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گزارش روز

یادداشت روز

آموزشگزارش

گزارش روزگفت وگو

عبدالســام رحیمــی، وزیــر دولــت در امــور صلــح، 

رونــد دیدارهــای خــود را در جهــت جلــب حامیــت 

سیاســیون افغانســتان در رونــد مذاکــرات صلــح آغــاز 

ــن وزارت  ــوری، ســخن گوی ای ــه ان کــرده اســت. ناجی

از  یکــی  صلــح  امــور  در  دولــت  وزارت  می گویــد، 

ــدی  ــه ی ج ــه گون ــون روی آن ب ــه هم اکن ــی  ک وظایف

داخلــی  اجــامع  تحکیــم  و  تقویــت  می کنــد،  کار 

اســت. بــه همیــن خاطــر، وزیــر دولــت در امــور صلــح 

پیرامــون  کشــور  سیاســی  مطــرح  چهره هــای  بــا 

ــح، سلســله ی دیدارهــای خــود را آغــاز  مذاکــرات صل

ــت. ــرده اس ک

بــه تازگــی نظرســنجی ای از ســوی انســتیتیوت 

مطالعــات جنــگ و صلــح افغانســتان در رســانه ها بــه 

نــر رســیده اســت. ایــن نظرســنجی نشــان دهنده ی 

ایــن روزهــا بحــث در مــورد  بــا آن کــه  آن اســت 

ــان و رشوع  ــکا و طالب ــن امری ــح بی ــای صل گفت وگو ه

ــد  ــر از آم ــا خ ــه ج ــی داغ و هم ــرات بین االفغان مذاک

آمــد دوبــاره ی طالبــان بــه بدنــه ی نظــام سیاســی 

کشــور اســت؛ امــا تــا هنوز مــردم افغانســتان نتوانســته 

انــد خاطــرات دشــوار و ســخت دوره ی حاکمیــت 

ــپارند.  ــی بس ــه فراموش ــان را ب طالب

قاری شیخ عبدالکبیر حیدری

ــب در  ــرات مناس ــاد تغیی ــه ایج ــازی ب توان مندس

كلیــه ابعــاد و جوانــب زندگــی افــراد، خانواده هــا، 

ــه می شــود و یكــی از  گروه  هــا و اقشــار اجتــامع گفت

پیش رشط  هــای محــوری در شــكل  گیری و تكامــل 

شــدن  منــد  توان  پایــدار،  توســعه ی  ــای  فرآینده

افــراد، گروه  هــا و جوامــع بــه منظــور مشــاركت فعــال 

آن هــا در تحقــق بخشــیدن بــه اهــداف درازمــدت 

اقتصــادی،  و میان مــدت توســعه ی همه  جانبــه ی 

ــت.  ــی اس ــی و فرهنگ اجتامع

ســازمان بهداســت چیــن در گــزارش تــازه ی خــود، 

ــروس  ــیوع وی ــال ش ــه دنب ــه ب ــت ک ــرده اس ــام ک اع

کرونــا در ایــن کشــور، تــا کنــون 45 نفــر بــه شــمول 

ــه  ــا ب ــان مبت ــان مریض ــروف درم ــه م ــکی ک پزش

ایــن ویــروس بــود، جــان  باختــه  و یــک هــزار و 287 

ــد.  ــرار دارن نفــر تحــت درمــان و مراقبــت ق

ــون  ــن، اکن ــا در چی ــروس کرون ــرش وی ــا گس ب

ــا  ــد، ت ــه رس می برن ــه ب ــر در قرنطین ــون نف 5۶ میلی

از گســرش بیشــر ایــن ویــروس جلوگیــری شــود. 

ــتین ... ــروس نخس ــن وی ای

و  شــکننده  زن  یــک  بــرای  می توانــد  چیــزی  چــه 

ــه  ــی ک ــا کس ــوهرش، تنه ــه ش ــد ک ــن باش ــر از ای دردآورت

خانــه ی پــدری اش را بــرای داشــن یــک زندگــی شــاد و پــر 

ــل  ــت، او را در مقاب ــرده اس ــرک ک ــا او ت ــی ب از خوش بخت

بــه  بدنــش،  از  او  لباس هــای  درآوردن  بــا  خانــواده اش 

بهانــه ی آوردن ســحر و جــادو از خانــه ی پــدرش، بررســی 

ــد؟ ــی کن بدن

امروز زیر پوست خانواده ها خشونت هایی...

منابــع امنیتــی در والیــت بامیــان، می گوینــد کــه 

ایــن  در  ســاله   ۱5 دخــر  یــک  بــر  ناشــناس،  افــراد 

والیــت، تجــاوز جنســی کــرده انــد.

بامیــان،  پولیــس  ســخن گوی  یوســفی،  محمدرضــا 

در  دلــو(   4( روز جمعــه  رویــداد،  ایــن  کــه  می گویــد 

فــوالدی... دوســت بیگ  روســتای 

زندگی به رنگ زن

انتخاباتــی  دســته ی  رهــر  پــدرام،  عبدالطیــف 

ــه نتیجــه ی  ــد ک ــد می کن ــت، تأکی ــت و امنی آزادی، عدال

رشایطــی،  هیــچ  تحــت  ریاســت جمهوری،  انتخابــات 

قابــل قبــول نخواهــد بــود.

آقــای پــدرام، روز شــنبه )5 دلــو( در یــک نشســت خری 

در کابــل گفــت، میزان مشــارکت مــردم...

شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  مســؤوالن 

دســته بندی  مرحلــه ی  کــه  می گوینــد  انتخاباتــی، 

ایــن  مرکــزی  دفــر  در  اســتینافی  شــکایت های 

ــر،  ــه روز دیگ ــا س ــامال ت ــان دارد و احت ــیون جری کمیس

می یابــد. پایــان 

چمن شــاه اعتامدی، رییس دبیرخانه ی...

تجاوز جنسی بر دخرت ۱۵ساله
در بامیان

پدرام: نتیجه ی نهایی انتخابات ریاست جمهوری قابل 
قبول نخواهد بود

مرحله ی دسته بندی شکایت های استینافی 
در ۱0 والیت تکمیل شد

خشونت برای اثبات قدرت مردانه

نشست چهره های سیاسی برای طرح صلح

کسانی که مرا تخریب می کنند، 
آدم های بی کارند که تعصب 

قومی و مذهبی دارند

اجمل حقیقی
در منایشی دروغی

محبوبیت جمهوریت و افول امارت
 در بین روستانشینان افغانستان

توان مندسازی نظام آموزشی 
تحصیالت عالی با رويكرد 

مهارت محور

ویروس کرونا در چین؛ 
زنگ خطری برای افغانستان
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تالش های پراکنده برای صلح؛ 
دولت و سیاسیون چرا کنار منی آیند؟
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دولت  وزیر  رحیمی،  عبدالسام 

خود  دیدارهای  روند  صلح،  امور  در 

سیاسیون  حامیت  جلب  جهت  در  را 

آغاز  صلح  مذاکرات  روند  در  افغانستان 

کرده است. ناجیه انوری، سخن گوی این 

وزارت می گوید، وزارت دولت در امور صلح یکی از وظایفی 

تقویت  به گونه ی جدی کار می کند،  آن   که هم اکنون روی 

به همین خاطر، وزیر دولت  و تحکیم اجامع داخلی است. 

پیرامون  کشور  سیاسی  مطرح  چهره های  با  صلح  امور  در 

مذاکرات صلح، سلسله ی دیدارهای خود را آغاز کرده است.

تأکید  هم چنان  صلح،  امور  در  دولت  وزارت  سخن گوی 

کرد، قبل از آن که تاش ها برای حل مشکات بیرونی متمرکز 

مذاکرات  راستای  در  داخلی  مشکات  تا  است  نیاز  شود، 

داخل  در  که  مشکاتی  باید  »اول  شود.  حل  بین االفغانی 

خانه ی ما وجود دارد، این اختافات را حل کنیم تا قادر به 

حل مشکات بیرونی شویم. به این خاطر، نقش سیاسیون 

دارد.« اساسی  اهمیت  دولت محور  صلح  مذاکرات  در 

با آغاز مذاکرات صلح امریکا و گروه طالبان در  هم زمان 

افغانستان  دولت  و  سیاسیون  میان  زیادی  فاصله ی  قطر، 

دولت  دارد.  وجود  هم چنان  فاصله  این  و  داشت  وجود 

باید  طالبان  با  مذاکره  هرگونه  که  دارد  تاش  افغانستان 

مخالف  ایده  این  با  طالبان  هم  اما  باشد؛  »دولت محور« 

صلح  امور  در  دولت  وزارت  اکنون  سیاسیون؛  هم  و  اند 

وزارت در  این  بلند کرده است.  این فاصله، قد  برای حذف 

که  می زند  سخن  داخلی  اجامع  تحکیم  و  تقویت  از  حالی 

نشست  یک  در  دلو(   5( شنبه  روز  افغانستان،  سیاسیون 

هم  گرد  سقف  یک  زیر  رسانه ها  دوربین  از  دور  به  مشرک 

را  بین االفغانی  و مذاکرات  و طالبان  امریکا  آمده، مذاکرات 

به بحث و بررسی گرفتند. این نشست که به میزبانی حاجی 

پیشین،  رییس جمهور  حامدکرزی  شد،  برگزار  محمدمحقق 

عبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت، کریم خلیلی رهر 

شورای  معاون  محمد،  دین  حاجی  اسامی،  وحدت  حزب 

اسامی،  جمعیت  حزب  عضو  قانونی  یونس  صلح،  عالی 

آن،  در  دیگر  سیاسی  شخصیت  ده ها  و  سیدحامدگیانی 

داشتند. حضور 

می گوید  اجرائیه،  ریاست  سخن گوی  معاون  میثم،  امید 

که سیاسیون افغانستان در این نشست تصمیم گرفتند که 

ظرف چند روز آینده، طرح جامع صلح را نهایی و در دستور 

کار قرار دهند. امید میثم هم چنان گفت که در این نشست، 

کمیته  این  و  کردند  ایجاد  را  کمیته ای  کشور  سیاسیون 

جریان های  و  احزاب  مختلف  طرح های  تا  دارد  مسؤولیت 

ارتباط به صلح توحید کند که در این طرح،  سیاسی را در 

شود. درج  طرف ها  همه ی  پیشنهادهای  و  نظریات 

راستای  در  خود  نوبه ی  به  صلح  امور  در  دولت  وزارت 

تقویت اجامع داخلی تاش می کند و همین طور سیاسیون 

افغانستان به نوبه ی خود؛ تاش ها در راستای آوردن به شدت 

به  نشسن  برای  جناح ها  این  هرکدام  است.  شده  پراکنده 

میز مذاکره با طالبان، راه های متفاوتی را باز کردند. به بیان 

دیگر، راه صلح در افغانستان متامیز ترسیم شده که هر کدام 

این راه )دولت و سیاسیون( ناهموار و با فرازوفرودهای بسیار 

سیاسی  گروه های  برای  دولت محور  مذاکرات  است.  همراه 

حساسیت برانگیز شده و آن ها بر این باورند که روند صلح یک 

روند مردمی است و باید از مجرای عمومی به پیش برده شود 

که همه  جناح ها خود را در آن احساس کنند. حکومت بر این 

باور است نظام سیاسی موجود برخواسته از میان مردم است 

دولت محور  باید  پذیرش  قابل  و  مروع  مذاکره ی  هرگونه  و 

باشد. سیاسیون افغانستان در نشست دیروز شان، بار دیگر 

دولت افغانستان را به انحصارگرایی در پروسه ی صلح متهم 

کرده و گفته اند که این روند به متام مردم افغانستان تعلق 

دارد. حامدکرزی، یکی از چهره های درشت سیاسی است که 

بیشر هم فکر و هم صدا با گروه طالبان است. او چندی قبل، 

در حامیت از طرح طالبان گفته بود که کاهش خشونت در 

پیرفت مذاکرات صلح تأثیرگذار است و در عین حال، آقای 

به گروگان گیری مذاکرات  را متهم  افغانستان  کرزی، دولت 

صلح کرده بود.

ظاهرا، دور یازدهم مذاکرات صلح ایاالت متحده ی امریکا 

خورده  بن بست  به  قطر  پایتخت  دوحه  در  طالبان  گروه  و 

است. بن بست در این دور مذاکرات، بی پیشینه نبوده، بلکه 

طی ده دور مذاکرات گذشته، این اتفاق چندین بار افتاده 

کاهش  )آتش بس-  بن بست  این  محتوای  بار  این   اما  است؛ 

خشونت(، دور یازدهم مذاکرات را با مذاکرات گذشته متامیز 

طالبان  و  امریکا  مذاکرات  که  می شود  هفته  دو  می کند. 

باالی چگونگی آتش بس و کاهش خشونت چانه زنی دارند تا 

قناعت طرف ها به دست آید. به تازگی، شامری از رسانه های 

نوشته  اند که  از وب سایت گروه طالبان  نقل  به  بین املللی 

خسته  امریکا  با  مذاکره  شدن  طوالنی  از  گروه  این  رهران 

شده  اند. خرگزاری آسوشیتدپرس، به نقل از برخی اعضای 

فرستاده ی  خلیل زاد،  زملی  که  گفته  طالبان  بلندپایه ی 

جانب  از  هم  هنوز  افغانستان،  صلح  برای  امریکا  ویژه ی 

شده  بیشری  تضمین های  خواهان  افغانستان،  حکومت 

مذاکرات  بررسی  با  خود  وب سایت  در  طالبان  گروه  است. 

و نوشته است که  به ضیاع وقت متهم کرده  را  امریکا  قطر، 

»کاهش  تعریف  روی  خلیل زاد  با  مذاکره  حارض  حال  در 

است. یافته  توقف  نحوی  به  خشونت« 

در پیوند به این موضوع، شامری از اعضای مجلس سنا 

می گویند، گروه طالبان تا هنوز یک وجب هم از خواسته های 

غیرمعقول خود عقب نشینی نکرده و این طالبان استند که 

خواسته های  با  طالبان   حقیقت،  »در  می کند.  وقت  اتاف 

از  هنوز  تا  طالبان  امریکا.  نه  می کنند،  وقت کشی  اضافی 

آن ها  اند.  نکشیده  خواسته های خود شان یک وجب عقب 

وقت کشی می کند.« امریکا  که  دروغ می گویند  )طالبان( 

دولت  مردم،  که  کرد  تأکید  سنا  مجلس  عضو  این 

تأمین  خواستار  امریکا،  متحده ی  ایاالت  و  افغانستان 

زمانی  برقراری صلح  و  مذاکرات  استند.  در کشور  آتش بس 

معنا می دهد که آتش بس به وجود آید؛ در غیر این صورت، 

نیست. کار  در  آتش بس  بدون  صلح 

 4( جمعه  روز  بین امللل،  عفو  سازمان  حال،  همین  در 

گروه  و  امریکا  مذاکرات  که  کرد  اعام  بیانیه   یک  در  دلو( 

شامل  باید  افغانستان  در  خشونت ها  کاهش  برای  طالبان 

تعهد هر دو طرف برای پیروی از قوانین جنگ و پایان دادن 

باشد. غیرنظامیان  به  حمات  همه ی  به 

یک  »در  است:  نوشته  خود  اعامیه ی  در  سازمان  این 

است،  غیرنظامیان  به  حمله  آن  شاخصه ی  که  درگیری 

اصطاح کاهش خشونت بی معنا است. میزان خشونت قابل 

قبولی وجود ندارد. ایاالت متحده و طالبان افغانستان باید 

متعهد به پیروی از قوانین جنگ باشند و به همه حمات به 

دهند.« پایان  افغانستان  غیرنظامیان 

مسؤوالن سازمان عفو بین امللل در جنوب آسیا به شامری 

از رسانه ها گفته اند، تا زمانی  که طرف های درگیر حمله به 

غیرنظامیان را متوقف نکنند، منی توان، روند مذاکرات صلح 

را جدی گرفت. »آن ها باید متعهد به محافظت از غیرنظامیان 

و  بررسی  مورد  باید  غیرنظامیان  به  حمات  همه  و  باشند 

محاکمه قرار گیرد. مذاکرات صلح تحت هیچ رشایطی نباید 

مجوز مصؤونیت از مجازات باشد.«

ــزارش  ــن در گ ــت چی ــازمان بهداس س

تــازه ی خــود، اعــام کــرده اســت کــه 

بــه دنبــال شــیوع ویــروس کرونــا در ایــن 

کشــور، تــا کنــون 45 نفــر بــه شــمول 

ــان  ــان مریض ــروف درم ــه م ــکی ک پزش

مبتــا بــه ایــن ویــروس بــود، جــان  باختــه  

و یــک هــزار و 287 نفــر تحــت درمــان و مراقبــت قــرار دارنــد. 

بــا گســرش ویــروس کرونــا در چیــن، اکنــون 5۶ میلیــون 

نفــر در قرنطینــه بــه رس می برنــد، تــا از گســرش بیشــر 

ایــن ویــروس جلوگیــری شــود. ایــن ویــروس نخســتین بــار در 

شــهر »ووهــان« مشــاهده شــد و بعــد از آن در ســایر شــهرهای 

ایــن کشــور شــیوع پیــدا کــرد.

در حــال حــارض دولــت چیــن بــرای جلوگیــری از شــیوع 

بــر  را  شــدیدی  محدودیت هــای  ویــروس،  ایــن  بیشــر 

ــهر  ــن ش ــی در چندی ــز اجتامع ــور در مراک ــد و حض رفت وآم

ایــن کشــور بــه اجــرا گذاشــته اســت تــا از شــیوع ایــن 

ــد. ــری کن ــور جلوگی ــن کش ــر ای ــاط دیگ ــه نق ــامری ب بی

از  پــس  کــه  انــد  داده  گــزارش  چینــی،  رســانه های   

ــرار اســت  ــروس، دولــت چیــن، ق ــن وی ــان ای افزایــش مبتای

ــا شــش روز آینــده بســازد  یــک شــفاخانه ی هزاربســری را ت

و در حــال حــارض مرحلــه ی ساخت و ســاز ایــن شــفاخانه 

ادامــه دارد. 

عــاوه بــر چیــن، تــا کنــون مــواردی از ایــن ویــروس 

کشــنده در چاپــان، کــره ی جنوبــی، تایــوان، اســرالیا و 

امریــکا نیــز مشــاهده شــده اســت. 

در  ویروس هــا  کشــنده ترین  از  یکــی  کرونــا،  ویــروس 

ــرده  ــدا ک ــیوع پی ــن ش ــی در چی ــه تازگ ــه ب ــت ک ــان اس جه

اســت کــه از حیوانــات وحشــی بــه انســان رسایــت می کنــد. 

ــه، نفس تنگــی  آنچــه پزشــکان می گوینــد، تــب شــدید، رسف

ــت. ــروس اس ــن وی ــی ای ــم اصل ــف از عای و ضع

 بــه دنبــال افزایــش آمــار قربانیــان و متبایــان ایــن 

ــورهای  ــایر کش ــم آن در س ــیوع عای ــن و ش ــروس در چی وی

جهــان، دولــت افغانســتان نیــز از همــکاران بین املللــی اش 

خواســته اســت تــا در زمنیــه ی تشــخیص ایــن بیــامری بــا این 

کشــور همــکاری کننــد. فیروزالدیــن فیــروز، وزیــر صحــت کــه 

روز شــنبه )5دلــو( در نشســتی بــه همیــن مناســبت صحبــت 

می کــرد، گفــت: »تــا بــه حــال کــدام مــورد مشــکوک در 

افغانســتان مشــاهده نشــده اســت.«

ــای  ــان روزه ــن وزارت در جری ــه ای ــزود ک ــروز اف ــای فی آق

ــت  ــی صح ــازمان جهان ــا س ــم ب ــت های پی ه ــته، نشس گذش

در زمینــه ی تدابیــر و جلوگیــری ایــن ویــروس داشــته اســت.

ــی  ــرس و نگران ــل ت ــه قاب ــان داد ک ــت اطمین ــر صح وزی

ــن  ــروس در چی ــن وی ــاد ای ــی زی ــامل خیل ــه احت ــت و ب نیس

مهــار شــود و امــکان شــیوع را در ســایر کشــورهای جهــان، 

ــد.  ــدا نکن پی

وزیــر صحــت گفــت: »ایــن وزارت تیم هــای تخنیکــی خــود 

را در میــدان هــوای کابــل و دیگــر میدان هــای هوایــی  کشــور 

ــوص  ــه خص ــور ب ــارج کش ــه خ ــتان ب ــهروندان افغانس ــه ش ک

چیــن رفت وآمــد دارنــد، فرســتاده اســت تــا کــدام مــورد 

مشــکوک اگــر وجــود داشــت آن را کنــرل کننــد؛ امــا تــا بــه 

حــال کــدام مــورد مشــکوک در افغانســتان مشــاهده نشــده 

اســت.«

آقــای فیــروز تأکیــد کــرد کــه ایــن ویــروس خطرنــاک 

ــان  ــتان اطمنی ــردم افغانس ــه م ــت ب ــا وزارت صح ــت؛ ام اس

می دهــد کــه افغانســتان، از ایــن مــورد در امــان خواهــد 

ــد. مان

در همیــن حــال حبیــب اروال، رییــس بخــش کنــرل 

امــراض وزارت صحــت، روز شــنبه )5 دلــو( بــه روزنامــه ی 

ــی را  ــم تخنیک ــک تی ــن وزارت، ی ــه ای ــت ک ــل گف ــح کاب صب

ــا مســؤولیت تعقیــب ایــن مســأله را داشــته  ســاخته اســت ت

باشــد و اگــر کــدام مــورد مشــکوک مشــاهده شــد، بــه 

زودتریــن فرصــت آن را کنــرل کنــد.

ویــروس،  ایــن  پخــش  کــه  می گویــد  اروال،  آقــای 

تشــویش هایی را نــه تنهــا بــرای مــردم افغانســتان، بلکــه 

بــرای متــام مــردم دنیــا بــه وجــود آورده اســت و جــای نگرانــی 

خــود را دارد. او افــزود کــه وزارت صحــت، نشســت هایی را بــا 

همــکاران بین املللــی اش در ایــن چنــد روز گذشــته داشــته 

اســت و در روزهــای آینــده هــم چندیــن نشســت در ایــن 

ــت. ــد داش ــورد خواه م

رییــس بخــش کنــرل امــراض وزارت صحــت، تأکیــد کــرد 

کــه ایــن وزارت بــه متــام مراکــز صحــی هدایــت داده اســت 

ــا ایــن چنیــن مــورد مشــکوک برخــورد می کننــد،  کــه اگــر ب

ــزی  ــفاخانه ی مرک ــه ش ــت ب ــن فرص ــه زودتری ــراد را ب ــن اف ای

او  انتقــال دهیــد.  کابــل و شــفاخانه های مجهــز والیــت 

تأکیــد کــرد کــه تــا هنوز کــدام مــورد مشــکوک در افغانســتان 

مشــاهده نشــده اســت.

او گفــت: »کرونــا ویروســی اســت کــه شــکل مکروســکوپی 

ــا نام گــذاری  ــاج ماننــد دارد؛ از همیــن خاطــر ایــن را کرون ت

کــرده انــد. ایــن ویــروس از طریــق حیوانــات بــه انســان 

انتقــال پیــدا می کنــد و رشوع »زکام« ماننــد دارد.«

هرچننــد آقــای اروال، گفــت کــه وزارت صحــت همــراه بــا 

همــکاران بین املللــی اش کامــا متوجــه ی مــردم افغانســتان 

اســت؛ ولــی شــهروندان ایــن کشــور بایــد از احتیــاط کامــل 

کار بگیرنــد.

ــرای ســفر  ــا کنــون وزارت صحــت، ب گفتنــی اســت کــه ت

افغان هــای مقیــم در چیــن کــدام ممنوعیتــی اعــام نکــرده 

اســت؛ امــا گفتــه اســت در صورتــی کــه ایــن ویــروس مهــار 

نشــود، ممکــن اســت در روزهــای آینــده تصمیم هایــی در 

ایــن مــورد گرفتــه شــود.

انتظــار مــی رود کــه در روز هــای آینــده، رقــم مبتایــان بــه 

ایــن ویــروس افزایــش یابــد. ایــن در حالــی اســت کــه یــک 

ــر  ــه 25 نف ــامری، ب ــن بی ــگان از ای ــم جان باخت ــل، رق روز قب

می رســید.

بــا ایــن حــال شــامری از کشــورهای دیگــر کــه شــهروندان 

ــل از  ــود را قب ــافران خ ــد، مس ــفر می کنن ــن س ــه چی ــان ب ش

داخــل شــدن بــه مرزهــای شــان بررســی صحــی می کننــد. 

ــور  ــن کش ــهروندان در ای ــه ش ــز ب ــران نی ــه ی ای وزارت خارج

توصیــه کــرده اســت کــه هنــگام بازگشــت بــه ایــران مســائل 

ــد. ــت کنن بهداشــتی را رعای
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صلــح،  امــور  در  دولــت  وزارت  کــه  حالــی  در 

ــرای  ــا برخــی مقام هــای سیاســی ب سلســله دیدارهایی را ب

حضــور در میــز گفت وگوهــای صلــح بــه راه انداختــه اســت 

و رییس جمهــور غنــی گفتــه اســت کــه هیــچ اقدامــی 

بیــرون از چــوکات وزارت دولــت در امــور صلــح، پذیرفتنــی 

نیســت؛ برخــی از سیاســیون کشــور، روز گذشــته )5 دلــو(، 

طــی نشســتی در خانــه ی محمــد محقــق، یکــی از اعضــای 

ــی  ــر همگان ــی، ب ــات و همگرای ــی ثب ــم انتخابات ــد تی ارش

عبداللــه  کــرزی،  حامــد  کردنــد.  تأکیــد  صلــح  بــودن 

ــی  ــم خلیل ــق، کری ــد محق ــی، محم ــس قانون ــه، یون عبدالل

و ســید حامــد گیانــی، از چهره هــای مطــرح نشســتی 

ــی محمــد  ــا میزبان ــه دور از چشــم رســانه ها ب ــد کــه ب بودن

محقــق برگــزار شــده بــود. امیــد میثــم، معــاون ســخن گوی 

ــه  ــیدن ب ــت را رس ــن نشس ــدف از ای ــه، ه ــت اجرائی ریاس

طــرح جامعــی در مــورد پروســه ی صلــح عنــوان کــرده 

ــت. اس

آنچــه ایــن نشســت های سیاســیون و تقــای دولــت 

ــی  ــای بین االفغان ــودن گفت وگوه ــور ب ــر دولت مح ــی ب مبن

صلــح را معنــا می دهــد؛ خــای سیاســی-قانونی ای اســت 

کــه افغانســتان دچــار آن شــده اســت. رسنوشــت انتخابــات 

ــیون ها،  ــای کمیس ــق داده ه ــت و طب ــخص نیس ــوز مش هن

اگــر مشــخص شــود هــم، هیــچ تیمــی بــه عنــوان برنــده از 

آن بیــرون نخواهــد شــد تــا افغانســتان دارای رییس جمهــور 

قانونــی شــود؛ از ســوی دیگــر، عمــر حکومــت وحــدت ملــی 

ــد  ــی، منی توان ــاظ قانون ــه لح ــت و ب ــیده اس ــان رس ــه پای ب

ــای  ــن خ ــد. ای ــح باش ــای صل ــی گفت وگوه ــؤول و بان مس

قانونــی، دولــت را بــه تقــای ایــن وا داشــته اســت کــه بــا 

تأکیــد بــه وزارت دولــت در امــور صلــح، دولــت را مســتحق 

ــن  ــه ای ــوه دهــد و سیاســیون را ب ــا طالبــان جل گفت وگــو ب

وادار کــرده کــه اجامعــی را شــکل بدهنــد تــا اگــر گفت وگــو 

بــا طالبــان بــه نتیجــه برســد، در حاشــیه مناننــد.

ایــن دوگانگــی کــه برآمــد خــای قانونــی در افغانســتان 

خودخواهی هایــی  و  بی اعتامدی هــا  بــا  همــراه  اســت، 

ــر  ــود دارد، ب ــی وج ــای سیاس ــت و جریان ه ــن دول ــه بی ک

دامنــه ی ایــن تقاهــا افــزوده اســت و هــر دو طــرف تــاش 

ــان  ــا طالب ــو ب ــری در گفت وگ ــر و بیش ــف به ــد موق دارن

داشــته باشــند. بــا توجــه بــه وضعیتــی کــه افغانســتان 

ــک  ــون دارد، ی ــده از قان ــت برآم ــای حکوم ــاظ خ ــه لح ب

احتــامل ایــن اســت کــه دوبــاره عبداللــه و غنــی حکومــت 

ایتافــی تشــکیل خواهنــد داد تــا بتواننــد از ایــن مجــرا بــه 

ــر  ــای دیگ ــوند؛ احتامل ه ــارض ش ــح ح ــای صل گفت وگوه

امــا نظــر بــه اختاف هایــی کــه بیــن سیاســیون و حکومــت 

وجــود دارد، نگران کننــده اســت.

و  بــرود  پیــش  یک دنــده  هم چنــان  دولــت  اگــر 

ــده  ــان نادی ــا طالب ــو ب ــی را در گفت وگ ــای سیاس جریان ه

ــی  ــای سیاس ــی از چهره ه ــه برخ ــن ک ــامل ای ــرد، احت بگی

ــا طالبــان در گفت وگوهــای صلــح ظاهــر شــوند،  هم ســو ب

ــر  ــی بیش ــته ی سیاس ــه گذش ــی ب ــا نگاه ــت. ب ــم نیس ک

مشــرکی  نقــاط  متوجــه  افغانســتان،  سیاســت مدران 

می شــویم کــه بیــن آنــان و گــروه طالبــان وجــود دارد؛ 

ــه هــم  ــد، ب ــا قــرار بگیرن نقــاط مشــرکی کــه اگــر در تنگن

ــت های  ــِر خواس ــت را زمین گی ــد و دول ــد ش ــل خواهن وص

هم چنــان  کــرد؛  خواهنــد  مذاکــره  میــز  در  طالبــان 

نکنــد متــام جریان هــای سیاســی  تــاش  اگــر دولــت 

را زیــر اجامعــی ملــی جمــع کنــد، احتــامل ایــن کــه 

ایــن جریان هــای سیاســی مــورد پذیریــش طالبــان در 

گفت وگوهــای بین االفغانــی قــرار بگیرنــد، زیــاد اســت؛ 

ــل  ــری در مقاب ــت، تعهــد کم ت ــه دول چــون آن هــا نســبت ب

مــردم دارنــد و بــه لحــاظ قانونــی پاســخ گوی اعراض هــای 

مــردم هــم نیســتند. بــا آن کــه دولــت هــم جایــگاه قانونــی 

نــدارد؛ امــا بــه دلیــل ایــن کــه امکانــات دولتــی را در اختیار 

دارد، مکلــف اســت کــه خواســت های متــام اقشــار جامعــه 

را در نظــر بگیــرد و نگــذارد افغانســتان دچــار برگشــت بــه 

گذشــته یــا خواســت های طالبــان شــود.

از نشســت روز گذشــته ی برخــی از چهره هــای سیاســی 

ــال  ــه دنب ــان ب ــه آن ــد ک ــق، برمی آی ــای محق ــه ی آق در خان

تشــکیل اجامعــی از ناراضیــان حکومــت اســتند و احتــامل 

ایــن کــه ایــن اجــامع در رقابــت بــه حکومــت قــد علــم کنــد 

را افزایــش می دهــد. هــر چنــد در ایــن نشســت ادعــا 

ــد و  ــاری کن ــح را انحص ــت صل ــد دول ــه نبای ــت ک ــده اس ش

ــت  ــر دول ــا اگ ــرد؛ ام ــده بگی ــی را نادی ــای سیاس جریان ه

نتوانــد بــا آنــان بــه تفاهمــی برســد، احتــامل قــوت گرفــن 

آنــان مــوازی بــه حکومــت زیــاد اســت. اجــامع چهره هــای 

سیاســی نــاراض یــا منتقــد حکومــت، بــرای خیلــی از 

از دولــت اســت؛ چــون  رهــران سیاســی پذیرفتنی تــر 

ــری  ــد قــامر دســت ودل بازت ــر دارد و می توان مکلفیــت کم ت

ــد. ــز مذاکــره بزن ــار در می در صــورت اجب

و  دولــت  اگــر  کــه  اســت  ایــن  دیگــر  برداشــت 

جریان هــای سیاســی نتواننــد بــه اجامعــی داخلــی و ملــی 

دســت یابنــد کــه در آن همــه جناح هــا خــود را ببیننــد، هــر 

دو جریــان )دولــت و سیاســیون( از موقــف ضعیفــی مقابــل 

طالبــان برخــوردار خواهنــد بــود کــه در نتیجــه مجبــور 

خواهنــد شــد بــه ایــن گــروه امتیــازات بیشــری بدهنــد و 

اعراضــی مقابــل خواســت های ایــن گــروه نشــان ندهنــد.

ویروس کرونا در چین؛ زنگ خطر برای افغانستان

تقالی دولت و 
سیاسیون برای حضور 

در مذاکره

اکرم رسا

تالش های پراکنده برای صلح؛ 
دولت و سیاسیون چرا کنار نمی آیند؟

سیدمهدی حسینی

و  امریکا  صلح  مذاکرات  آغاز  با  هم زمان 

زیادی  فاصله ی  قطر،  در  طالبان  گروه 

وجود  افغانستان  دولت  و  سیاسیون  میان 

دارد.  وجود  هم چنان  فاصله  این  و  داشت 

هرگونه  که  دارد  تالش  افغانستان  دولت 

باشد؛  »دولت محور«  باید  طالبان  با  مذاکره 

هم  و  اند  مخالف  ایده  این  با  طالبان  هم  اما 

سیاسیون؛ اکنون وزارت دولت در امور صلح 

برای حذف این فاصله، قد بلند کرده است.
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مدلینــگ  منایــش  هم زمانــی 

پــر  و  از جوانــان دخــر  عــده ای 

چهــار  کارتــه ی  در  خیابانــی  در 

کابــل، بــا نصــب شــعارهایی در مــورد 

ــجد  ــام مس ــط ام ــان توس ــاب زن حج

گازرگاه هــرات و گفت وگوهــای صلحــی کــه مــردم و 

بــه خصــوص زنــان را نگــران برگشــت بــه گذشــته کــرده 

اســت، ایــن منایــش کلیشــه ای و حاشــیه ای را وارد 

مــن جریان هــای جــدی جامعــه کــرد. اگــر قــرار باشــد 

ــا دیگــر افــرادی کــه در ایــن منایــش  اجمــل حقیقــی ی

ــتی های  ــم و کاس ــذف کنی ــه ح ــد را از پروس ــدل بودن م

تخنیکــی و فنــی منایــش را ندیــده بگیریــم؛ اجــرای 

کابــل،  خیابان هــای  از  یکــی  در  منایشــی  چنیــن 

باشــد. بــه گفــن داشــته  می توانــد حرف هایــی 

ــک  ــد و فقــط ی ــه گذشــته ان همــه نگــران برگشــت ب

ــد چنــد روز  ــو می توان ــا نصــب چنــد تابل امــام مســجد ب

خــوراک داغ رســانه ها شــود و در کنفرانــس خــری اش 

ــت  ــد؛ دول ــور منی ده ــازه ی حض ــگار اج ــان خرن ــه زن ب

ــن  ــت. در چنی ــاوت اس ــوزی بی تف ــکل مرم ــه ش ــم ب ه

رشایطــی بــا ایــن کــه منایــش مدلینــگ دردی را دوا 

منی کنــد؛ امــا می توانــد بــه عنــوان یــک منــاد، درخــور 

تأمــل باشــد و اعراضــی باشــد رصیــح علیــه آنچــه کــه 

ــد،  ــرف اول را می زن ــگ ح ــان دارد. آنچــه در مدلین جری

زیبایــی اســت؛ زیبایــی در لبــاس، ترکیــب لبــاس و 

رفتــار در قالــب لبــاس. هیــچ چیــزی بیشــر از مدلینــگ 

ــه ای  ــون چرخ ــدارد؛ چ ــب ن ــی و تناس ــر زیبای ــد ب تأکی

اســت بــرای درآمــد و بایــد بــه بهریــن شــکل اجــرا 

شــود؛ منایــش چنیــن چیــزی کــه حــرف از زیبایــی 

ــوار آن  ــتی از در و دی ــه زش ــی ک ــد، در کابل ــته باش داش

ــچ  ــرای هی ــی ب ــد لقمــه ی نان ــه اســت، هــر چن ــاال رفت ب

را  دردی  هیــچ  منی توانــد  و  منی شــود  خیمه نشــینی 

ــد اعراضــی باشــد علیــه همــه ی  دوا کنــد؛ امــا می توان

افــکاری کــه چنیــن وضعیتــی را بــه وجــود آورده اســت. 

و امــا ایــن منایــش را اگــر قــرار باشــد در قالبــی کــه 

ــط  ــه رشای ــا توجــه ب ــان آورد ب ــه می اجــرا شــد و حــرف ب

ــادی در آن  ــیه های متض ــم؛ حاش ــر بگیری ــابه در نظ مش

وجــود دارد کــه آن را بــه امــری تهــی، بی هدف، پــروژه ای 

و ... فــرو می کاهــد. در امــر هــرنی، اگــر هرنمنــد بتوانــد 

ــن کــه در آن کار هــرنی هــدف  ــد، ای ــق کن ــی خل زیبای

ــون  ــدارد؛ چ ــی ن ــد، اهمیت ــه باش ــدی نهفت ــا ب ــوب ی خ

منطــق جمعــی یــا اجتامعــی قابــل تعمیــم در هــرن 

نیســت؛ امــا در امــور اجتامعــی، هــدف یــا صداقــت بــه 

هــدف کــه امــری اســت اجتامعــی و وابســته بــه منافــع 

در  هدف منــدی  می شــود.  پنداشــته  مهــم  جامعــه، 

کارهــای گروهی-اجتامعــی، عنــر اساســی و معنامنــد 

هــر حرکتــی اســت. مدلینــگ، پروســه ی کامــا تجارتــی 

اســت کــه توســط آن، رشکت هــا، تولیــد شــان را توســط 

ــا  ــد ت ــه منایــش می گذارن ــه، ب ــا و تعلیم یافت افــرادی زیب

ــن  ــه ای ــد. کاری ک ــذب کنن ــری ج ــی آن، مش ــا معرف ب

جوانــان در کابــل کردنــد، از ایــن لحــاظ تجارتــی نبــود؛ 

ــد آن  ــه خری ــردم را ب ــه م ــود ک ــی نب ــغ لباس ــی تبلی یعن

جــذب کننــد؛ بیشــر منایشــی بــود بــرای نشــان دادن 

لبــاس شــاید بومــی افغانســتان و برگــزاری آن در یکــی 

از خیابان هــا، معنامنــدی ای را داشــت کــه بــا توجــه بــه 

وضعیــت افغانســتان قابــل بررســی اســت.

در  گــروه،  ایــن  رسکــرده ی  حقیقــی،  اجمــل 

برگــزاری  جریــان  در  آزادی  رادیــو  بــا  گفت وگویــی 

از  و  می خوانــد  تابوشــکنی  را  کارش  منایــش،  ایــن 

انقابــی حــرف می زنــد کــه مدعــی اســت بــا کار شــان 

بــه وقــوع می پیونــدد؛ او، می گویــد روز والنتایــن بــا 

ــی از  ــان –یک ــدا ج ــا یل ــق( ب ــاس عش ــاس رسخ )لب لب

مدل هــای منایــش- بــه هــرات می رونــد و ایــن منایــش 

را اجــرا می کننــد؛ بــدون ایــن کــه ترســی از امــام 

ــه  ــد ک ــند. می گوی ــته باش ــرات داش ــجد گازرگاه ه مس

مــن دوازده ســال اســت مدلینــگ می کنــم، مولــوی 

ــت.  ــرده اس ــب ک ــعار نص ــده ش ــد روز ش ــاری چن انص

ــن  ــا شــنیدن تُ ــو باشــید، ب ــن ویدی ــده ی ای ــی بینن وقت

صدایــی کــه اجمــل در بیــان ایــن جمــات اختیــار 

می کنــد، بــه خوبــی پــی  می بریــد کــه او هدفــی را 

ــن  ــه چنی ــد ک ــان می ده ــط نش ــد و فق ــال منی کن دنب

ــل  ــان اجم ــات از زب ــن جم ــنیدن ای ــی دارد. ش هدف

ــم،  ــخصیت فیل ــه ش ــد ک ــن می مان ــبیه ای ــی، ش حقیق

ــن  ــدون ای ــد ب ــرده باش ــاد ک ــط ی ــش را فق دیالوگ های

ــن  ــه ممک ــی ک ــد؛ دیالوگ های ــای آن را بفهم ــه معن ک

ــز  ــش تجوی ــش برای ــروژه ای منای ــر و پ ــره ی دیگ از چه

منایــش  چهــره ی  ایــن  بــه  نویســنده  اســت.  شــده 

هــر  افغانســتان  در  چــون  نــدارد؛  مخالفتــی  هــم 

کاری بایــد پــروژه ای باشــد و بــدون پــروژه، تهیــه ی 

ــا؛  ــرای مدل ه ــت ب ــم نیس ــش فراه ــم امکان ــاس ه لب

ــش  ــن منای ــی ای ــی؟ هم زمان ــه قیمت ــه چ ــروژه ب ــا پ ام

صلــح  توافق نامــه ی  مــورد  در  نگرانی هــا  طــرح  بــا 

امریــکا و طالبــان از ســوی رییس جمهــور غنــی، در 

مجمــع جهانــی اقتصــاد ســویس و از ســوی معــاون 

انتخاباتــی اش آقــای صالــح در افغانســتان و تأکیــد بــر 

ــد آن را منایشــی  ــان در صلــح، چقــدر می توان ســهم زن

رییس جمهــور  تــا  ســازد  دســت آویزی  و  هدف منــد 

بــه همتایــان اروپایــی اش نشــان بدهــد کــه مــردم 

کنــار  طالبــان  قوانیــن  بــا  منی تواننــد  افغانســتان، 

بیاینــد و چقــدر ایــن منایــش را ســازماندهی شــده 

ــه  نشــان می دهــد؟ این هــا برداشــت هایی اســت کــه ب

ــه  ــه بودج ــردد و آن ک ــش برمی گ ــی منای ــه ی مال بودج

ــه  ــد ک ــال می کن ــخصی را دنب ــدف مش ــت، ه داده اس

ــرق دارد. ــش ف ــران از منای ــداف دیگ ــا اه ب

صفحــه ی  در  کــه  ویدیویــی  در  حقیقــی،  اجمــل 

تصحیــح  بــه  اســت«،  رفتــه  »الیــف  فیس بوکــش 

ــچ  ــه کار او هی ــت ک ــه اس ــه و گفت ــش پرداخت حرف های

ربطــی بــه مولــوی انصــاری نــدارد و مخالفتــی هــم 

بــا گفته هــای مولــوی انصــاری نشــان نــداده اســت؛ 

ایــن یعنــی برگــزاری ایــن مدلینــگ هیــچ اعراضــی 

نــدارد مبنــی بــر ایــن کــه مولــوی انصــاری اشــتباه 

ــه  ــه گفت ــرش ک ــرف دیگ ــا ح ــه اش ب ــن گفت ــد. ای می کن

ــی  ــر بی هدف ــت؛ بیان گ ــکنی اس ــان تابوش ــود کار ش ب

ــرای  ــروژه  ب ــگار پ ــه ان ــت ک ــش اس ــدگان منای برگزارکنن

ــن  ــدون ای ــد، ب ــرا کنن ــه اج ــد ک ــده باش ــان داده ش ش

کــه درکــی از محتــوا یــا هــدف منایــش داشــته باشــند. 

وقتــی اجمــل حقیقــی بــا جمعــی از دخــران و پــران، 

وســط خیابانــی در کابــل منایــش مدلینــگ برگــزار 

می کننــد؛ نفــس همیــن برگــزاری مخالفتــی اســت 

ــا  ــد؛ ام ــوان می کن ــاری از زن عن ــوی انص ــه مول ــا آنچ ب

اظهــارات اجمــل حقیقــی مبنــی بــر ایــن کــه هیــچ 

از  نشــان  نــدارد،  انصــاری  گفته هــای  بــا  مخالفتــی 

بی تعهــدی کار اجمــل حقیقــی و گروهــش دارد کــه 

بــرای چــه چیــزی روی صحنــه ی  حتــا منی فهمنــد 

ــت؟  ــان چیس ــش ش ــدف از منای ــد و ه ــش می رون منای

موقــف مولــوی انصــاری در مــورد اجمــل حقیقــی و 

افــرادی از ایــن دســت در جامعــه، مشــخص اســت کــه 

ــوند؛  ــوب می ش ــرت محس ــردان بی غی ــه ی م زیرمجموع

ــای  ــای آق ــورد گفته ه ــی در م ــل حقیق ــف اجم ــا موق ام

انصــاری خنثــا و منفعــل اســت. در ویدیویــی کــه در 

قــدر  آن  رفتــه اســت،  صفحــه ی فیس بوکــش الیــف 

بــا مولــوی انصــاری  بــا تقــا می خواهــد در تقابــل 

قــرار نگیــرد کــه انــگار پایــش بــه محاکمــه کشــانده 

ــا  ــن را داری کــه ب شــده اســت. وقتــی دل و گــرده ی ای

ــگ  ــش مدلین ــان منای ــط خیاب ــکنی وس ــای تابوش ادع

ــه از  ــاش ک ــته ب ــم داش ــه را ه ــن عرض ــی، ای ــزار کن برگ

موقــف و هــدف منایشــت در جامعــه دفــاع کنــی؛ وقتــی 

منی توانــی از فعالیتــی کــه ادعــا داری بــه انقــاب ختــم 

می شــود و تابوشــکنی اســت، دفــاع کنــی؛ چگونــه 

ــاور داری و  ــکنی ب ــه تابوش ــو ب ــه ت ــد ک ــاور کن ــده ب بینن

حــرف از انقــاب می زنــی.

آن چــه ایــن منایــش را تهــی و به ســطح افتضــاح آوری 

یــا  جلــوه می دهــد، شــخصیت ها  آبکــی  و  پــروژه ای 

ــراض  ــی از اع ــچ درک ــه هی ــد ک ــش ان ــای منای مدل ه

ــل  ــی از قبی ــا کلامت ــد و حت ــود ندارن ــع موج ــل وض مقاب

اعــراض و تابوشــکنی را از زبــان پروژه دهنده هــا یــا 

گیرنده هــای دســت اول یــاد گرفتــه انــد. اگــر ایــن تیــم 

ــه  ــی ب ــاس پروپوزل ــه اس ــروژه را ب ــن پ ــود ای ــته ب توانس

ــا زمــان اجــرای آن می توانســت  ــاورد، حتــام ت دســت بی

برایــش هــدف مشــخص کنــد و از هــدف آن دفــاع کنــد؛ 

ایــن طــور بــه نظــر می رســد کــه پــروژه یک بارگــی 

بــرای شــان پیشــنهاد شــده اســت کــه بایــد روی صحنــه 

ــه  ــرای شــان گفت ــد و چنــد کلمــه ی کلیــدی هــم ب برن

ــت.  ــکنی اس ــا تابوش ــروژه مث ــن پ ــدف ای ــه ه ــده ک ش

ــی  ــچ اختاف ــتی و هی ــکنی اس ــی تابوش ــو مدع ــر ت اگ

ــار  ــردم انتظ ــداری؛ م ــاری ن ــوی انص ــای مول ــا حرف ه ب

چــه تابوشــکنی ای را از تــو داشــته باشــند؟ تابوشــکنی 

چیســت؟ چــه زمانــی نیــاز بــه تابوشــکنی اســت؟ وقتــی 

مدعــی اســتی کــه ایــن منایــش یــک کار هــرنی و 

ــود  ــنت های موج ــکنی س ــرای تابوش ــت ب ــی اس فرهنگ

بــا  کــه  کنــی  ادعــا  می توانــی  چطــور  جامعــه؛  در 

حرف هــای مولــوی انصــاری مشــکلی نــداری و هدفــت 

را رســانه ها برعکــس انعــکاس داده انــد؟

اگــر ایــن منایــش مدلینــگ را عــده ای از جوانــان 

شــاید  بودنــد،  داده  انجــام  –فهمیــده-  نخبــه 

ــت  ــا می توانس ــت؛ ام ــی اش را می داش ــتی های فن کاس

کــه  کنــد  بــاز  را  جدی تــری  گفت وگــوی  زمینــه ی 

اعــراض بــه حرف هــای مولــوی انصــاری یــا قربانــی 

شــدن دســت آوردهای زنــان در گفت وگوهــای صلــح، 

بخشــی از آن باشــد؛ امــا برگــزاری آن توســط مدل هایــی 

ــد، آن را  ــاس بپوشــند و راه برون ــد لب کــه فقــط می توانن

ــی  ــا جای ــد ت ــی می کن ــا بحــث خال از ایجــاد گفتــامن ی

صفحــه ی  در  و  می آیــد  منایــش  ایــن  رسگــروه  کــه 

کــه  می گویــد  و  می خواهــد  معــذرت  فیس بوکــش 

هــدف شــان مخالفــت بــا هیــچ کــس و چیــزی نیســت، 

ــاس. ــوره لب ــد ج ــش دادن چن ــز منای ج
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بــه تازگــی نظرســنجی ای از ســوی انســتیتیوت مطالعــات 

جنــگ و صلــح افغانســتان در رســانه ها بــه نــر رســیده 

ــه  ــا آن ک ــت ب ــان دهنده ی آن اس ــنجی نش ــن نظرس ــت. ای اس

ایــن روزهــا بحــث در مــورد گفت وگو هــای صلــح بیــن امریــکا 

و طالبــان و رشوع مذاکــرات بین االفغانــی داغ و همــه جــا 

خــر از آمــد آمــد دوبــاره ی طالبــان بــه بدنــه ی نظــام سیاســی 

ــد  ــا هنــوز مــردم افغانســتان نتوانســته ان کشــور اســت؛ امــا ت

ــه  ــان را ب ــت طالب ــخت دوره ی حاکمی ــوار و س ــرات دش خاط

ــپارند.  ــی بس فراموش

در ایــن نظرســنجی آمــده اســت که حــدود ۶8 درصــد مردم 

افغانســتان نظــام سیاســی »جمهــوری اســامی« را نســبت بــه 

ــح  ــح ترجی ــراری صل ــس از برق ــان پ ــامی« طالب ــارت اس »ام

می دهنــد. در ایــن نظرســنجی از پنــج هــزار و ۳8 نفــر از 

شــهروندان کشــور بــا دو گــروه ســنی ۱8 تــا 4۰ ســال و باالتــر 

از 4۰ ســال مصاحبــه شــده اســت. متــام مصاحبه شــوندگان 

باشــند گان ۳4 والیــت بــوده  انــد کــه بیــش از ۶۰ درصــد 

ــتند.  ــینان اس ــنجی، روستانش ــن نظرس ــوندگان ای مصاحبه ش

جنــگ  کــه  دارنــد  بــاور  افــراد  ایــن  درصــد   8۰ حــدود 

افغانســتان »راه حــل نظامــی« نــدارد؛ امــا 2۰ درصــد دیگــر بــه 

راه حــل نظامــی پایــان جنــگ باورمنــد اســتند و تنهــا حــدود 

ــامی«  ــارت اس ــوندگان »ام ــوع مصاحبه ش ــد از مجم ۱۳ درص

ــام  ــر نظ ــد دیگ ــا ۶8 درص ــد؛ ام ــت می کنن ــان را حامی طالب

ــد. ــح می دهن ــامی« را ترجی ــوری اس »جمه

و جنــگ  انســتیتیوت مطالعــات صلــح  کــه  آن طــوری 

افغانســتان گفتــه اســت، معیــار اصلــی بــرای پاســخ دهی 

ــوری  ــام جمه ــا از نظ ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ــدگان ب رشکت کنن

حامیــت می کننــد یــا »امــارت اســامی« و تجربیاتــی کــه آنــان 

از دوره ی حکومــت طالبــان و دوره ی جمهــوری داشــته انــد که 

ــود  ــت خ ــدگان حامی ــی از رشکت کنن ــش از نیم ــه بی در نتیج

ــان  ــود نش ــن خ ــد؛ ای ــته ان ــام داش ــوری اع ــام جمه را از نظ

ــح  ــرات صل ــان مذاک ــا پای ــد ب ــرار باش ــر ق ــا اگ ــد، حت می ده

امریــکا و طالبــان و رشوع مذاکــرات بین االفغانــی،  میــان 

طالبــان بخواهنــد بــا بدنــه ی نظامــی سیاســی کشــور ادغــام 

شــوند، ایــن مــردم اســتند کــه آخریــن تصمیــم را بــرای رشوع 

ــد.  ــتان می گیرن ــت افغانس ــد سیاس ــل جدی فص

رشایــط  در  طالبــان  گــروه  می شــود  گفتــه  کــه  آن  بــا 

فعلــی بیشــرین هــواداران خــود را در بیــن روستانشــینان 

ــازه ای را از  ــه ی ت ــنجی زاوی ــن نظرس ــا ای ــتان دارد؛ ام افغانس

ــان  ــتان نش ــردم افغانس ــن م ــان در بی ــت طالب ــت حامی نوعی

بیــن  در  کــه  عــام  تصــور  آن  بــر خــاف  کــه  اســت  داده 

شــهروندان افغانســتان وجــود دارد، روستانشــینان افغانســتان 

متایــل چندانــی بــه حکومــت امــارت اســامی ندارنــد و بایــد 

دیگــر طالبــان ایــن خیــال واهــی را از رس دور کننــد کــه مــردم 

افغانســتان حــارض شــوند، دوبــاره آن هــا را بــا آغــوش بــاز 

ــد.  ــتقبال کنن اس

ــل و حکومــت افغانســتان اگــر  ــه ی بین املل ــکا، جامع امری

ــد،  ــح وادارن ــه صل ــان را ب ــا طالب ــن گفت وگو ه ــد در ای بتوانن

بایــد ایــن گــروه را متقاعــد کننــد کــه در رفتارهــای سیاســی و 

اجتامعــی افراط گرایانــه ی خــود مطیــع سیاســت های اصلــی 

نظــام جمهــوری باشــند و بپذیرنــد کــه مــردم افغانســتان 

ــته  ــان گذش ــان هم س ــه طالب ــت ک ــد پذیرف ــچ گاه نخواهن هی

دارای قــدرت سیاســی و نظامــی باشــند و هــر طــور کــه گــامن 

ــد.  ــی کنن ــتان حکم ران ــردم افغانس ــر م ــد ب ــد، بتوانن می برن

بــدون شــک اگــر گــروه طالبــان عقانیــت سیاســی کافــی 

داشــته باشــند، در اوضــاع کنونــی بــا کمــی تجزیــه و تحلیــل 

ــان  ــرای آن ــی ب ــل نهای ــه راه ح ــرد ک ــد ب ــی خواهن ــت پ وضعی

ــه  ــون ک ــت و اکن ــان اس ــران ش ــوی ره ــح از س ــرش صل پذی

ــل  ــای محاف ــن روزه ــدی و داغ ای ــث ج ــح بح ــرات صل مذاک

سیاســی جهــان و افغانســتان اســت، بهریــن فرصــت ممکــن 

را بــه دســت آورده انــد تــا بتواننــد بــه عنــوان شــهروندان 

ــردن را در  ــی ک ــت زندگ ــر فرص ــار دیگ ــتان ب ــمی افغانس رس

جغرافیایــی کــه رسزمیــن مــادری شــان اســت، بــه دســت 

بیاورنــد و نبایــد بــا لجاجــت و غــرور گــروه خاصــی از رهــران 

ــرای امتیازگیــری و منفعــت  شــخصی شــان  شــان کــه تنهــا ب

نیســتند،  صلــح  گفت وگوهــای  دادن  نتیجــه  بــه  حــارض 

ــا  ــان ب ــران طالب ــورد ره ــیوه ی برخ ــن ش ــوند. ای ــی ش قربان

مقولــه ی صلــح، تــا کنــون فرصــت یــک زندگــی آرام را از 

ــت.  ــه اس ــان گرفت ــازان ش رسب

ــش  ــد روز پی ــم چن ــی ه ــور غن ــه رییس جمه ــن نکت ــه ای ب

ــت  ــان واقعی ــان دهنده ی بی ــه نش ــت ک ــح داش ــاره ی رصی اش

رهــران  ایــن  و  اســت  طالبــان  گــروه  رهــران  میــان  در 

متأســفانه از فرصــت صلحــی کــه در پیــش روی شــان امریــکا، 

جامعــه ی جهانــی و حکومــت افغانســتان گذاشــته انــد در 

ــوءرفتارهای  ــن س ــه ی ای ــه ادام ــتند ک ــتفاده اس ــال سوءاس ح

ــد وضعیــت  ــان می توان سیاســی از ســوی رهــران گــروه طالب

بایــد  نتیجــه  در  و  کنــد  دشــوارتر  را  صلــح  گفت وگو هــای 

نگــران آن روز باشــیم.

بــا آن کــه امریــکا و حکومــت افغانســتان از یــک ســال 

بدیــن ســو بــه صــورت جــدی بــه دنبــال نتیجه گیــری از 

مذاکــرات صلــح اســتند، بــا چنیــن رهرانــی کــه اکنــون 

ــن گفت وگوهــا  ــد، ای ــر عهــده دارن ــان را ب رهــری گــروه طالب

مبانــد.  بی نتیجــه 

روز یادداشت 

محبوبیت جمهوریت 
و افول امارت در بین 

روستانشینان افغانستان

حسن ابراهیمی

زاهد مصطفا

اجمل حقیقی در نمایشی دروغی

آن چه این منایش را تهی و به سطح افتضاح آوری پروژه ای و آبکی جلوه می دهد، شخصیت ها یا مدل های منایش اند که هیچ درکی از اعرتاض 

مقابل وضع موجود ندارند و حتا کلامتی از قبیل اعرتاض و تابوشکنی را از زبان پروژه دهنده ها یا گیرنده های دست اول یاد گرفته اند. 
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توان مندسازی

ایجــاد  بــه  توان مندســازی 

ــاد و  ــه ابع ــب در كلی ــرات مناس تغیی

ــا،  ــراد، خانواده ه ــی اف ــب زندگ جوان

گفتــه  اجتــامع  اقشــار  و  گروه  هــا 

در  محــوری  پیش رشط  هــای  از  یكــی  و  د  و ـ می شـ

ــدار،  ــعه ی پای ــای توس ــل فرآینده ــكل  گیری و تكام ش

ــه منظــور  ــع ب ــراد، گروه  هــا و جوام ــد شــدن اف توان من

مشــاركت فعــال آن هــا در تحقــق بخشــیدن بــه اهــداف 

همه  جانبــه ی  توســعه ی  مــدت  میان  و  درازمــدت 

اقتصــادی، اجتامعــی و فرهنگــی اســت. 

طرح  هــای  یــت  موفق یه،  ن ـ پیشـ منظــر  از 

ــه  ــی، منطق ــارب جهان ــوان تج ــه عن ــازی ب توان مندس

ــی،  ــت اجتامع ــه باف ــادی ب ــدازه ی زی ــا ان ــی ت  ای و مل

ــه  ــه جنب ــن ب ــی و هم چنی ــی، آموزش ــی، سیاس فرهنگ

 هــای روان شــناختی فــردی و اجتامعــی و ارزش  هــا 

دارد.  ارتبــاط 

توان مندسازی و تحصیالت عالی

اساســا اولیــن راهــرد عمــده در تدویــن، طراحــی و 

ــی  ــام آموزش ــازی،  نظ ــای توان مندس ــرای برنامه  ه اج

تحصیــات عالــی اســت. در نظــام آموزشــی تحصیــات 

عالــی، اطاعــات و پیام  هــا از طریــق محصــل بــه 

ــار وســیع  جامعــه منتقــل می  شــود و دسرســی اقش

ــك  ــردی ی ــی و کارب ــع، علم ــات جام ــه اطاع ــردم ب م

گام كلیــدی در فرآینــد توان مندســازی بــه حســاب 

می  آیــد. 

توانایــی  ایجــاد  معنــی  بــه  اطاعــات  قــال  انت

بالقــوه ی یادگیــری و ارتقــای ســطوح آگاهــی، دانــش، 

تكنیك هــا و مهارت  هــای ارتباطــی در میــان گــروه 

 هــای اجتامعــی اســت. ایــن مرحلــه زیربنــای رسآغــاز 

ــرای ایفــای  حالــت آگاهــی و آمادگــی ذهنــی مــردم ب

بــود  به جهــت  در  اقــدام  و  خــود  یخــی  تار نقــش 

فقــر،  از  عــاری  دنیــای  ســاخن  و  موجــود  وضــع 

ــت.   ــض اس ــری و تبعی ــونت، نابراب ــی، خش عقب ماندگ

در ســال های اخیــر کــه افغانســتان شــاهد نــرخ 

میــان  عالــی در  بــه تحصیــات  فزاینــده ی متایــل 

ــار   ــت، آم ــی اس ــات عال ــان تحصی ــان و متقاضی جوان

ــتغال  ــت اش ــه وضعی ــد ك ــان می ده ــتغال زایی نش اش

میــزان  بــا  متناســب  دانشــگاه ها  فارغ التحصیــان  

اســت.  نبــوده  دانشــگاه ها  فارغ التحصیــان  رشــد 

ایــن در حالــی اســت كــه اشــتغال و از جملــه اشــتغال 

مؤلفه هــای  مســتلزم  دانشــگاهی  فارغ التحصیــان 

متعــددی از جملــه متناســب بــودن مهارت هــای آن هــا 

بــا نیازهــای بــازار كار می باشــد.

نشــان  ســاحوی  بررســی های  و  پژوهش هــا   

الگــوی  از  گذشــته،  در  دانشــگاه ها  كــه  می دهــد 

باشــد،  كار  بــازار  نیــاز  بــر  مبتنــی  كــه  خاصــی 

پیــروی نكــرده و  هم ســو نبــودن نظــام تحصیــات 

ــكاری  ــل بی ــی از دالی ــه یك ــای جامع ــه نیازه ــی ب عال

ــت  ــی اس ــن در حال ــت. ای ــوده اس ــان ب فارغ التحصی

ــگاهی  ــل دانش ــارغ التحصی ــك ف ــی ی ــاز اساس ــه نی ک

بــرای رســیدن بــه شــغل و پذیــرش مســؤولیت های 

تخصصــی جامعــه، خــود مهــارت می باشــد. یعنــی 

فــرد عــاوه بــر داشــن توانایی هــای ذهنــی، فیزیكــی، 

ســطح تحصیــات و هم چنیــن ویژگی هــای رفتــاری 

چــون شــخصیت، نــوع نگــرش، انگیــزش و ارزش هــای 

ــی را  ــانی و ادراک ــی، انس ــای فن ــد مهارت ه ــردی بای ف

ــن  ــا ای ــد؛ ام ــب کن ــل کس ــول دوران تحصی ــز در ط نی

ــی و  ــن دوره ی تحصیل ــت، بی ــخص اس ــه مش ــه ک گون

مــواد درســی دانشــگاه بــا آنچــه بــازار کار از بعــد مهارت 

فنــی و علمــی می طلبــد؛ تناســب منطقــی برقــرار 

نشــده اســت و از طــرف دیگــر قبــل از فارغ التحصیــل 

ــا از  ــی آن ه ــرای ارزیاب ــبی ب ــای مناس ــدن، معیاره ش

حیــث حداقــل توان منــدی علمــی و عملــی وجــود 

ــدارد. ن

فاصلــه بیــن بخــش صنعــت و بــازار کار، درس هــای 

بــا  درس هــا  یافته هــای  انطبــاق  عــدم  و  دانشــگاه 

ــازار كار مشــكل اساســی اســت كــه منجــر  نیازهــای ب

ــان  ــكاری فارغ التحصی ــرخ بی ــتمر ن ــش مس ــه افزای ب

بــه  دانشــگاه ها می شــود. دالیــل متعــددی منجــر 

ــده شــده اســت؛ یكــی از دالیــل مهــم،  ــروز ایــن پدی ب

عــدم داشــن مهارت هــای مــورد نیــاز بــازار كار در 

اســت  .  فارغ التحصیــل 

نیازهــای  ایــن  بــه  ایــد  ب دانشــگاه ها،  امــروزه، 

پاســخ گوی  ــم  ه و  دهنــد  پاســخ  بــری  اجتــامع 

نیازهــا و تقاضــای صاحبــان صنایــع باشــند. بــرای 

ایــن منظــور آن هــا بایــد بــه تولیــد دانــش و بــه روز  

نیازهــای  رفــع  جهــت  در  دانشــگاهی  درس هــای 

بخش هــای مختلــف اقتصــادی، صنعتــی و اجتامعــی 

تأكیــد کننــد.

بــرای  در عــر حــارض، بهریــن رسمایه گــذاری 

تربیــه ی  در  رسمایه  گــذاری  كشــورها  توســعه ی 

ــد،  ــن فراین ــی ای ــرا در ط ــت؛ زی ــر اس ــروی کار ماه نی

بــه  اننــد  می تو ماهــر  و  آموزش دیــده  انســان های 

ــه  ــورهایی ك ــوند. كش ــل ش ــل تبدی ــه   ی بی  دلی رسمای

توانســته   انــد بــا درك ایــن نیــاز عمــده و واقعیــت 

اجتامعــی بــه جهــت دادن درس هــای دانشــگاهی 

ــوده  ــق ب ــد، موف ــازار كار بپردازن ــای ب ــمت نیازه ــه س ب

انــد. آنــان دریافتــه انــد، موفقیــت دانشــگاه ها در 

ایــن اســت کــه بتواننــد نیازهــای بخش  هــای مختلــف 

ــد. ــرآورده کنن ــان را ب ــور ش ــی كش ــادی و صنعت اقتص

بــر  توســعه،  در حــال  در كشــورهای  دریــغ،  بــا 

مؤسســات  بیــن  توســعه یافته،  كشــورهای  خــاف 

تحصیــات عالــی و رشکت هــای اقتصــادی و صنعتــی 

تنگاتنگــی  رابطــه ی 

ــول  ــدارد. محص ــود ن وج

نیــاز  دانشــگاه ها 

رشکت هــای  و  مراکــز 

کار را تأمیــن منی كنــد 

فاصله هــا  روز  هــر  و 

بنــا  می شــود؛  بیشــر 

بــر ایــن، تجدیــد نظــر 

نظــام  برنامه ریــزی  در 

تحصیــات  آمــوزش 

ــر در  ــد نظ ــی، تجدی عال

شــیوه و مبنــای پذیــرش 

دانشــجو از آزمون هــای 

پاســخ گویی  رسارسی، 

نظــام آمــوزش تحصیات 

نیازهــای  بــه  عالــی 

اقتصــادی و اجتامعــی 

جامعــه بــه ویــژه بــازار 

كار، از جملــه موضوعات 

بــا  كــه  اســت  مهمــی 

توجــه بــه نیازهــای متغیــر و متنــوع جهــان امــروز بــرای 

ــه شــامر  ــدار، رضورت حتمــی ب ــه توســعه ی پای ــل ب نی

. یــد می آ

ــات  ــوزش تحصی ــام آم ــه ی نظ ــران عرص صاحب نظ

ــردی  ــای کارب ــه مهارت ه ــد ك ــاور ان ــن ب ــر ای ــی، ب عال

علمــی نیــز بایــد بــا تقاضــای بــازار كار متناســب 

باشــد تــا پدیده هــای توســعه در جامعــه شــكل گیــرد؛ 

ارتقــای  بــرای  رسمایه گــذاری  چگونگــی  بنابرایــن، 

ــص  ــروی كار متخص ــی نی ــردی علم ــای کارب مهارت ه

و به كار گیــری مناســب آن و نیــز مدیریــت صحیــح و 

ــر نیازهــای جامعــه از طــرف دانشــگاه ها كــه  مبتنــی ب

عهــده دار ایــن مهــم اســتند، از جملــه مــواردی اســت 

ــه و  كــه نیازمنــد مطالعــه، بازنگــری دقیــق و همه جانب

نیــز برنامه-ریزی  هــای آموزشــی مناســب می باشــد. 

و  دیدگاه هــا  کــه  ــی  جوامع در  متأســفانه، 

مأموریت هــای دانشــگاه ها ســنتی و ایســتا تعریــف شــده 

ــت و  ــای یك نواخ ــه آموزش ه ــه ب ــگاه ها هم ــت، دانش اس

تكــراری بــه ســبك ســنتی و تولیــد انبــوه فارغ التحصیان 

مــدرك بــه دســت غیــر ماهــر و غیرحرفــه  ای و جویــای كار 

می پردازنــد و عمــا نقــش دانشــگاه ها را در نیــل بــه 

ــد. ــه می زنن ــدار صدم ــعه ی پای توس

حتــام  دانشــگاه  تشــكیات  و  برنامه  هــا  امــروزه، 

ــه ی توســعه و  ــات هــر جامعــه در زمین ــا مقتضی ــد ی بای

ــی  ــای آموزش ــاق فعالیت ه ــد. انطب ــراه باش ــی هم ترق

دانشــگاه بــا اهــداف و نیازهــای مختلــف جامعــه، 

ــی  ــات عال ــات تحصی ــگاه ها و مؤسس ــرش دانش گس

غیردولتــی، گرایــش بــه علــوم عملــی و تحقیقاتــی بــه 

ــوان از  ــرا را می ت ــردی و جامعه گ ــات كارب ــژه تحقیق وی

ــعه یافته  ــك توس ــت مامل ــم پیرف ــی و مه ــل اصل عوام

ــمرد.  برش

مهارت های اساسی 

از  كار  بــازار  نیــاز  مــورد  اساســی  مهارت هــای 

دیــدگاه مراکــز صنعتــی در ســه گــروه دســته بندی 

: می شــوند

مهارت هــای  شــامل  علمــی  مهارت هــای   -۱

ارتباطــی، تفكــر انتقــادی، توانایــی حــل مســأله و 

زندگــی. در  نیــاز  اهمیــت  تشــخیص 

ــی  ــامل توانای ــخص ش ــت ش ــای مدیری 2- مهارت ه

تعییــن اهــداف، اقــدام مســؤوالنه، اعتامدبه نفــس، 

ــل  ــای قاب ــودن دیدگاه ه ــور و دارا ب ــی در ام پیش قدم

ــرش. پذی

۳- مهارت هــای كار گروهــی شــامل توانایــی كار 

ــه دیگــران  ــا دیگــران، احــرام قایــل شــدن نســبت ب ب

ــران.  ــت دیگ ــری و هدای ــی ره و توانای

تجــاری  و  مراکــز صنعتــی  اکرثیــت جوامــع،  در 

عالــی  تحصیــات  نظــام  كــه  انــد  بــاور  ایــن  بــه 

دیــد  توســعه ی  و  گســرش  بــه  نســبت  بایــد 

آنــان در  و مهــارت  نقــش  بهبــود  فارغ التحصیــان، 

تــوان كاری مــورد نظــر و افزایــش دانــش عمومــی 

آنــان بــه عنــوان یــك بســر اساســی، اقــدام كنــد. بــه 

بــاور آنــان، ارائــه ی آموزش هــای مهارتــی هم زمــان 

بــا درس هــای دانشــگاهی رضورتــی اجتناب ناپذیــر 

ــی  ــای عموم ــامل مهارت ه ــا، ش ــن مهارت ه ــت. ای اس

مــورد  مهارت هــای  شــخصی(،  ) توان مند ســازی 

نیــاز در محیــط كار )توان مند ســازی محیــط كار( و 

ــازی  ــغل ) توان مند س ــت و ش ــاص صنع ــای خ مهارت ه

شــغل( اســت.

الگوی مهارت آموزی

ــگاه های  ــان در دانش ــوزی محص ــوی مهارت آم الگ

كشــور بــه  صــورت زیــر پیشــنهاد می شــود. در ایــن 

ــأله  ــاد مس ــام ابع ــه مت ــه ب ــت ك ــده اس ــعی ش ــو س الگ

اعــم از نیازســنجی، تهیــه و تدویــن معیــار  و بســته های 

آموزشــی مرتبــط، ارزیابــی و نظــارت و ارزش یابــی و در 

نهایــت ره گیــری اشــتغال توجــه شــود.

مــوارد  کــردن  لحــاظ  الگــو،  ایــن  تحقــق  بــرای 

می شــود: محســوب  الزامــات  جــزو  زیــر  کلیــدی 

ــت  ــت گذاران و دس ــش سیاس ــن بخ ــكاری بی - هم

ــور از  ــانی كش ــروی انس ــازی نی ــدركاران توان مندس ان

جملــه وزارت معــارف، تحصیــات عالــی، وزارت کار 

و امــور اجتامعــی و ســایر بخش هــا و دســتگاه های 

ــط. مرتب

و  فارغ التحصیــان  اطاعاتــی  بانــك  ایجــاد   -

ــی  ــك اطاعات ــن بان ــگاهی و هم چنی ــان  دانش محض

مشــاغل موجــود و مــورد نیــاز صنایــع و مراکــز کار.

- مشاركت فعال مراکز کار و صنایع در الگو.

جمع بندی

ــه ی  ــگاه در عرص ــازی دانش ــرای توان مندس ــاش ب ت

جهانــی بــه طــور نزدیکــی بــا فرآینــد کنونــی فعالیت هــا، 

مؤسســات  بین املللــی  رتبــه ی  و  وجهــه  افزایــش 

ــی  ــش کم ــت. افزای ــورده اس ــره خ ــی گ ــات عال تحصی

تنهــا  آموزشــی  و  پژوهشــی  فعالیت هــای  کیفــی  و 

ــه  ــت، بلک ــی نیس ــازی کاف ــش و توان مندس ــرای جه ب

ــی  ــی و طراح ــردی و مدیریت ــدگاه راه ب ــک دی ــیم ی ترس

فرآینــد مناســبی متشــکل از مجموعــه فعالیت هــای 

ــن  ــداف تعیی ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــده ب ــی ش پیش بین

ــت.  ــی اس ــیار حیات ــز بس ــده نی ش

آنچــه را کــه بســیاری از کشــورهای پیش رفتــه ی 

دنبــال  عالــی شــان  نظــام تحصیــات  در  جهانــی 

می کننــد، دســتیابی بــه بازارهــای جهانــی آمــوزش 

ــه آن  ــد ب ــه بای ــه ای ک ــت. نکت ــی اس ــات  عال تحصی

ــا چالش هــای  ــد ب ــن اســت کــه نبای توجــه داشــت، ای

آمــوزش تحصیــات عالــی بدبینانــه برخــورد کــرد، 

بلکــه بایــد آن هــا را شــناخت و بــرای شــان راهردهــای 

ــی  ــرد. در صورت ــن ک ــه ای را تدوی ــی و واقع بینان منطق

ــوند،  ــی ش ــت بررس ــر فرص ــا از منظ ــن چالش ه ــه ای ک

یقینــا موجــب پویایــی سیســتم آمــوزش عالــی خواهنــد 

شــد. 

جملــه  از  اســاتید  و  محصــان  توان مندســازی 

بــا  اســت.  نیــز  امــروز  دانشــگاه های  راهردهــای 

ــازی  ــگاه، توان مندس ــی دانش ــت علم ــه ماهی ــه ب توج

و  آموزشــی  حوزه هــای  در  زیــادی  بســیار  اهمیــت 

پژوهشــی دارد؛ از مهارت هــای اجتامعــی گرفتــه تــا 

کســب وکاری  راه انــدازی  و  کارآفرینــی  مهارت هــای 

ــد  ــت، می توان ــان رضوری اس ــرای فارغ التحصی ــه ب ک

خــود  توان مندی هــای  و  ظرفیت هــا  توســعه ی  در 

ــد.  ــر باش ــز مؤث ــگاه نی دانش

در عــر حــارض کــه دانشــگاه ها ســه نســل )نســل 

و  ]پژوهش محــور[  دوم  نســل  ]آموزش محــور[،  اول 

ســومی ]کارآفرین محــور[( را پشــت رس گذاشــته و وارد 

نســل چهــارم )جامعه محــور( شــده انــد، بیشــر بــر 

اثرگــذاری در اجتــامع و مهارت هــای محلــی تأکیــد 

محصــان  توان مندســازی  بــر  و  می گیــرد  صــورت 

ــان،  ــه  محص ــی ک ــا زمان ــد دارد و ت ــتادان تأکی و اس

ــرای  ــش الزم ب ــش و دان ــط، بین ــی و مرتب ــارت کاف مه

حــل منازعــه  را کســب نکننــد، نخواهنــد توانســت در 

سیاســت گذاری اجتامعــی محلــی و بــازار کار مؤثــر 

ــوند. ــع ش واق

افغانستان4 مهاجران  روایت 

بــا رونــد رو بــه رشــد مهاجــرت بــه 

اروپــا در جهــان، ایــن اشــتیاق در 

ــان مهاجــران  ــر در می ســال های اخی

افغانســتانی کــه در پاکســتان و ایران 

افزایــش  نیــز  می کردنــد  زندگــی 

یافــت کــه در ایــن مــدت، شــاهد حضــور بی شــامر 

ــه  ــم کــه ب ــه بودی ــه کشــور ترکی مهاجــران افغانســتانی ب

ــا  ــه اروپ ــیایی ب ــورهای آس ــه ای دروازه ی ورودی کش گون

هــم محســوب می شــود. 

بــر اســاس آمارهــای ســازمان بین املللــی مهاجــرت، 

هــم اکنــون در کشــور ترکیــه بیــش از صدهــا هــزار 

ــی  ــی زندگ ــر قانون ــورت غی ــه ص ــتانی ب ــر افغانس مهاج

ــازه ای  ــت ت ــا فرص ــد ت ــر ان ــی منتظ ــه همگ ــد ک می کنن

ــان  ــه ی مسیرش ــان و ادام ــمت یون ــه س ــن ب ــرای رف را ب

ــد.  ــدا کنن پی

ایــن  طــول  در  باتأســف،  افغانســتانی  مهاجریــن 

همــه ســال  از آن عــده مهاجرینــی بــوده انــد کــه در 

بیــن متامــی مهاجــران جهــان از طیفــی بــوده انــد 

ــر  ــورهای مهاجرپذی ــزد کش ــار را در ن ــن اعتب ــه کم تری ک

ــه  ــران ب ــتان و ای ــر پاکس ــک اگ ــدون ش ــد و ب ــته ان داش

نیــروی کار مهاجریــن افغانســتانی نیــاز نداشــتند، ایــن 

ــادی  ــامر زی ــن ، ش ــش از ای ــز پی ــایه نی ــور همس دو کش

اخــراج  کشورشــان  از  را  افغانســتانی  مهاجریــن  از 

می کردنــد. 

نیــز نشــان دهنــده ی  اخیــر  آمارهــای  هــر چنــد 

ــه وخامــت  ــا ب ــران در ســال جــاری، ب ایــن اســت کــه ای

گامشــن اوضــاع اقتصــادی برنامــه ی اخــراج مهاجریــن 

افغانســتان را بــه شــدت پی گیــری می کنــد و بــه همیــن 

خاطــر اســت کــه هــر چنــد ایــران درصــدد اخــراج وســیع 

ــن افغانســتانی اســت و فصــل زمســتان هــم در  مهاجری

کشــورهای منطقــه رشایــط ســختی را ایجــاب کــرده 

در  افغانســتانی  مهاجریــن  از  بســیاری  امــا  اســت؛ 

ــان  ــرز امتح ــور از م ــرای عب ــود را ب ــانس خ ــتان ش زمس

مامــوران  زمســتان،  رسمــای  در  چــون  می کننــد؛ 

ــتانی  ــه کوهس ــیری ک ــتند. مس ــیر هس ــری در مس کم ت

وخطرنــاک اســت. در ایــن مســیر، بی شــامر مهاجرینــی 

ــرده و  ــقوط ک ــا س ــه دره ه ــگاه ب ــه گاه و بی ــد ک ــوده ان ب

ــد  ــن باورن ــر ای ــد. مهاجــران افغانســتانی ب ــخ زده ان ــا ی ی

کــه  بــا وجــود ایــن خطرهــا، تعــداد مهاجرینــی کــه 

ایــن راه را انتخــاب می کننــد، دائــم در حــال بیشــر 

شــدن اســت. دلیــل ایــن افزایــش در رونــد مهاجــرت بــه 

ســمت ترکیــه و اروپــا را می تــوان در وحشــت از جنــگ و 

تــرور در افغانســتان دانســت کــه آن هــا را وادار بــه فــرار 

می کننــد.

ــاهد  ــوح ش ــه وض ــتان ب ــل افغانس ــف، در داخ باتأس

ــر می شــود و هــر روز  ــم کــه اوضــاع مــدام بدت ــن بودی ای

شــهروندان بســیاری افغانســتان را تــرک می کننــد و بــه 

ــد. ــال امنیــت و زندگــی بهرن دنب

ایــن مهاجریــن در ابتــدا بــه تهــران می رونــد، شــهری 

کــه در هــزار کیلومــری شــهر وان قــرار دارد. ایــن شــهر، 

بــرای مهاجریــن  امنــی  پنــاه گاه  هــر چنــد ســال ها 

ایــران  امــا  بــود؛  اقتصــادی  لحــاظ  از  افغانســتانی 

دیگــر جــای مانــدن نیســت و بســیاری از مهاجریــن 

افغانســتانی منی تواننــد حتــا نــان شــب را تهیــه کننــد.

 رشایــط بــد اقتصــادی ایــران و تحریم هــا باعــث 

شــده اســت کــه حکومــت ایــران ایــن پناهجویــان را 

گــروه گــروه بــه افغانســتان برگردانــد و بنــا بــر آمــار 

ســازمان های بین املللــی امــور پناهجویــان در ســال 

ــد.  ــرک کرده ان ــران را ت ــان، ای ــزار افغ ــته، 45۰ ه گذش

245 هــزار نفــر آن هــا بــه اجبــار ایــران را تــرک کرده انــد 

ــی از آن هــا تــاش  ــن رسنوشــت، خیل ــرار از ای ــرای ف و ب

ــد.  ــه برون ــمت ترکی ــه س ــد، ب می کنن

گفتــه می شــود شــهر وان ترکیــه حــاال جانشــین 

ــدت  ــت در م ــته اس ــده و توانس ــران ش ــرای ته ــی ب خوب

افغانســتانی  مهاجریــن  از  بســیاری  شــامر  کــم، 

ــه گزارش هــای  ــی را در خــود جــای دهــد؛ البت غیرقانون

انــدازه ی  بــه  ترکیــه  هــم وجــود دارد کــه شــهر وان 

ــن افغانســتانی حاشــیه  ی امنیــت  ــرای مهاجری تهــران ب

ــته  ــران توانس ــه ته ــه ک ــه آن پیامن ــدارد و ب ــادی ن اقتص

بــود کارگــران غیــر قانونــی مهاجــر افغانســتانی را در 

خــود جــای دهــد، شــهر وان ترکیــه نتوانســته اســت؛ امــا 

ــتگاه  ــه خواس ــهر در ترکی ــن ش ــوز ای ــا هن ــم ت ــن ه ــا ای ب

بســیاری از مهاجریــن افغانســتانی اســت کــه بــه محــض 

ــه  ــود را ب ــه خ ــد ک ــاش می کنن ــه، ت ــه ترکی ــان ب ورودش

ایــن شــهر برســانند تــا هــم زمینــه ی کار و زندگــی مــدت 

بــرای خــود فراهــم کننــد و هــم زمینه هــای ادامــه ی 

سفرشــان بــه ســمت اروپــا را مهیــا کــرده و بــار دیگــر بــه 

ــد.  ــه دهن ــت ادام ــی بازگش ــفر ب ــن س ای

در واقــع اگــر بخواهیــم گــذاری بــه زندگــی مهاجریــن 

از  بســیاری  بیندازیــم،  وان  شــهر  در  افغانســتانی 

می توانــد  کــه  اســت  اجتامعــی  مهــم  موضوعــات 

ــه ی خطــر  ــه مثاب ــن افغانســتان ب ــرای زندگــی مهاجری ب

ــه  ــا ب ــت ت ــاز اس ــد. نی ــی باش ــت زندگ ــا فرص ــرگ و ی م

ــه  ــهر وان پرداخت ــتانی در ش ــن افغانس ــی مهاجری زندگ

ــن  ــه ی زندگــی مهاجری ــه حاشــیه رفت شــود و موضــوع ب

افغانســتانی را بــه اصــل مــن برگردانــده شــود کــه نیــاز 

ــتانی  ــن افغانس ــود مهاجری ــیعی از خ ــات وس ــه اطاع ب

غیــر قانونــی دارد.

فرزندان زمین

شهر وان ترکیه، جانشین تهران 
برای مهاجرین افغانستان 

احمدولی روزبه

دکرت عارف نعیم زاد

توان مندسازي نظام آموزشی تحصیالت عالی
 با رویكرد مهارت محور
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ــاره ی مشــخصات فــردی  ــم در ب صبــح کابــل: دوســت داری

تــان بگوییــد؟

حیــدری: قــاری عبدالکبیــر حیــدری اســتم و ســال ۱۳8۱ 

وزیرآبــاد  در  کودکــی ام  شــده ام.  متولــد  کابــل  وزیرآبــاد  در 

ســپری شــد و تحصیــات ابتدایــی را نــزد اســتادان محلــی 

فــرا گرفتــم، متوســطه را پیــش اســتاد »نوروزعلــی فاخــر« تلمــذ 

کــردم، بعــد در یــک مســابقه ی قرائــت قــرآن کریــم کــه در 

اســام آباد پاکســتان بیــن نوجوانــان مهاجــر افغــان برگــزار شــد 

ــدم. ــر اول ش ــن 45 نف ــردم و در بی ــت ک رشک

صبــح کابــل: گفتــه می شــود کــه ورزش کاری در آن برنامــه 

جایــزه ای بــه شــام دادنــد کــه دلیــل ورود شــام بــه ورزش شــد؟

ورزش کاران  از  یکــی  شــدم  اول  وقتــی  بلــی،  حیــدری: 

ــز  ــه ورزش نی ــی شــد کــه ب ــن دلیل ــه مــن داد و ای مدالــش را ب

ــم. ــدا کن ــش پی گرای

ــه  ــان را ب ــور ت ــه ی حض ــابقه زمین ــن مس ــل: همی ــح کاب صب

مــر فراهــم کــرد؟

ــه افغانســتان برگشــتم.  حیــدری: وقتــی پــس از مســابقه ب

ــت  ــور اس ــد، چط ــتان گفتن ــی دوس ــام آباد برخ ــل و اس در کاب

کــه شــام را بــه ســفارت مــر در اســام آباد معرفــی کنیــم. 

ــرم.  ــرا بگی ــی را ف ــوم قرآن ــه عل ــود ک ــم ب ــی از آرزوهای ــن یک ای

ــری را  ــزرگ م ــان ب ــط« و قاری ــتاد »عبدالباس ــای اس تاوت ه

ــروم.  ــر ب ــه م ــتم ب ــت داش ــنیدم و دوس می ش

صبح کابل: چه سالی به مر رفتید؟

حیــدری: ســال 2۰۰۰ میــادی بــود که توانســتم بورســیه ی 

ویــژه ی تحصیلــی از االزهــر مــر بگیــرم. مــن از هــامن ابتــدا 

ــود کــه  ــم ب ــم را دوســت داشــتم و در رؤیاهای ــرآن کری ــت ق قرائ

ــدم و  ــب خوان ــان و مکت ــال زب ــوم. دو س ــزرگ ش ــاری ب ــک ق ی

ســپس در مــدت دو ســال و ســه مــاه قــرآن را حفــظ کــردم و وارد 

ــت  ــدا بحــث اختــاف قرائ ــت شــدم. در مــر ابت رشــته ی قرائ

ســبعه و عــره بــود کــه هــر کــدام دو ســال )چهــار ســال( زمــان 

بــرد تــا یــاد بگیــرم و تــا ســال 2۰۰7 در مــر بــودم.

صبــح کابــل: پــس از آن کــه درس هــای تــان متــام شــد، بــه 

افغانســتان برگشــتید یــا در مــر ماندیــد؟

حیــدری: یک ســال دیگــر نیــز بــرای تأییــد، کســب تجربــه، 

صحبــت بــا اســتادان بــزرگ مــری و ایجــاد ارتبــاط بــا دفاتــر 

ایــن  بزرگــی  راز  کشــف  و  »عبدالباســط«  مثــل  اســتادانی 

ــردم. ــزرگان رصف ک ب

ــی  ــه کارهای ــر چ ــا در م ــان درس ه ــل: در جری ــح کاب صب

ــد؟ انجــام دادی

ــابقه  ــک مس ــه ی ــود ک ــال 2۰۰2 ب ــر س ــدری: در اواخ حی

توســط اندونیزیــا در مــر بیــن آســیا و افریقــا برگــزار شــد کــه 

مــن دوم شــدم و در ســال 2۰۰۳ مــن در مســابقات بین املللــی 

ــناخته  ــر ش ــه بیش ــد ک ــب ش ــن موج ــدم و ای ــر اول ش در م

شــوم.

صبــح کابــل: آیــا در رقابت هــای قرآنــی کــه در مــر برگــزار 

می شــد، از افغانســتان نیــز کســی رشکــت می کــرد؟

ــی  ــه کس ــون ب ــا کن ــه ت ــی دارم ک ــت جالب ــدری: حکای حی

بــه  را  افغانســتان  زمــان  آن  مــر  مســابقات  در  نگفتــه ام؛ 

قرآنــی  مســابقات  بــرای  کســی  و  منی شــناختند  رســمیت 

ــور  ــه از ۳5 کش ــد ک ــر ش ــر ن ــه ای در االزه ــد. اطاعی منی آم

بــرای مســابقات حفــظ قــرآن کریــم آمــده بودنــد. بــه هــر 

شــکلی کــه بــود خــود را بــه محــل مســابقه رســاندم. پرســیدند 

ــتم  ــت داش ــم، دوس ــط ببین ــده ام فق ــم آم ــد، گفت ــا می روی کج

ــن  ــرار اســت اســتاد »ابوالعینی ــد ق ــم کــه گفتن قاری هــا را ببین

ــرای انتخــاب اصــوات   ــود، ب ــراء مــر ب شعیشــع« کــه نقیب الق

حســنه بیایــد و یکــی را از بیــن مســابقه دهندگان انتخــاب 

کنــد تــا در حضــور رییس جمهــور مــر »حســنی مبــارک«، در 

ــد.  ــت کن ــه قرائ ــم افتتاحی مراس

صبح کابل: در ادامه چه اتفاقی افتاد؟

ــد داخــل ســالن  ــد بیایی ــودم، گفتن حیــدری: مــن آن جــا ب

کــه شــیخ می آیــد. او آمــد و مــن واقعــا دوســتش داشــتم. از هــر 

کشــور یــک مناینــده بــرای امتحــان دادن حــارض شــدند، همــه 

قرائــت کردنــد و مــن چــون جــزو مســابقه دهندگان نبــودم، 

ــا قرائــت کنــم. یکــی از مســؤوالن مــرا صــدا  جــرأت نداشــتم ت

ــی.  ــم بل ــی؟ گفت ــت کن ــو هــم می خواهــی قرائ کــرد و گفــت ت

ــت  ــرد و گف ــی ک ــتاد نگاه ــم، اس ــا را بخوان ــم کج ــم و گفت رفت

ــَوُم...«  ــَي أَقْ ــي ِه ــِدي لِلَِّت ــرْآَن يَْه از ســوره ی ارساء »إِنَّ هــَذا الُْق

ــدم،  ــط می خوان ــتاد عبدالباس ــبک اس ــن س ــن، م ــت ک را قرائ

وقتــی رشوع کــردم، همــه حتــا از بیــرون بــه داخــل آمدنــد کــه 

ایــن چــه کســی اســت؟ 

صبح کابل: نتیجه در نهایت چه شد؟

حیــدری: وقتــی قرائــت متــام شــد، گفتنــد خــر می دهنــد 

کــه اســتاد و هیــأت همراهــش چــه کســی را انتخــاب می کنند. 

ــت  ــدا زد و گف ــرا ص ــد و م ــر آم ــاف م ــدان اوق ــی از کارمن یک

شــام انتخــاب شــدید. اشــک هایم رسازیــر شــدند؛ چــون برایــم 

باورکردنــی نبــود. بــه او گفتــم مــن جــزو مســابقه دهندگان 

ــی.  ــت کن ــد قرائ ــم و بای ــت کارت می دهی ــت برای ــتم، گف نیس

خوش حــال بــه خوابــگاه برگشــتم کــه ســفیر افغانســتان زنــگ 

ــه  ــر ب ــاف م ــر اوق ــه وزی ــردی ک ــه کار ک ــت چ ــفیر گف زد، س

ســفارت زنــگ زده اســت کــه قــاری افغانســتانی مراســم را 

افتتــاح می کنــد. ســفیر گفــت کــه موتــر ســفارت را می فرســتد 

تــا بــرای مراســم لبــاس خــوب برایــم بگیرنــد. وقتــی در مراســم 

شــیخ  امام االکــر،  االزهــر،  بــزرگ  شــیخ  کــردم،  قرائــت 

ــا  ــاگرد م ــن ش ــت، ای ــس گف ــارضان در مجل ــه ح ــاوی، ب طنط

ــزرگ  ــتاد ب ــر اس ــا پ ــه ب ــود ک ــم ب ــن مراس ــس از ای ــت. پ اس

ــدم.  ــنا ش ــط آش ــیخ عبدالباس ش

صبح کابل: واکنش سفیر بعد از مراسم چه بود؟

حیــدری: راســتش ســفیر صاحــب کــه کاکای جنــاب کــرزی 

بــود، بســیار مهربانــی و تشــویق کردنــد، آفریــن گفتنــد کــه بــا 

لبــاس منظــم و آبرومنــد آمــدم و بــرای افغانســتان آبــرو خریــدم.

صبــح کابــل: بــا وجــود ایــن همــه مراکــز و کشــورهای 

اســامی، چــرا هم چنــان مــر بزرگ تریــن مرکــز علــوم قرآنــی 

ــت؟ ــام اس ــان اس ــی در جه و علم

حیــدری: جــدا از بحــث قرائــت قــرآن کریــم، االزهــر از 

نــگاه علــوم دینــی- اســامی پایــگاه بــزرگ اســام اســت. 

تاریــخ االزهــر واقعــا در دیــن اســام ارزش منــد و دارای ظرفیــت 

باالیــی اســت. هــر کشــوری دارای یــک نبــوغ خــاص اســت کــه 

ــا و داوودی ای را  ــدای زیب ــی ص ــورهای عرب ــام کش ــن مت در بی

کــه مری هــا دارنــد، دیگــران ندارنــد. ایــن چنــد دلیــل دارد، 

اول پایــگاه  علــوم قرآنــی در ایــن کشــور، دوم برنامه ریــزی و 

ظرفیت ســازی اســت کــه االزهــر و مــردم مــر، اهتــامم زیــادی 

ــا وجــودی کــه دنیــا پیرفــت  ــه قرائــت قــرآن کریــم دارنــد. ب ب

دارای  مقــدار  یــک  مــر  بــزرگ  شــهرهای  و  اســت  کــرده 

ــب  ــی صاح ــردم وقت ــن م ــا همی ــت؛ ام ــی اس ــای مدن آزادی ه

ــا قــرآن  ــه جــای ســاز و آواز، محفــل انــس ب فرزنــد می شــوند، ب

برگــزار می کننــد. 

صبــح کابــل: شــخصیت اســتادان بزرگــی مثــل اســتاد 

شــیخ عبدالباســط چقــدر تأثیرگــذار بــوده اســت؟

انحصــار مــر  افتخارهــای قرآنــی در  حیــدری: برخــی 

اســت؛ بــه طــور مثــال در دارا بــودن شــخصیت نیــک، نفســی 

زیبــا و طوالنــی، قــدرت زیبــا، وســعت و مســاحت صــدا و 

بخــش حــزن  »عبدالباســط«، در  اســتاد  تجویــد،  فصاحــت 

قرائــت، اســتاد »صدیق املنشــاوی«، در بخــش فــن مقام هــا 

ــش  ــامعیل«، در بخ ــا اس ــتاد »مصطف ــت، اس ــیقیای قرائ و موس

ــه  ــود ک ــت« ب ــد رفع ــتاد »محم ــامنی، اس ــی و آس ــت ملکوت قرائ

ــز  ــم مراک ــر ه ــورهای دیگ ــد. در کش ــامل بودن ــام ع ــد مت رسآم

ــده اســت. ــد؛ امــا مــر هم چنــان در صــدر مان ــاد ان قرآنــی زی

صبــح کابــل: چــرا خواســتگاه بزرگ تریــن قاریــان مــری، 

بیشــر دهــات بــوده اســت؟

حیــدری: چــون اســتعدادها معمــوال در دهــات بیشــر 

اســت؛ علــوم قرآنــی، علــم آســامنی اســت کــه بایــد در محیــط 

ــردم  ــه م ــی و شــهوانی باشــد ک ــال دنیای ــه دور از امی ــاک و ب پ

اطــراف و دهــات از ایــن منظــر بهــر انــد. بــرای همیــن اســت 

کــه بیشــر بــزرگان قرآنــی مــر، ســعیدی یــا دهاتــی انــد؛ مثــل 

عبدالباســط، منشــاوی، مصطفــا اســامعیل، محمــد رفعــت، 

ــد. ــی ان ــه دهات ــه هم ــی ک ــحات و محمد اللیث ــیخ ش ش

مذهبی تــر  مردمــان  مــر  ســعیدی های  کابــل:  صبــح 

ــتند؟ ــور اس ــن کش ــینان ای ــهر نش ــه ش ــبت ب نس

حیــدری: بلــی، ایــن مــردم ارادت ویــژه بــه اهل البیــت 

پیامــر خــدا نیــز دارنــد. مــن دیــده ام کــه تولــد امام حســین، 

ــد  ــرده و می گوین ــزار ک ــب را برگ ــرت زین ــرا و ح ــرت زه ح

ــه  ــت ک ــن اس ــرای همی ــت. ب ــر اس ــن منظ ــر از ای ــت م برک

ــی  ــا »ه ــد و ی ــین را خوان ــنی«، حب الحس ــه الفش ــتاد »ط اس

بنــت مــن؟ هــی زوج مــن؟ هــی ام مــن؟ را اســتاد شــیخ 

نرالدیــن طوبــار خوانــده اســت. اســتاد عبدالباســط نیــز 

در ســال روز والدت حــرت زینــب در قاهــره اجــازه یافــت کــه 

در حضــور اســتاد »عبدالفتــاح شعشــاعی« و اســتاد »مصطفــا 

اســامعیل« قرائــت کنــد کــه همیــن رسآغــاز اوج گیــری ایشــان 

شــد.

ــی  ــه ی مذهب ــای متعصبان ــر برخورده ــل: از نظ ــح کاب صب

ــت؟ ــه اس ــر چگون ــردم م م

در  اســامی  علــوم  پایــگاه  نخســتین  االزهــر  حیــدری: 

ــم  ــامی را دور ه ــب اس ــام مذاه ــه مت ــت ک ــام اس ــای اس دنی

ــلتوت« و  ــود ش ــیخ »محم ــرد. ش ــاد ک ــارن ایج ــع و فقه املق جم

ــری  ــل و هم پذی ــه ی تعام ــه زمین ــد ک ــر بودن ــر م ــزرگان دیگ ب

بیــن مذاهــب اســامی ایجــاد کردنــد و در واقــع نیــز بایــد 

چنیــن باشــد؛ چــون اســاس دیــن اســام نیــز اخــوت، بــرادری و 

برابــری اســت. خــوب اســت کــه کشــورهای اســامی مری هــا 

ــد. ــرار بدهن ــق ق را رسمش

صبــح کابــل: در برخــورد بــا افــراط گرایــی آرای االزهــر 

چگونــه بــوده اســت؟

حیــدری: االزهــر همیشــه افراط گرایــی را رسکــوب کــرده و 

ــد تشــنج و دشــمنی از جهــان اســام دور  ــه اســت کــه بای گفت

باشــد. االزهــر همیشــه گفتــه اســت کــه طــرف دار اعتــدال 

ــه  ــی گفت ــه کس ــدم ک ــر ندی ــت در م ــچ وق ــن هی ــت و م اس

باشــد، مذهبــت چیســت؟ اصــا روش قــرآن نیــز همیــن اســت، 

ــی. ــتی و مهربان ــرادری، دوس ــدال، ب اعت

ــد، روش و  ــاد کردی ــام ایج ــه ش ــزی ک ــل: در مرک ــح کاب صب

ــه اســت؟ ــه ایــن مســائل چگون ــان ب ــگاه ت ن

ــا  ــری و دوســتی اســت؛ م ــا اعتــدال، براب حیــدری: روش م

ــر  ــته و درگی ــر داش ــگاه بزرگ ت ــه ن ــم ک ــاش می کنی ــه ت همیش

مســائل مذهبــی، قومــی و ... نشــویم؛ بــرای همیــن، در مرکــز 

ــه  ــی ک ــد؛ در حال ــور دارن ــب حض ــوام و مذاه ــه ی اق ــا از هم م

ــا تأســف در افغانســتان وجــود دارد کــه متــام  ــادی ب مراکــز زی

ــه  ــت ک ــک اس ــه و کوچ ــائل نفاق افکنان ــان روی مس ــز ش مترک

کاش چنیــن نبــود. موضوع هایــی کــه نــزد قــرآن مــردود اســت؛ 

ــا  ــْم« و ی ــِه أَتَْقاكُ ــَد اللَّ ــْم ِعْن ــد » إِنَّ أَكْرََمُك ــرآن می گوی ــون ق چ

ــا  ــِه َجِميًع ــِل اللَّ ــوا ِبَحبْ ــا »َواْعتَِصُم ــَوٌة« و ی ــوَن إِْخ ــا الُْمْؤِمُن َ »إمِنَّ

ــوا«، نگفتــه اســت شــام شــیعه و یــا شــام ســنی، عــرب  َواَل تََفرَّقُ

ــه همــه اســت. کاش مراکــز مــا منــاد  و عجــم، خطــاب قــرآن ب

ــا  ــون م ــد؛ چ ــری باش ــدال و هم دیگرپذی ــری، اعت ــوت، براب اخ

از آدرس قــرآن بــا مــردم حــرف می زنیــم و ایــن مهــم اســت کــه 

ــا احــکام قــرآن عمــل کنیــم. مطابــق ب

صبــح کابــل: شــام بــه بنگادیــش رفتیــد و در حضــور 

بــزرگان علــوم قرآنــی حضــور داشــتید.

حضــور  بزرگــی  شــیخ الحدیث های  بلــی،  حیــدری: 

داشــتند. جالــب اســت کــه در بنگادیــش مــرا بــه نــام مســلامن 

و افغانــی قــدر می کننــد؛ امــا در افغانســتان تخریــب می شــوم. 

ــا  ــام، اص ــای اس ــیخ الحدیث های دنی ــن ش ــش بی در بنگادی

مهــم نبــود کــه کــی از کجــا و از کــدام فرقــه و مذهــب اســت، 

مهــم دیــن اســام بــود و عــزت همــه برابــر؛ امــا در افغانســتان 

ــت.  ــه نیس ــف این گون ــا تأس ب

صبــح کابــل: ضعف هــای جامعــه ی قرآنــی از نظــر فنــی در 

افغانســتان چیســت؟

حیــدری: جامعــه ی قرآنــی در افغانســتان رشــد داشــته 

ــاد اســت؛ امــا ضعــف  ــدن زی ــا خوان ــد مــا روی زیب اســت، تأکی

ــم کــه تنهــا  در بخش هــای علمــی اســت. دارالقرآن هایــی داری

ــردن  ــاال و پاییــن ب روی زیبایــی صــوت و تکنیک هــای لحــن، ب

ــز  ــا مترک ــه تنه ــت ک ــی هس ــد، دارلحفاظ های ــدا کار می کنن ص

ــا  ــز را ب ــه چی ــر س ــم اگ ــن می گوی ــت. م ــظ اس ــان روی حف ش

یک دیگــر تلفیــق کنیــم بهــر اســت، قــاری کــه صــدای خــوب 

دارد، قــرآن حفــظ کنــد، حافــظ بــرود قرائــت یــاد بگیــرد و دیگــر 

مفهــوم قــرآن اســت کــه بایــد یــاد بگیریــم.

ــتان  ــی افغانس ــز قرآن ــت در مراک ــن ظرفی ــل: ای ــح کاب صب

وجــود دارد؟

ــت.  ــن نیس ــا ناممک ــت؛ ام ــکل اس ــم مش ــک ک ــدری: ی حی

ــد دارم.  ــوع تأکی ــه موض ــن س ــودم، روی ای ــی خ ــز قرآن در مرک

مفهــوم قــرآن، قرائــت زیبــا و حفــظ قــرآن. وقتــی اگــر بخواهیــم 

ــم و  ــق کنی ــود تطبی ــی خ ــی واقع ــرآن را در زندگ ــتورهای ق دس

معنــای آن را نفهمیــم کــه منی توانیــم ایــن کار را انجــام دهیــم، 

ــوٍب  ــَى قُلُ ــرْآَن أَْم َع ــُروَن الُْق ــَا يَتََدبَّ ــد، »أَفَ ــرآن می گوی ــود ق خ

ــا« یعنــی مــا در قــرآن تدبــر کنیــم. أَقَْفالَُه

صبــح کابــل: نقــش مراکــز قرآنــی در بهبــود وضعیــت 

اســت؟ جامعــه چقــدر 

حیــدری: اتفاقــا چنــدی پیــش مــن بــه مســؤوالن حکومــت 

گفتــم کــه مراکــز قرآنــی می تواننــد موجــب افزایــش امنیــت در 

جامعــه شــود، اگــر بــه صــورت درســت و واقعــی مفاهیــم اســام 

و قــرآن را بــه نوجوانــان و جوانــان یــاد بدهیــم، خــود بــه خــود 

مشــکل حــل می شــود. پایه هــای قــرآن بــر حســب اخــاق 

اســت و زمانــی جامعــه دچــار انحطــاط می شــود کــه یــا آمــوزش 

ــا اخــاق از آن دور می شــود. در مســیر نادرســت مــی رود و ی

ــورد  ــزار شــد، م ــل: مراســمی کــه در روســیه برگ صبــح کاب

ــد. ــه بگویی ــن زمین ــت، در ای ــرار گرف ــردم ق توجــه م

حیــدری: رقابــت در وادی قــرآن معنــا و مفهــوم نــدارد و مــن 

ــت  ــا تأســف در افغانســتان رقاب ــا ب ــدارم؛ ام ــا کســی ن ــت ب رقاب

اســت، آن هــم رقابت هــای ناســامل. ســفر روســیه بــرای مــن در 

ــری داشــت؛ چــون  ــا ســفر بنگادیــش اهمیــت کم ت مقایســه ب

ــب(  ــر )۱۶ش ــزار نف ــور 8۰ه ــب در حض ــر ش ــش ه در بنگادی

قرائــت کــردم کــه پشــت رسم اســتاد »رفعــت حســین«، بلندترین 

نفــس دنیــا، اســتاد »عبدالنــارص حــرق«، قــاری طــراز اول 

از کشــورهای گوناگــون نشســته  اســتادهای دیگــر  و  دنیــا 

بودنــد. در روســیه کــه بیشــر رشکت کننــدگان متســابقین 

بودنــد. دوســتان می گوینــد کــه شــام بــه عنــوان مهــامن 

ویــژه رفتــه بودیــد، نــه متســابق! ایــن هــم جــای افتخــار اســت 

ــن  ــژه در چنی ــامن وی ــوان مه ــه عن ــی ب ــتان کس ــه از افغانس ک

مراســم هایی دعــوت می شــود. در اعان هــای شــان نوشــته 

بودنــد کــه قــاری حنجــره طایــی جهــان اســام برنامــه را 

افتتــاح می کنــد، مــن ســفرهای بزرگ تــر از روســیه داشــته ام و 

ــود. ــاری ب ــز افتخ ــزه ام نی جای

صبح کابل: دلیل این جایزه چه بود؟

ــه  ــت ک ــت نیس ــول قرائ ــا محص ــزه تنه ــن جای ــدری: ای حی

ترتیــل مــن بــه عنــوان اولیــن قــاری عجــم مســلامن در االزهــر 

مــر تأییــد شــده اســت؛ ایــن بــرای مــن مهم تــر از ســفر 

ــرده  ــد ک ــر تأیی ــن را االزه ــل م ــز ترتی ــه ۳۰ ج ــت ک ــیه اس روس

ــت. اس

ــوص  ــه خص ــام و ب ــا ش ــا ب ــل مخالفت ه ــل: دلی ــح کاب صب

ــت؟ ــان چیس ــیه ی ت ــفر روس س

حیــدری: دوســت نــدارم در ایــن بــاره حــرف بزنــم؛ امــا 

وقتــی ایــن مســأله اســتقبال و رســانه ای شــد، برخــی احســاس 

کردنــد کــه در موضــع ضعــف قــرار گرفتــه انــد و بــرای همیــن، 

ــد.  ــب کردن ــه تخری رشوع ب

صبــح کابــل: چــرا ســفر روســیه ی تــان ایــن قــدر رســانه ای 

شــد؟

ــی را  ــن ســند قرآن حیــدری: مــن در ســال 2۰۱۶ بزرگ تری

کــه توســط شــیخ »طبــاوی« تأییــد شــده بــود، بــه افغانســتان 

ــیار  ــه بس ــر ک ــه م ــن ب ــفر م ــا س ــد ی ــانه ای نش ــا رس آوردم؛ ام

ــود؛ چــون روســیه یــک کشــور غیــر اســامی اســت و  ــر ب مهم ت

جایگاهــی کــه روســیه دارد، موجــب شــد تــا مــورد توجــه قــرار 

گیــرد. 

صبح کابل: در افغانستان نیز زیاد استقبال شد؟

حیــدری: مــردم لطــف دارنــد؛ امــا مراســم  رســمی حکومتــی 

ــر  ــه ه ــد. ب ــام ش ــیه انج ــتان در روس ــفارت افغانس ــد س ــا تأیی ب

صــورت، مــن بــا احــرام زیــاد و بــه عنــوان چهــره ی مطــرح علــوم 

قرآنــی دنیــای اســام بــه روســیه دعــوت شــدم و بــا احــرام نیــز 

ــانی  ــد. کس ــده ان ــردم دی ــز م ــز آن را نی ــه چی ــه هم ــتم ک برگش

ــی کاری  ــد، آدم هــای ب ــه مســائل تخریبــی می زنن کــه دســت ب

اســتند کــه تعصــب قومــی و مذهبــی دارنــد.

ــتید، در  ــان ورزش کار اس ــی از قاری ــام یک ــل: ش ــح کاب صب

ــد. ــه صحبــت کنی ــن زمین ای

حیــدری: دوســت دارم دیــن انحصــاری نشــود تــا بــه برخــی 

از دســتور ها عمــل کنیــم و بــه برخــی نــه. حدیــث پیامــر 

ــان  ــدن ت ــا«، ب ــک حق ــک علی ــد، »ان لبدن ــه می گوی ــت ک اس

ــت و  ــوب اس ــی خ ــتورهای دین ــام دس ــق دارد. مت ــام ح ــر ش ب

ــد متــام دســتورها مثــل  ــم، بای ــد گزینشــی عمــل بکنی ــا نبای م

تعامــل نیــک بــا مــردم، داشــن بــدن ســامل، رفتــار مناســب در 

ــز عمــل کنیــم. معتقــدم یــک قــاری  ــواده و... نی اجتــامع، خان

می توانــد یــک ورزش کار خــوب هــم باشــد و یــک ورزش کار نیــز 

ــد. ــته باش ــاری برجس ــک ق ــد ی می توان

صبــح کابــل: چــرا تصــور می شــود فاصلــه بیــن ورزش کار و 

قــاری قــرآن زیــاد اســت؟

ــد  ــور می ش ــت، تص ــوده اس ــام نب ــا در اس ــدری: این ه حی

ــه ی  ــر فاصل ــوم دیگ ــر و عل ــا ورزش، کمپیوت ــاری ب ــن ق ــه بی ک

زیــادی اســت؛ در حالــی کــه این گونــه نیســت. بــه نظــرم ســه 

ــعادت مند  ــامل و س ــه س ــد، آن جامع ــه باش ــر در جامع ــز اگ چی

خواهــد بــود، یــک- مراکــز علمــی خــوب، دوم- مراکــز ورزشــی 

خــوب، ســوم- مراکــز دینــی و قرآنــی خــوب.  بــرای همیــن، مــا 

ــید  ــتاد س ــزد اس ــال ن ــه س ــن س ــم و م ــم داری ــال ه ــم فوتب تی

ــتاد  ــش اس ــال را پی ــرده ام. فوتب ــو کار ک ــاش، کونگف ــخی ت س

میــر علی اصغــر اکــرزاده متریــن کــردم، در مــر نیــز در 

ــی دارد و از ســوی  ــودم. ورزش دســتور دین ــال و بوکــس ب فوتب

ــه شــده اســت. پیامــر اســام توصی

صبح کابل: نظر شام در باره ی موسیقی چیست؟

حیــدری: هــر مذهبــی مراجــع خــود را دارد کــه بایــد 

ــز  ــه آن مراجعــه شــود کــه نظــر شــان چیســت. موســیقی نی ب

دارای اشــکال گوناگــون اســت، یکــی شــبیه موســیقی ای 

ــر  ــری دارد. ه ــکل دیگ ــری ش ــت و دیگ ــف« اس ــامی یوس »س

چیــزی کــه مــا را از مســیر انســانیت و دیــن بیــرون کنــد، 

ــز  ــر چی ــا ه ــت ی ــیقی اس ــز موس ــاال آن چی ــت؛ ح ــوب نیس خ

ــدارد. ــی ن ــر تفاوت دیگ

ــل  ــر مث ــای دیگ ــاره ی هرنه ــان در ب ــر ت ــل: نظ ــح کاب صب

... چیســت؟ و  تیاتــر، مجسمه ســازی  ســینام، 

ــژه ای داده  ــتعداد وی ــی اس ــر کس ــه ه ــد ب ــدری: خداون حی

ــری  ــت، دیگ ــاش اس ــی نق ــد. یک ــتفاده کن ــه از آن اس ــت ک اس

ــرنی  ــی ه ــری توانای ــوب دارد و دیگ ــدای خ ــی ص ــل، یک ممث

ــا  ــنویم ی ــا را می ش ــای انبی ــی حکایت ه ــا وقت ــری دارد. م دیگ

می خوانیــم، لــذت می بریــم؛ امــا وقتــی فیلمــش را می بینیــم، 

لذتــش دوچنــدان می شــود. هرنهــا نیــز می تواننــد در خدمــت 

ــر واقــع شــوند.  ــن باشــند و بســیار مؤث ــی انســان و دی تعال

از تمجید تا نقد و اصالح

کسانی که مرا تخریب می کنند، آدم های بی کارند که تعصب قومی و مذهبی دارند
سه چیز باعث رستگاری جامعه است، مراکز علمی، ورزشی،  دینی و قرآنی خوب

قاری شیخ عبدالکبیر حیدری نعمت رحیمی

حیــدری  عبدالکبیــر  شــیخ  قــاری  اشــاره: 

ــالم  ــان اس ــتان و جه ــام افغانس ــان بن از قاری

اســت کــه بــه صــورت علمــی و تخصصــی، 

علــوم قرآنــی را در االزهــر مــر فــرا گرفتــه و 

در جوامــع قرآنــی و جهــان اســالم درخشــیده 

ــای  ــر، کاره ــال های اخی ــان در س ــت. ایش اس

درخــور و شایســته بــرای عالقه منــدان علــوم 

ــام داده  ــتان انج ــی در افغانس ــی قرآن تخصص

اســت. شــیخ حیــدری، عــالوه بــر آن کــه جــزو 

مفاخــر جهــان اســالم اســت، نظــر و نــگاه 

ــی دارد و  ــی اجتامع ــه زندگ ــبت ب ــع نس جام

در زمینــه ی ورزش نیــز همیشــه کوشــا بــوده 

ــت. اس
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اســت.  اجتامعــی  موجــودی  بــر 

یكــی از رســالت های مهــم انســان در 

جهــان خاكــی، ایجــاد، گســرش، تــداوم 

ــط  ــه رواب بخشــیدن و عمــق بخشــیدن ب

بینافــردی  روابــط  اســت.  بینافــردی 

مهم تریــن مؤلفــه ی زندگــی مــا از بــدو تولــد تــا هنــگام مــرگ 

اســت. بزرگ تریــن تنبیــه بــرای انســان، تنهــا مانــدن -مثــا 

ــت. ــرادی- اس ــدان انف زن

   هیــچ یــك از توان مندی هــای بالقــوه ی انســان رشــد 

منی كنــد مگــر در بســر روابــط بینافــردی. انســان یــاد 

زنــده  باالخــره  و  منی ســازد  منی كنــد،  خلــق  منی گیــرد، 

هیــچ  اجتامعــی اش.  روابــط  بطــن  در  مگــر  منی مانــد، 

ــط  ــد رواب ــن، منی توان ــدون آموخ ــد و ب ــدو تول ــانی از ب انس

بینافــردی مؤثــر برقــرار كنــد. ایــن آموخــن مادام العمــر 

اســت و تــا زمانــی كــه انســان زنــده اســت، ادامــه دارد. 

كیفیــت  افزایــش  بــه  منــوط  اجتــامع  و  حیــات  تــداوم 

ــرار  ــر ق ــط بینافــردی اســت. هنگامــی كــه ارتباطــی را ب رواب

داریــم: اصلــی  خواســته ی  دو  می كنیــم، 

 تولید احساســات مثبت برای رسیدن به هدف

   ارتبــاط زمانــی مؤثــر اســت كــه هــر دو طــرف بــه 

ــا  ــردی تنه ــط بیناف ــاید رواب ــند. ش ــود برس ــته های خ خواس

برنــده داشــت. آن، دو  اســت كــه می تــوان در  تعاملــی 

• اهمیت روابط بینافردی مؤثر

  پژوهش هــای روان شــناختی در مــورد اهمیــت روابــط 

ــد. ــر رســیده ان ــج زی ــه نتای ــر ب ــردی موث بیناف

• روابــط بینافــردی موثــر، اثــر مســتقیم روی ســامت 

افزایــش  را  موفقیــت  و  شــغلی  بهــره وری  و  دارد  روانــی 

. هــد می د

• تن درســتی و سامت جسمی به همراه می آورد.

• باعث مقابله ی ســازنده با اسرس می شود.

• به رشــد شخصی و هویت یابی افراد كمك می كند.

• كیفیــت زندگی را افزایش می دهد.

• خودشكوفایی به همراه دارد.

بــا  ایــن مهــارت هامننــد متــام مهارت هــای دیگــر   •

می شــود. كســب  تكــرار  و  متریــن 

ــرای  ــا ب ــی م ــس و توانای ــزت نف ــی، ع ــادی، خوش بخت ش

شــكوفا شــدن تــا حــدود زیــادی تحــت تأثیــر روابــط مــا اســت.

چهار حوزه ی مهارت برقراری روابط بینافردی مؤثر

ــوزه ی  ــار ح ــر چه ــردی موث ــط بیناف ــراری رواب ــرای برق   ب

ــت. ــرا گرف ــد ف ــی را بای مهارت

1- برقــراری اعتــامد در روابــط بیــن فــردی: اولیــن 

حــوزه ی مهارتــی، اعتــامد متقابــل اســت. بــرای برقــراری 

اعتــامد در روابــط بینافــردی، بایــد بــه مؤلفــه هــای زیــر 

ــرد: ــه ك توج

• نســبت به فرد مقابل متعهدانه رفتار كردن.

• نشــان دادن گرمی و پذیرش نســبت به فرد دیگر.

• اجتناب از برخورد قضاوتی نســبت به فرد دیگر.

• قابل اعتامد بودن.

• صادق بودن.

2- برقــراری  ارتبــاط روشــن و عــاری از ابهــام: یــك 

نكتــه كــه بایــد در روابــط بیینافــردی بــه آن توجــه كــرد، نــوع 

ــی كــه  ــام اســت. وقت ــدی پی ــر در جمله بن اســتفاده از ضامی

فــردی بــا جماتــی صحبــت می كنــد كــه بــا »تــو« رشوع 

می شــوند، فــرد مقابــل را در رشایطــی قــرار می دهــد كــه 

احســاس كنــد بایــد از خــود دفــاع كنــد؛ امــا وقتــی جمــات 

ــكار  ــات و اف ــوند، وی از احساس ــن« رشوع می ش ــا »م ــرد ب ف

خــودش صحبــت می كنــد و فــرد مقابــل رضورتــی بــرای 

ــد. ــاس منی كن ــود احس ــاع از خ دف

مهم تریــن   از  یك دیگــر:  حامیــت  و  3-پذیــرش 

تفاوت هــای فــردی كــه روی رابطــه مــا بــا دیگــران اثــر 

اســت.  دیدگاه هــا  و  نقطه نظرهــا  در  تفــاوت  می گــذارد، 

ــوص  ــای مخص ــا و رفتاره ــات، دیدگاه ه ــردی احساس ــر ف ه

بــه خــودش را دارد؛ بــه همیــن دلیــل امــكان نــدارد كــه 

ــم  ــند. مه ــر باش ــده و هم فك ــز  هم عقی ــه چی ــر در هم دو نف

ایــن اســت كــه فــرد یــاد بگیــرد داشــن اختــاف نظــر كامــا 

طبیعــی اســت و ایــن مهــارت را كســب كنــد كــه دیــدگاه خود 

ــد  ــدگاه ندان ــن و مناســب ترین دی ــا بهری ــدگاه، ی ــا دی را تنه

ــز  ــران را نی ــد دیگ ــه ی دی ــوع از زاوی ــدن موض ــی دی و توانای

داشــته باشــد. آن وقــت اســت كــه ارتبــاط بینافــردِی مؤثرتــر 

می شــود. برقــرار  ســامل تری  و 

  اختاف نظر حتا می تواند مفید باشــد؛ مثاً:

اختالف نظر تغییر كردن را تشــویق می كند.

اختافــات،  زندگی  را جالب تر می كند.

ــدگان وجــود  ــن تصمیم گیرن ــاف نظــر بی ــی كــه اخت زمان

دارد، تصمیم هــای مناســب تر و بهــری گرفتــه می شــود.

اختــاف نظــر می توانــد روابــط را غنی تــر و عمیق تــر 

کنــد. در یــك اختــاف فــرد یــاد می گیــرد كــه دیــدگاه 

ــذارد. ــرام بگ ــه آن اح ــاب آورده و ب ــه حس ــز ب ــری را نی دیگ

4( حــل تعارض هــا و مشــكالت  موجــود در روابــط 

بینافــردی بــه شــیوه ی ســازنده: افــراد مختلــف بــرای حــل 

اختــاف، راهردهــای مختلفــی دارنــد. راهردهــای حــل 

ــع  ــیاری مواق ــوند و بس ــه می ش ــی آموخت ــاف در كودك اخت

هنگامــی كــه اختافــی پیــش می آیــد، اتوماتیــك بــه كار 

می افتنــد و در واقــع انســان ها اطــاع چندانــی در مــورد 

ــد. ــود ندارن ــاف خ ــل اخت ــای ح راهرده

 وقتــی اختافــی پیــش می آیــد، آدم هــا دو موضــوع و 

ــه  ــیدن ب ــد: رس ــرار می دهن ــر ق ــد نظ ــی را م ــأله ی اصل مس

ــراد. ــایر اف ــا س ــوب ب ــاط خ ــظ ارتب ــخصی و حف ــداف ش اه

    بســیاری از عصبانیت هــای افــراد فقــط بــه ایــن دلیــل 

اتفــاق می افتنــد كــه وقــت رصف منی كننــد كــه از قبــل 

فكــر كــرده و راه هــای حــل دیگــری بــه جــای عصبانــی شــدن 

پیــدا كننــد .

مهارت مؤثر ارتباط 
بینافردی

زهرا سیاس

در میان توده های انبارشده ی اخبار 

تکه ای  می کنم،  زندگی  که  منزلی  در 

وال اسریت  قدیمی  نریه ی  یک  از 

آن  در  که  می افتد  دستم  به  ژورنال 

لیرال  اهمیت  در  قشنگی  مقاله ی 

آرتس نوشته است. این مقاله توسط معلم سیاه پوستی به 

معلمی  تجربه های  آن  در  و  شده  نوشته  هارولد  پیر  نام 

فقیرنشین  نسبتا  ایالت های  از  یکی  در  آموزش  امر  در  او 

امریکا تریح می شود. او، مقاله را با خاطره های خود به 

الفاظ  با  و  می بخشد  زینت  سیاه پوست  معلم  یک  عنوان 

ساده می نویسد: دانش آموزان باید در هر گام متوجه یک 

این  آنان است و  نکته ی اساسی شوند: زندگی بهر حق 

می کند:  تأکید  او  آورند.  به دست  باید خود شان  را  حق 

دانش آموزان باید بدانند که مسؤولیت آن ها این است که 

منتظر  که  این  نه  کنند  ایجاد  شان  خود  را  بهر  زندگی 

آن ها  برای  تا  شوند  پیدا  دیگر  کسانی  یا  کسی  مبانند 

زندگی بهر را هدیه کنند. دانش آموزان باید فکر کنند که 

سهم و مشارکت خود شان در ایجاد زندگی بهر چیست.

نظام  در  راهنام  معلم  یک  نقش  توضیح  با  مقاله 

آموزشی لیرال می گوید: معلم باید این نکته ی ساده  را به 

دانش آموزان القا کند که آن ها بیش از هر کسی دیگر در 

نظام آموزشی رسمایه گذاری می کنند. این رسمایه گذاری 

چیست؟ زمان! دانش آموزان زمان خویش را رسمایه گذاری 

آنان را نیز  آینده ی  می کنند و این هامن زمانی است که 

شکل می بخشد. معلم باید با بیانی ساده به دانش آموزان 

است  قرار  سال  چند  کنند:  محاسبه  خود  با  تا  دهد  یاد 

زندگی کنند؟ این محاسبه ی ساده آنان را قادر می سازد 

را  سال  همه  این  اند  حارض  آیا  که  کنند  فکر  خود  با  تا 

و  باید خوش بخت  یا  برند  به رس  و دشواری  بدبختی  در 

باشند. کامیاب 

آموزشی  نظام  که  می شود  داده  توضیح  مقاله  در 

که  کند  خلق  فضایی  دانش آموز  برای  تا  دارد  مسؤولیت 

گام به گام مسؤولیت پذیری را در تفکر و رفتار خود تقویت 

او دیگر  این فضا برای دانش آموز خلق شود،  کند. وقتی 

هیچ کاری را در حوزه ی مسؤولیت های دانش آموزی خود 

از کار خانگی  بیهوده و سبک منی گیرد. مثا دانش آموز 

ریاضی فرار منی کند؛ خوش نویسی برای او کار بیهوده ای 

از  او  برای  ساینس  و  ادبیات  و  نقاشی  کاس  منی شود؛ 

یک اهمیت برخوردار می شوند: این ها هر کدام بخشی از 

هامن آینده ی خوش بختی را می سازند که فردا در انتظار 

است. گذاشته  او 

قشنگ  تجربه های  از  خود  مقاله ی  در  هارولد  پیر 

یاد  باید  دانش آموز  می گوید:  و  می کند  یاد  خود  معلمی 

خود  زندگی  در  امور  پیچیدگی های  چگونه  که  بگیرد 

مسؤول  را  خود  و  بداند  زندگی  واقعیت های  از  بخشی  را 

می کند.  پیدا  حلی  راه  چه  آن ها  برای  که  کند  احساس 

حتا  کنید:  توجه  درست  است.  همین  آموزش  شجاعت 

مواجه  درسی  مسأله ی  ساده ترین  با  دانش آموز  وقتی 

می شود، هامن مسأله برای او یک نقطه ی پیچیده است. 

او باید یاد بگیرد که هامن پیچیدگی را به کمک فکر خود 

باز کند. پیچیدگی های  و به کمک مترین مداوم و مکرر 

زندگی نیز همین است. وقتی چیزی در اطراف شام وجود 

برابر دانش آموز  اولیه ی آن در  با هامن صورت  را  دارد آن 

عنوان  به  را  آن  کنید  کوشش  حال،  عین  در  دهید؛  قرار 

تعریف کنید  امری دیگر،  امر ساده، درست مثل هر  یک 

پاسخ  و  حل  راه  آن  برای  که  کنید  کمک  را  دانش آموز  و 

کند. پیدا  منطقی 

به عنوان یک  باید فقر  پیر می گوید: برای دانش آموز 

واقعیت آموزش داده شود، نه به عنوان یک امر ترس ناک و 

وحشت ناک. برای دانش آموز باید گفته شود که رفن پدر 

یا برادرش برای کار کردن و پول به دست آوردن یک راه 

حل است. این راه  حلی است که همیشه بوده و به صورت 

داده  یاد  باید  دانش آموز  برای  است.  انجام شده  تکراری 

شود که بر عاوه ی راه حل پدر یا برادرش، او چه راه حل 

را  پیدا می تواند. همین نکته می تواند دانش آموز  دیگری 

به حرکت اندازد. مثا وقتی گفته شود که پدر یا برادرت 

تنها با کار جسمی پول پیدا کرده است؛ اما اگر تو معلم 

تدریس  با  شدید،  جسمی  کار  بدون  می توانی  شوی 

کردن پول به دست بیاوری، او را یاد داده ای که برای راه  

از همین جا رشوع  حلی دگرگونه تر فکر کند. فکر خاق 

کند  فکر  می تواند  اما  منی شود؛  معلم  فوری  او  می شود. 

که خوب، حاال پدر یا برادرش کار می کنند و برای او غذا و 

امکانات درسی فراهم می کنند، او وقت دارد که برای راه  

حلی بهر فکر دیگری کند. امروز تو معلمی را به عنوان 

یک مثال برایش دادی، فردا او متوجه می شود که داکری 

او  که  است  این  باشد.  پول ساز  می تواند  معلمی  از  بهر 

برای یک مرحله ای باالتر باید زحمت بکشد و آماده شود.

مختلف  سطوح  در  دانش آموزانی  شام  می گوید:  پیر 

که  این  معنای  به  را  فقر  مفهوم  اصا  شاید  یکی  دارید. 

شب غذا نداشته باشد، نداند؛ اما او می تواند آرزویی باالتر 

داشته باشد. مثا به جای این که خانه ای در یک نقطه ی 

فقیرنشین داشته باشد، باید فکر کند که ویایی در یک 

موتر  که  این  جای  به  باشد.  داشته  اعیان نشین  نقطه ی 

ارزان قیمتی داشته باشد، موتر گران قیمتی داشته باشد. 

یک  باشد،  ساده  تاجر  یا  دکان دار  یک  که  این  جای  به 

باشد  تاجری  یا  باشد  کشوری  مهم  مقام  یا  سیاست مدار 

که در رسارس جهان سفر کند و تجارت بین املللی داشته 

باشد. به هر حال، منظور این است که تفکر دانش آموز از 

برای  با آن درگیر است موضوعی  هامن واقعیت هایی که 

آموزشی،  نظام  که  است  اینگونه  کند.  پیدا  کردن  فکر 

پویایی خود را به دست می آورد و درس، دیگر امر شاقه ای 

و  رنج  دچار  آن  برای  باید  دانش آموز  که  منی شود  تلقی 

که  می شود  دیده  بزرگ  مسؤولیت  یک  بلکه  باشد،  فشار 

دانش آموز با هر لحظه و هر بخش آن خود را معنا می کند.

لیرال آرتس، یک شکل خاص از نظام آموزشی نیست، 

یک دیدگاه است که در زیربنای نظام آموزشی قرار دارد. 

لیرال آرتس روح نظام آموزشی ایاالت متحده ی امریکا را 

متثیل می کند. امریکایی ها بیشر از مردمان دیگر در اکرث 

اند. این  جاهای دنیا، به اهمیت آموزش لیرال پی برده 

آموزش نقطه ی مرکزی در هر تحولی را تفکر دانش آموزان 

و دانشجویان می داند. تحوالتی که در جامعه ی امریکایی 

رومنا شده است، محصول عمق تفکر و اندیشه هایی است 

که در نظام آموزشی لیرال پرورش یافته اند و امریکایی ها 

حق دارند نسبت به این دست آورد خود هم افتخار کنند و 

هم در حفاظت از آن جدی باشند.

د- لیبرال آرتس: هنر بهتر زیستن
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عزیز رویش

چــه چیــزی می توانــد بــرای یــک زن شــکننده 

ــا  ــوهرش، تنه ــه ش ــد ک ــن باش ــر از ای و دردآورت

ــرای داشــن  ــه ی پــدری اش را ب کســی کــه خان

یــک زندگــی شــاد و پــر از خوش بختــی بــا او 

تــرک کــرده اســت، او را در مقابــل خانــواده اش 

بــا درآوردن لباس هــای او از بدنــش، بــه بهانــه ی 

آوردن ســحر و جــادو از خانــه ی پــدرش، بررســی 

بدنــی کنــد؟

ــر پوســت خانواده هــا خشــونت هایی  امــروز زی

علیــه زنــان جریــان دارد کــه حتــا خــود زنــان نیــز 

خــود را بــا آن وفــق داده انــد و آن را از حقــوق 

ایــن  و  می داننــد  شــان  شــوهران  طبیعــی 

خشــونت ها را بــا تلخــی آن تحمــل می کننــد 

ــد. ــراض کنن ــه آن اع ــه ب ــدون آن ک ب

فریحــه )نــام مســتعار( پــای راســتش شکســته 

چشــمش  زیــر  هــم  کبودی هایــی  و  اســت 

ــا  ــت ب ــا و درش ــم های زیب ــود. چش ــده می ش دی

زنــان  ویژگی هــای  از  تیــره،  ابــروی  و  مژه هــا 

پشــتون اســت. خیلــی بیشــر از ســنش معلــوم 

می شــود. زمانــی می پرســم چنــد ســال دارد، 

مــادرش عکســی از روز عروســی او برایــم نشــان 

می دهــد و می گویــد فریحــه 2۳ ســال دارد و 

ایــن عکس هــا از روز عروســی اش اســت. فریجــه 

ــروس  ــودش، ع ــی خ ــه پاک ــفید ب ــاس س ــا لب ب

زیبــا، شــاداب و بانشــاط در عکس هــا ایســتاده 

اســت.

ــل از  ــرش قب ــد دخ ــض می گوی ــا بغ ــادر ب م

ــن همــه شــکنجه را متحمــل شــود،  ــن کــه ای ای

خیلــی زیبــا بــوده اســت. بــرای فریحــه یــادآوری 

می کنــم کــه هنــوز هــم خیلــی زیبــا اســت. 

لب هــای  روی  ملیحــی  و  شــیرین  لب خنــد 

نــازک، گابــی و رنجــور فریحــه بــرای چنــد 

ثانیــه ای پیــدا و دوبــاره ناپدیــد می شــود.

ــای  ــختی و ناله ه ــه س ــتانش را ب ــه داس فریح

پی هــم، برایــم بیــان می کنــد. چندیــن ســال 

ــان  ــر ش ــرای پ ــری را ب ــواده اش دخ ــش خان پی

ــد؛  ــه ان ــتگاری اش رفت ــه خواس ــد و ب ــندیده ان پس

امــا خانــواده ی او در بــدل ازدواج دخــر شــان 

بــا بــرادر فریحــه، خواســتار ازدواج فریحــه بــا 

ــن  ــا ای ــه ب ــن ک ــر خــود شــان می شــوند. از ای پ

ــه  ــار دادن طویان ــم ب ــه ه ــواده ی فریح ازدواج خان

از شــانه ی شــان کــم می شــود و هــم دخــر 

ــه  ــچ گون ــد، هی ــدا می کن ــوهر پی ــان ش ــوان ش ج

مخالفتــی نشــان منی دهنــد و بــا ایــن ازدواج 

ــد.  ــت می کنن ــه موافق ــر فریح ــن نظ ــدون گرف ب

نــکاح شــان صــورت می گیــرد و فریحــه تنهــا 

بــرای  عــروس خانــواده ی شــوهرش می شــود. 

همیــن از هــامن روزهــای نخســت ازدواجــش، 

بــه  بــار مســؤولیت های ســنگین خانــه  همــه 

دوش او گذاشــته می شــود. شــوهر فریحــه مــردی 

اســت بــا غیــرت بســیار بلنــد افغانــی. او، اعــامل 

خشــونت علیــه زنــش را یکــی از مصداق هــای 

غیــرت می دانــد و هیــچ گاهــی بــه او اجــازه ی 

حــرف زدن در مقابــل خانــواده و دوســتانش را 

منی دهــد. خانــواده اش نیــز بــا تعریــف و متجیــد 

غیــرت واالی او، او را در اِعــامل بیشــر ایــن اقتــدار 

تشــویق می کننــد و هــر روز رویــه ی او بدتــر از 

ــه او  ــا ب ــذرد؛ ام ــا می گ ــود. ماه ه ــل می ش روز قب

جــازه ی رفــن بــه خانــه ی پــدری اش را منی دهــد. 

بــدون هیــچ دلیلی تنهــا بــرای نشــان دادن اقتدار 

ــر  ــکنجه و تحقی ــه، او را ش ــر فریح ــلطه اش ب و س

ــن مــاه از ازدواج  ــن کــه چندی ــد. بعــد از ای می کن

ــرای  ــه ب ــای فریح ــذرد و خلق تنگی ه ــان می گ ش

رفــن بــه خانــه ی پــدری اش بیشــر می شــود، او را 

شــدیدا لت وکــوب می کنــد و بعــدا برایــش اجــازه 

می دهــد بــرای چنــد شــبی بــه خانــه ی پــدرش بــه 

ــه پــدرش  ــرود. بعــد از برگشــن از خان ــی ب مهامن

او را در دهلیــز مقابــل چشــم خواهــران و مــادرش 

ایســتاده می کنــد و لباس هایــش را یــک بــه یــک 

ــی  ــورد بررســی بدن ــش در مــی آورد و او را م از بدن

قــرار می دهــد. در چشــامن فریحــه بــا بیــان ایــن 

قســمت از داســتانش اشــک حلقــه می زنــد و برای 

ادامــه ی داســتانش نفــس عمیقــی می گیــرد. 

می گویــد بــا انجــام ایــن بررســی شــوهرش از 

خجالــت آب شــده اســت. بعــد از این که شــوهرش 

منی توانــد چیــزی را کــه انتظــار دارد دریابــد، 

ــوب  ــل لت وک ــا کیب ــه ب ــدن برهن ــامن ب ــا ه او را ب

ــد  ــد. بع ــرک می کن ــه را ت ــد و خــودش خان می کن

ــت مــادر شــوهرش رســیده  از شــوهرش حــاال نوب

ــد و  ــای او را می کش ــوهرش موه ــادر ش ــت. م اس

ــوده  ــدرش ب ــه ی پ ــی کــه او در خان ــد زمان می گوی

اســت، دخرانــش بــا هــم جنــگ و جــدال داشــته 

ــدرش  ــه ی پ ــه خان ــن او ب ــم رف ــش ه ــد و دلیل ان

ــه  ــا رفت ــزد م ــا ن ــاید از آن ج ــه ش ــن ک ــوده و ای ب

خانــواده ی  اعضــای  شــدن  بی اتفــاق  بــرای  و 

شــوهرش تعویــذ و طومــار گرفتــه و آن هــا را جــادو 

کــرده اســت.

دالیلــی غیــر منطقــی ای کــه حتــا فریحــه 

در مــوردش فکــر هــم نکــرده اســت. بعــد از 

ــدرش را  ــه ی پ ــه خان ــن ب ــازه ی رف ــر اج آن دیگ

برایــش منی دهنــد و بارهــا و بارهــا او را مــورد 

ــار  ــد. هــر ب ــرار می دهن ــه ق شــکنجه های بی روی

ــرگ  ــد م ــا ح ــوهرش او را ت ــه ش ــن ک ــد از ای بع

لت و کــوب می کنــد و خــودش خانــه را تــرک 

خانــواده اش  اعضــای  از  یکــی  بــه  می کنــد، 

ــت  ــر نوب ــاال دیگ ــد ح ــد و می گوی ــت می ده نوب

تــو اســت تــا او را بــه ســزای اعاملــش برســانی.

فریحــه دچــار  ایــن همــه شــکنجه  میــان 

مشــکات روانــی می شــود و بعــد از گذشــت 

چندیــن ســال بــرای آخریــن بــار زمانــی کــه 

برایــش  می کنــد،  لت و کــوب  را  او  شــوهرش 

شــکنجه  قــدر  آن  را  او  می خواهــد  می گویــد 

کنــد تــا ایــن کــه یــا مبیــرد یــا هــم دیوانــه 

ــی  ــر رضبات ــر اث ــد. ب ــرک کن ــه را ت ــود و خان ش

ــه او وارد می کنــد، پایــش کــر  کــه شــوهرش ب

ــم  ــه چش ــی ک ــی رود؛ زمان ــال م ــد و از ح می کن

بــاز می کنــد، خــودش را در خانــه ی پــدرش 

می بینــد. بعــد از ایــن کــه او از هــوش رفتــه 

اســت، شــوهرش او را در خانــه ی پــدرش بــرده و 

گفتــه اســت کــه دیگــر او را منی خواهــد. 

یــاری  بــه  شکســته  دل  و  پــا  بــا  فریحــه 

بــرادرش خــود را بــه یکــی از حوزه هــای پولیــس 

رســانده و خواهــان رســمی شــدن پرونــده اش بــه 

ــت. ــده اس ــی ش ــای عدل ارگان ه

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

خشونت برای اثبات قدرت مردانه
افسانه یاس
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انتخاباتــی  دســته ی  رهــر  پــدرام،  عبدالطیــف 

کــه  می کنــد  تأکیــد  امنیــت،  و  عدالــت  آزادی، 

نتیجــه ی انتخابــات ریاســت جمهوری، تحــت هیــچ 

رشایطــی، قابــل قبــول نخواهــد بــود.

آقــای پــدرام، روز شــنبه )5 دلــو( در یــک نشســت 

ــردم در  ــارکت م ــزان مش ــت، می ــل گف ــری در کاب خ

انتخابــات ریاســت جمهوری، در حــدی پاییــن بــود 

کــه اگــر نتیجــه ای هــم از ایــن انتخابــات بیــرون بیایــد 

و کســی بــه عنــوان برنــده ی نهایــی معرفــی شــود؛ بــاز 

هــم یــک دولــت مــروع روی کار نخواهــد آمــد.

انتخابــات  برگــزاری  از  مــاه  »چهــار  افــزود:  او 

نتیجــه ی  هنــوز  امــا  می گــذرد؛  ریاســت جمهوری 

نهایــی انتخابــات را بــه خاطــر مدیریــت در رونــد ایــن 

پروســه، اعــام نکــرده انــد.«

نهایــی  نتیجــه ی  کــرد،  عــاوه  پــدرام،  آقــای 

در  و  بــوده  نامــروع  ریاســت جمهوری،  انتخابــات 

بحــران  بــه  بحــران،  یــک  از  را  افغانســتان  واقــع، 

بــرد. خواهــد  دیگــری 

انتخابــات  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

ریاســت جمهوری در جریــان دو دور گذشــته، همــواره 

ــال داشــته و اعــام  ــه دنب ــادی را ب رس و صداهــای زی

نتیجــه  ی آن نیــز، بــا مشــکل فراوانــی روبــرو شــده 

اســت.

ــنبه )۱  ــات، روز یک ش ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس

ــات  جــدی( دو مــاه و 24 روز پــس از برگــزاری انتخاب

اعــام  را  ابتدایــی  نتیجــه ی  ریاســت جمهوری، 

ــه  ــا ب ــی، ب ــدارشف غن ــاس آن، محم ــر اس ــه ب ــرد ک ک

نتیجــه ی  برنــده ی  آرا  درصــد   5۰٫۶4 دســت آوردن 

ــب  ــن ترتی ــه همی ــد و ب ــام ش ــات اع ــی انتخاب ابتدای

ــه دســت آوردن ۳۹٫52 درصــد  ــا ب ــه ب ــه عبدالل عبدالل

آرا در رده ی دوم قــرار گرفــت.

شــکایت های  کمیســیون  حــارض،  حــال  در 

ــه  ــی را ب ــل رأی ده ــزار مح ــش از 5 ه ــی، بی انتخابات

ــا کمیســیون مســتقل  بازشــامری فرســتاده اســت، ام

انتخابــات، گفتــه اســت کــه رونــد بازشــامری، تــا 

کنــون آغــاز نشــده اســت.

ــد کــه  ــان، می گوین ــت بامی ــع امنیتــی در والی مناب

ــن  ــاله در ای ــر ۱5 س ــک دخ ــر ی ــناس، ب ــراد ناش اف

ــد. ــرده ان ــی ک ــاوز جنس ــت، تج والی

ــان،  محمدرضــا یوســفی، ســخن گوی پولیــس بامی

ــو( در  ــه )4 دل ــداد، روز جمع ــن روی ــه ای ــد ک می گوی

والیــت  مرکــز  در  فــوالدی  دوســت بیگ  روســتای 

بامیــان رخ داده اســت.

ــروف  ــاله، م ــر ۱5 س ــک دخ ــه ی ــد ک او می افزای

افــراد  و  بــوده  آب«  »جــوی  کنــار  در  لباس شــویی 

ــد. ــرده ان ــاوز ک ــر او تج ــناس، ب ناش

آقــای یوســفی، می گویــد کــه ایــن دخــر، بــه 

شــفاخانه منتقــل شــده و وضعیــت صحــی اش در 

حــال حــارض خــوب اســت.

ــداد  ــن روی ــان ای ــد عام ــد، هرچن ــد می کن او تأکی

متــواری شــده انــد؛ امــا تحــت تعقیــب نیروهــای 

ــد. ــرار دارن ــس ق پولی

والیــت  در  جــوان  بــر دخــران  تجــاوز جنســی 

ــز  ــن نی ــازه ای نیســت. پیــش از ای ــان، موضــوع ت بامی

چنیــن رویدادهایــی در ایــن والیــت رخ داده و برخــی 

ــد. ــده  ان ــت ش ــه آن بازداش ــد ب ــز در پیون ــراد نی اف

والیــت  »دوه منــد«  ولســوالی  باشــندگان 

متــام  بایــد  کــه  کــرده  انــد  فیصلــه  خوســت، 

خانواده هــا، کــودکان واجــد رشایــط شــان را بــرای 

ــا مدرســه بفرســتند. ــه مکتــب و ی ــم، ب آموخــن عل

حلیــم فدایــی، والــی خوســت، روز شــنبه )5 

اســاس  بــر  نوشــت،  تویــرش  برگــه ی  در  دلــو( 

دوه منــد،  ولســوالی  باشــندگان  فیصلــه ی 

کودکانــی کــه ســن قانونــی را بــرای فراگیــری علــم 

ــا مدرســه  ــه مکتــب و ی ــد ب ــد، بای تکمیــل کــرده ان

شــوند. فرســتاده 

ایــن فیصلــه،  »بــر اســاس  افــزوده اســت:  او 

ــان  ــط ش ــد رشای ــودکان واج ــه ک ــی ک خانواده های

ــد  ــغ ص ــتند، مبل ــه نفرس ــا مدرس ــب و ی ــه مکت را ب

افغانــی جریمــه می شــوند.« هــزار 

افغانســتان  جنــوب-رشق  در  خوســت  والیــت 

پاکســتان  کشــور  بــا  هم مــرز  و  دارد  موقعیــت 

اســت. پیــش از ایــن نیــز، چنیــن فیصله هایــی 

ســوی  از  والیــت  ایــن  ولســوالی های  ســایر  در 

بــود. باشــندگان محــل، صــورت گرفتــه 

در  معــارف،  وزارت  رســمی  آمــار  اســاس  بــر 

حــال حــارض افغانســتان، ۳٫7 میلیــون کــودک 

ــرون از مکتــب دارد کــه بیــش از  ــط بی واجــد رشای

نیمــی از آن را، دخــران تشــکیل می دهنــد. آمــار 

ــت  ــت خوس ــه در والی ــی ک ــد رشایط ــودکان واج ک

ــت. ــخص نیس ــد، مش ــده ان ــروم مان ــب مح از مکت

ــی  فقــر، ناامنــی و ســنت های موجــود، از عوامل

دور دســت  مناطــق  در  خانواده هــا  کــه  اســت 

افغانســتان، بــه خاطــر آن مانــع رفــن کــودکان 

شــان بــه مکتــب می شــوند.

ــبکه ی  ــان و ش ــروه طالب ــت، گ ــت خوس در والی

ــد و گفتــه می شــود  حقانــی، حضــور گســرده دارن

خانواده هــا  نــدرت  بــه  دلیــل،  همیــن  بــه  کــه 

حــارض می شــوند دخــران و پــران خــود را بــه 

مکتــب بفرســتند.

تجاوز جنسی بر دخرت ۱۵ساله
در بامیان

باشندگان دوه مند خوست: خانواده ای که 
کودکش را به مکتب نفرستد جریمه می شود

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 $

7
شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  مســؤوالن 

دســته بندی  مرحلــه ی  کــه  می گوینــد  انتخاباتــی، 

شــکایت های اســتینافی در دفــر مرکــزی ایــن کمیســیون 

ــد. ــان می یاب ــر، پای ــه روز دیگ ــا س ــامال ت ــان دارد و احت جری

کمیســیون  دبیرخانــه ی  رییــس  اعتــامدی،  چمن شــاه 

ــح  ــه ی صب ــه روزنام ــی، ب ــکایت های انتخابات ــه ش ــیدگی ب رس

ــه ی دســته  بندی  ــد کــه در حــال حــارض، مرحل ــل می گوی کاب

شــکایت های اســتینافی ۱۰ والیــت، پایــان یافتــه اســت.

تصنیــف  و  دســته بندی  »مرحلــه ی  می افزایــد:  او 

ــه  ــان یافت ــه ۱۰ والیــت پای شــکایت های اســتینافی نزدیــک ب

ــف  ــده تصنی ــزار پرون ــک ه ــا ی ــد ت ــه پنج ص ــک ب ــت. نزدی اس

شــده و آمــاده ی تحلیــل و بررســی اســت.«

آقــای اعتــامدی، می گویــد کــه تــا ســه روز آینــده، مرحلــه ی 

ــد و  ــان می رس ــه پای ــتینافی، ب ــکایت های اس ــته بندی ش دس

ــیون  ــای کمیس ــه اعض ــه ب ــور فیصل ــی، به منظ ــض ابتدای عرای

ــود. ــتاده می ش ــی فرس ــکایت های انتخابات ش

او تأکیــد کــرد، کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های 

انتخاباتــی، تــاش خواهــد کــرد تــا در مــدت تعیین شــده، 

ــه شــکایت های اســتینافی را تکمیــل کنــد. رونــد رســیدگی ب

شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  مســؤوالن 

انتخاباتــی، هفتــه ی گذشــته اعــام کردنــد کــه بیــش از شــش 

ــه ثبــت رســیده اســت. بیشــرین  هــزار شــکایت  اســتینافی ب

انتخاباتــی  از ســوی دســته های  اســتینافی،  شــکایت های 

ثبــات و همگرایــی، دولت ســاز و صلــح و عدالــت اســامی 

ــت. ــده اس ــت ش ثب

کمیســیون مســتقل انتخابــات، در اول مــاه جــدی، نتیجه ی 

تکمیــل  از  پــس  را  ریاســت جمهوری  انتخابــات  ابتدایــی 

بازشــامری آرا، اعــام کــرد. بــر اســاس ایــن نتیجــه، محمدارشف 

غنــی، بــا گرفــن بیــش از پنجــاه درصــد آرا در صــدر و عبداللــه 

عبداللــه، در مقــام دوم قــرار گرفــت. آقــای غنــی بیــش از ۹2۳ 

هــزار رأی )5۰.۶4 درصــد( و آقــای عبداللــه بیــش از 72۰ هــزار 

رأی )۳۹.52 درصــد( بــه دســت آورد.

از بیــش از ۱۶هــزار  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. ــامری 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 ۱5 روز ب جری

رســیدگی  کمیســیون  فیصلــه ی  از  پــس  اســت  قــرار 

انتخابــات  نهایــی  نتیجــه ی  انتخاباتــی،  شــکایت های  بــه 

شــود. اعــام  ریاســت جمهوری 

شــامری از چهره هــای سیاســی و جهــادی، بــه شــمول 

ــی، روز  ــیدحامد گیان ــه و س ــه عبدالل ــرزی، عبدالل ــد ک حام

شــنبه )5 دلــو( در خانــه ی محمــد محقــق، نشســتی را در 

ــد. ــزار کردن ــح برگ ــه ی صل ــورد پروس م

امیــد میثــم، معــاون ســخن گوی ریاســت اجرایــی، بــه 

نشســت،  ایــن  در  کــه  می گویــد  کابــل  صبــح  روزنامــه ی 

ــده،  ــد روز آین ــان چن ــا در جری ــت ت ــده اس ــه ش ــم گرفت تصمی

طــرح جامعــی در مــورد پروســه ی صلــح نهایــی شــود.

گرفتنــد  تصمیــم  سیاســی،  »چهره هــای  می افزایــد:  او 

کــه طــی چنــد روز آینــده، طــرح جامــع صلــح را نهایــی و 

ــاد  ــه ای را ایج ــان، کمیت ــد. هم چن ــرار دهن ــتور کار ق در دس

کردنــد و ایــن کمیتــه، مســؤولیت دارد تــا طرح هــای مختلــف 

احــزاب و جریان هــای سیاســی را در ارتبــاط بــه صلــح بــه 

 گونــه ی واحــد تهیــه کــرده و نظریــات و پیشــنهادهای همــه ی 

طرف هــا را درج کنــد.«

ــور  ــت در ام ــه وزارت دول ــد ک ــد می کن ــم، تأکی ــای میث آق

صلــح، از آدرس خــود در راســتای تقویــت اجــامع داخلــی 

تــاش می کنــد و چهره هــای سیاســی نیــز، فضــای دیگــری را 

ــد کــرد. ــورد ایجــاد خواهن ــن م در ای

یــا  صلــح  انحصــار  بــر  انتقــادات  او،  گفتــه ی  بــه 

انحصارگرایــی در پروســه ی صلــح، در ایــن نشســت مطــرح 

اســت.  شــده 

ــح  ــه صل ــده ک ــد ش ــت، تأکی ــن نشس ــد: »در ای او می گوی

ــت،  ــمول حکوم ــه ش ــتان، ب ــردم افغانس ــام م ــه مت ــوط ب مرب

ــادی  ــراد ع ــی و اف ــای مدن ــی، نهاده ــزاب سیاس ــت، اح دول

ــک  ــن اســت کــه ی ــر ای ــاش ب ــن  رو، ت ــه اســت؛ از همی جامع

اجــامع فراگیــر و همه شــمول بــا تنوعــات مختلــف تقویــت 

شــود و در ایــن نشســت هــم اکرثیــت قاطــع از رهــران متنفــذ 

و چهره هــای مهــم سیاســی افغانســتان حضــور داشــتند.«

پیــش از ایــن، رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی، 

ــتان، آرزوی  ــح در افغانس ــراری صل ــه برق ــود ک ــرده ب ــد ک تأکی

صلــح،  امــور  در  دولــت  وزارت  و  اســت  شــهروندان  متــام 

منی توانــد بــه تنهایــی پروســه ی صلــح را پیــش بــرد.

ــت  ــدی( در نشس ــنبه )۳۰ ج ــه، روز دوش ــه عبدالل عبدالل

ــه  ــن ک ــر ای ــی ب ــی مبن ــود: »اظهارت ــه ب ــران، گفت ــورای وزی ش

متــام فعالیت هــا در محــور یــک شــخص و یــا یــک وزارت 

ــک  ــت. ی ــی نیس ــوده و پذیرفتن ــنجیده ب ــرد، ناس ــورت گی ص

تیــم   بــرد.  پیــش  را  صلــح  مذاکــرات  منی توانــد  وزارت 

ــردم منایندگــی  ــوده و از همــه م ــع ب ــد جام ــده بای مذاکره کنن

ــد.« کن

ســوی  از  فرمانــی  اخیــرا،  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

آن،  اســاس  بــر  کــه  شــده  منتــر  ریاســت جمهوری 

ــت در  ــف وزارت دول ــح، از وظای ــه صل ــط ب ــای مرتب فعالیت ه

ــت  ــری، صاحی ــاد دیگ ــچ نه ــده و هی ــته ش ــح دانس ــور صل ام

نــدارد. را  ایــن زمینــه  و فعالیت هــا در  برنامه هــا  برگــزاری 

بــرای  ایــن حــال، در چنــد روز گذشــته، تاش هــا  بــا 

امضــای توافق نامــه ی صلــح میــان ایــاالت متحــده ی امریــکا و 

طالبــان، افزایــش یافتــه اســت. گــروه طالبــان، ابــراز امیدواری 

کــرده اســت کــه تــا اواخــر مــاه جــاری میــادی، توافق نامــه ی 

صلــح میــان ایــن گــروه و امریــکا، بــه امضــا برســد.

مرحله ی دسته بندی شکایت های استینافی 
در ۱0 والیت تکمیل شد

نشست چهره های سیاسی
برای طرح صلح

پدرام: نتیجه ی نهایی انتخابات ریاست جمهوری 
قابل قبول نخواهد بود
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باورها بر این است که تازه ترین حرکت طالبان برای »کاهش« 

عملیات نظامی با اعام یک آتش بس موقِت هفت تا ده روزه، قابل 

توجه ترین پیش رفت در ۱8 ماه مذاکره میان منایندگان دفر قطِر 

این گروه شورشی و ایاالت متحده به شامر می رود. چندین رسانه ی 

بین املللی هفته ی گذشته به نقل از مقامات طالبان که از آن ها 

آتش بس  احتامال طالبان یک  دادند که  نشد، گزارش  برده  نامی 

سخن گوی  شاهین،  سهیل  سپس  کرد.  خواهند  اعام  موقت 

طالبان، به روزنامه ی »داون« پاکستان گفت که این گروه »توافق 

با  توافق نامه ی صلح  به امضای  تا در روزهای منتهی  کرده است 

ایاالت متحده، عملیات نظامی اش را کاهش دهد.«

ایاالت  ویژه ی  فرستاده ی  خلیل زاد،  زملی  کنون  تا  هرچند 

متحده در امور صلح افغانستان، در این باره اظهار نظری نکرده 

است؛ اما بازدیدهای رساسیمه ی دیپلامتیک در ایاالت متحده، 

آن  نشان گر  گذشته،  هفته ی  چند  در  دوحه  و  اسام آباد  کابل، 

است که احتامل به وجود آمدن یک قرار موقت برای پایان دادن 

به جنگ ۱8ساله ی طالبان زیاد است. اگر روی آتش بس موقت 

به گفت وگوهای صلح که  تازه ای  این موضوع جان  توافق شود، 

به جریان می افتد و گاهی متوقف می شود، خواهد داد؛  گاهی 

اما یک توافق دایمی تر، با برخی از دام هایی روبه رو می شود که 

را  افغانستان  در  پایدار  صلح  به  رسیدن  پایانِی  هدف  می تواند 

کند. ناکام 

توافق نامه ی صلح رضبه  به  که  اولین چیزی  نخست،  قدم  در 

 )۱۳۹8 )۶میزان   2۰۱۹ سپتامر   28 انتخابات  نتایج  می زند، 

عبدالله  داکر  نیست.  مشخص  هنوز  که  است  ریاست جمهوری 

ملی،  وحدت  حکومت  در  غنی  رییس جمهور  همکار  عبدالله، 

برانگیخت؛  ]انتخابات[  ابتدایی  نتایج  مورد  در  را  پرسش هایی 

زمان  آن  از  کرد.  اعام  پیروز  کمی  تفاوت  با  را  غنی  که  نتایجی 

انداختند و  تا کنون، هواداران عبدالله چندین اعراض را به راه 

خواستار تحقیقات شدند. گفته می شود دلیل تأخیر طوالنی در 

اعام نتایج نهایی، جلوگیری از احتامل یک تأثیر منفی و معکوس 

در این برهه ی بسیار مهم است؛ آن هم زمانی که طالبان و ایاالت 

متحده در روند صلحی که از گذشته ها به دنبالش بودند، خوب 

می روند. پیش 

را  توافقی  طالبان  و  متحده  ایاالت  که  کنیم  تصور  بیایید 

امضا کرده اند که در آن خروج گام به گام نیروهای امریکایی از 

افغانستان  با رهری  روبه رو  و طالبان هم  افغانستان مطرح شده 

جبهه ی  در  کنند.  نهایی  را  دایمی  توافق  یک  تا  اند  نشسته 

افغان ها، چه کسی مالک توافق نامه ی صلح خواهد بود و آن را در 

می برد؟  پیش  به  تردیدها  و  شک  میان 

عبدالله  و  غنی  سناریو،  عملی ترین  شاید  و  محتمل ترین  در 

شان  ملی  وحدت  حکومت  به  نهایی،  نتایج  درنظرداشت  بدون 

ادامه خواهند داد؛ اما پرسش اصلی ای که ذهن بسیاری از مردم 

را در داخل و خارج از کابل به خود مشغول کرده، این است که این 

دو همکار )غنی و عبدالله( بر پایه ی چه رشایطی و تا چه زمانی در 

نبود جامعه ی بین املللی شانه به شانه خواهند ایستاد. آن ها حتا 

در حضور ایاالت متحده و همکاران بین املللی اش، حارض نبودند 

با هم کنار بیایند.

گذشته از غنی و عبدالله، سومین چالشی که احتامال جنبه ی 

مبهِم جنگ در افغانستان به شامر می رود، طالبان است. حدس 

و گامن ها در مورد این که چه کسی در افغانستاِن پس از نیروهای 

امریکایی و بر چه اساسی مالک دست آوردها خواهد بود، زیاد است؛ 

اما احتامال طالبان بانفوذترین نیرویی استند که پاسخ این پرسش 

را تعیین می کنند. برای برخی از بازی گران منطقه ای و بین املللی، 

این گروه عامل بسیار مهمی در آوردن صلح به افغانستان است؛ اما 

آیا طالبان به جهت منافع صلح عمل خواهند کرد؟

در کنار این که گروه طالبان دشواری های خودش را در برابر 

صلح دارد؛ تقسیم احتاملی قدرت با طالبان در کابل، به دو دلیل 

به  رسیدن  برای  گروه  این  خواست  است:  نگرانی  مایه ی  عمده، 

به  و  نشست  خواهند  عقب  طالبان  آیا  جهانی اش.  دید  و  قدرت 

غنی و عبدالله اجازه می دهند که کشور را بچرخانند یا بر گرفن 

سکان هدایت کشور پافشاری کرده و دیگران را به عنوان همکاران 

پذیرفت؟ کوچک خواهند 

از دوره ی حاکمیِت خشن طالبان  تلخ  با توجه به خاطره های 

بر افغانستان، به شمول نقض های جدی حقوق بری در اواسط 

آسانی  به  افغانستان  رهری  از  کسی  هیچ  میادی،   ۹۰ دهه ی 

این  پذیرفت.  نخواهد  پیش تاز  عنوان گروه سیاسی  به  را  طالبان 

برای قدرت شده که می تواند بسیاری  باعث تقای جدیدی  کار 

جناح  کنار  در  تا  کند  جبهه  تغییر  به  مجبور  را  جنگ ساالران  از 

باشند. قوی تر 

دید جهانی طالبان، عامل مهم دیگری است که باعث ترس و 

دارند که  باور  ناظران  افغانستان می شود.  میان مردم  نگرانی در 

هر چند ]منایندگان[ طالبان در خانه های قلعه مانند اقامت دارند 

و در هوتل های لوکس 5ستاره روبه روی دیپلامت های دریشی دار 

می نشینند؛ اما دیدگاه آن ها در مورد زنان، حقوق بر، آزادی بیان 

و.... تغییر زیادی نداشته است. ما عبدالغنی برادر، رییس  تیم  

مذاکره کننده ی طالبان، در پاسخ به پرسشی در مورد حقوق زنان، 

به »PBS Frontline« گفت: »طالبان در این مورد تغییری نکرده 

اند، ما متام حقوقی که خداوند برای زنان در سایه ی قانون اسام 

داده است را می پذیریم، اگر می خواهند کار و زندگی کنند، البته 

که این اجازه را به آن ها می دهیم.«

به  آرمان هایش  تطبیق  بدون  گروه  این  که  صورتی  در 

توافق نامه ی صلح برسد، وضع دشواِر داخلی طالبان برای گروهی 

را  جنگی اش  رسبازان  اسامی،  فاضله ی  مدینه ی  نام  به  که 

اندازه یک چالش  به هامن  استخدام و شست وشوی مغزی کرد، 

پایین رتبه ی  و  بلندرتبه  بود. متقاعد کردن مقامات  جدی خواهد 

داده شده،  آن چه وعده  از  پذیرفن چیزی کم تر  برای  این گروه 

بود. خواهد  دشواری  چالش 

اگر  است.  بزرگی  مانع  طالبان  کردن  ساح  خلع  عاوه،  بر 

گفت وگوها ی پس از خروج نیروهای خارجی برای یک توافق نامه ی 

نرسد، طالبان  نتیجه  به  افغانستان  دولت  با رهری  فراگیر صلح 

نسبت به دوباره تجهیز کردن رسبازان شان محتاط خواهند بود.

در سوی دیگر، برای دولت افغانستان، اعتامد کردن به طالبان 

که ارتش موازی  و آماده ای در حامیت از خود دارند، دشوار خواهد 

این  حقوق  جهان،  که  پوشاند  چشم  واقعیت  این  بر  نباید  بود. 

گروه را به دلیل تغییرات بزرگ در ترکیب و سیاست های طالبان، 

نظامی  قدرت  و  خشونت  دلیل  به  بلکه  منی شناسد،  رسمیت  به 

طالبان این کار را می کند.

داخلی،  عوامل  از  بیشر  بین املللی،  و  منطقه ای  جنبه های 

از  بدون تضمین  افغانستان کمک کرده است.  ادامه ی جنگ  به 

شدن  تبدیل  خطر  با  افغانستان  منطقه،  کشورهای  دخالت  منع 

روبه رو  قوی تر  و  بزرگ تر  همسایگان  برای  شطرنجی  صفحه ی  به 

که  در صورتی  و  داده  رخ  نیز  در گذشته  اتفاق  این  خواهد شد. 

و  هندوستان  پاکستان،  از  تضمین  گرفن  بدون  متحده  ایاالت 

ایران برای دخالت نکردن در امور افغانستان، نیروهایش را خارج 

بیفتد. اتفاق  دوباره  است  ممکن  کند، 

جدا از نگرانی های گسرده از اوضاع امنیتی، افغانستاِن پس از 

طالبان پیش رفت کرده است. شاخص ها حاکی از پیش رفت هایی 

در بخش حقوق بر، حقوق زنان، آموزش، آگاهی در میان مردم، 

جایی  تا  و  بهداشت  فقر،  کاهش  زندگی،  به  امید  زیرساخت ها، 

اقتصاد، است.

نیروهای  خروج  از  پس  افغانستان  رهری  میان  مخالفت ها 

امریکایی، نه تنها دست آوردهای به سختی کسب شده را به هدر 

خواهد داد، بلکه کشور را به سوی جنگ دیگری نیز می برد. برای 

ایاالت متحده و جامعه ی بین املللی  از چنین جنگی،  جلوگیری 

باید مطمنئ شوند که طالبان به محض گفت وگوی صلح با دولت 

افغانستان، دوباره متوسل به خشونت منی شوند. حتا اگر این روند 

یابد،  ادامه  می رود  انتظار  چه  آن  از  طوالنی تر  زمان  مدت  برای 

راه حل  یک  به  یافن  دست  برای  وسیله ای  تنها  باید  گفت وگوها 

باشد. پایدار 

مذاکرات  در  را  خود  جای گاه  باید  افغانستان  دولت  دوما، 

افغانستان،  رهری  اعضای  دیگر  و  طالبان  میان  بین االفغانی 

داشته باشد. هر گونه تاش طالبان برای تضعیف اختیار دولت، 

کند. بی ارزش  را  روند  این  متام  و  کرده  ایجاد  مشکل  می تواند 

بازی گران منطقه ای – به ویژه پاکستان، ایران و هند – نباید با 

طرف داری از یک جبهه ی خاص و پیشتیبانی یا مخالفت با گروه 

صلح  گفت وگوهای  بر  نفوذ  اعامل  برای  بهانه ای  دیگر،  جناح  یا 

باشند. داشته  بین االفغانی 

دام های روند صلح افغانستان
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