـانیان با قـوای اکر در 

آن مناطـق درآویختنـد و خـود بـه تیـراه آمدند.

افغان هـا دریچه یـی  بـا  اینکـه در میـان حـوادث مرتبـط  مثـل 

جسـتجو  را  آن  او  داشـت.  وجـود  نیـز  اکـر  بـرای  پیـروزی  از 

می کـرد تـا امیـدی برایـش خـود را به منایـش گـذارد. او به یـاد 

آورد کـه بعـد از سـال ها مقاومـت جالل الدیـن روشـانی، دیگـر 

طاقـت اکـر طـاق شـد و ایـن بـار بـه رسکردگـی صـادق خـان، 

لشـکر بزرگـی را مسـتقیم بـه صـوب تیـراه فرسـتاد تـا بـه قلـب 

زنـد.  روشـانی  جالل الدیـن 

صـادق بـر قبایـل افریـدی و ورکـزی فیـروز آمـد و مـال ابراهیـم 

یکـی از زعـای لشـکر جالل الدیـن روشـانی را بگرفـت؛ ولـی 

خـود جالل الدیـن موفـق شـد کـه سـاحه را تـرک کنـد و از راه 

موقعیـت  ایـن  در  منایـد.  عقب نشـینی  وزیرسـتان  کانیگـروم 

لشـکریان اکـر بـا قبایـل یوسـفزی کـه بـا آزادگان روشـانی در 

رابطـه بودنـد رسگـرم پیـکار شـدند. از آن روز بـه بعـد پنج سـال 

جالل الدیـن را کسـی ندیـد. می گفتنـد بـه تـوران رفتـه اسـت. 

آرام منی گیـرد. هان طـور هـم شـد.  او  اکـر می دانسـت کـه 

از  بزرگـی  قـوای  او  کـه  رسـید  گـزارش 

اسـت.  کـرده  جمـع  هـم  بـا  را  افغان هـا 

جالل الدیـن اکـر در برابرش آرام ننشسـت 

و قـوای بزرگـی را بـه قیـادت جعفـر بیـگ، 

بـرای  کابلـی  خـان  قاسـم  و  خـان  آصـف 

روشـانی  جالل الدیـن  برداشـنت  میـان  از 

حرکـت داد. جنگـی میـان قوای روشـانی و 

اکـر در گرفـت و در آن برخـی از اعضـای 

بـرادرش  به شـمول  جالل الدیـن  خانـوادۀ 

واحـد علـی بـه دسـت آصـف خـان گرفتـار 

شـدند.

اکـر صفحـات ذهـن خـود را ورق مـی زد. 

او به یـاد آورد کـه بعـد از دسـتگیری بـرادر 

جالل الدیـن روشـانی، او شـیوۀ مقابلـه بـا 

جالل الدیـن روشـانی را تغییـر داد. به جای 

جنـگ، خواسـت بـه نفاق افگنـی بپـردازد و 

از حیلـه و رشـوت اسـتفاده منـوده برخی از 

رسان قبایـل را علیـه جالل الدیـن تحریـک 

 . کند

ایـن  در  چگونـه  کـه  آورد  به یـاد  اکـر 

کـرد.  اسـتفاده  اشـخاص  کـدام  از  امـر 

حمـزه اکـوزی فـرد مسـاعد بـود. او را تشـویق کـرد کـه بـاالی 

جالل الدیـن حملـه کنـد، امـا جالل الدیـن او را شکسـت داد 

و تـا حـدود مینـی مجبـور بـه عقب نشـینی سـاخت. اکـر کـه 

از ایـن وضعیـت خـر شـد بـا فرسـتادن یـک قـوای بـزرگ او را 

حایـت کـرد؛ امـا افغان ها بـر قـوای جالل الدین اکـر تاختند. 

در ایـن جنـگ مـردم دالزاک در تـوره بیلـه )تـوره بـوره( دو برادر 

نامـی جالل الدیـن -شـیخ عمـر وخیرالدیـن- را کشـتند و بـرادر 

دیگـرش نورالدیـن را مهمنـدان بـه قتل رسـانیدند، امـا خودش 

بـه کوهسـار تیـراه برگشـت. در تیـراه بـه حیـث قهرمان کهسـار 

بـه تجدیـد قـوا پرداخـت و لشـکر بزرگـی تجهیـز کـرد و مردمان 

زیـادی بـا خـود متفـق گردانیـد.

جالل الدیـن ذهـن خـود را بـا آخریـن تحـوالت نظامـی مرتبـط 

سـاخت. او به یـاد آورد کـه جاسوسـانش خـر داده بودنـد کـه 

آمـده  جمـع  روشـانی  جالل الدیـن  گـرد  افغـان  تـازه دم  قـوای 

بودنـد. بـرای مقابلـه بـا چنیـن قـوای عظیـم او )جالل الدیـن 

اکـر( قوای بزرگی را علیه اش آماده سـاخت. در مقدمۀ لشـکر، 

زیـن خـان کوکـه و شـیخ فیضـی گاشـته شـدند. راجـه بیرل و 

سـعید خـان و دیگـران بـا ده هـزار سـپاه قوت الظهـر آمدنـد. 

در ایـن وقـت شاهنشـاه از مرصوفیـت ذهنـی خـالص شـد و بـه 
ماحـول خـود نظـر کرد. 

ــه  ــد ک ــازه ده ــاه اج ــه شاهنش ــد ک ــر بودن ــه منتظ ــس هم مجل

ــند  ــان می نویس ــود. مورخ ــده ش ــا خوان ــد ت ــه را بده ــک نام پی

کــه در نامــه نوشــته شــده بــود: جالل الدیــن بــا شــدتی متــام 

بــر لشــکر عظیمــی کــه از ســوی شاهنشــاهِ بــزرگ جالل الدیــن 

اکــر فرســتاده شــده بــود حملــه کــرد و از چهــل تــا پنجاه هــزار 

ــه  ســوار لشــکر یــک نفــر هــم از دســت دالوران افغــان جــان ب

ســالمت نردنــد. حتــی رکــن مهــم و مــدار کل امور شهنشــاهی 

اکــر، راجــه بیریــل هــم در همیــن راه رس داد. زیــن خــان 

ــد و متنفســی  ــه ســوی اتــک گریختن ــا امــرای دیگــر ب کوکــه ب

دیگــر از آن معرکــه نجــات نیافــت. آن هــا تاریــخ ایــن واقعــه را 

ــد. ــت کرده ان ــری ثب ــال ۱۰۰۱هج س

در  پیک 

سعدی

عشاق به درگهت اسیرند بیا

بدخویی تو بر تو نگیرند بیا

هرجور و جفا که کرده ای معذوری

زان پیش که عذرت نپذیرند بیا

*** 

ای چشم تو مست خواب و رسمست رشاب

صاحب نظران تشنه و وصل تو رساب

مانند تو آدمی در آباد و خراب

باشد که در آیینه توان دید و در آب

*** 

 روزی گفتی شبی کنم دلشادت

وز بند غان خود کنم آزادت

دیدی که از آن روز چه شب ها بگذشت

وز گفتٔه خود هیچ نیامد یادت؟

***

گویند مرو در پی آن رسو بلند

انگشت منای خلق بودن تا چند؟

بی فایده پندم مده ای دانشمند

من چون نروم که می برندم به کمند؟

***

آن درد ندارم که طبیبان دانند

دردیست محبت که حبیبان دانند

ما را غم روی آشنایی کشتست

این حال نباید که غریبان دانند

***

از هرچه کنی مرهم ریش اولی تر

دلداری خلق هرچه بیش اولی تر

ای دوست به دست دشمنانم مسپار

گر می کشیم به دست خویش اولی تر

***

ای بی تو فراخای جهان بر ما تنگ

ما را به تو فخرست و تو را از ما ننگ

ما با تو به صلحیم و تو را با ما جنگ

آخر بنگویی که دلست این یا سنگ؟

***

ای دوست گرفته بر رس ما دشمن

یا دوست گزین به دوستی یا دشمن

نادیدن دوست گرچه مشکل دردیست

آسان تر ازان که بینمش با دشمن

***

آن لطف که در شایل اوست ببین

وآن خندٔه همچو پسته در پوست ببین

نی نی تو به حسن روی او ره نری

در چشم من آی و صورت دوست ببین

***

ای کاش نکردمی نگاه از دیده

بر دل نزدی عشق تو راه از دیده

تقصیر ز دل بود و گناه از دیده

آه از دل و صد هزار آه از دیده

***

هر روز به شیوه  یی و لطفی دگری

چندانکه نگه می کنمت خوبرتی

گفتم که به قاضی برمت تا دل خویش

بستانم و ترسم دل قاضی بری

***

فرهنگ

گل احمد یام
نویسنده و استاد دانشگاه

  روح آزادگی که در 
سبک هندی ادبیات دری 

ما موجود است و 
بی نیازی و پشت پا زدن 

به مقام، جاه و منزلت 
برای نگهداری 

ارزش های عالی چون 
عزت نفس، قناعت و 

گوشه گیری در آن به 
فراوانی دیده می شود. از 

همین وضعیت اصول 
حکومت داری بابریان 

حکایت دارد. دولت های 
قدیم افغانستان بر همین 

اساس با روشنفکران 
برخورد می کردند. 

از کوچه رندان
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در گیـردار موتر هـا و پیاده روهـا بیشـرت کودکانـی بـه 

چشـم می خورنـد کـه دوره پـر هیاهوی کودکی شـان 

را در خیابان هـا سـپری  کـرده، با چند تکه پول سـیاه 

می خواهنـد، شـکم خانـواده را سـیر کنند.

لب هـای  و  ریـز  بـا چشـان  زیبـا  کودکـی  ابوبکـر   

درشـت کـه جذابیـت خاصـی در رفتـار و گفتـارش 

می کنـد. گل فروشـی  اوقـات  بیشـرت  اسـت،  نهفتـه 

او کـه چنـد  شـاخه گلـی در دسـت داشـته اش را بـه 

سـوی مـن دراز کـرده بـود، با لحـن دلنشـینی از من 

تقاضـا می کـرد:

 »خـرت خالـه جـان! بگی نی یـک چند شـاخه گل که 

از رس صـوب تـا همیالی هیچ دسـت الف نکدیم.«

بـا لبخنـد معصومانه  یـی کـه بـر لبانـش نقـش بسـته 

بـود، خیلـی صمیانـه برخـورد می کـرد.

بـا گرفـنت شـاخه گلی از ابوبکـر، در حالی کـه نم نم 

بـاران رشوع بـه باریـدن کـرده بـود، هر دو قـدم زنان  

وارد کافه )خانه دوسـت( شـدیم.

ریتـم آهنـگ احمد ظاهر کـه مالیـم و آرام در فضای 

کافـه پیچیـده بـود و بـه تکرار از بـی پناهـی و آرزوی 

می خوانـد:

ای رسود واپسینــم جــز تــو پنــاهی نــدارم

ای آرزوی آخــرین، جــز تو آغـوشی نـدارم

مـرا بـه سـوی آرزوهـای ابوبکـر کشـاند و بالفاصله از 

او پرسـیدم: ابوبکـر بزرگ تریـن آرزویـت چیسـت؟    

ابوبکـر بعـد از یـک سـکوت طوالنـی در حالـی که در 

فکـر فـرو رفته بـود، از من پرسـید؟ 

»همی آرزو چی است؟ راستش مه هیچ منی فامم.«

برایـش گفتـم، یعنی دوسـت داشـتی چی قسـم یک 

زند گی داشـته باشـی؟

 ابوبکر کمی خودش را جمع و جور کرده گفت:

»دوسـت داشـتم زیاد پول دار می بـودم، به عوض کار 

کـردن در رس رسک هـا، فقـط درس می خانـدم، اول 

منـره می شـدم، مـادرم غصـٔه بی نانـی ره منی خورد و 

خواهرایم لباسـای را که دوسـت داشنت می خریدن، 

مگـم فعلـن دگه چاره نیسـت، مـه مجبور هسـتم کار 

کنـم، مـادرم مجبـور اسـت غصـه بخـوره و خوارایـم 

لباسـای کهنـه مردمه بپوشـه.«

نـور  کـم  چـراغ  زیـر  در  کـه  براقـش  دندان هـای 

سـخن  بـزرگ  آدمـای  شـبیه  کامـال  می درخشـید، 

می گفـت: زنده گـی اش  روز  بهرتیـن  از  و  می رانـد 

»ای کاش هـر روز، روِز عاشـقا می بـود، مـه ده همـو 

روز  یـک  ده  حیـن  فروختـم،  گل  زیـاد  خیلـی  روز 

بـودم.« کار کـرده  افغانـی  پنجصـد 

»مگـم ده همـی وقتـا هیـچ کارو بار نیسـت، از صوب 

منی شـه؛  فروختـه  هـم  گل  شـاخه  سـه  شـام،  تـا 

از  بیشـرت  باشـه  داشـته  کار  هـم  گل  کسـی  اگـه 

گلفروشـی ها می خـره، از مـا اقـه منی خـره، اگنـی ما 

می فروشـیم.« هـم  ارزان تـر 

ابوبکر با تأثر می گوید:

»متـام گل هایـم کـه فروختـه شـد، قصـد دارم یـگان 

کار و بـار دگـه ره رشوع کنـم، اگنـی ده ای کار نقص 

می کنـم.«

ابوبکـر ۱۲سـاله کـه بـه کار جدیـدش )پالـش کردن 

بـوت( فکـر می کنـد، در رشوع سـال نـو می خواهـد، 

بـا رنـگ کردن بوت هـای عابران پیاده، پـول زیادتری 

به دسـت بیـاورد.

ابوبکر می گوید:

»اگـه خاسـت خدا باشـه می خایم ده سـال نـو کارمه 

رشوع کنـم؛ بخاطـر که مادرم میگه دگه گل فروشـی 

نکـو، گل هـای که فروخته منی شـه، باز پژمرده شـده 

رست تاوان می شـن.«

بـه  اسـت،  مـادرش  بـه  وابسـته  کـه  ابوبکـر  زند گـی 

قـول خـودش، بـرای اینکـه مـادرش کمـرت غصـٔه فقر 

پـول  می کنـد،  تـالش  روزانـه  بخـورد،  را  بی نانـی  و 

بیشـرت را دریافت کرده، کف دسـت مـادرش بگذارد.

پـدر ابوبکـر کـه معتاد به مواد مخدر اسـت، با خشـم 

از  اذیـت خانـواده شـده،  و  آزار  باعـث  و عصبانیـت 

آن هـا پـول مطالبـه می کنـد.

ابوبکر می گوید:

»کاش پـدرم هیـچ ده خانـه نیایـه، او کـه ده خانـه 

میایـه، همـٔه مـاره جگـر خـون می کنـه؛ بـاز مـادرم 

می کنـه.« گریـه  بیشـرت  و  می شـه  غمگیـن  بیشـرت 

 مشـکالت فقـر و تنگ دسـتی کـه دنیـای کودکانـه 

کـودک  ایـن  کشـانیده،  خیابان هـا  بـه  را  ابوبکـر 

معصـوم هـر روز مکلـف اسـت، کـه حـد اقـل دوصـد 

دسـت  بـا  شـام  نزدیک هـای  کـرده،  پیـدا  افغانـی 

پُـر بـه خانـه برگـردد. ایـن کـودک زیبـا )ابوبکـر( بـا 

آن همـه مشـکالت، لبخنـد می زنـد و امیـدوار اسـت 

کـه بعـد از هـر تاریکـی روشـنی در راه اسـت. او بـا 

و  می بینـد  درخشـان  را  آینـده اش  مثبت اندیشـی 

آرزو دارد کـه در آینـده بـه حیـث یـک داکـرت موفـق، 

مریضـان بی بضاعـت را بـدون گرفـنت پـول تـداوی 

کنـد.

عقربـه سـاعت دیـواری در کافـه کـه پنج بعـد از ظهر 

نشـان می دهـد و من هنوز با نوشـیدن چـای لیموی 

گـرم صحبـت با ابوبکر هسـتم.

مٔودبانـه  خیلـی  سـاعت  پرسـیدن  از  بعـد  ابوبكـر 

بـاز  اگنـی  بـروم،  بایـد  »مـه  کـه  می کنـد  خواهـش 

می شـه.« وارخطـا  مـادرم 

آهنـگ دلنشـین گوگـوش که فضای کافـه را پر کرده 

بود:

به این زودی نگو دیره

به این زودی نگو بدرود

مـا باهـم پـدرود می کنیـم و ابوبكـر بـا شـتاب از مـن 

می شـود.  دور 

سـام کارا عضـو کافـه )خانه دوسـت( دربـارٔه ابوبکر و 

کـودکان شـبیه ابوبکـر این گونه نظـر دارد:

مـا هسـتند کـه  اجتـاع  از  »ایـن کـودکان بخشـی 

بـه آن هـا هیـچ توجـه صـورت نگرفتـه و یـا خیلـی کم 

توجـه صـورت گرفتـه اسـت؛ پـس مسـوولیت مـا بـه 

حیـث یـک شـهروند در مقابـل آن هـا ایـن  اسـت، که 

بـا دادن پـول آن هـا را بـد آمـوز نکـرده بـا حایتـی 

خـود ایـن کـودکان را به سـوی کار، آمـوزش و تربیت 

سـامل ترغیـب کنیـم، تـا در آینـده به حیث اشـخاص 

سـامل در اجتـاع عـرض وجود کـرده، از درآمـد بیجا 

و گرفـنت پـول از مـردم خـود داری کننـد.«

کودکانـی کـه بـه دالیلـی مختلفـی مجبور شـده اند، 

کننـد،  انتخـاب  کار  یـا  و  زندگـی  بـرای  را  خیابـان 

آینـدٔه مبهـم در انتظـار آن هـا خواهنـد بـود.

و  محروم تریـن  از  یکـی  کـه  کـودکان  ایـن 

از  می باشـند  جامعـه  قـرش  آسـیب پذیرترین 

طبیعی تریـن حقـوق خـود ) آمـوزش، تربيـت سـامل، 

بـا خانـواده، تفریـح، بازی هـای کودکانـه و  زندگـی 

آزادی عقیـده( محـروم بـوده، مجبـور هسـتند درآمـد 

باشـند. داشـته  خـود  زند گـی  گذرانـدن  بـرای 

فریبا بیات اسـتاد دانشـگاه و مشـاور خانـواده درباره 

اینکـه چگونـه با ایـن کـودکان رفتار شـود می   گوید:

»برخـی تصـور می کننـد کـه هنـگام رو بـه رو شـدن 

ترحـم  گرفتـه  آغـوش  در  را  آن هـا  کـودکان  ایـن  بـا 

کننـد، و یـا چیـزی را کـه از او خریـداری می کننـد، 

پـول بیشـرتی بدهـد، در حقیقـت ایـن رفتارها کامال 

اشـتباه بـوده و با اين نـوع رفتارها کودک کار بیشـرت 

احسـاس حقـارت مي کنـد. ایـن کـودکان نیـز ماننـد 

و  بـوده  برخـوردار  نفـس  عـزت  از  انسـان ها  سـایر 

دوسـت ندارنـد به قسـمی یـک گدا شـناخته شـوند؛ 

دیگـر  افـراد  کـودکان شـبیه  ایـن  بـا  بایـد  مـا  پـس 

خیلـی محرتمانـه و معمولـی رفتـار کنیـم.«

در حالـی کـه شـدت بـاران نیز بیشـرت شـده بـود و از 

رس و صورتـم آب بـاران می چکیـد، با یک شـاخه گل 

رسخ بـه خانه برگشـتم.

 قسمت دهم

بند اول، پناهندگی سیاسی یا دیپلاتیک

پناهندگـی  اصطـالح  آن  بـه  کـه  سیاسـی  پناهندگـی 

پناهندگی هـای  بـه  می گـردد،  اطـالق  نیـز  دیپلاتیـک 

بـا  مخالفـت  دلیـل  بـه  افـراد  کـه  می شـود  گفتـه 

سیاسـت های دولـت متبـوع، زندگی شـان در خطـر واقـع 

باشـد.  فـوری  ایـن خطـر  و   شـود 

ایـن نـوع پناهندگـی معمـوال از طریـق تقاضـای حایـت 

از سـفارت خانه های دولـت مقصـد را دارنـد. پناهندگـی 

مهـم  نهادهـای  توسـط  دادن  پنـاه  نوعـی  دیپلاتیـک 

در  و  رسزمینـی  مرزهـای  ورای  در  بین امللـل  حقـوق 

مکان هایـی کـه بـه آنهـا مصونیـت قضایی داده شـده، به 

فردی  اسـت کـه در جسـتجوی حایت در مقابـل قدرتی 

برآمـده کـه او را متهـم و تعقیـب کـرده اسـت. 

رسزمینـی  حاکمیـت  اصـل  از  دیپلاتیـک  پناهندگـی 

زیـرا  می کنـد؛  تخطـی  بین امللـل   حقـوق  قبـول  مـورد 

افـرادی را از دسـرتس مقامـات قضایـی حکومـت متبـوع 

می سـازد.  خـارج   وی 

از ایـن رو موافقـت بـا پناهندگـی در اماکـن ماموریت های 

بحث برانگیزتریـن  از  یکـی  همـواره   دیپلاتیـک، 

اسـت.  بـوده  دیپلاتیـک  حقـوق  در  موضوعـات 

در  دولـت  یـک  بـه  متعلـق  اماکـن  در  پناهندگـی  ایـده 

خـارج از قلمـرو آن بـر مصونیـت  منایندگـی دیپلاتیـک 

یـک  فعالیـت  تاسـیس  رضوری  پیامـد  و  اسـت  اسـتوار 

ماموریـت دامئـی  دیپلاتیـک اسـت کـه از احـرتام ویـژه 

و مصونیـت از عـدم تعـرض برخـوردار اسـت.  پناهندگـی 

بـه دو شـکل صـورت می گیـرد: سیاسـی 

سـفارت خانه  بـه  کشـور  یـک  اتبـاع  پناهندگـی  الـف- 

خارجـی  

هرچنـد این نوع پناهندگـی در اثر تعدیل قوانین داخلی 

کشـورها، دیگـر جایـگاه نـدارد و مورد پذیرش نیسـت، اما 

در گذشـته مـواردی زیـادی از ایـن نـوع پناهندگـی وجود 

تعدیـل  بـا  سـال2011  در  کانـادا  کشـور  اسـت.  داشـته 

قوانیـن مهاجـرت و پناهندگی شـان، دیگـر پناهندگـی از 

طریـق سـفارت را مـورد قبـول منی دانـد. 

بـه  کشـور  یـک  اتبـاع  پناهندگـی  قبـال  در  دولت هـا 

داشـته اند.  متفـاوت  رویه هـای  خارجـی،  سـفارت خانه 

سـفارت خانه یی  بـه  فـرد  یـک  پناهندگـی  نـوع  ایـن  در 

مراجعـه می کنـد کـه در کشـور خـودش موقعیـت دارد. 

بـر اسـاس قواعـد حقـوق بین امللـل، سـفارت یک کشـور 

حیثیـت خـاک آن کشـور را داراسـت و از مصونیـت خاص 

برخوردار اسـت. به همین دلیل کسـی که در جسـتجوی 

پناهندگـی اسـت در آنجا پنـاه می برند.

مـواردی وجـود دارد کـه افـراد در کشـتی هـم پنـاه بـرده 

اسـت، کشـتی نیـز حیثیـت خاک یـک کشـور را دارد و از 

مصونیـت برخـوردار اسـت. در چنین حالت گاهی کشـور 

پذیرنـده صالحیت شـان زیـر سـوال قرار می گیـرد و نوعی 

دخالـت در کار خـود می بینـد. گاهـی منتـج بـه تیرگـی 

روابـط دو کشـور می شـود، اما در عرص حـارض چنین نوع 

پناهندگـی بسـیار بـه صورت نـادر اتفاق می افتـد و اغلبا 

کشـورها مایـل بـه پذیریـش چنین حاالت نیسـتند. 

ب- تقاضای پناهندگی اتباع یک کشور در کشور ثالث

دیپلاتیـک  مصونیـت  از  سـفارت خانه ها  کـه  آنجـا  از 

مثابـه  بـه  حقوقـی  لحـاظ  از  همچنیـن  و  برخوردارنـد 

خـاک یـک کشـور محسـوب می شـود، بـه همیـن دلیـل 

در گذشـته دیـده شـده، اشـخاصی کـه در کشـور ثالـث 

سـفارت خانه  بـه  خـاص  حـاالت  در  می کننـد  زندگـی 

اسـت.  مراجعـه منـوده  پناهجـو  عنـوان  بـه  خارجـی 

در ایـن نـوع پناهندگـی، شـخص از یک کشـور در کشـور 

تابـع  یـک  مثـال  می کنـد.   پناهندگـی  تقاضـای  ثالـث 

افغـان در کشـور پاکسـتان در سـفارت امریـکا تقاضـای 

پناهندگـی می کنـد. یـا اینکـه یـک ایرانـی در ترکیـه در 

کشـتی اتریـش تقاضـای پناهندگی می کنـد. این نیز در 

جمـع پناهندگـی دیپلاتیـک یـاد می شـود. البتـه بایـد 

خاطرنشـان سـاخت کـه در ایـن نـوع پناهندگـی معموال 

فعـاالن و چهره هـای مطـرح سیاسـی اقـدام می کنند که 

عمـال تحـت تعقیـب دولت انـد و دولـت متبوع شـان خواه 

بـه صـورت مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم یعنـی از طریـق 

دولـت متحـد سیاسـی خـود، اقـدام بـه گرفتـاری چنیـن 

شـخص می کنـد. 

مـواردی کـه در گذشـته رخ داده، در مجمـوع چهره هـای 

مخالـف سیاسـت های دولـت کـه تـالش بـرای تعدیـل یـا 

تغییـر نظـام داشـته اند بـوده کـه از هیـچ نـوع حایـت 

دولـت متبـوع برخـوردار نبوده انـد. 

منابع

-  صـدر، جـواد، حقـوق دیپلاتیـک و کنسـولی )1391( 

نـرش موسسـه انتشـارات و چـاپ، تهـران، ص 133

و  دیپلاتیـک  حقـوق   )1376( عبـاس،  معیـن زاده،   -   

129 ص  تهـران.  خارجـه،  وزارت  نـرش  کنسـولی، 

نـرش  دیپلاتیـک،  حقـوق   )1384( پرویـز  ذولعیـن،   -   

221 ص  تهـران  خارجـه،  امـور  وزارت 
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هـر سـال در هفـت اپریـل، سـازمان بهداشـت جهانـی بـا پرداخـنت بـه 

موضوعـی خـاص در دنیـای سـالمتی و بهداشـت و درمـان، آن را بـرای 

جلـب نظـر همـگان برجسـته می کنـد. ایـن روز از سـالمت روان گرفتـه 

تـا بیمـه و همـه چیـز در زمینـه بهداشـت و سـالمت را در بـر می گیـرد 

و توجه هـا و مسـیرها را بـرای رقـم زدن اتفاقـات و اقدامـات بعـدی در 

آینـده آمـاده می کنـد. موضوع سـال 2021، »سـاخنت جهانـی عادالنه 

و سـامل« است. 

دنیـای مـا جهانـی نابرابـر اسـت. برخـی از افـراد، زندگـی سـامل تری 

دارنـد و نسـبت بـه دیگران دسرتسـی بهرتی به خدمات صحـی دارند و 

در مقابل افراد بسـیاری به حداقل های بهداشـتی و درمانی دسرتسـی 

ندارنـد. بسـیاری از ایـن مـوارد، اغلب بـه دلیل رشایطی اسـت که افراد 

توانایـی تغییـر آن را ندارنـد، رشایطـی کـه در آن متولـد شـده اند، رشـد 

می کننـد، زندگـی می کننـد، کار می کننـد و پـا بـه سـن می گذارنـد. 

بیـن  هـم  داخـل جوامـع  در  هـم  را  نابرابری هـا  ایـن  کرونـا،  پاندمـی 

کشـورها افزایـش داده اسـت. جوامعـی کـه قبـال آسـیب پذیر بوده انـد، 

بیشـرت در معـرض ایـن بیـاری قـرار دارنـد و احتـال دسرتسـی بـه 

آنهـا کمـرت اسـت و  بـرای  بـا کیفیـت   خدمـات بهداشـتی و درمانـی 

عواقـب نامطلوبـی از لحاظ سـالمتی، اقتصادی و اجتاعـی نیز تجربه 

می کننـد.

در رسارس جهـان، برخـی از گروه هـا بـرای تأمیـن هزینه هـای زندگـی 

و  از رشایـط مسـکن  تـالش می کننـد،  انـدک  روزانـه  درآمـد  بـا  خـود 

تحصیـالت ضعیف تـری برخـوردار هسـتند، فرصت های شـغلی کمرتی 

دارنـد، نابرابـری جنسـیتی بیشـرتی را تجربه می کننـد و به محیط های 

امـن، آب و هـوای متیـز، امنیت غذایی و خدمات بهداشـتی دسرتسـی 

بـه رنـج  ایـن رشایـط منجـر  یـا اصـال دسرتسـی ندارنـد  کمـی دارنـد 

مسـتمر، بیـاری غیـر قابـل اجتنـاب و مـرگ زودرس می شـود. 

در واقعیـت امـروز، میلیون هـا نفـر هنـوز به خدمـات درمانی دسرتسـی 

بیـن مراقبت هـای  انتخـاب  بـه  نفـر دیگـر مجبـور  ندارنـد. میلیون هـا 

بهداشـتی و سـایر هزینه هـای روزانـه ماننـد غـذا، لبـاس و حتـی خانـه 

هسـتند. حداقـل نیمـی از مـردم جهان در حال حارض قـادر به دریافت 

خدمـات بهداشـتی رضوری نیسـتند. 

رشایـط ایـن گروه هـا و افـراد، ناعادالنـه اسـت ولـی قابـل پیش گیـری 

و جـران اسـت. بـه همیـن دلیـل سـازمان ملـل و سـازمان بهداشـت 

جهانـی در راسـتای اهـداف توسـعه پایـدار از کشـورها می خواهنـد که 

اطمینـان حاصـل کننـد که همـه افـراد از رشایط زندگی و کار مناسـب 

بـرای سـالمتی برخـوردار باشـند و نابرابری هـای بهداشـتی را کنـرتول 

کننـد و اطمینـان حاصـل کننـد کـه همـه افـراد می تواننـد بـه خدمات 

بهداشـتی بـا کیفیـت در هـر زمـان و مکانـی کـه نیـاز دارنـد دسرتسـی 

کنند. پیـدا 

سـازمان جهانـی صحـت بـر ایـن اصـل تاسـیس شـد کـه همـه مـردم 

بایـد بتواننـد حـق خـود را در باالتریـن سـطح ممکـن از سـالمت تحقق 

بخشـد. بـر همیـن اسـاس، روز هفتـم اپریـل، بـا عنـوان »روز جهانـی 

سـالمت« نامگـذاری شـده تا تجدید میثاقـی به تعهد و وظیفه کشـورها 

باالتریـن  از  برخـورداری  باشـد.  بـر سـالمت  در راسـتای تحقـق حـق 

اسـتندرد بهداشـتی یکـی از حقـوق اساسـی هـر انسـانی بـدون متایـز 

نـژاد، مذهـب، عقایـد سیاسـی، اقتصـادی یـا اجتاعـی اسـت. ایـن 

سـازمان و همـکاران آن تـالش می کنـد رشایـط بهداشـت و سـالمتی 

در دنیـا در جهتـی پیـش بـرود کـه اطمینـان حاصـل شـود همـه افـراد 

می تواننـد خدمـات صحـی بـا کیفیـت را در هـر کجـا و زمانـی کـه بـه 

آنهـا احتیـاج دارند، بـدون تحمل مشـکالت مالی دریافـت کنند و هیچ 

فـردی مجبـور نباشـد بیـن سـالمتی و سـایر ملزومـات زندگـی یکـی را 

انتخـاب کنـد.

بـه  رسـیدن  بـرای  کشـورها  برنامه ریـزی  بـا  می رفـت  انتظـار  آنکـه  بـا 

اهـداف توسـعه پایـدار از میـزان فقر در دنیا کاسـته شـود بر اثـر بحران 

کرونـا، سـطح فقـر جهانـی افزایـش یافتـه و مانـع پیرشفـت در جهـت 

دسـتیابی بـه اهـداف توسـعه پایدار می شـود. بیـش از یک میلیـارد نفر 

کـه در سـکونت گاه های غیـر رسـمی یـا زاغه نشـین زندگـی می کننـد با 

چالش هـای زیـادی در جلوگیـری از عفونـت و انتقـال ویـروس کرونـا 

مواجـه هسـتند.

سـالمتی یـک حـق بـرشی اسـت. همه افـراد صاحـب حرمـت و کرامت 

هسـتند و هیـچ فـردی نبایـد بـه انتخـاب بیـن سـالمتی و احتیاجـات 

دیگـر زندگـی، بیـن خریـد دوا و غـذا یـا حتـی بیـن مـرگ و مشـکالت 

ایـن رو پوشـش بهداشـتی  از  باشـد.  انتخـاب  بـه  اقتصـادی، مجبـور 

جهانـی بـرای سـالمتی و رفـاه مـردم و ملت هـا کلیـدی اسـت و رشایـط 

پاندمـی کرونـا، صحه یـی بـر این مطلب اسـت کـه بدون سـالمتی همه 

مـردم در همـه جـای جهـان، امـکان زندگـی سـامل و همـراه بـا آرامـش 

بـرای دیگـران هـم فراهـم نخواهـد شـد. 

اگرچـه دشـوار اسـت امـا پوشـش بهداشـت و سـالمت جهانـی، امـری 

امکان پذیر اسـت. کشـورها به روش های مختلفی به پوشـش بهداشـت 

جهانـی می پردازنـد و هیـچ روش و مقیاسـی متناسـب بـا رشایـط همـه 

وجـود نـدارد، امـا بایـد اطمینـان حاصـل شـود کـه همـه از حداکـر 

خدماتـی کـه هـر کشـوری امـکان ارایـه آن را دارد بهره منـد می شـوند 

و از سـوی دیگـر کشـورها بـه یکدیگـر کمـک کننـد کـه امکانـات همـه 

کشـورها در زمینـه بهداشـت و سـالمت افزایـش پیـدا کنـد.

سـازمان های  بهداشـت،  متخصصـان  شـهرها،  جوامـع،  افـراد،  همـه 

جامعـه مدنـی، رسـانه ها، دولت هـا می تواننـد بـا همراهـی بـا اقدامـات 

همگام با اهداف توسـعه پایدار، در مسـیر پوشـش بهداشـت و سـالمت 

جهانـی نقـش داشـته باشـند. همـه اقدامـات می تواننـد بـا قدم هـای 

کوچـک و از مـن، مـا، جامعـه محلـی و کشـور رشوع شـوند و بـه سـطح 

دنیـا تـری پیـدا کنند.

خسته  خیلی  جنسی  رابطه  برای  می کنید  فکر  اگر 

هستید، بدانید که شا تنها نیستید.

شده  گزارش  امریکا،  در  وسیع  مطالعه  یک  طبق 

ساعت  هفت  از  کمرت  که  50سال  باالی  زنان  که 

بیشرت  که  با هم ساالن خود  مقایسه  در  دارند،  خواب 

این  دارند؛  فعالیت  کمرت  جنسی  نظر  از  می خوابند، 

مساله با افزایش سن افزایش می یابد.

رابطه  در  می تواند  همچنین  خواب  در  اختالالت 

جنسی تداخل ایجاد کند. تحقیقات نشان می دهد که 

مردان مبتال به نفس تنگی انسدادی خواب )وضعیتی 

می شود(،  تنفسی  مشکالت  و  خروپف  دچار  فرد  که 

احتاال به دلیل تولید مقادیر کمرتی از تستوسرتون 

خواب  آپنه  دارند.  کمرتی  جنسی  فعالیت  سطح 

را که  همچنین می تواند خطر مشکالت قلبی عروقی 

ممکن است به اختالل عملکرد جنسی مربوط باشد، 

افزایش دهد.

منی دهد؟  خواب  اجازه  شام  به  مرصوف  ذهن 

هشت متخصص نکاتی را برای شام ارایه می دهند

اما به نظر می رسد عکس این قضیه نیز صادق باشد: 

رابطه  و  خواب  بررسی  به  که  دیگری  اخیر  مطالعه 

جنسی در محصالن پرداخت، نشان داد برای کسانی 

اضافی  ساعت  هر  دارند،  قرار  عاشقانه  روابط  در  که 

واژن  باالتر،  میل جنسی  با  است  برابر  که می خوابند 

در  نشاط  14درصدی  افزایش  و  روان تر  و  مرطوب تر 

به  احتاال  بعد  روز  در  بودن  بانشاط  بعد.  روز  صبح 

این دلیل است که یک خواب خوب باعث می شود که 

رسحال، آرام و پرانرژی باشید؛ همه اینها برای رابطه 

جنسی مهم هستند.

دبی هربنیک، پوهنیار دانشگاه اندیانا و رییس انجمن 

امریکایی مربیان، مشاوران و درمانگران جنسی گفت: 

تحقیقات  اساس  بر  انجام شده  تحقیقات  نوع  »این 

بر زندگی  افراد  قبلی نشان می دهد که شیوه زندگی 

جنسی آنها تاثیر می گذارد.«

میزان غذا خوردن، ورزش و اسرتس همچنین می تواند 

بر رفتار جنسی، میل جنسی و عالقه به رابطه جنسی 

تاثیر بگذارد، اما خواب یکی از مقوله های مهم است 

که تا حد زیادی در کنرتول  ماست.

هربنیک توضیح می دهد: »داکرت آلفرد کینزی سال ها 

پیش در کتاب های خود به این نکته اشاره کرده بود 

از آن پشتیبانی می کنند. به  نیز  و تحقیقات جدیدتر 

طب  مجله  در  منترششده  مطالعه  یک  مثال،  عنوان 

مشکالت  با  خواب  نفس تنگی  که  داد  نشان  جنسی 

جنسی  مشکالت  و  نعوظ  اختالل  جمله  از  جنسی 

شایع ارتباط دارد. تحقیقات دیگر نشان داده که یکی 

کمبود  زندگی جنسی،  بر  یائسگی  بی شار  اثرات  از 

خواب )مثال به دلیل تعریق شبانه( است. یک مطالعه 

بیشرت  شب ها  که  زنانی  داد  نشان   2015 سال  در 

شدیدتری  جنسی  میل  بعد  روز  احتاال  می خوابند 

خواهند داشت. واضح است که رابطه جنسی و خواب 

رابطه تنگاتنگی دارند.«

تایید  جای  به  است  ممکن  زوجین  از  برخی  اگرچه 

مشکالت عمیق تر در روابط، خستگی را بهانه یی برای 

این  همیشه  اما  کنند،  عنوان  جنسی  رابطه  نداشنت 

طور نیست.

لوری مینتز، استاد صحت روانی در دانشگاه فلوریدا 

می گوید: »خستگی بیش از حد دلیل اصلی است که 

زنان برای کاهش میل خود برمی شارند. تعداد زیادی 

فقدان  فقط  آنها  اصلی  مساله  که  می گویند  زنان  از 

از مشکالت  برخی  نه  و  است  رابطه جنسی  به  عالقه 

قریب الوقوع در روابط.«

و  کرده اید  رصفه جویی  خوابیدن  در  اگر  مطمینا، 

جای  احتاال  می کنید،  بدخویی  و  ماندگی  احساس 

یک رابطه عاشقانه در لیست کارهای شا خالی است.

چرخه خواب-سکس

از قضا، تشنگی جنسی می تواند خواب را بدتر کند و 

آماده کند.  برای یک چرخه معیوب کج خلقی  را  شا 

به این دلیل که رابطه جنسی به ما کمک می کند تا 

متدد اعصاب پیدا کنیم، آرام شویم و به خواب برویم. 

رابطه  از  بعد  بالفاصله  که  مردی  تکراری  حکایت 

جنسی چرت می زند را به خاطر می آورید؟ این مساله 

تا حدودی واقعی است، هم در مورد مردان و هم در 

مورد زنان.

دالیل آن عمدتا ماهیت کیمیاوی دارند. بدن ما پس 

یا  نوازش«  از »هورمون  قابل توجهی  ارگاسم مقدار  از 

اکسی توسین آزاد می کند که سطح هورمون اسرتس 

یا کورتیزول را کاهش می دهد و در نتیجه باعث آرامش 

عمیق می شود.

رابطه جنسی همچنین دارای مزایای خاص برای یک 

عضو  روانی،  صحت  داکرت  نیدل،  راشل  است.  جندر 

ترشیح  سکس درمانی  مدرن  موسسه  مدیره  هیات 

رابطه  از  بعد  اسرتوژن  سطح  زنان،  »برای  می کند: 

 REM مرحله  می تواند  که  می یابد،  افزایش  جنسی 

مردان،  در  افزایش دهد.  به منظور خواب عمیق تر  را 

هورمون پروالکتین پس از ارگاسم ترشح می شود که با 

خواب آلودگی مرتبط است.«

راه های  از  است  ممکن  خواب  و  جنسی  رابطه 

متخصص  سیگل،  الرنس  باشند.  مرتبط  نیز  دیگری 

سکسولوجی بالینی و مربی مسایل جنسی در موسسه 

انکشاف خانواده سیج می گوید: برای این که بتوانیم 

رابطه جنسی چنین چیزی  رها شویم.  باید  بخوابیم، 

است، به خصوص برای زنان، که به طور معمول برای 

داشنت ارگاسم نیاز به آرامش دارند.

وی می افزاید: »بسیاری از افراد نوعی اختالل خواب 

آنها  دفاعی  سیستم  آن  در  كه  می كنند  تجربه  را 

رشوع  بخوابد،  می خواهد  شخص  که  آن  محض  به 

و  برمی گردد  خواب  مرز  از  فرد  می کند.  فعالیت  به 

کامال هوشیار می شود. به دلیل ترشح آدرنالین، قلب 

رسیع تر می زند و كورتیزول در رگ ها جاری می شود.« 

او توضیح می دهد: » در جریان سال ها تجربه بالینی، 

این نوع اختالل خواب و  ارتباطی را بین گزارش  من 

گزارش عدم توانایی در ارگاسم مشاهده کرده ام.«

فقط انجامش بده

بنابراین چگونه می توانید چرخه خواب کم/ سکس کم 

را بشکنید؟

ارتقا  برای  را  اولیه  اقدامات  این  می کنم  توصیه  ابتدا 

حاصل  اطمینان  دهید:  انجام  خواب  صحی  سطح 

کنید که تشک و بالش شا راحت است؛ حداقل یک 

ساعت قبل از خواب چراغ ها را کم کنید؛ اگر در اتاق 

استفاده  نویز سفید  دستگاه  از  است  رسوصدا  خواب 

یا  تبلت  هوشمند،  تلیفون های  از  کنید  سعی  کنید؛ 

استفاده  رختخواب  در  خود  الکرتونیکی  وسایل  سایر 

در  می تواند  می شود  ساطع  آنها  از  که  نوری  نکنید. 

خواب اختالل ایجاد کند. 

مطابق گفته آماندا پاسچیوکو، درمانگر مسایل جنسی، 

ازدواج و فامیل، »اطمینان حاصل کنید که استفاده از 

شا  بین  صمیمیت  برای  مانعی  الکرتونیکی  وسایل 

نیست، این یک تاکتیک معمول انحرافی برای افرادی 

است که ممکن است نسبت به رابطه جنسی احساس 

اضطراب کنند.« اگر فکر می کنید مساله یی در خواب 

شا خلل ایجاد می کند، به داکرت مراجعه کنید.

بابرنامه  برنامه سال جدید شام: در رابطه جنسی 

باشید

سامل  زندگی  بهبود  برای  توصیه  بهرتین  رسانجام، 

جنسی این است که این کار را انجام دهید، حتی اگر 

نیاز  برنامه ریزی ها  برخی  است  ممکن  باشید.  خسته 

داشته باشد، اما در طوالنی مدت می تواند نتیجه دهد.

زوجین  كه  می كنم  توصیه  »من  می گوید:  مینتز 

روابط جنسی مقرر یا برنامه ریزی شده داشته باشند. 

زیاد  بسیار  خستگی  که  کنید  انتخاب  را  زمان هایی 

باعث کاهش مشکل  برنامه همچنین  نیست. داشنت 

معمول و آشنای بین زن و مرد می شود، هنگامی که 

برقراری  برای  دیگری  و  می خواهد  سکس  نفر  یک 

رابطه جنسی، بیش از حد خسته است.«

هم  این  بگیرید،  آسان  را  کارها  می دهید  ترجیح  اگر 

تراپیست،  سکس  استون،  ال  فرانسی  است.  خوب 

زندگی  رشیک  به  می توانید  »شا  می کند:  پیشنهاد 

خسته  و  داشتم  طوالنی  روز  یک  »من  بگویید:  خود 

شده ام؛ می شود امشب فقط همدیگر را بغل کنیم؟« 

کمک  توسین  اکسی  آزادسازی  به  گرفنت  آغوش  این 

می کند، که ممکن است منجر به رابطه جنسی شود و 

باعث اسرتاحت شبانه خوب شود. در بدترین حالت، 

شا همدیگر را در بغل می گیرید و احساس نزدیکی 

می کنید. برای من این یک نتیجه برد-برد و به نفع دو 

طرف است.«

خواندنی 

2021؛ 
»ساختن جهانی عادالنه و سالم« 

رنگارنگ

زهرا یزدان شناس
کارشناس ارشد حقوق برش

ترجمه

سکس بیشتری می خواهید؟ بهتر بخوابید
خواب بهتری می خواهید؟ رابطه جنسی بیشتر داشته باشید

برگردان: زهرا بهره مندی
نویسنده: یان کرنر

منبع: سی ان ان

  لوری مینتز، استاد صحت 
روانی در دانشگاه فلوریدا 

می گوید: »خستگی بیش از حد 
دلیل اصلی است که زنان برای 
کاهش میل خود برمی شمارند. 
تعداد زیادی از زنان می گویند 

که مساله اصلی آنها فقط 
فقدان عالقه به رابطه جنسی 
است و نه برخی از مشکالت 

قریب الوقوع در روابط.«
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و  عربستانی ها  شامل  عربستان  شاغل  شهروندان  ۴۵درصد  حدود 

خارجی ها رصف به دلیل نفت و ثروتی که تولید می کند، در این کشور 

حضور دارند. در حالی که الگوی دبی به عنوان یک مرکز مالی و تجاری 

چنین  نیست  مشخص  می شود،  ارایه  نفت  بدون  اقتصادی  رونق  برای 

چراکه  باشد؛  موفق  و  شود  تکرار  هم  عربستان  در  بتواند  راهکارهایی 

از نظر فرهنگی بسیار محافظه کارتر  و  جمعیت عربستان ۱۰برابر بوده 

و  هویت  که  نفت  از  اگر  نفت  از  غنی  کشور  این  عربستان،  اما  است. 

ثروتش به آن وابسته است با گام هایی دور شود و همزمان در حوزه های 

دیگر رسمایه گذاری کند، می تواند حتی پس از گذار انرژی از فسیلی به 

تجدیدپذیر هم، یکی از کشورهای با درآمد باال باقی مباند.

است  برخوردار  طال  و  مس  فسفات،  معادن  مانند  منابعی  از  عربستان 

داده  توسعه  دارند  که  پتانسیلی  حد  در  نفت  بر  مترکز  دلیل  به  که 

از بزرگ ترین سایت های مهار و  نشده اند. عالوه بر این عربستان یکی 

این بخش  توسعه  با  و  دارد  اختیار  در  را  کاربن در جهان  ذخیره سازی 

پیش  کاربن  انتشار  کاهش  سمت  به  دنیا  که  دوره  یی  در  می تواند 

می رود، از ذخیره سازی آن درآمدزایی کند. اما ظرفیت اصلی عربستان 

در دنیای بدون نفت در تولید انرژی آفتابی است که هم با صادرات برق 

هایدروجن سبز  تولید  برای  انرژی  این  از  استفاده  هم  و  آن  از  حاصل 

می تواند همچنان یکی از بزرگ ترین قطب های انرژی دنیا باقی مباند. 

اگرچه این کشور در این زمینه ها پیش رفته، اما در بسیاری از موارد از 

همسایگانش عقب است. عالوه بر این نفت و ثروتی که تولید می کند 

در تاروپود اقتصاد عربستان رخنه کرده که اصالحات اقتصادی را بسیار 

دشوار می کند.

مواجه  آینده  در  بی ثباتی های سیاسی  احتال  با  این کشور همچنین 

از نفت،  است؛ چرا که رابطه حاکان سعودی و مردم در صورت گذار 

تغییرات عمده  یی خواهد داشت. 

با وجود اینکه بحث درباره نزدیک شدن به پیک تقاضای نفت به دلیل 

تالش جهانی برای فاصله گرفنت از سوخت های فسیلی با هدف مقابله 

نفت  که مرصف  نیست  معنا  این  به  اما  است،  زیاد  گرمایش جهانی  با 

تا سال۲۰۵۰ به صفر می رسد. یک گزارش در سال۲۰۱۹ توسط پنل 

بین دولتی تغییرات اقلیمی که نقشه راهی برای جلوگیری از گرمایش 

جهانی بیش از ۵/ ۱درجه سانتی گرد طراحی کرده بود، نشان داد در 

سال۲۰۵۰ بین ۱۱ تا ۵۷ میلیون بشکه نفت در روز مرصف خواهد شد.

این موضوع با توجه به تولید ۸میلیون بشکه  یی کنونی عربستان و هزینه 

به  در جهان  ارزان ترین  که  بشکه  هر  در  اعشاریه ۸دالر   ۲ فقط  تولید 

آخرین  از  یکی  پادشاهی سعودی  که  معناست  این  به  می آید،  حساب 

بازیگران بازار نفت خواهد بود.

 نکته دوم اینکه تالش جهانی متمرکز بر کاسنت مرصف نفت به عنوان 

انرژی بوده، اما این ماده خام مصارف دیگری هم دارد. حدود ۱۰درصد 

برای  روز،  در  بشکه  ۱۰میلیون  به  نزدیک  یعنی  نفت  جهانی  تولید 

پالستیک،  مانند  منی سوزند؛  که  می شود  استفاده  محصوالتی  تولید 

قیر، روان کننده ها، مواد کیمیایی و کود. چنین محصوالتی احتاال به 

سختی با مواد غیرفسیلی در دهه های آینده جایگزین شوند.

عربستان می تواند مانند برخی دیگر از حکومت های پادشاهی منطقه 

در تولید پالستیک، املینیم و هایدروجن رسمایه گذاری کند، اما هیچ 

صنعت دیگری مانند نفت نیست که چنین مزیت های منحرص به فردی 

برای این کشور داشته باشد.

عربستان و برخی دیگر کشورهای منطقه وضعیت مشابهی دارند. آنها در 

یک بحران اسرتاتژیک گیر افتاده اند. اگر دنیا موفق به کاهش انتشار 

کاربن شود، کسب و کاری که عربستان را برای هشت دهه رس پا نگه 

داشته است، سال های کمی تا پایان عمرش خواهد داشت.

از سوی دیگر، اگر دنیا در گذار انرژی شکست بخورد یا در واقع، گرمایش 

جهانی بیش از ۲درجه سانتی گرد شود، بخش هایی از کشورهای حوزه 

خلیج فارس ممکن است آن قدر گرم و مرطوب شوند که موج های هوای 

گرم مرگ بار تا پایان قرن حارض به امری روزمره تبدیل شود. »بلومرگ«
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شد،  منترش  جمعه  روز  که  گزارشی  در  چین   

ایاالت متحده را متهم کرد که از طریق مداخالت 

ایجاد فجایع  باعث  نظامی خود در دیگر کشورها 

انسانی شده است.

بحبوحه  در  گزارش  این  نیوز،  یورو  گزارش  به 

مرکز  سوی  از  کشور،  دو  میان  فزاینده  تنش های 

مطالعات حقوق برش چین تهیه شده که یک نهاد 

تحت حایت دولت محسوب می شود.

که  خارجی  جنگ های  که  آمده  گزارش  این  در 

»مداخالت  عنوان  تحت  متحده  ایاالت  سوی  از 

گسرتده،  انسانی  »تلفات  شده  آغاز  برشدوستانه« 

موج  تولید،  رکود  زیربنایی،  تأسیسات  به  خسارت 

گسرتدۀ پناهندگان، ناآرامی های اجتاعی، بحران 

زیست محیطی، آسیب های روانی و دیگر مشکالت 

پیچیده اجتاعی را به همراه داشته است.«

ایجاد  انسانی  »بحران های  اعالم می دارد:  گزارش 

شده به دلیل اقدامات نظامی ایاالت متحده، ناشی 

از ذهنیت سلطه طلبانه این کشور است... و تنها در 

صورتی می توان از وقوع این بالیا جلوگیری کرد که 

ایاالت متحده تفکر هژمونیک با انگیزه تامین منافع 

خود را به کناری بگذارد.«

روابط واشنگنت و بجینگ در دوران 

ریاست جمهوری بایدن نیز به اندازه 

حضور  دوران  در  کشور  دو  روابط 

پرتنش  سفید  کاخ  در  ترمپ  دونالد 

باقی مانده است.

سیاستهای  به  تنش ها  این  منشاء 

باعث  که  برمی گردد  ترمپ  خارجی 

شد جنگ تجاری میان دو کشور آغاز 

تیرگی  بر  تایوان  از  با حایت  شود، 

به  واکنش  در  و  گردد  افزوده  روابط 

کانگ  هانگ  تحوالت  قبال  در  چین  سیاستهای 

کیانگ،  سین  استان  در  مسلان  اقلیت های  و 

تحریم هایی علیه بجینگ وضع شود.

در سال جدید میالدی نیز تکرار ادعاهای بجینگ 

درباره دریای جنوبی چین همچنین ارصار واشنگنت 

بر رصاحت بیشرت بجینگ در موضوع منشاء ویروس 

کرونا بر تیرگی روابط دو کشور افزوده است.

تا کنون هیچ نشانه قابل تاملی از تغییر سیاستهای 

ایاالت متحده در قبال چین از سوی دولت بایدن 

دیده نشده و کنگره امریکا نیز در نظر دارد قانون 

در  چین  فعالیت  کردن  محدود  برای  را  جدیدی 

موضوعات مختلف از جمله تجاری در این کشور به 

تصویب برساند. چین تا کنون در کنار جنگ لفظی، 

با تقویت حضور نظامی خود در آبهای اطراف تایوان 

و ممنوعیت صدور ویزا برای مقامات ایاالت متحده 

و منتقدان فعالیتهای ضدحقوق برشی این کشور، 

به رفتارهای امریکا پاسخ داده است.

در  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر  بلینکن؛  آنتونی 

سخنانی در روز یادبود قربانیان هولوکاست گفت 

به  محدود  اعتقادشان  خاطر  به  افراد  مجازات  که 

برخی  هم  اکنون  هم  و  نبوده  دوم  جهانی  جنگ 

اعتقادشان  و  دین  خاطر  به  را  مردم  حکومت ها 

مجازات می کنند.

امریکا  خارجه  وزیر  امریکا،  صدای  گزارش  به 

شکل  به  که  پیام  یک  در  ۱۹حمل  پنجشنبه  روز 

ویدیویی پخش شد، گفت: در همین عرص مدرن 

کار  اردوگاه  در  خود  دینی  عقیده  خاطر  به  مردم 

علیه  گفنت  سخن  برای  می برند،  رس  به  اجباری 

آنچه  فقط  خاطر  به  و  می شوند  شکنجه  استبداد 

هستند، مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.

اقلیت  با  رفتار  نحوه  متحده  ایاالت  خارجه  وزارت 

در  را  چین  در  اویغور 

قرار  نسل کشی  طبقه بندی 

داده است.

گرینفیلد،  تامس  لیندا 

سازمان  در  امریکا  سفیر 

ملل هم با صدور بیانیه یی، 

میلیون  شش  خاطره  و  یاد 

هولوکاست  قربانی  یهودی 

را گرامی داشت.

در  متحده  ایاالت  سفیر 

هم  ما  گفت:  ملل  سازمان 

تاکیدی دوباره می کنیم که 

داد  نخواهیم  اجازه  هرگز 

تکرار شود.

حضور  با  برجام  مشرتک  کمیسیون  نشست   

منایندگان ایران و طرف های مقابل توافق برجام پس 

از چهار روز در وین به پایان رسید.

حضوری  جلسه  دومین  در  فردا،  رادیو  گزارش  به 

هجدهمین نشست کمیسیون مشرتک  برجام که از 

روز سه شنبه هفته جاری در وین از رس گرفته شده 

از  دیپلات هایی  ایران،  منایندگان  بر  عالوه  بود، 

آملان، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و اتحادیه اروپا 

رشکت داشتند.

نزد  روسیه  مناینده  و  سفیر  اولیانوف،  میخائیل 

این  از  وین پس  در  بین املللی مستقر  سازمان های 

»پیرشفت های  رشکت کنندگان  که  گفته  نشست 

نظر  مد  را  تخصصی  گفتگوهای  در  اولیه« 

قرار دادند.

توافق های  از  بیشرتی  اطالعات  هنوز 

به  نشست  این  در  دست آمده  به  احتالی 

بیرون درز نکرده است. منایندگان اتحادیه 

جلسات  کننده  هاهنگ  عنوان  به  اروپا 

کارشناسان  رایزنی های  نتیجه  کارشناسی، 

اعضای  به  را   ۱+۴ کشورهای  و  ایران 

کمیسیون مشرتک گزارش کردند.

جمعه،  روز  ایسنا  خرگزاری  که  طور  آن  

گزارش  »ارائه  کرد،  گزارش  حمل،   ۲۰

جلسات  در  گرفته  صورت  فنی  رایزنی های 

گروه های کارشناسی لغو تحریم و هسته  یی، 

مهم ترین دستورکار این نشست بود.«

ایران،  مذاکره کننده  هیات  رییس  عراقچی،  عباس 

به  »منوط  را  تهران  سوی  از  جدی  تعامالت  ادامه 

مشاهده اراده سیاسی و جدیت در طرف های مقابل« 

دلیلی  این صورت،  غیر  »در  افزود:  وی  کرد.  عنوان 

برای ادامه مذاکرات وجود نخواهد داشت.«

لغو  بر  مذاکرات  این  جریان  در  عراقچی  آقای 

ترمپ،  دونالد  دوران  در  که  تحریم هایی  »کلیه« 

وضع  ایران  علیه  امریکا  پیشین  رییس جمهوری 

پس  »تنها  افزود:  وی  است.  کرده  تاکید  شده اند، 

آمادگی  ایران  تحریم ها،  این  لغو  راستی آزمایی  از 

به  و  متوقف منوده  را  اقدامات جرانی خود  تا  دارد 

اجرای کامل برجام بازگردد.« قرار است جلسه آینده 

روز  معاونان  سطح  در  برجام  مشرتک  کمیسیون 

چهارشنبه آتی در وین برگزار شود و رایزنی های فنی 

و تخصصی برای تهیه و ارائه فهرست اقداماتی ادامه 

یابد که باید از سوی  همه طرف ها در حوزه رفع تحریم 

و اقدامات هسته  یی برای احیای برجام صورت گیرد.

نیز  ایرنا، وابسته به دولت حسن روحانی  خرگزاری 

در خری نوشته که در »هیچ  یک« از مذاکرات هئیت 

ایرانی در وین »امریکا حضور نداشت.«

پیش از این یک مقام رسمی جمهوری اسالمی گفته 

بود »مقاومت« ایاالت متحده در برابر لغو تحریم های 

پیشرد  در  مانع«  »اصلی ترین  ایران  غیرامتی 

مذاکرات احیای برجام است.

امریکا هم  امور خارجه  وزارت  پرایس، سخنگوی  ند 

اعالم کرده که ایاالت متحده در راستای احیای توافق 

برداشنت گام های  آماده  برجام،  به  هسته  یی موسوم 

الزم و تحریم های ناسازگار با این توافق است.

وی در عین حال افزوده بود که ماهیت دقیق هرگونه 

امریکا  و  دارد  بستگی  »دیپلاسی«  به  تحریم،  رفع 

داد  نخواهد  ایران  به  یک جانبه یی  مشوق  هیچ گونه 

تا این کشور به پایبندی به تعهداتش برجامی خود 

اسالمی  جمهوری  که  است  حالی  در  این  بازگردد. 

بارها اعالم کرده تا امریکا همه تحریم ها علیه ایران را 

رفع نکند، تهران به تعهدات برجامی خود بازنخواهد 

گشت.

چین: 
امریکا با دخالت های نظامی خود باعث ایجاد بالیای انسانی شده است

وزیر خارجه امریکا در سالگرد هولوکاست: 
هنوز هم مردم به خاطر دین شان در اردوگاه کار اجباری به سر می برند

پایان نشست کمیسیون مشرتک برجام در وین؛ 
هفته آینده مذاکرات ادامه می یابد

جهان
مـنـطـقـه

سرنوشت عربستان 
پس از نفت 
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سیستم خودکار اعالم آفساید تا جام جهانی ۲۰۲۲آماده می شود
  آرسن ونگر، ریس توسعۀ جهانی فوتبال از احتامل معرفی سیستم خودکار اعالم آفساید در جام جهانی ۲۰۲۲قطر خرب داد.

آقای ونگر فناوری خودکار اعالم آفساید تا جام جهانی ۲۰۲۲آماده می شود. این سیستم متام خودکار در صورتی که بازیکنی در آفساید قرار داشته 
باشد، به کمک داور اطالع می دهد.

این سیستم با هدف تصمیم گیری صحیح و به منظور ایجاد یک مدل سه بعدی از موقعیت بازیکن، از قابلیت ردیابی خودکار توپ، ردیابی اندام و 
سایر الگوریتم ها با کمک هوش مصنوعی بهره می برد.

وی گفته: »فکر می کنم فناوری آفسایدگیری خودکار تا جام جهانی ۲۰۲۲آماده شود.«

روان درمانی فقط برای طبقه متوسط جامعه   نیست
ــت مهم نیست که چقدر پول دارید یا ندارید، روان درمانی می تواند به شما کمک کند ــې الېزاب ــې د ملک ــړی چ ــالن ک ــۍ اع ــاهي  ماڼ ــا ش د بریتانی

دویمــې مېــړه، شــهزاده فېلــب، د ۹۹ کالــو پــه عمــر جمعــه ســهار 

مــړ شــو.

شــهزاده فېلــپ پــه ۱۹۴۷ کــې لــه الېزابــت رسه واده وکــړ،  او 

نومــوړې پنځــه کالــه وروســته ملکــه شــوه.  دی د بریتانیــا پــه تاریخ 

کــې د تــر ټولــو اوږدې مــودې لپــاره د ټولواکــې یــا ملکــې خاونــد 

پاتــې شــو.

بنکنګهــم ماڼــۍ پــه دې تــړاو یــوه خرپاڼــه کــې ویــي: »ملکــې 

الېزابــت پــه ډېــرې خواشــینۍ رسه د خپــل خاونــد او د اېډنــرا د 

دوک،  شــهزاده فېلــپ مړینــه اعــالن کــړه.«

ــه  ــهار پ ــه( س ــپ )جمع ــهزاده فېل ــي: »ش ــې راغ ــه ک ــه اعالمی پ

ــړه.« ــاه ورک ــه س ــه ارام ــې پ ــۍ ک ــډرس ماڼ وین

له اوږدې ناروغۍ وروسته مړینه

شــهزاده فېلــپ د روان میــالدي کال پــه لومړیــو کــې د روغتیایــي 

وضعیــت خرابېــدو لــه کبلــه روغتــون کــې بســرت شــوږ. نومــوړی 

ــره مــی میاشــت کــې  ــوه میاشــت روغتــون کــې و او بالخــره تې ی

رخصــت شــو.

نومــوړی د لنــدن پــه ســېنټ بارتولومیــوز روغتــون کې هــم د زړه د 

تکلیــف لــه کبلــه لــه څه مــودې راهیســې تــر درملنــې النــدې و.

د بریتانیــا لومــړي وزیــر بورېــس جانــس د شــهزاده فېلپ پــر مړینه 

خواشــیني وښــوده او زیاتــه یــې کــړه چــې نومــوړی د بــې شــمېره 

ځوانانــو لپــاره یــو الهام بښــونکی کــس و.

ښــاغي جانســن وویــل، شــهزاده فېلــپ د بریتانیــا شــاهي کورنۍ 

ثبــات او د دې هېــواد مــي ژونــد او خوشــحالۍ لپــاره هلــې ځلــې 

وکړې.

د ســکاټلنډ لومــړۍ وزییــرې نېکــوال ســټرجن هم د شــهزاده فېلپ 

پــر مړینه خواشــیني وښــوده.

نومــوړې پــه یــوه ټویــټ کــې د ســکاټنلډ د حکومــت او خلکــو پــه 

اســتازیتوب لــه ملکــې الېزابــت او د بریتانیــا شــاهي کورنــۍ رسه 

غمــرازي کــړې ده.

دایکندي کې سوختوک برېښنا بند 
ګټې اخیستلو ته وسپارل شو

ــت کــې  ــدي والی ــه دایکن ــي، پ د افغانســتان بریښــنا رشکــت واي

ــه وســپارل شــو. ســوختوک برییښــنا بنــد ګټــې اخیســتې ت

دغــه اداره وايــي، ســوختوک بنــد د ۷۰۰ کیلوواټــه بریښــنا د تولید 

تــوان لــري او دا مهــال د نیــي ښــار زر کورنــۍ لــه دغــې بریښــنا 

ګټــه اخــي.

ــه  ــوړوايل رسه پ ــرته ل ــوه م ــه درې س ــد پ ــنا بن ــوختوک بریښ س

والیتــي مرکــز نیــي ښــار کــې د لذیــر ســیند پــر ابــو د ۴ اعشــاریه 

نهــه میلیــون ډالــرو پــه ارزښــت جــوړ شــوی دی.

د برېښــنا رشکــت ویانــد وحیداللــه توحیــدي وايي، دې بنــد رسه د 

نیــي ښــار د برېښــنا پخوانــۍ شــبکه چــې لــه ډېزلــو یــې برېښــنا 

برابرولــه اوس یــې د اوبــو برېښــنا ځای نیيس او دې رسه د برېښــنا 

بیــه هــم خــورا ډېــره کمېږي:

»پخــوا چــې د برېښــنا بیــه تــر ۳۵ افغانیــو وه اوس شــپږو افغانیــو 

تــه ټیټــه شــوې ده.«

ــه نیــي ښــار رسه  ــه ل ــوي د برېښــنا دغــه شــبکه ب ــوړی زیات نوم

نــږدې لکــه اشــرتيل، ســنګتخت او نــورو ولســوالیو ته هــم وغځول 

يش.

تېــره دوشــنبه- د اپرېــل پنځمــه- د افغانســتان د انــرژۍ خدمتونــو 

ادارې د بدخشــان مرکــز فیــض ابــاد کــې د شــورابک بنــد د 

بشــپړېدو خــره وکــړه.

ــه لګښــت جــوړ کــړ چــې  ــورو پ ــون ی ــد جرمنــي د ۴۵ میلی دا بن

دریــو توربینونــو رسه تــر اتــه میــګاواټ برېښــنا تولیــدوي او د فیض 

ابــاد ښــار ۲۵ زره کورنیــو تــه برېښــنا رســوي.

لــه کــال خــان او شــورابک وروســته ســوختوتک دریــم بنــد دی 

چــې پــر ۱۴۰۰ ملریــز کال ګټــې اخیســتلو تــه تیارېــږي.

ــه  ــږکال پ ــې س ــه ده چ ــي، مت ــز واي ــنیو مرک ــتان د رس د افغانس

هېــواد کــې د ۴۴ لویــو او وړو بندونــو د جوړولــو چــارې پیــل يش، 

چــې پــه دوی کــې د ۴۴ بندونــو د برېښــنا انــرژۍ د تولید ظرفیت 

۹۷ میګاواټــه اټــکل شــوی دی.

افغانســتان د برېښــنا تولیدولــو او او اوبــو زېرمولــو لپــاره د بندونــو 

جوړولــو مناســب طبیعــي رشایــط لــري.

خــو د اوبــو د نــه مدیریــت لــه املــه د دغــه هېــواد نــږدې اویا ســلنه 

اوبــه ګاونډیــو هېوادونــو تــه بهېږي.

د افغانســتان برېښــنا رشکــت وايــي، دغــه هېــواد کــې نــږدې ۳۵ 

ســلنه خلــک برېښــنا تــه الرسســی لــري.

خــو افغانســتان کــې د کارېدونکــې برېښــنا نــږدې اتیــا ســلنه لــه 

ګاونډیــو هېوادونــو او یــوازې شــل ســلنه پــه کــور دننــه توليدولــی 

يش او د ورتــه بندونــو جوړېــدو رسه خپــل کورنــی تولیــد ډېرولــی 

بی بی ســی. يش. 

د بریتانیا د ملکې الېزابت مېړه،  
شهزاده فېلپ د ۹۹کالو په عمر مړ شو

نویسنده: *الرن سویرو/ منبع: سایکولوجی تودیترجمه: زهرا بهره مندی

بـه عنـوان روان شـناس، سـال ها در کلینیـک اچ آی وی 

در یـک شـفاخانۀ بـزرگ در نیویـارک، در یـک سـاحه 

خدمت رسـانی در برانکـس خدمـت می کـردم. بیاران 

مـن در آنجـا کسـانی بودنـد کـه اکـر مـا آنهـا را فقیـر 

می نامیـم: بسـیاری از آنهـا وظیفـه نداشـتند؛ برخی از 

آنهـا زمـان قابل توجهـی را در زنـدان گذرانـده بودند و 

یـا سـابقه سـوءمرصف مـواد مخدر داشـتند. 

ایـن روزهـا، مـن در یک مرکـز خصوصی در مرکز شـهر 

منهـنت کار می کنـم کـه فقـط چنـد مایـل از برانکـس 

فاصلـه دارد، امـا از نظـر اقتصـادی و اجتاعـی بسـیار 

بانـک داران،  اکنـون  مـن  بیـاران  اسـت.  متفـاوت 

صاحبـان  و  روزنامه نـگاران  داکـرتان،  دالالن، 

تجارت هـای کوچـک هسـتند. شـا فکـر می کنیـد که 

بـوده؟  تفـاوت ناخوشـایند  ایـن 

حقیقـت ایـن اسـت کـه این طـور نبـود. پـدرم همیشـه 

پـول  داشـنت  فقیـر،  یـا  باشـید  »ثرومتنـد  می گفـت: 

خـوب اسـت.« مـن بـه آن اضافـه می کنم: مهم نیسـت 

چقـدر پـول داریـد، دسرتسـی بـه روان درمانـی خـوب 

. ست ا

جـدای از فلم هـای هالیـوودی - کـه در آن افـراد فقیـر 

ثرومتنـدان  بـه  نسـبت  بی دغدغه تـر  و  خوشـحال تر 

نازپـرورده و گرفتـار نشـان داده می شـوند - هیـچ کـس 

در واقـع معتقـد نیسـت که فقیـران از ثرومتنـدان بهرت 

 . هستند

در  کـه  داد  نشـان  سـال2010  در  متاآنالیـز  یـک 

بیاری هـای  بـا  فقـر  قبلـی،  مطالعـات  79درصـد 

ارتبـاط  اضطـراب  و  افردگـی  ماننـد  روانـی  صحـت 

مسـتقیم دارد. ارتبـاط بـه ایـن سـادگی نیسـت، امـا 

بدیهی اسـت کـه پول تامیـن نیازهای اساسـی زندگی 

رفـاه  احسـاس  می شـود  باعـث  و  می کنـد  آسـان  را 

شـود.  تثبیـت  فـرد  ذهنـی 

مـن  سـابق  بیـاران  ماننـد  فقیرتـر-  افـراد  بنابرایـن، 

هسـتند  روبـرو  آن  بـا  روزه  هـر  کـه  چالش هایـی  از   -

آنهـا  در  را  احسـاس  ایـن  و  هسـتند،  ناامیـد  بسـیار 

به وجـود آمـده کـه گویـا هرگـز قادر بـه تغییـر رشایط یا 

رسـیدن بـه اهـداف شـخصی خـود نخواهنـد بـود. این 

رسخوردگی در بیاران ثرومتند بسـیار متفاوت اسـت؛ 

چـرا کـه آنهـا منی تواننـد مشـکالت جزیـی را تحمـل 

کننـد، زیـرا عـادت دارنـد هـر آنچـه را کـه می خواهنـد 

بـه آنهـا بدهنـد. بـا ایـن وجـود، ثرومتنـدان و فقـرا از 

مثـال،  عنـوان  بـه  می برنـد.  رنـج  مشـابهی  چیزهـای 

صمیمیـت بـرای افـراد نـدار و پیسـه دار بـه یـک اندازه 

دشـوار اسـت. 

تـی بایـرام کاراسـو، رییـس سـابق گـروه صحـت روانی 

کـه  داد  گـزارش  انشـتین،  الـرت  طبـی  کالـج  در 

بیـاران ثرومتنـد او بـه مـردم دیرتـر اعتـاد می کنند، 

و همیشـه صمیمیـت را در اولویـت 

کـه  منی دهنـد  قـرار  خـود  کار 

می توانـد هزینـه عاطفی زیـادی را 

بـرای آنهـا به وجـود آورد، بـه روابط 

و  برسـاند  آسـیب  مـدت  طوالنـی 

باعـث اختـالل در روابـط نو شـود، 

در  حضـورم  مـدت  طـول  در  امـا 

برانکـس، متوجـه شـدم کـه همین 

صمیمیـت  بـه  مربـوط  مشـکالت 

بـه هـان انـدازه در طبقـه پاییـن 

اقتصادی-اجتاعـی رایج اسـت. اگر نگران باشـید که 

افـرادی که به آنها نزدیک هسـتید از شـا سواسـتفاده 

کننـد، اعتـاد کـردن سـخت می شـود.

مهانی هـای  در  رشکـت  از  مـن  سـابق  بیـار  یـک   

کاکایـش  فقیـر  فرزنـدان  زیـرا  بـود؛  ناراحـت  فامیلـی 

از  را  او  وسـایل  می کردنـد  پیـدا  کـه  فرصتـی  هـر  در 

بیـک پشـتی اش می دزدیدنـد. یکـی دیگـر از بیـاران 

در  زیـرا  داشـت،  مشـکل  عشـق  یافـنت  در  برانکـس 

آخریـن رابطـه عشـقی اش، او بـا مـردی در ارتبـاط بود 

کـه پـول چک هـای ماهـوار او را به دلیل اعتیاد شـدید 

بـه مـواد مخـدر حیـف می کـرد.

خـود پـول، چـه ثرومتنـد باشـید و چـه فقیـر، همیشـه 

یـک فشـار روانـی اسـت. بسـیاری از افـرادی کـه در 

برانکـس بـا آنهـا کار کـردم بـا معـاش ماکـوالت کرایـه 

خانـه زندگـی می کردنـد و صادقانـه تـالش می کردنـد 

آنهـا  بـرق  دارنـد،  نگـه  پـر  را  خـود  یخچال هـای  تـا 

وصـل باشـد و فرزندان شـان گـرم و سـیر شـوند. ایـن 

بیـاران اغلـب می توانسـتند خودآزمایی هـای عمیـق 

اوقـات  گاهـی  امـا  دهنـد،  انجـام  چالش برانگیـزی  و 

معالجـه  هزینـه  پرداخـت  بـه  قـادر  راحتـی  بـه  آنهـا 

سـهم  ماهانـه  بل هـای  پرداخـت  مثـال  اگـر  نبودنـد؛ 

هزینـه خدمـات صحـی را هـم مرصف کـرده باشـد، اما 

بیـاران ثرومتندتـر از نظر مالی نیز احسـاس اسـرتس 

می کننـد. پـول معمـوال در فامیل هـا، یا پـس از ازدواج 

به طور مسـاوی تقسـیم منی شـود، و اختـالف بین یک 

بـرادر ثرومتنـد و یـک خواهـر فقیـر، یـا یـک زن بـا پدر 

و مـادر ثرومتنـد و یـک شـوهر خودسـاخته، می توانـد 

مشـکالت آشـکاری در قـدرت یـا نفـوذ ایجـاد کنـد و 

ممکـن اسـت باعـث ایجـاد کینـه و آسـیب بـه روابـط 

نیسـت؛  مشـکل  از  خالـی  نیـز  میراثـی  ثـروت  شـود. 

زیـرا اغلـب انتظاراتـی از سـمت فامیـل وجـود دارد که 

باشـد. تفرقه انگیـز  بسـیار  می توانـد 

افـراد در هـر سـطح از جامعـه بـه شـدت بـه فرزنـدان 

خـود اهمیـت می دهنـد. بـا کـال تعجـب، داده هـای 

خوردسـال  فرزنـدان  کـه  می دهـد  نشـان  اخیـر 

فامیل هـای ثرومتنـد ممکـن اسـت وضعیتـی بدتـر از 

نیـز داشـته باشـند.  فقـرا 

یـک مطالعـه در مـورد نوجوانـان امریکایـی نشـان داد 

کـه ثـروت و مقام باالتر در واقع بـا رفاه عاطفی کمرتی 

ثرومتنـد  کـودکان  دیگـر،  عبـارت  بـه  اسـت.  همـراه 

توصیـف  فقیـر  کـودکان  از  ناشـادتر  را  خـود  زندگـی 

می کننـد. ایـن مسـاله ممکن اسـت بـا ارتباطـات قوی 

اجتاعـی کـه در جوامـع فقیرتر یافت می شـود، جایی 

کـه وابسـتگی بـه همسـایه ها و اعضـای فامیل رضوری 

اسـت، توضیـح داده شـود. 

و  پـدر  همـراه  برونکـس  در  مـن  بیـاران  از  بسـیاری 

بـا  آنهـا  پیـر خـود زندگـی می کردنـد و زندگـی  مـادر 

پرسـتاری از اطفـال دیگـران یـا قرضه هـای اضطـراری 

تامیـن می شـد، حتـی گاهـی خـرج والدین آنهـا نیز به 

نوبـه خـود بـر دوش آنهـا بـود. برعکـس، افـراد بسـیار 

ثرومتنـد ممکن اسـت کامال از اعضای فامیل مسـتقل 

چندانـی  احتیـاج  آنهـا  بـه  والدین شـان  زیـرا  باشـند، 

امنیـت در  از  را  تجربـه  نتیجـه کمرتیـن  و در  ندارنـد 

روابـط عمیـق اجتاعی دارنـد. این به نوبـه خود بدان 

معناسـت کـه آنهـا بایـد از مفاد ایجـاد یـک رابطه قوی 

در روان درمانـی بهره منـد شـوند.

فرویـد یـک بـار در مـورد تبدیـل بدبختـی اسـتثنایی 

کـرد.  جالبـی  نظـر  اظهـار  معمولـی  ناراحتـی  بـه 

می توانـد  فقیـر،  یـا  ثرومتنـد  افـراد  بـا  روان درمانـی، 

برابـر  در  بیـار  عاطفـی  ذخایـر  کاهـش  دلیـل  بـه 

چالش هـای زندگـی روزمره باشـد. افراد بسـیار متمول 

ممکـن اسـت در مقایسـه بـا طبقـه کارگـر در برابر این 

مشـکالت مصونیـت کمـرتی داشـته باشـند، زیـرا در 

حالـی بـزرگ شـده اند کـه فقـط از دل شکسـتگی های 

جزیـی رنج بـرده بودنـد و بنابراین مقاومـت کمرتی در 

برابـر مشـکالت خواهنـد داشـت. 

گرفـنت،  کمـک  در  ثرومتنـد  افـراد  اوقـات،  گاهـی 

احسـاس راحتـی کمـرتی دارنـد: می  ترسـند درمانگـر 

چشـم خـود را گـرد کنـد و در دل بگویـد: »شـوهرش 

کـه پیسـه دار اسـت. ای دگـه غـم چـی را می خـورد؟« 

امـا هان طـور کـه مشـخص شـد، ممکن اسـت عکس 

در  مسـتند  مطالعـه  یـک  باشـد:  صـادق  قضیـه  ایـن 

مشـاغل  دارای  کـه  افـرادی  داد  نشـان  سـال2016 

معتـر و سـطح باال هسـتند، نسـبت به همـکاران خود 

بـا معـاش پایین تر، میـزان بیشـرتی از افردگی مقاوم 

در برابـر درمـان را نشـان می دهنـد. بـا وجـود ثـروت - 

یـا شـاید بـه دلیـل وجـود آن - آنهـا عمیقـا ناراضـی و 

درمی ماننـد. کمـک  درخواسـت  از  ناراحـت 

دلسـوزانه  و  عادالنـه  برخـورد  مسـتلزم  بیـاران 

درمانگرانـی هسـتند کـه تصمیـم می گیرنـد بـا آنها کار 

کننـد، مهم نیسـت کـه از کدام رشایـط فامیلی و مالی 

آمـده باشـند. 

بـه همیـن ترتیـب، بایـد بـا فقیرتریـن شـهروندان بـه 

شایسـتگی رفتـار کـرد، نـه رفتـاری ناشایسـت بـه ایـن 

محیـط  یـا  تربیتـی  رشایـط  محصـول  آنهـا  کـه  بهانـه 

هسـتند.  متفاوتـی  زندگـی 

اینکـه  بـدون  بـود  خواهنـد  قـادر  ماهـر  درمانگـران 

اجـازه دهنـد وضعیـت مالـی بیـار در کارشـان تاثیـر 

بگـذارد، درک و همدلـی مناسـبی را کـه مـاده اصلـی 

روان درمانـی اسـت، بـه همـه بیـاران اعـم از ثرومتنـد 

یـا فقیـر ارایـه دهنـد. 

و  همدلـی  صادقانه تریـن  درمانگـر،  عنـوان  بـه  مـا 

بیشـرتین تالش هایـان را بـرای درک کامـل بیاران 

یـا  ثرومتنـد  بیـاران،  همـه  بـه  می بریـم.  کار  بـه 

فقیـر، بایـد بـه دیـده »یـک انسـان و نـه چیـز دیگری« 

نگریسـته شـود، بـا نیازهایی کـه ما به عنـوان درمانگر 

کنیـم. درک  می توانیـم  هم نـوع  و 

پی نوشت

روان شناسـان  هیـات  عضـو  سـویرو،  الرن  *پرفیـر 

مسـلکی امریـکا، متخصـص در کمـک بـه مـردم برای 

و  روابـط  در  صلـح  و  رضایتمنـدی  موفقیـت،  یافـنت 

اسـت. وظیفـه 

ترجمه

  فروید یک بار در مورد تبدیل بدبختی 
استثنایی به ناراحتی معمولی اظهار نظر جالبی کرد. 

روان درمانی، با افراد ثروتمند یا فقیر، می تواند به 
دلیل کاهش ذخایر عاطفی بیمار در برابر 

چالش های زندگی روزمره باشد. افراد بسیار 
متمول ممکن است در مقایسه با طبقه کارگر در 

برابر این مشکالت مصونیت کمتری داشته باشند، 
زیرا در حالی بزرگ شده اند که فقط از 

دل شکستگی های جزیی رنج برده بودند و بنابراین 
مقاومت کمتری در برابر مشکالت خواهند داشت.


