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گزارش روز

یادداشت روز

خانوادهجامعه

گزارشگفت وگو

آخــر  در  بامیــان،  بــازار  شــالی  حاشــیه ی  در 

کوچــه ی دانشــگاه و پایین تــر از رودخانــه  ای کــه از آن 

جــا می گــذرد، بازارچــه ی کوچکــی در نزدیکــی پــارک 

صلــح شــهر بامیــان قــرار دارد کــه ایــن روزهــا بــا رسد 

ــتانی، از  ــای زمس ــارش برف ه ــوا و ب ــدید ه ــدن ش ش

ــت.  ــاده اس ــوش افت جنب وج

خلــوت ایــن بازارچــه و بســته بــودن اکــر دکان هــا 

حکایــت از آن دارد کــه در زمســتان بامیــان کم تــر 

ــداری اجنــاس  ــه خری ــل ب کســی پیــدا می شــود متای

ایــن دکان هــا داشــته باشــد. کوچــه ای کــه ایــن 

بازارچــه در آن قــرار دارد...

ــرد  ــام ک ــارف اع ــو( وزارت مع ــته )اول دل روز گذش

کــه مجمــوع کمک هــای باشــندگان 30 والیــت در 

ــی  ــون افغان ــغ بیــش از  700 میلی ســال 1398، مبل

شــده اســت کــه ایــن والیت هــا شــامل خوســت، 

ــان،  ــل، بامی ــدان وردک، رسپ ــا، می ــدی، کاپیس دایکن

بلــخ،  کندهــار،  بادغیــس،  ســمنگان،  پنجشــیر، 

نیمــروز، کابــل، هلمنــد، جوزجــان، لوگــر، هــرات، 

پکتیــا، غزنــی، فــراه، لغــان، کــر، ننگرهــار، پــروان، 

ــار... ــل، تخ ــان، زاب ــاب، بغ فاری

نارص رویان

)آهنگ ســاز، گیتاریست و ترانه رسا(

تــوان مقابلــه ی خانــواده بــا بحران هــای زندگــی، 

ــواده و  ــی خان ــدرت، یک پارچگ ــیم ق ــق تقس از طری

حایــت و پشــتیبانی اعضــای خانــواده از یک دیگــر، 

خانواده درمانــی  در  چنانچــه  می یابــد.  افزایــش 

ســاختاری، ایــن عقیــده وجــود دارد کــه آنچــه یــک 

نابه هنجــار  خانــواده ی  از  را  به هنجــار  خانــواده ی 

ــه  ــت، بلک ــکات نیس ــدان مش ــد، فق ــز می کن متای

ــل  ــرای ح ــد ب ــد و کارآم ــاختار نیرومن ــک س ــود ی وج

ســاختار  ســامل،  خانواده هــای  اســت.  مشــکات 

ــرای پذیــرش موقعیت هــای متغیــر  درونــی خــود را ب

و بحرانــی، اصــاح می کننــد...

پابــی  افغانســتان، رد  چهــل ســال جنــگ در 

از خــود جــا گذاشــته اســت کــه مــردم در زندگــی 

روزمــره بــا آن روبــه رو می شــوند و بــا آن زندگــی 

جنــگ  ویران شــده های  بــا  زندگــی  می کننــد. 

ــر  ــه ظاه ــاید ب ــن ش ــن رسزمی ــار ای ــه و کن در گوش

ــرت  ــدوه و ح ــی از ان ــا عامل ــا ب ــد؛ ام ــاده باش س

ــت. ــراه اس هم

مــردم، حــرکات رس،  تنهــا  نــه  افغانســتان   در 

دســت و حالــت صــورت آن هــا، بلکــه بســیاری از 

قصه هــای  روایت کننــده ی  نیــز  ســاختان ها 

ویرانه هــای... اســت.  جنــگ 

ــد؛  ــش را می پوش ــر، یونیفورم ــای دیگ ــام روزه ــل مت مث

ــش  ــه رس و صورت ــتی ب ــتد و دس ــه می ایس ــه روی آیین روب

ــرای  ــا ب ــت ت ــده اس ــد ش ــرژی بلن ــام ان ــا مت ــد. ب می کش

یــک روز کاری دیگــر آمــاده شــود. صبحانــه نخــورده و 

بســیار بــا عجلــه مــی رود ســمت یکــی از ســایت های 

ــال  ــل. س ــرب کاب ــه در غ ــناس نامه دهی در مهتاب قلع ش

1396 روز دوم مــاه ثــور، یکــی از شــلوغ ترین روزهــا بــرای 

ایــن ســایت اســت. تعــداد کثیــری از مراجعیــن آمــده انــد. 

ــه  ــد ک ــاب، می گوین ــت فاری ــی در والی ــؤوالن محل مس

پــدری در ایــن والیــت، دخــر جوانــش را رس بریــده و 

ــت. ــرده اس ــزان ک ــوار آوی ــه دی ــش را ب ــای بدن اعض

بــه  فاریــاب،  والــی  ســخن گوی  بیــدار،  جاویــد 

ــداد، روز  ــن روی ــه ای ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب روزنام

روســتای... در  جــدی(   30( دوشــنبه 

ویژه ی صلح

جوان شــیر حیــدری، رییــس اتحادیــه ی ســیناگران 

ــاال  ــه دلیــل ب ــو( ب افغانســتان، بامــداد روز سه شــنبه )1 دل

رفــن فشــار خــون و بیــاری قلبــی، در ســن 68ســالگی در 

شــفاخانه درگذشــت.

برگــه ی  در  فلــم،  افغــان  رییــس  کریمــی،  صحــرا 

حیــدری... آقــای  مــرگ  توییــرش، 

رییــس کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتی، 

از ثبــت بیــش از شــش هــزار شــکایت های اســتینافی در 29 

والیــت افغانســتان خــر می دهــد.

زهــره بیــان شــینواری، روز سه شــنبه )1 دلــو( در یــک 

نشســت خــری گفــت کــه 6292 شــکایت اســتینافی، در 

ــیدگی... ــیون رس ــزی کمیس ــر مرک دف

پدری در فاریاب دخرتش
را سالخی کرد

رییس اتحادیه ی سینامگران
افغانستان درگذشت

آغاز روند رسیدگی
به شکایت های استینافی

صلحِ بدون تبعیض می خواهم

توافق نامه،آیا فقط یک کاغذپاره است؟
کلنجار طالبان و امریکا در قطر؛

موسیقی منایش دادن اندام 
و یا تن فروشی نیست

اقتصاد ترحم

کمک مالی مردم به وزارت 
معارف؛ باال رفنت سطح آگاهی 

برای آموزش

نقش خانواده 
در سالمت روان

جامانده های انفجار؛ 
زخم های قابل دید
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 بازارچه ی بدون مشرتی زنان 
در رسمای زمستان بامیان
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در  و گفت وگو  دیرباز مذاکره  از  پس 

دوحه پایتخت قطر، اکنون ختم منازعه 

عمق  در  تحمیلی،  جنگ  یک  پایان  و 

آتش بس  است:  شده  خاصه  واژه  دو 

خشونت.  کاهش  و  مؤقتی(  )دایمی- 

کاهش خشونت محصول دور یازدهم مذاکرات صلح امریکا 

و طالبان است که از سوی این گروه در چارچوب یک طرح 

هنوز  امریکایی ها  است.  شده  مطرح  امریکایی ها  جانب  به 

و  اند  نداده  بیرون  به  مذاکرات  پیرشفت های  از  جزئیاتی 

پیش رفتی  هیچ  هنوز  تا  می گوید،  هم  افغانستان  دولت 

حارض،  حال  در  است.  نگرفته  صورت  اخیر  مذاکرات  در 

در  »صلح سازی«  راستای  در  را  اصلی  نقش  جناح   سه  

افغانستان  امریکا،  جناح ها  این  و  می کنند  ایفا  افغانستان 

با  هم  طالبان  میان،  این  در  که  می باشد  طالبان  گروه  و 

امریکا مذاکره می کنند و هم باید با دولت افغانستان به میز 

توافق نامه ی  امضای  از  اطمینانی  هنوز  بنشینند.  گفت وگو 

امریکا و طالبان حاصل نشده و حتمی بودن این امر، پس از 

ختم دور یازدهم مذاکرات مشخص خواهد شد که آیا امضا 

می شود یاخیر؛ اگر امضا شود، آیا توافق نامه یک »کاغذپاره« 

چگونه  توافق نامه  این  اجرایی  ضانت های  هم  یا  و  است 

خواهد بود و چه کسانی، به این توافق نامه اعتبار می دهند؟

مارک گروسمن، مناینده ی ویژه ی امریکا برای افغانستان 

با  و پاکستان، به صدای امریکا گفته است که توافق صلح 

طالبان یک »پارچه کاغذ« بوده و ضانت از آینده ی باثبات، 

دیپلات  این  منی کند.  افغان ها  برای  را  شگوفا  و  امن 

پیشین امریکا، هر چند رضایت طالبان را مبنی بر کاهش 

که  کرد  تأکید  اما  می داند؛  خوب  پیرشفت  یک  خشونت، 

این گروه بر متامی جنگ جویان خود تسلط ندارد. او یگانه 

همبستگی  به  وابسته  را  افغانستان  منازعات  قطع  حل  راه 

افغان ها می داند و می گوید: »افغان ها باید به مبارزه ی خود 

برای افغانستان و آنچه که به آن عقیده دارند، ادامه دهند.«

هر  می گویند،  نظامی  آگاهان  از  شاری  همه،  این  با 

توافق نامه یک کاغذپاره است و توافق نامه ی رسمی یا عرفی 

خاصی  موارد  روی  که  است  دولت ها  و  سازمان ها  افراد، 

امضا  آن  پای  به  و  می رسند  نتیجه  به  گفت وگو  یک  از  بعد 

می کنند که شامل وظایف، صاحیت های حقوقی و اجرایی 

می شود و هر کدام در یک سند روشن درج می شود. »درست 

توافق نامه یک کاغذ پاره است، هان  طوری  است که خود 

 که با امریکا توافق نامه داریم؛ ولی هیچ گونه بُعد اجرایی و 

تطبیقی الزم را به دست نیاورد. ده ها تفاهم نامه و توافق نامه 

این  در چارچوب  هیچ کدام  که  داریم  مختلف  با کشورهای 

نکردند.« را هم کاری  ما  توافقات 

که  توافق نامه ای  است،  باور  این  بر  کوهستانی،  جاوید 

قرار است میان امریکا و طالبان امضا شود، یک کاغذ است 

مرشوع  شان  خواسته های  و  دیدگاه ها  طرف  دو  او،  در  که 

از چانه زنی ها، روی کاغذ پیاده می کنند و تعهداتی  را بعد 

در این توافق نامه می آورند که آن ها چه کاری انجام دهند؛ 

بنابراین، طالبان بیشرین تأکید را دارند که توافق نامه باید 

ضانت های اجرایی را به دست آورد.

که  استند  این  دنبال  به  طالبان  گروه  آگاهان،  باور  به 

در  و  می شود  خارج  افغانستان  از  تا  دهد  ضانت  امریکا 

و سازمان های  تا دولت ها  دارد  این گروه تاش  عین حال، 

بعد  امضا،  از  توافق نامه پس  که  بکنند  بین املللی ضانت 

در  فعا  که  اساسی  مسائل  از  یکی  می کند.  پیدا  اجرایی 

قطر جریان دارد، همین مسأله ی تخنیکی است که چگونه 

حاصل  اطمینان  توافق نامه،  در  تعهدات  شدن  اجرایی  از 

. کنند

طالبان  پیشین  اعضای  از  شاری  هم،  سویی  از 

و  دایمی  چه  آتش بس  برقراری  به  طالبان  گروه  می گویند، 

چه مؤقتی تن منی دهند و آن ها در حال حارض طرح کاهش 

یک  را  آتش بس  تأمین  آن ها  زیرا  پذیرفته  اند؛  را  خشونت 

آغا،  نوع زیان سیاسی برای  شان تلقی می کنند. سیداکر 

به روزنامه ی صبح کابل می گوید که  عضو پیشین طالبان، 

اگر طالبان راضی به آتش بس شوند، قطعا پیش از امضای 

منی کنند. توافق نامه 

طالبان  اگر  رشایطی،  هر  تحت  است،  این  پرسش 

توافق نامه را با امریکایی ها امضا کنند، آیا در مرحله ی بعدی، 

وارد مذاکره با دولت افغانستان خواهند شد؟ اعضای پیشین 

طالبان تأکید دارند که این گروه با روندهای صلح دولت محور 

حارض به مذاکره منی شوند و آنچه که دولت افغانستان به آن 

تأکید دارد، مشکات موجود را حل منی کند.

مخالف  قطب  دو  در  سیاسیون  و  دولت  رشایطی که  در 

به  دیگری،  زمان  هر  از  بیش  افغانستان  گرفته  اند،  قرار 

وحدت  خای  اما  دارد؛  رضورت  همبستگی  و  نظر  وحدت 

نظر و هم بستگی، به شدت احساس می شود و آینده ی نظام 

رسنوشت  هم  یا  و  می کند  تهدید  یا  را  افغانستان  سیاسی 

بیشر  مسأله  دو  سپرد.  خواهد  طالبان  دست  به  را  آینده 

که  است  این  دو،  آن  و  کرده  فراخ تر  را  نظر  وحدت  خای 

سیاسیون افغانستان با استفاده از رشایط حساس، به منافع 

تنظیمی و گروهی می اندیشند و دیگر این  که آن ها در یک 

رقابت سیاسی و انتخاباتی قرار دارند و تاش دارند که رقیب 

خود را از اریکه ی قدرت طرد کنند. هیچ گونه تعاونی مبنی 

ندارد. میان گروه وجود  منافع عمومی  از  بر حایت 

محمدحنیف امتر، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان، 

دیروز سه شنبه )1 دلو( طی بیانیه ای گفته است که اکنون 

وقت آن رسیده تا رهران سیاسی کشور با وجود اختافات 

جدی ای  که در مورد انتخابات و روش حکومت داری موجود 

دارند، به خاطر صلحی  که آرمان مردم است، اجاع و اتفاق 

کنند و نظام  را از دست ندهند.

داده  تذکر  خود  بیانیه ی  در  واضح  صورت  به  امتر  آقای 

که اگر رهران سیاسی کشور خط رسخ خود را حفظ نظام 

با  و  کنند  تعیین  اساسی  قانون  بنیاد  بر  اسامی  جمهوری 

اتفاق کامل این هدف را در مذاکرات بین االفغانی و مذاکره 

با امریکا، اروپا و منطقه دنبال کنند، در این صورت، مردم 

که  کرد  تأکید  هم چنان  او  بود.  نخواهد  بازنده  افغانستان 

فرصت  این  از  باید  و  می توانند  افغانستان  سیاسی  رهران 

تاریخی استفاده کنند و حایت جهان را در مورد حقانیت 

خواست مرشوع مردم مبنی بر صلح به دست آورند؛ بنابراین، 

رشط اتفاق ملی است و آن  هم از همین حاال.

ــان،  ــازار بامی ــالی ب ــیه ی ش در حاش

در آخــر کوچــه ی دانشــگاه و پایین تــر 

ــذرد،  ــا می گ ــه از آن ج ــه  ای ک از رودخان

بازارچــه ی کوچکــی در نزدیکــی پــارک 

ــن  ــه ای ــرار دارد ک ــان ق ــهر بامی ــح ش صل

روزهــا بــا رسد شــدن شــدید هــوا و بــارش 

برف هــای زمســتانی، از جنب وجــوش افتــاده اســت. 

دکان هــا  اکــر  بــودن  بســته  و  بازارچــه  ایــن  خلــوت 

ــی  ــر کس ــان کم ت ــتان بامی ــه در زمس ــت از آن دارد ک حکای

پیــدا می شــود متایــل بــه خریــداری اجنــاس ایــن دکان هــا 

داشــته باشــد. کوچــه ای کــه ایــن بازارچــه در آن قــرار دارد 

ــر  ــه بیش ــت ک ــی اس ــف  دکان های ــر ردی ــمت در ه از دو س

فروشــنده های آن زنــان بامیــان اســتند. 

ــان  ــان، زن ــح شــهر بامی ــارک صل ــک پ در بازارچــه ی نزدی

ــد، در  ــی دارن ــه چندان ــن روزهــا مشــری ن فروشــنده کــه ای

ــانند  ــروش می رس ــه ف ــتی را ب ــع دس ــود صنای ــای خ دکان ه

کــه حاصــل کار دســت خــود شــان اســت. در ایــن بازارچــه 

دســتال های  دســت دوز،  کاه هــای  انــواع  می توانــی 

گل دوزی شــده، پارچه هــای خامــک دوزی شــده و ... را کــه 

از رنگ هــای مختلفــی آمــاده شــده اســت، خریــداری کنــی 

ــع دســتی ســوغاتی اســت کــه  ــن صنای ــوان گفــت ای و می ت

هــر مســافری بــه شــهر بامیــان بیاییــد بــا خــود بــه دیــار خــود 

می بــرد. 

بازارچــه ی کوچــک زنانــه ی شــهر بامیــان کــه از تأســیس 

ــافران  ــاهد مس ــواره ش ــذرد، هم ــال می گ ــج س ــدود پن آن ح

ــه  ــت ک ــوده اس ــیاری ب ــی بس ــران خارج ــی و گردش گ داخل

ــد.  ــندگان زن بودن ــن فروش ــای ای ــت دکان ه ــریان ثاب مش

حضــور بی شــار خریــداران صنایــع دســتی زنــان بامیــان در 

ایــن بازارچــه همــواره زبــان زد متــام مــردم شــهر بــوده اســت؛ 

ــرف،  ــنگین ب ــارش س ــوا و ب ــدن ه ــا رسد ش ــال ب ــر س ــا ه ام

ــان  ــتی زن ــع دس ــداران صنای ــدگان و خری ــداد بازدیدکنن تع

ــد.  ــش می یاب ــان کاه بامی

ــن  ــه در ای ــت ک ــاله ای اس ــم 48 س ــری، خان ــیمه  نظ نس

بازارچــه مــروف فــروش  صنایــع  دســتی زنــان می باشــد. 

در  فــروش  شــان  میــزان  پایین بــودن  از  نظــری  خانــم 

مــردم  »اقتصــاد  گفــت:  کــرده،  یــاد  رسد  فصل هــای 

ایــن  کاالهــای  از  منی تواننــد  و  اســت  ضعیــف  بامیــان 

بازارچــه اســتفاده کننــد و در فصــل زمســتان متأســفانه 

فــروش روزانــه ی مــا بــه صفــر رســیده، مــا فقــط در فصــل 

گرمــا زمانــی  کــه گردش گــران خارجــی از زیبایی هــای 

داشــته  فــروش  می توانیــم  می کننــد،  دیــدن   بامیــان 

باشــیم.« 

هــم  رسمــا  فصــل  در  بامیــان  شــهر  کــه  آن  بــا 

جذابیت هــای خــاص توریســتی خــود همچــون راه انــدازی 

مســابقات اســکی و دیگــر ورزش هــای زمســتانی را دارد 

هــزاران  پــای  پیشــین  ســال های  همچــون  می توانــد  و 

ــاند؛  ــت بکش ــه آن والی ــی را ب ــی و داخل ــر خارج گردش گ

ــرف و مســدود  ــارش ســنگین ب ــا ب ــا متأســفانه امســال ب ام

شــدن راه هــای مواصاتــی بــه بامیــان، شــاهد حضــور 

کم رنــگ گردش گــران در ایــن والیــت اســتیم کــه ایــن 

ــا  ــیاری از خانواده ه ــاد بس ــدن اقتص ــن آم ــبب پایی ــر س ام

در بامیــان شــده اســت. 

معصومــه ابراهیمــی،  مســؤول  انجمــن  پوشــاک جهــان  در 

بامیــان بــه شــکل روایتــی، رشح حــال خــودش را  صحبــت 

ــد  ــادآوردی می کن ــی ی ــی از روزهای ــم ابراهیم ــد. خان می کن

کــه از کشــور ایــران بــه بامیــان بازگشــته بــود و در کنــار چنــد 

ــه تأســیس  ــول قرضــه، دســت ب ــا پ ــی ب ــوی دیگــر بامیان بان

ایــن بازارچــه زدنــد.

ــواز  ــرای ج ــه ب ــی ک ــد: »روزهای ــی می گوی ــو ابراهیم  بان

گرفــن ســاخت بازارچــه بــه ریاســت شــهرداری و مقــام 

ســختی  روزهــای  منی بــرم.  یــاد  از  را  می رفتیــم  والیــت 

بــود؛ امــا موفــق شــدیم کــه ایــن بازارچــه  را تأســیس کنیــم. 

جامعــه  بســته تر بــود و مــردان نــگاه امــروزی  شــان را بــه مــا 

نداشــتند؛ امــا حــاال پذیرفتــه  انــد کــه زنــان هاننــد مــردان 

ــی در  ــه ی مدن ــد. جامع ــادی کنن ــت اقتص ــد، فعالی می توانن

ــد.  ــادی کردن ــای زی ــا هم کاری ه ــا م ــی ب ــمت دادخواه قس

ایــن بازارچــه از چشــم زیادتــری  گردش گــران بــه  لحــاظ 

موقعیتــش  دور اســت و مــا در اول هــا ایــن را متوجــه نبودیــم. 

رســانه ها تــا کنــون ایــن بازارچــه  را زیــر پوشــش قــرار نــداده 

 انــد.«

بانــوان فروشــنده در ایــن بازارچــه، اکنــون بــا قــرار گرفــن 

ــرای  ــه ب ــد ک ــا بتوانن ــد ت ــر دارن ــی در نظ ــن رشایط در چنی

ادامــه  دادن فعالیت هــای اقتصــادی شــان در ایــن بازارچــه 

ــاز بــه  ــه نی ــد ک ــت بگیرن ــدی ای را روی دس ــای ج برنامه ه

ــد. ــت دارن حای

ایــن  ابراهیمــی می گویــد: »در قســمت معرفــی  بانــو 

بازارچــه کار نشــده؛ مــا از نهادهــای مســؤول و رســانه ها 

ــی  ــه مــردم معرف ــر ب ــن بازارچــه را بیش ت ــم کــه ای می خواهی

کننــد و در منایش گاه هــای داخلــی و خارجــی بــرای مــا 

ــود  ــی وج ــان تابلوی ــی  بامی ــدان  هوای ــد. در می ــهم بدهن س

نــدارد کــه از وجــود ایــن بازارچــه ســیاحان را آگاه کنــد. 

ــا  ــای م ــی  از محصول ه ــم تابلوهای ــم، کم از ک ــع داری ــا توق م

ــته  ــود داش ــت وج ــی پایتخ ــدا ن  هوای ــه در می ــن بازارچ و ای

ــن اســت؛  ــر ناام ــان بیش ت ــه بامی باشــد. راه هــای منتهــی ب

هزینــه ی ســفر هوایــی هــم باالســت و ایــن روی فــروش مــا و 

صنعــت گردش گــری تأثیــر منفــی دارد.«

ــه  ــن بازارچ ــنده های ای ــه فروش ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــیمینار  ــب س ــی در قال ــدم آگاهی ده ــت، ع ــود حای از کم ب

و نبــود زمینــه ی یادگیــری مهارت هــای الزم فروشــندگی 

شــکایت دارنــد و از حکومــت افغانســتان و مقــام والیــت 

ــک  ــاخت ی ــه ی س ــه زمین ــتند ک ــن اس ــتار ای ــان خواس بامی

فــروش  منظــور  بــه  بانــوان  بــرای  را  بزرگ تــر  بازارچــه ی 

صنایــع دســتی شــان در نقطــه ی مناســبی از شــهر بامیــان 

ــد. ــم کنن فراه
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ــان اســت  ــا طالب ــال گفت وگــو ب در وضعیتــی کــه دولــت دنب

ــی  ــال چهره های ــان دنب ــس و طالب ــی آتش ب ــش رشط قطع ــا پی ب

بیــرون از دولــت بــا پیــش رشط کاهــش خشــونت ها؛ حنیــف 

امتــر، یکــی چهره هــای چنــد ســال اخیــر سیاســت افغانســتان، 

طالبــان  بــا  صلــح  از  ســخن  رادیــوآزادی،  بــا  گفت وگــو  در 

کش وگیــر  در  کــه  اســت  کــرده  مطــرح  را  حرف هایــی  و  زده 

آتش بــس  دنبــال  یکــی  کــه  طالبــان  و  دولــت  صددرصــدی 

ــد  ــونت ها، می توان ــش خش ــال کاه ــری دنب ــت و دیگ ــی اس قطع

ــان را از موقفــی  ــت و هــم طالب ــه ای باشــد کــه هــم دول راه میان

کــه دارنــد، پایین تــر بیــاورد.

رادیــوآزادی،  بــا  گفت وگویــش  از  بخشــی  در  امتــر  آقــای 

ــاز  ــرای آغ ــت ب ــی دول ــش رشط اساس ــه پی ــس ک ــورد آتش ب در م

آتش بــس  گونــه  دو  از  اســت،  بین االفغانــی  گفت وگوهــای 

ــا  ــی. ب ــس دامئ ــت و آتش ب ــس مؤق ــت؛ آتش ب ــه اس ــخن گفت س

توجــه بــه ایــن کــه هنــوز بــاب گفت وگــو بیــن دولــت افغانســتان 

و طالبــان بــاز نشــده اســت، اگــر دولــت افغانســتان پافشــاری اش 

ــرآورده  ــه ب ــادی اســت ک ــی باشــد، انتظــار زی ــس قطع ــر آتش ب ب

شــدن آن از ســوی طالبــان ســخت اســت. طالبانــی کــه در میــز 

ــه  ــد و ب ــی کردن ــوان قدرت منای ــام ت ــا مت ــکا، ب ــا امری ــره ب مذاک

خشــونت های بیشــری دامــن زدنــد، طبیعــی اســت کــه در میــز 

گفت وگــو بــا دولــت افغانســتان هــم ایــن خشــونت ورزی را ادامــه 

خواهنــد داد تــا دولــت را مجبــور بــه دادن امتیــاز بیشــر کننــد. 

ــا چــه هاهنگــی  ایــن وظیفــه ی دولــت افغانســتان اســت کــه ب

ــدی  ــه ترفن ــا چ ــیند و ب ــو می نش ــز گفت وگ ــت می و راه کاری پش

ــر  ــد. اگ ــی می کن ــا دامئ ــت ی ــس مؤق ــه آتش ب ــان را وادار ب طالب

ــوی  ــی ق ــی و سیاس ــگاه مردم ــد از جای ــتان بتوان ــت افغانس دول

متــام  بیــن  را  هاهنگــی ای  و  شــود  گفت وگوهــا  ایــن  وارد 

طرف هــای سیاســی-قومی، در افغانســتان فراهــم کنــد، مســلم 

اســت کــه نســبت بــه طالبــان دســت بازتــری داشــته و از موقــف 

قدرت مندتــری وارد گفتــان صلــح می شــود؛ امــا اگــر وضعیــت 

همیــن باشــد کــه هســت؛ یعنــی دولــت بــه دنبــال صلحــی باشــد 

کــه منفعــت بیشــر آن بــه خــودش برســد نــه رقبــای سیاســی اش 

ــدن  ــیه ران ــال حاش ــه دنب ــت ب ــد دول ــت مدران منتق ــا سیاس و ی

دولــت باشــند، طبیعــی اســت کــه طالبــان از ایــن خــای 

هاهنگــی اســتفاده کــرده و امتیــازات بیشــری بــه دســت 

ــد آورد. خواهن

ــگام  ــق زودهن ــر از تواف ــان، خ ــکا و طالب ــای امری گفت وگوه

ــاز  ــرای آغ ــش ب ــر پیش رشط ــان ب ــت هم چن ــر دول ــد و اگ می ده

گفت وگوهــای بین االفغانــی پافشــاری کنــد، شــاید فرصــت را از 

دســت بدهــد. ایــن انتظــار زیــادی اســت کــه دولــت از طالبــان 

دارد؛ دولتــی کــه تــا هنــوز بــا طالبــان پشــت یــک میــز ننشســته 

ــه  ــت ک ــن اس ــی ممک ــی، زمان ــس قطع ــت آتش ب ــت. خواس اس

دولــت بــا طالبــان دور یــک میــز بنشــیند و طالبــان را بــه عنــوان 

ــه ای  ــا زمین ــد ت ــس کن ــه آتش ب ــتان، وادار ب ــهروندان افغانس ش

ــان  ــه طالب ــن ک ــود. ای ــنجیده ش ــا س ــه ی گفت وگوه ــرای ادام ب

خواســتار کاهــش خشــونت اســتند، ربــط دارد بــه گفت وگوهــای 

یک ســاله ی شــان بــا امریــکا و ایــن تضمیــن را شــاید بــرای 

ــتان  ــی از افغانس ــه در بخش های ــد ک ــه ان ــر گرفت ــکا در نظ امری

خشــونت ها کاهــش می یابــد.

آقــای امتــر، در بخشــی از ســخنانش، بــا اشــاره بــه ایــن کــه 

مخالفت هــا بــا صلــح، در هــر دو طــرف وجــود دارد و هــر دو 

ــد.  ــش دهن ــا را کاه ــن مخالفت ه ــد، ای ــاش کنن ــد ت ــرف بای ط

اشــاره ی آقــای امتــر بــه فرماندهانــی از طالبــان و چهره هایــی در 

ــا منافــع  افغانســتان اســت کــه شــاید مخالــف صلــح باشــند و ی

ــد هــم  ــح تأمیــن نشــود؛ او تأکیــد می کنــد کــه بای شــان در صل

ــو  ــی وارد گفت وگ ــان، از جایگاه ــم طالب ــتان و ه ــت افغانس دول

شــوند کــه بتواننــد چهر هــای ناراضــی را نیــز بــه میــز گفت وگــو 

ــانند. ــل برس ــد اق ــه ح ــا را ب ــانند و مخالفت ه بکش

نبایــد  آقــای امتــر برمی آیــد کــه  از مجمــوع گفت وگــوی 

دولــت افغانســتان انتظــار داشــته باشــد، متــام پروســه ی صلــح 

را امریــکا بــه پایــان برســاند؛ حتــا آتش بــس را؛ او بــر ایــن 

تأکیــد دارد کــه دولــت بایــد بــا هــر ترفنــدی می شــود وارد 

گفت وگوهــای مســتقیم بــا طالبــان شــود تــا ببینــد کــه خواســت 

طالبــان چیســت و چقــدر می توانــد آنــان را مجبــور بــه آتش بــس 

ــد.  ــتان کن ــامی افغانس ــوری اس ــام جمه ــرش نظ ــی و پذی دامئ

ــی  ــت اجرای ــه ضان ــش، ب ــی از گفت وگوی ــر در بخش ــای امت آق

نبایــد  کــه  می گویــد  و  می کنــد  تأکیــد  صلــح  توافق نامــه ی 

بــه ضانــت یــک توافــق از ســوی جامعــه ی جهانــی بســنده 

ــاز  ــه زمینه س ــان ک ــتان و طالب ــت افغانس ــق دول ــد تواف ــرد؛ بای ک

گفت وگوهــای بین االفغانــی خواهــد بــود، نیــز ضانــت جهانــی 

ــواد آن  ــام م ــد از انج ــان نتوانن ــده طالب ــا در آین ــد ت ــته باش داش

ــورهای  ــا و کش ــکا، اروپ ــر، امری ــف امت ــد. حنی ــی کنن ــانه خال ش

مطــرح منطقــه را در تضمیــن توافق نامه هایــی کــه بیــن امریــکا-

ــد و  ــم می دان ــد، مه ــا می رس ــه امض ــان ب ــان و دولت-طالب طالب

ــت و  ــه ای اس ــگ منطق ــتان، جن ــگ افغانس ــه جن ــد دارد ک تأکی

بایــد صلــح آن هــم تضمیــن منطقــه ای و جهانــی داشــته باشــد.

گفته هــای حنیــف امتــر، بــه عنــوان چهــره ای کــه طــی چنــد 

ســال اخیــر مرمــوز و پختــه در سیاســت افغانســتان نقــش بــازی 

کــرده اســت، می توانــد نقشــه ی راه میانــه ای باشــد بــرای دولــت 

تــا کنــار هــم  افغانســتان و سیاســت مداران منتقــد دولــت، 

ــان وارد  ــا طالب ــر ب ــر و مطمنئ ت ــگاه قوی ت ــوند و از جای ــع ش جم

ــه  ــل ب ــد در داخ ــتان بتوان ــت افغانس ــر دول ــوند. اگ ــو ش گفت وگ

ــم  ــا ه ــد از رشوع گفت وگوه ــد، بع ــی برس ــی جمع ــن هاهنگ ای

ــان را از  ــد و آن ــان بقبوالن ــر طالب ــی را ب ــس قطع ــد آتش ب می توان

ــا هاهنگــی و انســجام  ــر بیــاورد؛ ت موقفــی کــه اســتند، پایین ت

داخلــی شــکل نگیــرد، انتظــار ایــن کــه امریــکا طالبــان را مجبــور 

بــه آتش بــس کنــد، انتظــار زیــادی اســت کــه نــه امریــکا ظاهــرا 

ــد. ــن می دهن ــه آن ت ــان ب ــه طالب ــر آن دارد و ن ــم ب تصمی

 بازارچه ی بدون مشتری زنان در سرمای زمستان بامیان 

صلح، آتش بس و 
پیش رشط ها

سلامن رشیفی 

کلنجار طالبان و امریکا در قطر؛

توافق نامه، آیا فقط یک کاغذپاره است؟

سیدمهدی حسینی
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در  جنــگ  ســال  چهــل 

افغانســتان، رد پابــی از خــود جــا 

گذاشــته اســت کــه مــردم در زندگــی 

روزمــره بــا آن روبــه رو می شــوند و 

زندگــی  زندگــی می کننــد.  آن  بــا 

ایــن  و کنــار  ویران شــده های جنــگ در گوشــه  بــا 

رسزمیــن شــاید بــه ظاهــر ســاده باشــد؛ امــا بــا عاملــی 

اســت. انــدوه و حــرت همــراه  از 

ــه تنهــا مــردم، حــرکات رس، دســت   در افغانســتان ن

و حالــت صــورت آن هــا، بلکــه بســیاری از ســاختان ها 

اســت.  جنــگ  قصه هــای  روایت کننــده ی  نیــز 

ویرانه هــای بــه جامانــده از خانه هــا، آثــار تیرانــدازی بــر 

ــه  دیوارهــا، ســاختان هایی کــه تنهــا زیربنــای آن هــا ب

جــا مانــده اســت، همــه ی این هــا روایت گــر جنــگ انــد.

جنــگ نــه تنهــا هــزار معلــول و معیــوب بــه جــا 

گذاشــته اســت، بلکــه ویرانه هایــی از خــود بــه جــا 

ــاره  ــی دوب ــر دلیل ــه ه ــوز ب ــا هن ــه ت ــت ک ــته اس گذاش

ــکل  ــره و ش ــدن چه ــاد ش ــس از آب ــا پ ــده و ی ــاد نش آب

ــت. ــه اس ــود گرفت ــه خ ــد ب جدی

ــد،  پــس از ســقوط طالبــان و ایجــاد حکومــت جدی

ویرانه هایــی  و  شــدند  امیــدوار  زندگــی  بــه  مــردم 

جنــگ را بازســازی کردنــد؛ بــه خصــوص در شــهرهای 

ایــن کشــور ســاختان ها، خانه هــا، فروش گاه هــا و 

ــردم ســاخته  ــت و م مکان هــای آموزشــی از ســوی دول

ــت  ــقوط حکوم ــال از س ــت س ــه بیس ــک ب ــد. نزدی ش

ــن ســال ها انفجــار و انتحــار  ــان می گــذرد؛ در ای طالب

زیــادی بــه وقــوع پیوســت کــه آبادی هــا را ویــران 

ــه طــور کامــل از  کــرد؛ امــا انفجــار و جنــگ امیــد را ب

ــای  ــاختان و خانه ه ــر س ــت. بیش ــه اس ــردم نگرفت م

بعــد از انفجــار پــس از چنــد روز و مــاه دوبــاره ســاخته 

ــای  ــور ویرانه ه ــن کش ــار ای ــه و کن ــا در گوش ــد؛ ام ش

ــت. ــوز هس ــل هن ــال های قب ــار س ــده از انفج به جامان

تضاد میان زیبایی و وحشت

ــی رس زدم کــه یــک ســال  ــه مکان ــل ب در غــرب کاب

ــه دروازه ی  ــا ب ــود؛ ام ــش ب ــوزش و دان ــکان آم ــل م قب

بســته  برخــوردم؛ دروازه ای کــه تــا یــک ســال قبــل 

صدهــا  روزگاری  می شــد.  گذاشــته  بســته  کم تــر 

کــودک و نوجــوان از ایــن دروازه رفت وآمــد می کردنــد. 

ــن مــکان خنده هــا و صداهــای  یــک ســال قبــل در ای

نوجوانــان شــنیده می شــد کــه امیــد بــه زندگــی و 

آینــده آنــان را وادرا بــه آمــدن بــه این جــا می کــرد. 

نوجوانــان پرتاشــی کــه بــرای رقــم زدن آینــده ی شــان 

ــد؛  ــوزش گاه موعــود می رفتن ــه آم ــا شــور و اشــتیاق ب ب

ــرد  ــان می گی بی خــر از این کــه انفجــار، آینــده را از آن

و آرزوهــای شــان زیــر آوارهــای مکانــی دفــن می شــود 

بودنــد.  روشــنایی  دنبــال  مــکان  آن  در  آنــان  کــه 

دروازه ی بســته و ســکوت ایــن کوچــه یــادآور زخم هــای 

انفجــاری اســت کــه ده هــا تــن را بــه خــون کشــانید و 

ــده اســت. ــدوا نش ــوز م ــم هن ــن درد و زخ ای

ــدری،  ــا حی ــتان رض ــی از دوس ــدی، یک ــا محم رض

مدیرمســؤول آموزش گاهــی کــه در آن انفجــار شــد، 

می گویــد کــه پــس از انفجــار تعــدادی از اســتادان 

ــد.  ــی دیدن ــه ی روح ــدری صدم ــا حی ــمول رض ــه ش ب

رضــا حیــدری تــا هنــوز کــه یــک ســال از ایــن حادثــه 

ــت.     ــه اس ــود نیافت ــی بهب ــاظ روح ــته از لح گذش

پنجــاه کشــته و 113 زخمــِی حملــه ی انتحــاری 

ــرای  آمــوزش گاه موعــود همــه نوجوانانــی بودنــد کــه ب

آمادگــی کانکــورر درس می خواندنــد.

بــه  دیوارهــای  کــرد؛  ویــران  را  موعــود  انفجــار 

امــا  اســت؛  ایــن حادثــه  روایت گــر  کــه  هم ریختــه 

جریــان موعــود بــه خــواب نرفــت امیــد و بــه زندگــی و 

آینــده باعــث شــد دوبــاره ایــن آمــوزش گاه بــه فعالیــت 

ــد.    ــاز کن آغ

می گویــد:  کاج  آمــوزش گاه  مدیــر  امیــد،  رضــا 

»انفجــار در مــاه اســد رخ داد و مــا دوبــاره در مــاه 

بــه  را  موعــود  شــاگردان  ســال  هــان  ســنبله ی 

این جــا فراخواندیــم و آمــوزش را آغــاز کردیــم. پــس از 

انفجــار چنــد مدتــی آمــوزش گاه بــه  نــام موعــود وجــود 

ــام  ــه  ن ــتادان ب ــداد از اس ــک تع ــدا ی ــا بع ــت؛ ام نداش

ــدازی  موعــود آموزش گاهــی را در مــکان دیگــری راه ان

کردنــد.«

مرکــز آموزشــی موعــود در ســال 1390 خورشــیدی 

در غــرب کابــل تأســیس شــد. ایــن مرکــز، هرچنــد در 

ــت  ــه فعالی ــوزان ب ــدک از دانش آم ــداد ان ــا تع ــدا ب ابت

ــوزان  ــت دانش آم ــم  توانس ــدت ک ــا در م ــرد؛ ام ــاز ک آغ

ــای  ــده ی فعالیت ه ــش عم ــد. بخ ــب کن ــادی را جل زی

برنامه هــای  روی  مترکــز  موعــود،  آموزشــی  مرکــز 

»بخــش  کانکــور  آمادگــی  کنــار  در  بــود.  کانکــور 

نیــز  را  مکتــب  ساینســی  مضمون هــای  اساســات« 

می کــرد. تدریــس 

شــار دانش آمــوزان ایــن مرکــز بــه صــورت مجمــوع 

ازدیــاد  بــا  نفــر می رســید.  هــزار  ده  از  بیشــر  بــه 

دانش آمــوزان ایــن مرکــز هفــت صنــف بــا ظرفیــت 

ــاد  ــز ایج ــن مرک ــه ی ای ــل محوط ــر در داخ ــد نف ۵ ص

شــد. ایــن مرکــز پــس از هفــت ســال فعالیــت در اثــر 

ــوز بازســازی  ــا هن ــب شــد و ت ــه ی انتحــاری تخری حمل

ــت.  ــده اس نش

 تغییر مکان برای آغاز دوباره

وحیــده، یــک تــن از فارغــان مؤسســه ی تحصیــات 

ــاختان  ــه س ــرت ب ــا ح ــه ب ــی ک ــی زاول در حال عال

ــت:  ــرد، گف ــگاه می ک ــه ن ــای رنگ رفت ــی و دیواره خال

بــه  ایــن مســیر می گــذرم نگاهــم  از  »هــر روز کــه 

ســمت ایــن ســاختان ویران شــده کشــانده می شــود. 

ســاختانی کــه در آن چهــار ســال درس خوانــدم و 

این جــا،  را در  از خاطــرات دوران تحصیــل  بخشــی 

ــاره  ــاختان دوب ــن  س ــت دارم ای ــته ام. دوس ــا گذاش ج

ــم.« ــه آن رس بزن ــی ب ــر از گاه ــود و ه ــاخته ش س

نزدیکــی  در  کــه  خونینــی  انفجــار  از  ســال  دو 

بــود،  داد  رخ  زاول  عالــی  تحصیــات  مؤسســه ی 

گذشــته؛ امــا ســاختان ایــن مؤسســه پــس از انفجــار 

دوبــاره ســاخته نشــد و تــا هنــوز مخروبــه ای بیــش 

نیســت.

ســیداحمد حیــران، معــاون اداری و روابــط عامــه ی 

ــود  ــا وج ــار ب ــس از انفج ــه می گویــد: »پ ــن مؤسس ای

ــه  ــن مؤسس ــه  ای ــه ب ــوی ای ک ــی و معن ــای مال زیان ه

ــن  ــاختان ای ــازی س ــتار دوباره س ــا خواس ــد، م وارد ش

مؤسســه بودیــم؛ امــا امنیــت ملــی چندیــن مرتبــه پــس 

ــن منطقــه تحــت  ــه مــا هشــدار داد کــه ای از انفجــار ب

پشــنهاد  دارد.  قــرار  تروریســتی  حمله هــای  خطــر 

ــی  ــب دیوارهای ــا نص ــا ب ــه م ــود ک ــن ب ــی ای ــت مل امنی

ــم.« ــن کنی ــان را تأمی ــت م ــمنتی امنی س

حیــران افــزود کــه دانشــگاه اگــر بــه دیوارهــای 

نظامــی  پایــگاه  یــک  بــه  شــود،  احاطــه  ســمنتی 

را دل رسد  دانش جویــان  و  می کنــد  پیــدا  شــباهت 

بــه همیــن دلیــل شــورای رهــری  خواهــد کــرد؛ 

بــرای  آن  دانشــجویان  توافــق  بــا  زاول  مؤسســه ی 

و  اســتادان  دانشــجویان،  جــان  امنیــت  تأمیــن 

داد. موقعیــت  تغییــر  آن  کارمنــدان 

ــت  ــاعت هف ــی س ــال 1396 حوال ــد س در دوم اس

صبــح، حمله کننــده ی انتحــاری بــا موتــر نــوع تویوتــای 

ــو از مــواد انفجــاری  خــود را در نزدیکــی مؤسســه  ممل

تحصیــات عالــی زاول در منطقــه ی رس کاریــز، در 

حــوزه ی ســوم امنیتــی شــهر کابــل منفجــر کــرد کــه در 

ــی  ــر زخم ــن دیگ ــته و ۵0 ت ــن کش ــار 30 ت ــن انفج ای

ــد.  ــا بودن ــان آن غیرنظامی ه ــام قربانی ــه مت ــدند ک ش

مؤسســه ی  دانشــجویان  از  تــن   6 انفجــار  ایــن  در 

ــتند.   ــم برداش ــز زخ ــی زاول نی ــات عال تحصی

ایــن مؤسســه  اداری زاول می گویــد کــه  معــاون 

بــرای  و  برداشــت  مالــی  زیــان  افغانــی  140 هــزار 

ــرده  ــرف ک ــی م ــون افغان ــج میلی ــازی آن پن دوباره س

اســت. ســه مــاه پــس از انفجــار مــا دوبــاره آغــاز کردیم. 

در ابتــدا انگیــزه ی تدریــس بــه دلیــل صدمه هــای 

ــد،  ــده بودن ــه دانشــجویان و اســتادان دی روحــی ای ک

اندکــی کــم شــده بــود؛ امــا بــه مــرور زمــان ایــن 

کم تــر شــد. روحــی  صدمه هــای 

پس از حادثه

حمله هــای  در  زیــادی  افــراد  افغانســتان  در 

ــه«  ــس از حادث ــرس پ ــار »اس ــار دچ ــاری و انفج انتح

شــده انــد. ایــن اســرس زمانــی رخ می دهــد کــه 

ــاده  ــر افت ــا در آن گی ــد ی ــه باش ــاهد حادث ــخص ش ش

باشــد.  

و  دانشــگاه  اســتاد  صدیقــی،  ســتارالدین 

معــرض  در  کــه  کســانی   می گویــد؛  روان شــناس، 

شــان  جســم  اگــر  حتــا  می گیرنــد،  قــرار  انفجــار 

ــه   ــی صدم ــی و روان ــاظ روح ــا از لح ــد؛ ام ــیب نبین آس

می بیننــد. پــس از انفجــار یــا حادثــه ی ناگهانــی، 

شــخص ممکــن اســت دچــار اختــال در حافظــه، 

رفتارهــای  بی قــراری،  افردگــی،  بی خوابــی، 

فقــر  و  بی احساســی  گوشــه گیری،  پرخاش گرانــه، 

هیجــان، تــرس و اجتنــاب از افــکار و مکانــی کــه 

یــادآور آن واقعــه ی ناخوشــایند اســت، شــود؛ اختالــی 

از  کــه بعــد از حادثه هایــی ماننــد انفجــار، زلزلــه،  

جنــگ  یــا  جنســی  تجــاوز  عزیــزان،  دادن  دســت 

بــروز می کنــد. افــراد مبتــا بــه ایــن نــوع اختــال 

ــه  ــداری تجرب ــا بی ــواب ی ــه را در خ ــور حادث ــا تص باره

می کننــد. ایــن افــراد ممکــن اســت دچــار بی خوابــی 

ــراد دچــار  ــن اف ــا خواب آلودگــی دایمــی شــوند. ای و ی

بدخلقــی  و  بهت زدگــی  عصبانیــت،  برانگیختگــی، 

ــه  ــزی ک ــر چی ــه از ه ــرار از حادث ــرای ف ــوند و  ب می ش

می کننــد. دوری  باشــد،  حادثــه  یــادآور 

حادثــه  از  پــس  »اســرس  می گویــد:  صدیقــی 

ممکــن اســت فــوری خــودش را نشــان دهــد و یــا 

ســال ها بعــد از حادثــه بــروز کنــد. مکان هــا روایت گــر 

اســت.« حادثــه  تداعی کننــده ی  و 

دلیــل  بــه  افغانســتان  در  افردگــی  و  اســرس 

انفجــار و جنــگ همــواره خرســاز بــوده اســت و در 

ــه  ــرده ک ــام ک ــه، اع ــت عام ــار، وزارت صح ــن آم آخری

حــدود 72 درصــد زنــان کشــور دچــار افردگــی و 60 

ــتند. ــرس اس ــاری اس ــار بی ــردان دچ ــد از م درص

ــازمان  ــان در س ــات غیرنظامی ــده از تلف ــار ثبت ش آم

ــال  ــا در ده س ــه تنه ــد ک ــان می ده ــد، نش ــل متح مل

گذشــته در افغانســتان بیــش از صــد هــزار غیرنظامــی 

کشــته یــا زخمــی شــده انــد. شــار زخمی هــا دو برابــر 

کشته شــدگان انــد. آمــار خانه هــا و ســاختان هایی 

کــه در انفجارهــا تخریــب شــده اســت، معلــوم نیســت. 

انفجــار  از  پــس  ســاختان ها  از  زیــادی  شــار 

بازســازی می شــود.
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روز گذشــته )اول دلــو( وزارت معــارف اعــام کــرد کــه 

مجمــوع کمک هــای باشــندگان 30 والیــت در ســال 1398، 

ــی شــده اســت کــه ایــن  ــغ بیــش از  700 میلیــون افغان مبل

والیت هــا شــامل خوســت، دایکنــدی، کاپیســا، میــدان وردک، 

ــار،  ــس، کنده ــمنگان، بادغی ــیر، س ــان، پنجش ــل، بامی رسپ

بلــخ، نیمــروز، کابــل، هلمنــد، جوزجــان، لوگــر، هــرات، 

پکتیــا، غزنــی، فــراه، لغــان، کــر، ننگرهــار، پــروان، فاریــاب، 

ــود. ــکا می ش ــان و پکتی ــار، بدخش ــل، تخ ــان، زاب بغ

ــق  ــدار دقی ــارف، مق ــخن گوی وزارت مع ــت، س ــه نزه نوری

 ۵10 و  هــزار   327 و  میلیــون   771 را   کمک هــا  ایــن 

ــامل  ــا ش ــن کمک ه ــه ی او، ای ــه گفت ــرد. ب ــام ک ــی اع افغان

713.2۵۵ جریــب زمیــن بــه ارزش مالــی 342 میلیــون و 

ــی و  ــف درس ــاخت 210 صن ــی، س ــزار و 100 افغان 897 ه

ــه  ــد ک ــت می گوی ــو نزه ــود. بان ــد می ش ــب جدی ــت مکت هش

حجــم ایــن کمک هــای مردمــی نشــان دهنده ی آن اســت 

ــارف و  ــتم مع ــت سیس ــه اهمی ــتان ب ــندگان افغانس ــه باش ک

نظــام آمــوزش و پــرورش واقــف شــده انــد و پــی بــرده انــد کــه 

ــی زود  ــد خیل داشــن یــک سیســتم مجهــز آموزشــی می توان

ــدان  ــه چن ــده ی ن ــذارد و در آین ــه بگ ــر جامع ــود را ب ــر خ تأثی

دور دارای ســطح بلنــد افــراد باســواد در کشــور مــان باشــیم. 

در ســال جــاری تحصیلــی گفتــه می شــود کــه مــردم 

ــهم  ــور س ــی کش ــام آموزش ــه نظ ــانی ب ــتای کمک رس در راس

رنگ مالــی  شــامل  کــه  انــد  گرفتــه  بــر دوش  را  بســزایی 

ــای  ــواری و کتاب ه ــواد البرات ــه ی م ــی، تهی ــای درس صنف ه

مــردم  کــه  رشایطــی  چنیــن  در  اســت.  بــوده  درســی 

افغانســتان آســتین بــاال زده انــد بــه هــم کاری و هم یــاری بــا 

دولــت در زمینــه ی مساعدســازی امــور آموزشــی و دسرســی 

بــه امکانــات آموزشــی، بایــد ایــن امــر را بــه فــال نیــک گرفــت 

و اگــر ایــن همــکاری مردمــی در ایــن زمینــه ادامــه پیــدا 

کنــد، در ســال های آینــده مــا در افغانســتان شــاهد یــک 

سیســتم آموزشــی منظــم و باکیفیــت خواهیــم بــود. 

ــد  ــارف، رون ــخن گوی وزارت مع ــه ی س ــه گفت ــد ب ــر چن ه

جمــع آوری و مــرف کمک هــای مردمــی از ســوی شــوراهای 

بــه  نظــارت  ایــن  بایــد  امــا  می شــود؛  نظــارت  مکتب هــا 

ــه  ــرد ک ــورت بگی ــارف ص ــوی وازرت مع ــدی از س ــه ی ج گون

مبــادا رسنوشــت کمک هــای مردمــی 30 والیــت افغانســتان 

دچــار رسنوشــت فســاد شــود و اعتــادی کــه در ســال جــاری 

ــرود.  ــد، از بیــن ب ــه وزارت معــارف کــرده ان مــردم ب

در  بایــد  کشــور  آموزشــی  نظــام  امکانــات  باســازی 

اولویــت برنامه هــای وزارت معــارف قــرار بگیــرد. آن طــور 

ــم  ــارف اظهــار داشــته اســت، ترمی کــه ســخن گوی وزارت مع

هــزاران میــز و چوکــی و  اهــدای 462 هــزار و 3۵6 پایــه 

ــن وزارت در  ــات ای ــن اقدام ــا از اولی ــی مکتب ه ــز و چوک می

راســتای مــرف کمک هــای مردمــی بــه نظــام آموزشــی 

کشــور خواهــد بــود. 

ــام  ــه نظ ــی ب ــای مردم ــرف کمک ه ــد م ــت رون ــرار اس ق

ــه  ــد ک ــته باش ــده داش ــر عه ــب« ب ــورای مکت ــی را »ش آموزش

ایــن شــورا متشــکل از خانــواده ی دانش آمــوزان، امامــان 

ــت و  ــل اس ــزرگان مح ــی و ب ــورای محل ــای ش ــاجد، اعض مس

ــزار  ــون 13 ه ــور هم اکن ــارس کش ــه در رست ــود ک ــه می ش گفت

و 999 مکتــب دارای تشــکیات اداری ایــن شــورا شــده انــد 

ــر  ــن ب ــی والدی ــردم و آگاهی ده ــویق م ــا تش ــوان ب ــه می ت ک

رضورت تشــکیل »شــورای مکتــب« تعــداد مکاتــب را در ســال  

ــم.  ــده افزایــش دهی آین

وزارت معــارف و حکومــت افغانســتان باید در یــک برنامه ی 

ــور را  ــی کش ــام آموزش ــه نظ ــی ب ــک مردم ــد کم ــرک رون مش

ــهروندی  ــر ش ــا ه ــازند ت ــی س ــه ی مل ــک برنام ــه ی ــدل ب مب

کــه توانایــی کمــک بــه ایــن رونــد را دارد، بــه گونــه ای خــود 

را شــهروند مســؤول بدانــد و بتوانــد بــا انــدک کمکــی کــه در 

ــب و  ــازی مکات ــتای باس ــی در راس ــهم کوچک ــوان دارد، س ت

ــی  ــام آموزش ــی نظ ــی و کم ــد کیف ــردن رش ــاال ب ــه ب ــک ب کم

کشــور داشــته باشــد. 

هــر چنــد هم اکنــون سیســتم آموزشــی کشــور دچــار 

چالش هــای بســیاری اســت و مقامــات در وزارت معــارف 

ــا کمــک  ــد؛ ام ــف ان ــن کاســتی ها واق ــه متــام ای ــز خــود ب نی

بیــش از 700 میلیــون افغانــی باشــندگان 30 والیــت بــه 

ــش  ــل در بخ ــه حداق ــد ک ــن را می ده ــت ای ــن وزارت فرص ای

ــال های  ــدازه ی س ــه ان ــی ب ــای آموزش ــی پروژه ه ــق مال تطبی

پســین دچــار مشــکل نشــود و بتوانــد عمل کــرد وزارت معــارف 

ــازی  ــار بازس ــا در کن ــد ت ــز ده ــر مترک ــای دیگ را در بخش ه

و ساخت وســاز مکاتــب دولتــی و فراهم ســازی دسرســی 

معــارف  نظــام  شــاگردان  دیگــر  آموزشــی،  امکانــات  بــه 

ــت  ــودن کیفی ــن ب ــی همچــون پایی ــا چالش های افغانســتان ب

ــه مقــدار مشــخص  مــواد درســی، نبــود کتاب هــای درســی ب

ــرای آمــوزش  ــان مســلکی ب ــود معل ــوزان و نب ــرای دانش آم ب

ــار  ــه رو نباشــد. ایــن فرصــت غنیمتــی اســت کــه ایــن ب و روب

مــردم آن را بــه وزارت معــارف و حکومــت افغانســتان داده 

ــت.  اس

بــه همیــن منظــور وزارت معــارف ســال 1397 خورشــیدی 

ــن وزارت  ــرده و  ای ــذاری ک ــارف نام گ ــت از مع ــال حای را س

هم چنــان ســال 1397 تــا 1409 خورشــیدی را بــه نــام 

ــن کار را  ــدف ای ــت. ه ــرده اس ــذاری ک ــارف نام گ ــه ی مع ده

وزارت معــارف توجــه  بیش تــر بــه بخــش معــارف در 10 ســال 

ــده اســت کــه امیدواریــم چنیــن شــود.  آینــده خوان

روز
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جامانده های انفجار؛ زخم های قابل دید

شامر دانش آموزان این مرکز به صورت مجموع به بیشرت از ده هزار نفر می رسید. با ازدیاد دانش آموزان این مرکز هفت صنف با 

ظرفیت ۵ صد نفر در داخل محوطه ی این مرکز ایجاد شد. این مرکز پس از هفت سال فعالیت در اثر حمله ی انتحاری تخریب شد و تا 

هنوز بازسازی نشده است. 
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ترحــم یــک احســاس انســانی اســت کــه در واکنــش 

ناتوانــی، درماندگــی و  بــه بیچارگــی، آســیب پذیری، 

ــک  ــا ایجــاد می شــود. مــرادف نزدی ــاز دیگــران در م نی

ــا در  ــت. ش ــوزی اس ــاید دل س ــی ش ــان فارس آن در زب

ــته، دل  ــش شکس ــه پای ــد ک ــی را می بینی ــه حیوان کوچ

می گوییــم  می کنیــد،  مــداوا  را  آن  و  می ســوزد  تــان 

ــی روی  ــا طفلک ــا مث ــود. ی ــم ب ــان از روی ترح ــل ت عم

ــه و زجــه می کشــد و خواهــان کمــک  ــخ نشســته و نال ی

نقــدی اســت، شــا ســکه ی پنج افغانــی را از جیــب 

کشــیده کــف دســتش می گذاریــد. یــا ایــن کــه در 

ــا  ــد ت ــون می بردن ــرف پلیگ ــه ط ــه ب ــی ک ــف زندانیان ص

اعــدام شــان کننــد،  نوجوانــی بــود کــه هنــوز پشــت لــب 

ــه کــه  ــن گون ــود، در ســیاهی شــب همی ســیاه نکــرده ب

رسبــازان آنــان را در صــف هدایــت می کردنــد، یکــی 

از زندانیــان بزرگ ســال و یــا هــم یکــی از رسبــازان 

ــه دور از  ــرد و ب ــتفاده ک ــواری راه اس ــی و ناهم از تاریک

ــل  ــه ای داخ ــه گوش ــوان را ب ــان، آن نوج ــم فرمانده چش

چقــوری تیلــه کــرد، بلکــه از مــرگ نجــات یابــد. نوجــوان 

واقعــا هان جــا مانــد و از مــرگ حتمــی جــان ســامل 

بــدر بــرد. یــا هــم شــا دشــمن و خصــم تــان را در 

حالــت زبــون فراچنــگ آورده ایــد؛ امــا از انتقــام گرفــن 

و تافــی کــردن کــه در عــرف موجــود حــق تــان دانســته 

او  می بینیــد  چــون  می کنیــد؛  نظــر  رصف  می شــود، 

ــا  ــی دارد. این ه ــیب پذیری های ــت و آس ــان اس ــم انس ه

ــد.  ــم ان ــداق ترح ــه مص هم

را  ترحــم  یــا  می شــود،  ترحــم  باعــث  کــه  آنچــه 

ــت. از  ــیب پذیری اس ــی و آس ــدن ناتوان ــزد، دی برمی انگی

ایــن رو ترحــم همیشــه در یــک رابطــه یــا وضعیــت نابرابــر 

ــروت  ــدرت، ث ــع ق ــه در موض ــی ک ــد. آن کس رخ می ده

ــه  ــی ک ــد و کس ــم می کن ــت، ترح ــر اس ــت بیش و منزل

ــرار دارد، ترحــم دریافــت  ــی ق در موضــع ضعــف و ناتوان

ــاس  ــک احس ــه ی ی ــه مثاب ــم ب ــن رو ترح ــد. از ای می کن

انســانی موجــب تحکیــم رابطــه و همبســتگی اجتاعــی 

مزیت هــای  از  کــه  آنانــی  اســت  خــوب  می شــود. 

ناتوان ترهــا  بــه  نســبت  انــد،  برخــوردار  بیشــری 

احســاس ترحــم داشــته باشــند؛ امــا ترحــم در عیــن 

حــال نشــان دهنده ی یــک رابطــه و وضعیــت نابرابــر 

اجتاعــی اســت. چــه می شــود اگــر توســل جســن 

بــه ترحــم خــود بــه یــک هنجــار نســبتا ثابــت فرهنگــی 

ــار  ــن هنج ــود ای ــورت خ ــن ص ــا در ای ــود؟ آی ــل ش تبدی

موجــب تقویــت و ابقــای وضعیــت نابرابــر نخواهــد شــد؟ 

پاکســتان درس  علــوم در کویتــه ی  انســتیتوت  در 

ــس  ــا عک ــود از م ــده ب ــی آم ــم اروپای ــم، خان می خواندی

از  یکــی  او،  می کــرد.  صحبــت  مــا  بــا  و  می گرفــت 

ــای  ــود و او را در پروژه ه ــمر ب ــیا س ــر س ــتان داک دوس

کارهــای  او  می کــرد.  کمــک  خیریــه اش  و  تعلیمــی 

دســتی زنــان افغانســتان را می بــرد و در میدان هــای 

و  می کــرد  پهــن  دیگــر  پرتــردد  مکان هــای  و  شــهر 

عابــران را دعــوت می کــرد تــا بخرنــد و کمــک کننــد. او 

ــردم  ــگ زده ی م ــز و جن ــط غم انگی ــت رشای ــن فرص در ای

افغانســتان را بــا نشــان دادن تصاویــر و آثــار بــه عابــران 

نشــان مــی داد، تــا دل  مــردم بســوزد و بــا خریــدن 

کاردســتی ها بــا قیمــت باالتــر و یــا بــدون آن، بــرای کــم 

کــردن رنــج و أمل مــردم افغانســتان کمــک کننــد. او در 

واقــع ترحــم آنــان را برمی انگیخــت. 

اصــوال همیــن امدادهــای برشدوســتانه نوعــی ترحــم 

اســت. اشــخاص، ســازمان ها و دولت هــای متمول تــر 

ــج افــراد و ملت هــای جنــگ زده،  ــرای کاهــش درد و رن ب

شــدت  از  تــا  می کننــد،  کمــک  عقب مانــده  و  فقیــر 

ــوند.  ــف نش ــی تل ــوادث طبیع ــاد و ح ــر، فس ــگ، فق جن

ــت  ــی اس ــی از نابرابری های ــت ناش ــن وضعی ــود همی خ

کــه بــر جهــان حاکــم اســت کــه در شــکل رابطــه ی 

خــود  خشــم انگیز  گاهــی  و  ترحم برانگیــز  و  نابرابــر 

از  یکــی  دیربــاز  از  مــا  کشــور  می دهنــد.  نشــان  را 

برش دوســتانه  امدادهــای  عمــده ی  دریافت کننــدگان 

ترحم برانگیــز  یــک وضعیــت  در  یعنــی  اســت؛  بــوده 

ــا رشوع  ــا ب ــن کمک ه ــی از ای ــت. موج ــته اس ــرار داش ق

جنــگ  40ســاله هم زمــان رسازیــر شــد، مهاجــران،  

فقیــر  مــردم  و  جنگ زده هــا  داخلــی،  بی جا شــدگان 

در داخــل و خــارج کشــور نیازمنــد امــداد بودنــد تــا 

ــم  ــرای تعلی ــان، ب ــرای مســکن و آب و ن ــد. ب ــده مبانن زن

ــر  ــای دیگ ــت و بخش ه ــش صح ــال، بخ ــه ی اطف و تربی

ــه امدادهــای  ــا ب ــان م ــادی از هم وطن زندگــی شــار زی

طــول  در  وضعیــت  ایــن  داشــتند.  نیــاز  بین املللــی 

ســقوط  از  بعــد  تــا  یافــت  ادامــه  جنــگ  ســال های 

بین املللــی  کمک هــای  از  جدیــدی  مــوج  طالبــان 

ایــن بــار بــه هــدف بازســازی افغانســتان  وارد کشــور 

ادامــه  کمک هــا  ایــن  ســال  چندیــن  بــرای  شــد. 

یافتــه اســت و اکنــون نیــز بخــش  قابــل توجهــی از 

غیــر  ســازمان های  و  افغانســتان  دولــت  بودجــه ی 

ــن  ــی از درک امدادهــای کشــورهای خارجــی تأمی دولت

گاهــی  از  هــر  افغانســتان  حکومت هــای  می شــود. 

جمــع آوری  غــرض  بــه  کــه  کنفرانس هایــی  در  بایــد 

رشکــت  می شــوند،  دایــر  بین املللــی  کمک هــای 

ــورها  ــرای کش ــش را ب ــت آوردها و برنامه های ــرده و دس ک

ــا  ــا آن ه ــد ت ــرده ان ــه ک ــده ارائ ــازمان های کمک کنن و س

را متقاعــد کننــد کــه کمک هــای شــان را ادامــه دهنــد. 

ــی  ــاط امدادخواه ــبیه بس ــدی ش ــا ح ــت ها ت ــن نشس ای

هــان خانــم اروپایــی اســت کــه در بــاال از آن یــاد شــد، 

ــن  ــه ای ــوند ک ــع ش ــد قان ــان بای ــورد مخاطب ــردو م در ه

ــد  ــا می کنی ــه ش ــی ک ــد و کمک ــم ان ــل ترح ــردم قاب م

بــه آن هــا رســانده شــده و در بهبــود زندگــی شــان مؤثــر 

ــود.  ــد ب خواه

بــا توجــه بــه برآیندهــای ناچیــز ایــن کمک هــا در 

زندگــی عملــی مــردم کشــور و عــدم توســعه و تــداوم 

ــبتا  ــط نس ــاختارها و رواب ــا س ــا ب ــگار م ــر، ان ــگ و فق جن

پایــه ی گــردآوری و توزیــع  بــر  دیرپــا مواجهیــم کــه 

کمک هــای  برشدوســتانه،  کمک هــای  کــه  آنچــه 

اساســا  و  شــده  نامیــده  این هــا  امثــال  و  توســعه ای 

ــن  ــد. از ای ــده ان ــا ش ــت بن ــرشی اس ــم ب ــی از ترح ناش

رو نــام چنیــن گــردآوری، گــردش و توزیــع رسمایــه و 

ــای  ــر مبن ــه ب ــد ک ــم نامی ــاد ترح ــود اقتص ــول را می ش پ

ــر و  ــر کشــورهای متمــول و کشــورهای فقی ــط نابراب رواب

جنــگ زده ای مثــل افغانســتان شــکل گرفتــه اســت. 

کشــورهای متمــول امدادهــا را در اختیــار کشــورهای 

ــد.  ــرار می دهن ــوزی ق ــم و دل س ــل ترح ــه دلی ــر ب فقیرت

از زندگــی، روابــط  بــه ســبکی  وضعیــت ترحم انگیــز 

و سیاســت تبدیــل شــده و تــداوم می یابــد، آن طــرف 

ســازمان های  مثــل  تداوم بخــش  ســاختارهای  هــم 

کمک کننــده و اقتصــاد بــه اصطــاح برش دوســتانه و 

می یابــد.  توســعه  امــداد 

در روابــط میان فــردی رابطــه ی مبتنــی بــر ترحــم 

اصــا یــک رابطــه ی ایــده آل نیســت. وضعیــت ترحــم آور 

بــرای یــک جانــب وضعیــت ضعــف و چــه بســا تحقیرآمیــز 

اســت و بــرای جانــب دیگــر وضعیــت تکــرزا و منزلــت آور 

ــد  ــگاه بلن ــخاوت و جای ــواری، س ــانه ی بزرگ ــم نش و ترح

آزادی  و  قــدرت  کــه  می شــود  دانســته  وی  اخاقــی 

بیشــر او را در پــی دارد. ترحم گــر بــه میــل خــود ترحــم 

می کنــد و بــه هــر شــکلی خواســت ترحــم می کنــد، 

مثلــی شــاهی کــه از روی ترحــم گــردن غــام خاطــی اش 

را منی زنــد. در روابــط جمعــی نیــز ایــن وضعیــت حاکــم 

اســت، کشــوری کــه بــا اقتصــاد ترحــم تغذیــه کنــد بدون 

کان کاری هــای  و  سیاســت ها  خــوش  دســت  شــک 

ــود.  ــد ب ــه رو خواه ــده روب ــب ترحم کنن جان

ایــن  ترحــم  اقتصــاد  از  ناشــی  بزرگ تریــن خطــر 

درآمــدزا  می شــود،  آور  ترحــم  وضعیــت  کــه  اســت 

چیزهایــی  هــان  پیوســته  ترحــم  دریافت کننــده ی 

در  ترحــم  انگیــزه ی  و  باعــث  کــه  می کنــد  تولیــد  را 

ــی،  جانــب دیگــر اســت. جنگ زدگــی، فقــر و بی خامنان

حــاالت  و  بی ســوادی  داخلــی،  بی جاشــدن  آورگــی، 

امدادهــا  جلب کننــده ی  و  ترحــم زا  دیگــر،   رقت بــار 

اســت. اقتصــاد ترحــم این هــا را پایــدار می ســازد تــا 

ــک  ــان ی ــکل عری ــد. ش ــظ کن ــودش را حف ــداری خ پای

ــرد در  ــطح خ ــد در س ــا می توانی ــت را ش ــن وضعی چنی

ــرد،  ــال خ ــد. اطف ــل ببینی ــای کاب ــا و کوچه ه خیابان ه

اشــخاص معلــول و زنانــی کــه بــا پاهــای برهنــه خــود را 

در ایــن هــوای رسد روی زمیــن یخ بنــدان می اندازنــد 

و فریــاد و زجــه رس می دهنــد، نــه بــرای یــک روز و یــک 

ــر  ــا مناظ ــهر ب ــه ی ش ــه گوش ــا در گوش ــه ش ــار، بلک ب

ــان مناظــر  ــه رو اســتید. آن تکــراری و عیــن اشــخاص روب

بیچاره تــر،  هرچــه  می کننــد،  خلــق  را  ترحم انگیــز 

ــاد  ــم ایج ــر ترح ــا بیش ــر، ت ــر، به ــه زده و زخمی ت هرچ

ــود.  ــع ش ــول جم ــر پ ــد و بیش کن

اقتصاد ترحم

نورالله نوایی

آنچه که باعث ترحم می شود، یا 

ترحم را برمی انگیزد، دیدن ناتوانی و 

آسیب پذیری است. از این رو ترحم 

همیشه در یک رابطه یا وضعیت 

نابرابر رخ می دهد. آن کسی که در 

موضع قدرت، ثروت و منزلت بیشرت 

است، ترحم می کند و کسی که در 

موضع ضعف و ناتوانی قرار دارد، 

ترحم دریافت می کند. از این رو 

ترحم به مثابه ی یک احساس انسانی 

موجب تحکیم رابطه و همبستگی 

اجتامعی می شود. خوب است آنانی 

که از مزیت های بیشرتی برخوردار 

اند، نسبت به ناتوان ترها احساس 

ترحم داشته باشند؛ اما ترحم در 

عین حال نشان دهنده ی یک رابطه 

و وضعیت نابرابر اجتامعی است. 

چه می شود اگر توسل جسنت به 

ترحم خود به یک هنجار نسبتا ثابت 

فرهنگی تبدیل شود؟ آیا در این 

صورت خود این هنجار موجب تقویت 

و ابقای وضعیت نابرابر نخواهد شد؟ 
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صبح کابل: نارص رویان کیست؟

افغانســتان  اتبــاع  از  یکــی  مــن  رویــان:  نــارص 

ــرت  ــخت مهاج ــردم، دوران س ــر م ــل بیش ــتم و مث اس

را گذرانــده ام. در برگشــت، بعــد از ایــن کــه صنــف 

ــرِ  ــکده ی ه ــاندم، وارد دانش ــان رس ــه پای ــم را ب دوازده

دانشــگاه کابــل شــدم و چهــار ســال موســیقی خوانــدم. 

ــه ای  ــورت حرف ــه ص ــی ب ــه زمان ــل: از چ ــح کاب صب

می کنیــد؟ کار  موســیقی 

ســؤال  ایــن  جــواب  در  بســیاری  رویــان:  نــارص 

بــه موســیقی  از کودکــی عاقه منــد  می گوینــد کــه 

بــوده انــد؛ امــا مــن ایــن طــور نبــودم. در کودکــی 

بیشــر درگیــر فوتبــال، والیبــال، آب بــازی و بازی هــای 

ــی  ــیقی رس درمنــی آوردم. وقت ــودم و از موس ــه ب کودکان

ایــران رفتــم، در جوانــی زمینــه ای آن جــا ایجــاد شــد تــا 

موســیقی بخوانــم و اشــکال ابتدایــی نواخــن کیبــورد، 

ــم؛  ــاد گرفت ــا ی ــیقی و... را آن ج ــی موس ــوری ابتدای تئ

ایــن کــه نــوت، پنــج خــط، کلیــد »ســول« و کلیــد »فــا« 

ــه  ــدم، ب ــتان آم ــاره افغانس ــه دوب ــال 81 ک ــت. س چیس

فــراه رفتــم؛ در آن جــا زمینــه ی یادگیــری موســیقی 

نبــود. بــه اصطــاح وطنــی »کُرَدکــی« نواخــن موســیقی 

را رشوع کــردم، پــس از پایــان مکتــب، شــامل دانشــگاه 

کابــل شــدم و موســیقی را بــه صــورت آکادمیــک رشوع و 

خیلــی جــدی درس خوانــدم. ســال 90 کــه از دانشــگاه 

فــارغ شــدم، اشــکال تئوریــک هــر را می فهمیــدم؛ امــا 

زمینــه ی آهنگ ســازی را بلــد نبــودم؛ چــون در دانشــگاه 

ــازی را؛  ــی آهنگ س ــل عمل ــه مراح ــم ن ــوری خواندی تئ

ــه دارد.  ــل ادام ــوز هــم در دانشــگاه کاب روشــی کــه هن

توضیــح  بیشــر  کمــی  می شــود  کابــل:  صبــح 

دهیــد؟

نــارص رویــان: توضیــح می دهــم، بعــد از ایــن کــه در 

ســال 90 از دانشــگاه فــارغ شــدم، در بیــرون زمینــه ی 

عملــی ای کــه مطابــق بر تئــوری کــه درس خوانــده بودم 

وجــود نداشــت؛ بــه طــور مثــال، بــرای مــا آثــار بلند عر 

کاســیک، عــر رمانتیــک، عــر بــاروک آمــوزش داده 

شــد؛ ولــی وقتــی فــارغ شــدیم و خواســتیم یــک قطعه را 

بســازیم، دیدیــم کــه امکانــات بــرای ثبــت وجــود نــدارد 

یــا خیلــی کــم اســت. مراکــزی کــه معمــوال آثــار بــازاری 

ــر  ــرای ثبــت یــک اث را ثبــت می کننــد و وقتــی کســی ب

فاخــر بــرود کــه برگرفتــه از آثــار »بــاخ« و »بایــدن« باشــد، 

بــرای شــان بیگانــه اســت؛ حتــا می گوینــد چیــزی 

بنــواز کــه مــردم دوســت داشــته باشــند.

صبح کابل: در ادامه چه اتفاقی افتاد؟

شــدم،  فــارغ  دانشــگاه  از  وقتــی  رویــان:  نــارص 

ــا بنیــاد حایت کننــده ای بــرای جوانــان  مرکــز تولیــد ی

کنــد.  عملــی  را  خــود  طــرح  کــه  نبــود  فارغ شــده 

شــاید نزدیــک بــه ۵ ســال رسگــردان بــودم، مــردم هــم 

نیش خنــد می زدنــد کــه چــرا بــه جــای هــر، انجنیــری 

و یــا ... نخوانــدی؟ ایــن هــم شــد شــغل؟ چــون در 

ــت  ــزاری اس ــز اب ــه چی ــه هم ــگاه ب ــر، ن ــتان فقی افغانس

و مــردم می بیننــد کــه چطــور پــول درمــی آوری؛ در 

ــد. هــر  ــان ندارن ــدان غــم ن ــا هرمن ــی کــه در دنی حال

ــا  ــت ب ــد و حکوم ــر را می فهمن ــردم ه ــدار دارد، م خری

افتخــار متــام امکانــات زندگــی، رفاهــی و کاری را بــرای 

هرمنــدان فراهــم می کنــد؛ چــون نــگاه ابــزاری بــه 

هــر و هرمنــد ندارنــد و از ســوی دیگــر هرمنــدان نیــز 

رســالت و اثــر خــود را بــرای تاریــخ و هــر کشــور شــان 

نیســت.  این گونــه  افغانســتان  در  ولــی  می گذارنــد؛ 

ــن،  ــرای همی ــد؛ ب ــور ان ــه مهج ــد همیش ــر و هرمن ه

ــاال  ــد، ح ــده بودن ــینا درس خوان ــه س ــم ک هم دوره های

فیلم بــرداری  عروســی  یونت هــای  و  اســتدیوها  در 

کارهــای  رصف  را  انــرژی ام  امــا،  مــن  می کننــد. 

ــخ  ــت تاری ــه رسع ــون ب ــردم؛ چ ــخیف نک ــی ارزش و س ب

انقضــای شــان می رســد.

ــه  ــد ک ــاس کردی ــی احس ــه زمان ــل: از چ ــح کاب صب

می توانیــد بــه صــورت جــدی وارد دنیــای موســیقی 

ــوید؟ ش

ــد  ــبب ش ــکات س ــال 9۵ مش ــا س ــان: ت ــارص روی ن

ــم.  ــام ده ــیقی انج ــدی ای در موس ــم کاری ج ــا نتوان ت

در اواســط همیــن ســال تصمیــم گرفتــم کــه بایــد 

ــا اســتدیوهایی کــه دوســتان  ــی انجــام دهــم. ب کارهای

ــم  ــم فعالیت ــد؛ کم ک ــده بودن ــر آم ــورهای دیگ ــا از کش م

ــدم درک  ــل ع ــه دلی ــی ب ــرای مدت ــه ب ــردم ک را رشوع ک

ــا  ــد، کاره ــده و هرمن ــتدیوها، تهیه کنن ــن اس ــل بی کام

ــک  ــان ی ــا کــه در ســال 96 خودم ــود ت نتیجه بخــش نب

مرکــز کوچــک تولیــدی موســیقی را بــا خریــدن وســائل 

اولیــه پایه گــذاری کردیــم. 

صبــح کابــل: ســال گذشــته گروهــی را بــه نــام 

دادیــد؟ تشــکیل  گیتاریســت«  بنــد  »کابــل 

نــارص رویــان: بلــی؛ کابــل بنــد گیتاریســت، گروهــی 

اســت کــه همــه گیتــار کار می کننــد. اعضــای ایــن گروه، 

ــه  ــاد گرفت ــده ی ــار را پراکن ــی گیت ــه صــورت تجرب همــه ب

انــد. دلیلــش هــم ایــن بود کــه روند موســیقی افغانســتان 

ــه  ــم ک ــن منی گوی ــت؛ م ــدن می رف ــی ش ــرف محل ــه ط ب

موســیقی محلــی بــد اســت؛ امــا منی تواند زبان مشــرک 

بــا دیگــر کشــورها ایجــاد کنــد؛ مثــا بــا »غیچــک« 

ــی کــه  ــا وقت ــم؛ مث ــت کنی ــا دیگــران رقاب ــم ب منی توانی

پیانــوی آملانــی، هفــت تــا هشــت اوکتــاو اســت، یعنــی 

ــود  ــا خ ــوده را ب ــرش ب ــخ ب ــول تاری ــد در ط ــه هرمن هرچ

ــاو  ــار اوکت ــا چه ــه ت ــل س ــد اق ــارش ح ــی گیت دارد، وقت

دارد، چگونــه می توانــد بــا غیچــک کــه یــک اوکتــاو اســت 

برابــر باشــد؟ مســأله ی اول وســعت و توانایــی ســاز اســت 

و بحــث دیگــر معیــاری شــدن صداهــا. بایــد پرســید چــرا 

ــه  ــا این گون ــازهای م ــی س ــت؛ ول ــوک اس ــا ک ــاز آن ه س

ــا  ــر اســتندرد کشــور م نیســت. مشــکل در ســازهای غی

ــت«  ــد گیتاریس ــل بن ــروه »کاب ــی گ ــدف اصل ــت و ه اس

ایــن اســت کــه چگونــه بتوانــد از گیتــار اســتفاده کــرده و 

بــه مــردم بگویــد کــه گیتــار هــم می توانــد جــزء ســازهای 

بومــی تــان شــود. 

صبــح کابــل: اســتقبال از ایــن گــروه هــری چطــور 

بــوده اســت؟

نــارص رویــان: مــا اگــر کاری هــم کــرده باشــیم، 

شــصت تــا هفتــاد درصــد آن مرهــون حایــت و تشــویق 

مــردم اســت؛ مــردم کار مــا را پذیرفتنــد و اگــر ایــن 

موفــق  و  می کردنــد  رسکــوب  را  مــا  منی بــود،  طــور 

منی شــدیم.

ــا  ــود و آی ــدام ب ــان ک ــتین کار ت ــل: نخس ــح کاب صب

ــد؟ ــدان داری ــر هرمن ــا دیگ ــرک ب ــدام کار مش ک

نــارص رویــان: نخســتین کاری کــه انجــام دادیــم یک 

ــزده  ــا پان ــد از آن ده ت ــود؛ بع ــرخ زاد« ب ــروغ ف شــعر از »ف

قطعــه ی بــی کام ســاختم. دو کار بــرای »آرش بــارز« 

دادم، بــا »امیــد پارســا« دو کار جدیــد زیــر دســت دارم، 

ــا ادیــب یوســفی نیــز کار مشــرک دارم.  ب

صبــح کابــل: ســطح ســواد هرمنــدان افغانســتان را 

ــی می کنیــد؟  ــه ارزیاب چگون

نــارص رویــان: هنــوز هــم ادعــا نــدارم کــه یــک 

آهنگ ســاز اســتم؛ بــرای آن کــه بیــن کار عملــی و 

را  بســیار چیزهــا  و  افتــاد  زیــاد  درســی ام فاصلــه ی 

بازســازی و  واقــع در حــال  مــا در  فرامــوش کــردم. 

عملــی  کار  بــا  را  آن  تــا  اســتیم  تئوری هــا  بازبینــی 

هم ســان بســازیم. در افغانســتان باتأســف، زمینــه ی 

یادگیــری موســیقی از پایــه وجــود نــدارد و ســال ها 

وقــت مــا رصف مراحــل ایجــاد انگیــزه و شــوق هــر 

. می شــود

رابطــه ی موســیقی افغانســتان بــا  صبــح کابــل: 

ادبیــات و شــعر چگونــه اســت؟

ــون  ــدارد؛ چ ــود ن ــی وج ــاط خوب ــان: ارتب ــارص روی ن

هرمنــدان از کــدام نهــاد فرهنگــی و یــا حکومتــی 

ــدا کــردن کار و داشــن درآمــد  حایــت منی شــوند. پی

بســیار ســخت شــده اســت. وقتــی اســتیج برنامه هــای 

یــا شــب شــش،  و  عروســی، ختنه ســوری  تفریحــی 

ــا  ــت، ش ــوان اس ــت کام آوازخ ــتور دهنده ی ماهی دس

درک کنیــد کــه بیــن ادبیــات، شــعر و موســیقی چقــدر 

ــود دارد. ــاط وج ارتب

صبح کابل: کمی بیشر توضیح دهید.

نــارص رویــان: بحــث دیگــر هــم اســت کــه بــه 

ــه ی  ــراد جامع ــش اف ــت. دان ــط اس ــا مرتب ــواد آدم ه س

مــا بــا تاســف کــم اســت. بعــد بایــد دیــد کــه وضعیــت 

ــد.  ــه می خوان ــد چ ــت و هرمن ــه اس ــا چگون ــات م ادبی

عرضــه شــدن ادبیــات کوچه-بــازاری بــرای شــا تفهیــم 

ــری  ــز دیگ ــا، چی ــن چیزه ــر ای ــه غی ــه جامع ــد ک می کن

ــنا  ــات آش ــا ادبی ــه ب ــردم ک ــش م ــک بخ ــرد. ی منی پذی

اســتند و ادبیــات می فهمنــد، در هــر تأثیــر زیــادی 

ــه درک  ــانی ک ــرای کس ــا ب ــن، فض ــرای همی ــد و ب ندارن

موســیقی  فریفتــه ی  و  ندارنــد  موســیقی  از  درســتی 

کوچه-بــازاری اســتند، بــاز می مانــد.  

صبــح کابــل: آهنگ هــای کوچه-بــازاری در میــان 

ــی دارد؟ ــه جایگاه ــردم چ م

ــردم از  ــدارد و م ــی ن ــگاه محکم ــان: جای ــارص روی ن

روی لجبــازی هــم کــه شــده آهنگ هــای کوچه-بــازاری 

موســیقی  نابســامان  وضعیــت  می دهنــد.  گــوش  را 

و هــر مــا اســت کــه ســلیقه ی مخاطــب را بــه ایــن 

ــرده اســت. ســؤال ایــن اســت کــه چــرا مــردم  ســمت ب

ــنوند؟  ــی می ش ــی و ترک ــدی، ایران ــای هن ــا آهنگ ه م

ــدازه ی کافــی تولیــد فاخــر و  ــه ان چــون موســیقی مــا ب

خــوب نداشــته اســت و مــردم بــرای آرامــش روان خــود، 

آثــار دیگــر کشــورها را می شــنوند. موســیقی مــا هــر روز 

ــش  ــدن پی ــی ش ــمت سفارش ــه س ــته، ب ــر از گذش بیش

مــی رود و هرمنــدان کمــی هســتند کــه مطابــق بــا 

ــه  ــند ک ــته باش ــد داش ــردم تولی ــای م ــت و نیازه خواس

ــد. ــوع کن ــی را مرف ــای عموم ــد نیازه منی توان

ــکده ی  ــل دانش ــک مث ــز آکادمی ــل: مراک ــح کاب صب

هرهــای زیبــای دانشــگاه کابــل و یــا انیســتیتوت ملــی 

موســیقی تــا چــه انــدازه روی نهادینــه شــدن موســیقی 

در افغانســتان نقــش دارنــد؟

نــارص رویــان: عرضــه و فهــم موســیقی فاخــر و 

درســت از صــدای صــد در صــد کوک شــده و خــوب، 

ارتبــاط نزدیــک بــا نهادهــای آموزشــی و فنــی دارد کــه 

ــد.  ــاد بده ــی ی ــم عمل ــوری و  ه ــم تئ ــو ه ــرای هرج ب

یــا اگــر تئــوری تدریــس می کنــد، چگونگــی عملــی 

ســاخن آن را نیــز آمــوزش دهــد؛ امــا در جامعــه ی 

ــری  ــد و یادگی ــرای تولی ــوی ب ــت و ق ــاد باکیفی ــا، نه م

ــدارد.  ــود ن ــر وج ــن ه ــدان ای ــرای عاقه من ــیقی ب موس

ــا  ــد؛ ام ــوری درس می دهن نهادهــای آموزشــی فقــط تئ

ــد؛ در  ــان را ندارن ــه هرجوی ــی ب ــس عمل ــی تدری توانای

حالــی کــه نیازمنــدی جــدی، تدریــس عملــی اســت. تــا 

زمانــی کــه زمینــه بــرای عملــی کــردن تئوری هــا وجــود 

ــت. ــده اس ــم بی فای ــوری ه ــد، تئ ــته باش نداش

صبــح کابــل: چــرا تــا هنــوز هم موســیقی افغانســتان 

معیار درســتی نــدارد؟

نــارص رویــان: همــه چیــز بســتگی بــه وضعیــت 

اقتصــادی کشــور دارد کــه حتــا روی فرهنــگ، ادبیــات، 

وقتــی  دارد؛  تأثیــر  مــردم  روزمــره ی  زندگــی  و  هــر 

گرســنه باشــی نــه بــه هــر فکــر می کنــی و نــه بــه 

موســیقی. در ایــن وضعیــت، نــان مســأله ی اصلــی 

اســت و شــا مجبــور اســتید فقــط بــه نــان فکــر کنیــد. 

وقتــی کــه جامعــه ی مــا فقیــر و گرســنه اســت؛ بــه نظــر 

شــا هــر می توانــد کــه جامعــه را رسوســامان بدهــد؟ 

وقتــی آرامــش نســبی وجــود داشــته باشــد و دغدغــه ی 

ــه  ــه هم ــت ک ــان اس ــد، آن زم ــذا نباش ــان و غ ــی ن اصل

چیــز حتــا هــر خــود بــه خــود رشــد خواهــد کــرد. وقتــی 

اقتصــاد انفــرادی افــراد درســت نیســت و نهادهایــی کــه 

ــد،  ــات کار می کنن در بخش هــای فرهنــگ، هــر و ادبی

ــد،  ــر می خرن ــه و موت ــرای شــان خان از پــول قرطاســیه ب

وقتــی از پــول فرهنــگ، موســیقی و هــر چیــزی بــه جیب 

شــان می زننــد، توقــع نداشــته باشــید کــه وضعیــت 

درســت شــود. دوران امــروز مــا دقیقــا شــبیه قــرن 

17 در اروپــا اســت؛ زمانــی کــه هرمنــد، ســیناگر، 

فرهنگــی و اقتصــاددان همــه رسگــردان بودنــد. در ایــن 

وضعیــت شــا چطــور توقــع داریــد کــه یــک معیــار بــرای 

ــود.  ــاخته ش ــتان س ــیقی در افغانس موس

صبــح کابــل: چــرا یــک رابطــه ی نزدیــک میــان 

ــده  ــاد نش ــتان ایج ــارج افغانس ــل و خ ــدان داخ هرمن

اســت؟

نــارص رویــان: چــرا رابطــه ی یــک نســل قبــل از 

ــای  ــه چهره ه ــانی ک ــا کس ــا ی ــر م ــین های ه اکادمیس

ــد، چــون  ــار هــری بودن ــق آث برجســته و زمینه ســاز خل

ــان  ــل، امیرج ــه ی چه ــر ده ــر اُرکس ــا، ره ــرک وس ب

صبــوری کــه امــروز هــم تأثیرگــذار اســت، رابطــه ی 

این هــا چــرا بــا نظــام امــروز قطــع اســت؟ چــون این هــا 

ــا  ــر ب ــام دیگ ــک نظ ــه ی ــدند ک ــی می ش ــوط دوران مرب

ــن  ــت. ای ــوده اس ــم ب ــور حاک ــر در کش ــوژی دیگ ایدیول

نشــان می دهــد کــه جامعــه ی مــا مســتقل نیســت 

ــتان  ــری افغانس ــل های ه ــام نس ــن مت ــد بی ــه بتوان ک

ارتبــاط برقــرار کنــد. هرمنــدان نیــز غــرور دارنــد و 

ــور  ــل کش ــرای داخ ــروز ب ــط ام ــه در رشای ــد ک می گوین

کــه در  اســت  ایــن  بحــث جدی تــر  کار منی کننــد. 

کشــورهای دیگــر هرمنــدان داخــل و بیــرون شــان 

ــا  مشــرک اســت. مــا در داخــل نیــز رابطــه ی خوبــی ب

یک دیگــر نداریــم، مــا هنــوز در شــکل ابتدایــی زندگــی 

ــه  ــا در جامع ــدی م ــار تولی ــم. کل آث ــکل داری ــم مش ه

ــن تفکــر نرســیدیم کــه  ــه ای ــوز ب ــا هن مبتــذل اســت. م

ــم،  ــته باش ــردا داش ــل ف ــرای نس ــوب ب ــه ی خ ــک تران ی

یــک آهنــگ بــرای ورزش کاران؛ در ایــن جــا، فقــط مــن 

ــت.  ــی، او او اس ــو توی ــم، ت من

چــرا ســنت ها در موســیقی هنــوز  صبــح کابــل: 

پابرجاســت؟

نــارص رویــان: ببینیــد مــا از موســیقی یــک تعریــف 

داریــم، مــن بــه عنــوان یــک موزیســین بــا شــا حــرف 

می زنــم؛ نــه بــه عنــوان خواننــده. دشــمن هرمنــد 

واقعــی، آن ســلیرتی و مولــوی ای اســت کــه مانــع کار 

هرمنــدان می شــوند. موســیقی منایــش بــدن و انــدام 

ــود را  ــه خ ــم ک ــا خان ــا ی ــت. آن آق ــی نیس ــا تن فروش و ی

ــه دار  ــک رسمای ــه ی ــور ب ــا چط ــد ت ــور می کن ــن ج مانک

ــر  ــزی دیگ ــه اش چی ــه وظیف ــی ک ــود، در حال ــل ش وص

اســت. از موزیســین، موســیقی بــه جــا می مانــد و از 

تن فــروش و روســپی، تن فروشــی و روســپی گری بــه 

یــادگار می مانــد. 

افغانســتان  موســیقی  آثــار  چــرا  کابــل:  صبــح 

ــده  ــه مان ــت ک ــر اس ــا احمدظاه ــت؟ تنه ــدگار نیس مان

اســت و تعــدادی دیگــر؟

ایــن  احمدظاهــر  خوش شانســی  رویــان:  نــارص 

بــود کــه در دوران شــکوفایی موســیقی مــا ظهــور کــرد؛ 

دورانــی کــه همــه چیــز در هــر رس جــای خــودش بــود؛ 

ــا  ــه ب ــوان و ... هم ــاعر، آوازخ ــتدیو، ش ــاز، اس آهنگ س

ــا  ــد. کاره ــوب کار می کردن ــخص و خ ــار مش ــک معی ی

تیمــی بــود و بــرای همیــن، آثــار خــوب بــود و مانــدگار 

می شــد. هــر کســی هــم منی توانســت وارد هــر شــود. 

ــار و مرجــع کنرل کننــده وجــود داشــت؛ امــا  یــک معی

امــروز یــک هرمنــد در یــک روز متــام کارهایــش از ایــده 

تــا ثبــت اثــر را متــام می کنــد. توقــع داریــد چطــور ایــن 

آثــار مانــدگار شــود؟

صبــح کابــل: کارهــای کــدام هرمنــد را دوســت 

داریــد؟

نــارص رویــان: از نســل جــوان، ادیــب یوســفی، یکــی 

ــی  ــای متفاوت ــه فورم ه ــت ک ــی اس ــن آدم های از قوی تری

امیرجــان  مثــا  افغانســتان  در  می کنــد.  ایجــاد  را 

ــود.  ــه می ش ــش زمزم ــوز کارهای ــرد، هن ــوری کار ک صب

فریــد رســتگار، یکــی از خوبــان موســیقی اســت. در 

انســتیوت ملــی موســیقی هــم اســتادهای خــوب داریم. 

از تمجید تا نقد و اصالح

موسیقی نمایش دادن اندام و یا تن فروشی نیست
احمد ظاهر خوش شانس بود که در دوران شکوفایی موسیقی آوازخوان شد

نارص رویان  )آهنگ ساز، گیتاریست و ترانه رسا( رازق اختیاربیگ

و  آهنگ ســاز  رویــان«،  »نــارص  اشــاره: 

در  موســیقی  رشــته ی  دانش آموختــه ی 

دانشــکده ی هرنهــای زیبــای دانشــگاه کابل 

اســت، او در حــال حــارض گــروه »کابــل بنــد 

نــارص  می کنــد.  رهــری  را  گیتاریســت« 

موســیقی  قطعــه ی  ده  از  بیــش  رویــان، 

بــی کالم ســاخته و چندیــن آهنــگ بــرای 

ــت.  ــرون داده اس ــز بی ــوان نی ــدان ج هرنمن

در  هــرن  کنونــی  وضعیــت  از  هرچنــد 

ــد دارد  ــا امی ــت؛ ام ــی نیس ــتان راض افغانس

ــور  ــن کش ــد در ای ــرن و هرنمن ــه روزی، ه ک

بــه جایــگاه واقعــی و رفیــع خــود برســد.
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یونیفورمش  دیگر،  روزهای  متام  مثل 

می ایستد  آیینه  روبه روی  می پوشد؛  را 

با  می کشد.  صورتش  و  رس  به  دستی  و 

یک  برای  تا  است  شده  بلند  انرژی  متام 

صبحانه  شود.  آماده  دیگر  کاری  روز 

سایت های  از  یکی  سمت  می رود  عجله  با  بسیار  و  نخورده 

شناس نامه دهی در مهتاب قلعه در غرب کابل. سال 1396 

سایت  این  برای  روزها  شلوغ ترین  از  یکی  ثور،  ماه  دوم  روز 

اند.  آمده  مراجعین  از  کثیری  تعداد  است. 

کابل  شهر  امنیتی  ششم  حوزه ی  در  حاال  که  محمدرضا 

رسباز است، کنار در ورودی این محل برای تاشی مراجعین 

ایستاده است. مدت یک ونیم ماه را او با چند تن از دوستان 

صبح  هر  محمدرضا  دادند.  انجام  وظیفه  آن جا  در  دیگرش 

برای انجام وظیفه اش به این محل می آمد. او، موظف بود که 

مراجعین را قبل از ورود به سایت تاشی کند. 

از  بعد  به وظیفه اش می آید،  روزها که محمدرضا  از  یکی 

مربوط  امنیتی  پوسته ی  در  دوستانش  با  صبحانه  خوردن 

لحظه  هر  می ایستد.  سایت  ورودی  در  جلو  می رود  شان، 

جلو  رضا  محمد  می شود.  افزوده  مراجعه کننده ها  تعداد  به 

تن  چند  با  فرمانده  است.  ایستاده  مردانه  ورودی  دروازه ی 

دیگر از دوستانش جلو دروازه ی ورودی زنانه ایستاده اند. یک 

نفر شناس نامه اش را می آورد، یک نفر دیگر فورم  در دستش 

که چگونه  بپرسد  از محمدرضا  هر کسی می خواهد  و  است 

هشدار  مردم  برای  بار  چندین  رضا  کند.  مراحل  طی  باید 

می دهد که لطفا بی نظمی نکنید و زیاد به من نزدیک نشوید 

نیفتد.  اتفاقی  و کدام  ببینم  را  بتوانم متام محوطه  تا من 

در میان همین گفت وگوهای محمدرضا با مردم، او متوجه 

در  هم  فورم  چندتا  و  است  آمده  فرمانده اش  که  می شود 

قرار  مخاطب  را  مراجعین  محمدرضا  فرمانده  است.  دستش 

بگیرد،  جدید  فورم  می خواهد  کسی  اگر  که  می گوید  داده 

اشاره  آن  به  انگشت  با  فرمانده  که  مشخصی  جای  در  لطفا 

ببندند. صف  می کند، 

۵0 تا 60 نفر از جمعیتی که اطراف محمدرضا را احاطه 

کرده اند، جدا می شوند و به سمت دیگر می روند. محمدرضا 

یا  پیرمردها  برای  تا  می گیرد  فرمانده اش  از  فورم  چندتا 

پیرزن هایی که توان ایستاده شدن را ندارند، بدهد. محمدرضا 

ورودی  در  جلو  و  می آید  دوباره  دستش  در  فورم  چندتا  با 

می ایستد. ناگهان صدای مهیبی نظم متام جمعیت را به هم 

می زند.

خون  و  دود  میان  در  است.  رفته  هوش  از  محمدرضا 

یک  نفر  می کند.  باز  را  چشم هایش  سختی  به  گوشت،  و 

از  را  نفر  آن  به سختی  او  افتاده است.  بدن محمدرضا  روی 

کند.  بلند  را  خودش  تا  می کند  تاش  و  دور  خودش  روی 

و  دست  نیست.  خری  دیگر  قبل  لحظاتی  رسوصداهای  از 

پاهایش نای کمک کردن به او را ندارند؛ به سختی خودش 

آن  جلو  تاشی  برای  قبل  لحظاتی  که  سایت  دروازه ی  به  را 

ایستاده بود، تکیه می دهد. از میان دود به سختی می شود 

دید.  را  اطراف 

محمدرضا می بیند که ساحش از شانه اش افتاده است. 

سمت  به  را  خودش  سختی  به  ندارند.  حس  دست هایش 

ساح می کشاند. با دست و پاهایی که به شدت رضبه دیده 

انجام می دهد. محمد  نجات  برای  را  تقایش  آخرین  است، 

رضا ترسیده است که مبادا انفجار دیگری اتفاق بیفتد یا فرد 

مسلحی وارد سایت شود؛ دست هایش اما او را یاری منی کند. 

جهان محمدرضا برای لحظه ای به هیأت دود و گوشت و خون 

است.  درآمده 

دود  میان  در  می شود.  نزدیک  محمدرضا  به  مردی 

محمدرضا منی تواند چهره ی فرد را تشخیص دهد؛ تا این  که 

به او نزدیک می شود و می بیند که فرمانده تولی  است؛ مردی 

که لحظات قبل محمدرضا از او چندتا فورم گرفته بود. فرمانده 

بدون کوچک ترین توجهی به محمدرضا، ساح را می گیرد و 

می رود. محمدرضا ناامید و درمانده در گوشه ای افتاده است. 

او، رسباز فرماندهی است که نادیده اش می گیرد و ساح را 

و می رود. برمی دارد 

یک بار دیگر نگاهی به اطرافش می اندازد، تنها او به هوش 

جلو  قبل  لحظاتی  که  جمعیتی  دیگر.  شخص  یک  و  است 

چشان محمدرضا ایستاده بودند، تکه پاره شده اند. دست ها 

از  که  خون هایی  اند،  کرده  گم  را  صاحبانش  که  پاهایی  و 

رگ های بسته راه باز کرده اند به کف خیابان، بازمانده های 

به داخل سایت،  ورود  برای  قبل  آدم هایی است که لحظات 

می کردند. تقا 

مسؤولیت  اعامیه ای  نرش  با  داعش  تروریستی  گروه   

در  که  حمله ای  گرفتند؛  دوش  به  را  خونین  حمله ی  این 

در  دیگر زخمی شدند.  تن  و 120  باختند  تن جان  آن  69 

بودند؛  پولیس  رسبازان  از  شان  تن  دو  کشته شدگان،  میان 

رسبازانی که دوستان محمدرضا بودند، هر روز با هم صبحانه 

می خوردند و حرف می زدند. محمدرضا زنده ماند؛ اما دو تن از 

دوستانش را از دست داد. این حمله حوالی ساعت 10 قبل 

شناسن نامه دهی  مراکز  از  یکی  ورودی  دروازه ی  در  ظهر  از 

در حالی اتفاق افتاد که تعداد زیادی از مراجعه کنندگان در 

حادثه  این  قربانیان  بودند.  ایستاده  ساختان  بیرون  صِف 

برای  که  کودکانی  و  زنان  بیشر  و  بودند  غیرنظامی  افراد 

گرفن شناس نامه به این محل آمده بودند؛ اما آمار کودکان 

آن هایی خاصه منی شود  به  تنها  این حمله  در  کشته شده 

که برای گرفن شناس نامه آمده بودند؛ در زمان وقوع انفجار 

کودکانی که از مکتب رخصت شده بودند نیز در حال عبور 

بودند.  محل  از 

ششم  حوز  ه ی  رسباِز  و  دارد  سن  سال   26 محمدرضا 

می یابم  روزهایی  از  یکی  در  را  او  است.  کابل  شهر  امینتی 

به اوج رسیده است و شایعات توافق  که گفت وگوهای صلح 

را  و طالبان، گوش متام مردم  امریکا  آتش بس میان   بر رس 

است.  کرده  پُر 

بیرون  در  امنیتی  از حوزه ی ششم  فاصله ی 20مری  در 

ایستاده  امنیتی  ایست های  از  یکی  کوچِک  ساختان 

از  یکی  دارد؛ ساحی که در  و ساحی روی شانه اش  است 

دشوارترین روزهای زندگی اش فرمانده ی تولی اش، نسبت به 

جان او ترجیح داد. محمدرضا سال ها می شود همین ساح را 

روی دوشش حمل می کند. او، یکی از هزاران باشنده ی کابل 

است که به پروسه ی صلح بی باور است. »تا زمانی کسانی که 

در رأس حکومت اند به حال مردم دل نسوزانند، صلحی در 

کار نیست. اگر جنگ با طالب نباشد، فساد همیشه هست. 

ما اول با خود ما درگیریم و جنگ می کنیم.«

محمدرضا، روزهای سختی را در چند سال از رسبازی اش 

تجربه کرده است؛ اما با وجود همه ی این ها او به آمدن صلح 

و آرامی در کشور امیدوار است و همین روزنه ی کوچِک امید 

است که هنوز او را رس پا نگه داشته است. 

»مه صلحی را دوست دارم که تبعیض در او نباشه. هر فرد 

از هر قومی که با هم روبه رو می شوند به هم سام بدهند و 

به هم دیگر احرام داشته باشند؛ نه این  که مدام در فکر این 

باشیم که چگونه یک قوم دیگر را از رس راه خود برداریم.« 

صنف  تا  او،  است.  پولیس  رسباز  یک  محمدرضا، 

نابسامان  به خاطر وضعیت  دوزادهم درس خوانده است که 

تحصیل کرده ها در کشور، باورش را نسبت به ادامه ی تحصیل 

به  دستش  در  دوازدهم  صنف  مدرک  و  می دهد  دست  از 

می پیوندد.  پولیس  امنیتی  نیروهای 

خانواده6
صلح ویژه ی 

بــا  خانــواده  مقابلــه ی  تــوان 

طریــق  از  زندگــی،  بحران هــای 

یک پارچگــی  قــدرت،  تقســیم 

پشــتیبانی  و  و حایــت  خانــواده 

یک دیگــر،  از  خانــواده  اعضــای 

خانواده درمانــی  در  چنانچــه  می یابــد.  افزایــش 

ــک  ــه ی ــه آنچ ــود دارد ک ــده وج ــن عقی ــاختاری، ای س

نابه هنجــار  خانــواده ی  از  را  به هنجــار  خانــواده ی 

متایــز می کنــد، فقــدان مشــکات نیســت، بلکــه 

وجــود یــک ســاختار نیرومنــد و کارآمــد بــرای حــل 

ســاختار  ســامل،  خانواده هــای  اســت.  مشــکات 

موقعیت هــای  پذیــرش  بــرای  را  خــود  درونــی 

متغیــر و بحرانــی، اصــاح می کننــد، در حالــی کــه 

ــه  ــود را ک ــک خ ــاختار خش ــد، س ــای ناکارآم خانواده ه

در برخــورد بــا وضعیــت جدیــد کارآمــد نیســت، حفــظ 

. می کننــد

خانواده هــای ناســامل در رشایــط بحرانــی، بــه جــای 

ــات،  ــل معض ــرای ح ــک ب ــر و کم ــت از یک دیگ حای

روش رسزنــش را انتخــاب می کننــد، در حالــی کــه 

رسزنــش افــراد در ایــن رشایــط بــه جــز تخریــب روحــی 

و تــا انــدازه ای هدایــت رفتــار بــه ســمت رفتارهــای 

نامطلــوب، هیــچ حاصلــی نخواهــد داشــت. از دیــدگاه 

ــواده  ــی خان ــی ســاختاری، در حالــت کل خانواده درمان

ــدازه ی کافــی  ــه ان ــرای حفــظ انســجام خــود، ب بایــد ب

پایــدار و دارای چارچــوب شــخصی باشــد؛ امــا در عیــن 

ــی از  ــای بحران ــا موقعیت ه ــدن ب ــار آم ــرای کن ــال ب ح

ــد. ــوردار باش ــری الزم برخ انعطاف پذی

افــراد  بیــن  فــرد  فاصله گیــر،  خانواده هــای  در 

خانــواده  اعضــای  نتیجــه  در  اســت؛  خشــک 

را  الزم  حایــت  بحرانــی  مواقــع  در  منی تواننــد 

ــر  ــوی دیگ ــند؛ از س ــته باش ــر داش ــه یک دیگ ــبت ب نس

ــم  ــراد مبه ــن اف ــرز بی ــده، م ــای درهم تنی در خانواده ه

اســت، در نتیجــه در صــورت بــروز بحــران، اعضــای 

خانــواده واکنــش نامعقولــی از خــود نشــان می دهنــد 

می شــوند.  درگیــر  هــم  بــا  ناخواســته  طــور  بــه  و 

بــا  فرزنــدان،  بــا  درهم تنیــده  والدیــن  هم چنیــن 

ــه در کــودکان  مانعــت از شــکل گیری رفتارهــای پخت

شــان و وابســته کــردن آن هــا بــه خــود شــان و دخالــت 

در توانایــی آن هــا در حــل مشــکات، مســائل خانــواده 

می کننــد. تشــدید  بحرانــی  مواقــع  در  را 

هدایت و موازنه ســازی رفتارها در خانواده 

بــرای حفــظ ســامت روان اعضــای خانــواده، بایــد 

بــه افــراد تفهیــم شــود کــه خانــواده کلیتــی اســت 

ــع  ــت و مناف ــر اس ــای آن فرات ــه ی اعض ــه از مجموع ک

ــح شــخصی  ــر منافــع و مصال ــد ب و اولویت هــای آن بای

ــر  ــد ه ــواده بای ــای خان ــن، اعض ــد؛ بنابرای ــح باش ارج

ــی  ــداف کل ــه اه ــیدن ب ــت رس ــی را در جه ــدام نقش ک

خانــواده بــر عهــده بگیرنــد. شــناخت قواعــد و مقــررات 

ــردن،  ــازگار ک ــت س ــاش در جه ــواده و ت ــی خان داخل

همگامــی و هاهنگــی همــه اعضــای خانــواده بــا 

آن هــا، بــه کارکــرد ســازگارانه ی خانــواده و ارتقــای 

ســطح ســامت روان اعضــای آن کمــک می کنــد.

شناخت تفاوت ها 

شــناخت تفاوت هــا در اعضــای خانــواده، بــه آن هــا 

ــر  ــه یک دیگ ــبت ب ــاوت نس ــا در قض ــد ت ــک می کن کم

ــش  ــوه ی واکن ــاوت در نح ــد تف ــند و بتوانن ــادل باش ع

یک دیگــر را در بحران هــا و تغییــرات ایجادشــده در 

ــد. ــط زندگــی درک کنن رشای

• تنظیم فاصله ها )مرزها( در ســاختار خانواده 

اعضــای  ســاختاری،  خانواده درمانــی  دیــدگاه  از 

خانــواده، نظام هــای فرعــی خانــواده و کل خانواده هــا 

ــز  ــه وســیله ی مرزهــای بین فــردی از یک دیگــر متای ب

ــاهده ای  ــل مش ــدود غیرقاب ــا ح ــن مرزه ــوند. ای می ش

ــم  ــا دیگــران تنظی ــرد را ب ــزان متــاس ف اســتند کــه می

ــم  ــا مبه ــک ت ــه ای از خش ــا دامن ــن مرزه ــد. ای می کن

دارنــد. مرزهــای خشــک بســیار محدودکننــده اســتند و 

ــوند  ــر می ش ــراد از یک دیگ ــری اف ــه فاصله گی ــر ب منج

و بدیــن ترتیــب افــرادی کــه از هــم فاصلــه می گیرنــد، 

ــت  ــه ی مثب ــذا جنب ــوند. ل ــزوی می ش ــا من ــتقل ام مس

ایــن مرزهــا ایــن اســت کــه ایجــاد اســتقال می کنــد؛ 

ولــی جنبــه ی منفــی آن محــدود کــردن روابــط عاطفــی 

ــراد اســت. ــان اف ــاری می و هم ی

مرزهــای مبهمــی کــه در خانواده هــای درهم تنیــده 

افراطــی  حایــت  صــورت  بــه  می شــود،  مشــاهده 

افــراد از یک دیگــر اســت؛ ولــی ایــن حایــت افراطــی 

بــه بهــای از دســت دادن اســتقال و خودمختــاری 

آن هــا متــام می شــود. والدیــن درهم تنیــده مهربــان 

ــدان  ــرای فرزن ــادی را ب ــی زی ــد و وقت ــه ان ــا ماحظ و ب

از مســئولیت های  و بســیاری  خــود رصف می کننــد 

آن هــا را نیــز بــر عهــده می گیرنــد و بدیــن ترتیــب 

از  و بســیاری  وابســته می کننــد  بــه خــود  را  آن هــا 

مســؤولیت های آن هــا را نیــز بــر عهــده می گیرنــد و 

بدیــن ترتیــب آن هــا را بــه خــود وابســته می کننــد، 

بــه طــوری کــه فرزنــدان آن هــا معمــوال منی تواننــد 

ــد  ــری کنن ــا تصمیم گی ــت و ی ــتقل فعالی ــور مس ــه ط ب

ــکل  ــار مش ــواده دچ ــارج از خان ــط خ ــب در رواب و اغل

ــچ  ــاختاری، هی ــران س ــر خانواده درمانگ ــتند. از نظ اس

کــدام از ایــن مرزهــا، ســاختار ســاملی بــرای خانــواده 

منی کنــد. ایجــاد 

نقش خانواده 
در سالمت روان

زهرا سیاس

لیرال آرتس؛ یعنی مترین آزاد ذهن. 

این سخن را در من کوچکی می خوانیم 

دانشجویان  از  استقبال  مناسبت  به  که 

اگست   28 در  یل  دانشگاه  اول  سال 

آنان  اختیار  در  و  شده  نوشته   1993

نکته های  من  این  در  است.  گرفته  قرار 

فراوانی است که می تواند ما را با مفهوم آموزش لیرال آشنا 

کند. وقتی سخنان ساده و روشن این من را مرور می کردم، 

حس می کردم نکته های فراوانی در آن وجود دارد که شاید 

قبل از همه دانش آموزان و دوستان همکارم در لیسه ی عالی 

از  بعد  باشند.  داشته  احتیاج  آن ها  کردن  مرور  به  معرفت 

رییس  کپیلو،  مایکل  آقای  که  و سخنانی  این من  خواندن 

ارائه  لیرال  آموزش  اهمیت  مورد  در  فیلوز  ورلد  برنامه ی 

کرد و ساختار نظام آموزشی یل را بر اساس آن توضیح داد، 

فرصت زیادی یافتم که با دانشجویان، استادان و رهنایانی 

مختلفی  دوره های  در  هر کدام  و  استند  ما  در همراهی  که 

تفصیل  با  و  اند، گفت وگو کنم  دانشگاه مشغول تحصیل  از 

علمی  بزرگ  محوطه ی  این  در  واقعا  که  کنم  جست وجو 

باعث شده است که یل در میان  چه می گذرد و چه چیزی 

اعتباری  و  اهمیت  از چنین  دیگر  دانشگاه های  و  مؤسسات 

شود. برخوردار 

الف – آموزش لیرال: تفکر نقاد و خالق

نظام  در  اساسی  جوهر  عنوان  به  که  جالبی  نکته ی 

و  نقاد  تفکر  پرورش  بر  تأکید  می بینیم،  لیرال  آموزشی 

نوشته  دانشجویان  به  خطاب  که  جزوه ای  در  است.  خاق 

خاق  و  نقاد  تفکر  وجوه  از  یکی  که  می گویند  است،  شده 

این است که از لحاظ فکری به مرتبه ای از قدرت و صابت 

یابیم که ارزش های مان را به طور مداوم مورد سؤال  دست 

مایکل  کنیم.  بازتعریف  مداوم  طور  به  را  آن ها  و  دهیم  قرار 

کپیلو می گوید که ارزش های ما جدا از خود ما معنی ندارند. 

ما هر چیزی را که به عنوان ارزش می شناسیم، خیلی ساده 

می گوییم که در یکی از بخش های زندگی و حیات به درد ما 

می خورند. وقتی چیزی را ارزش می گوییم ولی منی دانیم که 

این ارزش چیست و در چه چیزی به درد ما می خورد، در واقع 

خود را رسگردان کرده ایم. این نکته در نظریات مایکل رصفا 

یک تیوری و نظریه ی ذهنی نیست، جزئی از باوری است که 

دانشگاه یل بر اساس آن برنامه ریزی و بر اساس آن همه ی 

است. تنظیم کرده  را  روزانه ی خود  فعالیت های 

مورد  ارزش های  ببینیم  همیشه  باید  که  می گوید  مایکل 

را  ما  زندگی  و چگونه  دارند  اثر  چه  ما  زندگی  در  ما  اعتقاد 

این  مبنای  منی کند  فرقی  که  می گوید  او  می سازند.  بهر 

ارزش را مذهبی بدانید یا فرهنگی و سیاسی؛ مهم این است 

که ببینید باالخره این ارزش ها کجای مشکل تان در زندگی 

او  بخورد.  به درد شا  در کجا می تواند  و  نشانه می گیرد  را 

قادر می کند  را  به سادگی شا  لیرال  آموزش  که  می گوید 

با  و  کنید  برخورد  ارزش های خود  به  نسبت  دید  با همچون 

همچون دید ارزش های خود را به طور مداوم بازنگری کنید.

ب – آموزش لیرال: آزادی در تفکر

در جزوه می نویسند که ماهیت آموزش لیرال رشد دادن 

و مستقانه نسبت  باید خاقانه  تفکر  تفکر است.  آزادی در 

به همه چیز تحلیل و ارزیابی کند. تفکر باید در کامل ترین 

از هرگونه تعصب، جزمیت و  بتواند حرکت کند و  صورت آن 

خرافه مصؤون باشد. تفکر منی تواند در نقطه ای توقف کند 

و منی تواند در برابر بن بست یا دیواری که قرار می گیرد سپر 

حرف  این  توضیح  در  کپیلو  مایکل  شود.  تسلیم  و  بیندازد 

می گوید که اگر تفکر به این مرحله رسید، دیگر تفکر نیست 

و شا منی توانید صفت تفکر را به آن بچسبانید.

جکی و دیوید هر دو دانشجویان دوره ی کارشناسی اند. 

اند. هر  با دانشگاه معرفی کرده  آن ها را به عنوان رابط من 

»همراه جهانی« )ورلد فیلو( دو نفر رابط دارد که بخش های 

و  دیدار  برنامه های  و  می دهند  نشان  را  دانشگاه  مختلف 

اهل  است  دخری  جکی،  می کنند.  تنظیم  را  ماقات ها 

آن ها  دوی  هر  سنگاپور.  از  پری  چان،  دیوید  و  نیویورک 

دانشجوی علوم سیاسی اند و از برنامه ها و شیوه ی تدریسی 

که در دانشگاه می شود با معلومات دقیقی سخن می گویند. 

که  قسمت هایی  و  مختلف  کالج های  از  تا  بردند  مرا  دو  آن 

تشخص  اکادمیک  مکان  یک  عنوان  به  را  یل  دانشگاه 

نظام  درک  برای  که  تحقیقی  در  کنم.  دیدار  می بخشند، 

آموزش لیرال دارم، این دو دانشجو نیز سخنان زیادی برای 

گفن دارند. آن ها می گویند: درس بار زیادی روی دانشجو 

منی گذارد؛ اما فضایی خلق می کند که دانشجو خودش هدر 

می کند. احساس  ضایعه  یک  را  زمانش  دادن 

در  ارشد  کارشناسی  دوره ی  دانشجوی  نیز  ادوارد  تید 

رشته ی علوم سیاسی است. او، مدت های زیادی را در آسیای 

میانه و عراق و افغانستان و پاکستان سپری کرده و حاال در 

در  امریکایی  هم راهان  از  دانشگاه  در  خود  درس های  کنار 

این برنامه است. او در ترشیح جنبه های مختلف نظام آموزش 

اهمیت  آموزش  این  ویژگی های  از  لیرال می گوید که یکی 

دادن به آزادی در تفکر است و آزادی در تفکر به طور طبیعی 

که  بیاموزید  شا  وقتی  دارد.  را  خود  پیامدهای  و  نتایج 

آزادانه فکر کنید و آزادانه هر مسأله ای را مورد بررسی نقادانه 

قرار دهید، قید و بندهای زیادی از پیش روی تان برداشته 

امریکا  در  آزادی  به  احرام  و  آزادی  که  است  این  می شود. 

مردم  بینش همه ی  و  دید  در  محکم  زیربنای  یک  به  تقریبا 

تبدیل شده است. دانش جویان از هان ابتدا یاد می گیرند 

که آزادی خود را با هیچ چیزی دیگر معاوضه نکنند.

در جزوه ی کوچک دیگری که آن هم از نرشات دانشگاه 

ریاضیات  و  ساینس  با  آرتس  لیرال  رابطه ی  است،  یل 

شاید  که  می نویسند  جزوه  این  در  می شود.  داده  توضیح 

این نظام  از اسم لیرال آرتس احساس کنند که در  کسانی 

آموزشی جایگاه کمی برای ساینس و ریاضیات وجود دارد؛ 

نیست،  درست  تنها  نه  برداشت  این  که  می شود  تأکید  اما 

بلکه لیرال آرتس اصوال هم رشددهنده ی ریاضیات است و 

این  بر اساس فلسفه ی ریاضیات استوار است. در  هم خود 

جزوه می گویند که آزادی در تفکر ممکن نیست مگر این که 

استنتاج  به  منطقی  قیاس  با  چیزی  هر  در  چگونه  بفهمیم 

برسیم.  نتیجه  به  اولیه  مقدمات  و  شواهد  از  و  بزنیم  دست 

این عملیه به خودی خود یک عملیه ی ریاضی است. مایکل 

و دقت  بر محاسبه  آرتس،  کپیلو هم می گوید که در لیرال 

تأکید زیادی می شود و دانشجو یاد می گیرد که از کنار هیچ 

نکند. به طور کلی و رسرسی عبور  چیزی 

گفته  لیرال  آموزش  نظام  مختلف  جنبه های  ترشیح  در 

می شود که ممکن نیست کسی بتواند آزادانه فکر کند مگر 

شیوه های  و  اصول  با  را  خود  فکر  بگیرد چگونه  یاد  که  این 

منطقی به کار اندازد. مایکل کپیلو هم می گوید که باید این 

قدرت را در خود پرورش دهیم که چگونه در مورد هر چیزی 

که حس می کنیم بر زندگی ما تأثیر دارد، آزادانه سؤال کنیم 

و رفتارهای خود را بر اساس دریافت های خود تنظیم کنیم. 

)ادامه دارد(

نظام آموزشی لیبرال چگونه نظامی است؟ 
)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامرب 2010( 119 روز )27(

عزیز رویش

صلِح بدون تبعیض می خواهم

هام همتا

افزایش توان خانواده در برابر 

فشارها و بحران های زندگی
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فیروزالدیــن فیــروز، وزیــر صحــت، می گویــد کــه 

بودجــه ی ایــن وزارت در جریــان پنــج ســال گذشــته، بــه 

ــه اســت. مــرور زمــان کاهــش یافت

آقــای فیــروز کــه روز سه شــنبه )1 دلــو( در مــورد 

صحبــت  صحــت  وزارت  پنج ســاله ی  دســت آوردهای 

می کــرد، گفــت کــه بودجــه ی ایــن وزارت، در مــدت 

پنــج ســال گذشــته، از 19 میلیــارد افغانــی بــه 12 

میلیــارد رســیده اســت.

او افــزود: »بودجــه ی ســه ســال پیــش وزارت صحــت، 

19 میلیــارد افغانــی بــود؛ در حالــی کــه بودجــه ی ســال 

پیــش، بــه 16 میلیــارد رســید و امســال هــم بیــن 10 تــا 

12 میلیــارد افغانــی پیش بینــی شــده اســت.«

آقــای فیــروز، می گویــد کــه وزارت صحــت، یــک 

ــد  ــت، منی توان ــن وضعی ــا ای ــت و ب ــی اس ــکتور مرف س

کنــد.  مرفــوع  را  مــردم  صددرصــد  نیازمندی هــای 

بــرای یــک  بــه گفتــه ی او، حداقــِل بودجــه ای کــه 

ــان ســال اول الزم اســت، دو میلیــارد  شــفاخانه در جری

و در ســال های بعــدی یــک میلیــارد افغانــی اســت؛ در 

حالــی کــه بودجــه ی متــام وزارت صحــت، 12 میلیــارد 

ــت. ــی اس افغان

ــرای  ــت ب ــارض، وزارت صح ــال ح ــه در ح ــت ک او گف

بــدل  در  ســال  هــر  دالــر،   ۵.۵ تنهــا  شــهروند  هــر 

ــد؛  ــت می کن ــی دریاف ــی ابتدای ــات صح ــه ی خدم عرض

در حالــی کــه بــر اســاس معیــار ســازمان صحــی جهــان، 

ــر،  ــر نف ــرای ه ــر ب ــا 3۵ دال ــن 2۵ ت ــد بی ــل بای ــد اق ح

ــود. ــه ش ــی عرض ــات صح خدم

ــن  ــزان س ــوس و می ــرد: »نف ــح ک ــروز، تری ــای فی آق

شــهروندان رو بــه افزایــش اســت و مهاجــران نیــز از 

ــد؛  ــر می گردن ــور ب ــه کش ــاره ب ــایه دوب ــورهای همس کش

ایــن همــه مــوارد، تقاضــا و نیــاز را بــرای ســکتور صحــت 

بیشــر می کنــد.«

ــح کــرد کــه شــار مراکــز صحــی  ــان تری او هم چن

در حــال حــارض، بــه 3۵00 مرکــز افزایــش یافتــه و 

دسرســی بیــاران بــه خدمــات اساســی از ۵7 درصــد 

ــت. ــیده اس ــد رس ــه 90 درص ب

وزیــر صحــت، گفــت کــه بیــش از 7000 قابلــه و 

ــارض، در 90  ــال ح ــد و در ح ــده ان ــوزش دی ــتار آم پرس

درصــد مراکــز صحــی در روســتاها، حــد اقــل یــک قابلــه 

بــرای رســیدگی بــه نیازهــای ابتدایــی مــردم وجــود دارد.

آقــای فیــروز، در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 

ــاره ی عوامــل خطــر  ــد در ب ــک رسوی جدی گفــت کــه ی

امــراض غیرســاری در افغانســتان، نشــان می دهــد کــه 

میــزان اوســط عمــر افــراد در افغانســتان از 43 ســال بــه 

60 ســال افزایــش یافتــه اســت.

ایــن در حالــی اســت کــه چنــد مــاه پیــش، هایــون 

ــود  ــود کــه نب ــه ب ــه، گفت قیومــی، رسپرســت وزارت مالی

مراکــز پیرشفتــه ی صحــی در افغانســتان، ســبب شــده 

کــه شــهروندان ایــن کشــور، ســاالنه بیــش از ۵00 

ــی  ــورهای خارج ــان در کش ــرای درم ــر را ب ــون دال میلی

ــد. ــه کنن هزین

جوان شــیر حیــدری، رییــس اتحادیــه ی ســیناگران 

ــل  ــه دلی ــو( ب ــنبه )1 دل ــداد روز سه ش ــتان، بام افغانس

بــاال رفــن فشــار خــون و بیــاری قلبــی، در ســن 

68ســالگی در شــفاخانه درگذشــت.

صحــرا کریمــی، رییــس افغــان فلــم، در برگــه ی 

توییــرش، مــرگ آقــای حیــدری را تأییــد کــرده اســت.

آقــای حیــدری، از صنــف هفتــم مکتــب، بازی گــری 

را در منایش  نامه هــا آغــاز کــرد و در دوران دانشــگاه، 

ــگاه  ــی دانش ــه ی فرهنگ ــال کمیت ــای فع ــی از اعض یک

کابــل بــود. او، در بســیاری از منایش نامه هــا، نقــش 

اول را بــازی می کــرد.

جــال  نوشــته ی  گفــن،  بلــه  منایش نامــه ی 

از  مولیــررا،  اثــر  خســیس،  منایش نامــه ی  و  نورانــی 

منایش نامه هــای مشــهور آن زمــان اســت کــه آقــای 

اســت. کــرده  بــازی  نقــش  آن  در  حیــدری 

ــی را  ــاد تلویزیون ــای زی ــدری، فیلم ه ــیر حی جوان ش

دایرکــت و در بســیاری از فیلم هــای ســینایی نقــش 

بیــدار  دهکده هــا  فیلم هــای  اســت.  کــرده  بــازی 

می شــوند، گنــاه، صبــور رسبــاز، حادثــه، املــاس ســیاه، 

رویــا و رسبنــد، از مشــهورترین فیلم هایــی اســت کــه 

ــت. ــرده اس ــازی ک ــش ب ــدری، در آن نق ــای حی آق

او، فیلــم هــای بابــا، کجــراه و املــاس رشق را دایرکت 

ــن  ــی، آخری ــم جادوگــر ســبز، نوشــته جــال نوران و فیل

شــب و آخریــن شــعر را تهیــه و کارگردانــی کــرده اســت.

در جریــان یــک مــاه گذشــته، ایــن ســومین بازی گــر 

ــه ی  ــه ی حمل ــه در نتیج ــت ک ــتان اس ــینای افغانس س

قبلــی جــان داده اســت. پیــش از ایــن آصــف جالــی، 

کمیدیــن، و قــادر فــرخ، هرپیشــه ی مشــهور افغانســتان 

نیــز در نخســتین روز ســال جــاری میــادی، در نتیجه ی 

حملــه ی قبلــی جــان باختنــد.

مســؤوالن محلــی در والیــت فاریــاب، می گوینــد کــه پــدری 

در ایــن والیــت، دخــر جوانــش را رس بریــده و اعضــای بدنــش 

را بــه دیــوار آویــزان کــرده اســت.

ــه ی  ــه روزنام ــاب، ب ــی فاری ــخن گوی وال ــدار، س ــد بی جاوی

ــنبه )30  ــداد، روز دوش ــن روی ــه ای ــد ک ــل می گوی ــح کاب صب

جــدی( در روســتای غولبیــان ولســوالی گرزیــوان رخ داده 

ــت. اس

او می افزایــد: »روســتای غولبیــان، ســه ســال می شــود کــه 

در کنــرل طالبــان قــرار دارد. بــر اســاس فیصلــه ی محکمــه ی 

صحرایــی طالبــان در ایــن روســتا، یــک مــرد، دخــرش بــه نــام 

فرزانــه را کــه 2۵ ســال ســن داشــته و متأهــل بــوده، بــه قتــل 

می رســاند و جســدش را توتــه توتــه کــرده و بــه دیــوار آویــزان 

می کنــد.«

ــای  ــان، پاه ــرد هم چن ــن م ــه ای ــد ک ــدار، می گوی ــای بی آق

ــرده  ــع ک ــتانش را قط ــته و انگش ــاله را شکس ــر 20س ــک پ ی

اســت.

ســخن گوی والــی فاریــاب، می گویــد کــه ایــن منطقــه، تحــت 

کنــرل طالبــان قــرار دارد و بــه همیــن دلیــل، جزئیــات بیشــری 

از ایــن رویــداد، در دســت نیســت.

ایــن حــال، منابــع محلــی در ولســوالی گرزیــوان،  بــا 

می گوینــد کــه ایــن دخــر و پــر، رابطــه ی نامــرشوع داشــته 

انــد و از ســوی هراس افگنــان طالــب، بازداشــت شــده بودنــد.

گروه طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است.

خشــونت علیــه زنــان و برپایــی محاکــم صحرایــی از ســوی 

طالبــان تازگــی نــدارد؛ بارهــا ایــن گــروه در فیصله هــای 

ــوب  ــاران و لت وک ــار، تیرب ــان را سنگس ــی، زن ــم صحرای محاک

ــد. ــرده ان ک

والیــت فاریــاب یکــی از والیت هــای ناامــن در شــال 

بــه دلیــل  کشــور اســت کــه طــی چنــد ســال گذشــته، 

موجودیــت هراس افگنــان طالــب در بیشــر ولســوالی های 

ــوده  آن، شــاهد خشــونت های بســیاری از ســوی ایــن گــروه ب

ــت. اس

وزارت معــارف، اعــام کــرده اســت کــه باشــندگان 30 

ــون  ــیدی، 771 میلی ــال 1398 خورش ــان س ــت، در جری والی

ــد. ــرده ان ــک ک ــارف کم ــه مع ــی ب ــزار و ۵10 افغان و 327 ه

ــه ای  ــرش اعامی ــا ن ــو( ب ــنبه )1 دل ــن وزارت، روز سه ش ای

ــن،  ــدای زمی ــش  اه ــا در بخ ــن کمک ه ــه ای ــت ک ــه اس گفت

و  ترمیــم  مکتــب،  اعــار  درســی،  صنف هــای  ســاخت 

درســی،  صنف هــای  رنگ مالــی  چوکــی،  و  میــز  اهــدای 

درســی  کتاب هــای  تهیــه ی  البراتــواری،  مــواد  تهیــه ی 

گرفتــه  صــورت  مکتب هــا،  نیازمندی هــای  ســایر  رفــع  و 

ــت. اس

ســوی  از  کمــک،  ایــن  کــه  اســت  آمــده  اعامیــه  در 

باشــندگان خوســت، دایکنــدی، کاپیســا، وردک، رسپــل، 

بلــخ،  کندهــار،  بادغیــس،  ســمنگان،  پنجشــیر،  بامیــان، 

نیمــروز، کابــل، هلمنــد، جوزجــان، لوگــر، هــرات، پکتیــا، 

غزنــی، فــراه، لغــان، کــر، ننگرهــار، پــروان، فاریــاب، بغــان، 

زابــل، تخــار، بدخشــان و پکتیــکا صــورت گرفتــه اســت.

وزارت معــارف، گفتــه اســت کــه کمک هــای مردمــی از 

ســوی شــوراهای مکتــب جمــع آوری شــده و تحــت نظــارت آن 

ــه مــرف رســیده اســت . ب

ــا  ــت ت ــته اس ــتان خواس ــهروندان افغانس ــن وزارت، از ش ای

ــهم  ــه س ــم و تربی ــد تعلی ــتای رش ــارف، در راس ــه ی مع در ده

گرفتــه در راســتای شــمولیت کــودکان بیــرون از مکتــب، 

حفــظ و مراقبــت از مکتب هــا، نظــارت از تدریــس و حــارضی 

دانش آمــوزان، همــکاری کننــد.

ــا وزارت  ــه ای را ب ــل، تفاهم نام ــارک در کاب ــفارت دمن س

زراعــت، آبیــاری و مالــداری بــه امضــا رســانده اســت کــه بــر 

اســاس آن، ایــن کشــور، ســه میلیــون دالــر را بــه دهقانــان 

در  ســیاب ها  و  خشک ســالی  از  ناشــی  آســیب دیده ی 

ــرد. ــد ک ــک خواه ــتان، کم افغانس

تفاهم نامــه ی ایــن کمــک، روز سه شــنبه )1 دلــو( بــه 

امضــا رســیده اســت. وزارت زراعــت، اعــام کــرده اســت کــه 

ایــن مقــدار پــول، بــه منظــور بهبــود تغذیــه و تأمیــن امنیــت 

در  زراعت پیشــه  خانــواده ی   ۵00 و  1۵هــزار  غذایــی 

ــرات و ارزگان،  ــور، ه ــدی، غ ــان، دایکن ــای بدخش والیت ه

مــرف خواهــد شــد.

ــی  ــع طبیع ــاری و مناب ــاون آبی ــوری، مع ــمت الله غف حش

ــن  ــه ای ــت ک ــه اس ــداری، گفت ــاری و مال ــت، آبی وزارت زراع

ــیب پذیر،  ــان آس ــه دهقان ــک ب ــور کم ــه منظ ــول، ب ــدار پ مق

بانــوان زراعت پیشــه، از جملــه بانوانــی کــه دچــار مشــکات 

ــود. ــرف می ش ــد، م ــادی ان اقتص

ــا راه انــدازی پــروژه ی  بــه گفتــه ی او، ایــن مقــدار پــول ب

توزیــع تخم هــای اصاح شــده و کــود کیمیــاوی، وســائل 

سیســتم های  احیــای  و  خانگــی  باغچه هــای  زراعتــی، 

آبیــاری بــرای افــراد یادشــده هزینــه می شــود. او ادامــه 

مــا  می شــود،  تکمیــل  ســال  یــک  در  پــروژه  »ایــن  داد: 

امیدواریــم کــه بــا تطبیــق ایــن پــروژه بتوانیــم توانایــی 

بریــم.« بــاال  را  آســیب دیده  خانواده هــای  اقتصــادی 

از ســویی هــم، میکایــل لونــد جیبســن، ســفیر دمنــارک 

گفــت:  تفاهم نامــه،  ایــن  امضــای  مراســم  در  کابــل،  در 

»دمنــارک متعهــد بــه یــک افغانســتان پیش رفتــه اســت، 

تــاش  در  کمک کننــدگان  ســایر  بــا  همــراه  دمنــارک 

نیازهــای  کــردن  بــرآورده  بــرای  و همــکاری  پاســخ گویی 

اضطــراری افغان هایــی اســت کــه در اثــر خشک ســالی و 

ســیاب ها آســیب دیــده  انــد.«

پدری در فاریاب دخرتش
را سالخی کرد

شهروندان افغانستان بیش از 771 میلیون 
افغانی به وزارت معارف کمک کردند

کمک سه میلیون دالری دمنارک
به دهقانان در افغانستان

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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رییــس کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی، 

از ثبــت بیــش از شــش هــزار شــکایت های اســتینافی در 29 

والیــت افغانســتان خــر می دهــد.

زهــره بیــان شــینواری، روز سه شــنبه )1 دلــو( در یــک 

اســتینافی،  شــکایت   6292 کــه  گفــت  خــری  نشســت 

شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  مرکــزی  دفــر  در 

انتخاباتــی، ثبــت شــده اســت.

 ،132 لوگــر   ،42 کاپیســا   ،۵0۵ کابــل  »در  افــزود:  او 

ننگرهــار 818، لغــان 177، پنجشــیر 3، بغــان 80، بامیــان 

ــت  ــا 8۵3، خوس ــکا 48۵، پکتی ــی 86، پکتی ــخ 6، غزن 6، بل

 ،14 کنــدز   ،3 بدخشــان   ،2 نورســتان   ،22۵ کــر   ،772

ســمنگان 2، رسپــل 3، غــور 142، دایکنــدی 20، ارزگان 2، 

زابــل 28، کندهــار 1۵73، فاریــاب 4، هلمنــد 21۵، هــرات 

16، فــراه 18 و در نیمــروز 60 مــورد شــکایت اســتینافی ثبــت 

شــده اســت.«

ــروان، میــدان  ــو شــینواری، گفــت کــه در والیت هــای پ بان

ــه  ــکایتی ب ــه ش ــس، هیچ گون ــان و بادغی ــار، جوزج وردک، تخ

ثبــت نرســیده اســت.

بــه گفتــه ی او، در حــال حــارض، مرحلــه ی دســته ی بنــدی 

شــکایت های اســتینافی و رونــد رســیدگی بــه آن، آغــاز شــده 

اســت.

بانــو شــینواری، اطمینــان داد کــه کمیســیون رســیدگی بــه 

شــکایت های انتخاباتــی، بــر اســاس قانــون و طرزالعمل هــای 

انتخاباتــی، بــه کار خــود ادامــه خواهــد داد.

از ســویی هــم، ســیدقطب الدین رویــدار، عضــو کمیســیون 

رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی، در ایــن نشســت گفــت 

کــه بیشــرین شــکایت های اســتینافی، از ســوی دســته های 

انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ، دولــت ســاز و صلــح و عدالــت 

اســامی بــه ثبــت رســیده اســت.

جــدی،  مــاه  اول  در  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

از  پــس  را  ریاســت جمهوری  انتخابــات  ابتدایــی  نتیجــه ی 

ــن نتیجــه،  ــر اســاس ای ــل بازشــاری آرا، اعــام کــرد. ب تکمی

ــا گرفــن بیــش از پنجــاه درصــد آرا در  ــی، ب محمــدارشف غن

ــای  ــت. آق ــرار گرف ــام دوم ق ــه، در مق ــه عبدالل ــدر و عبدالل ص

آقــای  و  رأی )۵0.64 درصــد(  هــزار  از 923  بیــش  غنــی 

عبداللــه بیــش از 720 هــزار رأی )39.۵2 درصــد( بــه دســت 

آورد.

از بیــش از 16هــزار  ابتدایــی  بــر اســاس بررســی های 

شــکایت از ایــن نتیجــه در دفاتــر والیتــی کمیســیون رســیدگی 

ــه آرای  ــت ک ــده اس ــه ش ــی، فیصل ــکایت های انتخابات ــه ش ب

ــود. ــاری ش ــی بازش ــل رأی ده ــزار مح ــج ه ــش از پن بی

دفــر  اســتینافی،  شــکایت های  ثبــت  رونــد  پایــان  بــا 

مرکــزی کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی، در 

ــرد. ــد ک ــیدگی خواه ــه آن رس ــان 1۵ روز ب جری

رســیدگی  کمیســیون  فیصلــه ی  از  پــس  اســت  قــرار 

انتخابــات  نهایــی  نتیجــه ی  انتخاباتــی،  شــکایت های  بــه 

شــود. اعــام  ریاســت جمهوری 

آغاز روند رسیدگی
به شکایت های استینافی

وزیر صحت عامه: بودجه ی وزارت صحت 
کاهش یافته است

رییس اتحادیه ی سینامگران
افغانستان درگذشت
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تنش های رو به افزایش میان ایاالت متحده و ایران به این معنا 

است که افغانستان، که هم مرز ایران است، می تواند میدان جنگ 

نیابتی دیگری میان واشنگن و تهران باشد؛ جنگی که تاش های 

ایجاد توافق نامه ی صلح دولت ترامپ با طالبان و خروج نیروهای 

امریکایی در پایان آن را تهدید به کم رنگ  شدن می کند.

مقام های دولتی به تازگی از امکان گسرش فعالیت ایران در 

تهران  پشتیبانی  که  می گویند  منابع  و  دادند  هشدار  افغانستان 

است؛  بدیهی  امر  یک  اطاعاتی  دایره های  میان  در  طالبان  از 

گسره ی  فهمیدن  دنبال  به  آن  در  تحلیل گران  که  دایره هایی 

می شوند. برنامه ریزی  ایران  از  که  استند  حماتی 

ارتباط های  که  گفت  تایمز  واشنگن  به  منابع  از  یکی 

دست بردشده میان مأموران مخفی طالبان در مشهد و همتاهای 

ارتباط های  گونه  این  از  سطوحی  پاکستان،  کویته ی  در  شان 

از  پس  امریکا  و  ایران  که  حالی  در  اند.  کرده  افشا  را  عملیاتی 

 – داشتند  افغانستان  در  موازی ای  منافع  سپتامر   11 حادثه ی 

از دولت ضد طالبان در کابل –  و پشتیبانی  با طالبان  مخالفت 

کارشناسان محلی می گویند اوضاع در سال های اخیر تغییر کرده 

است.

به کشته شدن  ایران  پاسخ  که  زیادی هشدار می دهند  افراد 

رسدار قاسم سلیانی در اوایل این ماه، می تواند شامل تنش های 

رسبازان  هم  تا  باشد  افغانستان  در  تهران  شده ی  مهندسی 

امریکایی را هدف بگیرد و هم گفت وگوهای شکننده ی صلح که 

کند. تضعیف  را  است  در جریان  طالبان  و  واشنگن  میان 

برای  متحده  ایاالت  پیشین  ویژه ی  مناینده ی  اولسن،  ریچارد 

ایاالت  صلح  انستیتوت  ارشد  مشاور  و  پاکستان  و  افغانستان 

متحده گفت: »اگر افغانستان میدان جنگی میان ایاالت متحده 

افغانستان[  ]از  امریکایی  نیروهای  خروج  تصور  شود،  ایران  و 

توافق  صلح  گونه  هر  برای  کار  الزاما  و  بسیار سخت خواهد شد 

ایران  اولسن تذکر داد که  آقای  را دشوار خواهد کرد.  با طالبان 

شامل  که  دارد  افغانستان  در  خشونت  ایجاد  برای  »اهرام هایی« 

می شود  پاکستانی  و جنگ جویان  افغان های شیعه  از  تیپ هایی 

که در سال های اخیر از سوی نیروهای ویژه ی ایرانی برای جنگ 

اند. دیده  آموزش  در  در سوریه 

موضوع دیگر رابطه ی ایران و طالبان است. اولسن با اشاره به 

این که وقتی ما اخرمحمد منصور، پس از یک اقامت طوالنی در 

از سوی  پهپادی  برمی گشت، هدف یک حمله ی  کویته  به  ایران 

گفت:  شد،  کشته  و  گرفت  قرار   2016 سال  در  متحده  ایاالت 

طالبان  با  اخیر  دهه ی  در  تقریبا  ایران  که  است  این  »واقعیت 

روابطی داشته است.« این چشم انداز که ایران به دنبال گسرش 

نفوذش بر طالبان است، برای رهران منطقه نگران کننده است.

در  جمعه  روز  پاکستان،  خارجه ی  وزیر  قریشی،  شاه محمود 

از  »البته«  که  گفت  به خرنگاران  واشنگن  در  پاکستان  سفارت 

نفوذ ایران در افغانستان و احتال این که این کشور )افغانستان( 

میدان جنگ واشنگن و تهران شود، نگران است. آقای قریشی 

تهران  از  گذشته،  هفته ی  در  واشنگن  به  رسیدن  از  پیش  که 

بازدید کرده بود، گفت به رهران ایران هشدار داده و گفته است 

که در امور افغانستان دخالت نکنند. او گفت: »به آن ها پیش نهاد 

کردم که چنین کاری به سود شان نیست. به سود ما و به سود 

منطقه هم نیست«؛ اما دیگران می گویند ممکن است اکنون هم 

باشد. دیر  خیلی 

متحده،  ایاالت  در  پاکستان  پیشین  سفیر  حقانی،  حسین 

ایاالت  به  رساندن  آسیب  دید  با  »ایران  تایمز گفت:  واشنگن  به 

متحده در افغانستان، از طالبان پشتیبانی می کرده است. از دید 

ایران، افغانستان میدان جنگ دیگری است که می تواند در آن به 

بزند.« صدمه  متحده  ایاالت 

ترامپ  دولت  امیدوارانه ی  تاش  با  ایران  بالقوه ی  فشار  اهرم 

برای یک پیش رفت غیرمنتظره ی دیپلاتیک پس از سال ها تأخیر 

در گفت وگوهای صلح، افزایش یافته است. آقای حقانی که اکنون 

هودسون  انستیتوت  در  مرکزی  و  جنوبی  آسیای  برنامه ی  رییس 

است، گفت که رابطه ی ایران و طالبان به گونه ی مهندسی شده 

که منشأ حمات طالبان مخفی مباند. او گفت پشتیبانی ایران، 

قدرت  این  استند،  مستقر  پاکستان  در  که  طالبان  رهران  به 

انکار را می دهد تا در گیرودار گفت وگوهای حساس میان ایاالت 

علیه  از حمات  برخی  واقع  در  که  کنند  ادعا  طالبان،  و  متحده 

امریکایی ها در افغانستان، از ایران رسچشمه می گیرد. او افزود: 

برنامه ریزی می شود  از مشهد  برخی حمات  که  »مردم می دانند 

از حمات  ایران محسوب می شود. برخی  پناه گاه طالبان در  که 

هم از کویته انجام می شود که پای گاه طالبان در پاکستان است.«

رفتارهای محتاطانه

دولت ترامپ پس از حمله بر سلیانی در )3 جنوری(، مجبور 

بود در رابطه به افزایش تنش و جنگ نیابتی با ایران احتیاط کند. 

رییس جمهور ترامپ پس از حمات موشکِی انتقام جویانه ی ایران 

بر پای گاه های ایاالت متحده در عراق، حرف از تنش زادیی زد و 

تهران  ظاهرا  و  نشده  کشته  امریکایی  رسباز  هیچ  که  کرد  اعام 

این حال،  با  است.  برداشته  نظامی دست  بیشر  برخوردهای  از 

نگرانی ها در مورد افغانستان در میان مشاوران ارشد رییس جمهور 

امریکا  خارجه ی  امور  وزیر  پمپئو،  مایک  و  بود  مشهود  ]ترامپ[ 

به تاریخ )7 جنوری( هشدار داد که رژیم ایران »با طالبان رابطه 

دارد«. گر چه آقای پمپئو جزئیات مشخصی ارائه نکرد؛ اما گفت 

که »دست داشن طالبان در کار کثیف ایران تنها به روند صلح 

افغانستان رضبه خواهد زد.«

پمپئو  تنش زدایی،  مورد  در  ترامپ  آقای  از صحبت های  پیش 

نیابتی پشتیبانی شده  گفت که هر گونه حمله توسط گروه های 

توسط تهران، پاسخ مستقیم ایاالت متحده علیه خوِد ایران را به 

همراه خواهد داشت. آقای پمپئو به اِی بی سی گفت: »ما به رژیم 

استفاده  نیابتی  نیروهای  از  منی توانید  است.  بس  گفتیم  ایران 

این  باشد.  امان  در  تان  کنید کشور  تصور  زمان  عین  در  و  کرده 

هفته در )۵ جنوری( ما به تصمیم گیرندگان واقعی پاسخ خواهیم 

داد؛ آن هایی که دست به چنین تهدیدهایی از جمهوری اسامی 

می زنند.« ایران 

امیدوارانه ای  گفت وگوهای  که  زمانی  با  )پمپئو(  او  حرف های 

از منافع مشرک و در یک خط قرار گرفن منافع ایاالت متحده 

و ایران در افغانستان وجود داشت، تفاوت زیادی دارد. حکومت 

از  یازدهم سپتامر،  از حمات  در سال های پس  ایران،  مذهبی 

عنارص ضد طالبانی پشتیبانی می کرد و رابطه اش را با دولت های 

حامد کرزی و ارشف غنی حفظ کرده است. این گفته های پمپئو 

به طور تهدید آمیزی به متام منطقه هشدار داد.

برای  میدانی  نباید  کشورش  که  گفت  ماه  این  در  غنی  آقای 

جنگ منطقه ای باشد و رهران پاکستان تاش کردند تا ]رضایت[ 

متام جناح ها به شمول عربستان سعودی که متحد ایاالت متحده 

و رقیب ایران است را بگیرند تا از تنش های بیشر جلوگیری کنند.

آقای اولسن با اشاره به این که آقای قریشی »به ایران سفر کرد، 

این  جا است.« گفت:  اکنون  و  به عربستان سعودی رفت  سپس 

»به نظرم افغانستان و پاکستان، هر دو به دنبال بیرون ماندن از 

جنگ ایران و امریکا استند. اگر جنگ در افغانستان بیشر شود 

ما  برای  و  کرده  وارد  ایران  از  پیش رفته تری  ساح های  طالبان  و 

مشکاتی به وجود بیاورند، بدیهی است که روند صلح نیز متأثر 

شد.« خواهد 

آقای حقانی پا پیش تر نهاد و گفت که کشته شدن سلیانی، 

خواست تهران برای چشم پوشی بر بدگانی ها نسبت به طالبان 

زندگی  شان  همسایگی  در  و  استند  افراطی  مذهبی های  که 

از  پیش  »ایرانی ها  گفت:  او  است.  کرده  »تریع«  را  می کنند 

پیش از طالبان به عنوان یک متحد سیاسی و راهردی استفاده 

است،  سنی  گروه  یک  که  حاس  از  که  گونه  هان  اند؛  کرده 

به  می خواهند  ایرانی ها  اگر  می کنند.  استفاده  ارسائیل  علیه 

را در جایی نکنند که هر  این کار  بزنند، چرا  امریکایی ها رضبه 

اگر  نگذارد؟  تأثیر  ایرانی ها  روی  مستقیا  انتقام جویی  گونه 

کشته  انتقام  افغانستان  در  طالبان  طریق  از  بخواهند  ایرانی ها 

داشت.  نخواهد  ایران  برای  خطری  بگیرند،  را  سلیانی  شدن 

متوقف  را  طالبان  با  گفت وگوها  می کنند؟  چه  امریکایی ها 

کرد؟« خواهند 

او افزود: »این یک حرکت بسیار راهردی است. از دید ایران، 

امریکایی ها به شدت خواهان گفت وگو با طالبان استند؛ پس چرا 

به امریکایی ها در افغانستان آسیب نرسانند؟ این کار هیچ باختی 

برای ایران نخواهد داشت.«

ایران حامیتش از طالبان را گسرتش داده و نیروهای امریکایی 
را  در افغانستان هدف قرار می دهد

مرتجم:مهدی غالمی

نویسنده: گای تیلور – واشنگنت تایمز


