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جامعهگفت وگو

بــا رســیدن زمســتان در کنــار رسدی، آلودگــی هــوا 

ــه اوج خــود می رســد. برف باری  هــای  ــل ب ــز در کاب نی

اخیــر بــرای هفتــه ای، آلودگــی هــوای کابــل را کاهش 

داد و باشــندگان کابــل توانســتند چنــد روزی هــوای 

پــاک تنفــس کننــد؛ امــا پــس از پایــان برف باری هــا، 

آلودگــی هــوای کابــل دوبــاره افزایــش یافتــه کــه 

در نتیجــه ی آن در یــک هفتــه ی گذشــته، هــزاران 

ــد. ــده ان ــتان ها ش ــی بیامرس ــل راه ــنده ی کاب باش

رونــد  از  کــه  اصطالحــی  خشــونت«  »کاهــش 

وارد  و طالبــان  امریــکا  بیــن  گفت وگوهــای صلــح 

ادبیــات سیاســی صلــح افغانســتان شــده اســت؛ ایــن 

ــان قلمــداد می شــود  ــرای طالب ــی ب بیشــر بهانه جوی

و ارصار بــه ادامــه ی جنــگ در افغانســتان تــا ایــن 

کــه نشــان دهنده ی توافــق جمعــی طالبــان بــرای 

ــد. ــتان باش ــت افغانس ــا دول ــح ب ــراری صل برق

اظهــارات  کــه  گونــه  آن  کار،  جــای  ایــن  تــا 

ــت  ــن اس ــرده، ای ــح ک ــان واض ــروه طالب ــای گ مقام ه

دیگــر متایلــی... طالبــان  کــه 

قربان میرزایی  

)بازی گر – کارگردان ســینام و تیاتر(

 مســؤوالن اتــاق تجــارت مشــرک افغانســتان- 

بــر  پاکســتان  دولــت  کــه  می گوینــد  پاکســتان، 

ــع  ــت وض ــتان، محدودی ــی افغانس ــای صادرات کااله

کــرده و اجــازه ی ترانزیــت را منی دهــد.  

نقیب اللــه صافــی، رییــس هیــأت عامــل اتــاق 

تجــارت مشــرک افغانســتان – پاکســتان، می گویــد 

کــه دولــت پاکســتان بــا فرســتادن خربنامــه ای گفتــه 

در  افغانســتان  کاالهــای  صورتــی  کــه  در  اســت 

ــت  ــازه ی ترانزی ــد، اج ــده باش ــری نش ــر بارگی کانتی

منی دهنــد. را 

آقای صافی، اما گفته است...

چهــره ای کــه از زنــان افغانســتانی همــواره بــه 

زجردیــده،  بانــوان  شــده؛  داده  نشــان  جهانیــان 

در  ممکــن  نحــو  هــر  بــه  و  پرپــر شــده  چهــره ی 

اســت. گرداب مانــده 

ممکــن اســت افغانســتان جــای خوبــی بــرای 

ــت،  ــورد اذی ــی همــواره م ــان نباشــد؛ زنان ــِی زن زندگ

لت وکــوب و انــواع خشــونت های جســمی و جنســی 

قــرار گرفتــه و دیــد چنــدان مناســبی هــم نســبت بــه 

ــی هــم  ــل زنان ــن جــا در کاب ــا ای ــد؛ ام زندگــی ندارن

هســتند کــه دیــد مثبــت آن هــا بــه زندگــی روزبــه روز 

افرایــش می یابــد...

موهایــش را یــک طــرف صورتــش انداختــه. ســحر 18 

ســال دارد و دانشــجوی ســال اول دانشــکده ی ژورنالیــزم 

ــت.  ــل اس ــهر کاب ــی ش ــگاه های خصوص ــی از دانش در یک

خط هــای مــوازی روی لباســش آدم را بــه جهــان دیگــری 

ــه از  ــان دخــری ک ــش ســمت می دهــد. جه ــان بازوان می

افغانســتان می آیــد.  روزهــای زندگــی پســاطالبانی در 

ــی  ــون گرگ ــاد چ ــاده و ب ــش افت ــرف صورت ــادرش دو ط چ

ــد.  ــت می زن ــوهایش گش ــن گیس ــان خرم می

افغانســتان در پایــان یــک مذاکــره ی نفس گیــر قــرار 

گرفتــه اســت. مذاکــره ای  کــه امریــکا و طالبــان متــام قدرت 

و مهارت هــای دیپلامتیــک را بــرای اقنــاع هم دیگــر بــه کار 

بســتند تــا بــه جنــگ افغانســتان خامتــه داده شــود. اکنــون 

انتظــار مــی رود کــه دو طــرف، پرونــده ی مذاکــره را پــس از 

یــک ســال و چنــد مــاه، ببندنــد...

کــه  اســت  کــرده  امیــدواری  ابــراز  طالبــان،  گــروه 

توافق نامــه ی صلــح میــان ایــن گــروه و ایــاالت متحــده ی 

امریــکا، تــا پایــان مــاه جــاری میــالدی، بــه امضــا برســد.

ــان  ــی طالب ــر سیاس ــخن گوی دف ــاهین، س ــهیل ش س

در قطــر، بــا ارســال بیانیــه ای بــه روزنامه ی دان پاکســتان، 

گفتــه اســت کــه پیــش از امضــای...

کمیتــه ی مصؤونیــت خربنــگاران، اعــالم کــرده اســت 

کــه قتــل خربنــگاران در ســال 2019 میــالدی، 71 درصــد 

ــه اســت. کاهــش یافت

نجیــب رشیفــی، رییــس ایــن کمیتــه ، روز یک شــنبه 

)29 جــدی( گــزارش ســاالنه ای را از وضعیــت خربنــگاران در 

ــر اســاس... افغانســتان، منتــر کــرد کــه ب

عوامل نفوذی طالبان در صفوف نیروهای امنیتی؛ 
دولت کابل »هوشیار« باشد

طالبان: امیدواریم تا پایان ماه جاری میالدی 
توافق نامه ی صلح امضا شود

کاهش 71درصدی قتل خربنگاران 
در سال 2019 میالدی

با طالبان صلح کنیم؛ افغانستان زندان زنان می شود

طرح کاهش خشونت، فریب مردم
و جامعه ی جهانی است

زمام داران ما هرن و هرنمند را 
به دو روپیه منی خرند

نیم نگاهی بر نیم رخِ آموزِش
پیامدمحور در نظام آموزشی

آتش بس برای صلح
ارصار دولت و انکار طالبان

پاکستان بر کاالهای صادراتی 
افغانستان محدودیت وضع کرد

رانندگی زنان در کابل
دیگر تابو نیست
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افغانســتان در پایــان یــک مذاکــره ی 

نفس گیــر قــرار گرفتــه اســت. مذاکــره ای 

 کــه امریــکا و طالبــان متــام قــدرت و 

ــاع  ــرای اقن ــک را ب مهارت هــای دیپلامتی

ــگ  ــه جن ــا ب ــتند ت ــه کار بس ــر ب هم دیگ

ــون  ــود. اکن ــه داده ش ــتان خامت افغانس

ــس از  ــده ی مذاکــره را پ انتظــار مــی رود کــه دو طــرف، پرون

یــک ســال و چنــد مــاه، ببندنــد. در ایــن میــان، افغانســتان با 

ایــن  کــه در مذاکــرات امریــکا و طالبــان هیچ گونــه نقشــی را 

نداشــت و همــواره در پشــت درهــای مذاکــره رسگــردان بــود؛ 

ــتان  ــرات، افغانس ــن مذاک ــأله ی ای ــان مس ــن بی ــا مهم تری ام

اســت کــه بــه توافــق دو طــرف و نتیجــه ی آن مروعیــت 

ــش جــدی، بیــش از هــر  می دهــد. در حــال حــارض دو چال

ــکا و طالبــان  ــه نتایــج مذکــرات صلــح امری چالــش دیگــر، ب

ــدن  ــی ش ــث اجرای ــه بح ــت ک ــن اس ــده و ممک ــایه افکن س

توافق نامــه ی صلــح را زیــر پرســش قــرار دهــد. اول، برقــراری 

آتش بــس و دوم، کاهــش خشــونت ها؛ خواســت اساســی 

دولــت افغانســتان برقــراری آتش بــس اســت؛ آتش بســی  کــه 

دو ســال قبــل در متامــی شــهرهای افغانســتان اتفــاق افتــاد 

و طرف هــای جنــگ بــا پیشــانی بــاز، هم دیگــر را بــه آغــوش 

کشــیدند؛ امــا طالبــان بــه کاهــش خشــونت ها در شــهرهای 

بــزرگ افغانســتان توافــق نظــر دارنــد. در حــال حــارض ایــن 

دو چالــش، نقطــه ی محــوری اختالف هــای دولــت کابــل 

کاهــش  از  حالــی  در  طالبــان،  گــروه  اســت.  طالبــان  و 

ــروه،  ــن گ ــان ای ــه جنگ جوی ــد ک ــخن می زنن ــونت ها س خش

بــه تازگــی، مرکــز جدیــد ولســوالی ارغنــداب والیــت زابــل را 

ــوالی،  ــن ولس ــرف ای ــس از ت ــد. پ ــرل درآورده ان ــت کن تح

شــامری از منابــع محلــی والیــت زابــل نیــز مدعــی شــده  انــد 

کــه یــک فرمانــده ی پولیــس پــس از کشــن ســه رسبــاز، بــا 

هــژده نظامــی پولیــس بــه گــروه طالبــان پیوســته  انــد.

ــراد و  ــدن اف ــلیم ش ــگ، تس ــال جن ــورهای در ح در کش

فرماندهــان طرف هــا بــه یــک دیگــر، یــک امــر معمــول 

یــک  وقتــی  امــا  اســت؛  شــده  پذیرفتــه  قاعــده ی  و 

فرمانــده ی پولیــس و نظامیــان همــراه او بــه گــروه طالبــان 

ــوذی«  ــل نف ــا از»عوام ــوع نگرانی ه ــن موض ــد، ای می پیوندن

را در میــان نیروهــای امنیتــی بیشــر عریــان می کنــد. 

ــر،  ــال اخی ــد س ــل در چن ــوارد، حداق ــه م ــن گون ــبیه ای ش

ــه، در  ــور منون ــه ط ــت؛ ب ــاده اس ــاق افت ــورد اتف ــن م چندی

بیســتم مــاه حــوت ســال 2015، دو رسبــاز پولیــس محلــی، 

هشــت نفــر از هــم کاران خــود را در والیــت زابــل کشــتند و 

بعــد بــه گــروه طالبــان پیوســتند. در یــک حملــه ی نفــوذی 

ــس  ــج پولی ــار، پن ــت کنده ــال، در والی ــن س ــر در همی دیگ

ــی  ــر ط ــورد دیگ ــن م ــور، چندی ــن ط ــدند و همی ــته ش کش

چهــار ســال اخیــر در افغانســتان رخ داده کــه بیشــرین 

ــاده  ــاق افت ــس اتف ــای پولی ــان نیروه ــا در می ــن رویداده ای

ــت. اس

این گونــه عوامــل نفــوذی در میــان نیروهــای امنیتــی 

بــار دیگــر در والیــت زابــل  بــه خصــوص پولیــس ملــی 

اتفــاق افتــاد. منابــع محلــی در والیــت زابــل گفتــه  انــد یــک 

فرمانــده ی پولیــس ولســوالی ارغنــداب ایــن والیــت و هــژده 

نظامــی همــراه او بــا متــام تجهیــزات نظامــی  شــان بــه گــروه 

ــد. ــته  ان ــان پیوس طالب

ــل  ــه دلی ــه ب ــد ک ــد می کنن ــه تأیی ــؤوالن وزارت داخل  مس

خلــق مشــکالت جــدی در یکــی از پوســته های پولیــس 

ولســوالی ارغنــداب، یــک فرمانــده ی پولیــس و هــژده نظامــی 

همــراه او بــه طالبــان پیوســته انــد؛ امــا هنــوز مشــخص 

ــن  ــه ای ــه ب ــرا و چگون ــس چ ــان پولی ــن نظامی ــه ای ــت ک نیس

ــاون ســخن گوی  ــی، مع ــروه امین ــد. م گــروه ملحــق شــده ان

وزارت داخلــه، عوامــل نفــوذی در میــان نیروهــای پولیــس را 

ــن  ــری در ای ــی های بیش ــه بررس ــد ک ــد و می گوی رد می کن

زمینــه آغــاز شــده و بعــدا مشــخص خواهــد شــد کــه آیــا ایــن 

افــراد تســلیم شــده و یــا هــم بــه دلیــل مشــکالت دیگــری بــه 

ــد. ــان پیوســته  ان طالب

گــروه  پرخاش گــری  قــدرت  حــوادث،  ایــن  اســتمرار 

ــح  ــرات صل ــم، مذاک ــی ه ــرد و از جانب ــد می ب ــان را بلن طالب

ــه  ــود، را ب ــزار ش ــده برگ ــت در آین ــرار اس ــه ق ــی ک بین االفغان

ــال حــوادث عوامــل نفــوذی  ــه دنب ــد. ب ــر می کن شــدت متأث

طالبــان در میــان نیروهــای امنیتــی، شــامری از آگاهــان 

ــان هــر مذاکــره،  ــاور اســتند کــه در جری ــن ب ــر ای نظامــی، ب

بــه  حوادثــی از قبیــل تســلیم شــدن طرف هــای جنــگ 

یک دیگــر بــه وقــوع می پیونــدد کــه مســأله ی جــدی ای 

نیســت؛ در برخــی جاهــا، ممکــن اســت عوامــل نفــوذی 

باشــد، یــا کمــک نرســیده و یــا هــم مهــامت جنگــی را متــام 

ــات دارد. ــه تحقیق ــاز ب ــه نی ــد ک ــرده  ان ک

میرزامحمــد یارمنــد، آگاه نظامــی، می گویــد؛ توافقی کــه 

اســت  قــرار  و  گرفتــه  صــورت  طالبــان  و  امریــکا  میــان 

در آینــده ی نزدیــک امضــا شــود، پــس از امضــای ایــن 

کــه  می شــود  آغــاز  بین االفغانــی  مذاکــرات  توافق نامــه، 

ــا اجامعــی از ســوی  در ایــن صــورت، نیــاز اساســی اســت ت

دولــت افغانســتان و گــروه طالبــان شــکل بگیــرد.

ــای  ــامع گزینه ه ــن اج ــه در ای ــت ک ــد اس ــد، معتق یارمن

مــورد توجــه دولــت افغانســتان و گــروه طالبــان مطــرح 

مذاکــره  ســوی  بــه  طــرف  دو  آن،  از  پــس  و  می شــود 

می رونــد؛ در واقــع، مذاکــره مرحلــه ی گزینه هــا اســت و 

ممکــن، گزینه هــای مطــرح شــده از ســوی طرف هــا رد و 

ــاد، یکــی از  ــه احتــامل زی ــا قبــول شــود. در هــر صــورت ب ی

بــود. خواهــد  مذاکــرات  طوالنی تریــن 

ــه خاطــر  ــن آگاه نظامــی، بیــان می کنــد کــه اجــامع ب ای

ــت  ــامع طــرف دار دول ــف اجت ــا الیه هــای مختل ــن اســت ت ای

ــد  ــرار گیرن ــه آگاهــی کامــل ق ــان ب افغانســتان و گــروه طالب

و اگــر صلــح در کشــور تأمیــن می شــود، ناامنی هــا بــروز 

ــان  ــان طالب ــدادی از جنگ جوی ــر، تع ــان دیگ ــه بی ــد. ب نکن

ــا زمینه ســاز یــک ناامنــی  بــه گــروه داعــش ملحــق نشــوند ت

دیگــر باشــند.

ــیار  ــتان بس ــت افغانس ــرای دول ــره ب ــم مذاک ــارت و فه مه

مهــم و رضوری اســت؛  مذاکــره ای کــه جنــگ، مبــارزه، 

ســلطه، غلبــه و از ایــن قبیــل واژه هــای نامیمــون را از قامــوس 

افغانســتان ریشــه کن کنــد. امــروزه مذاکراتــی کــه میــان 

امریــکا و طالبــان جریــان دارد و قــرار اســت کــه رشــته ی ایــن 

مذاکــرات بــه دولــت افغانســتان و گــروه طالبــان تعلــق گیــرد، 

ــه  ــت یابی ب ــده در دس ــای مذاکره کنن ــراد و گروه ه ــش اف نق

ــه نظــر  اهــداف )ختــم جنــگ افغانســتان( مهــم و حیاتــی ب

می رســد.

آبســن  مذاکــره،  گفــت  می تــوان  دیگــر،  عبــارت  بــه 

یــا  و  نفــر  چنــد  یــا  دو  کــه  اســت  کلیــدی  ســوژه های 

گروهــی دارای هدف هــای مشــرک و متضــاد، طرح هــای 

پیشــنهادی خــود را بــه منظــور حــل منازعــات بیــان می کننــد 

و رشایــط خاصــی را مــورد بحــث قــرار می دهنــد تــا احتــامال 

بــه توافــق برســند. در عیــن حــال،  مذاکــره، صورتــی از 

تصمیم گیــری مشــرک اســت کــه در بیشــر مــوارد، بــه 

عنــوان داد و ســتد و یــا هــم بده بســتان آشــکار میــان دو 

طــرف اســت کــه هــر یــک چیــزی را از دیگــری می خواهــد؛ 

بــه همیــن خاطــر، هــر یــک از دو طــرف می تواننــد پیشــنهاد 

ــد. ــل را نپذیرن ــرف مقاب ط

در مذاکــرات امریــکا و طالبــان، بزرگ تریــن دادوســتد 

»هــامن خــروج نیروهــای خارجــی از افغانســتان و قطــع 

ــا  ــت؛ ام ــتی« اس ــبکه های تروریس ــا ش ــان ب ــکاری طالب هم

ایــن  کــه امریــکا و طالبــان بــا چــه توافق هــای بنیــادی ای بــه 

تفاهــم رســیده  انــد، هنــوز جزئیــات ایــن توافــق بیــرون داده 

ــد،  ــتلزم می کن ــتان را مس ــت افغانس ــه دول ــا آن چ ــده؛ ام نش

ــع  ــرای قط ــود را ب ــم خ ــدرت فه ــارت و ق ــه مه ــت ک ــن اس ای

کامــل جنــگ و خشــونت در مذاکــره بــا طالبــان، بلنــد بــربد؛ 

بنابرایــن، دولــت افغانســتان در مذاکــره بــا طالبــان بایــد روی 

موضوعــات طرح شــده، ارزش گــذاری و بعــد مذاکــره کنــد کــه 

ــم  ــا ه ــی و ی ــون اساس ــل قان ــاالی تعدی ــره ب ــا مذاک ــا واقع آی

بــاالی نظــام جمهــوری، مــی ارزد یــا خیــر.

بــا رســیدن زمســتان در کنــار رسدی، 

اوج  بــه  کابــل  در  نیــز  هــوا  آلودگــی 

خــود می رســد. برف باری  هــای اخیــر 

ــل  ــوای کاب ــی ه ــه ای، آلودگ ــرای هفت ب

کابــل  باشــندگان  و  داد  کاهــش  را 

پــاک  هــوای  روزی  چنــد  توانســتند 

تنفــس کننــد؛ امــا پــس از پایــان برف باری هــا، آلودگــی 

هــوای کابــل دوبــاره افزایــش یافتــه کــه در نتیجــه ی آن 

ــل راهــی  در یــک هفتــه ی گذشــته، هــزاران باشــنده ی کاب

انــد. شــده  بیامرســتان ها 

بــر اســاس آمــاری کــه از ســوی وزارت صحــت عامــه ارائــه 

ــد  ــت هزار و پنج ص ــته هش ــه ی گذش ــان هفت ــده، در جری ش

نفــر بــه دلیــل آلودگــی  هــوا بــه بیامرســتان های شــهر 

کابــل مراجعــه کــرده انــد کــه در ایــن میــان بیشــر شــان از 

مشــکالتی چــون زکام و رسفــه و انســداد شــش ها شــکایت 

داشــته انــد. 

وزارت،  ایــن  ســخن گوی  جلیــل،  نظام الدیــن 

سیســتم  »مــا  می گویــد:  کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه 

ــه  ــل، ک ــفاخانه های کاب ــم از ش ــه وار داری ــی هفت گزارش ده

از هفــده شــفاخانه آمــار جمــع آوری می شــود و بــا توجــه 

ایــن بــه گــزارش، میــزان مراجعیــن امــراض تنفســی بــه 

اســت.« شــده  بیشــر  شــفاخانه ها 

آقــای جلیــل افــزود، کســانی کــه بــه دلیلــی آلودگــی هــوا 

و مشــکالت تنفســی بــه شــفاخانه ها مراجعــه کــرده انــد، بــه 

ــد  ــرادی ان ــته ی اول، اف ــوند. دس ــیم می ش ــته تقس ــه دس س

ــل زکام و  ــی بیامری هــای تنفســی مث کــه از اعــراض ابتدای

رسفــه شــکایت داشــته انــد. 

دســته ی دوم و ســوم شــامل افــرادی انــد کــه بــه دلیــل 

شــهر  شــفاخانه های  بــه  شــش ها  انســداد  و  ســینه  بغل 

ــد. ــرده ان ــه ک ــل مراجع کاب

بــر اســاس گــزارش دوهفتــه پیــش ایــن وزارت، 17 نفر در 

شــهر کابــل بــه دلیــل آلودگــی هــوا جــان خــود را از دســت 

داده و همیــن گونــه 9000 تــن دیگــر راهــی بیامرســتان ها 

ــر  ــه ی اخی ــد، در هفت ــد؛ امــا وزارت صحــت می گوی شــده ان

کســی بــه علــت آلودگــی  هــوا جــان نباختــه اســت. 

کاهــش  در  کوتاه مدتــی  تأثیــر  برف باری هــا  هرچنــد 

آلودگــی  هــوای کابــل دارد؛ امــا بــه دلیــل رسدی  هــوا و 

ــدن  ــه باری ــن ک ــس از ای ــنگ، پ ــاد از زغال س اســتفاده ی زی

بــرف دوبــاره متوقــف می شــود، آلودگــی هــوا بــاز هــم 

می یابــد.  افزایــش 

آلودگــی  هــوای کابــل بســته بــه عامل هــای زیــادی 

اســت. مســؤوالن ریاســت محیــط زیســت کابــل می گوینــد، 

هــم طبقــه ی فقیــر و هــم طبقــه ی رسمایــه دار در آلــوده 

ــد.  ــش دارن ــط نق ــردن محی ک

بــر اســاس قانــون محیــط زیســت، آلوده کــردن فضــا جــرم 

اســت؛ امــا از طرفــی زغال ســنگ بــه گونــه ی رسســام آور 

ــوخت  ــار س ــد. در کن ــرف می رس ــه م ــده و ب ــل ش وارد کاب

ــه  ــتیک ب ــه و پالس ــای کهن ــتفاده از تایره ــنگ، اس زغال س

عنــوان مــواد ســوخت نیــز از دیگــر عواملــی انــد کــه ســبب 

افزایــش آلودگــی هــوای کابــل شــده اســت. 

در  کابــل،  زیســت  محیــط  رییــس  هامیــون،  کاظــم 

ــچ  ــه هی ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــا روزنام ــو ب گفت وگ

زغال ســنگی در افغانســتان تصفیه شــده نیســت. »فقــط 

شــکل و  ظاهــرش تصفیه شــده اســت؛ در یــک چــوکات 

آورده انــد و قالــب داده انــد. هیــچ کــدام از این هــا تصفیــه 

کــرده  را  کاری  هم چــون  افغانســتان  در  نیســت.  شــده 

ــر  ــنگ، هزینه ب ــش زغال س ــه پال ــن ک ــرای ای ــد. ب منی توانن

ــه ی  ــه از تصفی ــی ک ــن زباله های ــرای دف ــا ب ــم ج ــت و ه اس

نــدارد.« وجــود  می مانــد  زغال ســنگ 

ــرب  ــرات مخ ــردم از تأثی ــی م ــدم آگاه ــم ع ــویی  ه از س

آلودگــی هــوا، نیــز مشــکل زاه شــده اســت. بــه گفتــه ی 

رییــس محیــط زیســت کابــل، رســانه ها کــه مهم تریــن 

قســمت  در  اســت،  جمعــی  اطالع رســانی  وســیله ی 

بــاالی  هــوا  آلودگــی  منفــی  تأثیــرات  از  آگاهی دهــی 

اســت.  کــرده  کوتاهــی  شــهروندان، 

هــم  مــا  »رســانه های  می گویــد:  هامیــون  کاظــم 

ــش  ــوا کاه ــی  ه ــه آلودگ ــه روز ک ــتند، دو س ــره زده اس روزم

پیــدا کــرد، هیــچ رســانه ای در مــورد آلودگــی هــوا گزارشــی 

ــا  ــد، آالینده ه ــرف باری ــه ب ــد روزی ک ــان چن ــدارد. در جری ن

کــم شــد. رســانه ها هــم پیگیــر نبودنــد.«

ــده  ــدر نگران کنن ــر آن ق ــاه اخی ــک م ــوا در ی ــی ه آلودگ

شــده کــه چنــدی پیــش رییس جمهــور غنــی کمیتــه ی 

ــوا  ــی  ه ــی آلودگ ــی عوامل ــور بررس ــه منظ ــراری ای را ب اضط

ــرد.  ــاد ک ایج

مســؤوالن  بــا  کــه  نشســتی  در  غنــی  رییس جمهــور 

اتحادیه هــای خدمــات تولیــدی و صعنتــی انــرژی قابــل 

تجدیــد داشــت، گفــت کــه حکومــت افغانســتان بــرای 

جلوگیــری از آلودگــی هــوا، بــه دنبــال تولیــد انــرژی بدیــل 

بــه جــای ســوخت نفــت و زغال ســنگ اســت. 

ــن  ــردن ای ــی ک ــرای عمل ــه ب ــرد ک ــد ک ــی تأکی ــای غن آق

هــدف، حکومــت حــارض اســت بــا متــام رشکت هــای تولیــد 

ــا در ایــن زمینــه  ــرژی آفتابــی وارد یــک مشــارکت شــود ت ان

تســهیالت فراهــم شــود. 

هم چنــان وزارت داخلــه، شــهرداری کابــل و اداره ی ملــی 

محیــط زیســت نیــز چندیــن مرکــز تجــاری و ســاختامن ها را 

ــاری مســدود  ــر معی ــه  دلیــل اســتفاده از ســوخت های غی ب

کــرده انــد.

ــی  ــه  در زمســتان امســال، حکومــت، اداره ی مل ــا آن ک ب

محیــط زیســت و وزارت داخلــه تــالش کردنــد تــا برنامه هایــی 

ــام  ــت انج ــط زیس ــای محی ــش آالینده ه ــور کاه ــه منظ را ب

دهنــد؛ امــا بــا توجــه بــه ایــن کــه شــامر بیــامران مبتــال بــه 

ــز  ــا نی ــن برنامه  ه ــه، ای ــش یافت ــی افزای ــای تنفس مریضی ه

کارا نبــوده اســت.  
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انتخابــات  نتایــج  بــه  نگاه هــا  متــام  روزهــا  ایــن 

صلــح  گفت وگوهــای  البتــه  و  ریاســت جمهوری 

امریــکا و طالبــان در قطــر اســت. نتایــج انتخابــات 

تاریــخ  انتخابــات  بدتریــن  کــه  ریاســت جمهوری 

تأثیــر  مــردم  زندگــی  متــام  بــر  اســت،  افغانســتان 

گذاشــته و رسنوشــتش هنــوز معلــوم نیســت. تأخیــر در 

اعــالم نتایــج ابتدایــی، نهایــی و جنجال هــای انتخابــات 

ــا مذاکره هــای صلــح دوحــه  کــه برخــی ریشــه ی آن را ب

ــتان  ــزرگ در افغانس ــکالت ب ــد، از مش ــل می دانن متص

دامئــی  غیبــت  در  کــه  مذاکره هایــی  اســت؛  بــوده 

ــاال  ــع و ح ــار قط ــد ب ــتان چن ــردم افغانس ــت و م حکوم

دوبــاره از رس گرفتــه شــده اســت. 

بــه نظــر می رســد ایــن روزهــا فاصلــه بیــن حکومــت 

افغانســتان و امریــکا زیــاد شــده اســت کــه آن  هــم 

ــت. از  ــح اس ــای صل ــات و گفت وگوه ــه انتخاب ــته ب وابس

ــدا اســت کــه حکومــت افغانســتان  ــن و شــواهد پی قرائ

امیــد چندانــی بــرای تأثیرگــذاری روی رونــد توافق نامــه 

و آینــده ی صلــح افغانســتان حداقــل در ایــن مقطــع 

نــدارد؛ بــرای همیــن، معــاون رییس جمهــور افغانســتان 

»رسور دانــش« روز گذشــته در کابــل بــه گونــه ای ســخن 

ــکا و  ــق امری ــورت تواف ــگ در ص ــدید جن ــت و از تش گف

طالبــان روی نظــام امارتــی ابــراز نگرانــی کــرد کــه 

مشــخص بــود رسان حکومــت افغانســتان کامــال از مــن 

ــد. ماجــرا دور ان

دانــش گفــت کــه توافــق روی نظــام امارتــی و یــا هــر 

ــنیده  ــتبداد از آن ش ــای اس ــدای پ ــه ص ــر ک ــام دیگ نظ

شــود، صلــح نیســت؛ بــل تشــدید جنــگ بــا نــام و عنــوان 

دیگــر اســت.

کــه  آن  ضمــن  رییس جمهــور  معــاون  حرف هــای 

از آن داشــت کــه  بــود، نشــان  یــک تهدیــد واضــح 

نتایــج  نگــران  مــردم  از  بیــش  افغانســتان  حکومــت 

امریــکا و  گفت وگوهــای صلــح و مفــاد توافق نامــه ی 

رسان طالبــان در قطــر اســت. ایــن روزهــا محــور بحــث 

و دغدغــه ی سیاســت مداران افغانســتان توافــق امریــکا 

و طالبــان بــر رس کاهــش خشــونت ها و نــدادن تضمیــن 

واضــح بــرای آتش بــس اســت. طالبــان گفتــه انــد کــه بــا 

ــهرهای  ــونت ها در ش ــش خش ــر رس کاه ــا ب امریکایی ه

بــزرگ بــه توافــق رســیده انــد؛ امــا حکومــت افغانســتان 

اجرایــی  ضامنــت  خشــونت،  کاهــش  کــه  می گویــد 

نداشــته و از نظــر حقوقــی، کســی را متعهــد بــه رعایــت 

عــدم  دارد،  وجــود  کــه  مشــکلی  منی کنــد.  چیــزی 

یک پارچگــی سیاســی، اجــامع عمومــی و هامهنگــی 

حامــی  بزرگ تریــن  عنــوان  بــه  امریکایی هــا  بــا 

ــی  ــت. هم زمان ــه اس ــن زمین ــتان در ای ــت افغانس حکوم

ریاســت جمهوری  انتخابــات  و  صلــح  گفت وگوهــای 

افغانســتان و مشــکالتی کــه در درون حکومــت وحــدت 

ملــی وجــود داشــت، موجــب شــد کــه اختالف هــای 

سیاســی و اجتامعــی در افغانســتان نســبت بــه هــر 

ــه  ــیدن ب ــت از رس ــود و حکوم ــر ش ــری بیش ــان دیگ زم

ــه گفت وگوهــای  ــرای ورود ب ــک اتحــاد و هامهنگــی ب ی

صلــح کــه ضامــن حفــظ متــام دســت آوردها باشــد، بــاز 

ــد. مبان

ــتان  ــت افغانس ــردم و حکوم ــکی، م ــچ ش ــدون هی ب

و  جنــگ  دهــه،  چنــد  از  پــس  کــه  دارنــد  دوســت 

ــه  ــرای ب ــا ب ــد؛ ام ــان برس ــه پای ــور ب ــزی در کش خون ری

ــامانی های  ــاد و نابس ــت، فس ــن وضعی ــدن ای ــود آم وج

وضعیــت  از  خارجی هــا  نارضایتــی  و  درون حکومتــی 

سیاســی کشــور نیــز از دالیــل مهــم اســت. اشــتباه های 

راهــربدی نظــام و عــدم تعریــف درســت جنــگ و برخــورد 

ــب  ــل و مناس ــز کام ــدم تجهی ــف، ع ــای مخال ــا گروه ه ب

ــش  ــوص در بخ ــه خص ــتان ب ــی افغانس ــای نظام نیروه

ــات  ــده و مامش ــورهای کمک کنن ــوی کش ــی از س هوای

بــا تروریســت ها، موجــب شــد کــه آن هــا هــر روز بیشــر 

ــا  ــی برســد ت ــه جای ــه و کار ب ــر گرفت ــال و پ از گذشــته ب

ــه عنــوان  بگوینــد کــه حکومــت و مــردم افغانســتان را ب

ــد.  ــول ندارن ــح قب ــده ی صل ــرف مذاکره کنن ط

بــه نظــر می رســد بــا وجــودی کــه حکومــت از چنــدی 

ــاد  ــح را ایج ــور صل ــت در ام ــرف وزارت دول ــن  ط ــه ای ب

ــح و  ــای صل ــزم مذاکره ه ــوز مکانی ــا هن ــت؛ ام ــرده اس ک

ترکیــب قــوی و نخبــه وجــود نــدارد کــه بــر متــام زوایــای 

مطابــق  عزت منــد،  صلــح  بــه  رســیدن  و  گفت وگــو 

ــد؛  ــلط باش ــتان مس ــردم افغانس ــر م ــت و نظ ــا خواس ب

صلحــی کــه حکومــت و مــردم افغانســتان در محــور 

ــی و  ــزاب سیاس ــی، اح ــای مدن ــام نهاده ــوده و مت آن ب

ــا و  ــا ارزش ه ــند ت ــک باش ــی در آن رشی ــای قوم گروه ه

ــود. ــظ ش ــده حف ــت آم ــه دس ــت آوردهای ب دس

کــه  نظامــی  اســت  گفتــه  رییس جمهــور  معــاون 

صــدای پــای دیکتاتــوری و اســتبداد از آن شــنیده شــود، 

جمهوریــت و حقــوق افــراد را نقــض کنــد، صلــح نــه 

ــام دیگــر اســت؛ در حالــی کــه فضــای  ــا ن کــه جنــگ ب

سیاســی افغانســتان در متــام ایــن ســال ها بــه ســمتی 

حرکــت کــرده اســت کــه هــر روز مــردم بیشــر از دیــروز 

نگــران شــده انــد؛ چــون فقــر، بــی کاری، فســاد و ده هــا 

افغانســتانی  انســان  روزگار  از  دمــار  دیگــر،  مشــکل 

درآورده اســت.

عوامل نفوذی طالبان در صفوف نیروهای امنیتی؛ 
دولت کابل »هوشیار« باشد

آلودگی هوا عامل افزایش بیامری ها
آلودگی هوا در هفته ی گذشته 8500 نفر را راهی شفاخانه ها کرد

صدای پای استبداد
سیدمهدی حسینی

عبدالرازق اختیاربیگ
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چهــره ای کــه از زنــان افغانســتانی 

همــواره بــه جهانیــان نشــان داده 

شــده؛ بانــوان زجردیــده، چهــره ی 

پرپــر شــده و بــه هــر نحــو ممکــن در 

گرداب مانــده اســت.

بــرای  خوبــی  جــای  افغانســتان  اســت  ممکــن 

زندگــِی زنــان نباشــد؛ زنانــی همــواره مــورد اذیــت، 

لت وکــوب و انــواع خشــونت های جســمی و جنســی 

ــه  ــدان مناســبی هــم نســبت ب ــد چن ــه و دی ــرار گرفت ق

ــم  ــی ه ــل زنان ــا در کاب ــن ج ــا ای ــد؛ ام ــی ندارن زندگ

ــه روز  ــی روزب ــه زندگ ــا ب ــت آن ه ــد مثب ــه دی ــتند ک هس

ــه ای از  ــه در گوش ــده ای ک ــه آین ــد و ب ــش می یاب افرای

ــه  ــرای ب ــوز ب ــد، هن ذهــن خــود آن را مجســم کــرده ان

واقعیــت مبــدل شــدن بــال می زنــد.

ــرای  ــه ب ــتند ک ــی اس ــان آن های ــن زن ــه ی ای از جمل

رفــن بــه رس کار و یــا دیگــر مکان هــا منی خواهنــد 

در  همیــن  بــرای  باشــند؛  مــرد  یــک  نیازمنــد 

ــه رس  ــد و ب ــوزش می بینن ــی آم ــای رانندگ آموزش گاه ه

پــا بــودن خــود شــان بیشــر اعتــامد دارنــد.

نظیفــه کریمــی از جملــه بانوانــی اســت کــه در 

یکــی از آموزش گاه هــای آمــوزش رانندگــی در شــهر 

ــه  ــه ب ــه در رابط ــرد. از نظیف ــاد می گی ــده ی ــل رانن کاب

پرســیدم  رانندگــی  بــه  عالقه منــدی اش  چگونگــی 

گفــت: »بحــث عالقــه جــدا اســت کــه بــه ایــن مســلک 

چشــم گیر  بیشــر  نیــاز  بحــث  امــا  دارم؛  عالقــه 

موجودیــت  در  افتــاده  اتفــاق  بارهــا  چــون  اســت؛ 

ــم  ــا می دان ــم؛ ام ــتفاده کن ــته ام از آن اس ــر نتوانس موت

می توانــم ایــن وضعیــت را تغییــر دهــم.«

ــامری  ــکالت بی ش ــا مش ــان ب ــه زن ــن ک ــار ای در کن

دســت و پنجــه نــرم می کننــد، بــاز هــم خــود را بــا 

رشایــط زندگــی ســازگار کــرده و همــواره در تــالش 

پیــدا کــردن راه حــل، بــا مشــکالت خــود راه هــای 

ــا کدامیــن  ــد کــه ب ــه امتحــان می گیرن بی شــامری را ب

راه می شــود بهــر زیســت.

محمــد باقــر، اســاس گذار یکــی از آموزش گاه هــای 

آمــوزش رانندگــی در کابــل اســت؛ او هدفــش از ایجــاد 

ایــن مرکــز را پاییــن آوردن نــرخ حــوادث ترافیکــی 

صــورت  بــه  رانندگــی  عالقه منــدان  بــه  و  می دانــد 

معیــاری آمــوزش می دهــد.

ــه فعالیــت آغــاز کــرد  ــن مرکــز در ســال 1382 ب ای

کــه تــا هنــوز نزدیــک بــه 50 تــا 60 هــزار فــارغ داشــته 

ــت کنندگان آن  ــر در خواس ــدی بیش ــه درص ــت ک اس

بانــوان اســتند.

در  زنــان  رانندگــی  مــورد  در  فرهنگــی  وضعیــت 

ــا  ــورد ب ــن م ــت. ای ــب نیس ــدان مناس ــتان چن افغانس

شــامری از مــردان کهن ســال مصاحبــه کــردم کــه 

نظــر شــان در رابطــه بــه رانندگــی زنــان مثبــت نبــود؛ 

ــد  ــاق بیفت ــه ای اتف ــر حادث ــد اگ ــر می کنن ــون  فک چ

ــع  ــا جم ــراف آن ه ــتفاده جو دور و اط ــوء اس ــردان س م

خواهنــد شــد و در شــامری مــوارد خــود راننده هــا 

ــد  ــا می کنن ــه صــورت عمــدی مهی ــع حــوادث را ب موق

تــا باشــد راهــی بــرای بــه درد رس انداخــن زنــان 

ــد. ــدا کنن ــده پی رانن

ــوارد  ــر م ــت؛ در بیش ــن نیس ــتان ای ــر داس ــا آخ ام

بانــوان نیــز از ایــن حــال ناخــوش انــد و دوســت ندارند 

ــد نظــر شــان  ــا چنیــن چیــزی مواجــه شــوند؛ هرچن ب

ــرای  ــا ب ــت؛ ام ــت اس ــردم مثب ــد م ــر دی ــورد تغیی در م

ــت. ــی نیس ــر کاف ــش خاط آرام

ظریفــه از دیگــر بانــوان راننــده در کابــل اســت 

را  خــود  شــخصی  موتــر  مشــکالت  رفــع  بــرای  و 

امــا  اســت؛  مــردم خوش حــال  رویــه ی  از  او،  دارد. 

در  کــه  اســت  خــودش  هم جنســان  از  گالیــه اش 

ــرزه  ــان پ ــی زن ــه رانندگ ــان ب ــا، زن ــامری موقعیت ه ش

. ینــد می گو

ــه  ــن ب ــرای رف ــه ب ــگاه ک ــران دانش ــی از دخ برخ

دانشــگاه از موتــر شــخصی اســتفاده می کننــد و خــود 

ــت   ــن منربپلی ــارت رف ــه غ ــتند، از ب ــده اس ــان رانن ش

موتــر شــان نگراننــد و ایــن کــه گاهــی بــه صــورت 

عمــدی هــوای تایرهــای موتــر شــان کشــیده می شــود.

ــه دو دهــه ی اخیــر، زمینه ســاز امکاناتــی  نزدیــک ب

بــرای زنــان بــوده اســت کــه امــروز نــه تنهــا نقــش زنــان 

در رانندگــی بارزتــر اســت، بلکــه در تجــارت، صنعــت، 

صفــوف  بــه  آن هــا  پیوســن  و  پــرورش  و  آمــوزش 

نیروهــای امنیتــی و دفاعــی نیــز گســرده تر شــده 

ــان  ــه زندگــی در زن ــد ب اســت کــه نشــان دهنده ی امی

ــت. اس

بــه گفتــه ی روح اللــه رضوانــی، روان شــناس، آن چــه 

از بُعــد روانــی امیــد بــه زندگــی در زنــان و ســایر زنــان 

افغانســتانی را در جامعــه ای شــبیه افغانســتان افرایش 

بــرای دســت یافن  معمــول  می دهــد، فرصت هــای 

بــه موفقیــت اســت. نقــش نهادهــای اجتامعــی و 

ــت و  ــه موفقی ــر ب ــر منج ــان بیش ــخصی زن ــالش ش ت

ــود. ــط می ش ــر رشای تغیی

بــرای نخســتین  بــار زنــان راننــده در کابــل پایتخــت 

نشســتند.  مینی بــوس  فرمــان  پشــت  افغانســتان، 

ــی  ــاد ایتالیای ــک نه ــی ی ــک مال ــا کم ــه ب ــار زن ک چه

رانندگــی آموختنــد از میــان ده هــا زن انتخــاب شــدند 

ــوان  ــه عن ــی ب ــک دوره ی آموزش ــدن ی ــس از گذران و پ

راننــده ی مینی بــوس در برنامــه ی موســوم بــه »شــاتل  

ــی« انتخــاب شــدند. صورت

ــا ایــن اتوبوس هــا رایــگان اســت.  ــان ب رفت وآمــد زن

ــروژه  ــن پ ــدف ای ــد: »ه ــاد می گوین ــن نه ــؤوالن ای مس

ایــن اســت کــه زنــان بــرای خــود کار کننــد، ارتباطاتــی 

کســب کننــد و بتواننــد در آینــده صاحــب کار مســتقل 

شــوند.«

یــک  تــا  افغانســتان  در  زنــان  بــرای  رانندگــی 

ــامری  ــداد انگشت ش ــا تع ــود. تنه ــو ب ــش تاب ــه پی ده

از زنــان دل بــه دریــا زده و پشــت فرمــان موترهــای 

ــی  ــک، راهنامی ــت ترافی ــا ریاس ــتند؛ ام ــواری نشس س

و رانندگــی افغانســتان، می گویــد بــرای صدهــا زن 

ــت. ــرده اس ــادر ک ــی ص ــواز رانندگ ج

در  زنــان  بــرای  کوچــک  خودروهــای  رانــدن 

افغانســتان حــاال یــک امــر عــادی اســت؛ امــا تجربــه ی 

ســه  در  حداقــل  مینی بــوس  موترهــای  رانندگــی 

تازگــی دارد. اخیــر  دهــه ی 

علی ســینا ســائد، ســخنگوی وزارت ترانســپورت، 

می گویــد: »آمــوزش رانندگــی بــرای 20 تــن از بانــوان 

ــود.  ــه ب ــورت گرفت ــال ص ــا قب ــی ایتالی ــت مال ــا حامی ب

پــس از آن وزارت ترانســپورت یــک طــرح بس هــای 

شــهری بــه زنــان ســاخته و آن را بــه اداره ی امــور 

ــون می شــود کــه  ــغ 58 میلی ســپرد. بودجــه ی آن مبل

وزارت مالیــه  قــرار اســت آن را بپــردازد؛ ایــن طــرح 

ــده ی  ــوده و صــد دســت یار رانن ــر ب شــامل پنجــاه موت

ــت. ــد داش زن خواه

ایــن زنــان راننــده شــامری از کارمنــدان وزارت زنــان 

و شــامری از دانش آمــوزان دانشــگاه های خصوصــی 

ــد. ــل می کنن را منتق

داشــن الگــو از هــامن گــروه و جنــس کــه موفقیــت 

در ایــن مســلک داشــته باشــد، می توانــد الهام بخــش 

بــرای ســایرین نیــز باشــد؛ کــه در ایــن زمینــه، نقــش 

ایــن  تبــارز  در  اجتامعــی  نهاد هــای  و  رســانه ها 

شــخصیت ها می توانــد تأثیرگــذار باشــد.

افزایــش زنــان راننــده، بیان گــر آن اســت کــه زنــان 

ــر  ــه ه ــهروندی ک ــردی و ش ــق ف ــد از ح ــز می توانن نی

فــرد در جامعــه دارد، خــود اســتفاده کننــد. در حالــی 

کــه تــا چنــدی قبــل هــم در کشــور پیش رفتــه ای 

رانندگــی  حــق  زنــان  ســعودی  عربســتان  ماننــد 

نداشــتند؛ امــا تــا قبــل از دوره ی طالبــان و مجاهدیــن 

زنــان در کابــل راننــده ی بس هــای شــهری بودنــد. در 

ایــن روزهــا افزایــش راننده هــا در کابــل بیان گــر ایــن 

ــان  ــای نه ــد توانایی ه ــز می توانن ــان نی ــه زن ــت ک اس

ــد. ــاده کنن خــود را در عمــل پی

بســیاری از ذهنیت هــای اشــتباه ایــن کــه زنــان 

منی تواننــد کارهایــی مثــل رانندگــی را انجــام بدهنــد 

ــد  ــرار می توان ــداد و تک ــش تع ــه افزای ــن ک ــر ای و مهم ت

ــی  ــد. ول ــته باش ــر داش ــا تأثی ــن ذهنیت ه ــر ای در تغیی

ــز  ــه نی ــان جامع ــد در اذه ــدک باش ــم ان ــن رق ــر ای اگ

ایــن  نبایــد  کــه  اســتثنا شــکل می گیــرد  پذیــرش 

ــود. ــن ش چنی

ــد  ــان بای ــا ذهنیت هــای اشــتباه، زن ــارزه ب ــرای مب ب

ــبی  ــر نس ــش خاط ــا آرام ــد ت ــر بگیرن ــی را در نظ نکات

ــد. ــل کنن حاص

ــود  ــی خ ــق طبیع ــان از ح ــه زن ــن ک ــار ای 1. در کن

بــه خــرج می دهنــد،  اســتفاده می کننــد و جــرأت 

ــد  ــر بگیرن ــز در نظ ــه را نی ــیت های جامع ــد حساس بای

ــق  ــیت خل ــه حساس ــد ک ــاب کنن ــی اجتن و از کارهای

می کنــد.

2. تــا جــای ممکــن بایــد ســعی کننــد حامیــت 

بــا  کــه  کننــد  کســب  را  دیگــر  زنــان  و  مردهــا 

می شــود. حــل  گفت وگــو  و  اطالع رســانی 

3. در نهایــت چیــزی کــه خیلــی اهمیــت دارد، 

جامعــه  و  مــردان  مــردم،  خــود،  بــه  دادن  مهلــت 

اســت؛ مــردم بــا ایــن کــه خــود خواهــان تغییــر مثبــت 

اســتند؛ امــا آمادگــی روانــی و شــامری از ویژگی هــای 

ــان  ــا زم ــس ت ــد. پ ــده را ندارن ــن پدی ــا ای ــازگاری ب س

ــد. ــر مان ــد منتظ ــط بای ــر رشای تغیی

3

رونــد  از  کــه  اصطالحــی  خشــونت«  »کاهــش 

ــات  ــان وارد ادبی ــکا و طالب ــن امری ــح بی ــای صل گفت وگوه

بیشــر  ایــن  اســت؛  شــده  افغانســتان  صلــح  سیاســی 

بهانه جویــی بــرای طالبــان قلمــداد می شــود و ارصار بــه 

ادامــه ی جنــگ در افغانســتان تــا ایــن کــه نشــان دهنده ی 

توافــق جمعــی طالبــان بــرای برقــراری صلــح بــا دولــت 

باشــد. افغانســتان 

ــای  ــارات مقام ه ــه اظه ــه ک ــای کار، آن گون ــن ج ــا ای ت

گــروه طالبــان واضــح کــرده، ایــن اســت کــه طالبــان دیگــر 

ــد  ــتان در رون ــت افغانس ــه دول ــاز ب ــه دادن امتی ــی ب متایل

ــد و شــواهد حاکــی از آن اســت  ــح ندارن گفت وگوهــای صل

ــور  ــکا در ام ــژه ی امری ــتاده ی وی ــل زاد، فرس ــی خلی ــه زمل ک

ــر  ــه هم نظ ــه ی محافظه کاران ــه گون ــز ب ــتان نی ــح افغانس صل

بــا طالبــان اســت و بیشــر فشــار را در ایــن روزهــا بــر دولــت 

افغانســتان می آورنــد کــه آنــان یــک قــدم از خواســته ی 

شــان پــا پــس گذاشــته و بــه جــای آتش بــس بگذارنــد کــه 

ــی  ــرف افغان ــق دو ط ــورد تواف ــونت ها م ــش خش ــرح کاه ط

ــرد.  ــرار بگی ــا ق ــن گفت وگوه در ای

رد طــرح کاهــش خشــونت ها کــه طالبــان توافــق شــان 

بــر آن اســت، از ســوی دولــت افغانســتان منطقی تریــن 

ســوی  از  می توانســت  کــه  بــود  سیاســی ای  واکنــش 

ــد  ــور بای ــت. رییس جمه ــار داش ــی انتظ ــور غن رییس جمه

ــف  ــر را در موق ــن تغیی ــر کوچک تری ــه اگ ــد ک ــیار باش هوش

فعلــی خــود بیــاورد، در پایــان نشســت مذاکــرات صلــح 

افغانســتان در قطــر، بازنــده ی مســلم ایــن گفت وگو هــا 

ــود.  ــد ب ــتان خواه ــت افغانس دول

ــزاری  ــی برگ ــاره ی چگونگ ــث در ب ــدن بح ــدی ش ــا ج ب

مناینــده ی  میــان  صلــح  توافق نامــه ی  امضــای  مراســم 

انتظــار  طالبــان؛  مناینــدگان  و  ترامــپ  رییس جمهــور 

ــه ی آزمایــش  ــن مــی رود کــه حکومــت افغانســتان در بوت ای

ــد  ــن باش ــالش ای ــد در ت ــت و بای ــه اس ــرار گرفت ــواری ق دش

کــه بتوانــد بــه درســتی در ایــن مرحلــه ی حســاس از پــس 

رســالتی کــه بــر دوشــش اســت، بــه خوبــی بیــرون بیاییــد. 

مطمئنــا بایــد بــه رهــربان طالبــان که ایــن روزهــا در قطر 

ــر  ــر از ه ــی بیش ــای امریکای ــا مقام ه ــد و  ب ــم آمدن ــرد ه گ

ــه امضــای توافق نامــه ی صلــح نزدیــک شــده  وقــت دیگــر ب

انــد، گــوش زد کــرد کــه هیــچ گاه صلــح در هیچ جــای جهان 

بــا ادامــه ی جنــگ بــه دســت نیامــده اســت و اگــر بخواهیــم 

گفت وگوهــای  رونــد  در  را  خشــونت«  »کاهــش  مفهــوم 

ــیر  ــی تفس ــری سیاس ــاظ معناپذی ــتان از لح ــح افغانس صل

کنیــم، واضــح اســت کــه ارصار طالبــان مبنــی بــر »کاهــش 

خشــونت ها« بعــد از امضــای توافق نامــه ی صلــح بــا امریــکا 

و هم زمــان بــا رشوع مذاکــرات بین االفغانــی بیشــر رنــگ و 

ــوی امتیازطلبــی طالبــان را دارد.  ب

حکــم  طالبــان  بــرای  خشــونت ها«  »کاهــش  طــرح 

ــوری  ــر ط ــد ه ــان می خواهن ــه طالب ــت آویزی را دارد ک دس

شــده آن را در متــام مــدت زمــان گفت وگو هــای صلــح 

ــرم  ــوان اه ــه عن ــد از آن ب ــا بتوانن ــد ت ــه دارن ــود نگ ــرای خ ب

ــه در  ــد ک ــتفاده کنن ــتان اس ــت افغانس ــر حکوم ــاری ب فش

نهایــت ســهم بیشــری را در حکومــت بعــد از صلــح داشــته 

ــند.  باش

در رشایــط حــارض ایــن خواســت طالبــان را بــه درســتی 

حکومــت افغانســتان توانســته اســت درک کنــد و می تــوان 

ــی اگــر یکــی  ــا قبــل از رشوع مذاکــرات بین االفغان گفــت ت

از دو طــرف گفت وگوهــای صلــح )طالبــان یــا حکومــت( از 

خواســت خــود انــراف ندهنــد و بــر رس یکــی از دو مــورد 

)آتش بــس یــا کاهــش خشــونت ها( بــه توافــق نرســند، بایــد 

ــد  ــتان خوان ــرای افغانس ــح را ب ــای صل ــه ی گفت وگوه فاتح

ــه ی  ــای توافق نام ــد از امض ــم بع ــاق ه ــن اتف ــا ای و مطمئن

ــان  ــان نقطــه ی اختالفــی طالب ــکا و طالب ــان امری ــح می صل

نیروهــای  اگــر  زمــان  آن  تــا  بــود.  حکومــت  خواهــد  و 

امریکایــی از افغانســتان خــارج شــده باشــند، وضعیــت 

ــا خطــر  ــرای حکومــت افغانســتان ب ــه ی جــدی ب ــه گون را ب

مواجــه می کنــد. 

بــدون شــک حکومــت افغانســتان در نبــود نیروهــای 

دچــار  طالبــان  بــا  جنــگ  ادامــه ی  بــرای  امریکایــی 

ــح  ــناریوی صل ــر س ــد و اگ ــد ش ــدی خواه ــای ج چالش ه

افغانســتان چنیــن باشــد، هیــچ گاه امریــکا حــارض بــه 

ایــن نخواهــد شــد زمانــی را کــه رصف خــروج آبرومندانــه ی 

ــامن  ــر ه ــار دیگ ــت، ب ــرده اس ــتان ک ــش از افغانس نیروهای

هزینــه را رصف اعــزام نیروهایــش بــه افغانســتان کنــد و در 

نتیجــه، تحقــق چنیــن پیش فرضــی دور از واقعیــت نخواهــد 

جنگ هــای  صحنــه ی  دیگــر  بــار  افغانســتان  کــه  بــود 

داخلــی در منطقــه شــود و بــا گذشــت هــر روز بــرای مــردم 

افغانســتان، رســیدن بــه یــک صلــح پایــدار تبدیــل بــه 

رؤیایــی بــاور نکردنــی شــود؛ رؤیایــی کــه چهــار دهــه اســت 

ــه  ــا ب ــد؛ ام ــب آن را می بینن ــر روز و ش ــتان ه ــردم افغانس م

واقعیــت تبدیــل منی شــود.

بخواهیــم  بــه درســتی  اگــر   کــه  اســت  قابــل درک 

بــه نتیجــه ی مطلــوب در زمینــه ی صلــح در افغانســتان 

برســیم، بایــد نگذاریــم کــه حکومــت افغانســتان بــه عنــوان 

ــود  ــی خ ــع کنون ــح از موض ــد صل ــردم در رون ــده ی م مناین

قــدم پــس بگــذارد و طــرح »کاهــش خشــونت ها« از ســوی 

طالبــان را بپذیرنــد. 
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یکــی از هدف هــای آمــوزش عالــی 

ایــن اســت کــه فاصلــه بیــن  معــارص 

خروجــی دانشــگاه ها، صنعــت و بــازار 

ــاری  ــران را ی ــردارد و فراگی ــان ب را از می

ــه  ــش ب ــش خوی ــد از دان ــا بتوانن ــد ت کن

طــور مؤثــر اســتفاده کننــد. امــروزه، رســالت آمــوزش عالــی، 

ــل  ــه نس ــری ب ــارب ب ــی و تج ــراث فرهنگ ــال می ــا انتق تنه

ــی  ــد نیســت؛ بلکــه رســالت آن فراهــم آوری آمــوزش عال جدی

بــرای ایجــاد تغییــرات مطلــوب در نگرش هــا، شــناخت ها، 

رفتــار انســان ها و رفــاه اجتامعــی اســت. روش هــای تدریــس 

نیــز بــه عنــوان یکــی از عوامــل، بــه کمــک ایــن رســالت 

تعریف شــدنی اســت و  بــه کارگیــری روش هــای تدریــس روز؛ 

آمــوزش عالــی را تســهیل می کنــد.

ــرات  ــن آوری و تغیی ــت ف ــه پیرف ــه ب ــا توج ــا ب ــن روزه ای

مداومــی کــه بــه وجــود می آیــد، نظــام آموزشــی یکــی از 

ــی رود  ــامر م ــه ش ــی ب ــالت عال ــم در تحصی ــیار مه ارکان بس

الگوهــای  و  روش هــا  از  مدرســان  آگاهــی  و  شــناخت  و  

ــا  ــز، نهاده ــرا مراک ــژه ای دارد؛ زی ــت وی ــن اهمی ــس نوی تدری

هدایــت،  بــرای  جایگاهــی  آموزشــی  مؤسســه های  و 

راهنــام،  چــون  مــدرس  و  اســتند  یادگیــری  و  نطــارت 

ناظــر و ســازمان دهنده اســت. بــر مــدرس اســت کــه تــا 

افــزون بــر آگاهی هــای الزم در زمینــه ی مــواد درســی، در 

بــاره ی روش هــای تدریــس و ارزش یابــی آن نیــز دانــش و 

ــان  ــات نش ــینه  ی مطالع ــد. پیش ــته باش ــی داش ــارت کاف مه

ــی  ــت تحصیل ــه در پیرف ــس چ ــای تدری ــه روش ه می دهدک

و چــه در ایجــاد انگیــزه و رضایــت خاطــر، پــرورش شــخصیت 

ــان در  ــه ی مدرس ــت. وظیف ــر اس ــان مؤث ــت آن ــد خالقی و رش

ــت،  ــی نیس ــای علم ــال واقعیت ه ــا انتق ــس تنه ــد تدری فرآین

ــم  ــری را فراه ــوب یادگی ــط مطل ــت و رشای ــد موقعی ــه بای بلک

کننــد و چگونــه اندیشــیدن و چگونــه آموخــن را بیاموزاننــد.

امــروزه روش  هــای نویــن و فعــال تدریــس توجــه متصدیــان 

امــور نظــام تحصیــالت عالــی  را بــه خــود جلــب کــرده اســت. 

توانایــی  تــا  می کنــد  تــالش  مــدرس  شــیوه ها،  ایــن  در 

ــدن،  ــران را در مهارت هــای گــوش دادن، گفــن، خوان فراگی

تحلیــل،  تجزیــه،  تطبیــق،  مقایســه،  اســتدالل،  نوشــن، 

ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــت کن ــده را تقوی ــت آین ــازندگی و خالقی س

ــد. ــه ده ــف ارائ ــی را در صن ــوای درس ــوع محت ــن موض ای

از  بــه آن قســمت  از دیــد کالســیک، مفهــوم تدریــس 

بــا حضــور مــدرس در صنــف  فعالیت هــای آموزشــی كــه 

حالــی  در  می شــود.  داده  نســبت  می افتــد،  اتفــاق  درس 

ــون  ــت و هم چ ــوزش اس ــی از آم ــس، بخش ــروزه تدری ــه ام ک

آمــوزش، یــك سلســله فعالیت هــای منظــم، هــدف دار و از 

می گیــرد.  بــر  در  را  تعیین شــده  پیــش 

شــامل  دانشــگاه ها  در  تدریــس  معمــول  روش هــای 

بدیعه پــردازی،  مســأله، روش  کنفرانــس، روش حــل  روش 

پــروژه ای، روش ســخن رانی، روش  روش مشــاوره ای، روش 

روش  پاســخ،  و  پرســش  روش  بازگویــی،  روش  ســیمینار، 

متریــن، روش بــارش مغــزی، روش بحــث، روش منایــش، 

کارگاهــی،  روش  رســانه ای،  روش  علمــی،  ســیاحت  روش 

روش راه دور، روش اســتادمحور،  روش محصــل– اســتاد و 

می شــود. محصل محــور  روش 

ــه ی  ــه نحــوی روی مراحــل ارائ در همــه ی ایــن روش هــا ب

درس، مشــارکت فعــال، الگــوی دریافــت مفهــوم، الگــوی 

تفکــر )تکویــن مفهــوم، تفســیر مطالــب، کاربــرد اصــول و 

عقایــد(، الگــوی یادســپاری، الگــوی کاوش گــری علمــی، 

الگــوی تدریــس غیــر مســتقیم، الگــوی آگاهی یابــی، الگــوی 

کار گروهــی، الگــوی کار تجربــی و الگــوی رشــد مهــارت 

می شــود. تأکیــد 

مقدمات رســیدن به آموزش پیامدمحور

در  آموزشــی  فرایند هــای  از  هــدف  حــارض،  عــر  در 

طراحــی  عالــی،  تحصیــالت  مؤسســه های  و  دانشــگاه ها 

نهایــت  در  کــه  اســت  محتــوا  و  راهربدهــا  فعالیت هــا، 

ــالن  ــی در فارغ التحصی ــای معین ــه توان مندی ه ــتیابی ب دس

در  کــه  حالــی  در  کنــد.  تضمیــن  را  مختلــف  رشــته های 

تأكیــد  محتــوا  بــر  رصف  ســنتی،  آموزشــی  نظام هــای  

در  مختلــف،  تحصیلــی  رشــته های  فارغــان  و  می شــود 

محیــط كار بــه صــورت اثــر بخــش انجــام وظیفــه کــرده 

. ننــد منی توا

ــام  ــردی نظ ــگرد های کارب ــر ش ــه ب ــارض، تکی ــال ح در ح

 )Outcome Based Education( پیامد محــور  آموزشــی 

بــه عنــوان یــک راه حــل گــذار از نظــام آموزشــی ســنتی 

اســتادمحور بــه پژوهش محــور و معیــاری تلقــی می شــود. 

تحقــق  پیامدمحــور،  آموزشــی  نظــام  بــه  رســیدن  بــرای 

تدریــس  )روش  متمــم  و  ممــد  روش  دو  پیاده ســازی  و 

الزامــی  تدریــس محصل محــور(  روش  و  الکرونیکی محــور 

می شــود. پنداشــته 

 روش تدریــس الکرونیکی محــور بــر آمــوزش بــه وســیله ی 

کمپیوتــر تأکیــد دارد و از کمپیوتــر بــه عنــوان ابــزار آموزشــی 

اســتفاده می شــود. در ایــن روش،  ابــزار  بــه وســیله ای گفتــه 

می شــود کــه یادگیــری را تشــویق و حامیــت کنــد، مشــکالت 

را کاهــش دهــد و  بــه یادگیــری بخش هایــی کــه یادگیرنــده 

بــه تنهایــی قــادر بــه انجــام دادن آن نیســت؛ کمــک کنــد. در 

ایــن روش، فن آوری هــای الکرونیکــی جــزء جدایی ناپذیــر 

آن  از  اســتفاده  و  می شــود  قلمــداد  یادگیــری  روش هــای 

کــه  تحــوالت در صنــف درســی  مهــم  عامــل  عنــوان  بــه 

حیاتی تریــن محــل تغییــر و تحــول اســت، توصیــه می شــود.

 )Student Centered Learning( محصل محــور  روش 

روشــی اســت کــه در آن، کمپیوتــر ابــزار اطالعاتــی در تولیــد، 

اطالعــات  انتقــال  و  دســت کاری  بازیابــی،  دست رســی، 

در  می تواننــد  محصــالن  روش  ایــن  در  می شــود.  تلقــی 

صنــف درســی، کتاب خانــه، مدرســه و البراتــوار کمپیوتــر 

بــر اســاس نیازهــای درســی خــود، از کمپیوتــر اســتفاده 

ــالن  ــه محص ــت ک ــن اس ــر ای ــعی ب ــن روش، س ــد. در ای کنن

پخش کننــده ی  تولیدکننــده،  اســتفاده کننده،  عنــوان  بــه 

و  کمپیوتــر  از   علــم  ســازنده ی  هم چنیــن  و  اطالعــات 

انرنــت بهــره گیرنــد. در ایــن روش، کمپیوتــر فقــط یــک 

ــت  ــزاری اس ــه اب ــت، بلک ــدرس نیس ــرای م ــدی ب ــزار تولی اب

کــه تولیــد و بهــر ه وری محصــالن را نیــز تقویــت می  کنــد. 

ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــالن می توانن ــور، محص در روش محصل مح

انرنــت، تحقیــق و بــا اســتفاده از وب، جســت وجو، از طریــق 

بانک هــای اطالعاتــی بــه بررســی دقیــق اطالعــات بپردازنــد 

را  مطالــب  تحــول،  و  ســابق  اطالعــات  دســته بندی  بــا  و 

ــان  ــلط آن ــا تس ــات ی ــری از ارتباط ــرده و درك به ــی ک بررس

بــه دســت آورنــد. بــه عــالوه، محصــالن می تواننــد اطالعــات 

ــن را  ــل ممک ــای ح ــا راه ه ــد ت ــت کاری کنن ــم و دس را تنظی

ــالن در  ــد. محص ــرار دهن ــش ق ــورد آزمای ــول، م ــش از قب پی

ایــن روش، از طریــق ابزارهــای جندرســانه ای ، می تواننــد 

ــتفاده  ــا اس ــده ای را ب ــی پیچی ــی و پژوهش ــای علم گزارش ه

از صــدا، گرافیــک، مــن، کلیــپ ویدیویــی و ... تولیــد کننــد.

كاربــرد  در  بســیاری  تحــوالت  اخیــر  ســال  چنــد  در 

و  داده  روی  محصل محــور  و  فعاالنــه  یادگیــری  یاد دهــی- 

ــر  توســعه ی راهربدهایــی كــه بــه محصــالن در همــكاری مؤث

ــا یك دیگــر كمــك می كنــد نیــز در نظــام تحصیــالت عالــی  ب

ــت. ــه اس ــش یافت ــتان افزای افغانس

نیم رخ  ِآموزِش پیامدمحور

یادگیــری بــه معنــای بهبــود بخشــیدن بــه تصویرگری هــای 

ذهنــی محــدود منی شــود؛ بلكــه می توانــد بــر یادگیــری 

بــرای دانســن، یادگیــری بــرای انجــام دادن ، یادگیــری بــرای 

بــودن و یادگیــری بــرای باهم زیســن اســتوار باشــد. تحقــق 

بازســازی  بازاندیشــی،  بــدون  خطیــر  چنیــن  مســؤولیتی 

زیرشــاخه های  و  آموزشــی  نظــام  بازآفرینــی  و  ســاختارها 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــد ب ــا آن بعی ــط ب مرتب

بــر كســی پوشــیده نیســت كــه نظــام آموزشــی گذشــته ی 

ــه ی  ــار ده ــژه در چه ــه وی ــف، ب ــل مختل ــه دالی ــتان ب افغانس

نیازهــای جامعــه  پاســخ گوی  بایــد،  كــه  آن گونــه  اخیــر، 

و توســعه ی جامعــه نبــوده و فاصلــه ی زیــادی بــا صنعــت 

مســأله،  ایــن  بــه  توجــه  بــا  اســت.  داشــته  کار  بــازار  و 

ــت  ــر روی دس ــی و تغیی ــرای بازبین ــنجی های الزم ب امکان س

ــال  ــه دنب ــی را ب ــی و کم ــود کیف ــا بهب ــت ت ــده اس ــه ش گرفت

ــد. ــته باش داش

در ســال های اخیــر بــه دنبــال تغییــر قابــل مالحظــه 

بــر  متركــز  ســوی  بــه  محــض«  »تدریــس  بــر  متركــز   از 

دانشــگاه ها،  اعتباربخشــی  و  پاســخ گویی  یادگیــری، 

بســیاری از نهادهــای مســؤول و ســازمان های اعتباربخشــی، 

نهادینه ســازی آمــوزش پیامدمحــور  را بــرای ایــن مؤسســه ها 

الزامــی کــرده انــد و در بســیاری از مؤسســه های تحصیــالت 

عالــی در جهــان اســتفاده از ایــن رویكــرد بــرای ارتقــا و 

اثربخشــی  و  اعتباربخشــی  تضمیــن كیفیــت در عرصــه ی 

ــی  ــام آموزش ــه نظ ــرد ک ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــگاهی م دانش

تحصیــالت عالــی افغانســتان نیــز از ایــن امــر بــه ســهم خــود 

ــت. ــته اس ــود جس س

برنامــه ی  در  تصمیم گیــری  پیامدمحــور،  آمــوزش  در 

ــالن الزم  ــه محص ــت ك ــی اس ــر پیامدهای ــی ب ــی مبتن آموزش

نشــان  را  آن هــا  بــه  دســت یابی  دوره ی  پایــان  در  اســت 

دهنــد. در ایــن رویكــرد كــه یــك شــیوه ی آموزشــی و تدریــس 

ــوزش  ــد آم ــای فراین ــه ج ــوزش، ب ــول آم ــت، محص ــد اس جدی

ــن  ــد ای ــت، فراین ــن عل ــه همی ــرد. ب ــرار می گی ــد ق ــورد تأكی م

روش آموزشــی در مقایســه بــا روش ســنتی آموزشــی یــك 

فراینــد معكــوس اســت؛ زیــرا در ایــن روش، ابتــدا پیامدهــای 

برنامــه ی  ســپس  و  می شــود  انتخــاب  یادگیــری  مطلــوب 

ــور  ــه منظ ــل ب ــی محص ــی و ارزش یاب ــواد آموزش ــی، م آموزش

دســت یابی بــه پیامدهــای مــورد نظــر ایجــاد می شــود.

در آمــوزش پیامدمحــور کــه بــه تازگــی در چنــد ســال 

در نظــام آموزشــی تحصیــالت عالــی افغانســتان راه یافتــه 

اســت، رویکــردی جامــع بــه ســازماندهی و اجــرای یــک 

یادگیــری  موفقیت آمیــز  منایــش  بــر  کــه  آموزشــی  نظــام 

و  روشــن  نتایــج  پیامدهــا،  دارد.  تأکیــد  محصــل  هــر  در 

ــن  ــت معیّ ــک فعالی ــان ی ــه درپای ــت ک ــری اس ــفاف یادگی ش

ــش آن مــی رود و اعــامل  ــری از محصــالن انتظــار منای یادگی

و عمل کردهایــی اســت کــه منعکس کننــده ی توان منــدی 

ابزارهــا  و  ایده هــا  محتــوا،  دانــش،  موفقیت آمیــز  کاربــرد 

توســط یادگیرنــده اســت.

مــدل  از  اســتفاده  بــا  پیامدمحــور  آمــوزش  مفروضــات 

ــوزش  ــی در آم ــزی درس ــی و برنامه ری ــازی در طراح هم سوس

تحصیــالت عالــی بــه کار گرفتــه شــده اســت. در ایــن مــدل 

ــی  ــاب درس ــی نص ــش اصل ــه بخ ــان س ــویی می رضورت هم س

ــای  ــار«، »فعالیت ه ــورد انتظ ــری م ــای یادگی ــی »پیامده یعن

ــد  ــورد تأکی ــده«؛ م ــی یادگیرن ــوه ی ارزیاب ــده« و »نح یادگیرن

بــر مبنــای مفروضــات، انتخــاب تجــارب  قــرار می گیــرد. 

ــد  ــادر کن ــالن را ق ــه محص ــبی ک ــری مناس ــی و یادگی یادده

ــر  ــورد نظ ــری م ــد یادگی ــطح پیام ــود را در س ــت خ ــا موفقی ت

نشــان دهنــد، از اهمیــت به ســزایی برخــوردار اســت. در ایــن 

رویکــرد، پیامدهــای یادگیــری بــه محصــالن دقیقــا می گویــد 

کــه قــرار اســت چــه چیــزی را چگونــه و بــا چــه معیــاری فــرا 

ــد. ــتفاده کنن ــل از آن اس ــه در عم ــد و چگون گیرن

اهــداف عمــده ی ایــن رویکــرد شــامل توان مندســازی 

ــا رویکــرد  ــزی درســی ب ــه ی مهــارت برنامه ری اســاتید در زمین

از  اســاتید  تدریــس  کیفیــت  ارتقــای  پیامــد،  بــر  مبتنــی 

ــت  ــارت طراحــی دوره، هم سوســازی و هدای ــا مه ــق ارتق طری

و ارزیابــی طراحــی دوره بــا رویکــرد مبتنــی بــر پیامدهــا 

می شــود.

ــری  ــدد و بازنگ ــی مج ــتلزم طراح ــور مس ــوزش پیامدمح آم

در برنامــه ی آموزشــی هــر رشــته و دروس مرتبــط بــا آن رشــته 

اســت. ایجــاد چنیــن تغییــری رصفــا بــا انجــام بازنگــری 

رشــته های  فعلــی  آموزشــی  برنامــه ی  دروس  رسفصــل  در 

ــاتید  ــارت اس ــی و مه ــه توانای ــوده و ب ــر نب ــف امکان پذی مختل

هــر رشــته در زمینــه ی برنامه ریــزی درســی بــا رویکــرد مبتنــی 

بــر پیامــد و همسوســازی بخش هــای مختلــف بســتگی دارد. 

ــان  ــت مدرس ــای ظرفی ــازی و ارتق ــزوم توان مندس ــر ل ــن ام ای

ــد.  ــكار می کن ــوم آش ــن مفه ــا ای ــته را ب ــر رش ــتادهای ه و اس

 بــه همیــن منظــور، گام اول تقویــت برگــزاری ســیمینارها 

و کارگاه هــای آموزشــی در هــر گــروه آموزشــی و معرفــی 

اصــول و مبانــی آمــوزش پیامدمحــور؛ جــزو رضوریــات بــه 

حســاب مــی رود کــه بــا تدویــر ســیمینارها و  کارگاه هــا،  

ــرای  ــور ب ــی پیامدمح ــه ی درس ــی برنام ــق طراح ــارت خل مه

ــد. ــد ش ــاد خواه ــتادان ایج اس

گام دوم،  بــا ایجــاد آگاهــی و مهــارت الزم در زمینــه ی 

اســتادان،  بــرای  پیامدمحــور  درســی  برنامــه ی  تدویــن 

درســی  نصــاب  و  برنامه هــا  مجــدد  تدویــن  و  بازنگــری 

می شــود. پیش بینــی  رشــته ها 

گام ســوم، پی گیــری تحقــق ایــن روش در دانشــگاه ها 

هــم بــه صــورت نظــارت مســتقیم و هــم بــه صــورت ارزیابــی 

ــد. ــد، باش ــودی می توان خ

جمع بندی

ــی آمــوزش پیامدمحــور، آفرینــش انســان های  هــدف اصل

كــه  انســان هایی  و  نــو  چیزهــای  دادن  انجــام  بــه  توانــا 

بــه  شــكل  بخشــیدن  بــا  كاشــف  و  آفریــن  نــو  خــالق– 

ذهن هایــی اســت كــه توانایــی نقــادی دارنــد و از قــدرت 

ــاد  ــه ایج ــدی ب ــذا، نیازمن ــد؛ ل ــتدالل برخوردارن ــات و اس اثب

ــال  ــری فع ــی- یادگی ــد یادده ــور در رون ــد در ام ــرش جدی نگ

بــه عنــوان یــک رضورت جــدی طــرح شــده و آمــوزش دقیــق 

روش هــای جدیــد و فعــال تدریــس، اصــل مهــم در ایــن 

ــیمینارها و  ــا، س ــزاری هامیش ه ــود. برگ ــی می ش ــتا تلق راس

ــد و  ــده در رش ــای ارزن ــه گام ه ــی از جمل ــای آموزش کارگاه ه

بالندگــی نظــام آموزشــی نویــن می توانــد حســاب شــود و 

تغییراتــی هم ســو بــا آمــوزش جهانــی باشــد.

نیم نگاهی بر نیم رِخ آموزِش
پیامدمحور در نظام آموزشی 

دکرت عارف نعیم زاد 

افغانســتان-  مشــرک  تجــارت  اتــاق  مســؤوالن   

پاکســتان، می گوینــد کــه دولــت پاکســتان بــر کاالهــای 

و  کــرده  وضــع  محدودیــت  افغانســتان،  صادراتــی 

منی دهــد.   را  ترانزیــت  اجــازه ی 

اتــاق  عامــل  هیــأت  رییــس  صافــی،  نقیب اللــه 

پاکســتان، می گویــد  افغانســتان –  تجــارت مشــرک 

ــه  ــه ای گفت ــتادن خربنام ــا فرس ــتان ب ــت پاکس ــه دول ک

اســت در صورتــی  کــه کاالهــای افغانســتان در کانتیــر 

بارگیــری نشــده باشــد، اجــازه ی ترانزیــت را منی دهنــد.

آقــای صافــی، امــا گفتــه اســت کــه فرســتادن کاالهــا 

صورتــی  در  و  می باشــد  هزینه بــر  کانتیــر  طریــق  از 

امکان پذیــر اســت کــه در بنــدر  واگــه و تورخــم ترمینــال 

وجــود داشــته باشــد.

گفتنــی اســت کــه محدودیــت بــر کاالهــای صادراتــی 

ــوی  ــربوری از س ــاه ی فی ــخ اول م ــتان رس از تاری افغانس

ــی می شــود. ــت پاکســتان، عمل دول

وضــع محدودیت هــای صادراتــی نگرانی هایــی را نیــز 

ــد، ســخن گوی  ــا نوی ــال داشــته اســت. جــان آق ــه دنب ب

اتــاق تجــارت و صنایــع افغانســتان، بــه روزنامــه ی صبــح 

کابــل می گویــد کــه دولــت پاکســتان، بایــد فرصــت 

بدهــد تــا چنــد ترمینــال در داخــل شــهرهای افغانســتان 

ــم،  ــی، تورخ ــه، کراچ ــای واگ ــال در بندره ــد ترمین و چن

ــق  ــا از طری ــا کااله ــود ت ــاخته ش ــم س ــوادر و پرت قاس گ

کانتنیــر بــه پاکســتان صــادر شــود.

آقــای نویــد، گفــت: »ایــن اقــدام پاکســتان کــدام 

دلیــل سیاســی نــدارد و ایــن مشــکل بــه زودتریــن 

فرصــت حــل خواهــد شــد؛ امــا اگــر پاکســتان، اجــازه ی 

دولــت  ندهــد،  را  مــا  صاداراتــی  کاالهــای  ترانزیــت 

افغانســتان هــم بــه عکس العمل هــای مشــابه دســت 

زد.« خواهــد 

ــه  ــد ک ــع، می گوی ــارت و صنای ــاق تج ــخن گوی ات س

ــی  ــای صادرات ــت کااله ــازه ی ترانزی ــتان، اج ــر پاکس اگ

افغانســتان را ندهــد، دولــت افغانســتان، از ســایر راه هــا 

ــه بیــرون صــادر خواهــد کــرد. کاالهــای خــود را ب

ــأت  ــن حــال خــان جــان الکــوزی، عضــو هی در همی

مدیــره ی اتــاق تجــارت و رسمایه گــذاری افغانســتان، 

می گویــد کــه وضــع محدودیــت بــر کاالهــای صادراتــی 

ــرات  ــن کشــور از ســوی پاکســتان روی صــادرات تأثی ای

منفــی خواهــد داشــت.  

صنعــت  وزارت  دیــدگاه  مــورد  ایــن  در  خواســتیم 

رســا،  ســمیر  امــا  باشــیم؛  داشــته  نیــز  را  تجــارت  و 

پاســخ  کــه  ایــن  ضمــن  وزارت،  ایــن  ســخن گوی 

مشــخصی ارائــه نکــرد، گفــت کــه در بــاره ی محدودیــت  

افغانســتان،  صادراتــی  کاالهــای  بــر  پاکســتان 

ــه  ــوب ب ــل خ ــک راه ح ــا ی ــان دارد ت ــت هایی جری نشس

دســت آیــد. 

ــارت  ــت و تج ــخن گوی وزارت صنع ــال، س ــن ح ــا ای ب

بــرای  افغانســتان  صــادرات  میــزان  کــه  می گویــد 

نخســتین بــار در ســال 2019 میــالدی بــه یــک میلیــارد 

بــه 1.5  رقــم در ســال 2021  ایــن  و  دالــر رســیده 

ــید. ــد رس ــر خواه ــارد دال میلی

چنــدی قبــل ایــن وزارت در یــک نشســت خــربی 

گفتــه بــود کــه صــادرات کاالهــای افغانســتان در ســال 

2019، نزدیــک بــه 5300 تُــن رســیده کــه ارزش آن 

ــر امریکایــی اســت کــه ایــن  ــه 160 میلیــون دال بالــغ ب

افزایــش 33درصــدی در صــادرات افغانســتان را نشــان 

می دهــد. ایــن وزارت می گویــد کــه کاالهــای صادراتــی 

شــمول  بــه  جهــان،  مختلــف  نقــاط  در   افغانســتان 

کشــورهای هنــد، چیــن، ترکیــه، اوکرایــن، عربســتان 

ــا،  ــان، بریتانی ــی، آمل ــده ی عرب ــارات متح ــعودی، ام س

ــویدن،  ــم. س ــان، بلجی ــر، آذربایج ــا، قط ــه، ایتالی فرانس

ــود.  ــادر می ش ــد ص ــوئیس و هالن ــر، س ــا، قط رومانی

ــه نــر  ــر اســاس آمــاری کــه از ســوی ایــن وزارت ب ب

ــای  ــت دهلیزه ــاز فعالی ــه از آغ ــت ک ــده اس ــیده، آم رس

و  اروپایــی  بــه کشــورهای  کاال  تُــن  هوایــی 11567 

آســیایی صــادر شــده اســت کــه ایــن کاالهــا شــامل 

میــوه ی خشــک و میــوه ی تــازه، پوســت قرقــل، قالیــن و 

صنایــع دســتی می شــود.

رسمایه گــذاری  و  تجــارت  اتــاق  رســمی  آمارهــای 

و  کابــل  دادوســتد  میــزان  کــه  می دهــد  نشــان 

اســالم آباد، ســاالنه بــه یــک میلیــارد دالــر می رســد؛ 

ــدر  ــورد و بن ــه، راه الج ــدر آقین ــایش بن ــس از گش ــا پ ام

پاکســتان  بــا  افغانســتان  چابهــار، میــزان دادوســتد 

کاهــش یافتــه اســت.

افغانســتان بیش تریــن کاالهــای صادراتــی خــود را از 

بنــدر واگــه و کراچــی پاکســتان بــه جنــوب آســیا صــادر 

می کنــد.

ایــن همــه در حالــی اســت کــه هنــوز هــم افغانســتان 

از جملــه ی کشــورهای بــه حســاب می آیــد کــه بیشــرین 

کاالهــای مــورد نیــاز خــود را وارد می  کنــد و بیــش از 

ایــن کــه یــک کشــور صادراتــی باشــد، وارداتــی اســت. 

پاکستان بر کاالهای 
صادراتی افغانستان 
محدودیت وضع کرد

اکرم رسا

گزارش روز

امــروزه روش  هــای نویــن و فعــال تدریس توجــه متصدیان امور نظام تحصیــات عالی  را به خود جلب کرده 

اســت. در ایــن شــیوه ها، مدرس تــاش می کند تا توانایی فراگیــران را در مهارت های گوش دادن، گفنت، 

خواندن، نوشــنت، اســتدالل، مقایســه، تطبیق، تجزیه، تحلیل، ســازندگی و خاقیت آینده را تقویت کند و با 

توجــه بــه این موضوع محتوای درســی را در صنف ارائه دهد.
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ــامن  ــا مه ــنایی ب ــواره آش ــت هم ــش نخس ــل: پرس ــح کاب صب

ــد. ــی کنی ــان را معرف ــا خــود ت اســت، لطف

می کنــم.  تخلــص  میرزایــی  و  اســتم  قربــان  میرزایــی: 

در مزاررشیــف بــه دنیــا آمــده ام و 48 ســال دارم؛ تــا صنــف 

دوازدهــم بیشــر نخوانــده ام و شــانزده ســال اســت کــه در تیاتــر 

کوتــاه،  فیلم هــای  زمینــه ی  در  می کنــم.  فعالیــت  ســینام  و 

دارم. کار  ســابقه ی  تیاتــر  و  فیلم نامه نویســی 

صبــح کابــل: در زمینــه ی ســاخت رسیــال و تیاتــر نیــز 

ایــد؟ فعالیــت داشــته 

ــا  ــران، ب ــی در ای ــان دوره هــای هرجوی ــد از پای ــی: بع میرزای

ــت  ــی فعالی ــه ی کارهــای تلویزیون ــاد »منارســانه« کــه در زمین نه

ــک  ــرای ی ــه ای ب ــز پنج دقیق ــای طن ــاخت آیتم ه ــرد، در س می ک

برنامــه ی 20 دقیقــه ای، کــه در مجمــوع 50 قســمت و 200 آیتــم 

ــه ام در زمینــه ی  ــن نخســتین تجرب می شــد، همــکاری کــردم. ای

ــه  ــودک ب ــکی ک ــه ی عروس ــد در برنام ــود. بع ــون ب کار در تلویزی

نــام »برکــه ی ســبز« کــه هــر بخــش 20 دقیقــه و 36 قســمت بــود 

کار کــردم و ســومین کارم رسیــال »شــهربانو« بــود کــه در 24 

ــای  ــی از تلویزیون ه ــرای یک ــه ب ــش 30 دقیق ــر بخ ــمت و ه قس

داخلــی ســاخته شــد. 

صبح کابل: در تیاتر کارهای تان چه بوده است؟

میرزایــی: نخســتین تیاتــرم، منایشــی بــه نــام »مــزار رشیــف« 

بــود کــه در جشــن واره ی »تــک« در ایــران اجــرا شــد. مــن عالقــه 

داشــتم کــه در ایــن جشــن واره رشکــت کنــم؛ امــا اســتادم »علــی 

کوچکــی« گفــت کــه شــام بهــر اســت بــه جــای بخــش رقابتــی، 

بــرای همیــن،  در بخــش جنبــی جشــن واره رشکــت کنیــد. 

منایــش مزاررشیــف در بخــش جنبــی جشــن واره رشکــت کــرد و 

مــورد توجــه قــرار گرفــت؛ طــوری کــه بســیاری گفتنــد بایــد ایــن 

ــی! ــه در بخــش جنب ــود، ن ــی می ب ــش در بخــش رقابت منای

صبــح کابــل: شــام در ایــن منایــش بازی گــر بودیــد، یــا 

بــود؟ کــی  منایش نامــه  نویســنده ی  کارگــردان؟ 

میرزایــی: نویســنده اش خــودم بــودم، کارگردانــی اش بــه 

ــش  ــود و مــن در آن منای ــی ب ــان ایران عهــده ی یکــی از کارگردان

بازی گــر بــودم. البتــه کارهــای دیگــری هــم بــا افغان هــا در 

ــتم  ــادری« داش ــرا ق ــری »حمی ــا دبی ــران ب ــدان ای ــه ی هرمن خان

ــا  ــش »ت ــد. کار جــدی دیگــرم منای ــه کارهــای مناســبتی بودن ک

ــال  ــت در س ــر مقاوم ــی تیات ــن واره ی بین امللل ــی« در جش رهای

1390 بــود؛ در ایــن جشــن واره کشــورهای آســیایی و برخــی 

ــد.  ــرده بودن ــت ک ــز رشک ــا نی اروپایی ه

صبــح کابــل: در داخــل افغانســتان چــه کارهایــی در زمینه ی 

تیاتــر انجــام داده اید؟

ــی« را احتــامال در ســال 1393  ــا رهای ــش »ت ــی: منای میرزای

ــداری  ــل نن ــتان و در کاب ــر افغانس ــن واره ی رسارسی تیات در جش

ــام  ــه فرج ــوز ب ــه هن ــی« ک ــه ی »تنهای ــش دادم و منایش نام منای

ــرده ام.  ــتان کار ک ــش آن را در افغانس ــت، 14 منای ــیده اس نرس

ــی  ــال اتفاق ــرب دارم کام ــن خ ــه م ــی ک ــا جای ــل: ت ــح کاب صب

ــدید؟ ــر ش وارد ه

ــم؛  ــان بگوی ــرای ت ــی دور را ب ــره ی خیل ــک خاط ــی: ی میرزای

شــاید شــش ســامل بــود؛ از مــزار رشیــف مهاجــر شــدیم کــه بــه 

ایــران برویــم. شــبی در چنــداول بودیــم و یکــی دو روز در کابــل 

ماندیــم. روزی در رسک اول چنــداول و در یکــی از مغازه هــا 

بــرای نخســتین بــار تصویــر و تلویزیــون را دیــدم، حــس می کنــم 

از هــامن روز عشــق بــه تصویــر و هــر در ذهــن مــن شــکل 

گرفــت و ایــن عشــق همیشــه همــراه مــن بــود تــا کــه زمینــه بــرای 

فعالیــت در هــر برایــم فراهــم شــد؛ وقتــی نظــام در افغانســتان 

ــرم؛  ــاد بگی ــروم خوانندگــی ی ــم کــه ب ــم گرفت ــر کــرد، تصمی تغیی

ــدم. ــری ش ــی، وارد بازی گ ــال اتفاق ــورت کام ــه ص ــا ب ام

صبح کابل: چرا دوست داشتید رساغ موسیقی بروید؟ 

ــدم؛  ــی در مراســم  نوحــه می خوان ــی: از دوران نوجوان میرزای

دوســتانم می گفتنــد کــه صدایــم پختــه و خــوب اســت. پیــش از 

ــدی می کــردم.  ــی قالب بن ــول وطن ــه ق آن رس ســاختامن کار و ب

راســتش بــه بازی گــری نیــز عالقــه داشــتم. در جایــی کــه 

زندگــی می کردیــم یــک خانــواده ی ایرانــی نیــز بــود کــه رابطــه ی 

خیلــی خوبــی داشــتیم. در ایــران دو شــبکه ی تلویزیونــی بیشــر 

ــه روی  ــر( رو ب ــاعت 4:00 ع ــا )س ــن از رشوع برنامه ه ــود، م نب

تلویزیــون همســایه می نشســتم تــا زمانــی کــه برنامه هــا در 

ــود. ــن ب ــر روز م ــن کار ه ــد. ای ــام می ش ــب مت نیمه ش

ــوید،  ــده ش ــتید خوانن ــت داش ــه دوس ــام ک ــل: ش ــح کاب صب

چــرا رس از بازی گــری تیاتــر در آوردیــد؟

میرزایــی: رفتــم کــه موســیقی و خوانندگــی یــاد بگیــرم، 

ــردم،  ــاب ک ــرم انتخ ــتم بخ ــه می توانس ــازی را ک ــم و س ــا رفت حت

ــه روی  ــم و همیــن کــه وارد شــدم، روب ــه ســمت آمــوزش گاه رفت ب

دروازه نوشــته بــود، »اتــود بازی گــری« و مــن رفتــم در بازی گــری 

ــادم رفــت. ــام کــردم و موســیقی ی ثبــت ن

صبــح کابــل: ایــن دوران چقــدر طــول کشــید تــا بــرای 

فعالیــت در هــر آمــاده شــوید؟

میرزایــی: زیــاد طــول کشــید؛ چــون هرمنــد شــدن بــه 

انــدازه ی متــام عمــر آدم هــا طــول می کشــد. حــاال بیســت ســال 

اســت کــه در حــال یادگیــری اســتم، هــر چنــد دیــر وارد شــدم؛ 

ــری ام متوقــف نشــود.  ــد یادگی ــا تــالش کــردم کــه رون ام

صبح کابل: در کجا آموزش دیدید؟

میرزایــی: یــک آمــوزش گاه هــری در کــرج و مربــوط حــوزه ی 

ــی« در آن  ــی کوچک ــام »عل ــه ن ــی ب ــه کس ــود ک ــران ب ــری ای ه

ــام »هفــت  ــه ن ــود ب تدریــس می کــرد. آمــوزش گاه دیگــری هــم ب

ــور« در آن  ــاب نصیرپ ــی و مهت ــد یعقوب ــتاد »محم ــه اس ــر« ک ه

می دادنــد.  درس 

صبــح کابــل: از هم دوره هــای تــان در ایــن دو آمــوزش گاه 

ــران مطــرح باشــد؟ ــه در هــر ای ــود ک کســی ب

میرزایــی: بلــی، یکــی از مشــهورترین بازی گــران ایــران، 

بــه نــام »نویــد محمــدزاده« کــه امــروز یکــی از مطرح تریــن 

ــه نام هــای  ــش ب ــرا فیلم های ــن کشــور اســت و اخی بازی گــران ای

»مغزهــای کوچــک زنــگ زده، مــر شــش ونیم و رسخ پوســت« 

ــوزش گاه  ــان در آم ــن و ایش ــت. م ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م

ــم. ــم بودی ــا ه ــود، ب ــاله ب ــه دوره ی یک س ــر ک ــت ه هف

صبح کابل: کار مشرک هم انجام دادید؟ 

ــا در  ــه؛ ام ــک گــروه منایشــی ن ــی: کار مشــرک در ی میرزای

می کردیــم.  کار  یک دیگــر  بــا  همیشــه  صنفــی  منایش هــای 

یــادم می آیــد یــک کار صنفــی از »ادیــپ شــهریار« را کار کردیــم.

ــا محمــدزاده در  صبــح کابــل: در آن دوران اســتعداد شــام ب

چــه ســطحی بــود؟ چــرا او حــاال در ســینامی ایــران یــک ســتاره 

اســت و شــام نیســتید؟

ــن  ــدیم، م ــی ش ــد هم صنف ــن و نوی ــه م ــی ک ــی: زمان میرزای

ــزد  ــه او تجربــه ی بیشــر داشــتم؛ چــون ن چنــد ماهــی نســبت ب

ــور  ــم نصیرپ ــد خان ــادم می آی ــودم. ی ــرده ب ــی کار ک ــی کوچک عل

ــس از  ــم؛ پ ــازی کنی ــه ب ــود ک ــد داده ب ــن و نوی ــه م ــود ب ــک ات ی

ــل انتظــار بیشــری  ــه دلی ــور شــاید ب ــم نصیرپ ــود، خان ــان ات پای

ــود، از او ایرادهــای  ــازی اش خــوب نب ــا ب ــد داشــت، ی کــه از نوی

زیــادی گرفــت. ایــن کــه نویــد حــاال مشــهور و نــام دار اســت و من 

نیســتم، دالیــل زیــادی دارد. او ایرانــی بــود و مــن افغــان و یــا او 

دوســتان خوبــی داشــت تــا رشــد کنــد. مثــال »محمــد یعقوبــی« 

او را وارد گروهــش کــرد تــا بیشــر تجربــه کنــد و یــاد بگیــرد، مــن 

کســی را مالمــت منی کنــم، مــن بــا فیزیــک و میمیــک چهــره ی 

ــم. ــد کن ــران رش ــینامی ای ــتم در س ــی ام منی توانس افغان

صبــح کابــل: تــالش کردیــد تــا وارد گروه هــای تیاتــری و 

ســینامیی ایرانــی شــوید؟

میرزایــی: بســیار عالقه منــد بــودم کــه چنیــن زمینــه ای 

برایــم فراهــم شــود؛ امــا نقشــی کــه بــا وضعیــت مــن هامهنــگ 

ــود.  ــد نب باش

صبــح کابــل: بســیاری معتقدنــد کــه ســینامی ایــران در 

ــگاه بســیار  ــد، ن ــا ســوژه ی افغان هــا ســاخته  ان ــی کــه ب فیلم های

ــد؟ ــا دارن ــه افغان ه ــی ب ــیاه و منف س

ــه  ــام جامع ــه مت ــوان ب ــیاه را منی ت ــگاه س ــن ن ــی: ای میرزای

بســط داد؛ امــا بایــد قبــول کنیــم کــه ســینامی ایــران زیــر 

نظــر نظــام ایــن کشــور اســت و برخــی از کارگردانــان را مجبــور 

می کنــد کــه چهــره ی افغان هــا را در فیلم هــای  شــان زشــت 

و بــد نشــان دهنــد. البتــه ایــن را هــم منی شــود بــه متــام 

فیلــم  در  مجیــدی  مجیــد  مثــال  داد؛  نســبت  کارگردان هــا 

ولــی  اســت؛  نکــرده  افغان هــا  بــه  توهینــی  هیــچ  »بــاران«، 

فیلم هــای مثــل »خــاک و مرجــان« و یــا فیلم هــای دیگــری 

ــت. ــد اس ــیار ب ــه بس ــت ک هس

ــارض  ــال ح ــتان در ح ــر افغانس ــت تیات ــل: وضعی ــح کاب صب

ــت؟  ــه اس چگون

میرزایــی: فاجعــه اســت. حــاال تیاتــر مــا کامــال دهانــش 

بــه ســوی پــروژه بــاز مانــده اســت؛ اگــر نهادهــای خارجــی 

پــول ندهــد، در افغانســتان تیاتــری شــکل منی گیــرد. یــک 

تیاتریســت را بــه مــن نشــان دهیــد کــه از بودجــه ی خــود یــا بــا 

کمــک از بودجــه ی حکومــت تیاتــر کار کنــد؟ 

صبــح کابــل: اگــر کســی یــک تیاتــر خــوب کار کنــد، کســی 

پیــدا می شــود کــه بــرود، تکــت بخــرد و بــه متاشــایش بنشــیند؟

ــرف  ــول م ــان پ ــذت ش ــرای ل ــه ب ــا همیش ــی: آدم ه میرزای

می کننــد؛ اگــر متاشــاگر احســاس کنــد کــه چیــز خوبــی را 

ــن در  ــد؛ م ــد ش ــر خواه ــالُن پ ــه س ــتم ک ــن اس ــد، مطم می بین

ــت مدار و  ــول، سیاس ــک آدم متم ــه ی ــدارم ک ــتان رساغ ن افغانس

ــه دهنــش می رســد، عاشــق هــر هــم  ــا کســی کــه دســتش ب ی

باشــد؛ هرچنــد بــا وضعیــت بازی گــری و کارگردانــی ای کــه 

ــم  ــم نتوانی ــاه ه ــش م ــا ش ــت« را ت ــال »همل ــاید مث ــم ش ــا داری م

آمــاده ی اجــرا کنیــم؛ در ایــن شــش مــاه پرســوناژ، هزینــه و 

ــه عشــقش را  ــم، ن ــه اش را داری ــه هزین ــا ن ــه م ــدی دارد ک نیازمن

ــش را. ــه توان و ن

صبــح کابــل: هــر چنــد در ایــن زمینــه کســی تــالش نکــرده 

اســت؛ امــا آیــا تیاتــر می توانــد هزینــه اش را خــودش در بیــاورد؟

میرزایــی: رشایــط بــه گونــه ای اســت کــه اگــر شــام بخواهیــد 

ــا  ــه کنیــد، تنهــا هزینــه ی ســالُن را منی توانیــد ب ســالُنی را کرای

فــروش تکــت تکمیــل کنیــد؛ چــون امکانــات نیســت و هزینه هــا 

بــاال اســت.

صبــح کابــل: ســاخن ســالُن مخصــوص بــرای منایــش 

ــش  ــا بخ ــت ی ــت اس ــه ی حکوم ــر، وظیف ــی تیات ــی و عموم دامئ

خصوصــی؟ 

میرزایــی: حکومــت را کــه اصــال حرفــش را نزنیــد؛ چــون 

در ایــن زمینه  هــا اصــال حکومتــی نداریــم. جــای نهادهــای 

خصوصــی نیــز خالــی اســت تــا کمــک کنــد و از طریــق فــروش 

در بــازار، هزینه هــا را برگردانــد.

افغانســتان  ورزش  و  هــر  روی  چــرا  کابــل:  صبــح 

نشــد؟  رسمایه گــذاری 

میرزایــی: کار هرمنــد زیــر ذره بیــن قــراردادن و از بیــن 

بــردن معایــب و رشــد محاســن اجتامعــی اســت؛ شــک نــدارم کــه 

زمــام داران و خارجی هــا از هــر می ترســند. مســأله ی دیگــر هــم 

ایــن اســت وقتــی خارجی هــا وارد افغانســتان شــدند، چــه طیــف 

ــت  ــر درس ــک تصوی ــانی ی ــه کس ــد، چ ــا بودن ــار آن ه ــا کن آدم ه

ــته بندی  ــا را دس ــا اولویت ه ــد و ی ــا دادن ــه آن ه ــتان ب از افغانس

کردنــد؟ وقتــی زمــام داران مــا در متــام عمــر شــان یــک روز ورزش 

ــورده  ــان نخ ــوش  ش ــه گ ــر ب ــر و ه ــام تیات ــا ن ــد و حت ــرده ان نک

ــر و ورزش  ــه روی ه ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــه می ت ــت، چگون اس

رسمایه گــذاری شــود!

صبــح کابــل: امــا دخــر رییس جمهــور »غنــی« هرمنــد 

اســت؛ یعنــی ایشــان گوشــش بــا ایــن مقولــه آشــنا اســت، چــرا 

ــت؟  ــور اس ــر و ورزش مهج ــم ه ــاز ه ب

ــد  ــت ندارن ــه دوس ــت ک ــن اس ــش ای ــاید دلیل ــی: ش میرزای

مــردم خــوش باشــند، یــاد بگیرنــد و زندگــی کننــد. شــاید 

ــگ،  ــل جن ــت! مث ــر اس ــای دیگ ــه چیزه ــل همیش ــا مث اولویت ه

پروژه گرفــن و رسمایه گــذاری در ســواحل کشــورهای دیگــر.

چــه  فرهنــگ  و  اطالعــات  وزارت  نقــش  کابــل:  صبــح 

؟ د می شــو

ــا  ــم؛ ام ــتفاده کن ــدی اس ــم از واژه ی ب ــی: منی خواه میرزای

ــت  ــی سیاس ــت. وقت ــددی و کاره ای نیس ــتش ع ــن وزارت راس ای

ــور فرهنگــی  ــد در رأس ام ــز دیگــری اســت، بای کالن کشــور چی

کشــور کســانی باشــند کــه نــان را بــه نــرخ روز بخورنــد و ســاکت 

باشــند.

صبــح کابــل: پــس از یــک جنبــش و عطــش خــوب در 

ابتــدای تغییــر نظــام در ســینامی افغانســتان، بــه نظــر می رســد 

کــه دوبــاره ســینامی مــا بــه هــژده ســال پیــش بــر گشــته اســت؟

میرزایــی: وضعیــت ســینام کمــی بهــر از تیاتــر اســت و 

دلیلــش هــم ایــن اســت کــه ســینامگران می تواننــد در تلویزیــون 

نیــز کار کننــد. افــرادی هســتند کــه دغدغــه ی ســینام دارنــد و 

ــت.  ــون اس ــان در تلویزی ــره  ی ش کار روزم

صبــح کابــل: بــا تعریفــی کــه شــام از هــر و هرمنــد داریــد، 

بــرای آشــکار شــدن معضل هــای اجتامعــی، ســینام بهــر اســت 

یــا تیاتــر؟

میرزایــی: هــر دو بــا احســاس اجتامعــی تنیــده اســت و 

می توانــد کامــال مؤثــر باشــد؛ امــا بــه دلیــل فراگیــر بــودن ســینام 

و تلویزیــون، ایــن دو می تواننــد تأثیــر بیشــری نســبت بــه تیاتــر 

داشــته باشــند. 

صبــح کابــل: آیــا ســینامی افغانســتان دوقطبــی اســت؟ 

ــه  ــوازده و ب ــوود و ســینامی محت ــه رو بالی ــد و دنبال ســینامی مقل

ــت؟ ــام چیس ــر ش ــرم! نظ ــال ف دنب

ــرم و  ــتندردهای ف ــه اس ــک ب ــه نزدی ــینامیی ک ــی: س میرزای

فیلم نامه نویســی  بخــش  در  اقــل  حــد  بین املللــی،  ســاختار 

باشــد کــه همــه بخش هــای روایــی رس جایــش باشــد، طــرح 

ــد،  ــته باش ــن داش ــرای گف ــرف ب ــایی و ح ــد، گره گش ــأله کن مس

بــه غیــر از فیلــم »اســامه« نداریــم؛ چــون بــا ســاختارهای درســت 

فیلم نامه نویســی آشــنا نبــوده و فقــط دنبــال قصــه و محتــوا 

ــوا  ــد در محت ــر چن ــینام. ه ــتندردهای س ــرم و اس ــه ف ــتیم، ن اس

نیــز مشــکل داریــم. مــا فقــط رمان هــا را فیلــم می کنیــم کــه بــا 

ــاوت دارد. ــینام تف س

صبــح کابــل: یعنــی مشــکل اساســی را شــام بیشــر در 

می دانیــد؟ نویســندگی 

در  مــا  اساســی  مشــکل های  از  یکــی  دقیقــا،  میرزایــی: 

ایــن بخــش اســت. مشــکل آن اســت کــه مــا در ســینام و تیاتــر 

ــم  ــم داری ــت ک ــم. خالقی ــوب نداری ــر خ ــنده و متفک ــود نویس خ

و ســاختارها را نیــز بــه درســتی منی شناســیم. ممکــن اســت 

ملزومــات  و  جامعه شناســی  هــر،  فلســفه،  مــا  نویســندگان 

نوشــن فیلم نامــه نوشــن را خوانــده باشــند؛ امــا وقتــی تکنیــک 

منی تواننــد  نشناســند،  درســتی  بــه  را  آن  خــاص  ظــرف  و 

ــه  ــم ک ــندگانی داری ــه نویس ــاز ب ــا نی ــد. م ــتی کار کنن ــه درس ب

قالــب، ســاختار و ظرافت هــای دقیــق و علمــی منایش نامــه و 

فیلم نامه نویســی را بلــد باشــند. بــرای همیــن، مهــم نیســت چــه 

می گویــی، مهــم اســت کــه چطــور می گویــی!

صبــح کابــل: بســیاری می گوینــد ســینامی مــا بــه انــدازه ای 

ــرم ضعــف داشــته اســت؛ نظــر  ــوا رشــد کــرده، در ف کــه در محت

شــام چیســت؟

ــا  ــا حت ــینامگران م ــدادی از س ــت تع ــن اس ــی: ممک میرزای

دکــرا داشــته باشــند؛ کادرشناســی، کارگردانــی و کارهــای دیگر 

ــد،  ــاختار را منی فهمن ــرم و س ــی ف ــا وقت ــد؛ ام ــوب باش ــان خ ش

ــد.  ــق کنن ــی خل ــر خوب ــد اث منی توانن

و  فیلم نامــه  بــرای  خــوب  نویســنده ی  آیــا  کابــل:  صبــح 

داریــم؟ افغانســتان  در  منایش نامه نویســی 

مهجــور  خــودش  کــه  هامن گونــه  تیاتــر  در  میرزایــی:  

ــت  ــکل آن اس ــت. مش ــاح اس ــز افتض ــندگی اش نی ــت، نویس اس

ــروژه و گــذران زندگــی کار  ــرای پ کــه دل ســوز هــر نیســتیم و ب

. می کنیــم

صبــح کابــل: چــرا در همیــن کارهــای پــروژه ای مترکــز روی 

ــت؟ ــر اس ــر کم ت ه

ــگاه شــان  میرزایــی: شــاید دوســتان مــا تــالش کننــد کــه ن

ــش را نداشــته باشــند. ــا توان ــروژه ای نباشــد؛ ام پ

و  منایش نامــه  نویســندگی  زمینــه ی  در  کابــل:  صبــح 

نیســت؟ امیــدی  هیــچ  فیلم نامــه 

میرزایــی: چــرا، ناامیــد مطلــق نیســتم؛ »امیــن نجفــی« 

ــده و  ــل خوان ــگاه کاب ــش را در دانش ــه لیسانس ــت ک ــی اس کس

دوره ی ماســری اش را در ادبیــات منایشــی و در دانشــگاه تهــران 

ــته  ــوب نوش ــیار خ ــه ی بس ــه منایش نام ــا س ــه دو ی ــد ک می خوان

ــت.  ــی نیس ــا کاف ــت؛ ام اس

صبح کابل: شام منایش نامه های او را خوانده اید؟ 

میرزایــی: بلــی، یکــی از منایش نامه هایــش را خوانــده ام کــه 

تـِـم آن در بــاره ی دوران قدیــم شــاهی افغانســتان اســت. در ایــن 

منایش نامــه نــگاه او متفــاوت و جالــب بــود و عالقــه دارم کــه 

روزی منایش نامــه اش را کار کنــم.

صبح کابل: نظر تان در مورد منایش »تنهایی« چیست؟

میرزایــی: مــن ضعف هــای ایــن منایــش را قبــول دارم. از 

ــا منایش نامــه، بازی گــران و عوامــل  مــن کــه کارگــردان اســتم ت

ــن منایــش  ــادی در ای ــم. مشــکالت زی ــده آل را نداری وضعیــت ای

داشــتم.

صبح کابل: مشکل بازی گران تان در چه بود؟

میرزایــی: کارگــردان نخســتین توقعــی کــه از بازی گــر دارد، 

ــن  ــا لح ــر م ــت؛ اگ ــه اس ــن منایش نام ــردن لح ــظ ک ــت تلف درس

ــد.  ــر می کن ــم، مســیر داســتان تغیی را درســت تشــخیص ندهی

شــان  نقش هــای  بــا  بازی گــران  کابــل:  صبــح 

داشــتند؟ خــوب  هم ذات پنــداری 

بــه  احساســات  صحیــح  انتقــال  بازی گــری،  میرزایــی: 

مخاطــب اســت. اگــر کســی نقــش را درســت حــس نکنــد، 

مشــکالت  از  یکــی  دهــد.  انجــام  را  کار  ایــن  منی توانــد 

ــی  ــت؛ وقت ــه اس ــدن منایش نام ــم، نخوان ــا داری ــه م ــدی ای ک ج

وقتــی  می آییــد.  بــار  کم ســواد  نخوانیــد،  منایش نامــه  شــام 

منایش نامه نویســان مــا، بــزرگان ایــن عرصــه را منی شناســند 

می تواننــد  چطــور  منی کننــد،  مطالعــه  را  شــان  آثــار  و 

بنویســند. خــوب  منایش نامــه ی 

چــرا  نداریــم،  خــوب  نویســنده ی  اگــر  کابــل:  صبــح 

کار   ... و  چخــوف  مولیــر،  شکســپیر،  منایشــن نامه های 

؟  د منی شــو

میرزایــی: پیشــر گفتــم کــه مــا بــرای نــان کار می کنیــم؛ هــر 

ــه  ــه ب ــم ک ــا ه ــود. کارفرم ــامن کار می ش ــد ه ــا بگوی ــه کارفرم چ

کیفیــت کار نــدارد؛ او، دنبــال تطبیــق پــروژه و پــول اســت.  

صبح کابل: سخن آخر؟

میرزایــی: اگــر مســؤوالن مــا دوســت دارنــد هــر افغانســتان 

رشــد کنــد، نیــاز بــه مراکــز علمــی ای داریــم کــه بــا آمــوزش عالــی 

ــد؛  ــه کن ــالق تربی ــدان خ ــر و هرمن ــنده، متفک ــت، نویس باکیفی

هرمندانــی کــه دغدغــه ی شــکم و نــان نداشــته باشــند.

از تمجید تا نقد و اصالح

زمام داران ما هنر و هنرمند را به دو روپیه نمی خرند
وضعیت تیاتر افغانستان فراتر از فاجعه است

قربان میرزایی  )بازی گر – کارگردان سینام و تیاتر( نعمت رحیمی

ــای  ــود مصیبت ه ــا وج ــرت ب ــاره: مهاج اش

ــد نیســت؛ چــون  ــادش، همیشــه هــم ب زی

مهاجــرت  فضــای  از  بســیاری  افــراد 

ــا  ــد، ب اســتفاده کــرده و در جامعــه ی جدی

آموزه هــای نــو آشــنا شــدند تــا در بازگشــت 

بــه افغانســتان از آن اســتفاده کننــد. یکــی 

افغانســتان  جوانــان  کــه  بخش هایــی  از 

عالقه منــد بــه تحصیــل بودنــد، هــر بــوده 

ــانی  ــی از کس ــی یک ــان میرزای ــت. قرب اس

اســت کــه در مهاجــرت، بــا عشــق و عالقه، 

بازی گــری، کارگردانــی و نویســندگی را در 

ــن  ــده و در ای ــوزش دی ــینام آم ــر و س تیات

زمینــه کارهایــی بــرای کشــورش انجــام 

داده اســت.
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رایج تریــن  از  همــر  مــرگ 

و  اســت  افغانســتان  در  مــرگ  نــوع 

همــر  مــرگ  منظــور  همیــن  بــه 

چالش هــای  و  موضوعــات  از  یکــی 

خانواده هــای  در  کــه  اســت  جــدی 

بــا  همــران  اکــر  افغانســتان 

دیگــر  کنــار  در  همــر  مــرگ  می شــوند.  روبــه رو  آن 

چالش هایــی کــه ممکــن اســت بــرای نظــام خانــواده 

ــی باشــد  ــد فشــار روان ــن آن می توان ــد، مهم تری ایجــاد کن

کــه بــرای افــراد خانــواده ایجــاد می کنــد. در اغلــب مــوارد 

ــأله ی  ــه مس ــر ب ــرگ هم ــتان م ــای افغانس در خانواده ه

حــادی مبــدل می شــود کــه حتــا رشایــط را می توانــد 

بــرای دیگــر افــراد خانــواده ســخت و دشــوار کنــد.  بــرای 

طــی کــردن ایــن مراحــل نیــاز بــه مراقبت هایــی می باشــد 

کــه همــر داغ دیــده بتوانــد بــا تغییــرات پیش آمــده کنــار 

بیایــد.

در برخــی مــوارد از همــر تــان بــرای ایــن کــه شــام را 

ــا از ایــن کــه  تنهــا گذاشــته اســت، عصبانــی می شــوید ی

ــد. متــام  ــاه می کنی ــد، احســاس گن ــده ای ــده مان شــام زن

ــون  ــچ قان ــت و هی ــی اس ــده طبیع ــه ش ــوارد گفت ــن م ای

ــود  ــزاداری وج ــوگواری و ع ــرای س ــخصی ب ــدل مش ــا م ی

نــدارد. افــرادی کــه همــر شــان را از دســت می دهنــد، 

ــد.  ــان می دهن ــود نش ــی از خ ــای مختلف رفتاره

انکار از پذیرفنت مرگ همرس:

 ایــن مرحلــه ممکــن اســت از چنــد دقیقــه تــا چنــد روز 

و مــاه طــول بکشــد. فــرد بــه گونــه ای برخــورد می کنــد کــه 

انــگار همــرش منــرده اســت. در واقــع فــرد منی خواهــد 

ایــن واقعیــت را بپذیــرد و بــا آن مواجــه شــود.

خشــم: فــرد بعــد از ایــن کــه واقعیــت مــرگ همــرش 

می کنــد.  خشــم  و  عصبانیــت  احســاس  می پذیــرد،  را 

ممکــن اســت از ایــن عصبانــی باشــد کــه چــرا تنهــا مانــده 

و تــرک شــده و ایــن اتفــاق بــرای شــخص او افتــاده اســت.

ــت  ــن و ناراح ــت غم گی ــرد در نهای ــی: ف ــم و افردگ غ

می شــود و عالمئــی کــه از خــود نشــان می دهــد، شــبیه 

بــه افردگــی اســت. گریه کــردن، از دســت دادن اشــتها، 

یــا پرخوابــی، مشــکالت مترکــز، دشــواری  کم خوابــی 

در تصمیم گیــری از عالئــم ایــن دوران می باشــد. ایــن 

ــود. ــر بش ــل دیگ ــر از مراح ــد طوالنی ت ــه می توان مرحل

پذیــرش: نهایتــا فــرد بعــد از متــام مراحــل گفتــه شــده، 

بــا واقعیــت نبــودن همــرش کنــار می آیــد و تصمیــم 

ــه زندگــی روزمــره ی خــود برگــردد و وظایفــش  می گیــرد ب

احساســات  درگیــر  فــرد  هــم  هنــوز  دهــد.  انجــام  را 

دل تنگــی، خســتگی، غــم و خشــم می شــود؛ ولــی شــدت 

و تنــاوب ایــن مــوارد کم تــر از قبــل شــده و کنــار آمــدن بــا 

ــت. ــده اس ــان تر ش ــرد آس ــرای ف ــا ب آن ه

بســیار اهمیــت دارد کــه در زمــان عــزاداری، اطرافیــان 

ــردی کــه همــرش را از دســت داده اســت، اجــازه  ــه ف ب

مــورد  در  باشــد.  داشــته  هیجانــی  تخلیــه ی  دهنــد 

همــرش صحبــت کنــد، گریــه کــرده و عــزاداری کنــد و 

احساســاتش را رسکــوب نکننــد.

مراقبت های بعد از مرگ همرس: 

و  مســائل  کــردن  مدیریــت  همــر،  مــرگ  از  بعــد 

چالش هــا کار بســیار ســختی اســت. اولیــن روزهــای 

بعــد از ایــن اتفــاق، دوســتان و خانــواده اطــراف شــام 

ــه شــام کمــک می کننــد؛ ولــی باالخــره آن هــا  اســتند و ب

هــم از کنــار شــام می رونــد و شــام بایــد بــا واقعیــت 

نبــودن همــر تــان بــه شــکل جــدی مواجــه شــوید. 

ــر الزم و رضوری  ــکات زی ــت ن ــالمت رعای ــود س ــرای بهب ب

اســت. هنگامــی کــه دوســت داریــد در مــورد همــر تــان 

صحبــت کنیــد، اجــازه دهیــد دوســتان تــان اطــراف تــان 

باشــند و بــه حرف هــای شــام گــوش دهنــد. ممکــن اســت 

ــان باشــند کــه آن هــا  ــواده ی همــر ت کســانی مثــل خان

ــند. ــوگوار باش ــم س ه

تغییرات بعد از مرگ همرس: 

شــکل  بــه  را  منــزل  کارهــای  زوج هــا  از  بســیاری 

ــف  ــه نوعــی تقســیم وظای ــد و ب اشــراکی انجــام می دهن

ــت  ــن اس ــود. ممک ــده می ش ــرک دی ــای مش در زندگی ه

یــک نفــر وظیفــه کســب درآمــد را برعهــده داشــته باشــد و 

دیگــری کارهــای منــزل و فرزنــدان را انجــام دهــد. بعــد از 

مــرگ یکــی از همــران متامــی وظایــف او بــه فــرد دیگــر 

محــول می شــود. یــاد گرفــن ایــن کــه چگونــه یــک فــرد 

ــد، ممکــن اســت ســخت و  ــن کارهــا برآی از پــس همــه ای

زمان بــر باشــد.

تنهــا مانــدن ممکــن اســت نگرانی هایــی در مــورد 

امنیــت بــه دنبــال داشــته باشــد. فــردی کــه تــا بــه حــال 

ــور  ــاال مجب ــت، ح ــرده اس ــی نک ــا زندگ ــوده و تنه ــا نب تنه

اســت تنهــا باشــد. از طــرف دیگــر مواجــه شــدن بــا 

آینــده ی بــدون همــر، خــود عامــل تــرس می باشــد. 

از  نگــه داری  مــورد  در  نگرانی هایــی  اســت  ممکــن 

فرزنــدان داشــته باشــید یــا در مــورد کارهــای خانــه و 

درآمــد نگــران شــوید.

ــک  ــه از دســت دادن رشی ــوط ب ــر، مرب ــن تغیی مهم تری

بیــن  صمیمیــت  و  عاطفــی  رابطــه ی  اســت.  عاطفــی 

زوجیــن دیگــر از بیــن رفتــه و حــال یافــن یــک جایگزیــن 

کار آســانی نیســت. ازدواج مجــدد شــاید بــرای برخــی 

بعــد از مدتــی میــر باشــد؛ امــا بــرای آن کــه فــرد بتوانــد 

ــاز  ــد، نی ــا شــخص دیگــری آغــاز کن ــدی را ب زندگــی جدی

بــه زمــان دارد. درمــان شکســت عشــقی حاصــل از مــرگ 

ــده گرفتــه شــود.  ــد نادی ــز نبای همــر نی

رفتارهای مناسب بعد
 از مرگ همرس

زهرا سیاس

عنر  چهار  جوهاری  پنجره ی 

داشت که همه از دیدگاه فرد نسبت 

سنجیده  او  خصوصیت های  به 

پنجره ها  این  از  یکی  در  می شدند. 

نوشته بود: »باز«. در پنجره ی دیگری 

»تاریک«.  بود:  نوشته  داشت،  قرار  آن  مقابل  در  که 

»باز« قرار  در پنجره ی سوم که درست در زیر پنجره ی 

داشت، نوشته بود: »پنهان« و در پنجره ی چهارم نوشته 

»نامعلوم«. بود: 

ویکتور وروم در توضیح این پنجره ها گفت: پنجره ی 

»باز« هامن قسمتی از اطالعات را بیان می کند که از 

ما در اختیار فرد یا افرادی دیگر قرار گرفته و هم خود و 

هم طرف مقابل از آن ها اطالع داریم.

پنجره ی »تاریک« بیان گر اطالعاتی است که دیگران 

در مورد ما دارند؛ اما خود ما از آن خرب نداریم. معموال 

این پنهان کاری از سوی دیگران به دلیل آن است که یا 

اغلب آن ها منی خواهند متام اطالعات و برداشت های 

خود در مورد ما را با خود ما در میان بگذارند یا این که 

ما از گرفن این اطالعات فرار می کنیم و اغلب دوست 

بشنویم.  خود  مورد  در  را  دیگران  قضاوت های  نداریم 

دیگران  و  ما  میان  که  می شود  باعث  هم  هراس  این 

در  دیگران  اطالعات  آن  اثر  در  که  شود  خلق  دیواری 

مورد ما، به خود ما انتقال نیابد.

بر  در  را  از اطالعات  »پنهان« هامن بخش  پنجره ی 

می گیرد که ما از آن آگاهی داریم؛ اما آن را به دیگران 

انتقال منی دهیم و در درون خود پنهان می کنیم. این 

پنهان کاری اغلب به دلیل آن صورت می گیرد که ما از 

برمال شدن آن ها هراس داریم و فکر می کنیم که برمال 

شدن آن ها باعث تغییر منفی در قضاوت و دیدگاه های 

دیگران نسبت به ما خواهد شد.

احساسات،  از  بخش  هامن  »نامعلوم«  پنجره ی 

تجربیات و اطالعات ما را در برمی گیرد که نه خود ما 

از آن چیزی می دانیم و نه دیگران. این بخش از دنیای 

درون ما هامن ضمیر ناهوشیار و یا ناخودآگاهی است 

که اغلب حرکات و رفتارهای مان را به طور غیرمستقیم 

متأثر می کند. نامرئی  و 

شام  جوهاری  پنجره ی  در  گفت:  وروم  ویکتور 

تا بدانید که  انجام دهید  را  می توانید مترین ساده ای 

شخصیت شام چیست و میزان ارتباط و تأثیرگذاری های 

شام را در چه حدی می توان تعیین کرد. بر اساس این 

مترین، لیستی از صفات مختلف را تهیه می کنید و از 

میان آن ها پنج یا شش صفت را که از دید خود تان مبین 

صادق رفتار و شخصیت شام است، انتخاب می کنید. 

این صفات را بیرون نویس می کنید و بدون این که آن 

را برای دیگران بدهید، از پنج نفر دوستان تان که به 

شام  به  نسبت  متفاوتی  احساسات  شام  خود  قضاوت 

لیست  هامن  میان  از  هم  باز  که  می خواهید  دارند، 

صفاتی را که به نظر آن ها تبیین راستین شخصیت شام 

است، انتخاب کنند و برای شام بفرستند. برای این که 

شام از شخصی که این اطالعات را در اختیار تان قرار 

داده است، هیچ آگاهی نداشته باشید تا در ذهن تان 

از  می توانید  نگیرد،  صورت  پیشین  قضاوت  هیچ گونه 

آن ها بخواهید که اطالعات خود را به صورت تایپ شده 

خود  دیگر  نشانی های  و  اسم  کردن  مشخص  بدون  و 

از مجموعه ی  این ترتیب، شام  به  برای شام بفرستند. 

تان  رفتار  و  شخصیت  از  بهری  تصویر  به  صفات  این 

که هم مبین دیدگاه خود تان باشد و هم مبین دیدگاه 

پیدا می کنید. تان، دسرسی  دوستان 

کمک  را  شام  اطالعات  این  داشن  گفت:  وروم 

با چشم  و  با دیگران هوشیارانه  ارتباط  در  می کند که 

باز عمل کنید و بدانید که کدام عنارص در شخصیت و 

رفتار شام می تواند دیگران را نسبت به شام دچار تردید 

روابط خود  در  را  که چیزهایی  او گفت: کسانی  کند. 

برای خود مصؤونیت خلق  پنهان می کنند،  دیگران  با 

می کنند؛ اما به هامن میزان مدیریت و رهربیت خود را 

مخدوش و آسیب پذیر می سازند. برای وروم، مهم ترین 

رابطه ی  تداوم  و  استمرار  رهربی  و  مدیریت  در  عنر 

است. سازنده 

تأکید دیگر وروم بر نسبی بودن موقعیت انسان در 

از  این جا  گفت:  او  بود.  مختلف  زمینه های  و  رشایط 

مدیریت و رهربی های صادق سخن می گوییم، کسانی 

داشته  شفاف  و  موفق  رهربیت  می خواهند  واقعاً  که 

باشند و مردم را به طور درست رهنامیی کنند تا زندگی 

و روابط بهری داشته باشند. به همین علت، بحث ما 

بر این نیست که شام هیچ چیزی را در هیچ رشایطی 

از دیگران پنهان نکنید یا بکوشید همه چیز شام برای 

دیگران افشا باشد. او گفت: این کار امکان پذیر نیست 

دارد  پیچیده ای  دنیای  آدمی  ندارد.  هم  رضورت  و 

پیچیدگی  همین  را  او  ماهیت  از  عظیمی  بخش  که 

شام  گفت:  او  می دهد.  تشکیل  او  درونی  ساختار 

دنیای  در  تان  شخصی  رسمایه ی  که  دارید  چیزهایی 

از  بخش  این  می شود.  محسوب  شام  درون  متفاوت 

دنیای خود را نباید با دیگران در میان بگذارید و افشا 

کردن آن ها به سود شام یا دیگران هم نیست. شام در 

هامن محدوده هایی که روابط تان را با دیگران به طور 

مستقیم متأثر می کند باید شفاف عمل کنید. او گفت: 

شناسایی  مدیریت  و  رهربی  هر  از  عمده  بخش  یک 

دارد  وجود  افراد  در  که  است  استعدادهایی  پرورش  و 

بزرگ  تغییرات  زمینه ساز  می توانند  استعدادها  این  و 

باشند. وقتی رابطه ی رهربی و مدیریت با افراد دیگر به 

گونه ای باشد که کسی قسمت زیادی از دنیای درون 

خود را بتواند آزادانه برمال کند، امکان درک و باروری 

این استعدادها بیشر می شود.           )ادامه دارد(

پنجره ی جوهاری در تئوری ویکتور وروم 
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عزیز رویش

صورتش  طرف  یک  را  موهایش 

انداخته. سحر 18 سال دارد و دانشجوی 

سال اول دانشکده ی ژورنالیزم در یکی از 

دانشگاه های خصوصی شهر کابل است. 

به  را  آدم  لباسش  روی  موازی  خط های 

بازوانش سمت می دهد. جهان دخری  جهان دیگری میان 

می آید.  افغانستان  در  پساطالبانی  زندگی  روزهای  از  که 

میان  گرگی  چون  باد  و  افتاده  صورتش  طرف  دو  چادرش 

دنبال  به  انگشت هایش  می زند.  گشت  گیسوهایش  خرمن 

در  دوباره  آرام  آرام  و  می زند  موهایش  میان  چرخی  بادها 

می گیرند.  جا  جیب هایش 

سحر می گوید: »صلح یعنی آرامش؛ زمانی  که متام مردم 

به  ما  که  بگوییم  می توانیم  ما  برسند،  آرامش  به  افغانستان 

صلح دست پیدا کردیم. ما منی توانیم صلح را تنها مقوله ای 

در برابر جنگ و ناامنی بدانیم، ما صلح دیگری داریم که در 

برابر زنان باید اِعامل شود. من به عنوان یک زن منی توانم که 

از خانه ام تا رسای شاملی با خیال راحت بروم و این یعنی که 

صلح برای من وجود ندارد.«

سحر صلحی را دوست دارد که زنان در آن زیر چر آرامش 

زندگی کنند، متلک نشوند، مردم نگاه جنسیتی به زنان نداشته 

باشند و حرف هایی که پشت رس زن ها گفته می شود، آرامش 

شان را به هم نزند. به باور سحر، صلح در افغانستان تنها با 

متوقف کردن جنگ معنی پیدا منی کند؛ صلح آرامشی است 

که باید برای متام مردم، فارغ از جنسیت شان، مهیا باشد. 

سحر با ایده های طالبان موافق نیست. او، به عنوان زنی 

که در افغانستان زندگی می کند، دوست دارد که حق انتخاب 

پوشش، همر و شیوه ی زندگی خودش را داشته باشد. او، از 

وضعیتی که فعال در افغانستان بر زنان حاکم است، رضایت 

ندارد. در این اواخر فردی به نام مجیب الرحامن انصاری در 

است.  کرده  راه اندازی  را  زن ستیزانه ای  تبلیغ های  هرات، 

به  در هرات،  است«  مرد  بی غیرتی  از  زن  »بدحجابی  تابلوی 

یکی از خربهای بسیار داغ در افغانستان مبدل شد و واکنش 

مولوی  داشت.  پی  در  را  زن  حقوق  فعاالن  و  زنان  شدید 

مجیب الرحمن انصاری، امام مسجد جامع گازرگاه در والیت 

که  شد  نر  تابلویی  از  عکسی  قبل،  روز  چند  است.  هرات 

بر  اجتامعی  صفحات  کاربران  میان  را  زیادی  رسوصداهای 

پا کرد. در قسمت پایانی تابلو، من؛ »اداره ی مرکزی امر به 

معروف و نهی از منکر گازرگاه رشیف« نیز دیده می شود.

هشتک هایی  اعراض،  برای  اجتامعی  صفحات  کاربران 

از این هشتک ها »من بی غیرت  را راه اندازی کردند که یکی 

صفحات  در  کاربری  حساب های  که  مردانی  بود.  استم« 

خواهران،  با  را  شان  خود  عکس های  داشتند،  اجتامعی 

همین  با  داشتند،  آزاد  پوشش  که  شان  مادران  و  همران 

می کردند. نر  هشتک 

پنج شنبه )26جدی( نشست خربی  روز  انصاری،  مولوی 

برگزار کرد و از ایجاد اداره ی مرکزی امر به معروف و نهی از 

منکر و تبلیغات این اداره دفاع کرد. او قبل از برگزاری نشست 

را  زناِن خربنگار  ورود  خربی اش، 

منع کرد. نشست خربی او بدون 

هرات  در  خربنگار  زنان  حضور 

شد. برگزار 

که  است  باور  این  بر  سحر   

فرق  انصاری،  مولوی  ذهنیت 

تا  و  ندارد  طالبان  با  چندانی 

متوقف  جریان ها  این  زمانی  که 

زن ها  حضور  که  صلحی  نشود، 

در حاشیه نباشد، ممکن نیست.

به  شدیدی  عالقه ی  سحر 

دارد  دوست  او،  دارد.  خربنگاری 

در  تأثیرگذار  زن های  از  یکی 

می کند  فکر  و  باشد  افغانستان 

این اتفاق از آدرس رسانه ممکن 

ژورنالیزم  همین  برای  و  است 

ند. می خوا

»من با توافق کردن با طالبان 

طالبان  با  اگر  نیستم.  موافق 

دستگاه  در  آن ها  و  کنیم  توافق 

بگیرند،  جا  افغانستان  حکومت 

شان  فردی  حقوق  از  دیگر  زنان 

محروم می شوند. صلح با طالبان 

شاید آرامش نسبی را برای مردم 

و  زنان  که  صلحی  اما  بیاورد؛ 

قربانی  آن  در  شان  آزادی های 

نیست.« مروع  صلح  شوند، 

سحر دوست دارد که درس بخواند، تنها و مستقل زندگی 

از  و  باشد  داشته  خودش  برای  شخصی  موتر  یک  کند. 

حال  عین  در  اما  نباشد؛  وابسته  مردی  هیچ  به  لحاظ  هیچ 

این رؤیاها زیر سایه ی حضور  به  فکر می کند که دست یابی 

نیست.  ممکن  طالبان 

افغانستان،  در  شان  حضور  سال های  در  طالبان 

برابر زن ها اِعامل کردند. در  را در  سخت گیرانه ترین قوانین 

و  پوشش  انتخاب  و  کار  تحصیل،  حق  از  زن ها  قوانین  این 

شیوه ی زندگی شان محروم شدند؛ قوانینی که برای زنان و 

نیست.  ممکن  پساطالبانی  نسل 

موترها،  فرمان  پشت  تلویزیون،  پرده های  در  زن ها  امروز 

حضور  تحصیلی،  نهادهای  و  خصوصی  و  دولتی  اداره های 

را  نگرانی هایی  صلح،   گفت وگوهای  دارند.  گسرده  بسیار 

که برای زن ها به وجود آورده است؛ از جمله سلب شدن این 

آزادی های نسبی ای که در سال های پس از سقوط حاکمیت 

اند. آورده  به دست  افغانستان  طالبان در 

کمی چادرش را روی رسش جا به جا می کند و هامن جایی 

غیر  سمتی  به  نگاهش  بگیریم،  عکس  او  از  می خواهیم  که 

که  دارد  زیادی  آرزوهای  او،  است.  دوربین  دید  زاویه ی  از 

می خواهد به آن ها برسد؛ اما چه کسانی قرار است از سحر 

آزادی های  موافق  هیچ گاهی  که  آن هایی  کنند؟  منایندگی 

زنان در افغانستان نبوده اند؟ یا آن هایی که جهان را از دید 

اند؟  ندیده  افغانستانی  زن  یک 

اجتامعی،  قوانین  سخت گیرانه ترین  برگشن  چون 

از  سحر  است.  نکرده  رها  را  افغانستانی  زن  دامن  هیچ گاه 

می لرزد.  صدایش  می زند،  حرف  که  طالبان  برگشن  ترس 

همین  جا است که تار آواهای گلوی او زاینده ی غم گین ترین 

کلامت در زمانی می شود که میان من و او جاری  است. سحر 

به  طالبان  که  است  کرده  زندگی  افغانستان  در  سال های 

حاشیه رانده شده بود؛ اما در متام این سال ها، طالبان تالش 

از حاشیه به من وارد کنند.  را  این حضور  تا  اند  کرده 

بیشر از یک سال می شود که گفت وگوهای صلح امریکا 

برای همه مطرح  اما پرسشی که  آغاز شده است؛  با طالبان 

شده، این است که چرا طالبان حارض نیستند با مناینده های 

رسمی حکومت افغانستان دور میز مذاکره بنشینند؟ طالبان 

و  سیاسی  چهره های  با  غیررسمی  صورت  به  مسکو  در  تنها 

افغانستان  مردم  اما  کردند؛  دیدار  افغانستان  احزاب  رسان 

این چهره های سیاسی را به عنوان مناینده های واقعی شان 

ندارند. قبول 

»من هیچ گاهی باورمند به تغییر ذهنیت طالب، مخصوصا 

در برابر زنان نیستم. اگر ما با طالبان صلح کنیم من مطئنم 

که دوباره  وضعیت زنان به سمت بحرانی شدن می رود.«

با طالبان صلح کنیم؛ 
افغانستان زندان زنان می شود

هام همتا
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کــه  اســت  کــرده  امیــدواری  ابــراز  طالبــان،  گــروه 

توافق نامــه ی صلــح میــان ایــن گــروه و ایــاالت متحــده ی 

امریــکا، تــا پایــان مــاه جــاری میــالدی، بــه امضــا برســد.

ــان در  ــی طالب ــر سیاس ــخن گوی دف ــاهین، س ــهیل ش س

قطــر، بــا ارســال بیانیــه ای بــه روزنامــه ی دان پاکســتان، گفتــه 

اســت کــه پیــش از امضــای توافق نامــه ی صلــح، افــراد طالبــان 

آمــاده انــد تــا عملیــات نظامــی خــود را کاهــش بدهنــد.

او گفتــه اســت: »امیدواریــم کــه تــا پایــان مــاه جــاری 

همچنــان  شــود.  امضــا  صلــح  توافق نامــه ی  میــالدی، 

ــدف از  ــم. ه ــش بدهی ــی را کاه ــات نظام ــه عملی ــم ک آماده ای

کاهــش خشــونت، فراهــم کــردن محیــط امــن بــرای نیروهــای 

خارجــی بــه منظــور خــروج از افغانســتان اســت.«

گفتــه  قطــر،  در  طالبــان  سیاســی  دفــر  ســخن گوی 

اســت کــه بــا کاهــش خشــونت، حملــه بــر نیروهــای امنیتــی 

افغانســتان هــم کاهــش می یابــد. او افــزوده اســت: »در مــورد 

آتش بــس توافقــی صــورت نگرفتــه، کاهــش خشــونت تنهــا در 

ــود.«  ــا می ش ــی رومن ــات نظام عملی

ایــن در حالــی اســت کــه بــه تازگــی، مالعبدالغنــی بــرادر، 

ــا  ــه ای ب ــر، در مصاحب ــان در قط ــی طالب ــر سیاس ــس دف ریی

خربگــزاری فرانت الیــن،  گفتــه اســت کــه بــا خــروج نیروهــای 

امریکایــی از افغانســتان، جنــگ در ایــن کشــور پایــان خواهــد 

یافــت.

تأکیــد  ریاســت جمهوری،  ســخن گوی  حــال،  ایــن  بــا 

ــه  ــه، بلک ــونت ن ــش خش ــتان کاه ــردم افغانس ــه م ــد ک می کن

ایــن  بایــد  هــم  طالبــان  گــروه  و  می خواهنــد  آتش بــس 

بپذیــرد. را  خواســت 

صدیــق صدیقــی، گفتــه اســت کــه اگــر گــروه طالبــان بــا 

تأمیــن آتش بــس موافقــت نکنــد، گفت وگوهــا بــرای آوردن 

ــه نتیجــه ای نخواهــد رســید. ــم جنــگ، ب ــح و خت صل

حملــه ی  از  فاریــاب،  والیــت  در  محلــی  مســؤوالن 

هراس افگنــان طالــب بــر یــک منــزل مســکونی در مربوطــات 

می دهنــد. خــرب  والیــت  ایــن  اندخــوی  ولســوالی 

کریــم یــورش، ســخن گوی پولیــس فاریــاب، می گویــد 

ــزل  ــر من ــب ب ــان طال کــه شنبه شــب )28 جــدی( هراس افگن

ــزرگان قومــی در منطقــه ی خانقــاه  محمــد یونــس، یکــی از ب

ــد. ــه کردن ــوی، حمل ــوالی اندخ ولس

او می افزایــد: »در نتیجــه ی ایــن رویــداد، چهــار عضــو ایــن 

خانــواده بــه شــمول زنــان و کــودکان کشــته شــده انــد و یــک 

ــورش،  ــای ی ــد.« آق ــده ان ــی ش ــوزاد، زخم ــک ن ــوان و ی زن ج

ــه شــفاخانه انتقــال یافتــه انــد.  عــالوه کــرد کــه زخمی هــا، ب

نــر  بــا  شــاهین،   209 اردوی  قــول  هــم،  ســویی  از 

 07:15 ســاعت  حوالــی  کــه  اســت  گفتــه  اعالمیــه ای 

یــک  وارد  طالــب  هراس افگنــان  جــدی(   28( شنبه شــب 

منــزل مســکونی در منطقــه ی خانقــاه ولســوالی اندخــوی 

شــده و شــش عضــو یــک خانــواده را کشــته انــد.

گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.

والیــت فاریــاب در شــامل افغانســتان، از والیت هــای به شــدت 

ناامــن اســت و چندیــن ولســوالی ایــن والیــت همیــن اکنــون در 

کنــرل طالبــان اســت و یــا در تهدیــد بســیار بــاال قــرار دارد.

و  ســخنان  از  ریاســت جمهوری،  دوم  معــاون 

انصــاری،  مجیب الرحــامن  اخیــر  عمل کردهــای 

خطیــب مســجد جامــع گازرگاه هــرات، انتقــاد کرده و 

تأکیــد می کنــد کــه تفرقــه و دامــن زدن بــه تعصبــات 

بــه  را  افغانســتان  نــژادی،  و  جنســیتی  مذهبــی، 

می کشــاند. ســقوط  پرتــگاه 

جــدی(   29( یک شــنبه  روز  دانــش،  رسور 

»رومنایــی  عنــوان  زیــر  مراســمی  حاشــیه ی  در 

اســراتیژی محافظــت از مدافعیــن حقــوق بــر«، 

از حرکت هایــی کــه اخیــرا تحــت عنــوان »تطبیــق 

رشیعــت و احــکام اســالمی« در والیــت هــرات بــه راه 

افتــاده اســت، انتقــاد کــرد.

او تأکیــد کــرد کــه مــردم افغانســتان، بــه ویــژه 

نهادهــای فرهنگــی و علمــی، علــام و اســتادان و 

نویســندگان، بایــد در مقابــل چنیــن حرکت هــای 

»جاهالنــه«، بــه روشــنگری بپردازنــد.

مــدت  چنــد  در  انصــاری،  مجیب الرحــامن 

بــه  امــر  »اداره ی  نــام  زیــر  را  تشــکلی  گذشــته، 

ــاد  ــرات ایج ــت ه ــر« در والی ــی از منک ــروف و نه مع

کــرده اســت. او از آدرس ایــن تشــکل، چندیــن تابلــو 

ــه  ــرده ک ــب ک ــرات نص ــان در ه ــاب زن ــورد حج در م

اســت. داشــته  پــی  در  را  زیــادی  واکنش هــای 

ریاســت جمهوری،  دوم  معــاون  حــال،  ایــن  بــا 

ــه آتــش تعصــب  ــه و دامــن زدن ب ــد کــه تفرق می گوی

مذهبــی و نــژادی، افغانســتان را بــار دیگــر بــه پرتــگاه 

ســقوط می کشــاند و از طــرف دیگــر، توهیــن بــه زنــان 

ــرت  ــان در مغای ــانی آن ــوق انس ــن حق ــده گرف و نادی

رصیــح بــا معــارف مرقــی و انســانی دیــن قــرار دارد 

ــد. ــوق می ده ــی س ــه تباه ــواده را ب ــه و خان و جامع

در تازه تریــن مــورد، مولــوی انصــاری، هفتــه ی 

گذشــته، نشســت خــربی برگــزار کــرد و بــه خربنگاران 

زن، اجــازه ی پوشــش ایــن نشســت را نــداد. او گفــت 

نبایــد  زنــان  و  اســت  مــردان  کــه خربنــگاری کار 

ــند. ــگار باش خربن

بــا  برخــورد  بــه  واکنــش  در  دانــش،  آقــای 

»در  می گویــد:  هــرات،  والیــت  در  زن  خربنــگاران 

ایــن نشســت بــه بانــوان خربنــگار بــه خاطــر زن بــودن 

اجــازه ی پوشــش خــربی داده منی شــود، بعــد کســی 

ــا گفتــه اســت  کــه ایــن نشســت را برگــزار کــرده علن

کــه زنــان خربنــگار را اجــازه نــدادم چــون زن هســتند 

ــت.« ــان نیس ــگاری کار زن و خربن

ــون  ــم قان ــی، ه ــن حالت ــه در چنی ــرد ک ــد ک او تأکی

اساســی نقــض شــده و هــم قانــون رســانه ها و هــم 

قانــون دسرســی بــه اطالعــات و هــم بــه صــورت رصیح 

حقــوق بــری زنــان نادیــده گرفتــه شــده و بــه زن بودن 

و انســان بــودن آنــان توهیــن صــورت گرفتــه اســت.

آقــای دانــش، از عمل کــرد خربنــگاران مــرد در 

ایــن زمینــه انتقــاد کــرده و گفــت: »جالــب هــم ایــن 

ــادی  ــود من ــد خ ــه بای ــرد ک ــگاران م ــه خربن ــت ک اس

آزادی بیــان و حقــوق زن باشــند، در چنیــن حالتــی 

ــد.« ــکوت می کنن ــتند و س ــاچی هس ــط متاش فق

او گفــت کــه در ایــن زمینــه، ســایر نهادهــای 

دولتــی و غیــر دولتــی نیــز بــا مصلحــت ســنجی های 

ــد. ــرده ان ــه ک ــکوت پیش ــورد س ــی م ب

طالبان: امیدواریم تا پایان ماه جاری میالدی 
توافق نامه ی صلح امضا شود

طالبان شش عضو یک خانواده را در فاریاب 
تیرباران کردند

رسور دانش: حرف ها و عمل کردهای مولوی 
انصاری جاهالنه است

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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تأکیــد  ریاســت جمهوری،  دوم  معــاون  دانــش،  رسور 

می کنــد کــه توافــق روی نظــام امارتــی و یــا هــر نــوع نظامــی 

کــه از آن صــدای پــای اســتبداد شــنیده شــود، صلــح نیســت؛ 

ــوان دیگــری اســت. ــام و عن ــا ن ــگ ب بلکــه تشــدید جن

آقــای دانــش کــه روز یک شــنبه )29 جــدی( در مراســمی 

زیــر عنــوان )رومنایــی اســراتیژی محافظــت از مدافعیــن 

ــرح  ــه ط ــت ک ــرد، گف ــت می ک ــل صحب ــر( در کاب ــوق ب حق

کاهــش خشــونت گــروه طالبــان، مبهــم و راه فــرار از صلــح و 

ــت. ــی اس ــه ی جهان ــردم و جامع ــب دادن م فری

او افــزود کــه ممکــن اســت بــا چنیــن توجیهاتــی از طــرف 

گــروه طالبــان و حامیــان آن هــا، ایــاالت متحــده ی امریــکا 

حــارض شــود تــا ســند توافق نامــه ی صلــح را امضــا کنــد؛ امــا 

ایــن بــرای مــردم افغانســتان کــه طــرف اصلــی قضیــه اســت، 

هیــچ مشــکلی را حــل نخواهــد کــرد.

آقــای دانــش، بــا اشــاره بــه پیرفــت در گفت وگوهــا میــان 

زملــی خلیــل زاد و مناینــدگان طالبــان، گفــت: »مــا بــه عنــوان 

دولــت و ملــت افغانســتان بــدون شــک از برقــراری صلــح 

اســتقبال مــی کنیــم و تأمیــن امنیــت پایــدار و خامتــه جنــگ 

خامنانســوز، از آرزوهــای دیرینــه ی مــردم مــا اســت.«

ــح و فضــای مناســب  ــزم مذاکــرات صل ــورد میکانی او، در م

بــرای ایــن مذاکــرات، گفــت کــه تــا آغــاز مذاکــره ی مســتقیم 

آغــاز  و  افغانســتان  حکومــت  محوریــت  بــا  بین االفغانــی 

ــچ  ــچ اعتــامدی بیــن دو طــرف و هی ــارسی، هی آتش بــس رست

ــد. ــد آم ــد نخواه ــده پدی ــرای آین ــدی ب امی

در  تاکنــون  کــه  افــزود  ریاســت جمهوری،  دوم  معــاون 

مذاکــرات صلــح، هــم حکومــت و هــم مــردم بــه شــمول 

ــی، در  ــای قوم ــی و گروه ه ــزاب سیاس ــی، اح ــای مدن نهاده

ــح  ــد و در چنیــن وضعیتــی، تحقــق صل ــرار گرفته ان حاشــیه ق

نیســت. امکان پذیــر 

او تأکیــد کــرد، صلحــی بــرای مــردم افغانســتان قابــل قبول 

ــیده و  ــت کش ــگ دس ــا، از جن ــام طرف ه ــه مت ــود ک ــد ب خواه

ــق میکانیزم هــای دموکراتیــک  ــا مشــارکت در قــدرت از طری ب

و قانونــی، فضــای زندگــی سیاســی مســاملت آمیز را بــرای 

مــردم افغانســتان فراهــم کننــد.

حقــوق  و  جمهوریــت  اصــل  کــه  گفــت  دانــش،  آقــای 

ــول  ــام اص ــر، در رأس مت ــوق ب ــت از حق ــهروندی و صیان ش

اساســی و ارزش هــای مــردم افغانســتان اســت. بــه گفتــه ی او: 

»انتخابــات، آزادی بیــان، آزادی رســانه هــا و احــرام بــه حقــوق 

ــراد  ــه ی حقــوق بــری اف ــان و اقلیــت هــا جــز اصــول اولی زن

ــه شــود.« ــده گرفت ــد نادی اســت کــه نبای

ــوع  ــا هــر ن او تأکیــد کــرد کــه توافــق روی نظــام امارتــی ی

نظامــی کــه از آن صــدای پــای دیکتاتــوری و اســتبداد شــنیده 

ــه  شــود و جمهوریــت و حقــوق بــری افــراد را نقــض کنــد، ن

ــام و  ــا ن ــه ارمغــان منــی آورد؛ بلکــه جنــگ را ب ــح را ب تنهــا صل

عنــوان دیگــری در افغانســتان تشــدید خواهــد کــرد.

ایــن در حالــی اســت کــه چنــد روز پیــش، شــاه محمود 

قریشــی، وزیــر خارجــه ی پاکســتان، گفتــه بــود کــه گــروه 

ــاده ی کاهــش خشــونت ها در افغانســتان اســت.  ــان، آم طالب

ــی  ــر سیاس ــخن گوی دف ــاهین، س ــهیل ش ــم، س ــویی ه از س

طالبــان در قطــر، بــه تازگــی گفتــه اســت کــه زملی خلیــل زاد، 

ــای  ــورد امض ــدار و در م ــروه دی ــن گ ــی ای ــأت مذاکرات ــا هی ب

توافق نامــه ی صلــح و چگونگــی برگــزاری مراســم آن، صحبــت 

کــرده اســت.

هرچنــد حکومــت افغانســتان، تــا کنــون بارهــا آتش بــس را 

از رشایــط اصلــی آغــاز گفت وگوهــای صلــح بــا طالبــان اعــالم 

کــرده اســت؛ امــا ســخنگوی دفــر سیاســی طالبــان در قطــر، 

چنــدی پیــش گفتــه بــود کــه آتش بــس بــا دولــت افغانســتان، 

بین االفغانــی  گفت وگوهــای  کــه  می شــود  برقــرار  زمانــی 

برگــزار و توافقــی نیــز بــه دســت آیــد. او، تأکیــد کــرده بــود کــه 

ــا امریــکا برقــرار خواهــد شــد. تــا آن زمــان، آتش بــس تنهــا ب

طرح کاهش خشونت، فریب مردم
و جامعه ی جهانی است

ــرده  ــالم ک ــگاران، اع ــت خربن ــه ی مصؤونی کمیت

 2019 ســال  در  خربنــگاران  قتــل  کــه  اســت 

یافتــه اســت. میــالدی، 71 درصــد کاهــش 

روز  کمیتــه ،  ایــن  رییــس  رشیفــی،  نجیــب 

از  را  ســاالنه ای  گــزارش  )29 جــدی(  یک شــنبه 

ــرد  ــر ک ــتان، منت ــگاران در افغانس ــت خربن وضعی

کــه بــر اســاس آن، در ســال 2019 میــالدی، 5 

خربنــگار در ایــن کشــور، بــه قتــل رســیده انــد.

 2019 ســال  »در  گفــت:  رشیفــی،  آقــای 

میــالدی، 5 مــورد قتــل خربنــگاران ثبــت شــده کــه 

ــر  ــال پیش ت ــه س ــبت ب ــدی را نس ــش 71درص کاه

از آن، نشــان می دهــد. از میــان 5 مــورد قتــل، 

مســؤولیت 2 مــورد آن بــه طالبــان، 1 مــورد بــه 

ــد  ــراد زورمن ــه اف ــر ب ــورد دیگ ــش و 2 م ــروه داع گ

برمی گــردد.«

بــه   میــالدی،   2019 ســال  در  کــه  افــزود  او 

علیــه  خشــونت  مــورد   105 مجموعــی  گونــه ی 

صــورت  بــه   رســانه ای  کارمنــدان  و  خربنــگاران 

ــل، 18  ــورد قت ــت شــده کــه شــامل 5 م رســمی ثب

مــورد مجروحیــت، 25 مــورد تهدیــد، 12 مــورد 

لت وکــوب، 33 مــورد توهیــن و بدرفتــاری، 1 مــورد 

اخــراج غیرقانونــی، 1 مــورد برخــورد غیرقانونــی، 

ــاف  ــورد اختط ــی و 7 م ــت غیرقانون ــورد بازداش 3 م

می شــود.

بــه گفتــه ی آقــای رشیفــی، آمــار خشــونت علیــه 

 22.13 میــالدی،   2019 ســال  در  خربنــگاران 

ــت. ــه اس ــش یافت ــد کاه درص

ــؤول 42  ــتان مس ــت افغانس ــه حکوم ــت ک او گف

مــورد خشــونت و تهدیــد بــوده و در رده ی اول قــرار 

ــوده  ــورد ب ــز مســؤول 33 م ــان نی دارد و گــروه طالب

و در رده ی دوم قــرار گرفتــه اســت. »بــه همیــن 

ترتیــب، افــراد ناشــناس مســؤول 14 مــورد در رده ی 

ــش  ــروه داع ــورد، گ ــؤول 7 م ــدان مس ــوم، زورمن س

ــوده و  ــورد ب ــؤول 1 م ــورد، دزدان مس ــؤول 4 م مس

مســؤوالن رســانه ها مســؤول 4 مــورد بدرفتــاری 

ــتند.« اس

خربنــگاران،  مصؤونیــت  کمیتــه ی  رییــس 

ــونت، 18  ــورد خش ــان 105 م ــه از می ــد ک می گوی

ــانه ای زن  ــدان رس ــگاران و کارمن ــر خربن ــورد آن ب م

صــورت گرفتــه اســت.

ــونت  ــد خش ــر چن ــه ه ــت ک ــی، گف ــای رشیف آق

ــر  ــالدی کم ت ــال 2019 می ــگاران در س ــه خربن علی

خشــونت  میــزان  هــم  هنــوز  امــا  اســت؛  شــده 

تــا  اســت  نیــاز  و  بــوده  چشــم گیر  تهدیــد،  و 

ــورت  ــش آن ص ــر کاه ــه خاط ــدی ب ــای ج تالش ه

گیــرد.

ایــن در حالــی اســت کــه حــدود 20 روز پیــش، 

ســازمان گزارش گــران بــدون مــرز، بــا نــر گزارشــی 

ــا کشــته شــدن  ــود کــه افغانســتان ب اعــالم کــرده ب

پنــج خربنــگار در جریــان ســال 2019 میــالدی، بــه 

ــگاران  ــرای خربن ــار ب ــوان ســومین کشــور مرگ ب  عن

شــناخته شــده اســت.

کاهش 71درصدی قتل خربنگاران 
در سال 2019 میالدی
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را  آن  هزینه ی  هنوز  که  نیابتی ای  جنگ  کلیدی:  نکته ی 

زیم می پردا

در سال 1977، جرال محمد ضیاءالحق، رییس جمهور ملکی 

پاکستان را در یک کودتا از قدرت خلع کرد. او، با نهادینه کردن 

قوانین تندروانه ی اسالمی در رسارس پاکستان، کارش را دنبال و 

پس از شکست تحقیر آمیز ارتش پاکستان در جنگ با هند در سال 

1971، رشوع به بازسازی ارتش کشورش کرد.

 ،1979 سال  در  شوروی  توسط  افغانستان  اشغال  پی  در 

واشنگن دریافت که سیاست های ضیا در گرفن کمک پاکستان 

برای حامیت از شورشی های مجاهدین که با نیروهای کمونیست 

مأموران  خاطر،  همین  به  است.  مناسب  بسیار  می جنگیدند، 

امریکایی در سازمان دهی و مسلح کردن شورشیانی  و  پاکستانی 

پاکستان  در  افغان  پناهندگان  اردوگاه های  در  آن ها  شامر  که 

کردند. کمک  می یافت،  افزایش 

هوایی  نیروی  و  شوروی  مبب افکن های  متقابل،  پاسخ  در 

جمهوری دموکراتیک افغانستان رشوع به وارد شدن به حریم هوایی 

پاکستان کردند تا آن اردوگاه های پناهندگان را از بین بربند. ارتش 

J-6 )مدل چینایی  از جنگده های  از مرزش،  برای دفاع  پاکستان 

هواپیامی جنگنده ی میگ-19( که رسعتی برابر با یک ماخ -یک 

ماخ برابر با پیمودن 1234.8 کیلومر در ساعت است- داشت و 

دو رادار استفاده کرد؛ اما این ها بسیار آهسته بودند و گشت زنی ها 

و پوشش رادار از کیفیت خوبی برخوردار نبود؛ به همین دلیل هیچ 

کدام از حمالت ره گیری نشد.

بنا بر این در سال 1981، ضیا دولت ریگان را متقاعد کرد تا 

را  چوکی  دو  اف-16بِی  و  اف-16اِی  فروند  چهل  فروش  اجازه ی 

صادر کند که قرار بود طی سال های 1983-1986 در دسرس 

پیش رفته ی  جنگده های  خرید  زمان  آن  در  بگیرد.  قرار  پاکستان 

بی ثابت  طرح  دلیل  به  و  بود  رصفه  به  مقرون  چهارم  نسل 

هواپویَشش، قابلیت مانور بسیار بزرگی داشت؛ اما در عوض دارای 

قابلیت هدایت پرواز برقی بود. حتا با این اوصاف، این جنگنده ها 

کنند. را حمل  بار سنگینی  و  بگیرند  زیادی  می توانستند رسعت 

شلیک  قابلیت  اف-شانزده ها  اولیه ی  نسخه های  حال،  این  با 

را  باشند  شده  هدایت  رادار  توسط  که  دید  از  فراتر  موشک های 

به  باید  پاکستانی  فالکون های  که  بود  معنی  بدان  این  نداشتند؛ 

حرارت یاب  و  هوابه هوا  موشک های  از  و  می شدند  نزدیک  حریف 

ایم-9 سایدوایندر یا مسلسل های بیست میلی مری والکان شان 

می کردند. استفاده 

در سال 1986، اف-16 های گریفین شامره نُه و گردان هوایی 

در  تا  شدند  آماده   رسانجام  پاکستان،  هوایی  نیروی  شاهیِن   14

امتداد مرز با افغانستان، به گشت زنی های هوایی بپردازند. در آن 

تهاجمی  از حمالت  مجموعه ای  افغان،  و  نیروهای شوروی  سال، 

را علیه پای گاه های مجاهدین در دره ی پنجشیر به راه انداختند؛ 

پشتیبانی  پناهندگان  اردوگاه های  شدید  مبباران   با  که  حمالتی 

فروند  دو  به سوی  اف-16  فروند  دو  ِمی 1986،  در 17  می شد. 

دموکراتیک  جمهوری  هوایی  نیروی  سوخو-22ام3ک  جنگده ی 

افغانستان حرکت کردند که در نزدیکی شهر پاراچنار، وارد حریم 

آن جنگده های سوخو، جنگده های  بودند.  پاکستان شده  هوایی 

رسد  جنگ  نربدهای  در  که  بودند  متحرک  بال های  با  مبب افکن 

شدند. سنگینی  شکست های  متحمل 

اف-شانزده های پاکستان به فاصله ی شش مایلی جنگده های 

]هوایی[  گردان  رهرب  قدری،  حمید  و  شدند  نزدیک  افغانستان 

سوخو- نخورد.  هدف  به  که  کرد  شلیک  سایدوایندر  موشک  یک 

22 بی درنگ به سوی مرز افغانستان حرکت کرد. قدری، موشک 

سایدواندر دوم را شلیک کرد که در ابتدا از کنار سوخو گذشت؛ اما 

دوباره برگشت و به شدت به هدفش برخورد کرد. قدری در یکی از 

گزارش های منتر شده توسط نیروی هوایی پاکستان می گوید که 

در تعقیب سوخوی دومی از اسلحه کار گرفته است:

شعاع  بود.  چپ  سمت  به  چرخش  مشغول  دیگر  »هواپیامی 

چرخش و وضعیت انرژی ام به من اعتامدبه نفس داد که می توانم 

در  بربم.  بین  از  را  هدف  اسلحه  با  هم  موشک  با  هم  راحتی،  به 

جریان آن چرخش، ناگهان دیدم نزدیک است موشک سایدوایندر 

یک  در  زیرا  دادم؛  انجام  بزرگ  مانور  یک  سپس  کنم،  شلیک  را 

موقعیت کامال تهاجمی بودم. هدف من در آن لحظه به سوی پایین 

در حرکت بود و به سمت قلمرِو افغانستان می رفت. وقتی به رسعت 

آن سوخو-22  بر  و  رفتم  به عقب  حداکری رسیدم، خیلی رسیع 

شلیک سه ثانیه ای کردم. زمانی که دود و نور از آن جنگنده بلند 

از  دست  ام،  برده  بین  از  کامال  را  هدف  که  شدم  مطمن  و  شد 

شلیک برداشتم. سپس با یک مانور برگشتی به سوی رشق پاراچنار 

کردم.« حرکت 

با این حال، نیروی هوایی افغانستان از دست دادن تنها یک 

جت را تأیید کرد؛ اما آن اتفاق باعث کاهش شدیدی در حمالت بر 

اردوگاه های پناهندگان شد. عالوه بر این، نیروی هوایی شوروی از 

جنگده های میگ-23 استفاده کرد تا از سوخو-22های افغانستان 

محافظت کند.

قدری، یک ماه پس از آن با میگ ها روبه رو شد؛ اما هیچ کدام 

اپریل  بعد در 16  به یک سال  از طرف ها شلیک نکردند. نزدیک 

1987، اف-16ها یک بار دیگر سوخو-22ها را در نزدیکی منطقه ی 

»تال« تعقیب کرده و گر چه مجبور بودند از ارتفاع پایین تری حمله 

کنند، توانستند از آن جت های فراصوت سبقت بگیرند. بدرالسالم، 

عبدالجمیل  رسهنگ  سوخوی  ]پاکستان[،  هوایی  گردان  رهرب 

جنگنده  آن  از  را  خود  عبدالجمیل  کرد؛  رسنگون  را  ]افغانستان[ 

بیرون انداخت و در خاک پاکستان دستگیر شد.

که  می داد  نشان  شوروی ها  ثبت شده ی  اسناد   ،1987 در 

هوایی  حریم  به  شدن  وارد  به  رشوع  پاکستانی  جنگنده های 

آزاردهنده  تالش های  به  دست  ویژه  به  و  بودند  کرده  افغانستان 

می زدند تا پادگان های محارصه شده ای مانند خوست که تنها ده 

کنند. اکامل  هوا  طریق  از  دوباره  را  بود  دورتر  مرز  از  مایل 

در 30 مارچ 1987، دو اف-16 رشوع به ره گیری یک هواپیامی 

از  نزدیکی خوست کرده و هر کدام  اِن-26 در  اِی  نوع  از  باربری 

موشک  یک  با  مایلی  یک  فاصله ی  در  را  هواپیام  آن  اف-16ها، 

سایدوایندر زدند. آن هواپیامی سنگین باربری، در کوه های پربرف 

در  شدند.  کشته  آن  رسنشین   36 متامی  و  کرد  سقوط  پایینش 

که  کردند  ادعا  پاکستانی  اف16  خلبان های  جنگ،  آن  جریان 

چندین بالگرد ترابری می-8، یک اِی اِن-26 را در یکی از عملیات 

شناسایی در 1989 از بین بردند و در جریان مانور، یک اِی  اِن-

24 که در واقع تالش می کرد به پاکستان پناه بربد را نابود کردند.

با این حال، بخت جنگنده های پاکستانی دو هفته بعد زمانی 

به  اف-16ها،  از  متشکل  نُه  شامره  گردان  دو  که  شد  برابر  دو 

چهار فروند میگ-23 از هنگ 120 شوروی که مشغول انداخن 

بودند،  مجاهدین  اکامالتی  پای گاه های  بر  خوشه ای  مبب های 

شوروی  دوم  رسهنگ  پوچیتالکین،  که  حالی  در  زدند.  کمین 

که  شد  متوجه  بود،  فرار  مانور  یک  در  واحدش  رهربی  مشغول 

زمین  سوی  به  و  گرفته  آتش  هواپیام  یک  هواپیامیش،  پایین  در 

می کند. سقوط 

بلکه  نه،  میگ  جنگنده ی  یک  می کرد،  سقوط  که  هواپیامیی 

موشکی  توسط  سهوا  که  بود  سکندر  شاهی  ستوان  اف-16 

با  سکندر  گرفت.  قرار  هدف  بود،  کرده  شلیک  او  وینگمِن  که 

بین رفته ی  از  قطعات  و  آمد  فرود  افغانستان  خاک  به  نجات  چر 

هواپیامی او توسط مجاهدین دوباره به پاکستان قاچاق شد. برخی 

از منابع روسی ادعا می کنند که ]هواپیامی[ سکندر توسط یک 

موشک های  میگ،  جنگنده های  اما  شد؛  رسنگون  شوروی  جت 

هوابه هوا نداشتند یا احتامل این که در باران مبب های خوشه ای 

ندارد. وجود  باشد،  دیده  آسیب 

از  شوروی  زمینی  نیروهای  که  حالی  در   ،1988 سال  در 

شوروی،  و  افغانستان  هوایی  واحدهای  شدند،  خارج  افغانستان 

مبباران بزرِگ جدیدی را آغاز کردند تا به عنوان تالش آخر شان، 

حکومِت در حال سقوط کمونیستی را رس پا نگه دارند. در هشت 

آگست، رسهنگ الکساندر روتسکوی، فرمانده ی هنِگ آهسته، اما 

بر  از جت های جنگنده ، رهربی یک حمله ی شبانه  بسیار مسلح 

اردوگاه پناهندگان »میران شاه« را بر عهده داشت و متوجه شد که 

متاِم چهار ِجت آن ها توسط دو فروند اف-16 از گردان 14 مورد 

اف-16ها  سمت  به  رسعت  به  روتسکوی  است.  گرفته  قرار  حمله 

حرکت کرد تا شاید آن را دور براند و باور داشت که دود برخاسته 

از سوخت هواپیامیش باعث خواهد شد که موشک های حرارت یاب 

راه شان را گم کنند؛ اما ایم-9ال  ها طوری طراحی شده بود که در 

هر رشایطی کار کند. انفجار کالهک جنگی، جنگنده ی روسی را 

دو نیم کرد. سپس روتسکوی با چر نجات به خاک پاکستان فرود 

برگشتانده شد،  به روسیه  تبادله ای  او که در  آمد و دستگیر شد. 

تبدیل به قهرمانی در شوروی شد که بعدها پیش از رهربی کودتای 

سال 1993، معاون بوریس یلستین، رییس جمهور روسیه شد.

یک ماه پس از رسنگونی هواپیامی روتسکوی، گروهی متشکل 

چهار  و  می کرد  حمل  مبب  آن  فروند  هشت  که  میگ-23   12 از 

ارتفاع 32.000  بود، در  فروند دیگر حامل موشک های هوابه هوا 

هوایی  وارد حریم  دره ی کر،  نزدیکی  در  کیلومری(   9.7( فوتی 

پاکستان شدند و احتامال قصد داشتند با فریب، پای اف-16 های 

پاکستان را به یک کمین بکشانند. همین طور هم شد، دو اف-16 

تنها در ارتفاع 11.000 هزار فوتی )3.3 کیلومری( به سوی آن 

جنگنده ها حرکت کردند. با این حال، در میان آن به هم ریختگی، 

را  می کردند  پایینی حرکت  ارتفاع  در  که  اف-16هایی  نتوانستند 

]پاکستان[  هوایی  گردان  رهرب  محمود،  خالد  کنند.  شناسایی 

که  زد  پایین  به  رو  زاویه ی  در  سایدوایندر  یک  شلیک  به  دست 

توانست یکی از میگ-23ها را هدف قرار دهد؛ آن میگ-23 برای 

از  فروند  دو  برگشت.  خانه  به  لنگان  لنگان  اضطراری،  فرود  یک 

با اف-16ها از هم جدا شدند؛ گر  میگ ها به هدف درگیر شدن 

بین  از  را  میگ-23  دو  می کنند  ادعا  پاکستانی  خلبان های  چه 

هیچ  که  می دهد  نشان  شوروی  ثبت شده ی  اسناد  اما  اند؛  برده 

هواپیامی دیگری در آن روز از دست نرفته بود.

در 3 نوامرب 1988، نیروی هوایی پاکستان با رسنگون کردن 

به  بود،  سوخو-2ام4کِی  یک  که  محمود  خالد  ستوان  هواپیامی 

طور  به  پاکستان  یافت.  رقیب دست  هواپیامی  آخرین رسنگونی 

داده  خود  اف-16  خلبان های  به  را  رسنگونی  ده  امتیاز  رسمی، 

سه  رفِن  دست  از  شامل  شوروی  ثبت شده ی  اسناد  اما  است؛ 

سوخو-22، یک سوخو-25 و یک اِی اِن-26 است. برخی از منابع 

ادعا می کنند که نیروی هوایی پاکستان، دست کم ده هواپیامی 

کرده؛  رسنگون  افغانستان  در  شوروی  جنگ  جریان  در  را  دیگر 

ثبت  رسمی  طور  به  افغانستان  هوایی  حریم  نقض  دلیل  به  اما 

است. نشده 

جنگ خلبان های روس با اف-16 های 
پاکستانی در جریان اشغال افغانستان
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