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گزارش روز

گفت وگو

آلودگی هوا  جان 17 نفر
 را در کابل گرفت

ــا اصطالحــات ســیارس،  زن در افغانســتان کــه همــواره ب

شــده  تعریــف  ناقص العقــل  و  فرمان بــردار  دوم،  جنــس 

اســت، آن قــدر در دیــدگاه مردانــه ی جامعــه ی افغانســتانی 

بــی ارزش و قابــل هرگونــه اســتفاده بازتــاب یافتــه اســت کــه 

ــن،  ــن رسزمی ــن قــر را در همــه جــای ای ــرای ای زندگــی ب

دشــوار کــرده اســت. دیــدگاه اســتفاده جویانه ی مــردان 

بــه زنــان در ایــن رسزمیــن، بــه بیــارِی مزمــن و بــدون 

عالجــی تبدیــل شــده اســت کــه زنــان تحــت هیــچ رشایطــی 

منی تواننــد بــه هیــچ مــردی اعتــاد کننــد و اگــر زنــی 

مــردی را متفــاوت از دیگــر مــردان دانســته و بــرای مشــکل 

ــدون  ــاوت ب ــرد متف ــان م ــد، ه ــاد کن ــه او اعت ــی ب اندک

ــر  ــچ فک ــتفاده از آن زن، هی ــه و اس ــن رابط ــه داش ــه ب توج

ــت. ــد داش ــال آن نخواه ــری در قب دیگ

فقــر جنســی ای کــه برامــد جدایــی مــردان از زنــان 

ــه آزادی  ــی ک ــوان گروه ــه عن ــردان ب ــدر در م ــت، آن ق اس

بیشــری در ارتباطــات جنســی داشــته انــد، ...

خســتگی یــک راه پرخطــر در چهــره اش کامــال هویــدا 

را روی دوشــش دیــد؛  اســت و می تــوان ســنگینی آن 

انگشــت های  عینــک،  پشــت  از  کم خــواب  چشــم های 

ــدم  ــاز شــد و ق ــه ب ــز. دروازه ی کاف گره خــورده اش روی می

ــر او نزدیــک  ــی و دردهــای بزرگ ت ــه روزهــای جوان قــدم ب

شــدم. مرضیــه مصبــاح، دخــری احتــاال 23ســاله، 

دانشــجوی حقــوق و علــوم سیاســی یکــی از دانشــگاه های 

خصوصــی هــرات. او را بــا دو نفــر از دوســتانش در یکــی از 

ــدم. ــل دی ــای کاب کافه ه

بــه  بــه  هــم می خــورد، گیالس هــا دهــان  ظرف هــا 

ــه ی  ــم وحادث ــب می کش ــی را عق ــود، صندل ــان می ش ده

پنــاه گاه  کافه هــا  می افتــد.  اتفــاق  او  کنــار  نشســن 

آدم هایــی اســت کــه فــرار می کننــد، از انــدوه، از شــلوغی، 

از جنــگ تــا پشــت یــک میــز چوبــی پنــاه بربنــد. چگونــه 

اســت کــه یــک تکــه چــوب ســنگر گلولــه و مبــب می شــود، 

چگونــه اســت کــه گلولــه خــورده و زخمــی، تنهــا پنــاه مــا 

ــود.  ــی می ش ــز چوب ــک می ی

همــه نگــران گفت وگوهــای صلــح انــد. گفت وگوهایــی 

کــه »مــن« و خواســته های »مــِن« پســاطالبانی در آن هیــچ 

جایگاهــی نــدارد. مــِن کــه مــن، تــو و همــه ایــم. مرضیــه 

از جنــگ خســته اســت و می گویــد: »صلــح چیــزی اســت 

ــا  ــد. م ــی می ده ــای زندگ ــام بخش ه ــه مت ــد را ب ــه امی ک

بــه صلــح نیــاز داریــم، بــرای زندگــی، بــرای بــودن، بــرای 

ســفر و بــرای رشــد کــردن. روح خســته  ...

بحــران مــا بحــران قانــون نیســت، بحــران قــرارداد 

ــال  ــگ در 40 س ــت. جن ــد اس ــران تعه ــه بح ــت؛ بلک نیس

اخیــر متامــی حوزه هــای زندگــی اجتاعــی، اقتصــادی و 

ــا معــارف  ــه سیســتم آموزشــی ی فرهنگــی را آســیب زد و ب

نیــز تــا حــد بیشــری لطمــه وارد کــرد. نبــود نیــروی 

ــص  ــی نق ــی و تربیت ــات تعلیم ــه ی خدم ــری در عرض ب

جــدی بــا توجــه بــه آمــار و ارقــام زیــر مشــاهده می شــود:

کمــر از یــک میلیــون پــر در ســه هــزار و چهــار صــد 

بــاب مکتــب توســط 20 هــزار و 700 تــن معلــم مــروف 

ــادر  ــارف ق ــی مع ــام آموزش ــد. نظ ــوزش بودن ــری آم فراگی

بــه پاســخ گویی نیازمندی هــای موجــود نبــود. نصــاب 

کتاب هــای  و  کشــوری  ســطح  در  اســتاندارد  تعلیمــی 

ــه ی  ــد مؤسس ــت. ِصف دروازه ی چن ــود نداش ــی وج درس

تربیــه ی معلــم در مرکــز و والیت هــا بــا داشــن رقــم 

ناچیــز محصــالن پــر و دخــر گشــوده بــود کــه اکرثیــت 

ــران( تشــکیل  ــرد )پ ــان را جنــس م ــاق آن ــه اتف ــب ب قری

ــد.  ــی دادن م

سی وهشــت بــاب مکاتــب مســلکی و حرفوی در کــُــــل 

کشــور فعــال بــود کــه 15 هــزار متعلــم و 50 آمــوزگار مــرد 

را بــه آغــوش کشــیده بــود. ســاالنه ِصف دوصــد و 20 

ــواد  ــات س ــوادآموزی، اساس ــز س ــر در مراک ــن پ ــزار ت ه

حیاتــی را فــرا می گرفتنــد و 15 مؤسســه ی تحصیــالت 

تــن  صــد   9 و  هــزار   7 ظرفیــت  و  توان منــدی  عالــی 

ــود. ــل را دارد ب محص

برای زندگی
 به صلح نیاز داریم

آمار و ارقام
 سخن می گوید

34

مســؤوالن محلــی در والیــت جوزجــان، از حملــه ی 

هراس افگنــان طالــب بــر یــک پاســگاه نیروهــای 

ــرب  ــت خ ــن والی ــاد ای ــض آب ــوالی فی ــی در ولس امنیت

می دهنــد.

امیــد  از  پــر  ســالی  میــالدی،   2019 ســال 

ســال،  ایــن  در  بــود.  افغان هــا  بــرای  هیجــان  و 

... بــرای   گســرده  و  جــدی  تالش هــای 

مــورد  در  ریاســت جمهوری  تقنینــی  فرمــان 

تشــکیل وزارت دولــت در امــور صلــح، بــا اکرثیــت آرا 

ــب  ــه تصوی ــدگان ب ــس مناین ــای مجل ــوی اعض از س

ــید. رس

غرب کابل به مرکز معرفت شهر 
بدل شده است

طالبان:
 برای برقراری آتش بس 

تصمیمی نداریم

سال 2019 میالدی
 سال افتضاح سیاسیون بود

مجلس منایندگان طرح تشکیل 
وزارت دولت در امور صلح را 

تصویب کرد

کشته شدن 1۴ نفر از نیروهای 
امنیتی در جوزجان

گفت و گو با علی رضا یاسا 

)استاد زبان و دانشجوی مقطع دکرتای مردم 

شناسی دانشگاه برکلی کالیفورنیا(

6

زن طالق شده سوژه ی جنسی همگانی نیست زندگی به رنگ زن

7

5
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در  میــالدی   2019 ســال 

بیــش  تولــد  بــا  افغانســتان 

و  شــد  آغــاز  نــوزاد   3200 از 

سه شــنبه  امــروز  اســت  قــرار 

امیدواری هــا  بــا  )10جــدی( 

آتش بــس  شــدن  عملــی  بــرای 

ــال و  ــک س ــدود ی ــد. ح ــان یاب ــان پای ــوی طالب از س

پنــج مــاه قبــل از امــروز، زملــی خلیــل زاد، مناینــده ی 

ویــژه ی وزارت خارجــه ی امریــکا، مذاکــرات صلــح را بــا 

ــت هایی  ــار نشس ــون ده ب ــا کن ــرد. ت ــاز ک ــان آغ طالب

میــان دو طــرف برگــزار شــد؛ امــا نتیجــه ای کــه از ایــن 

نشــد. بــرآورده  می رفــت،  انتظــار  نشســت ها 

سه دور گفت وگوها پیش از سال 2019

در ماه هــای اخیــر ســال 2018، ســه دور گفت وگوهــا 

میان  ...

سال 2019 میالدی
 خونین برای غیرنظامیان؛

 اما پردست آورد برای نظامیان افغان

2

عبدالرازق اختیاربیگ

Hakim Muzaher
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ســال 2019 میــالدی، ســالی پــر از 

بــود.  افغان هــا  بــرای  هیجــان  و  امیــد 

و  جــدی  تالش هــای  ســال،  ایــن  در 

گســرده بــرای ختــم جنــگ هژده ســاله ی 

ایــن  بــه  و  گرفــت  صــورت  افغانســتان 

ــکا و طالبــان کلیــد خــورد  ــان امری ــح می منظــور، مذاکــرات صل

امــارات متحــده ی  پایتخــت  ابوظبــی  از شــهر  آغــاز آن  کــه 

عربــی رشوع شــد. در عیــن حــال، چهارمیــن دور انتخابــات 

ریاســت جمهوری نیــز یکــی دیگــر از خربهــای خــوش بــرای 

ــزار  ــپتامرب 2019 برگ ــه در 28 س ــی ک ــود؛ انتخابات ــا ب افغان ه

شــد و مــردم بــا انگیــزه ی بقــای جمهوریــت و تــداوم نظــام 

سیاســی موجــود بــه پــای صندوق هــای رأی رفتنــد. مــردم 

اکنــون انتخــاب زعیــم جدیــد کشــور را بــه انتظــار نشســته انــد؛ 

ــت  ــب دیگــر، تنش هــای سیاســی در نحــوه ی مدیری ــا از جان ام

بــرای  کــه  شــد  سیاســی  بی ثباتــی  بــه  منجــر  انتخابــات، 

نخســتین  بــار در ســال 2014 میــالدی آن را بــه تجربــه گرفتنــد.

پــس از ایجــاد نظــام نویــن سیاســی، مــردم افغانســتان 

ــردم  ــد. م ــت رس گذراندن ــات را پش ــار انتخاب ــار ب ــل چه حداق

بــه ایــن بــاور بودنــد کــه بــه چالش هــای خلــق شــده در 

ــت  ــن عل ــه ای ــود؛ ب ــان داده می ش ــته پای ــای گذش انتخابات ه

کــه افغانســتان نظــام سیاســی جدیــد را تجربــه می کنــد و 

طبیعــی اســت کــه هــر نظــام جدیــد بــا چنیــن مشــکالتی 

مواجــه می شــود؛ امــا در انتخابــات چهــارم، مــردم انتظــار 

داشــتند کــه دیگــر از انتخابات هــای گذشــته عــربت گرفتــه 

ــات سیاســی  ــه توســعه   و ثب ــی منجــر ب ــات کنون شــده و انتخاب

شــود؛ بــه همیــن خاطــر، مــردم مشــارکت در انتخابــات را 

ــوام  ــدف ق ــه ه ــته، ب ــی دانس ــش اجتاعی-سیاس ــی از کن نوع

ــد.  ــت کردن ــات رشک ــد در انتخاب ــی جدی ــام سیاس ــای نظ و بق

بدیــن ترتیــب، بــا انجــام کنش هــای اجتاعــی و سیاســی، 

ــی  ــالت سیاس ــته و تعام ــان برداش ــی  ش ــت سیاس ــرده از هوی پ

ــات«  ــت در انتخاب ــت »رشک ــا محوری ــی را ب ــای اجتاع و رفتاره

ــد. ــکار کردن آش

ــه  ــه تنهــا منجــر ب ــات ریاســت جمهوری افغانســتان ن انتخاب

ــای  ــه بی ثباتی ه ــه ب ــد، بلک ــازی نش ــی و ملت س ــات سیاس ثب

را  سیاســی  و  اجتاعــی  شــکاف های  زد.  دامــن  سیاســی 

عمیق تــر کــرد، مــردم و سیاســیون در صف هــای مختلفــی قــرار 

ــد؛  ــال می کن ــی را دنب ــداف متفاوت ــدام اه ــر ک ــه ه ــد ک گرفتن

ــت  ــی« و »هوی ــع مل ــأله ی »مناف ــه مس ــی ب ــه ارتباط ــی  ک اهداف

ــت.  ــته اس ــتان نداش ــی« افغانس مل

اختالفات سیاسی در سال 2019

انتخابــات دو محــور  و  در ســال 2019 میــالدی، صلــح 

اصلــی اختالفــات سیاســی کنش گــران سیاســی را شــکل داد و 

دو قطــب مخالــف را بــه وجــود آورد. ایــن دو پدیــده، از یک ســو 

شــاری از رهــربان سیاســی را کــه در بحــران چهل ســاله ی 

ایــن کشــور علیــه یک دیگــر ســنگر گرفتــه بودنــد، هم ســو 

ابعــاد  اختالفــات،  محتــوای  بــه  دیگــر،  ســوی  از  و  کــرد 

جدیدتــری افــزوده شــد. منظــور از ابعــاد جدیــد اختالفــات 

میــان سیاســیون، ایجــاد حکومــت مؤقــت اســت کــه در گذشــته 

چنیــن رسوصدایــی وجــود نداشــت. حامدکــرزی، عبداللــه 

خلیلــی،  محمدکریــم  حکمت یــار،  گلب الدیــن  عبداللــه، 

انوارالحــق احــدی و ســایر رهــربان دیگــر در یــک صــف واحــد 

قــرار گرفتنــد و منافــع مشــرکی  را علیــه رقیبــان امــروزی  شــان 

ــدازی  ــیون، بران ــن سیاس ــرک ای ــع مش ــد. مناف ــف کردن تعری

ــود.  ــی ب ــدرت سیاس ــود از ق ــان موج حاک

آگاهــان سیاســی، ســال 2019 میــالدی را یــک ســال 

ــد  ــف کــرده و می گوین ــردم افغانســتان توصی ــرای م ــار ب نکبت ب

ــح( و  ــرات صل ــنده ی )مذاک ــار کش ــر از انتظ ــال پ ــن س ــه ای ک

انــزوای مرگ بــار دولــت افغانســتان در ســطح داخلــی و خارجــی 

بــود. موســا فریــور، آگاه سیاســی، می گویــد: »متأســفانه ســال 

بــرای افغانســتان ســال  2019 میــالدی، از نظــر سیاســی 

خــوب نبــود. ســال پــر از انتظــار کشــنده کــه هــان مذاکــرات 

ــان  ــته می ــای بس ــت دره ــام در پش ــر از ابه ــی و پ ــیار طوالن بس

ــان  ــالمی طالب ــک اس ــکا و تحری ــده ی امری ــأت گفت وگوکنن هی

بــود. انــزوای مرگ بــار حکومــت موجــود، اختالفــات میــان 

ــه ی حکومــت وحــدت  جناح هــای سیاســی و اختالفــات در بدن

نشــان گر  همــه  ایــن  کــه  بــود  انتخابــات  خصوصــا  ملــی، 

واقعیــت تلــخ اســت کــه ســال 2019 پــر از التهــاب، خســاره و 

ــود.« ــتان ب ــت افغانس ــرای مل ــان ب زی

انتخابــات  کــه  می کنــد  بیــان  سیاســی،  آگاه  ایــن 

ریاســت جمهوری، بــه شــکل ضعیــف در افغانســتان برگــزار 

شــد و میــزان کمــی از مــردم بــا دلهــره و عــدم اعتــاد بــه نظــام 

حاکــم سیاســی، کمیســیون های انتخاباتــی و نتایــج انتخابــات 

رشکــت کردنــد کــه تــا هنــوز هــم نتایــج انتخابــات در گِــرِو 

اختالفــات سیاســی گیرمانــده اســت.

او مشــخصا بــه حــوزه ی اقتصــاد، اشــاره کــرد و گفت، در ســال 

ــه  ــه زارعــان و مــال داران افغانســتان هیچ گون 2019 میــالدی، ب

توجهــی نشــد و خســاره های زیــادی را متقبــل شــدند؛ از جانــب 

دیگــر، مــردم افغانســتان در متــام حوزه هــا در ســال 2019 

آســیب دیدنــد؛ بنابرایــن، می تــوان گفــت کــه ایــن ســال، ســال 

ــود. ــرای ملــت ب ــاری ب نکبت ب

بــه گفتــه ی آگاهــان سیاســی، اختالفــات احــزاب، گروه هــا و 

سیاســیون افغانســتان کــه نســبت بــه ســال های دیگــر بیشــر 

ــه  ــود ک ــا ب ــی آن ه ــخصی و خانوادگ ــع ش ــی از مناف ــود، ناش ب

ــتند.  ــور نداش ــی کش ــع مل ــن مناف ــر تأمی ــزی ب ــه مترک هیچ گون

موســا فریــور، هم چنــان می گویــد کــه اگــر منافــع ملــی در 

می داشــت،  قــرار  انتخاباتــی  تیم هــای  اولویت هــای  صــدر 

بــد  اوضــاع  باوجــود  مــردم  از  بزرگــی  جمــع  شــک  بــدون 

ــراک  ــدم اش ــا ع ــد؛ ام ــت می کردن ــات رشک ــی در انتخاب امنیت

ــیون  ــی از سیاس ــچ یک ــه هی ــان داد ک ــات نش ــردم در انتخاب م

ــی و  ــت مل ــی از حای افغانســتان خصوصــا بازی گــران انتخابات

رسارسی برخــوردار نبودنــد. بــا آن کــه شــار زیــادی از تیم هــای 

انتخاباتــی از حایــت خارجی هــا برخــوردار بودنــد و در صورتــی  

کــه ایتــالف سیاســیون جهــت رشکــت در انتخابــات خودجــوش 

بــه  در ســال 2019  افغانســتان  اوضــاع سیاســی  می بــود، 

افتضــاح منی رفــت.

روابط افغانستان با جامعه ی جهانی در سال 2019

ــنج و  ــی را متش ــاع سیاس ــت جمهوری، اوض ــات ریاس انتخاب

ــه داخــل کشــور  ــه ی کشــورهای حامــی افغانســتان را ب مداخل

ــی  ــای خارج ــردد دیپلات ه ــبب ت ــرد و س ــته ک ــر برجس بیش

بــه  امریــکا  کانگــرس  مختلــف  هیأت هــای  شــد.  کابــل  در 

کابــل آمدنــد، دیدارهــای مختلفــی میــان سیاســیون و ســفرای 

کشــورهای خارجــی در کابــل انجــام شــد و در عیــن حــال 

»دونالدترامــپ« رییس جمهــور امریــکا بــه صــورت غیــر منتظــره 

وارد کابــل شــد؛ همــه ی این هــا نشــان داد کــه اوضــاع سیاســی 

ــت. ــم اس ــی مه ــه ی جهان ــرای جامع ــتان ب افغانس

ــال 2019  ــه در س ــد ک ــل، معتقدن ــط بین املل ــان رواب آگاه

میــالدی، روابــط کابــل بــا جامعــه ی جهانــی بــه ویــژه بــا ایــاالت 

متحــده ی امریــکا، بــا فــراز و نشــیب های بســیاری همــراه بــود. 

می گویــد:  بین امللــل،  روابــط  آگاه  ســالنگی،  عبدالشــکور 

»مهم تریــن بحــث، ایجــاد دودســتگی بیــن کابل-واشــنگن در 

خصــوص مذاکــرات صلــح بــود و از رشوع مذاکــرات دیــده شــد 

کــه روابــط دوجانبــه در مســیر درســتی قــرار نــدارد.«

ــده ی  ــاالت متح ــه ای ــی را ک ــه ی راه ــد، نقش ــان می کن او بی

ــود، خــالف آن  ــح افغانســتان ترســیم کــرده ب ــرای صل ــکا ب امری

عمــل کــرد؛ هرچنــد ایــن دودســتگی در مذاکــرات صلــح تأثیــر 

منفــی نگذاشــت؛ امــا حــد اقــل میــان افغانســتان و بزرگ تریــن 

ــه انداخــت و دولــت افغانســتان در حاشــیه ی  حامــی اش فاصل

ایــن مذاکــرات قــرار گرفــت.

مناینــدگان امریــکا و طالبــان که نـُـه دور مذاکــره ی دوام دار 

ــه  ــن مذاکــرات ب ــد، ای را در دوحــه پایتخــت قطــر انجــام دادن

یــک بارگــی بــرای ســه مــاه توقــف داده شــد و پــس از توقــف 

ایــن مذاکــرات، توجــه جامعــه ی جهانــی و دولــت افغانســتان 

شــد.  متمرکــز  ریاســت جمهوری  انتخابــات  برگــزاری  بــه 

ــیه ی  ــتان از حاش ــت افغانس ــات، دول ــزاری انتخاب ــس از برگ پ

مذاکــرات صلــح بیــرون شــده و تــا حــدودی در مذاکــرات صلــح 

ــت  ــته ی دول ــاس خواس ــر اس ــکا ب ــون امری ــت. اکن ــش گرف نق

ــت در  ــس مؤق ــه آتش ب ــی  ک ــا زمان ــد دارد، ت ــتان تأکی افغانس

ــان  ــا طالب ــح را ب ــه  ی صل ــود، توافق نام ــرار نش ــتان برق افغانس

امضــا منی کنــد.

ســال 2019 میــالدی در افغانســتان 

بــا تولــد بیــش از 3200 نــوزاد آغــاز 

سه شــنبه  امــروز  اســت  قــرار  و  شــد 

بــرای  امیدواری هــا  بــا  )10جــدی( 

ســوی  از  آتش بــس  شــدن  عملــی 

طالبــان پایــان یابــد. حــدود یــک ســال 

و پنــج مــاه قبــل از امــروز، زملــی خلیــل زاد، مناینــده ی 

بــا  را  مذاکــرات صلــح  امریــکا،  وزارت خارجــه ی  ویــژه ی 

ــان  ــت هایی می ــار نشس ــون ده ب ــا کن ــرد. ت ــاز ک ــان آغ طالب

دو طــرف برگــزار شــد؛ امــا نتیجــه ای کــه از ایــن نشســت ها 

نشــد. بــرآورده  انتظــار می رفــت، 

سه دور گفت وگوها پیش از سال 2019

در ماه هــای اخیــر ســال 2018، ســه دور گفت وگوهــا 

ــت یافن  ــگ و دس ــم جن ــرای خت ــان ب ــکا و طالب ــان امری می

بــه آتش بــس در دوحــه ی قطــر برگــزار شــده بــود. متــام 

ــتین دور  ــود. نخس ــازی ب ــرای اعتادس ــت ب ــه نشس ــن س ای

ــل زاد  ــی خلی ــان و زمل ــدگان طالب ــان مناین ــا می گفت وگوه

مناینــده ی امریــکا، در مــاه ســپتامرب ســال 2018 میــالدی 

آغــاز شــد و ســومین نشســت نیــز در 17 دســامرب در روزهــای 

پایانــی ســال 2018 برگــزار شــد. در ســومین نشســت، جــدا 

از مناینــدگان طالبــان و امریــکا، منایندگانــی از کشــورهای 

پاکســتان، عربســتان و امــارات متحــده ی عربــی نیــز حضــور 

ــاری از  ــامی ش ــروج اس ــورد خ ــن دور در م ــتند. در ای داش

گروهــای  فهرســت   از  طالبــان  اعضــای  خطرناک تریــن 

تروریســتی بحــث شــد. 

گفت وگوهای طالبان و امریکا در 2019

ــم  ــا ه ــار ب ــت ب ــان هف ــکا و طالب ــال 2019، امری در س

گفت وگــو کردنــد. گاهــی ایــن گفت وگوهــا امیدوارکننــده 

بــود و گاهــی نیــز هیــچ امیــدی در مــورد رســیدن بــه توافــق 

ــت.  ــود نداش وج

ــا رشوع دور  ــود ب ــان ب ــالدی هم زم ــال 2019 می ــاز س آغ

چهــارم مذاکــرات صلــح میــان طالبــان و امریــکا کــه در مــاه 

جنــوری برگــزار شــد. ایــن دور از گفت وگوهــای ســه روز 

ادامــه داشــت. پنجمیــن دور از مذاکــرات بــا تغییــر در هیــأت 

طالبــان آغــاز شــد. مــال عبدالغنــی، معــاون هیــأت سیاســی 

طالبــان نیــز در کنــار شــیرعباس اســتانکزی حضــور داشــت و 

بــا مناینــدگان امریــکا در مــورد خــروج نیروهــای امریکایــی از 

ــد.  ــو کردن ــث و گفت وگ ــتان بح افغانس

ــاه  ــود دو طــرف در دور ششــم مذاکــرات کــه در م ــرار ب ق

مــی 2019 برگــزار شــد، روی پیش نویــس خــروج نیروهــای 

امنیتــی بحــث کننــد؛ امــا بــه دلیــل برخــی اختالف هــا ایــن 

دور بــدون نتیجــه  و نیمــه پایــان یافــت. گفت وگوهــای صلــح 

در هفتمیــن دور جدی تــر آغــاز شــد. قــرار بــود، در ایــن دور 

ــاز  ــه ب ــد ک ــث کنن ــح بح ــه ی صل ــس توافق نام روی پیش نوی

ــان یافــت.  هــم بی نتیجــه  پای

دور هشــتم مذاکــرات نیــز بــا امیدواری هــای زیــاد آغــاز 

ــه  ــن دور ب ــح در ای ــه ی صل ــت توافق نام ــال می رف ــد و احت ش

امضــا برســد. امیدواری هــا در دور هشــتم در تویت هــای زملــی 

خلیــل زاد آشــکار بــود؛ امــا ایــن دور نیــز بی نتیجــه باقــی مانــد. 

نهمیــن دور مذاکــرات صلــح میــان امریــکا و طالبــان 

ــه  ــد دو طــرف ب در دوم ســپتامرب 2019 برگــزار شــد. هرچن

ــان در  ــه ی طالب ــک حمل ــا ی ــد؛ ام ــت یافتن ــی دس توافق های

ــد،  ــته ش ــز کش ــی نی ــاز امریکای ــک رسب ــه در آن ی ــل ک کاب

گفت وگوهــا را متوقــف کــرد.   

ــح را مــرده  ــد ترامــپ، مذاکــرات صل پــس از آن  کــه دونال

ــان  ــو می ــربی از گفت وگ ــچ خ ــاه هی ــه م ــا س ــرد، ت ــالم ک اع

ــاره زملــی خلیــل زاد  دو طــرف نبــود؛ امــا چنــدی پیــش دوب

بــا مناینــدگان طالبــان دیــدار کــرد. اکنــون خربگــزاری 

اسوشــیتدپرس، بــه نقــل از اعضــای ارشــد طالبــان، گــزارش 

ــق  ــس کوتاه مــدت تواف ــا آتش ب ــن گــروه ب ــه ای داده اســت ک

کــرده اســت. 

نشست های صلح مسکو

ــالش  ــکا در ت ــژه ی امری ــده ی وی ــه مناین ــن ک ــار ای در کن

ــان  ــروه طالب ــی گ ــدگان سیاس ــا مناین ــق ب ــه تواف ــیدن ب رس

در قطــر بــود، مســکو نیــز در ایــن ســال ســاکت نبــود. 

گفت وگوهــا بــا حضــور مناینــدگان طالبــان و شــاری از 

رسان سیاســی افغانســتان در مســکو نیــز برگــزار شــد. 
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ــدند و  ــارض ش ــکو ح ــت مس ــرادر، در نشس ــی ب ــال عبدالغن م

ــه  ــل ب ــه از کاب ــتان ک ــنگین وزن افغانس ــت گران س ــا سیاس ب

ــد. ــدار کردن ــد، دی ــه بودن ــکو رفت مس

هیــچ  افغانســتان  حکومــت  از  نشســت ها  ایــن  در 

مناینــده ای حضــور نداشــت. هــر چنــد رییــس شــورای 

ــح  ــی صل ــورای عال ــری از ش ــدگان دیگ ــح و مناین ــی صل عال

در ایــن نشســت ها حضــور داشــتند؛ امــا ایــن افــراد از آدرس 

شــخصی در ایــن گفت وگوهــا رشکــت کــرده بودنــد. 

تلفات غیر نظامیان 

میــان  مذاکــرات  دور  هفــت  کــه  ایــن  بــا  هم زمــان 

مناینــدگان طالبــان و امریــکا در ســال 2019 و تالش هــای 

ــگ  ــم جن ــرای خت ــن ب ــران و چی ــکو، ته ــز در مس ــری نی دیگ

در ایــن کشــور انجــام شــد؛ امــا در جریــان ســال 2019 

حمــالت تروریســتی طالبــان نیــز افزایــش یافــت. 

گــزارش تــازه ی ســازمان ملــل متحــد در افغانســتان 

ــان 10 ســال گذشــته، بیــش  نشــان می دهــد کــه  در جری

از 100 هــزار غیرنظامــی در ایــن کشــور کشــته شــده انــد. 

ــزار  ــدود 10 ه ــال، ح ــر س ــزارش در ه ــن گ ــاس ای ــر اس ب

غیرنظامــی در افغانســتان کشــته شــدند. رییس جمهــور 

در  کــه  گفــت  میــالدی   2019 ابتــدای ســال  در  غنــی 

ــان چهــار ســال گذشــته بیــش از 45هــزار نظامــی در  جری

ــدند.  ــته ش ــتان کش افغانس

بــه تازگــی نیــز یونامــا یــا دفــر منایندگــی ســازمان ملــل 

ــان  ــه در جری ــت ک ــرده اس ــالم ک ــتان، اع ــد در افغانس متح

9 مــاه اول ســال 2019 میــالدی، بیــش از هشــت هــزار 

غیرنظامــی در افغانســتان کشــته و زخمــی شــده  انــد کــه از 

ــی  ــته و  5۶7۶ غیرنظام ــی کش ــان 25۶3 غیرنظام ــن می ای

ــد.  دیگــر زخــم برداشــته  ان

در ایــن ســال گــروه طالبــان و ســایر گروه هــای تروریســتی 

خطرناک تریــن حمله هــا را انجــام داده انــد کــه بیشــر غیــر 

نظامیــان قربانــی ایــن حمــالت بودنــد. هــر چنــد نظامیــان 

افغانســتان نیــز تلفــات گســرده ای را ماننــد ســال های قبــل 

متحمــل شــدند. 

گــروه داعــش حمــالت خون بــاری را در کابــل و ننگرهــار 

راه انــدازی کــرد کــه همــه قربانیــان آن غیــر نظامیــان بودنــد. 

در کابــل ایــن گــروه بــه یــک مراســم عروســی حمله کــرد و در 

ننگرهــار نیــز در یــک مســجد منازگــزاران را هــدف قــرار داد.

گروه هــای  حمله هــای  هرچنــد  ســال  ایــن  در 

ــن  ــا ای ــا ب ــود؛ ام ــه ب ــش یافت ــدت افزای ــه ش ــن ب هراس افگ

حــال، نیروهــای امنیتــی افغانســتان دســت آوردهای خوبــی 

داشــتند و توانســتند ولســوالی  هایی کــه ســال ها در کنــرل 

گــروه طالبــان وداعــش بــود را پــس بگیرنــد. 

ــس  ــد پ ــت هلمن ــه ی والی ــوالی  مارج ــال، ولس ــن س در ای

از چهــار ســال به گونــه ی کامــل از وجــود هراس افگنــان 

طالــب پــاک شــد. چنــد ولســوالی در والیــت تخــار، فاریــاب، 

غزنــی، بدخشــان و کنــدز نیــز در ایــن ســال از وجــود طالبان 

ــد.  ــازی ش پاک س

ولســوالی  کــه  توانســتند  ارتــش  نیروهــای  هم چنــان 

ــازی  ــش پاک س ــروه داع ــود گ ــز را از وج ــار نی ــن ننگره اچی

ارتــش،  نیروهــای  کننــد. در جریــان عملیــات تصفیــوی 

صدهــا داعشــی بــه نیروهــای امنیتــی تســلیم شــدند. 

بــا وجــود متــام فــراز و نشــیب هایی کــه درســال 2019 

ســال  امنیتــی،  کارشناســان  داشــت،  وجــود  میــالدی 

ــی  ــرای نیروهــای امنیت ــک ســال پردســت آورد ب 2019 را ی

ــد، نظامــی پیشــین،  ــرزا محمــد یارمن ــد. می ــوان می کنن عن

بــا  می گویــد،  کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــا  گفت وگــو  در 

وجــودی کــه طالبــان در ایــن ســال پیرفت هــا و حمالتــی 

ــی از  ــرد خوب ــز عمل ک ــی نی ــای امنیت ــا نیروه ــتند؛ ام داش

ــد.  ــان داده ان ــود نش خ

او می گویــد کــه نیروهــای امنیتــی در ایــن ســال، از 

ــتند  ــد و توانس ــی درآمدن ــت تهاجم ــه حال ــی ب ــت دفاع حال

را  زیــادی  ولســوالی های  جنگــی،  شــیوه های جدیــد  بــا 

از تســلط طالبــان بیــرون کننــد و در کنــار هراس افگنــان 

ــد.  ــوب ش ــدت رسک ــه ش ــز ب ــش نی ــب، داع طال

ایــن نظامــی پیشــین هم چنــان تأکیــد می کنــد کــه 

بــرای  میــالدی   2018 ســال  بــه  نســبت   2019 ســال 

ارگان هــای نظامــی افغانســتان پردســت آورد بــوده اســت.
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ریاســت جمهوری  انتخابــات  برگــزاری  از  پــس 

افغانســتان و بــا وجــودی کــه هنــوز بــه صــورت قطعــی 

ــای  ــت، گفت وگوه ــخص نیس ــده ی آن مش ــده و بازن برن

و  امریکایی هــا  بیــن  آتش بــس  برگــزاری  و  صلــح 

در  اســت.  افتــاده  زبان هــا  رس  بــر  دوبــاره  طالبــان 

بــه  جهــان  خربگزاری هــای  برخــی  اخیــر،  روزهــای 

صــورت قطعــی نوشــتند کــه رسان گــروه طالبــان پــس 

ــه توافــق رســیده  ــرای برقــراری آتش بــس ب از مشــوره، ب

ــد.  ان

ــرای  ــح، ب امریکایی هــا پــس از توقــف مذاکــرات صل

از  دوری  خواهــان  طالبــان  بــا  گفت وگــو  ادامــه ی 

ــز  ــتان نی ــت افغانس ــد و دول ــده ان ــونت ش ــگ و خش جن

ــای  ــرای مذاکره ه ــح ب ــأت صل ــکیل هی ــی از تش در حال

بین االفغانــی ســخن زده کــه طالبــان بارهــا گفتــه انــد، 

حــارض نیســتند بــا دولــت مذاکــره کننــد و آتش بــس بــا 

ــا  ــو ب ــه گفت وگ ــت ک ــی اس ــی اجرای ــز زمان ــت نی حکوم

ــود. ــاز ش ــا آغ افغان ه

و  طالبــان  بیــن  آتش بــس  از  حــرف  کــه  حــاال 

چگونگــی  و  آتش  بــس  مــدت  اســت،  امریکایی هــا 

ــی  ــؤال اساس ــد. س ــد باش ــه بای ــؤال و توج ــورد س آن م

ایــن اســت کــه نتیجــه ی آتش بــس احتالــی بیــن 

طالبــان و امریکایی هــا چــه ســودی بــرای حکومــت 

و مــردم افغانســتان دارد؟ آیــا آتش بــس یک هفتــه ای 

آرامــش و همــوار شــدن  برقــراری  می توانــد ضامــن 

گفت وگوهــای صلــح بین االفغانــی و یــا امضــا شــدن 

ــر؟  ــا خی ــود ی ــان ش ــکا و طالب ــح امری ــه ی صل توافق نام

ــوان  ــه می ت ــت روز، چ ــا هش ــه و ی ــک هفت ــدت ی در م

انجــام داد کــه در متــام ایــن همــه ســال، حکومــت 

ــه آن  ــد ب ــته ان ــی نتوانس ــورهای حام ــتان و کش افغانس

برســند. طالبــان هنــوز بــه صــورت قطعــی از توافــق بــر 

رس آتش بــس حتــا یک هفتــه ای بــا امریکایی هــا نیــز 

ــاور  ــن ب ــه ای ــیاری ب ــد. بس ــه ان ــی نگفت ــخن واضح س

ــا  ــا امریکایی ه ــان ب ــس طالب ــراری آتش ب ــه برق ــد ک ان

ــر  ــروه ب ــن گ ــل ای ــرل کام ــدم کن ــل ع ــه دلی ــاید ب ش

افــراد زیــر امــرش باشــد و یــا از نظــر ایدیولوژیکــی 

وارد  خدشــه  گــروه  ایــن  جنگ جویــان  اراده ی  بــه 

ــت  ــاه و ضان ــیار کوت ــان بس ــر زم ــأله ی دیگ ــود. مس ش

اجرایــی ایــن آتش بــس اســت. مــردم افغانســتان بــا 

نگرانــی، مذاکره هــای صلــح و خربهــای آتش بــس را 

دنبــال می کننــد. حــرف آن اســت کــه اگــر قــرار اســت 

ــا حداقــل  آتش بــس برقــرار شــود، بایــد طوالنی مــدت ی

گفت وگوهــا  مــدت،  ایــن  در  تــا  باشــد  شــش ماهه 

و مذاکــره در کــال آرامــش و بــه دور از خشــونت و 

تهدیــد، بــه رسمنــزل مقصــود برســد. اگــر چنیــن نبــوده 

ــته  ــم نداش ــوی و محک ــی ق ــت اجرای ــس ضان و آتش ب

باشــد، بیــم آن مــی رود کــه طالبــان از ایــن فرصــت 

اســتفاده کــرده و بــا هم ســویی بــا کســانی کــه بــه 

ســتون پنجــم در درون نظــام مشــهور شــده انــد، متــام 

اهــداف نظامــی مهــم حکومــت و شــهرها را شناســایی 

کــرده و از فرصــت پیــش آمــده بــه عنــوان ابــزاری بــرای 

ــر  ــد. اگ ــتفاده کنن ــر اس ــای بیش ــه زدن و حمله ه رضب

آتش بــس طوالنــی و دوام دار نباشــد، بــرای مــردم و 

ــود  ــد ب ــوس نخواه ــز ملم ــب نی ــان طال ــا جنگ جوی حت

ــگ،  ــدون جن ــس و ب ــی در آتش ب ــه زندگ ــد ک ــا بدانن ت

چــه مزایــا و خوبی هایــی دارد.

صداقــت  یک هفتــه ای،  کوتــاه  زمــان  مــدت  در 

ــده  ــنجش نش ــس س ــت آتش ب ــرای رعای ــز ب ــان نی طالب

ــدازه  ــه ان ــا چ ــروه ت ــن گ ــه ای ــود ک ــخص منی ش و مش

بــرای رســیدن بــه صلــح مشــتاق اســت. آتش بــس 

شــدن  روشــن  موجــب  کــه  آن  از  غیــر  کوتاه مــدت، 

اهــداف اســراتژیک بــرای طالبــان شــود، فایــده ی 

ــه 358  ــت ک ــرار اس ــر ق ــت و اگ ــد داش ــری نخواه دیگ

روز دیگــر یک ســال را مــردم افغانســتان درگیــر جنــگ 

باشــند، بهــر اســت کــه چنیــن آتش بــس کوتاه مدتــی 

را نیــز تجربــه نکننــد؛ چــون مشــکلی از گــره کــور جنــگ 

ایــن رسزمیــن حــل نخواهــد کــرد. مســأله ی مهــم 

ــی  ــس اســت کــه چــه زمان ــراری آتش ب ــان برق دیگــر زم

اجرایــی خواهــد شــد. اگــر قــرار اســت کــه یــک هفتــه 

آتش بــس، در زمســتان باشــد، چیــزی را تغییــر نخواهــد 

داد؛ چــون بــه دلیــل رسمــا و رشایــط جــوی افغانســتان، 

پیــش از ایــن نیــز در زمســتان بــه صــورت طبیعــی 

جنــگ متوقــف یــا کــم شــده اســت. اگــر طالبــان 

صلــح  آمــدن  و  آتش بــس  خواهــان  صادقانــه  واقعــا 

انــد، بایــد ایــن آتش بــس، طوالنی مــدت و در فصــل 

ــرای  ــا فرصتــی ب جنــگ مثــل بهــار و تابســتان باشــد ت

مــردم، نهادهــای مدنــی، جوانــان و حتــا طالبــان بــرای 

گفت وگــو و شــناخت از یک دیگــر فراهــم شــود. اگــر 

آتش بــس طوالنی مــدت باشــد، ایــن فرصــت خواهــد 

ناهنجاری هــای  و  شــناخت  عــدم  مشــکل  تــا  بــود 

زیــادی کــه ممکــن اســت، بخــش بزرگــی از آن ناشــی 

ــود. ــع ش ــد، رف ــناخت باش ــدم ش از ع

سال 2019 میالدی؛ سال افتضاح سیاسیون بود
آتش بس یا ادامه ی 

خشونت ها

سال 2019 میالدی، خونین برای غیرنظامیان؛
 اما پردست آورد برای نظامیان افغان
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در  پرخطــر  راه  یــک  خســتگی 

و  اســت  هویــدا  کامــال  چهــره اش 

می تــوان ســنگینی آن را روی دوشــش 

ــت  ــواب از پش ــم های کم خ ــد؛ چش دی

عینــک، انگشــت های گره خــورده اش 

بــه  بــاز شــد و قــدم قــدم  روی میــز. دروازه ی کافــه 

ــدم.  ــک ش ــر او نزدی ــای بزرگ ت ــی و درده ــای جوان روزه

مرضیــه مصبــاح، دخــری احتــاال 23ســاله، دانشــجوی 

دانشــگاه های  از  یکــی  سیاســی  علــوم  و  حقــوق 

خصوصــی هــرات. او را بــا دو نفــر از دوســتانش در یکــی 

از کافه هــای کابــل دیــدم.

دهــان  گیالس هــا  می خــورد،  بــه  هــم  ظرف هــا 

می کشــم  عقــب  را  صندلــی  می شــود،  دهــان  بــه 

وحادثــه ی نشســن کنــار او اتفــاق می افتــد. کافه هــا 

ــدوه،  ــد، از ان ــرار می کنن ــه ف ــی اســت ک ــاه گاه آدم های پن

ــاه  ــی پن ــز چوب ــک می ــت ی ــا پش ــگ ت ــلوغی، از جن از ش

بربنــد. چگونــه اســت کــه یــک تکــه چــوب ســنگر گلولــه 

و مبــب می شــود، چگونــه اســت کــه گلولــه خــورده و 

ــود.  ــی می ش ــز چوب ــک می ــا ی ــاه م ــا پن ــی، تنه زخم

انــد.  صلــح  گفت وگوهــای  نگــران  همــه 

»مــِن«  خواســته های  و  »مــن«  کــه  گفت وگوهایــی 

پســاطالبانی در آن هیــچ جایگاهــی نــدارد. مــِن کــه 

ــت  ــته اس ــگ خس ــه از جن ــم. مرضی ــه ای ــو و هم ــن، ت م

و می گویــد: »صلــح چیــزی اســت کــه امیــد را بــه متــام 

بخش هــای زندگــی می دهــد. مــا بــه صلــح نیــاز داریــم، 

ــد  ــرای رش ــفر و ب ــرای س ــودن، ب ــرای ب ــی، ب ــرای زندگ ب

کــردن. روح خســته و زخمــی افغانســتان و مردمــش 

شــدیدا بــه صلــح نیــاز دارد. تــا زمانــی کــه صلــح نباشــد، 

مــا هیــچ و خالــی اســتیم.«

ــا کابــل آمــده اســت و ایــن  دوازده ســاعت از هــرات ت

دشــوارترین کاری بــوده کــه در ایــن چنــد روز انجــام 

ــک  ــه ی ــوی ب ــی وادار می ش ــزار نگران ــا ه ــت: »ب داده اس

راهــی کــه تــه  آن معلــوم نیســت تــو را بــه مقصــد برســاند 

ــواده  ــا خان ــت ت ــوار اس ــدر دش ــی و چق ــفر کن ــه، س ــا ن ی

اجــازه دهــد بــرای آن کــه عــازم ســفر شــوی و ایــن نشــان 

ــم.« ــده  ای ــدر عقــب مان ــا چق ــه م می دهــد ک

مرضیــه در ادامــه ی حرف هایــش، مســأله ای عجیبــی 

ــم از هــرات  ــی کــه می خواهی ــد: »زمان ــادآوری می کن را ی

تــا کابــل بیاییــم، گفتــه می شــود کــه امنیــت راه را 

ــت راه را  ــان امنی ــه طالب ــه ک ــی چ ــه، یعن ــان گرفت طالب

گرفتــه انــد؟ طالبــان از تــرس چــه کســی امنیــت راه 

ــش برانگیز  ــا پرس ــرای م ــودش ب ــن خ ــد؟ ای ــه ان را گرفت

اســت کــه حکومــت باعــث می شــود، امنیــت مســیر 

ــت  ــردم امنی ــرای م ــان ب ــود و طالب ــه ش ــر مواج ــا خط ب

ــرس  ــردم را از ت ــت م ــان امنی ــن کــه طالب ــا ای ــد؟ ی بگیرن

موضوعاتــی  وقت هــا  گاهــی  می گیرنــد؟  شــان  خــود 

ــت.« ــکل اس ــا مش ــش واقع ــه درک ــت ک هس

مرضیــه صلحــی را دوســت دارد کــه برایــش قابــل 

ملــس باشــد؛ صلحــی کــه در آن هیــچ پیش رشطــی 

وجــود نداشــته و همــه بــه هــان میزانــی از درک رســیده 

ــر را  ــود، هم دیگ ــای موج ــام تفاوت ه ــا مت ــه ب ــند ک باش

بپذیرنــد: »مــا هشــتاد درصــد از متــام داشــته های خــود 

را از دســت داده  ایــم و نیــاز اســت کــه ایــن بیســت درصد 

ــم و  ــدا کنی ــح دســت پی ــه صل ــا ب ــم ت دیگــر را هــم بدهی

ــد.« ــت می کن ــرا اذی ــأله م ــن مس ای

ــی،  ــته هایت دل بکن ــام داش ــوری از مت ــک روز مجب ی

ــان  ــه ش ــا نگ ــدی ت ــان کن ــه ج ــی ک ــام آن چیزهای از مت

داری.

ــت و  ــل اس ــان کاب ــنده ی داراالم ــاب، باش ــن ذه نگی

تکنالــوژی طبــی می خوانــد. از نظــر او، صلــح یعنــی 

آزادی بــدون قیــد و رشط و بــه همیــن خاطــر، فکــر 

ــه  ــت. ب ــن نیس ــاق ممک ــن اتف ــچ گاه ای ــه هی ــد ک می کن

ــی  ــچ تالش ــتان هی ــت افغانس ــن، رسان حکوم ــاور نگی ب

بــرای آوردن صلــح رسارسی در کشــور انجــام منی دهنــد و 

خواســت مــردم و آرامــش آن هــا بــرای شــان مهــم نیســت.

طالبــان در گفت وگوهــای صلــح، بــرای یــک صلحــی 

ــا دولــت و مــردم افغانســتان، پیش رشط هایــی  توافقــی ب

ــار آورد.  ــه ب ــادی را ب ــای زی ــه تنش ه ــد ک ــرح کردن را مط

مرضیــه بــر ایــن بــاور اســت کــه مــا هیــچ گاه، نبایــد زیــر 

ــا  ــان ب ــت های آن ــرا خواس ــم؛ زی ــان بروی ــار رشوط طالب ب

ــدارد؛  ــت ن ــتان مطابق ــردم افغانس ــروز م ــی ام روش زندگ

ــا. ــرای خانم ه ــا ب مخصوص

در  امریــکا  رســمی  مناینــده ی  خلیــل زاد،  زملــی 

افغانســتان  دولــت  بــا  طالبــان  صلــح  گفت وگوهــای 

و عبــاس ســتانکزی، رییــس پیشــین دفــر سیاســی 

ــذار در  ــره ی تأثیرگ ــه ی دو چه ــر، از جمل ــان در قط طالب

ــا  ــتان؛ ام ــت افغانس ــد، دول ــوده ان ــح ب ــای صل مذاکره ه

همیشــه در ایــن مذاکره هــا از قطــر تــا ابوظبــی و از 

تهــران تــا مســکو غایــب بــوده اســت؛ زیــرا گــروه طالبــان 

حکومــت  هیــأت  بــا  رو  در  رو  مذاکــره ی  بــه  حــارض 

افغانســتان نیســت؛ امــا نشســت مســکو، تنهــا نشســتی 

شــامل  افغانســتان  سیاســی  چهره هــای  کــه  بــود 

ــر  ــه صــورت غی »جهادی هــا و رسان احــزاب سیاســی«، ب

ــت  ــن اس ــأله ای ــد. مس ــدار کردن ــان دی ــا طالب ــمی ب رس

ــا چــه  ــان ت ــان و زن ــژه جوان ــه وی کــه مــردم افغانســتان، ب

ــی  ــدگان واقع ــوان مناین ــه عن ــا را ب ــن چهره ه ــدازه ای ان

ــد.  ــول دارن ــود قب خ

مرضیــه می گویــد: »چهره هــای سیاســی و رهــربان 

احــزاب جایــگاه آن چنانــی در افــکار جوانــان ندارنــد؛ 

ــان  ــان یک س ــت جوان ــا خواس ــان ب ــت های آن ــرا خواس زی

ــا منایندگــی  ــد از م ــل منی توانن ــن دلی ــه همی نیســت؛ ب

ــه عنــوان  کننــد. حــرف آن هــا، حــرف مــا نیســت. مــن ب

یــک شــهروند و یــک زن، می خواهــم صدایــم شــنیده 

ــن  ــن ای ــود. م ــه ش ــر گرفت ــت هایم در نظ ــده و خواس ش

جــا زندگــی و تحصیــل کــردم. قربانــی دادم. هــان گونــه 

ــم در  ــرده ام، می خواه ــهم ب ــگ س ــیب های جن ــه از آس ک

ــز ســهیم باشــم.« ــح نی ــای صل مزای

زنــان  را  آســیب  بیشــرین  طالبــان،  زمــان  در 

تحمــل کردنــد. فشــارها و قوانیــن زن ســتیزانه و ضــد 

اجتاعــی ای کــه طالبــان بــه زنــان تحمیــل کردنــد، زنــان 

افغانســتان را ســال ها بــه عقــب رانــد کــه بعــد از ســقوط 

رژیــم طالبــان، زنــان بــه آزادی هــا و خواســت های نســبی 

شــان رســیدند کــه صلــح توافقــی بــا طالبــان امــکان دارد 

ایــن دســت آوردها را بــه خطــر بینــدازد. مرضیه هــای 

زیــادی در افغانســتان هســتند کــه نگــران گفت وگوهــای 

صلــح انــد؛ صلحــی کــه خواســت زنــان و جوانــان چنــدان 

در متنــش نیســت. صلحــی کــه ممکــن اســت، موجــب 

قربانــی شــدن آزادی مرضیه هــا شــود.

ــا  ــم ت ــا می توانی ــن روزهــا فقــط م ــد، ای نگیــن می گوی

ــم  ــدر ه ــر ق ــد از آن ه ــیم و بع ــرون باش ــر بی ــار ع چه

ــه  ــه خان ــد رهــا کــرده و ب کار رضوری داشــته باشــیم، بای

ــگاه زن ســتیزانه ی  ــدارد و ن ــرا امنیــت وجــود ن ــم؛ زی بروی

ــدار دارد. ــردم خری ــان م ــم در می ــوز ه ــی هن طالبان

ــد، تنهــا   مرضیه هــا و نگین هــای زیــادی دوســت دارن

ــه عنــوان یــک انســان،  ســفر کننــد، مســتقل باشــند و ب

ــش  ــی و پوش ــاب در زندگ ــق انتخ ــیت، ح ــک جنس ــه ی ن

خــود را داشــته باشــند. 

نگاه هــای نگــران مرضیــه بــه در و دیــوار کافــه دوختــه 

شــده اســت، بــه صندلی هــا، بــه گیالس هــای چــای، 

بــه چهره هــای ناآشــنایی کــه اطــراف میزهــا نشســته 

انــد: »از گــم شــدن می ترســم. می ترســم وقتــی از خانــه 

بیــرون می شــوم ناگهــان مببــی منفجــر شــود و مــرا تکــه 

تکــه کنــد و دیگــر هیــچ کســی مــرا پیــدا نتواند. امیــدوارم 

ــویم،  ــرون می ش ــه بی ــی از خان ــد وقت ــک روز الزم نباش ی

بــرای کســانی کــه دوســت شــان داریــم یادداشــتی 

بگذاریــم تــا اگــر برنگشــتیم بداننــد چقــدر دوســت شــان 

داریــم، یادداشــتی در جیــب خــود حمــل نکنیــم تــا اگــر 

مببــی مــا را تکــه تکــه می کنــد، کســی بتوانــد مــا را 

بشناســد؛ زیــرا هیــچ امیــدی نیســت کــه آیــا بــه خانــه بــر 

ــه؟« ــا ن ــم ی می گردی

ــن  ــا بس ــوم و ب ــد می ش ــه بلن ــار مرضی ــی کن از صندل

می بنــدم.  را  مرضیــه  جهــان  کافــه،  دروازه ی  شــدن 

ــه  ــا ن ــا و نگین ه ــی روم. مرضیه ه ــر م ــای دیگ رساغ آدم ه

ــه جهــادی؛ انســان های معمولــی ای کــه  ــد ن سیاســی ان

بایــد خواســت های شــان در گفت وگوهــای صلــح در 

ــه شــود.  نظــر گرفت

3 برای زندگی به صلح نیاز داریم

هام همتا

آیــا انســان یــک موجــود شــفیق 

پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  اســت؟ 

بســته بــه موضــع نظــری کــه داریــد و 

رشایــط اجتاعــی کــه در آن زندگــی 

ــا  ــر ش ــد. اگ ــرق می کن ــد، ف می کنی

ــوده  ــا فیلســوف اجتاعــی واقع گــرا ب یــک دانش منــد ی

ــر را در پــس منظــر ذهــن  ــخ سیاســی ب و درازای تاری

ــن  ــه ای ــت ب ــد داش ــل خواهی ــید، می ــته باش ــان داش ت

پرســش بــا تأکیــد جــواب منفــی دهیــد؛ امــا اگــر شــا 

خشــونت پرهیز  و  آرمان گــرا  اجتاعــی  مبــارز  یــک 

ــت خواهــد  ــان مثب ــاد جــواب ت ــه احتــال زی باشــید، ب

بــود. یــا اگــر بــه شــکنجه گاه ها، میدان هــای نــربد و 

و  سیاســی  بزنگاه هــای  ترفنــد  و  فریــب  عرصه هــای 

ــد،  ــه باش ــاید ن ــان ش ــخ ت ــد، پاس ــر کنی ــادی فک اقتص

ــود  ــک موج ــان ی ــر، انس ــه خی ــت، ن ــد گف ــه خواهی بلک

ــان ها  ــار انس ــا رفت ــر ش ــا اگ ــت؛ ام ــم اس رشور و بی رح

را نســبت بــه فرزنــدان، بســتگان و دوســتان نزدیــک 

ــن  ــه ای ــوارد ب ــر م ــان در بیش ــواب ت ــد، ج ــان ببینی ش

پرســش آری اســت.

پیامدهــای ایــن دو نــگاه در رفتــار اجتاعــی مــا 

ــان  ــه انس ــاور ک ــن ب ــا ای ــر ب ــا اگ ــت؟ ش ــز اس ــه چی چ

ذاتــا موجــود رشور، خودخــواه، دروغ گــو، فریــب کار، 

فضــای  وارد  اســت،  خشــن  و  منفعت جــو  بی رحــم، 

کــرد؟  خواهیــد  رفتــار  چگونــه  شــوید،  اجتاعــی 

برعکــس اگــر شــا بــاور داشــته باشــید کــه انســان 

ــان، دگردوســت و فــداکار اســت،  موجــود شــفیق، مهرب

رفتــار شــا چگونــه خواهــد بــود؟ بــه لحــاظ عملــی 

انســان ها  مــورد  در  کــه  باشــد  کســی  کم تــر  شــاید 

ایــن گونــه باورهــای تعمیم گــرا و مطلــق داشــته باشــد، 

بــل باورهــای افــراد در مــورد انســان ها یــک انــدازه 

بــه رفتــار و حــوزه ی خــاص اجتاعــی بســتگی دارد 

ــده ی  ــش تعریف ش ــت از پی ــه هوی ــم ب ــدازه ه ــک ان و ی

انســان ها. برچســپ های اجتاعــی در ایــن جــا خیلــی 

جاعتــی  هــر  در  چــه  چنــان  اســت.  تعیین کننــده 

ــا صفــات، انسان دوســت،  ــد کــه ب ــرادی را داری شــا اف

ســخاوت مند، شــجاع و... وصــف می شــوند و برخــی 

دیگــر بــا صفــات منفــی مثــل بخیــل، خشــن، غیــر قابــل 

اعتــاد و... مکافــات و مجــازات اجتاعــی و قانونــی 

ــر  ــت. اگ ــراد اس ــورد آن اف ــا در م ــکل دهنده ی باوره ش

ــی  ــار زندان ــذاری دوب ــت و کاله گ ــل رسق ــه دلی ــی ب کس

ــا او وارد  ــد و ب ــاد کنی ــه او اعت ــت ب ــخت اس ــده، س ش

ــه  ــا کمــک ب ــه شــوید، برعکــس شــخصی را کــه ب معامل

نیازمنــدان مشــهور اســت، دوســت داریــد در همســایگی 

ــید.  ــته باش ــود داش خ

خــب، حــاال اگــر شــا بــاور داشــته باشــید کــه 

ــار  ــا از رفت ــیر ش ــت، تفس ــاص دزد اس ــخص خ ــک ش ی

و گفتــار او پیوســته تحــت تأثیــر اصــل »انســان دزد« 

ــار او را در روشــنی  انجــام می شــود. شــا هــر خرده رفت

ایــن اصــل می بینیــد؛ حتــا اگــر او رفتــار خوبــی کــرده، 

مثــال امــوال یافته شــده را بــه صاحبــش برگردانــده، 

شــا میــل داریــد آن را بــه مثابــه ی فرصت ســازی بــرای 

یــک دزدی بزرگ تــر تفســیر کنیــد.  بــه  دســت زدن 

میان گروهــی  و  میان فــردی  روابــط  در  قاعــده  ایــن 

ــراد  ــورد اف ــی در م ــاور منف ــپ  و ب ــت. برچس ــادق اس ص

ــا را در  ــا گروه ه ــراد ی ــای آن اف ــام رفتاره ــا، مت و گروه ه

روشــنی یــک اصــل بنیادیــن از قبل پذیرفتــه توضیــح 

می دهــد، طــوری کــه عمــل نیــک یــک گــروه »دشــمن« 

بــه مثابــه ی یــک تکتیــک فریب کارانــه دیــده می شــود؛ 

قطــع نظــر از راســتی آزمایــی نیــت نهفتــه در پشــت آن 

ــد آن.  ــا پیام عمــل ی

برعکــس رفتــار کســی مثــل مــادر، بــرادر یــا دوســت 

یــا گــروه خــودی کــه برچســپ »خــوب« خــورده انــد، در 

روشــنی اصــل »انســان خــوب« تفســیر می شــود. شــا 

بــاور بنیادینــی در مــورد خــوب بــودن آن شــخص داریــد 

کــه از رسحــد رفتــار گذشــته و ذات او را فراگرفتــه؛ 

یعنــی او ذاتــا خــوب اســت، منی توانــد بــد باشــد. حتــا 

اگــر عملــی را آن شــخص انجــام دهــد کــه در عــرف 

ــا شــا از آن متــرر  ــد دانســته می شــود ی اجتاعــی ب

می شــوید، شــا میــل داریــد آن را بــه شــکلی بــا ارجــاع 

ــد  ــش می کنی ــد. کوش ــیر کنی ــوب« او تفس ــه »ذات خ ب

تــا بــا فراخوانــدن واقعیت هــای محیطــی و روانــی رفتــار 

ــاه  ــال شــاید گن ــل فهــم بســازید. مث ناشایســت او را قاب

اشــخاص دیگــر بــوده کــه باعــث شــده او چنیــن رفتــار 

کنــد، یــا شــاید برخــی واقعیت هــای روانــی باعــث شــده 

کــه او موقتــا از ذات خــوب خــود فاصلــه بگیــرد یــا اصــال 

نیــت خــوب داشــته و ایــن کــه پیامــد کار زیان بــار شــده 

ناشــی از خطــا و اشــتباهی اســت کــه در فراینــد انجــام 

عمــل پیــش آمــده اســت. 

حــاال اگــر یکــی از دو اصــل بنیادیــن »انســان خــوب« 

و »انســان بــد« را بــه متــام انســان ها تعمیــم دهیــم، 

آیــا خــود را فریــب داده ایــم یــا نــه یــک بــاور نزدیک تــر 

ــاور  ــار مــا از هم چــو ب ــم و رفت ــه ای ــه واقعیــت را پذیرفت ب

چگونــه تأثیــر می پذیــرد؟ شــاید بگوییــد، چــه نیــاز اســت 

مــا هم چــو یــک بــاور مطلــق و تعمیم یافتــه را بپذیریــم، 

ــوب  ــا خ ــت؛ برخی ه ــان اس ــت ه ــت اس ــه واقعی هرچ

ــد  ــان می ده ــه نش ــا تجرب ــد؛ ام ــر ب ــی دیگ ــد و برخ ان

کــه ایــن باورهــا اگــر نــه بــه شــکل مطلــق بــل بــه شــکل 

غالــب از رشایــط زیســت اجتاعــی مــا در طــول زندگــی 

ناشــی می شــود؛ یعنــی چنیــن بــاوری، از پیــش بــه 

»همــه/ یــا  خــوب«  انســان ها  »همه/اکرثیــت  شــکل 

اکرثیــت انســان ها بــد« در ذهــن مــا شــکل گرفتــه و در 

رفتــار مــا نقــش بــازی می کنــد. پذیــرش یکــی از باورهــا 

بــه شــکل آگاهانــه بــا توجــه بــه نتایــج مفیــد عملــی آن 

در زندگــی مــا، زیــاد هــم غیــر معقــول نیســت. در یــک 

زندانــی کــه در آن جنایــت کاران زندانــی انــد یــا رشایــط 

ــی  ــه زندگ ــونت، تجرب ــارت و خش ــگ، غ ــی جن اجتاع

ــن  ــاور بنیادی ــه ســوی یــک ب ــرد را ب ــان اســت کــه ف چن

ــد«  ــد ان ــا ب ــا و مطلق ــان ها ذات ــی از انس ــا بخش ــه ی »هم

رسنوشــت  در  ســپس  بــاور  ایــن  و  می دهــد  ســوق 

ــد.    ــازی می کن ــش ب ــاع او نق ــرد و اجت ــده ی ف آین

انسان شفیق یا بی رحم؟  

نورالله نوایی

همه نگران گفت وگوهای صلح اند. گفت وگوهایی که »من« و خواسته های »مِن« 

پساطالبانی در آن هیچ جایگاهی ندارد. مِن که من، تو و همه ایم. مرضیه از جنگ خسته 

است و می گوید: »صلح چیزی است که امید را به متام بخش های زندگی می دهد. ما به 

صلح نیاز داریم، برای زندگی، برای بودن، برای سفر و برای رشد کردن. روح خسته و 

زخمی افغانستان و مردمش شدیدا به صلح نیاز دارد. تا زمانی که صلح نباشد، ما هیچ و 

خالی استیم.«
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نیســت،  قانــون  بحــران  مــا  بحــران 

بحــران  بلکــه  نیســت؛  قــرارداد  بحــران 

ــر  ــال اخی ــگ در 40 س ــت. جن ــد اس تعه

اجتاعــی،  زندگــی  حوزه هــای  متامــی 

اقتصــادی و فرهنگــی را آســیب زد و بــه 

سیســتم آموزشــی یــا معــارف نیــز تــا حــد 

ــروی  ــود نی ــرد. نب ــه وارد ک ــری لطم بیش

بــری در عرضــه ی خدمــات تعلیمــی و تربیتــی نقــص جــدی 

ــود: ــاهده می ش ــر مش ــام زی ــار و ارق ــه آم ــه ب ــا توج ب

کمــر از یــک میلیــون پــر در ســه هــزار و چهــار صــد بــاب 

مکتــب توســط 20 هــزار و 700 تــن معلــم مــروف فراگیــری 

ــه پاســخ گویی  ــادر ب ــد. نظــام آموزشــی معــارف ق آمــوزش بودن

ــتاندارد در  ــی اس ــاب تعلیم ــود. نص ــود نب ــای موج نیازمندی ه

ــت. ِصف  ــود نداش ــی وج ــای درس ــوری و کتاب ه ــطح کش س

ــم در مرکــز و والیت هــا  دروازه ی چنــد مؤسســه ی تربیــه ی معل

ــود  ــا داشــن رقــم ناچیــز محصــالن پــر و دخــر گشــوده ب ب

ــران(  ــرد )پ ــس م ــان را جن ــاق آن ــه اتف ــب ب ــت قری ــه اکرثی ک

تشــکیل مــی دادنــد. 

ــل  ــوی در کــُــ ــلکی و حرف ــب مس ــاب مکات ــت ب سی وهش

ــرد را  ــوزگار م ــم و 50 آم ــود کــه 15 هــزار متعل ــال ب کشــور فع

بــه آغــوش کشــیده بــود. ســاالنه ِصف دوصــد و 20 هــزار تــن 

ــرا  ــی را ف ــواد حیات ــات س ــوادآموزی، اساس ــز س ــر در مراک پ

ــدی و  ــی توان من ــالت عال ــه ی تحصی ــد و 15 مؤسس می گرفتن

ــود. ــن محصــل را دارد ب ــت 7 هــزار و 9 صــد ت ظرفی

معــارف در دو دهــه ی گذشــته تخمینــا هفــت برابــر افزایــش 

نهادهــای  در  را  دخــر  شــاگردان  درصــد   37 کــه  یافــت 

تعلیمــی، موفــق بــه جــذب شــد. از جملــه 170 هــزار معلــم ـ 

ــد. ــان بودن ــد آن  زن 30 درص

ــه  ــالمی ب ــات اس ــش تعلی ــمی در بخ ــب رس ــداد مکات تع

550 بــاب افزایــش یافــت و بــه تعــداد 13۶ هــزار شــاگرد 

ــه از  ــدند ک ــالمی ش ــوم اس ــب عل ــروف کس ــا م در آن نهاده

می دادنــد.  تشــکیل  زنــان  را  درصــدش   9 آن  مجموعــه ی 

بــه ســطح معینیــت  اداره ی تعلیــات اســالمی از ریاســت 

جامعــه ی  از  شــاخه ای  کــرد.  صعــود  اســالمی  تعلیــات 

االزهــر مــر بــرای بــار نخســت در کابــل افتتــاح و تدریجــا در 

شــهرهای بــزرگ توســعه یافــت. 

نصــاب درســی ملــی بــرای نهادهــا و مکاتــب عمومــی و 

اســالمی تهیــه، تألیــف، چــاپ و توزیــع شــد. بــا وجــود آن کــه 

تعــداد مؤسســات تربیــه ی معلــم از نظــر کمــی در آغــاز انــدک 

ــت  ــاب رســید کــه در هــر والی ــه 42 ب ــان ب ــرور زم ــه م ــود و ب ب

یــک مؤسســه ی تربیــه ی معلــم بــا تســهیالت خوابگاه هــای 

ــه ی  ــت های تربی ــه در ریاس ــد ک ــاد ش ــه ایج ــه و دخران پران

معلــم در حــدود 42 هــزار تــن محصــالن دخــر و پــر را زیــر 

ــر  ــالن دخ ــان را را محص ــد آن ــه 38 درص ــرار داد ک ــش ق پوش

ــی داد.   ــکل م ش

عــالوه بــر مــوارد فــوق، در ســطح ولســوالی ها نیــز 73 بــاب 

ــه از  ــد ک ــود آم ــه وج ــب ب ــار مکات ــم در کن ــه ی معل ــز تربی مرک

ایــن طریــق معــارف کشــور توفیــق یافــت بــه ارتقــای درجــه ی 

تحصیلــی، معلــان مســلکی بــا اســتفاده از برنامه هــای داخــل 

خدمــت، تدابیــری را عملــی کنــد. 

در تعلیــات تخنیکــی و مســلکی 13 برابــر افزایــش رومنــا 

ــی  ــلکی و تخنیک ــات مس ــاگردان تعلی ــه ی ش ــد و مجموع ش

بــه دوصــد هــزار تــن رســید. بیــش از 95هــزار تــن شــاگردان 

ــک دوره ی  ــد. در ی ــت کردن ــف 12 را دریاف ــت صن ــند فراغ س

9 ماهــه در حــدود 250 هــزار تــن ســواد آموختنــد کــه در 

مجمــوع ۶2 درصــد آنــان را زنــان تشــکیل مــی داد. جهــت 

بســیج و تقویــه ی اشــراک مردمــی بــه منظــور بهبــود کیفیــت 

آمــوزش در سیســتم معــارف، 8 هــزار و پنج صــد شــورای دفــاع 

از مکاتــب ایجــاد شــد و در حــدود 4500 بــاب مکتــب بــه 

ــار و  ــالت اع ــی مح ــان بوم ــدی مردم ــهم گیری ج ــه و س اعان

ــد.  ــازی ش بازس

بــا ایــن حــال موانــع در ایــن مســیر، پُرمخاطــره بــوده؛ کــه 

از آن جملــه نبــود امنیــت، عــدم تســهیالت آموزشــی و فقــدان 

ــمرد.  ــوان برش ــت را می ت مدیری

فرصت هــا و تهدیدهــا در رونــد سیســتم آموزشــی زنــان، 

ــه  ــط ب ــش های مرتب ــه پرس ــه هم ــه ب ــت ک ــی اس ــوع خوب موض

ــه اســت کــه توجــه خواننــد گان گرامــی را  ــا پرداخت ــن قضای ای

ــی دارم: ــذول م ــه آن مب ب

تربیتــی  و  تعلیمــی  نهادهــای  همه جانبــه ی  ارزیابــی 

افغانســتان از ســال 2001 تــا کنــون، افزایــش چشــم گیر 

امــر  ایــن  نشــان می  دهــد.  را  محصــل  و  متعلــم  دخــران 

نشــانه ای از اشــتیاق فــراوان آنــان باوجــود کم بودهــای موجــود 

ــود و  ــده ی بهب ــد و نویددهن ــل می  باش ــم و تحصی ــر تعلی در ام

تغییــر در آینــده تلقــی می  شــود.

عوامــل تأثیرگــذار، بیان گــر موفقیــت تعلیــم دخــران در 

ــه  ــده ب ــت آم ــه دس ــه  ب ــار مطروح ــه آم ــوده ک ــت ب ــت مثب جه

ــای  ــه گروه ه ــد مــی  دارد ک وســیله ی نهادهــای مســؤول تأیی

ســنی 12 تــا 1۶ســاله کــه 3۶ درصــد آن هــا را دخــران و۶2 

درصــد آن را پــران تشــکیل می دهــد کــه رقــم دخــران 

ــت. ــز اس ــران ناچی ــه پ ــبت ب نس

عرصــه ی  در  مشــغول  زنــان  و  تعــداد دخــران  هرچنــد 

رقــم،  ایــن  ولــی  یافتــه  افزایــش  کشــور  تربیــت  و  تعلیــم 

ــی و  ــای تعلیم ــی در نهاده ــای عین ــده ی واقعیت ه بازتاب دهن

ــارف، گــواه  ــا آن کــه در همــه  ی ســطوح مع تربیتــی نیســت. ب

ــل  ــی از عوام ــوزگار زن یک ــود آم ــتیم، نب ــران اس ــش دخ افزای

منفــی تأثیرگــذار در عــدم دسرســی بــه امکانــات تعلیمــی 

پنداشــته می شــود. 

تفــاوت موجــود میــان دخــران و پــران، فاصلــه ی جدی ای 

را رومنــا می کنــد. تــرک تعلیــم و تحصیــل دخــران در ســطوح 

باالتــر، رقــم درشــتی را پیشــکش می کنــد کــه در موفقیــت 

تعلیمــی زنــان، مشــکل جــدی ای را بــه وجــود آورده و ایــن گونــه 

موانــع بایــد هرچــه زودتــر از راه برداشــته شــود.

در عرصــه ی تعلیــم و تربیــت، معلومــات فــراوان ارائــه شــده 

اســت. ایــن مســأله بــه مــا اجــازه می  دهــد کــه وضــع تعلیمــی 

دخــران را از زاویه هــای گوناگــون ارزیابــی کرده و بــا زدودن آن 

بــه زودتریــن وقــت ممکــن تــالش بــه خــرج دهیــم؛ زیرا اشــتیاق 

ــا را  ــارف، م ــه ی مع ــان در عرص ــمولیت زن ــد ش ــد روبه رش و رون

در ایــن راســتا مســؤول ســاخته و مکلــف می شــارد. ثبــت 

ــراف  ــال گ ــر س ــه، ه ــم ده ــش از یک ونی ــران در بی ــام دخ ن

صعــودی داشــته و افزایــش 102 درصــدی را در ســال های 

ــالدی نشــان می دهــد. ــا 201۶ می 2010 ت

در صنــوف دهاتــی  کــه در روســتاهای کشــور ایجــاد شــده، 

ســهم دخــران مجــزا اســت و بیــش از نصــف شــاگردان مکاتــب 

دهاتــی را تشــکیل می دهنــد کــه 38 درصــد متقاضیــان را 

می ســازد و در دو مــورد ذیــل پروســه ی ثبــت نــام دخــران 

ــت: مستثناس

اول ـ روند ثبت نام در مکاتب دهاتی

دوم ـ درج ثبت نام در مکاتب سوادآموزی بزرگ ساالن

هــرگاه بــه صــورت جــدی در مکاتــب عمومــی و دولتــی 

ــه ی  مقایســه ای نظــر  ــه گون ــام دخــران و پــران ب ــه ثبــت ن ب

انداختــه شــود، تفــاوت بیــش از چهــار برابــر پــران محســوس؛ 

امــا ایــن تفــاوت در نقــاط مختلــف متفــاوت اســت. بــه گونــه ی 

مثــال؛ در والیــت بدخشــان میــزان اشــراک پــر و دخــر در 

پروســه های تعلیمــی و تربیتــی بیــش از ســایر والیت هــای 

ــد  ــری مانن ــای دیگ ــه در والیت ه ــی  ک ــت؛ در حال ــک اس نزدی

ارزگان، زابــل و پکتیــکا، ایــن اختــالف میــان دخــران و پــران 

ــد  ــدود 10 درص ــا ح ــت ارزگان تنه ــد. در والی ــدی می باش ج

ــران  ــی را پ ــد و متباق ــام شــده ان ــت ن از شــاگردان دخــر ثب

ــد.  ــکیل می دهن تش

نتایــج دریافت هــای پژوهشــی و تعلیمــی در والیت پنجشــیر 

در ســطح ابتدایــی، 51 درصــد بــوده کــه نشــان دهنده ی آمــار 

بیشــر از پــران بــوده و در ســطوح باالتــر ثانــوی، رتبــه ی 41 

درصــد را دارا می باشــد.

در والیــت ارزگان دو درصــد و آن هــم کم تریــن درصــدی 

اشــراک دخــران را در نهادهــای تعلیمــی و تربیتــی تشــکیل 

داده و در ســطوح باالتــر، رقــم آن کاهــش می یابــد. بــا آن  

ــت نیمــروز یکــی از والیت هــای ناامــن کشــور اســت،  کــه والی

ابتدایــی  شــاهد حضــور 44درصــدی دخــران در مراحــل 

و 3۶درصــد در ســطح ثانــوی می باشــد. ارقــام مؤسســات 

آن دارد کــه: 41.5 درصــد  بــر  تأکیــد  تربیتــی  و  تعلیمــی 

دخــران اســتند ولــی ایــن رقــم در صنــف دوازه بــه 30,۶  

ــد.  ــش می  یاب ــد کاه درص

در یــک نــگاه ســطحی، ایــن آمــار مــا را بــه ایــن نتایــج مــی 

ــه  ــی در مقایس ــب ابتدای ــی در مکات ــزان کامیاب ــه می ــاند ک  رس

ــرای  ــنی ب ــل روش ــود دلی ــن خ ــت و ای ــر اس ــه ها باالت ــا لیس ب

ــت. ــی اس ــه ی ابتدای ــن در مرحل ــدن و نوش ــری خوان فراگی

نیــز  دیگــری  عوامــل  بــه  دخــران  تحصیــل  ادامــه ی 

ــی،  ــای تعلیم ــود کانون ه ــون کم ب ــائلی چ ــتگی دارد. مس بس

نبــود معلــان مســلکی، دوری مکاتــب از منــازل، فقــدان 

ــر  ــه آب صحــی، قرطاســیه، ترانســپورت و افــزون ب دسرســی ب

آن، ارزش هــای فرهنگــی از جملــه عواملــی اســت کــه ادامــه ی 

ــد. ــدود می کن ــان را مح ــم زن ــل و تعلی تحصی

ادامــه ی تحصیــل و تعلیــم دخــران در چنــد مرحلــه بــا 

آســیب های فــراوان روبــه رو اســت کــه شــامل صنف هــای اول، 

ــود.  ــور می ش ــون کانک ــم و آزم ــم، نه دوم، پنج

صنــوف  در  دخــران  تربیــت  و  تحصیــل  تــرک  عامــل 

اول و دوم، بیش تــر بــه متایــل خانواده هــای شــان ارتبــاط 

ــی در  ــرد. طــرد دخــران از نهادهــای تعلیمــی و تربیت می گی

صنــف پنجــم، بــه ارزش هــای بومــی و محلــی ارتبــاط دارد کــه 

ــه های  ــم جگرگوش ــه ی تعلی ــه ادام ــری ب ــل کم ت ــا می فامیل ه

شــان ابــراز می دارنــد. در صنــف نهــم و امتحــان کانکــور، 

تــرک تعلیــم و تحصیــل نیــز بســتگی بــه ازدواج هــای زیــر ســن 

ــت دارد.  ــل از وق و قب

ســازمان های فعــال در راســتای مســائل تعلیمــی و تربیتــی، 

اقداماتــی را بــرای حایــت از ادامــه ی تعلیــم و تحصیــل روی 

دســت دارنــد کــه شــامل صنــوف مشــاوره بــا دخــران، والدیــن 

و شــوراهای مکاتــب بــرای کمــک و جلوگیــری از تــرک تعلیــم 

قلمــداد شــده اســت. 

و  دخــران  پــران،  بخــش،  ســه  در  کشــور  متعلــان 

ــد  ــرار می گیرن ــی ق ــش تعلیم ــت پوش ــط تح ــای مختل صنف ه

کــه در مکاتــب دولتــی، خصوصــی و مختلــط بــه فراگیــری 

آموزش هــا در نهادهــای تعلیمــی و تربیتــی در ســه بخــش 

تنظیــم می شــوند کــه نــام اینگونــه مکاتــب، پرانــه، دخرانــه 

ــت.  ــوار اس ــا دش ــخیص آن ه و تش

چالش هایــی  کــه مانــع دخــران در امــر کســب علــم و 

دانــش می شــود نیــز می توانــد عامــل دل رسدی خانواده هــا 

باشــد. نبــود احاطــه و دیوارهــا در مکاتــب، نبــود تشــناب های 

عوامــل  از  ثانــوی،  دوره ی  در  دخــران  غیبــت  و  معیــاری 

افزایــش میــزان تــرک تعلیــم دخــران شناســایی شــده اســت. 

کم بــود مــواد درســی، بــر کیفیــت درس تأثیــر منفــی بــه جــا 

گذاشــته و نبــود آمــوزگاران مســلکی نیــز عامــل دیگری شــمرده 

ــی،  ــاالی تحصیل ــی اســت کــه ســطح ب ــن در حال می شــود. ای

عامــل دریافــت عایــد و درآمــد بهــر زنــان می شــود. در صورتــی 

ــه ی  ــم و ادام ــن نتیجــه برســند کــه تعلی ــه ای  کــه خانواده هــا ب

تحصیــل بــرای دخــران شــان ســودی در پــی نــدارد، از رفــن 

شــان بــه مراکــز تعلیمــی و تربیتــی جلوگیــری می کننــد. 

بــه  عالقه منــد  می اندیشــند،  ســنتی  خانواده هایی کــه 

رسمایه گــذاری در امــر فراگیــری دخــران شــان نبــوده و خــود 

ــد.  ــی منی کنن ــان تلق ــم آن ــؤول تعلی را مس

ــردان  ــی، م ــای تعلیم ــب و کانون ه ــی مکات ــون درس در مت

ــخصیت های  ــوند. ش ــیده می ش ــر کش ــه تصوی ــان ب ــش از زن بی

اصلــی در دروس و داســتان های نصــاب مؤسســات تعلیمــی و 

تربیتــی عمدتــا مردانــه اســت. 

ــه % 31 رســیده کــه  ــان زن در حــال حــارض ب ــداد معل تع

ــه  نشــانی از بهبــود وضعیــت در ایــن عرصــه می باشــد؛ ولــی ب

هیــچ عنــوان بــا افزایــش تقاضــای رو بــه افزایــش دخــران در 

ــل مقایســه منی باشــد.  مراکــز تعلیمــی و تربیتــی قاب

طبــق آمــار و ارقــام وزارت معــارف، در 245 ولســوالی از 

ــک  ــا ی ــوز حت ــتایی هن ــهری و روس ــوالی، ش ــع 412 ولس جم

ــم زن موجــود نیســت.90 درصــد معلــان زن، در شــهرها  معل

ــد.  ــت دارن اقام

در حقیقــت کم بــود معلــان زن مانــع بزرگــی بــرای بهبــود 

ــت  ــی اس ــن در حال ــد. ای ــران می باش ــات دخ ــت تعلی وضعی

کــه در تدریــس اصــول صنفــی، بــه وجــود معلــان زن، رضورت 

جــدی احســاس می شــود. 

در ســطوح ثانــوی، معلــان مــرد کــه مــروف تدریــس 

ــس  ــر تدری ــی در ام ــع بزرگ ــتند، مان ــتایی هس ــران روس دخ

معلــم  می آینــد.  شــار  بــه  خانواده هــا  و  دخــران  بــرای 

مســلکی زن در امــر تدریــس دوره ی ثانــوی بــرای دخــران در 

والیــات موجــود نیســت و ایــن مشــکل عامــل تــرک شــاگردان 

دخــر از پروســه های تعلیمــی و تربیتــی می شــود.

یابــد،  افزایــش  زن  معلمیــن  تعــداد  صورتی کــه  در  امــا 

فعالیت هــای صنفــی متعلمیــن افزایــش چشــم گیر خواهــد 

تربیتــی  و  تعلیمــی  تــرک رونــد  از  یافــت و در آن صــورت، 

دخــران جلوگیــری شــده و دخــران جایــگاه خــود را بــاز 

می یابنــد.

ــز  ــژه مراک ــه وی ــی، ب ــای تعلیم ــه از کانون ه ــت جامع حای

آموزشــی دخــران، می توانــد عامــل عمــده بــرای ادامــه ی 

ــارف از  ــدرکاران مع ــت ان ــد. دس ــان باش ــت آن ــم و موفقی تعلی

طریــق برنامــه ی بهبــود کیفیــت معــارف بــا در نظرداشــت 

ــداوم  ــه، در ت نقــش مهــم حایتــی خانواده هــا و نگــرش جامع

تعلیــم و تحصیــل دخــران، راه کارهــای مؤثــری را روی دســت 

گرفتــه انــد. ایــن راه کارهــا شــامل تأســیس آمــوزش و حایــت 

از شــوراهای مکاتــب، ایجــاد کمیته هــا، نشســت اداره ی مکتــب 

ــد. ــادران می باش ــن م ــا انجم ــتادان ی ــن، اس ــا والدی ب

ــا  ــوراها و انجمن ه ــا، ش ــن کمیته ه ــاد چنی ــود از ایج مقص

بیش تــر مربــوط نظــارت از مکاتــب محلــی، تفتیــش از کیفیــت 

درســی و کنــرل از حضــور اســتادان در  تدریــس می شــود. 

اســتاد  کــه در جمــع 4873  یــادآور شــویم  اســت  الزم 

را  آن  فقــط۶,3 درصــد  و خصوصــی  دولتــی  دانشــگاه های 

اســاتید زن تشــکیل می دهنــد و در تعــدادی از پوهنتون هــای 

والیت هــای کشــور، حتــا یــک اســتاد زن موجــود نیســت. 

ــالف  زا  ــل اخت ــی از عوام ــوارد، یک ــیاری م ــأله در بس ــن مس ای

میــان محصــالن پــر و دخــر در نهادهــای تعلیمــی، تربیتــی 

و تحصیلــی می شــود. 

بــرآورده  در  ســوادآموزی  ارگان هــای  تــالش  و  کوشــش 

شــدن اهــداف اســراتژیکی معــارف دولــت جمهــوری اســالمی 

ــت: ــز اس ــل متمرک ــوارد ذی ــه م ــتان، ب افغانس

ــردان،  ــواد م ــان و % 54 س ــواد زن ــزان س ــش % 43 می افزای

ــواد در  ــزار بی س ــش صد ه ــون و ش ــه میلی ــل س ــوزش حداق آم

ــه ای،  ــی و حرف ــای فن ــه ی آموزش ه ــود ارائ ــه و بهب ــن مرحل ای

بیان گــر وجــود فرصت هــای مناســب فــراروی تعلیــم و تربیــت، 

بــه خصــوص آمــوزش زنــان بــوده اســت. از ســوی دیگــر؛ وزارت 

معــارف بــه منظــور ارائــه ی خدمــات بــرای ســوادآموزان بومــی  

کــه در مرزهــای رسحــدی ســاکن انــد، توجــه خاصــی را بــه آن 

مناطــق مبــذول خواهــد کــرد. تــالش دیگــر مســؤوالن معــارف 

کشــور، تشــویق و ســهم گیری بخــش خصوصــی، مــردم محلــی 

و نهادهــای دیگــر از جملــه مســاجد و متنفــذان محلــی در امــر 

تشــویق بــرای ســوادآموزی معطــوف می باشــد.

ــان  ــزان ســواد در مي ــن کــه مي ــل ای ــه دلی ــن حــال، ب ــا ای ب

ــردان- رضوری  ــان و32% م ــت -13% زن ــن اس ــيار پاي ــان بس زن

پنداشــته می شــود تــا بــه منظــور افزايــش مشــاركت آنــان، 

برنامه هــای ســوادآموزی و برنامه هــای آگاهــی عامــه رشــد 

برنامه هــای  در  زن  معلــان  تعــداد  و  شــود  داده  توســعه  و 

ایــن  بــه  یابــد. در راســتای رســیدن  افزايــش  ســوادآموزی 

بــا فراهم ســازی  تــا  هــدف، رهــربی معــارف در نظــر دارد 

ــی  ــات صح ــذا، خدم ــد غ ــری مانن ــویقی ديگ ــای تش انگیزه ه

ــان را در  ــره، مشــارکت زن ــی و غی ــذری زراعت و اعطــای تخــم ب

ــر  ــزون ب ــد. اف ــب کن ــویق و ترغی ــوادآموزی تش ــای س برنامه ه

آن، وزارت معــارف نصــاب برنامه هــای ســوادآموزی را گســرش 

داده و تدابیــری را روی دســت گرفتــه تــا کتاب هــای درســی و 

ــد.  ــع کن ــاپ و توزی ــز چ ــوادآموزی را نی ــم س ــای معل رهن

افغانستان4 مهاجران  روایت 

مهاجــرت پیوســته بــا امکان هــا 

بازدارندگی هایــی کــه دارد معنــا  و 

ایــن  مهاجــرت  در  اســت.  یافتــه 

را  رشــد  پله هــای  می توانــی  کــه 

کنــی،  ســقوط  آن  از  یــا  بپیایــی 

بســتگی بــه خــود فــرد مهاجــر دارد. 

در چنــد شــاره، زندگــی »نذیــره افضلــی« مهاجــر 

می کنیــم. دنبــال  را  نیوزلنــد  در  افغانســتانی 

ــم جــوان افغانســتانی ده ســالی می شــود  ــن خان ای

ــه ی دو  ــاال تجرب ــرد. او ح ــه رس می ب ــد ب ــه در نیوزلن ک

ســال وکالــت را در یکــی از رشکت هــای خصوصــی در 

ــی  ــفر تفریح ــرای س ــه ب ــی ک ــور دارد و در حال آن کش

ــت کاری از  ــه درخواس ــت، س ــده اس ــتان آم ــه افغانس ب

ایمیلــش  پیام خانــه ی  در  کشــور  آن  تلویزیون هــای 

ــت. ــده اس خوابی

نذیــره می گویــد کــه در کنــار همــه ســختی های 

مهاجــرت، تــالش کــردم و خــود را تــا ایــن جــا کشــاندم 

ــرت  ــی در مهاج ــد زندگ ــه می گوین ــی ک ــه آن های ــا ب ت

ــه  ــه این گون ــم ک ــت کن ــن را ثاب ــت، ای ــت زا اس محدودی

نیســت و انســان اگــر تــالش کنــد می توانــد هــر چنــد 

ــد. ــت را بپیای ــای موفقی ــته پله ه ــا پیوس ــته؛ ام آهس

ایــن اراده ی آهنیــن اســت کــه خانــم نذیــره را از یــک 

ــد در  ــتان توان من ــادی از افغانس ــه من ــادی ب ــر ع مهاج

میــان باشــندگان نیوزلنــد بــدل کنــد.

پــدر خانــم نذیــره از مالســتان غزنــی اســت و او 

خــود در پل خمــری زاده شــده اســت؛ امــا هنگامــی 

کــه خانــواده ی نذیــره ناچــار بــه مهاجــرت در پاکســتان 

کویتــه ی  در  خانــواده اش  کنــار  در  او  می شــود، 

پاکســتان بــه فراگیــری آمــوزش می پــردازد کــه تــا 

صنــف نهــم را در آن جــا می خوانــد؛ امــا پــس از آن 

از ادامــه ی آمــوزش بازمانــده و در هفده ســالگی بــا 

مــردی ازدواج می کنــد و پــس از آن اســت کــه خــود را 

بــه نیوزلنــد می رســاند.

نذیــره می گویــد، زمانــی کــه بــه آن جــا رفتنــد او بــه 

ــه  ــا ســه ســال دیگــر ب دلیــل مادرشــدنش نتوانســت ت

ادامــه ی آمــوزش بپــردازد.

امــا نذیــره پــس از ســه ســال بــا ســپری کــردن آزمون 

ــته ی  ــگاه، در رش ــه دانش ــرای ورود ب ــی ب ــان انگلیس زب

ــوم  ــته ی عل ــا رش ــه و حت ــگاه راه یافت ــه دانش ــوق ب حق

ــرد. ــرا می گی ــز ف ــل را نی ــط بین املل ــی و رواب سیاس

دیگــه  وقتــی  ابتــدا  »َد  می گویــد:  نذیــره 

افغانســتانی ها خــرب شــدند کــه مــه َد دانشــگاه کامیاب 

شــدم و حقــوق می خوانــم؛ دیــد منفــی داشــتند و 

ــدن کار  ــوق خوان ــی و حق ــو منی توان ــه ت ــد ک می گفتن

نیســت.« زن 

ــه  ــه دادن ب ــا ادام ــا ب ــن ام ــه م ــد ک ــره می گوی نذی

ــک زن  ــه ی ــم ک ــت کن ــن را ثاب ــتم ای ــم توانس درس های

افغانســتانی هــم می توانــد حقــوق بخوانــد و مهاجــرت 

و غیــر مهاجــرت نیــز منی توانــد مانعــی بــرای ایــن کار 

باشــد.

ایــن در حالــی اســت کــه بیشــر زنــان افغانســتانی 

حرفــه ی  می کنــد،  زندگــی  نذیــره  کــه  شــهری  در 

پرســتاری را پیــش می برنــد و او تنهــا خانــم مهاجــر 

ــره  ــده اســت. نذی ــوق خوان ــه حق ــت ک ــتانی اس افغانس

ــن جــا مــردم وقتــی می بیننــد کــه  ــد کــه در ای می گوی

یــک زن افغانســتانی تابوشــکنی می کنــد، بــرای شــان 

اهمیــت دارد و آن را جــدی می گیرنــد.

زمانــی کــه از نذیــره در مــورد ســختی های درس 

کار  پشــت  بــا  »مــه  گفــت:  پرســیدم  دانشــگاه  در 

اول در  دانشــجوی ســال  میــان 1500  از  توانســتم 

میــان 200 دانشــجوی برتــر جــای گرفتــه و وارد ســال 

دوم درســی ام شــوم.« ایــن در حالــی اســت کــه شــار 

ســه  دانشــگاه  هــان  در  افغانســتانی ها  از  زیــادی 

ــال  ــای س ــری درس ه ــروف یادگی ــم م ــال را پی ه س

ــه سمســرهای دیگــر  ــد ب ــد و نتوانســته ان ــوده ان اول ب

ــد. ــدا کنن ــی راه پی درس

از ســوی دیگــر خانــم نذیــره می گویــد کــه مــن 

خــودم را بــه جایــی رســاندم تــا دیگــر مــردم ایــن جامعه 

ــدان شــان در جنــگ افغانســتان  فکــر نکننــد کــه فرزن

بیهــوده تلــف شــده انــد. 

ــه ی  ــرای جامع ــه ب ــن ک ــر ای ــه خاط ــره ب ــم نذی خان

نیوزلنــد ایــن را ثابــت کنــد کــه خانم هــای افغانســتانی 

در صــورت مهیــا بــودن امــکان از آن بــرای رشــد خــود 

اســتفاده کــرده و می تواننــد مردمــان مفیــدی باشــند. 

ــر  ــت در براب ــازی مثب ــال ذهنیت س ــر دنب ــره بیش نذی

ــوده اســت. ــد ب مهاجــران، در شــهروندان نیوزلن

نذیــره پــس از ایــن کــه دوره ی دانشــگاهی اش را 

ــود  ــود می ش ــتم هایک ــاند، وارد سیس ــان می رس ــه پای ب

ــان و وکالی  ــوی حقوق دان ــز  او از س ــا نی ــه در آن ج ک

ــده اعــالم شــده و اجــازه ی کار در  مدافــع برجســته برن

ایــن بخــش را دریافــت می کنــد کــه هم زمــان از ســوی 

ــت های  ــه وی درخواس ــان ب ــن حقوق دان ــاری از ای ش

کاری نیــز داده می شــود.
          ادامه دارد...

فرزندان زمین

مهاجرت زمینه ساز تنبلی
 یا پشت کار بیشرت 

مجیب ارژنگ

پوهاند دکتور 

حبیب پنجشیری

آمار و ارقام سخن می گوید

قسمت نخست
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ــه  ــا توج ــام و ب ــر نظ ــا تغیی ــاره: ب اش

در  بیرونــی  کشــورهای  حضــور  بــه 

زبــان  یادگیــری  عطــش  افغانســتان، 

انگلیســی و رســیدن بــه درآمــد بهــر یــا 

تحصیــل در دانشــگاه های معتــرب دنیــا، 

ــه  ــبت ب ــتان نس ــزرگ افغانس ــهرهای ب ــان ش ــن جوان در بی

ــای  ــان، آموزش گاه ه ــن می ــه در ای ــد ک ــر ش ــته بیش گذش

بــا  ســتاره  آموزشــگاه  خصــوص  بــه  و  انگلیســی  زبــان 

ــه  ــادی ب ــه ی »علی  رضــا یاســا«، کمــک زی مدیریــت و تجرب

رشــد و تعالــی جوانــان افغانســتان کــرد. یاســا کــه خــودش 

ــکا درس  ــگاه های امری ــی از دانش ــرا در یک ــع دک در مقط

می خوانــد، جــزو افــرادی اســت کــه تجربــه و شــیوه ی 

ــری  ــا یادگی ــتند ب ــت داش ــه دوس ــانی ک ــرای کس کارش ب

تحصیلــی  بــاالی  مــدارج  بــه  بین املللــی،  زبان هــای 

ــت. ــرده اس ــایانی ک ــک ش ــند، کم برس

صبــح کابل: کمی از خود تان بگویید؟

مــرا  بی بختــی  از  امــا  اســتم؛  علی یوســفی  یاســا: 

ــان  ــم ه ــدنم ه ــز ش ــتان چنگی ــد. داس ــز می گوین چنگی

جــرب تاریخــی ای اســت کــه در ایــران حاکــم بــود. در 

خراســان  )اســتان دار(  والــی  نفوذی هــای  زمــان  آن 

افغانســتانی ها را از آن جــا بیــرون می کردنــد و پــدرم بــر 

ــرای  ــن ب ــب و دهن پرک ــب، غری ــاب عجی ــان از الق ــد ش ض

مــا اســتفاده می کــرد. در آن زمــان، »حــاج کاظــم یزدانــی« 

خانــه ی مــا می آمــد. کشــتی می گرفتیــم و زیــر تأثیــر 

ــه او  ــود، کســی کــه اول می شــد، ب فرهنگــی کــه حاکــم ب

ــومی  ــی و س ــرای دوم ــور ب ــن ط ــد. همی ــز می گفتن چنگی

داده می شــد.  قدیمــی  نام هــای  و  القــاب  ایــن  از  نیــز 

ــه  ــه ب ــا ک ــود ت ــدی نب ــم ج ــب برای ــن لق ــاد ای ــران زی در ای

کویتــه ی پاکســتان رفتــم و چــون روحیــه ی مبــارزه داشــتم، 

ــاد  ــی زی ــای ایران ــا بچه ه ــد. ب ــر ش ــم جدی ت ــز برای چنگی

می کردیــم،  لت وکــوب  را  یک دیگــر  و  می شــدم  درگیــر 

بــرای همیــن، ســه بــار دســتم و دو بــار پایــم شکســته 

اســت؛ چــون جنگ جــوی عجیبــی بــودم.

صبــح کابل: در مورد درس و تحصیل تان بگویید؟

بعــد  و  خوانــدم  ایــران  در  هفتــم  صنــف  تــا  یاســا: 

ــه  ــویه دادم و ب ــان س ــتان و دو کالس را امتح ــدم پاکس آم

ــود و در  ــوب ب ــم خ ــت عمل ــم. رسع ــر رفت ــای باالت صنف ه

متــام برنامه هــای فرهنگــی از تیاتــر تــا برنامه هــای کــودک 

می کــردم. ... رشکــت  و 

صبــح کابــل: وضعیــت اقتصــادی خانــواده چگونــه 

ــود؟ ب

از  نخســت  در  پــدرم  بودیــم،  فقیــر  بســیار  یاســا: 

ــدت  ــزب وح ــه ح ــد ب ــود و بع ــت ب ــزب حرک ــان ح فرمانده

از  طَرفــی  پــدرم  زمانــی  دوره ی  دو  هــر  در  پیوســت. 

ــواده  فرماندهــی و جنــگ نبســت و متــام رسمایه هــای خان

هزینــه ی جنــگ و حــزب شــد؛ بــرای همیــن، واقعــا دچــار 

مشــکل اقتصــادی بودیــم.

صبــح کابل: حاال در مقطع دکرا درس می خوانید؟

یاســا: بلــی، دوره ی ماســری را در بخــش مردم شناســی 

»بشــکیک  در  میانــه  آســیای  امریکایــی  دانشــگاه  از 

قرقیزســتان« ســپری کــردم و حــاال دوره ی دانشــجوی دکرا 

کالیفورنیــا  بروکلــی  دانشــگاه  مردم شناســِی  بخــش  در 

امریــکا اســتم. در  ســال 1998، ذهنیــت و زمینــه ی ایجــاد 

آمــوزش گاه ســتاره از یــک ســلانی در کویتــه ی پاکســتان 

ــه دارد. ــروز ادام ــا ام رشوع و ت

صبــح کابــل: هــدف و انگیــزه ی ایجــاد آمــوزش گاه 

ــود؟ ــه ب ــتاره چ س

کویتــه ی  در  کــه  افغانــی  مهاجــران  بیشــر  یاســا: 

ــه دلیــل ضعــف مالــی، منی توانســتند  ــد، ب پاکســتان بودن

ــه  ــم ک ــاد کن ــزی ایج ــتم مرک ــت داش ــد. دوس درس بخوانن

مــردم بــا هزینــه ی کــم درس بخواننــد. از یــک مکتــب 

ــر متقاضــی، صــد  ــرداری کــردم کــه از بیــن هــزار نف الگوب

نفــر جــذب می شــد. هزینه هــای ایــن مکتــب را مــردم 

درس  آن  در  دانش آمــوزان  بهریــن  تنهــا  و  می دادنــد 

می خواندنــد. هــدف مــن ایــن بــود کــه بــا بهریــن کیفیــت، 

بــا هزینــه ی بســیار کــم آدم هــای الیــق و درس خــوان 

را جــذب کنیــم. در نخســتین جلســه ای کــه بــا اســتاد 

 join us( :ــم »بصیــر« داشــتم، ایــن شــعار را انتخــاب کردی

for difference(؛ یعنــی بــرای تغییــر بــه مــا بپیوندیــد.

صبــح کابــل: عوامــل عطــش یادگیــری زبــان انگلیســی 

را در افغانســتان چــه می دانیــد؟

یاســا: پــس از طالبــان یــک جهــش عجیــب و یــک 

حــس رســتاخیزگونه و یــا دوبــاره زنــده شــدن در بیــن مــردم 

ــد  ــم درآم ــی اش ه ــی و اصل ــدف اساس ــه ه ــد ک ــاد ش ایج

ــود. مــن حــدود ۶3 نفــر را می شناســم کــه  ــول ب بهــر و پ

ــن  ــس م ــاه تدری ــش م ــا ش ــد و ب ــا کردن ــی را ره قالین باف

توانســتند بــه عنــوان مرجــم، بــه معاش هــای 1800 دالــر 

بــه بــاال برســند.

صبــح کابــل: از چــه زمانــی در کابــل واقعــا عطــش 

ــد؟ ــاد ش ــان زی ــری زب یادگی

ــا 1300  ــاد دارم کــه در دو منایندگــی تنه ــه ی یاســا: ب

ــال  ــرد. فع ــر ک ــد تغیی ــم رون ــم ک ــا ک ــتیم؛ ام ــاگرد داش ش

زبــان انگلیســی راِه رفــن بــه دانشــگاه های خارجــی اســت 

ــه بیشــرین  ــه افغانســتان کشــوری اســت ک و خوش بختان

ــتان  ــه در قرقیزس ــی ک ــی را دارد. زمان ــیه های خارج بورس

»فول برایــت«  ســهمیه ی  یــک  فقــط  کشــور  آن  بــودم، 

داشــت و در هــان زمــان افغانســتان از 80 بورســیه ی 

می کــرد. اســتفاده  »فول برایــت« 

در  انگلیســی  زبــان  آموزش گاه هــای  کابــل:  صبــح 

کابــل تــا چــه انــدازه بــا معیارهــای جهانــی نزدیــک اســت؟

ــود؛  ــاری نب ــاد معی یاســا: در گذشــته آموزش گاه هــا زی

امــا انگیــزه ی یادگیــری بســیار زیــاد بــود. حــاال کــه 

کیفیــت بــاال رفتــه اســت، عطــش کم تــر شــده اســت. 

مــا نهایــت تــالش مــان را انجــام دادیــم کــه کیفیــت 

کردیــم،  ظرفیت ســازی  بزنــد.  را  آخــر  و  اول  حــرف 

ــدان  ــه فرزن ــم ک ــتیم و کاری کردی ــان ورودی گذاش امتح

حــاال  بگیرنــد.  یــاد  انگلیســی  درســت  رسزمیــن  ایــن 

انرنــت کمــک می کنــد کــه یادگیــری زبــان آســان تر 

ــر از گذشــته اســت؛ چــون  شــود. کیفیــت درس نیــز باالت

ــود  ــع نب ــته مناب ــت. در گذش ــده اس ــر ش ــات بیش امکان

ــروز  ــه ام ــود ک ــر ب ــان بیش ــتور زب ــز روی دس ــز نی و مترک

ــت. آن  ــاه اس ــان کوت ــری زب ــان یادگی ــت و زم ــن نیس چنی

زمــان ســه و نیــم ســال طــول می کشــید تــا کســی آمــاده 

ــر از دو  ــه کم ت ــن زمــان ب ــرای تافــل شــود؛ امــا امــروز ای ب

ــت. ــیده اس ــال رس س

ــان بتواننــد  صبــح کابــل: در ایــن کــه کــودکان و جوان

بهــر حــرف بزننــد، چــه عواملــی دخیــل اســت؟

ــض اجتاعــی- ــاالت و تفوی ــام انتق ــه ن ــزی ب یاســا: چی

فرهنگــی، رسعــت یادگیــری جامعــه را نشــان می دهــد. بــه 

گونــه ی مثــال؛ اگــر یــک کــودک ده ســاله ی ایرانــی نســبت 

ــد،  ــت می کن ــی صحب ــر فارس ــی اش به ــای افغان ــه همت ب

ــت. او  ــت و ... اس ــون، انرن ــل تلویزی ــی مث ــش منابع دلیل

از همــه جــا ســخن درســت و زیبــا می شــنود، پــس خــوب 

می شــنود و خــوب گــپ می زنــد. در آمــوزش زبــان نیــز 

ــه از 120  ــم ک ــاگردانی داری ــروز ش ــا ام ــت. م ــن اس همی

منــره در آزمــون تافــل، 110 منــره می برنــد. بــرادرم اســتاد 

حســین از 120 تافــل، 119 منــره بــرده اســت کــه تــا هنــوز 

رکــورددار اســت.

صبــح کابــل: از شــا بــه عنــوان »گاد فــادر« زبــان 

اســت؟ درســت  می شــود،  یــاد  انگلیســی 

یاســا: این هــا تنهــا القــاب انــد کــه البتــه تنهــا در کابــل 

دارد. کاربرد 

صبــح کابــل: تأثیــر آموزش گاه هــای ســتاره را در کابــل 

ــد؟  ــه می بینی چگون

ــت؛  ــوده اس ــذار ب ــیار تأثیرگ ــل بس ــرب کاب ــا: در غ یاس

ــت  ــده اس ــدل ش ــت ب ــز معرف ــه مرک ــل ب ــرب کاب ــون غ چ

ــن دارد. در  ــن رسزمی ــده ی ای ــرای آین ــادی ب ــه ارزش زی ک

ــته  ــه گذش ــبت ب ــی نس ــیت های قوم ــه حساس ــن منطق ای

بســیار کم تــر اســت و مــردم همــه بــه دنبــال درس و تعلیــم 

ــی  ــد 500 افغان ــاید نتوانن ــردم ش ــا م ــن ج ــتند. در ای اس

بــرای یــک مهانــی پیــدا کننــد؛ امــا بــرای درس و تعلیــم 

فرزنــد شــان پیــدا می کننــد. در فقیرتریــن منطقــه ی غــرب 

کابــل شــا یــک دخــر ده ســاله را بــا کتاب هــای انگلیســی 

ــا هیــچ منطقــه ی کابــل قابــل  در دســتش می بینیــد کــه ب

مقایســه نیســت.

ــود، در یکــی  ــی معــاون رییس جمهــور ب زمانی کــه خلیل

از دعوت هــا بــه مــا گفــت کــه شــا فکــر نکنیــد کــه ســتاره 

از شــا اســت؛ بلکــه ســتاره میــراث فرهنگــی متــام مــردم 

اســت. معرفــت و ســتاره بــرای مــا مهــم اســت. 

ــه  ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــدی ک ــل: نق ــح کاب صب

شــا و ایــن مراکــز آموزشــی بــه متــام نقــاط کابــل گســرش 

پیــدا نکردنــد. چــرا چنیــن نشــد؟

ــران کاری  ــه دیگ ــت. ب ــت اس ــرف درس ــن ح ــا: ای یاس

ــده و  ــن ش ــر و توهی ــدازه ی تحقی ــه ان ــودم ب ــا خ ــدارم؛ ام ن

بــا انــواع حق خــوری و تعصــب روبــه رو شــده ام کــه از نظــر 

ــن  ــم. ای ــت می کن ــاس امنی ــل احس ــرب کاب ــی، در غ روان

ــه  ــت و گرن ــط اس ــر رشای ــد، تقصی ــن نباش ــاه م ــاید گن ش

مــن هــم دوســت داشــتم کــه بخش هــای آموزش گاهــم در 

ــا  ــدف م ــود. ه ــرده می ب ــور گس ــل و کش ــای کاب ــه ج هم

در ســتاره از میــان برداشــن تبعیــض و تعصــب نیــز اســت.

صبح کابل: پس، انِگ قومیت به ستاره منی چسبد؟

یاســا: بلــی، همیــن گونــه اســت. در پــل رسخ، 75 

درصــد شــاگردانم غیــر هــزاره اســتند. تجربــه ی بســیار 

خــوب و هــم کاری عالــی بــا متــام مــردم داریــم. مــا بــه ایــن 

چیزهــا فکــر منی کنیــم.

صبــح کابــل: چــه زمانــی از ایــن حاشــیه ی امنیتــی کــه 

گفتیــد ســتاره رهــا خواهــد شــد؟

یاســا: ببینیــد مســائل فرهنگــی و نــوع دیــد مــردم 

بــا هــم تفــاوت دارد. بــرای همیــن، کار در غــرب کابــل 

ــهرک  ــن در ش ــال م ــت؛ مث ــر اس ــای دیگ ــان تر از جاه آس

امیــد ســبز یــک مرکــز ســاختم کــه در ســه مــاه هفت صــد 

ــه ی  ــه در چهارقلع ــت ک ــال اس ــرد، دو س ــذب ک ــاگرد ج ش

وزیرآبــاد یــک مرکــز راه انــدازی کــرده ام کــه تــا هنــوز 100 

ــدارد. ــم ن ــاگرد ه ش

صبــح کابــل: مشــکل کجاســت؟ قومــی کار کــردن 

دانش آمــوزان؟ قومــی  تفکــر  یــا  آموزش گاه هــا 

یاســا: مشــکل شــکاف آموزشــی و فرهنگــی اســت. 

ــدان  ــه فرزن ــت ک ــن اس ــل ای ــرب کاب ــی غ ــوی فرهنگ الگ

شــان زبــان یــاد بگیرنــد و درس بخواننــد، در کانکــور موفــق 

باشــند و بورســیه ی تحصیلــی بگیرنــد کــه ایــن مســأله در 

جاهــای دیگــر زیــاد مهــم نیســت. در رشق کابــل مرکــزی 

را تأســیس کردیــم کــه مــردم مختلــط در آن محــل اســتند. 

ــوار دشــنام  ــه تنهــا اســتقبال خــوب نشــد؛ بلکــه روی دی ن

ــن  ــر چنی ــون اگ ــت؛ چ ــادی نیس ــا اقتص ــگاه م ــتند. ن نوش

بــود، در جایــی کار می کردیــم کــه پــول دار بودنــد و ســتاره 

ــاگرد  ــزار ش ــش از ه ــه بی ــت ک ــی ای اس ــز آموزش ــا مرک تنه

ــورت  ــه ص ــت ب ــوالن و بی بضاع ــهدا، معل ــواده ی ش از خان

رایــگان در آن درس می خواننــد.

در  ســتاره  بقــای  و  موفقیــت  دلیــل  کابــل:  صبــح 

؟ چیســت

یاســا: انگیــزه ی اســتادان، مدیریــت و عــدم وابســتگی 

بــه کمک هــای بیرونــی. بارهــا پیشــنهاد کردنــد کــه کمــک 

ــه 1۶ شــاخه تقســیم  ــا رد کــردم. حــاال ســتاره ب ــر؛ ام بگی

شــده اســت از هــرات تــا بامیــان، دایکنــدی، غزنــی و بلــخ.

صبــح کابــل: وضعیــت آمــوزش زبــان در مکاتــب را 

می کنیــد؟ ارزیابــی  چطــور 

ــو از اشــتباه اســت  یاســا: خــوب نیســت. کتاب هــا ممل

و روش آمــوزش شــان نیــز غیــر معیــاری و نادرســت اســت. 

ــن اســت کــه شــاگردان در طــول دوازده ســال  ــرای همی ب

ــد. ــاد منی گیرن ــی ی انگلیس

صبــح کابــل: چــرا دولــت در ایــن زمینــه از آموزش گاه ها 

کمــک نگرفته اســت؟

یاســا: وزارت معــارف، نــه تنهــا چنیــن برنامــه ای نــدارد 

کــه گاهــی چــوب الی چــرخ می گــذارد؛ مثــال یــک بــار از 

ریاســت معــارف شــهر آمــده بودنــد کــه دخــران و پــران 

ــن  ــا والدی ــأله را ب ــن مس ــا ای ــد. م ــدا درس بخوانن ــد ج بای

شــاگردان در میــان گذاشــتیم کــه گفتنــد مشــکلی ندارنــد. 

ــم  ــرده ای ــور نک ــی را مجب ــا کس ــه م ــم ک ــان گفتی ــرای ش ب

ــد.  ــاد فشــار آوردن ــا زی ــد؛ ام ــد و درس بخوانن بیاین

ــه  ــا چگون ــات آموزش گاه ه ــت مالی ــل: وضعی ــح کاب صب

اســت؟

ــوع  ــه ن ــا س ــم. از م ــال داری ــاره جنج ــن ب ــا: در ای یاس

و  خالــص  مفــاد  از  کارمنــد،  از  می گیرنــد.  مالیــات 

ناخالــص. هــر چقــدر ثبــت نــام شــده اســت، 20 درصــدش 

ــأله ی  ــم مس ــت داری ــا دول ــه ب ــکلی ک ــم. مش ــد بدهی را بای

امنیــت اســت. متــام تفنگ هــای چــره ای محافظــان مــا را 

گرفتــه انــد. امنیــت روانــی شــاگردان بــه هــم خــورده و در 

ــه  ــه گفت ــم عام ــد نظ ــد. بع ــم کاری منی کنن ــه ه ــن زمین ای

ــا  ــد ت ــر بدهی ــد 700 دال ــرای هــر محافــظ بای اســت کــه ب

ــا از  ــه م ــی ک ــا پول ــتد. ب ــظ بفرس ــا محاف ــرای ش ــت ب دول

ــت. ــن اس ــر ممک ــن غی ــم، ای ــاگردان می گیری ش

صبــح کابــل: تــا حــاال مرکــز ســتاره چنــد شــاگرد فــارغ 

داده اســت؟

یاســا: تــا حــاال ۶4 هــزار فــارغ داشــته ایــم کــه حــاال کــم 

شــده اســت. مجبــور مــان کردنــد هزینــه ی ورود شــاگرد را 

بــاال بربیــم کــه روی میــزان پذیــرش شــاگرد تأثیــر گذاشــته 

محافــظ  کــه  می آیــد  مأمــور  روز  هــر  حــوزه  از  اســت. 

ــد و  ــن را نداری ــد، ای ــی نداری ــای محافظت ــد، کمره ه نداری

ــم کــه چطــور کنیــم؟ ــده  ای ــد. حیــران مان آن را نداری

صبح کابل: چه راهکاری پیشــنهاد می کنید؟

یاســا: مــا درخواســت مــان را مطــرح کــرده  ایــم، جلســه 

گرفتنــد و دانشــگاه ها را دعــوت کردنــد. مــا را در نظــر 

ــان  ــن محافظــان خــود م ــم کــه همی ــع داری ــد. توق نگرفتن

را متریــن دهنــد، اســلحه بدهنــد؛ ولــی معــاش 700 دالــر 

را اجبــاری نکننــد. شــاید مــا بتوانیــم ماهانــه 15هــزار 

افغانــی معــاش بدهیــم؛ امــا 700 دالــر داده منی توانیــم.

ظاهــر  مــا  تعلیمــی  نظــام  در  چــرا  کابــل:  صبــح 

دانش آمــوز بیشــر از ذهــن و باطــن او مــورد توجــه اســت؟

ــه مغــز را.  یاســا: چــون همیشــه پوســت را می بیننــد، ن

بهــر اســت بــه جــای ایــن کارهــا، روی انضبــاط، محتــوای 

اســتعداد و ظرفیــت شــاگرد  درســی، مدیریــت ســامل، 

بیشــر مترکــز شــود.

ــل: در بیســت ویک ســال چــه تعــداد شــاگر  صبــح کاب

داشــتید؟

یاســا: بیــش از شــصت و چهــار هــزار فــارغ دادیــم. 

ــتادیم و  ــم فرس ــیه های مه ــه بورس ــر را ب ــد نف ــش از ص بی

توانســتیم کمــک کنیــم.

صبــح کابــل: در بخــش معرفــی و کاریابــی مرکــز شــا 

چقــدر موفــق بــوده اســت؟

یاســا: مــا یــک نامــه ی ســفارش داریــم کــه در بســیاری 

افــراد  اســت.  تأییــد  مــورد  بین املللــی  مؤسســه های 

زیــادی را معرفــی کــرده ایــم کــه همــه موفــق و خــوب 

ــیاری  ــا و بس ــی، مکتب ه ــگاه امریکای ــد. در دانش ــوده ان ب

از مراکــز و اداره هــا شــاگردان مــا حضــور دارنــد. مــا بــا ایــن 

همــه فعالیــت و کار، هنــوز یــک ســاختان نداریــم، فضــا و 

پــول بــرای تبلیغــات نداریــم؛ چــون هــدف مــا خدمــت بــه 

مــردم اســت و گرفــن پــول کــم. همیــن تفــاوت اســت کــه 

کــه توانســته ایــم ایــن همــه فــارغ داشــته باشــیم.

از تمجید تا نقد و اصالح

غرب کابل به مرکز معرفت شهر بدل شده است
مردم کابل دچار شکاف فرهنگی و آموزشی شده اند

گفت و گو با علی رضا یاسا )استاد زبان و دانشجوی مقطع دکترای مردم شناسی دانشگاه برکلی کالیفورنیا(

حسن ابراهیمی
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بــا  همــواره  کــه  افغانســتان  در  زن 

دوم،  جنــس  ســیارس،  اصطالحــات 

شــده  تعریــف  ناقص العقــل  و  فرمان بــردار 

مردانــه ی  دیــدگاه  در  قــدر  آن  اســت، 

قابــل  و  بــی ارزش  افغانســتانی  جامعــه ی 

ــه  ــت ک ــه اس ــاب یافت ــتفاده بازت ــه اس هرگون

ــای  ــه ج ــر را در هم زندگــی بــرای ایــن ق

ایــن رسزمیــن، دشــوار کــرده اســت. دیــدگاه 

در  زنــان  بــه  مــردان  اســتفاده جویانه ی 

ــدون  ــن و ب ــارِی مزم ــه بی ــن، ب ــن رسزمی ای

عالجــی تبدیــل شــده اســت کــه زنــان تحــت 

ــچ مــردی  ــه هی ــد ب ــچ رشایطــی منی توانن هی

اعتــاد کننــد و اگــر زنــی مــردی را متفــاوت 

بــرای مشــکل  از دیگــر مــردان دانســته و 

بــه او اعتــاد کنــد، هــان مــرد  اندکــی 

ــه و  ــن رابط ــه داش ــه ب ــدون توج ــاوت ب متف

اســتفاده از آن زن، هیــچ فکــر دیگــری در 

داشــت. نخواهــد  آن  قبــال 

فقــر جنســی ای کــه برامــد جدایــی مــردان 

از زنــان اســت، آن قــدر در مــردان بــه عنــوان 

گروهــی کــه آزادی بیشــری در ارتباطــات 

جنســی داشــته انــد، تأســف برانگیز شــده 

ــی  ــال و موقعیت ــن و س ــر س ــه در ه ــت ک اس

قــرار داشــته باشــند، توقــع جنســی شــان از 

ــن قــر  ــا ای ــط شــان ب ــت رواب ــان در اولوی زن

امــروز  روایــت  در  اســت.  جامعــه  محــروم 

ذکیــه  زندگــی  بــه  زن،  رنــگ  بــه  زندگــی 

ــی  ــت؛ زن ــده اس ــه ش ــتعار( پرداخت ــام مس )ن

از  بی شــار  خشــونت های  از  بعــد  کــه 

ــرون  ــه بی ــام از خان ــوهرش، رسانج ــوی ش س

ــرای  ــری ب ــردان دیگ ــا م ــود ت ــه می ش انداخت

آســتین  او،  از  اســتفاده  و  بــه دســت آوردن 

ــاال  ــه ح ــند ک ــن باش ــی ای ــد و در پ ــاال بزنن ب

ــای  ــد نیازه ــت و می توان ــه اس ــن زن مطلق ای

ــد. ــرآورده کن ــان را ب ــی آن ــدنی جنس مهارنش

ــش  ــال پی ــد س ــاله، چن ــه ی بیست س ذکی

کــه هنــوز چیــزی از ازدواج و روابــط زناشــویی 

خواســت  و  تصمیــم  بــدون  منی دانــد، 

ــکاح مــردی درآورده می شــود.  ــه ن خــودش، ب

ذکیــه، در چهارده ســالگی بــه خانــه ی بخــت 

ــه ی  ــه خان ــد ب ــه بدان ــن ک ــدون ای ــی رود ب م

از  او،  اســت.  گذاشــته  پــا  بدبختــی اش 

هــان روزهــای اول ازدواج، بــا رابطــه ی رسد 

ــه ی رسدی  ــود؛ رابط ــه می ش ــوهرش مواج ش

کــه بــه مــرور زمــان تبدیــل بــه خشــونت های 

از  آثــاری  می شــود.  مرگ بــار  و  دوام دار 

شــکنجه های جســمی پــس از یــک ســال 

دوری از شــوهرش هنــوز در بــدن ذکیــه دیــده 

می شــود. شــوهر ذکیــه او را بــا روش هــای 

گوناگــون مــورد شــکنجه قــرار داده اســت کــه 

بارهــا بــه شکســن اســتخوان های دســت 

ــده  ــش انجامی ــای بدن ــر بخش ه ــا و دیگ و پ

ــت. اس

ذکیــه ســال ها انتظــار کشــیده اســت کــه 

شــاید طفلــی بــه دنیــا بیــاورد تــا بخشــی 

از خشــونت های شــوهرش کــم شــود؛ امــا 

ــت.  ــده اس ــرآورده نش ــز ب ــار او هرگ ــن انتظ ای

ــر  ــته و زی ــر دانس ــا او را مق ــوهرش باره ش

منی توانــد  کــه  اســت  گرفتــه  مشــت ولگد 

بــرای او بچــه بیــاورد؛ بــا ایــن کــه ذکیــه هنــوز 

ــه  ــد مشــکل بچــه دار نشــدن شــان ب منی دان

شــوهرش ربــط دارد و یــا بــه او. او، بارهــا 

ــه  ــا مراجع ــا ب ــت ت ــته اس ــوهرش خواس از ش

ــکل از  ــه مش ــد ک ــخص کنن ــر، مش ــه داک ب

کــدام آن هــا اســت؛ امــا شــوهرش بــا هــر 

ــه، او  ــوی ذکی ــرف از س ــن ح ــنیدن ای ــار ش ب

را مــورد لت وکــوب قــرار داده و برایــش گفتــه 

اســت کــه بــه تــوان و مردانگــی او شــک 

ــد. نکن

تحمــل  ســال  چنــد  از  پــس  ذکیــه 

کــه  بی رحانــه ی شــوهرش  خشــونت های 

شــاید روزی بــه پایــان برســد، دســت آخــر بــا 

ــود؛  ــه می ش ــوهرش مواج ــوی ش ــالق از س ط

طالقــی کــه ذکیــه بــرای نرســیدن بــه آن، 

ــودن  ــده و ب ــن ســال ها خامــوش مان متــام ای

بــا همــه خشــونت های  را  کنــار شــوهرش 

ذکیــه می دانســت  بــود.  داده  ترجیــح  آن، 

کــه پــس از طــالق از ســوی شــوهرش، در 

ــت  ــوان زن دس ــه عن ــتان ب ــه ی افغانس جامع

دوم و مطلقــه دیــده شــده و جایگاهــش بدتــر 

از روزگاری خواهــد شــد کــه کنــار شــوهرش، 

می کــرد. تحمــل  را  او  شــکنجه های 

یکــی از شــاهدان طــالق ذکیــه کــه مــردی 

اســت پنجاه ســاله و دارای زن و بچــه، بــه 

از  روز  هــر  و  اســت  افتــاده  ذکیــه  دنبــال 

مــرد  ایــن  می کنــد.  جنســی  تقاضــای  او 

ــا  ــه عمــر کــرده اســت، ب ــدر ذکی ــر پ ــه براب ک

پیشــنهادهای رشم آوری هــر روز بــه ذکیــه 

او  از  و  زنــگ می زنــد  یــا  و  پیــام می دهــد 

باکــره  نــه  دیگــر  کــه  حــاال  می خواهــد، 

اســت و نــه شــوهری دارد، بایــد بتوانــد بــا او 

ــر آن  ــد؛ در غی ــته باش ــی داش ــه ی جنس رابط

بــه زور بــاالی او تجــاوز خواهــد کــرد.

ــه  ــر ک ــرد پی ــن م ــات از ای ــرای نج ــه ب ذکی

خــودش »خرفــت« را هــم بــه دنبــال نــام 

عدلــی  نهادهــای  بــه  می کنــد،  وصــل  او 

ــا  ــع مزاحمت ه ــا مان ــت ت ــرده اس ــه ک مراجع

بــه گفتــه ی  پیرمــردی  ایــن  تهدیدهــای  و 

خــودش »خرفــت« شــوند.

خانواده

ــه  ــتند ک ــن هس ــیاری از والدی  بس

ــه  بــرای درمــان تــرس کــودک شــان ب

پزشــک و متخصــص کــودکان مراجعــه 

بایــد بدانیــد کــه تــرس  می کننــد. 

در ســنین 4 تــا 5ســالگی یکــی از 

کــودکان  مشــکل های  شــایع ترین 

آن  از کاهش  دهنــده ی  عامــل  مهم تریــن  کــه  اســت 

ــت ــودک اس ــا ک ــادر ب ــدر و م ــار پ رفت

ــه در  ــت ک ــی اس ــرس، تحوالت ــن ت ــایع ای ــت ش  عل

ــاد  ــالگی ایج ــد از  سه س ــا بع ــری بچه ه ــد فک ــد رش رون

ــا  ــه بچه ه ــوی ای ک ــزی ق ــان فانت ــی جه ــود؛ یعن می ش

دارنــد و در ایــن جهــان اشــیا و شــخصیت های خیالــی 

بــا  و  شــب هنگام  می شــود  باعــث  می پروراننــد،  را 

ــه در  ــذاب ک ــودات ج ــان موج ــوا، ه ــدن ه ــک ش تاری

روز باعــث لــذت شــان بــوده یــا در کارتون هــا شــخصیت 

ــد. ــر برس ــه نظ ــاک ب ــان، ترس ن ــه ی ش موردعالق

کــه  ایــن  بــه  توجــه  و  بچه هــا  احســاس  درک    

نکتــه ی مهمــی  اســت،  واقعــی  آن هــا  تــرس  حــس 

ــن  ــد. گف ــوش کنن ــد فرام ــادر نبای ــدر و م ــه پ ــت ک اس

جمله هایــی مثــل »تــرس نــداره«، »خجالــت بکــش« 

ــان  ــتادن  ش ــودکان و فرس ــه ک ــر از آن تنبی ــا بدت و… ی

انبــاری، حــام و…  ماننــد  تاریکــی  بــه مکان هــای 

ــفانه  ــد. متأس ــه دار می کن ــرس را ریش ــذرای ت دوره ی گ

ــه او  ــرای تنبی ــودک ب ــف ک ــن ضع ــن از ای ــی والدی برخ

و کنــرل بدرفتاری هایــش اســتفاده )یــا بهــر بگوییــم: 

می کننــد. سوءاســتفاده( 

تاریکــی کــودک  از  تــرس  ایجــاد    گاهــی علــت 

ــرق،  ــا قطــع ناگهانــی ب هم زمــان شــدن تاریکــی هــوا ی

ــد و  ــل رع ــی مث ــت؛ صداهای ــب اس ــای مهی ــا صداه ب

ــع  ــن وقای ــد ای ــور کن ــودک تص ــود ک ــث می ش ــرق باع ب

ــی  ــال تاریک ــه دنب ــن، ب ــد؛ بنابرای ــان رخ می دهن هم زم

دچــار اضطــراب و از آن پــس منتظــر می شــود کــه 

ناگهــان صــدای مهیــب و ترس ناکــی بشــنود.

راه کارهای مواجهه با ترس کودکان

   واکنــش و رفتــار درســت پــدر و مــادر در برابــر 

کودکــی کــه از تاریکــی می ترســد، بایــد ایــن طــور 

باشــد: »می دانــم کــه ترســیدی، بیــا بریــم ببینیــم چــه 

چیــزی تــو را ترســانده!« بــا روشــن کردن چــراغ و بررســی 

هــر شــی و حتــا ســایه هایی کــه در تاریکــی ایجــاد 

ــر  ــان خاط ــش و اطمین ــان آرام ــد ت ــه فرزن ــود، ب می ش

ــد. هــر آن چــه در روز و روشــنایی وجــود دارد، در  بدهی

شــب تاریــک هــم هســت. ســایه بــازی کــردن در اتــاق 

تاریــک یــا نیمــه تاریــک نیــز بــرای گــذر از دوره ی تــرس 

ــت. ــر اس ــا مؤث بچه ه

 اگــر خــود شــا یا همــر تــان از تاریکی می ترســید، 

امــکان دارد ایــن رفتــار نامناســب شــا تــرس را بــه 

بچه هــا هــم القــا کنــد؛ بنابرایــن، بــه درمان گــر مراجعــه 

و ایــن تــرس را کــه جــزو اختالل هــای اضطرابــی اســت، 

درمــان کنیــد. درمــان اصلــی ترس هــا، از هــر نــوع کــه 

باشــد، حساســیت زدایی تدریجــی اســت. درمان گــر از 

شــا می خواهــد تصــور کنیــد در جــای تاریکــی اســتید 

و کمــک می کنــد در ذهــن تــان بــه چیزهــای قشــنگ، 

آرامــش و ســکوت نهفتــه در تاریکــی بیندیشــید. بــا ایــن 

ــی  ــک واقع ــط تاری ــه در محی ــد ک ــن روزی می رس متری

ــرس  ــن ت ــد. ای ــه کنی ــود غلب ــرس خ ــر ت ــد ب ــم بتوانی ه

در کــودکان بایــد تــا ســن ده-دوازده ســالگی از بیــن 

بــرود و گرنــه دیگــر جــزو پدیده هــای رشــدی و طبیعــی 

نیســت و بــه بررســی نیــاز دارد. اگــر کــودک شــا 

آن  از  و  یــا کابــوس می بینــد  خواب هــای ترس نــاک 

می ترســد، کافــی اســت مانــع حــرف زدن او و تخلیــه ی 

هیجان هایــش نشــوید. اگــر صبــح روز بعــد می خواهــد 

در بــاره ی کابوســش بگویــد، شــنونده باشــید تــا بتوانیــد 

موضــوع و علــت اصلــی کابوس هــا را از همیــن طریــق 

پیــدا و رفــع کنیــد. افــکار و احساســات رسکــوب شــده 

بچــه ی  می کنــد.  پیــدا  منــود  رؤیا هــا  در  معمــوال 

پنچ ســاله تفــاوت خــواب و واقعیــت را می دانــد؛ امــا 

ــد،  ــن اتفــاق بیفت ــر ســه ســال ای ــرای کــودک زی اگــر ب

قضیــه متفــاوت خواهــد بــود. بچه هــای زیــر ســه ســال 

ــد از  ــا بع ــد و حت ــت را منی دانن ــواب و واقعی ــاوت خ تف

ــا  ــوش ش ــه در آغ ــی ک ــم ها و در حال ــردن چش ــاز ک ب

اســت، حــس می کنــد هم چنــان خــواب اســت؛ بــه 

همیــن دلیــل امــکان دارد جمله هایــی ماننــد »نــه! 

ــا  ــد و ب ــم« بگوی ــکیب بده ــه ش ــم را ب ــوام خرس منی خ

گریــه حتــا دســتش را دراز کنــد کــه خرســش را بگیــرد. 

او را در آغــوش بگیریــد، ببوســید و بگوییــد: »خــواب 

بیندیشــید در قصه هایــی  تدبیــری  عزیــزم!«  دیــدی 

کــه در طــول روز برایــش می خوانیــد بــا مفهــوم خــواب 

ــا حــدی آشــنا شــود.   ــا واقعیــت ت ــاوت آن ب ــدن و تف دی

بهــر اســت کابــوس دیــدن و وحشــت های شــبانه ی 

اجــازه  و  ننگریــد  وســواس گونه  نــگاه  بــا  را  بچه هــا 

دهیــد ایــن اختالل هــای خــواب بگــذرد؛ مگــر ایــن کــه 

ــا در  ــد؛ ام ــل کنن ــا را مخت ــی ش ــوند و زندگ ــرار ش تک

مــورد اختالل هــای اضطرابــی و ترس هــای مختلــف 

واکنــش  و  شــده  انجــام  بررســی  حتــا  اســت  الزم 

مناســب و بــه موقــع نشــان داده شــود تــا ایــن تــرس و 

اضطراب هــا ریشــه دار نشــود. 

راه حل عملی برای 
درمان ترس کودک

زندگی به رنگ زن
)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

زن طالق شده سوژه ی جنسی همگانی نیست

کشور  یک  واقعا  نیکاراگوا  آیا 

است؟  مرکزی  امریکای  در  غنی 

این  می دهد:  خوبی  آمار  ریکاردو 

میلیون  شش  از  کم تر  چیزی  کشور 

نفر جمعیت دارد. پس کشور بزرگی 

نیست. هفتاد درصد نفوس آن را افراد زیر سن 30 سال 

سن  به  که  کودکانی  درصد  پنجاه  می دهند.  تشکیل 

مکتب می رسند از دسرسی به هرگونه امکانات آموزشی 

محروم اند. اکرثیت عظیم مردم در فقر کمرشکن به رس 

کمر  همیشه  متحده  ایاالت  اقتصادی  بحران  می برند. 

اقتصاد بی ثبات نیکاراگوا را خم می کند. ورشکستگی 

هر بانک در ایاالت متحده بانکی را در نیکاراگوا به زانو 

می اندازد.

با  و  میهن  به  عشق  با  ریکاردو  حالتی،  چنین  در 

متحده ی  ایاالت  در  زندگی  از  که  آموزشی  و  تجربه  

بیچارگی  و  فقر  به جنگ  آورده است،  به دست  امریکا 

ثقل  نقطه ی  که  می داند  او  است.  رفته  کشورش  در 

است.  استوار  نیکاراگوا  متوسط  طبقه ی  بر  کارش 

ندارد.  مشخصی  هویت  نیکاراگوا  در  متوسط  طبقه ی 

نیست؛  کلمه  واقعی  معنای  به  اقتصادی  طبقه ی  یک 

بر  لحاظ رسشت خود  از  ریکاردو  کار  هر حال،  به  اما 

تجارت های  و  تشبثات  از  او  دارد.  تکیه  طبقه  همین 

است؛  جالبی  درک  او  درک  می کند.  حایت  کوچک 

ندارند،  از دست دادن  برای  فقیران چون هیچ چیزی 

هیچ  اوضاع،  شدن  بی ثبات  و  خشونت  و  ماجراجویی 

نگرانی ای برای شان خلق منی کند. ثروت مندان بخش 

و  داده  انتقال  نیکاراگوا  از  بیرون  را  خود  ثروت  اعظم 

ذخیره کرده و یا به کار انداخته اند؛ بنابراین، بد شدن 

گرفت؛  خواهد  آن ها  از  نیکاراگوا  در  را  میدانی  اوضاع 

منی برد.  بین  از  کلی  به  را  شان  تجارت  و  زندگی  اما 

عمومی  منافع  به  و  وطن دوستی  مسؤولیت،  احساس 

است؛  توخالی  آن ها یک سخن  برای  اندیشیدن  مردم 

هم  و  است  امیدوار  زندگی  به  هم  که  آنی  بنابراین، 

همیشه  می شود،  تهدید  بی ثباتی  در  که  دارد  چیزی 

در  مسؤوالنه  و  درازمدت  کار  برای  نقطه  مطمنئ ترین 

متوسط. طبقه ی  است؛  کشور 

نقشی را که ریکاردو برای این طبقه بازی می کند، 

این است که از یک سو آن ها را با شیوه هایی آشنا کند 

که تجارت و تشبثات شان را تقویت می کند و از سویی 

متوجه  را  امنیت  تأمین  و  ثبات  حفظ  مسؤولیت  دیگر 

آن ها کند. او این کار را دشوار و خسته کننده می بیند؛ 

اما کاری است که باید انجام دهد.

دو سوالی بود که ریکاردو برای آن ها جواب درستی 

نداشت و در برابر آن ها به طور واضح خلع سالح معلوم 

باشد،  نداشته  سیاسی  ثبات  کشور  اگر  اول،  می شد: 

چگونه می تواند تاجران و متشبثان کوچک را اطمینان 

دهد که ابتکارات تجارتی و شغلی شان مواجه با تهدید 

نیکاراگوا  همچون  کشوری  در  کار  دوم،  و  منی شود؛ 

ریسک زیادی به کار دارد حتا ریسک جان و خانواده. 

تا چه حدی او حارض است ریسک را بپذیرد؟

بار  تا حاال چندین  اول، که  برابر سوال  در  ریکاردو 

می افتد  تردید  به  آشکار  طور  به  است،  شده  مطرح 

اطمینان  و  امیدواری  عامل  که  بگوید  منی تواند  و 

تندرو  رییس جمهور  چاویز،  هوگو  حاال،  چیست.  او 

حکومت  عقب  در  را  دستش  ونزویال  ماجراجوی  و 

ساندونیستی گرفته و صدها میلیون دالر را در اختیار 

کند.  تقویت  آن  ذریعه ی  را  خود  که  می دهد  قرار  آن 

بیرون می شود؛  آن کشور  نفت  از چاه های  پول چاویز 

و  مترکز  برای  تنها  پول  این  از  ساندونیست ها  اما 

حفظ قدرت استفاده می کنند نه برای تغییر مثبت در 

نیکاراگوا. تحکیم قدرت ساندونیستی به معنای تأمین 

انقالبی  شعارهای  هرچند  نیست،  اجتاعی  عدالت 

قدرت  شود.  داده  رس  آن  برای  فراوانی  چپ گرای  و 

متحده  ایاالت  تحریکات  می تواند  تنها  ساندونیستی، 

را بیشر و جبهه ی مخالف را برای بی ثباتی و ناکامی 

مردم  میان  در  اورتیگا  کند.  بسیج  اورتیگا  حکومت 

محبوبیت ندارد؛ اما در میان بدترهای دیگر، مردم را به 

اندک تغییر تشویق می کند. این نکته را خود اورتیگا نیز 

می داند و به همین دلیل است که حاال به شدت تالش 

دارد پنجه هایش را در ارتش و ادارات مختلف حکومتی 

محکم کند. وحشتناک تر از همه این که ساندونیست ها 

باندهای جنایت کار از سایر کشورهای امریکای التین 

هنگامه های  در  تا  می کنند  استخدام  پول  بدل  در  را 

رشکت  انتخابات  در  و  شوند  نیکاراگوا  وارد  انتخابات 

بگذارند. تأثیر  وضعیت  کنرل  بر  و  کنند 

داشته های  و  زندگی  مرور  به  را  ریکاردو  دوم  سوال 

خودش می کشاند. او برعالوه ی پول و رسمایه ی نسبتا 

شش  پنج  کودکی  صاحب  و  کرده  ازدواج  توجه،  قابل 

ماهه است. خودش اعراف می کند که ازدواج و فرزند، 

داده  تغییر  به کلی  را  امور  برای سنجش  او  معیارهای 

در  بنیادی  تغییر  عنوان یک  به  تغییر  این  از  او  است. 

حارض  »دیگر  می کند.  یاد  خود  محاسبات  و  دیدگاه  

ساده ی  پاسخ  این  کنم«!  قبول  را  ریسکی  نیستم 

بود. ریکاردو 

***

جاری  ریکاردو  زبان  بر  نیز  هوش مندانه ای  سخنان 

در  او  تجربه های  حاصل  را  آن ها  می توان  که  می شود 

امر تشویق مردم به رسمایه گذاری و تجارت دانست. او 

نقش خود را مثل یک پل توصیف می کند. پل می تواند 

مردم را از یک سمت به سمتی دیگر انتقال دهد؛ اما در 

عین حال، افراد را در یک نقطه ی میانه به هم نزدیک 

چیزی  هیچ  فقیر  مردم  برای  که  می داند  او  می کند. 

این  او  نقش  نیست.  تحصیل  و  آموزش  از  حیاتی تر 

زشتی های کشورش  و  ناهنجاری ها  با متام  که  نیست 

مقابله کند، نقش او این است که به مردم این احساس 

دشواری های  و  مشکالت  بر  که  کند  خلق  را  باور  و 

زندگی خود تنها وقتی غالب می شوند که خود شان در 

برابر هر کاری که می کنند احساس مسؤولیت کنند و 

برای رسیدن به این مرحله باید آموخن را یاد بگیرند و 

هرگز چشم خود را به دیگران نگذارند.

آقای ریکاردو ادعا ندارد که متام کجی های کشورش 

کار  این  او  اگر  که  می داند  اما  می کند؛  راست  را 

و  او  حال  به  که  بود  نخواهد  هم  دیگر  کسی  نکند  را 

یا  او از سامل شدن ساندونیست ها  کشورش فکر کند. 

مخالفان سیاسی شان امیدی ندارد؛ اما از این که مردم 

امیدوار  کنند،  وادار  شدن  سامل  به  را  آن ها  می توانند 

است. او گفت: سیاست مداران به هیچ اصلی جز منافع 

خود شان توجه ندارند؛ اما مردمانی که طبقه ی متوسط 

این  هم  که  اند  کسانی  می دهند،  تشکیل  را  جامعه 

منافع سیاست مداران را تأمین می کنند و هم می توانند 

آن را به تهدید مواجه کنند و دچار محدودیت سازند.

***

یک  است؟  بنیادگرا  انقالبی  یک  ریکاردو  آیا 

رفورمیست است؟ یک تاجر خرده پا است؟ این سؤال ها 

استم  او  با  که  روزی  نوزده  و  باید در طول یک صد  را 

را دوست  او  تنها می توانم بگویم که  دنبال کنم. حاال 

قائلم. حرمت  برایش  و  دارم 

ریکاردو؛ چهره ای که او را دوست دارم!
)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامرب 2010( 119 روز )13(
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توافــق  بــر  مبنــی  گزارش هایــی  طالبــان،  گــروه 

رهــربی ایــن گــروه بــرای برقــراری آتش بــس کوتاه مــدت 

را رد می کنــد. افغانســتان  در 

خربگــزاری اسوشــیتدپرس، روز یک شــنبه )8 جــدی( 

گــزارش داده بــود کــه اعضــای هیــأت مذاکره کننــده ی 

طالبــان، پیــش از توافــق روی آتش بــس، بــرای یــک 

هفتــه بــا شــورای رهــربی ایــن گــروه مشــوره کــرده انــد.

ایــن خربگــزاری، بــه نقــل از اعضــای ارشــد طالبــان، 

ــس رسارسی،  ــق روی آتش ب ــه تواف ــود ک ــزارش داده ب گ

بایــد توســط مــال هبت اللــه،  رهــرب گــروه طالبــان تأییــد 

شــود.

 9( دوشــنبه  روز  طالبــان،  گــروه  حــال،  ایــن  بــا 

ــاالت  ــه ای ــت ک ــه اس ــه ای گفت ــر اعالمی ــا ن ــدی( ب ج

متحــده ی امریــکا، خواســتار کاهــش خشــونت ها در 

افغانســتان شــده و مشــوره های آنــان تنهــا در محــور 

می چرخــد. موضــوع  همیــن 

در اعالمیــه آمــده اســت کــه گــروه طالبــان، تصمیمی 

بــرای برقــراری آتش بــس نــدارد. در اعالمیــه افــزوده 

خواهــان  امریــکا،  متحــده ی  »ایــاالت  اســت:  شــده 

کاهــش حجــم جنــگ و عملیات هــا شــدند کــه از ســوی 

رهــربی طالبــان مشــوره ها روی همیــن موضــوع ادامــه 

دارد.«

پیــش از ایــن، زملــی خلیــل زاد، در گفت وگوهــای 

کــرد  ایجــاد  توقــف  طالبــان،  بــا مناینــدگان  صلــح 

و گفــت کــه ایــن وقفــه، فرصــت کوتاهــی اســت تــا 

رهــربی طالبــان، در مــورد آتش بــس و گفت وگوهــای 

بین االفغانــی، بــا هــم مشــوره کننــد.

از ســویی هــم، مشــاور ارشــد ریاســت جمهوری در 

امــور روابــط عامــه و اســراتژیک، بــه تازگــی گفتــه اســت 

کــه پــس از توافــق میــان امریــکا و طالبــان و اعــالم 

آتش بــس از ســوی ایــن گــروه، حکومــت افغانســتان 

هیأتــی را بــرای مذاکــره بــا طالبــان، می فرســتد.

وحیــد عمــر، روز یک شــنبه )8 جــدی( در برگــه ی 

گفت وگوکننــده ی  هیــأت  کــه  نوشــت  خــود  تویــر 

حــال،  عیــن  در  و  کوچــک  افغانســتان،  حکومــت 

مناینــده ی متــام اقشــار افغانســتان اســت. او افــزود 

ــأت  ــزام هی ــو و اع ــتان، از گفت وگ ــت افغانس ــه حکوم ک

دریــغ منی کنــد و منتظــر اســت تــا گــروه طالبــان، 

و  کــرده  نهایــی  را  امریــکا  بــا  خــود  گفت وگوهــای 

کنــد. اعــالم  آتش بــس 

آقــای عمــر، تأکیــد کــرده کــه آتش بــس، پیــش رشط 

و  اســت  بین االفغانــی  گفت وگوهــای  آغــاز  اساســی 

ــتگی دارد. ــان بس ــروه طالب ــه گ ــراری آن ب برق

ایــن در حالــی اســت کــه چنــدی پیــش، ســهیل 

شــاهین، ســخن گوی دفــر سیاســی طالبــان در قطــر، 

ــا دولــت افغانســتان، زمانــی  گفتــه بــود کــه آتش بــس ب

بین االفغانــی  گفت وگوهــای  کــه  می شــود  برقــرار 

برگــزار و توافقــی نیــز بــه دســت آیــد. او افــزوده بــود کــه 

ــرار خواهــد  ــکا برق ــا امری ــا ب ــس تنه ــا آن زمــان، آتش ب ت

شــد.

در  کــه  می گوینــد  صحــت،  وزارت  مســؤوالن 

ــش  ــل افزای ــه دلی ــته، ب ــه ی گذش ــک هفت ــان ی جری

ــد. ــه ان ــان باخت ــر ج ــل، 17 نف ــوا در کاب ــی ه آلودگ

معــاون عرضــه ی خدمــات  پیــکان،  فدامحمــد 

جــدی(   9( دوشــنبه  روز  صحــت،  وزارت  صحــی 

در حاشــیه ی »کمپایــن اســتفاده از ماســک بــرای 

آلودگــی هــوا« گفــت کــه در  از ارضار  جلوگیــری 

جریــان یــک هفتــه ی گذشــته، بیــش از 9هــزار نفــر 

بــه دلیــل آلود گــی هــوا در کابــل، راهــی شــفاخانه ها 

ــان  ــون ج ــا کن ــر ت ــان، 17 نف ــن می ــه از ای ــده ک ش

هــای خــود را از دســت داده انــد.

از ســویی هــم، شــاه زمان میونــدی، رییــس اداره ی 

حفاظــت از محیــط زیســت، از باشــندگان کابــل 

خواســت تــا اجــازه ندهنــد کــودکان شــان، در محیــط 

ــد. ــت و گذار کنن ــوده گش آل

آقــای میونــدی، گفــت کــه باشــندگان کابــل 

ــرای جلوگیــری از رضرهــای آلود گــی هــوا، از  ــد ب بای

ماســک های صحــی اســتفاده کننــد.

ــا ایــن حــال، مهتــاب عاملــی، معــاون خدمــات  ب

ــون،  ــا کن ــه ت ــد ک ــل، می گوی شــهری شــهرداری کاب

کابــل،  در  هــوا  آلوده کننــده ی  مرکــز  چندیــن 

می افزایــد  او  اســت.  مســدود شــده  و  شناســایی 

ــوا در  ــی ه ــش آلودگ ــر کاه ــه خاط ــد ب ــن رون ــه ای ک

پایتخــت، ادامــه خواهــد یافــت.

ایــن در حالــی اســت کــه نیروهــای پولیــس، 

اداره ی  همــکاری  بــا  جــدی(   8( یک شنبه شــب 

کابــل،  شــهرداری  و  زیســت  محیــط  از  حفاظــت 

سیســتم مرکزگرمــی و فلــر تصفیــه ی دود بالک های 

شــهرک آریــا و شــهرک گل بهــار تــاور و سیســتم 

تســخین تاالر هــای عروســی ممتازمحــل، اســتقالل و 

خلیــج را، پــس از بررســی و نظــارت، مســدود کردنــد.

امنیتــی  ارشــد  معــاون  ســعادت،  خوشــحال 

وزارت داخلــه، هنــگام مســدود کــردن ایــن مراکــز، 

ــه هیــچ فــردی اجــازه داده  تأکیــد کــرده اســت: »ب

نخواهــد شــد کــه ســبب افزایــش آلودگــی هــوا در 

ــل شــود.« شــهر کاب

ســوخت بی رویــه  و غیرمعیــاری زغــال ســنگ، رابــر 

و پالســتیک، ترانســپورت نامنظم شــهری بــا موترهای 

کهنــه، کیفیــت پاییــن تیــل ، اســتفاده نکــردن از 

ــای دودزا،  ــه ی دود در فعالیت ه ــتگاه های تصفی دس

مهم تریــن  از  کوچه هــا  و  رسک هــا  بــودن  خامــه 

ــت. ــل اس ــهر کاب ــوا در ش ــی ه ــای آلودگ عامل ه

ــدی  ــدی ج ــل، در ح ــهر کاب ــوا در ش ــی ه آلودگ

ــؤولیت  ــودش مس ــی خ ــور غن ــه رییس جمه ــده ک ش

کمیســیون مبــارزه بــا آلود گــی هــوا را بــه عهــده 

ــت. ــه اس گرفت

فرمــان تقنینــی ریاســت جمهوری در مــورد تشــکیل 

ــوی  ــت آرا از س ــا اکرثی ــح، ب ــور صل ــت در ام وزارت دول

اعضــای مجلــس مناینــدگان بــه تصویــب رســید.

محمدحســن رشیفــی بلخابــی، رییــس کمیســیون 

ــنبه )9  ــدگان، روز دوش ــس مناین ــی مجل ــی و قضای عدل

جــدی( هنــگام ارائــه ی طرح تشــکیل وزارت دولــت در امور 

صلــح بــه نشســت عمومــی، گفــت کــه بحث هــای جــدی 

منطقــی و حقوقــی روی ایــن طــرح صــورت گرفتــه اســت.

او افــزود: »دو نظــر مخالــف و موافــق در مــورد ایــن 

طــرح وجــود داشــت. 10 کمیســیون بــا تصویــب ایــن 

یــک رضورت  را  وزارت صلــح  و  بــوده  موافــق  طــرح 

عنــوان کردنــد؛ امــا 5 کمیســیون مخالــف تشــکیل ایــن 

وزارت بودنــد.«

ســپس، فرمانــی تقنینــی ریاســت جمهوری در مــورد 

ایجــاد وزارت دولــت در امــور صلــح، بــه رأی گیــری 

گذاشــته شــد و بــا اکرثیــت آرا از ســوی مناینــدگان 

ــید. ــب رس ــه تصوی ــس، ب مجل

رییس جمهــور غنــی، حــدود ســه مــاه پیــش، وزارت 

دولــت در امــور صلــح را تشــکیل و عبدالســالم رحیمــی 

را بــه عنــوان وزیــر، در ایــن اداره گاشــت. هم چنــان، 

ــی  ــورای عال ــه ی ش ــش دبیرخان ــد روز، بخ ــس از چن پ

صلــح نیــز بــه ایــن وزارت مدغــم شــد.

وزارت داخلــه، اعــالم کــرده اســت کــه عامــالن 

ــت  ــاله در والی ــر 10س ــک دخ ــر ی ــی ب ــاوز جنس تج

بادغیــس، بازداشــت شــده انــد.

 9( دوشــنبه  روز  چاشــت  از  پــس  وزارت،  ایــن 

جــدی( بــا نــر اعالمیــه ای گفتــه اســت کــه نیروهــای 

ــام  ــه اته ــر را ب ــه نف ــس، س ــت بادغی ــس در والی پولی

ــت  ــر 10ســاله، بازداش ــک دخ ــر ی ــی ب تجــاوز جنس

ــد. کــرده ان

در اعالمیــه آمــده اســت کــه ایــن ســه نفــر، چنــد 

ــو  ــه ی ن ــی در قلع ــه ی دین ــک مدرس ــش، در ی روز پی

مرکــز والیــت بادغیــس، بــر یــک دخــر 10ســاله 

ــد. ــرده بودن ــاوز ک تج

نتیجــه ی  »در  اســت:  گفتــه  داخلــه  وزارت 

ایــن  دانش آمــوز  ســه  پولیــس،  بررســی های 

مدرســه ی دینــی کــه در ایــن پرونــده دســت داشــتند، 

شــدند.« بازداشــت  و  شناســایی 

در اعالمیــه آمــده اســت کــه تحقیقــات بیشــر 

پولیــس در مــورد ایــن موضــوع، ادامــه خواهــد داشــت.

پیــش از ایــن، منابعــی تأییــد کــرده بودنــد کــه دو 

مــدرس و یــک طالــب دینــی بــه اتهــام تجــاوز جنســی 

بــر ایــن دخــر 10ســاله بازداشــت شــده انــد.

افغانســتان  در  کــودکان  بــر  جنســی  تجــاوز 

ــزارش  ــا گ ــن باره ــش از ای ــت؛ پی ــازه ای نیس ــرب ت خ

ــی کــه  ــر کودکان ــان مســاجد ب ــه امام شــده اســت ک

ــی  ــدارس دین ــاجد و م ــه مس ــرآن ب ــری ق ــرای فراگی ب

می کننــد. تجــاوز  می رونــد، 

ــش از  ــر بی ــی ب ــاوز جنس ــوع تج ــی، موض ــه تازگ ب

بــرای  لوگــر،  500 دانش آمــوز در مکاتــب والیــت 

چنــد روز تیــر اول رســانه های داخلــی و خارجــی 

ــد. ش

نیروهــای دفاعــی و امنیتــی، عملیــات ویــژه ای را 

دایکنــدی،  والیــت  کجــران  ولســوالی  مربوطــات  در 

راه انــدازی کــرده انــد.

نــر  بــا  جــدی(   9( دوشــنبه  روز  دفــاع،  وزارت 

اعالمیــه ای گفتــه اســت کــه در نتیجــه ی ایــن عملیــات، 

منــی،  ســد  تنگــی،  دیروانــد،  اردکالن،  روســتاهای 

ارگیــن، پــت گگ، باالدشــت، ســفال، کنــدی، اولیــا و 

ماجــراگگ، به گونــه ی کامــل از وجــود هراس افگنــان 

ــت. ــده اس ــاک ش ــب پ طال

ایــن  نتیجــه ی  در  کــه  اســت  آمــده  اعالمیــه  در 

ــده و 17  ــته ش ــب کش ــن طال ــات، 14 هراس افگ عملی

نفــر از اعضــای دیگــر ایــن گــروه زخــم برداشــته اســت. 

وزارت دفــاع، افــزوده اســت کــه در ایــن عملیــات، 4 

ــادی  ــدار زی ــده و مق ــت ش ــب بازداش ــن طال هراس افگ

ــه دســت  از ســالح و مهــات اعضــای ایــن گــروه نیــز ب

ــت. ــاده اس ــی افت ــی و امنیت ــای دفاع نیروه

والیــت دایکنــدی در مرکــز افغانســتان، از جملــه 

ــا  ــود؛ ام ــوب می ش ــتان محس ــن افغانس ــای ام والیت ه

در ایــن اواخــر، ولســوالی های کجــران و پاتــوی ایــن 

والیــت، شــاهد ناامنی هــای فراوانــی بــوده اســت.

در جریــان چنــد مــاه گذشــته، هراس افگنــان طالــب 

ولســوالی های  در  امنیتــی  پاســگاه های  بــر  بارهــا 

کجــران و پاتــوی ایــن والیــت، حملــه کــرده و در نتیجــه، 

ــه نیروهــای امنیتــی وارد شــده اســت. ــی ب تلفات

مســؤوالن محلــی در والیــت جوزجــان، از 

حملــه ی هراس افگنــان طالــب بــر یــک پاســگاه 

نیروهــای امنیتــی در ولســوالی فیــض آبــاد ایــن 

ــد. ــرب می دهن ــت خ والی

والــی  ســخنگوی  آذر،  عبداملعــروف 

هراس افگنــان  کــه  می گویــد  جوزجــان، 

طالــب، حوالــی ســاعت 03:30 بامــداد روز 

نیروهــای  پاســگاه  بــر  جــدی(   9( دوشــنبه 

ولســوالی  حیدرآبــاد  روســتای  در  امنیتــی 

کردنــد. حملــه  فیض آبــاد، 

ــر  ــداد، 14 نف ــن روی ــه در ای ــد ک او می افزای

از نیروهــای امنیتــی جــان باختــه انــد و 5 نفــر 

ــد  ــای آذر، می گوی ــد. آق ــده ان ــی ش ــر زخم دیگ

کــه تــا کنــون از رسنوشــت دو نفــر از نیروهــای 

امنیتــی، اطالعــی در دســت نیســت.

ســخنگوی والــی جوزجــان، ادامــه داد کــه در 

ایــن رویــداد، 7 هراس افگــن طالــب نیــز کشــته 

شــده انــد و 3 نفــر از اعضــای دیگــر ایــن گــروه، 

زخــم برداشــته انــد.

گــروه طالبــان، مســؤولیت ایــن رویــداد را بــه 

عهــده گرفتــه اســت.

افغانســتان،  شــال  در  جوزجــان  والیــت 

ــروه  ــت. گ ــن اس ــدت ناام ــه ش ــای ب از والیت ه

گســرده  حضــور  والیــت  ایــن  در  طالبــان 

دارنــد و همــواره بــر مواضــع نیروهــای امنیتــی، 

می کننــد. راه انــدازی  تروریســتی  حمــالت 

طالبان:
 برای برقراری آتش بس تصمیمی نداریم

آلودگی هوا  جان 17 نفر
 را در کابل گرفت

مجلس منایندگان طرح تشکیل وزارت دولت 
در امور صلح را تصویب کرد

بازداشت سه نفر به اتهام تجاوز جنسی
 بر یک دخرت 10ساله در بادغیس

وزارت دفاع: 12 روستا در ولسوالی کجران 
دایکندی از وجود طالبان پاک شد

کشته شدن 1۴ نفر از نیروهای امنیتی
 در جوزجان

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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نکته ی کلیدی: اگر از تاریخ عربت نگیرید، تکرارش خواهید کرد

در جریان روزهای اول حمالت 11 سپتامرب و آغاز دخالت امریکا در 

افغانستان، ربط دادن حضور امریکا به افغانستان به تجربه ی فاجعه بار 

شوروی در این کشور نسبتا معمول بود. در این جا الگوی مشخصی 

جلوگیری  باتالق  یک  در  کردن  گیر  از  تا  کرد  نباید  که  کارهایی  از 

شود، وجود داشت. مطمئنا رهربان امریکایی، چیره دست تر بودند. با 

استفاده از فن آوری  پیش رفته و تالش پراحساس برای به دست آوردن 

قلب و ذهن مردم – چیزی که انجام نشد – قرار بود طالبان خیلی 

رسیع در هم بشکنند. این تیوری موفق نبود.

تاریخی جنگ شوروی  باشد که جوانب  را داشته  ارزشش  شاید 

در افغانستان از سال 1979 تا 1989 را بررسی کنیم تا نه تنها بر 

با  که  بیافکنیم  روشنی  افغانستان  در  امریکا  جنگ  نامساعد  وضع 

افسوس وارد نزدهمین سال شده؛ بلکه بینشی از سیاست خارجی 

عری روسیه و جامعه ی آن داشته باشیم. یک ارزیابی با جزئیات 

کامل از جوانب نظامی جنگ شوروی، در اواسط ماه اپریل 2018 

اپریل 1988 که  توافق نامه ی 14  مناسبت سیزدهمین سالگرد  به 

طی آن قرار شد متام نیروهای شوروی از افغانستان خارج شوند، در 

روزنامه ی »نزاویسیایا گازتا« به چاپ رسید. نویسنده ی آن مقاله ی 

جذاب، الکساندر چرامشیکین، تحلیل گر دفاعی روسیه است که هر 

با  مقاله  این  اما ذهن مستقلی دارد.  چند یک محافظه کار است؛ 

تیر: »درس افغانستان برای روسیه: برخورد با افراط گرایان اسالمی 

گریزناپذیر بود« چاپ شد.

جنگ،  ریشه های  به  رابطه  در  که  می دهد  توضیح  نویسنده 

خاطرنشان  او  داشت.  وجود  جناح  دو  هر  در  سوءبرداشت هایی 

که  بود  شده  متقاعد  جدی  طور  به  شوروی  رهربی  که  می کند 

نیروهای امریکایی در آینده ی نزدیک، افغانستان را اشغال خواهند 

قصد  شوروی  نیروهای  می کرد  فکر  واشنگن  که  حالی  در  کرد؛ 

غرب  به  نفت  انتقال  در  و  کرده  پیش روی  فارس  خلیج  تا  داشتند 

دخالت کنند. البته که هر دوی این تصورها، کامال اشتباه بود؛ اما 

چرامشیکین می گوید ارزیابی امریکایی ها این بود که با استفاده از 

کنند. ایجاد  شوروی«  برای  »ویتنامی  فرصت،  آن 

باورها بر این بود که ارتش شوروی برای یک جنگ ضدشورشی 

به هیچ وجه آماده نبود. »آن جنگ، جنگی بدون جبهه و پشتوانه ی 

غیرنظامی بود.« ممکن بود هر لحظه و هر جا با دشمن برخورد کرد. 

نه  بود،  دور  خاور  یا  مرکزی  اروپای  ویژه ی  تاکتیک ها،  و  سالح ها 

برای آسیای مرکزی کوهستانی و »متام این ها منجر به شکست های 

دره ی  در  مسعود  احمدشاه  حامی  نیروهای  بر  حمله  شد.«  زیادی 

پنجشیر، مکررا برای روس ها پرهزینه ثابت شد؛ »زیرا متام برنامه های 

عملیاتی پیش از پیش به دست مسعود می رسید.« نیروهای شوروی 

برای اطمینان بیشر، تالش کردند برای اصالح اوضاع، زره بیشری 

در وسایل نقلیه به کار بربند و مطمنئ شوند که سالح های چرخان 

در  کمین ها  با  تا  کنند  شلیک  هوا  طرف  به  تقریبا  می توانند  شان 

دره های تنگ و بی شار افغانستان مقابله کنند. با آن هم، به نظر 

می رسد که اطالعات برتر شورشیان و آشنایی بهر آن ها با راه های 

زمینی، یک واقعیت تغییرناپذیر در جنگ های ضدشورش است.

بال گردها  از  استفاده  بر  با رشد دکرینی که متمرکز  شوروی ها 

به نوآوری بزنند.  به ویژه نیروهای خاص بود، تالش کردند دست  و 

کاروان های حامل  که  بود  این  »وظیفه ی جدید شان  آن،  بر  افزون 

سالح و مهاتی که از پاکستان می آمدند را پیدا کرده و جلو شان 

نظر می آید؟  به  آشنا  تان  برای  راه بردی  پاسخ های  این  بگیرند.«  را 

طور  به  چرامشیکین  داشتند.  نیز  موفقیت هایی  شوروی،  نیروهای 

مثال از رویدادی در پایان سال 1984 یاد می کند که در آن 220 

تن از آن حامیان، بدون آن که حتا یک رسباز شوروی کشته شود، 

به  مهات  و  سالح  انتقال  از  جلوگیری  عملیات  چنین  جریان  در 

ویژه ی  نیروهای  از  تن   29 اما،  دیگر  ماه  چند  تنها  رسیدند.  قتل 

در  تحلیل،  این  پایه ی  بر  تنها در یک جنگ کشته شدند.  شوروی 

سال 1985، نیروهای شوروی 18 هواپیا و 53 بال گرد را از دست 

»استینگر« موشک  معرفی سالح  از  پیش  اتفاقات  این  دادند؛ متام 

اتفاق افتاد.  زمین به هوای قابل حمل روی شانه در جنگ شوروی، 

وارد شدن استینگر به جنگ در سپتامرب 198۶ »منجر به افزایش 

چنین  وجود  با  شد.«   بال گردها  به  رابطه  در  ویژه  به  خسارات، 

فکر  خیلی ها  که  می کند  ادعا  چرامشیکین  مهم،  عقب نشینی های 

شوروی  »ارتش   1987 سال  سخت  جنگ های  دلیل  به  می کردند 

پیروز شود.« آن جنگ  در  کامال  هنوز هم می توانست 

در پایان، چرامشیکین این گونه نتیجه گیری می کند که کرملین 

به آن جنگ  اقتصادی« در روسیه، منی توانست  »فاجعه ی  به دلیل 

ادامه دهد؛ اما او آمدن گالسنوست  که باعث شد جامعه ی شوروی 

نیز مقر می داند.  را  افغانستان مخالفت کند  در  با جنگ  فعاالنه 

او ادعا می کند که در این مورد، پایان جنگ شوروی در افغانستان 

توافق نامه ی  او  داشت.  ویتنام  در  جنگ  پایان  با  بسیاری  شباهت 

سال 1988 که منجر به پایان جنگ شد را »تسلیم شدن کامل و 

بی قید و رشط اتحاد جاهیر سوسیالیستی شوروی« خواند و گفت 

واشنگن و اسالم آباد حتا مقداری هم به تعهد شان مبنی بر کمک 

نکردن به مجاهدین عمل نکردند.

به  را  شان  وظیفه   »آن ها  که  این  گفن  با  چرامشیکین  چه  گر 

طور کامل انجام دادند« می خواهد ارتش روسیه را از تسلیم شدن 

اساسی در جنگ شوروی  اعراف می کند که منطق  اما  مربا کند؛ 

می رود  فراتر  قدم  یک  حتا  او  بود.  چرند«  »مشخصا  افغانستان  در 

مداخله  صورت  در  واقعا  آیا  که  می کند  مطرح  را  مهم  سؤال  این  و 

نکردن شوروی در افغانستان، القاعده و طالبان بر این کشور مسلط 

می شدند؟ او می گوید »پاسخ این پرسش بسیار پیچیده است؛ اما با 

اطمینان می توان گفت لشکر 40 ارتش شوروی و سیا )CIA(، هیچ 

کدام افراط گرایی اسالمی را به وجود نیاوردند. ظهور آن افراط گرایی 

بسیار پیچیده تر است و زاییده ی عوامل داخلی در خوِد جهان اسالم 

رهربان  که  می گوید  چرامشیکین  که  حالی  در  این،  بر  بنا  بود.« 

شوروی بر یک »منطق اشتباه« تکیه کرده بودند؛ به طور خالصه از 

جنگ های چچن و سوریه یاد می کند تا به این نتیجه برسد که جنگ 

شوروی در افغانستان با قدیمی شدنش، ممکن است قابل درک تر )یا 

حتا ناگزیر( به نظر برسد.

این مقاله از آن جهت جالب است که منونه ی عری ای از یک 

ممکن  است.  شوروی  دوران  اشتباهات  موضوع  با  روسی  گفتان 

است برخی ها این مقاله را یک تالش دیگر برای سفید کردن یک 

گذشته ی رشم آور بدانند؛ اما اگر دست به اصطالح »سیستم یکه تازی« 

با تصورات گوناگون  در این کار دخیل باشد، این مقاله به سختی 

هم خوانی  روسیه  سیاست های  و  رسانه ها  غربِی  و  تند  منتقدان 

از  برای بسیاری  این تفسیر چرامشیکین،  خواهد داشت. در واقع، 

معقولی است  نوشته ی  افغانستان،  در  پیش کسوتان جنگ شوروی 

به  که  پیش کسوتانی  دارد؛  قابل درک تری  و  بیشر  حساسیت  که 

تعجبی  جای  بودند.  مقاله  آن  خواندن  دنبال  به  فراوان  احتال 

ندارد که نویسنده تالش کرده است تا یک نوع پیوستگی را در میان 

جنگ شوروی در افغانستان که مشخص ترین شکست راه بردی بود 

یا  چچن  کشور،  این  جنوب  در  روسیه  اخیر  نظامی  دخالت های  و 

سوریه، پیدا کند. افزون بر این، تردید کمی وجود دارد که این تجسم 

صادقانه از جنگ فاجعه بار شوروی در افغانستان، باعث می شود که 

خوانندگان روسی، هر چند نیت نویسنده این نباشد، تعهد روسیه 

برای جنگ در سوریه را زیر سؤال بربند؛ تعهدی که همین اکنون 

نشان گر  که  می دهد  نشان  را  باتالق  یک  از  مشخصی  جوانب  هم 

تأثیر بد و برعکس است. احتاالت فراوانی برای 

در  ما  امریکایی  خوانندگان  برای  مقاله  این  که،  این  مهم تر 

نشنال اینرست، می تواند زنگ خطری در رابطه به بیهودگی »ادامه 

دارد  حقیقت  این  البته  باشد.  افغانستان  در  نظامی«  حضور  دادن 

کم تر  امسال  تا  مالحظه ای  قابل  طور  به  متحده  ایاالت  تلفات  که 

هم  شود  کشته  افغانستان  در  دیگر  امریکایی  یک  اگر  اما  است؛ 

بسیار خواهد بود. ارتش امریکا در رشایط دشوار، اراده، شجاعت و 

کفایت را پیشه ی خود کرده و نشان داده است؛ اما هنوز هم خیلی 

گوناگونی  مزایای  شوروی،  جنگ  که  کرد  فراموش  می توان  آسان 

نسبت به جنگ ایاالت متحده در افغانستان داشت. شوروی به دلیل 

داشن مرز با افغانستان، می توانست تجهیزات سنگین را آسان تر و 

اقتصادی تر وارد این کشور کند. به همین ترتیب، ارتش شوروی از 

به  گسرده ای  دست رسی  مرکزی اش،  آسیای  جمهوری های  طریق 

افغانستان داشت  در  قومی  گوناگون  قومی گروه های  خویشاوندان 

که می توانستند تفاوت های فرهنگی و زبانی را آسان تر کنند. مهم تر 

که  کند  ادعا  باورپذیری،  مقداری  با  می توانست  شوروی  همه،  از 

امنیت در افغانستان برای امنیت ملی اتحاد جاهیر سوسیالیستی 

نبود؛  کرملین  منافع«  »هسته ی  این جنگ  اگر  است.  مهم  شوروی 

برای مسکو  قابل مالحظه«  »منفعت  در هر صورت می توانست یک 

پرهزینه  ماجراجویی  مورد  در  منی توان  را  چیزها  این  عین  باشد. 

در  غلتیده  و  دور  رسزمین  آن  در  واشنگن  شده ی  بدبرنامه ریزی  و 

برای  افغان ها  به  دادن  اجازه  در  هم  اکنون  همین  گفت.  خون، 

تصمیم گیری در مورد کشور شان بدون »کمک« خارجی ها، دیر کرده 

ایم و باید این کار را بکنیم.

چرا روسیه و امریکا هر دو در افغانستان ناکام ماندند؟
نویسنده: الیل ج. گولدشتاین

مهدی غالمی


