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گزارش روز

یادداشت روز

گزارش روزآموزش

گزارشگفت وگو

ســازمان صحــت چیــن، روز جمعــه )۱۱ دلــو( 

ــار  ــه اســت کــه آم ــازه ی خــود گفت ــر گــزارش ت ــا ن ب

قربانیــان ویــروس کرونــا بــه ۲۱۳ نفــر رســیده و بیــش 

ــا  ــروس مبت ــن وی ــه ای ــز ب ــر نی ــر دیگ ــزار نف از ۱۰ ه

ــد. شــده ان

همزمــان بــا گســرش رسیــع ایــن ویــروس در 

ناوقــت  رسارس جهــان، ســازمان جهانــی صحــت، 

ــت  ــان وضعی ــو( در رسارس جه ــنبه )۱۰ دل روز پنچ ش

اضطــراری اعــام کــرد.

در انگلیســی واژه ای اســت بــه نــام »Wish« یــا 

هــان »خواســت« آدمــی. زمانــی کــه خواســت مطــرح 

شــد، بــرای رســیدن بــه هــان خواســت »Vision« یــا 

هــان »نــگاه« انســان بــه آن خواســت پیــش می آیــد. 

آدمــی در زندگــی فــردی و اجتاعــی خــود موفــق 

می شــود کــه »خواســت« داشــته باشــد و برای رســیدن 

بــه آن خواســت »نــگاه« خــود را مشــخص کنــد. زمانــی 

ــان  ــود، آن زم ــوم ب ــت معل ــه خواس ــی ب ــگاه آدم ــه ن ک

اســت کــه بــرای رســیدن بــه آن خواســت اقــدام و گام 

بــه گام مراحــل ایــن نــگاه را تعقیــب می کنــد و در 

نهایــت بــه آن خواســت می رســد. کســی بــه خواســت 

ــت... ــا خواس ــه ی ــد ک ــود منی رس خ

عبدالرحامن ننگ )رییس دبیرخانه ی 

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان(

نظامــی  تاکتیــک   شــیوه های  از  یکــی  مایــن 

ــرای زمین گیــر کــردن دشــمن اســتفاده  اســت کــه ب

ــای  ــوال در درگیری ه ــک معم ــن تاکتی ــود.  ای می ش

کــه  را  جغرافیایــی  و  می شــود  انجــام  نامتــوازن 

ــه  ــر ب ــای درگی ــت، طرف ه ــرد اس ــگ و ن ــاهد جن ش

ــن  ــد. ای ــع، ماین گــذاری می کنن منظــور ایجــاد موان

ــورد  ــوری م ــش از هرکش ــتان بی ــک در افغانس تاکتی

اســتفاده قــرار گرفتــه اســت کــه آغــاز گســرده ی آن 

ــم... ــه تهاج ــار اول ب ــرای ب ب

ســازمان عفــو بین امللــل، روز چهارشــبنه )9 دلــو( 

در تازه تریــن گــزارش خــود در مــورد افغانســتان، 

گفتــه اســت کــه ســال ۲۰۱9 میــادی مرگ بارتریــن 

ســال بــرای کــودکان در ایــن کشــور بــوده اســت 

ــای  ــان درگیری ه ــودکان در جری ــن ک ــر ای ــه بیش ک

مســلحانه کشــته شــده انــد. نــر ایــن گــزارش 

نگرانی هــای زیــادی را بــرای مــردم افغانســتان و 

رسارس  در  بــری  حقــوق  مدافــع  ســازمان های 

ــت. ــار آورده اس ــه ب ــان ب جه

نورســتان،  برویــم  بیایــه،  آتش بــس  می شــه  »دمل 

ماســت  بزنیــم،  اشــپیاق  برقصیــم،  بخندیــم،  بدویــم، 

دریــای  پردرختــش،  ســبز  تپه هــای  بخوریــم.  وطنــی 

ده  کنیــم.  ملــس  شــه  عمیــق  آســان  و  دیوانــه اش 

ــش آشــنا شــویم.  ــا کبوترهای ــاال شــویم. ب ــش ب درخت های

دمل می شــه ده کوه هــای نورســتان آواز بخوانیــم، جیــغ 

بزنیــم. دل شــا چــه می شــه؟«

آن جایی که گفت وگوهای...

رییس جمهــور غنــی تأکیــد کــرده اســت کــه نیروهــای 

ــد و  ــتان را دارن ــاع از افغانس ــی دف ــان توانای ــی افغ امنیت

توانســته انــد گــروه تروریســتی داعــش را رسکــوب کننــد. 

روز  ریاســت جمهوری،  ارگ  مطبوعاتــی  دفــر 

ــه  ــت ک ــه اس ــه ای گفت ــر خرنام ــا ن ــو( ب ــه )۱۱دل جمع

جــرال... بــا  غنــی،  محمــد ارشف 

ویژه ی صلح

مشــاور امنیــت ملــی افغانســتان، تأکیــد کــرده اســت 

کــه زنــان والیــت تخــار قربانــی اصلــی جنــگ انــد و بایــد 

در پروســه ی صلــح نقــش فعــال داشــته باشــند. 

ــا  ــو( ب ــی، روز جمعــه )۱۱دل دفــر شــورای امنیــت مل

ــا  ــب، ب ــه مح ــه حمدالل ــت ک ــه اس ــه ای گفت ــر خرنام ن

ــدار... ــت تخــار دی ــان والی ــدگان زن مناین

ــا در  ــروس کرون ــرش وی ــا از گس ــال نگرانی ه ــه دنب ب

چیــن، وزارت خارجــه ی افغانســتان گفتــه اســت کــه 

تــاش می کنــد دانش جویــان افغانــی کــه در معــرض 

شــیوع ایــن ویــروس قــرار دارنــد را، بــه ایــن کشــور 

برگردانــد. 

یکی از مســؤوالن این وزارت، روز جمعه...

غنی: نیروهای امنیتی توانایی دفاع
 از افغانستان را دارند

حمدالله محب: زنان تخار قربانی اصلی
جنگ اند

تالش وزارت خارجه برای برگرداندن 
دانش جویان افغان از چین

دمل می شه آتش بس بیایه، دل شام چه می شه؟

خیمه های گرم تحصن در زمستان رسد

ننگ: 300 هزار رای یک 
توطئه ی انتخاباتی است

خواست گاری

در اثر انفجار ماین هر ماه 
»132« غیرنظامی کشته 

می شوند

مرگ 213 نفر در چین و آمادگی 
افغانستان برای جلوگیری از 

ویروس کرونا

تقابل گروه های تروریستی با 
حکومت افغانستان عامل اصلی 

تلفات غیرنظامیان
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درنگ ِکوتاه  بر نسل های 
دانشگاه ها در نظام تحصیالت عالی
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سازمان عفو بین امللل، روز چهارشبنه 

)9 دلو( در تازه ترین گزارش خود در مورد 

 ۲۰۱9 سال  که  است  گفته  افغانستان، 

برای کودکان  میادی مرگ بارترین سال 

این  بیشر  که  است  بوده  کشور  این  در 

اند.  شده  کشته  مسلحانه  درگیری های  جریان  در  کودکان 

نر این گزارش نگرانی های زیادی را برای مردم افغانستان 

بار  به  جهان  رسارس  در  بری  حقوق  مدافع  سازمان های  و 

است. آورده 

 ۲۰۱9 سال  اول  ماه   9 در  تنها  گزارش،  این  بنیاد  بر 

درگیری های  نتیجه ی  در  کودک   4۰۰ و  هزار  دو  میادی، 

شده  اند. زخمی  و  کشته  افغانستان  در  مسلحانه 

از گروه های  این گزارش خود  سازمان عفو بین امللل، در 

که  کرده  یاد  گروهای  عنوان  به  داعش  و  طالبان  تروریستی 

اند. وارد کرده   غیرنظامیان  به  را  تلفات  بیشرین 

آنچه در این گزارش آمده است، در سال ۲۰۱9 میادی، 

به طور مجموعی دو هزار 56۳ نفر در افغانستان کشته و پنچ 

هزار 676 نفر دیگر زخمی شده  اند. این سازمان افزوده است 

که بیشرین رقم این تلفات از ماه جوالی تا سپتامر ۲۰۱9 

میادی به ثبت رسیده است.

از  بین املللی جرایم،  دادگاه  که  است  گفته  این سازمان 

خودداری  افغانستان  در  جنگی  جنایات  مورد  در  تحقیقات 

پیگرد  برای  به حال  تا  نیز  افغانستان  و حکومت  است  کرده 

تخطی های جدی حقوق بری به  شمول خشونت علیه زنان 

بوده است. ناکام  بر مدافعان حقوق بر،  و حمات 

عفو  سازمان  در  آسیا  جنوب  بخش  معاون  ورایچ،  عمر 

بین امللل، گفته است که جنگ در افغانستان در حال کاهش 

نه، بلکه رو به افزایش است و غیرنظامیان نیز بیشرین قربانی 

می پردازند. را 

افغانستان  بر  حقوق  مستقل  کمیسیون  سویی  هم  از 

 ۲۰۱9 سال  در  غیرنظامیان  تلفات  که  می گوید  این  ضمن 

هم  هنوز  که  می کند  تأکید  اما  بوده؛  کاهش  به  رو  میادی 

متام  برای  نگرانی  مایه ی  غیرنظامیان  تلفات  موجودیت 

است.  بری  حقوق  مدافع  نهادهای 

نعیم نظری، سخن گوی این کمیسیون، به روزنامه ی صبح 

کابل می گوید که میزان تلفات غیرنظامیان، در سه ماه اول 

ماه  سه  در  برعکس  و  داشته  افزایش  میادی   ۲۰۱9 سال 

اخیر این سال رو به کاهش بوده است. 

تلفات  آنچه  سخن گوی کمیسیون حقوق بر می گویند، 

کودکان در سال ۲۰۱9 میادی نسبت به یک سال قبل آن 

یافته است. افزایش 

بر  حقوق  مستقل  کمیسیون  که  می گوید  نظری  نعیم 

بارها از طرف های درگیر در جنگ خواسته است تا در جریان 

را  بری  حقوق  اصول  و  جنگ  قوانین  مسلحانه  منازعات 

نیروهای  نه  افغانستان،  نه دولت  بدبختانه  اما  کنند؛  رعایت 

بین امللی و نه گروه طالبان هیچ کدام شان قوانین درج شده 

تلفات غیرنظامیان  افزایش  آن  نتیجه ی  نکردند که  را رعایت 

است. بوده 

تلفات  افزایش  دلیل  بر  حقوق  مستقل  کمیسیون 

غیرنظامیان به ویژه کودکان را تقابل گروه های تروریستی با 

حکومت افغانستان می داند و می گوید که این گروه به منظور 

ایجاد ترس و وحشت، به گونه ای تأسیسات عامه، مکان های 

مقدس و مردم ملکی را هدف قرار می دهد و این عدول آشکار 

از اصول حقوق بری و جنایت جنگی محسوب می شود.

این که  از  بین امللل، جدا  تازه ی سازمان عفو  در گزارش 

خوانده  غیرنظامیان  تلفات  مسؤول  داعش  و  طالبان  گروه  

شدند، یک بخش از این تلفات به نیروهای ارتش نیز نسبت 

در  دفاع،  وزارت  آمان، سخن گوی  فواد  اما  است؛  داده شده 

گفت وگو با روزنامه ی صبح کابل می گوید که حفظ جان افراد 

دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  نظامی  عملیات  صدر  در  ملکی 

مسکونی  خانه های  که  منطقه ای  هر  در  و  دارد  قرار  افغان 

از  با وجود طالبان هم  امنیتی  نیروهای  باشد،  وجود داشته 

به  نرسیدن  آسیب  خاطر  به  ساحات  این  در  عملیات  انجام 

می کنند. خود داری  غیرنظامیان، 

افراد  تلفات  عامل  بیشرین  »طالبان  گفت:  امان  آقای 

ملکی استند. آن ها در خانه های مردم موضع می گیرند، آن ها 

انفجار می کنند.« را سپر قرار می دهند و در میان شهرها 

رسخط  همواره  افغانستان  در  غیرنظامیان  تلفات  افزایش 

کاهش  از  بارها  افغانستان  مقام های حکومت  و  بوده  خرها 

را کاهش  ملکی  افراد  تلفات  بتواند  که  کارشیوه ای  و  تلفات 

اند.  زده  بدهد، حرف 

حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی که روز سه شنبه 

)۸ دلو( به منظور بررسی وضعیت امنیتی والیت جوزجان به 

طالب  هراس افگنان  که  است  گفته  بود،  رفته  شرغان  شهر 

در جریان جنگ، از غیرنظامیان، به ویژه کودکان و بانوان، به 

عنوان سپر انسانی استفاده می کنند و این قابل قبول نیست.

اصلی  مسؤول  را  طالبان  گروه  بارها  غنی،  رییس جمهور 

به  طالبان  از  و  دانسته  افغانستان  در  نظامیان  غیر  تلفات 

یاد  کشور  این  در  غیرنظامیان  کشتار  تهداب گذار  عنوان 

. می کند

گروه های  دیگر  و  طالبان  که  می گوید  غنی،  آقای 

مسؤول  اند.  ثبت  افغانستان  مردم  حافظه ی  در  تروریستی، 

و  اند  طالبان  افغانستان  در  غیرنظامیان  تلفات  اصلی 

گروه های دیگر تروریستی نیز زمینه ی فعالیت های تروریستی 

می کنند. فراهم  طالبان  برای  را 

طالبان،  گروه  سخن گوی  مجاهد،  ذبیح الله  همه  این  با 

به روزنامه ی صبح کابل می گوید که عامل اصلی تلفات غیر 

نظامیان در افغانستان نظامیان امریکایی و نیروهای امنیتی 

افغانستان استند که در جریان عملیات شبانه به مردم تلفات 

عفو  سازمان  ادعای  طالبان  گروه  هم چنان  می کنند.  وارد 

بین امللل مبنی بر وارد کردن تلفات بر کودکان و مردم ملکی 

از سوی این گروه را رد می کند.

مــا  خواســت های  بــه  دولــت  »اگــر 

حکومــت  مناینده هــای  نکنــد،  توجــه 

مرکــزی در ادارات محلــی غــور را رخصــت 

دولــت  بــا  را  خــود  روابــط  می کنیــم، 

قطــع و شــناس نامه های مــان را آتــش 

کــه  اســت  هشــداری  ایــن  می زنیــم« 

یکــی از تحصن کننــدگان در والیــت غــور، در رسمــای منفــی 

ــه  ــازده، ب ۱۸ درجــه ی ســانتی گراد پنج شنبه شــب ســاعت ی

می دهــد. مرکــزی  حکومــت 

شــهروندان فیروزکــوه -مرکــز والیــت غــور-، ۱۳ روز پیــش، 

در پــی آنچــه بی توجهــی اداره ی کابــل و بی عدالتــی در 

اعراضــی،  حرکــت  یــک  در  می خواننــد،  متــوازن  رشــد 

متــام ادارات دولتــی را بــه شــمول بانک هــای خصوصــی 

ایــن  انــد.  کــرده  پــا  بــه  تحصــن  خیمه هــای  و  بســته 

بــه  کــه  می خواهنــد  حکومــت  از  اعراض کننــدگان، 

نیازهــای اولیــه ی شــهروندی شــان کــه بــرق و رسک اســت، 

ــی  ــت مل ــت امنی ــفاخانه ها و ریاس ــا ش ــد. تنه ــیدگی کن رس

غــور دروزاه هایــش بــاز اســت.

عبدالحــی تابــش، ســخن گوی حرکــت »راه و روشــنی«، در 

متــاس تلفونــی ای کــه پنج شنبه شــب بــا او داشــتم، از یکــی 

ــته  ــش، از بس ــرد. تاب ــت می ک ــن صحب ــای تحص از خیمه ه

بــودن دروازه هــای ادارات دولتــی گفــت و ایــن کــه کارمنــدان 

دولــت، روزانــه در کنــار مــردم در خیمه هــای تحصــن حضــور 

می یابنــد. بــه گفتــه ی ســخن گوی حرکــت راه  و روشــنی، 

بــه دلیــل ایــن کــه غــور شــاه راه یــا اهــرم فشــار دیگــری علیــه 

حکومــت مرکــزی نــدارد، مــردم همــه تصمیــم گرفتنــد کــه بــا 

ــه  ــت، حکومــت را وادار ب ــن والی بســن ادارات دولتــی در ای

توجــه در مــورد حقــوق اولیــه و اساســی شــان کننــد.

ــی  ــی نافرمان ــش در پ ــال پی ــنی، دو س ــت راه و روش حرک

ــن  ــت. ای ــکل گرف ــور ش ــی غ ــاالن مدن ــده ای از فع ــی ع مدن

فعــاالن مدنــی، در ۱9 عقــرب ســال ۱۳96، بــا برپایــی 

خیمــه ی تحصــن در رسمــای منفــی چنــد درجــه، بــا خواســت 

اســفالت رسک )هرات-غــور و کابل-غــور( و تکمیــل پــروژه ی 

بنــد بــرق »پــوزه ی لیــچ«، دســت بــه نافرمانــی مدنــی زدنــد. 

ــت های  ــنیدن خواس ــرای ش ــل ب ــی از کاب ــان، هیأت در آن زم

اعراض کننــدگان فرســتاده شــد کــه بــرای مــردم، تعهــد 

ــت دو  ــا گذش ــود؛ ب ــر رسک را داده ب ــد کیلوم ــفالت ص اس

ــت.  ــده اس ــی ش ــد عمل ــر از آن تعه ــا ده کیلوم ــال، تنه س

تابــش می گویــد کــه ایــن بــار دولــت منی توانــد آنــان را 

ــب بدهــد. فری

حکیــم ســاعی، یکــی از اعراض کننــدگان در غــور، در 

گفت وگــوی تلفونــی ای برایــم گفــت، تنهــا مناینده هــای 

دولــت در غــور، ارگان هــای محلــی ایــن والیــت اســتند؛ »بــه 

همیــن دلیــل دروازه هــای ایــن ادارات را بســته ایــم.« ســاعی 

ــم  ــور مته ــه غ ــبت ب ــی نس ــه بی توجه ــزی را ب ــت مرک حکوم

می کنــد و می گویــد کــه »منی فهمــم واقعــا چــه چیــزی 

باعــث شــده اســت کــه غــور و مردمــش از چشــم دولــت 

افتــاده انــد.« حکیــم ســاعی، ایــن تحصــن و خواســت هایش 

بــرآورده  بــه  را، خواســت های قانونــی و دولــت را مکلــف 

کــردن آن می دانــد.

در حکومــت پســاطالبانی، بــه دلیــل اجاعــی کــه در 

بــن شــکل گرفــت، دو گــروه امتیــازات بیشــری را بــه خــود 

را  اختصــاص دادنــد؛ فرماندهــان جهــادی ای کــه خــود 

تکنوکرات هایــی  و  می پنداشــتند  افغانســتان  میراث خــوار 

کــه بــا آمــدن نیروهــای ایتــاف بین املللــی، وارد افغانســتان 

شــده بودنــد و از مهره هــای قابــل اعتــاد خارجی هــا بــه 

ــراِت  ــرا تکنوک ــرزِی ظاه ــه ک ــت، ب ــد. حکوم ــار می رفتن ش

بــه  کــس  هــر  دیگــران  و  رســید  خــارج  تحصیل کــرده ی 

گرفتنــد.  آن  از  ســهمی  داشــتند،  کــه  نفــوذی  انــدازه ی 

تقســیم قــدرت ناعادالنــه از همیــن جــا بیــن افــراد و گروه هــا 

تقســیم شــد؛ یعنــی امکانــات تــا ایــن کــه در جغرافیــا تقســیم 

شــود، تقســیم بــر شــخصیت ها و منافــع آنــان شــد. اگــر بــه 

ــت  ــل اهمی ــه دلی ــید، ب ــری رس ــات بیش ــم امکان ــی ه والیت

مرکــزی  حکومــت  سیاســت گذاری  در  آن  از  چهره هایــی 

بــود. غــور یکــی از والیت هــای دوردســت اســت کــه نــه 

ــوذی  ــراد بانف ــه اف ــود و ن ــوی ای در آن ب ــی ق ــان سیاس جری

کــه بتواننــد سیاســت دولــت را بــر منافــع غــور ســوق بدهنــد؛ 

ــا اعراضــی کــه دولــت  ایــن بی دفاعــِی غــور و نبــود صــدا ی

ــه توجــه کنــد، رسانجــام ده هــا شــهروند غــور را در  را وادار ب

ــد از آن،  ــال بع ــاند و دو س ــان کش ــه خیاب ــتان ۱۳96 ب زمس

ــِی  ــازه، ادارات دولت ــی ت ــدگان، در اقدام هــان اعراض کنن

ــر  ــل تعمی ــان را مقاب ــن ش ــای تحص ــته و خیمه ه ــور را بس غ

ــد. ــا کــرده ان ــه پ والیــت غــور، ب

برپایــی خیمه هــای تحصــن در غــور و بســن دروازه هــای 

ادارات دولتــی در ایــن والیــت، طــی چنــد روز اخیــر، بازتــاب 

زیــادی در شــبکه های مجــازی داشــته اســت. عــده ای از 

ــی،  ــت مردم ــن حرک ــت از ای ــا حای ــوک، ب ــران فیس ب کارب

والیــات  محروم تریــن  و  آســیب پذیرترین  از  یکــی  را  غــور 

خوانــده و دولــت را بــه بی توجهــی در قبــال مــردم غــور متهــم 

کــرده انــد. آنچــه مــردم غــور را بــه خشــم آورده اســت، توزیــع 

ناعادالنــه ی رسمایــه ی ملــی اســت کــه بایــد بــر اســاس 

شــود.  تقســیم  افغانســتان  نقــاط  متــام  نیازمندی هــای 

شــهروندان ایــن والیــت، مدعــی انــد کــه دولــت ســاالنه ده هــا 

ــد؛  ــاص می ده ــات اختص ــر والی ــه دیگ ــعه ای ب ــروژه ی توس پ

امــا غــور تــا هنــوز بــه هیــچ والیتــی رسک اسفالت شــده 

ــدارد. ن

پســتی  در  نویســنده،  و  شــاعر  محمــدی،  ســیدرضا 

در  اســتوره ها  و  تاریخــی  افتخــارات  بــه  طوالنــی ای، 

جغرافیــای مربــوط بــه غــور پرداختــه و گفتــه اســت کــه 

»ســال ها اســت مســیر هرات-غور-بامیان-کابــل کــه ســفر 

ــه پایتخــت را نیــم می کنــد، طــرح می شــود و انجــام  غــرب ب

ــار بــه حاشــیه نیفتــد. او بــا اســتناد  منی شــود کــه کنده

از کتاب هــای داســتانی »گرگ هــای دونــدر« و »رسزمیــن 

»ســیامک  افغانســتانی  معــارص  نویســنده ی  از  جمیلــه« 

در  دولــت  و  مــا  و  دزد  افتــادن  چگونگــی  بــه  هــروی«، 

رسکــوب جــان و بریــدن زبــان غــور پرداختــه اســت.

غــور، یکــی از نقــاط تاریخــِی افغانســتان اســت کــه 

در گذشــته  سلســله ی غوریــان را در خــود داشــته اســت؛ 

ــان، در 599  ــار جــام، یکــی از شــهکارهای معــاری جه من

هجــری، در 64 مــر ارتفــاع در ایــن والیــت ســاخته شــد کــه 

پــس از قطــب منــار در دهلــی، بلندتریــن منــار آجــری جهــان 

اســت؛ منــاری کــه در پــی رسازیــر شــدن ســیاب ها در بهــار 

ــکو،  ــد. یونس ــه آن وارد ش ــدی ای ب ــیب های ج ــال، آس امس

بــرای حفاظــت از ایــن آبــده ی تاریخــی، دو میلیــون دالــر را 

بــه وزارت اطاعــات و فرهنــگ کمــک کــرده اســت. بیــش از 

۲۰۰ آبــده ی تاریخــی در ایــن والیــت وجــود دارد کــه نزدیــک 

ــودی اســت. ــه ۸۰ درصــد آن در معــرض ناب ب

ناهیــد فریــد، وکیــل مــردم هــرات در پارملــان، بــه حایت 

از حرکــت اعراضــی »راه و روشــنی« در غــور، نوشــته اســت: 

ــنی آن درس  ــا در روش ــد ت ــرق می خواهن ــوری ب ــران غ »دخ

بخواننــد، داکــران غــور بــرای تــداوی مریضــان خــود نیــاز بــه 

روشــنایی دارنــد، دهقان هــای غــور رسک می خواهنــد تــا 

محصــوالت زراعتــی شــان را بــه بــازار برســانند و زنــان غــور، 

بــرای فرزنــدان خــود کلینیــک و مکتــب می خواهنــد...« ایــن 

وکیــل پارملــان، غــور را از محروم تریــن نقــاط افغانســتان 

خوانــده و گفتــه اســت کــه ســال ها اســت رسک و بــرق غــور، 

ــده اســت. در حــدود وعده هــای انتخاباتــی باقــی مان

حرکــت اعراضــی »راه و روشــنی«، بــر خــاف بیشــر 

حرکت هــای مدنــی در افغانســتان کــه رنــگ و بــوی قومــی و 

ســمتی می گیرنــد، بــه عنــوان یــک صــدای عدالت خواهانــه 

مختلــف  طیف هــای  از  آدم هایــی  و  اســت  شــده  مطــرح 

ــراض رس داده انــد.  ــدا بــا آن اع ــه هم ص جامع

خواســت های  بررســی  بــرای  مرکــزی،  حکومــت 

تحصن کننــدگان در غــور، هیأتــی را تشــکیل داده اســت تــا 

از نزدیــک، بــه خواســته های مــردم گــوش دهنــد و اقدامــات 

دولــت را بــرای شــان بازگــو کننــد. دو ســال پیــش نیــز، 

هنگامــی کــه حرکــت راه و روشــنی، خیمه هــای تحصــن 

ــف  ــای مختل ــکل از نهاده ــی متش ــود، هیأت ــرده ب ــا ک ــه پ ب

ــرای  ــرد و ب ــفر ک ــت س ــن والی ــه ای ــور، ب ــی و وکای غ دولت

آنــان وعــده ی اســفالت ۱۰۰ کیلومــر رسک را داد؛ وعــده ای 

کــه تــا هنــوز ۱۰ کیلومــر آن تطبیــق شــده اســت؛ امــا ایــن 

بــار، عبدالحــی تابــش، ســخن گوی ایــن حرکــت مدنــی، 

می گویــد کــه تــا دولــت ســند کتبــی و قابــل اعتبــار بــه آنــان 

ندهــد، دســت از تحصــن برنخواهنــد داشــت. او، می گویــد: 

»هوشــیار از یــک ســوراخ دو بــار گزیــده منی شــود.«

2

در حالــی کــه هــر روز بــر تعــداد یتیــان، کــودکان 

کار  کــودکان  و  خیابانــی  کــودکان  بی رسپرســت، 

عدلیــه  وزارت  می شــود،  اضافــه  افغانســتان  در 

اعــام کــرده اســت کــه 796 کــودک بــه دالیــل 

ــت  ــاح و تربی ــز اص ــون در مراک ــای گوناگ بزهکاری ه

می شــوند.  نگــه داری  کشــور  رسارس  در  کــودکان 

جنــگ،  مســتقیم  نتیجــه ی  کــودکان  بزهــکاری 

ناامنــی، عــدم تربیــه ی مناســب و جامعــه ی آشــوب زده 

اســت کــه طــرح و برنامــه ای بــرای تربیــت نســل فــردا 

و ســاخن آینــده نــدارد و متــام هم وغــم آن رصف 

جنــگ و انسان کُشــی شــده اســت.

ســازمان عفــو بین امللــل گفتــه اســت کــه جنــگ 

ــن  ــادی، مرگ بارتری ــال ۲۰۱9 می ــتان در س افغانس

و  بــوده  کــودکان  بــرای  دنیــا  متــام  در  جنــگ 

زخمــی  و  کشــته  کشــور  ایــن  در  کــودک   ۲4۰۰

غیرنظامیــان  شــدن  کشــته  مســأله ی  انــد.  شــده 

ــه  ــه ب ــا توج ــتان ب ــودکان در افغانس ــان و ک ــل زن مث

پیچیدگــی و نامنظــم بــودن جنگ هــا، همیشــه جــزو 

مصیبت هــای بــزرگ بــوده کــه موجــب ناهنجــاری 

زیــاد در جامعــه شــده و تبعــات مخــرب و بــد داشــته 

ــب و  ــگ از مکت ــل جن ــه دلی ــه ب ــی ک ــت. کودکان اس

تحصیــل بــاز می ماننــد و یــا والدیــن خــود را از دســت 

عاقبتــش  کــه  می شــوند  دنیایــی  وارد  می دهنــد، 

ــت؛  ــوده اس ــخ ب ــک و تل ــتان تاری ــه در افغانس همیش

ایــن کــودکان بی پنــاه، وارد جامعــه ای می شــوند کــه 

ــته و  ــان نداش ــه آن ــبت ب ــانی نس ــد انس ــف دی ــا تأس ب

ــاک  ــناخته و خطرن ــای ناش ــک دنی ــا در ی ــا کام آن ه

ــی  ــت دادن کودک ــن از دس ــه ضم ــوند ک ــا می ش ره

و آینــده ی شــان، بــدل بــه افــراد بزهــکار و خطرنــاک 

می شــوند کــه رسنوشــت مختــوم شــان فقــط مــرگ و 

ــر  ــا اگ ــوند و ی ــته می ش ــا کش ــان ی ــت. آن ــتی اس نیس

جــان بــه ســامت بردنــد، بــا انبــوه رسخوردگــی و 

ــراد عقــده ای و  ــه اف ــد، ب ــه کــرده ان ظلمــی کــه تجرب

ســنگ دل بــدل می شــوند کــه ممکــن اســت، دســت 

بــه هــرکاری در آینــده بزننــد. بــا توجــه بــه الگوهــای 

ــتان،  ــگ در افغانس ــلط جن ــگ مس ــب و فرهن نامناس

ــاده،  ــای س ــه ابزاره ــده و ب ــی ش ــز قربان ــودکان نی ک

راحــت و ارزان جنــگ بــدل می شــوند کــه گروه هــای 

تروریســتی و طرف هــای درگیــر در جنــگ افغانســتان 

مســؤولیت  احســاس  بــدون  و  راحتــی  بــه  آن  از 

می کننــد. اســتفاده 

ســازمان عفــو بین امللــل، مدعــی اســت کــه متــام 

ــه  ــبت ب ــتان نس ــگ افغانس ــر در جن ــای درگی طرف ه

زندگــی غیرنظامیــان و بــه خصــوص کــودکان بی اعتنــا 

اســتند؛ امــری کــه در ایــن کشــور معمــول بــوده و رو 

ــز  ــح نی ــگ و صل ــای جن ــت. در فض ــش اس ــه افزای ب

ــرای هیــچ کســی مهــم نیســتند،  تنهــا افــرادی کــه ب

کــودکان انــد؛ درســت در زمانــی کــه همــه چیــز 

درهــم پیچیــده و رسنوشــت انتخابــات، آینــده و صلــح 

ــن  ــراد ای ــن اف ــودکان بی پناه تری ــت، ک ــخص نیس مش

ــر آن هــا  ــده ی تجــاوز ب ــد کــه گاهــی پرون رسزمیــن ان

همگانــی می شــود و گاهــی بــدون هیــچ گناهــی، در 

ــوند. ــر می ش ــته و خاکس ــگ کش ــش جن ــان آت می

هــر کشــوری بــرای آینــده ی بهــر وابســته بــه 

ــر اســاس  تربیــت نیــروی انســانی و ســاخن آینــده ب

توانایــی نســل امــروز اســت کــه در افغانســتان هیــچ 

امــروز  اســت.  نبــوده  آن  بــرای  برنامــه ای  و  طــرح 

ــت  ــز تربی ــل امــن نیســت و در مراک خیابان هــای کاب

و اصــاح، کودکانــی بــه رس می برنــد کــه بیــن ســنین 

ــر  ــت، بیش ــکل آن اس ــتند. مش ــال اس ــا ۱۸ س ۱۲ ت

ــای  ــط نیروه ــر توس ــای اخی ــه در هفته ه ــانی ک کس

ــی و  ــی، چاقوکش ــل دزدی، کیف قاپ ــه دلی ــی ب امنیت

ناامن ســازی خیابان هــا نیــز دســت گیر شــده انــد، 

ــک  ــد ی ــن می توان ــر ســن ۱۸ اســتند کــه ای ــراد زی اف

افغانســتان و خطــر  برنامه ریــزان  از  ســؤال جــدی 

بــزرگ بــرای امــروز و آینــده باشــد. دلیــل ایــن کــه هــر 

روز نســبت بــه گذشــته ســن بزهــکاری و خــاف ورزی 

در کشــور پاییــن می آیــد، ریشــه در بســیار چیزهــا 

متــام  عامــل  را  جنــگ  تنهــا  منی تــوان  دارد؛ 

بدبختی هــا دانســت، نظــام غیرکاربــردی معــارف، 

ــی کاری،  ــی، ب ــم و مکتب هــای خیال پرونده هــای معل

فقــر روزافــزون، عــدم برنامه ریــزی مناســب، مدیریــت 

نادرســت جامعــه و از هــم پاشــیده شــدن کانون هــای 

ــمرد. ــر ش ــر ب ــل دیگ ــوان از دالی ــت را می ت تربی

وزارت عدلیــه گفتــه اســت ۱46 کــودک کــه در 

ــد،  ــه رس می برن ــودکان ب ــت ک ــاح و تربی ــز اص مراک

پرونده هــای  بــا  ارتبــاط  در  کــه  اســتند  کســانی 

ــت گیر  ــی دس ــی و خارج ــت داخل ــه امنی ــم علی جرای

ــه  ــودکان ب ــه ک ــد ک ــان می ده ــن نش ــد. ای ــده ان ش

عنــوان ابــزار جنــگ، از ســوی طرف هــای درگیــر 

در افغانســتان اســتفاده شــده و حتــا از آن هــا در 

عملیات هــای جنگــی و انفجارهــا نیــز ســود می برنــد.

خیمه های گرم تحصن در زمستان سرد
معترضان در غور: اگر خواست مان برآورده نشود، شناس نامه های خود را آتش می زنیم

کودکان، قربانیان 
اصلی جنگ

زاهد مصطفا

تقابل گروه های تروریستی با حکومت افغانستان 
عامل اصلی تلفات غیرنظامیان
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ــک   ــیوه های تاکتی ــی از ش ــن یک مای

زمین گیــر  بــرای  کــه  اســت  نظامــی 

می شــود.   اســتفاده  دشــمن  کــردن 

ایــن تاکتیــک معمــوال در درگیری هــای 

نامتــوازن انجــام می شــود و جغرافیایــی 

اســت،  نــرد  و  را کــه شــاهد جنــگ 

ــع، ماین گــذاری  ــه منظــور ایجــاد موان ــر ب طرف هــای درگی

از  بیــش  افغانســتان  در  تاکتیــک  ایــن  می کننــد. 

ــاز  ــه آغ ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــوری م هرکش

گســرده ی آن بــرای بــار اول بــه تهاجــم شــوروی ســابق در 

افغانســتان برمی گــردد. پــس از خــروج نیروهــای شــوروی 

افغانســتان  مجاهدیــن،  حکومــت  آمــدن  کار  روی  بــا  و 

ــا در  درگیــر یــک جنــگ داخلــی شــد و ایــن ســبب شــد ت

بخش هــای زیــادی از خــاک افغانســتان مایــن کاشــته 

شــود. پــس از مجاهدیــن، طالبــان نیــز بــه ســهم خویــش، 

کلی تــر،  طــور  بــه  کردنــد.  ماین گــذاری  را  افغانســتان 

را  افغانســتان  خــاک  بیشــرین  طالبــان،  و  مجاهدیــن 

ــان،  ــرور زم ــه م ــش ب ــن چال ــد و ای ــن کردن ــیده از مای پوش

ــت. ــه اس ــان گرفت ــاری را از غیرنظامی ــای بی ش قربانی ه

ــه   ــاک خفت ــن در دل خ ــان مای ــی از قربانی ــش بزرگ بخ

انــد و بخــش دیگــری آن بــا معلولیــت جســانی همــه روزه 

معلوالنــی  می کشــند.  نفــس  افغانســتان  جامعــه ی  در 

ــزاران  ــل کارگ ــر زندگــی مجل ــد و ب ــا عصــا راه می رون ــه ب  ک

مایــن  کارگــزاران  امــروزه،  می فرســتند.  نفریــن  مایــن، 

در قرصهــای مجلــل و یــا هــم در همســایگی معلــوالن 

ــم  ــوز ه ــا هن ــر این ه ــش دیگ ــد و بخ ــاهانه دارن ــی ش زندگ

در جبهــات جنــگ مــرصوف ماین گــذاری  انــد و یــا هــم 

ــد؛  ــو ان ــره و گفت وگ ــرصوف مذاک ــی م ــهرهای تجارت در ش

ــه  ــه گای ــدون هیچ گون ــه ب ــتند ک ــم هس ــی ه ــا معلوالن ام

رقابــت  مایــن  کارگــزاران  بــا  می خواهنــد،  شــکوه ای  و 

زندگــی مســاملت آمیز را تجربــه کننــد. بــا ایــن انگیــزه 

کــه: »معلولیــت ناتوانــی نیســت و فقــط یــک تنــوع بــری 

ــت.« اس

معلولــی  رساغ  بــه  پرونــده،  ایــن  کــردن  بــاز  بــرای 

ــار  ــت؛ او در انفج ــدی« اس ــین احم ــه نامش»حس ــم ک رفتی

مایــن جامانــده از جنگ هــای داخلــی در ســال ۲۰۰5 

ــل  ــهر کاب ــخی ش ــه ی س ــود را در کارت ــای خ ــادی دو پ می

از دســت داد. حســین احمــدی اکنــون رییــس مؤسســه ی 

ــی حســین  ــن )آلســو( اســت. وقت ــر از مای افغان هــای متأث

ــی  ــان انبوه ــردم، او را در می ــات ک ــر کارش ماق را در دف

بــرای  انگیــزه  و  انــرژی  بــا  کــه  دیــدم  پرونده هایــی  از 

می کنــد. کار  خــود  هم نســان 

هرچنــد، در اوایــل، از دســت دادن دو پــا، حســین را 

ــرات  ــود و تأثی ــرده ب ــوس ک ــی مأی ــی و روان ــاظ روح ــه لح ب

منفــی انفجــار مایــن بــود کــه بــر او تأثیــر منفــی بــه جــای 

گذاشــته بــود. حســین فکــر می کــرد تحــرک او در جامعــه 

متوقــف شــده و بــرای همیشــه در رخــت  خــواب باقــی 

می مانــد. حســین بــرای برخواســن از زمیــن و جهــت 

ــا  ــرد ت ــف ک ــود تعری ــرای خ ــی ب ــه، طرح ــت در جامع فعالی

تأثیــرات ناشــی از انفجــار مایــن را از ضمیــر خــود برطــرف 

ــه ی  ــول جامع ــک معل ــوان ی ــه عن ــن تحــرک او ب ــد. اولی کن

افغانســتان، ایــن بــود کــه هــم مســیر تحصیــات عالــی را 

ــه  ــاد تکی ــک نه ــت ی ــز ریاس ــه می ــم ب ــرد و ه ــش گی در پی

ــه  ــت ک ــا توانس ــر؛ ام ــای واف ــود چالش ه ــا وج ــد. او، ب کن

ــد. ــه بپیای ــیر را موفقان ــن دو مس ای

حســین احمــدی کــه ۱5 ســال پیــش معلــول شــد، 

ــا دســت  ــن برخاســت ت ــت، از زمی ــس از معلولی دو ســال پ

ــج  ــت رن ــه از معلولی ــد ک ــانی بکش ــورت کس ــه ص ــوازش ب ن

ــه  ــد ک ــوره می ده ــی و مش ــانی آگاه ــه کس ــد. او، ب می برن

ــت،  ــی نیس ــوره و آگاه ــط مش ــوند. فق ــول می ش ــازه معل ت

بلکــه انگیــزه و انــرژی هــم می دهــد و بــه هم نســان خــود 

تفهیــم می کنــد کــه معلولیــت رصفــا حقــارت، عیــب و 

ــوع بــری اســت. حســین  ــک تن ــی نیســت، بلکــه ی ناتوان

بــا دیــد  را  افغانســتان، معلــوالن  می گویــد: »جامعــه ی 

ــی  ــاب منف ــه الق ــع، ب ــیاری مواق ــد و در بس ــده می بینن زنن

ــت؛  ــگ اس ــی لن ــد، فان ــا می گوین ــد؛ مث ــاب می کنن خط

ــت.« ــانی اس ــت انس ــه کرام ــن ب ــا توهی این ه

ــن در جنــگ  ماین هــای کارگــذاری شــده ی مجاهدی

بــا حکومــت داکــر نجیــب

بــه  وابســته  شــدت  بــه  نجیــب  داکــر  دولــت 

کمک هــای اقتصــادی و نظامــی شــوروی بــود. ماشــین 

ــور  ــن کش ــی ای ــک نظام ــوخت و کم ــا س ــل ب ــی کاب جنگ

کــه  نیــز  مجاهدیــن  حــال،  عیــن  در  می چرخیــد. 

حایــت کشــورهای اســامی و غربــی بــه ویــژه امریــکا 

بــه  می شــدند.  قدرت مندتــر  روز  هــر  داشــتند،  را 

بیــان دیگــر، تاکتیک هــای نظامــی مجاهدیــن هــر روز 

ســنگینی  تلفــات  تاکتیک هــا  ایــن  و  می شــد  قوی تــر 

ــب وارد می کــرد کــه  ــه داکــر نجی ــه نیروهــای وابســته ب ب

یکــی از ایــن تاکتیک هــای مجاهدیــن، فــرش مایــن بــرای 

مغلوب ســازی دولــت نجیــب بــود. هنگامــی  کــه نیروهــای 

ــرای رسکــوب نیروهــای  نظامــی حکومــت داکــر نجیــب ب

ــا  ــا ب ــد، حت ــدازی می کردن ــی را راه ان ــن عملیات مجاهدی

می شــدند. مواجــه  مایــن  انفجــار 

دوره ای  کــه  اســت  کســانی   از  یکــی  محمدآصــف، 

رسبــازی را در حکومــت داکــر نجیــب تجربــه کــرده اســت. 

او قصــه ای از معلولیــت خــود را بازگــو می کنــد. محمدآصف 

ــد، او و همراهانــش در »۲۸ جــدی« ســال ۱۳65،  می گوی

از ســوی فرمانــده ی خــود در جنــگ بــا مجاهدیــن بــه 

بــه  اعــزام می شــود و در هنــگام ورود  والیــت پنجشــیر 

ــود  ــه رو می ش ــن روب ــار مای ــن انفج ــا چندی ــت، ب ــن والی ای

کــه شــار زیــادی از کاروان همــراه آصــف کشــته و زخمــی 

می شــوند و در ایــن میــان، آصــف یــک پــای خــود را از 

ــه  ــن ب ــط مجاهدی ــه توس ــی  ک ــد. ماین های ــت می ده دس

ــود. ــده ب ــرش ش ــیر ف ــی پنجش ــای خاک زمین ه

محمدآصــف، درســت زمانــی پــای خــود را از دســت 

می دهــد کــه بیســت ســال ســن دارد. در اوایــل معلولیــت، 

ــد  ــاس می کن ــود و احس ــل می ش ــر او تحمی ــدی ب روزگار ب

کــه دیگــر از جامعــه رانــده شــده اســت. پــس از ایــن 

رویــداد، تنفــر از جنــگ بــر ضمیــر محمدآصــف تزریــق 

ــی،  ــه زندگ ــت ب ــد بازگش ــه امی ــر ب ــار دیگ ــود و او ب می ش

روحیــه می گیــرد. محمدآصــف، بــرای بازگشــت بــه زندگــی 

عروســی  بــه  اقــدام  جامعــه،  در  ســهم گیری  و  عــادی 

ــت.  ــد اس ــش فرزن ــب ش ــون صاح ــه اکن ــد ک می کن

در حــال حــارض، هیچ گوشــه ی افغانســتان از خطــر 

مربــع  کیلومــر   ۱6۰۰.۳ نیسســت.  مصــؤون  مایــن 

ــه  ــت ک ــن اس ــده از مای ــرش ش ــور ف ــن کش ــای ای زمین ه

بــر  بــر می گیــرد.  در  را  غــرب و رشق  جنــوب، شــال، 

بنیــاد اطاعــات ریاســت انســجام و هاهنگــی تطهیــر 

ــار  ــوادث، از آم ــا ح ــارزه ب ــی مب ــی آمادگ ــن اداره ی مل مای

تهاجــم  زمــان  در  آن  مربــع  کیلومــر   6۲۱ ذکرشــده، 

ــن شــده، حــدود  ــی فــرش مای شــوروی و جنگ هــای داخل

ــد از ســال ۲۰۰۱ میــادی  ــع دیگــر بع ۳5۰ کیلومــر مرب

ــع از  در افغانســتان کارگــذاری شــده و 6۳۰ کیلومــر مرب

ــو  ــای نات ــط نیروه ــه در آن توس ــت ک ــاحاتی اس ــه س جمل

ــده از  ــات باقی مان ــده و مه ــام ش ــی انج ــات نظام تطبیق

ایــن تطبیقــات، هنــوز پاک ســازی نشــده اســت.

مناطق فرش شــده از ماین و تلفات ناشی از آن

مناطــق مرکــزی کــه شــامل والیت هــای کابــل، پــروان، 

می شــود،  پایتخــت  هم جــوار  والیت هــای  و  پنجشــیر 

۲۸۱ کیلومــر مربــع، مناطــق مرقــی شــامل والیت هــای 

ــال  ــق ش ــع، مناط ــر مرب ــان ۸۲ کیلوم ــاد و لغ جال آب

۲.۳9 کیلومــر مربــع، مناطــق جنوبــی 9۱۳ کیلومــر 

مربــع، جنــوب رشق 96 کیلومــر مربــع و غــرب افغانســتان 

ــد کــه پوشــیده از  ــع؛ این هــا مناطقــی  ان ۸۲ کیلومــر مرب

مایــن شــده اســت.

حامــد محمــدی، مشــاور ریاســت انســجام و هاهنگــی 

می گویــد،  کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه  مایــن،  تطهیــر 

تعــداد ارقــام واقعــی تلفــات ناشــی از مایــن ممکــن اســت 

بــه مراتــب بیشــر از آن چیــزی باشــد کــه ایــن ریاســت بــه 

آن دست رســی دارد. بــر اســاس آمــار دقیــق ایــن ریاســت، 

در حــال حــارض، در هــر مــاه، حــدود ۱۳۲ نفــر غیرنظامــی 

ــی  ــگ قربان ــده از جن ــات باقی مان ــن و مه ــار مای در انفج

می شــوند.

بــر بنیــاد اطاعــات ایــن ریاســت، در ســال ۲۰۱9 

 )PPID( میــادی، انفجارهــای ناشــی از مایــن تعبیه شــده

توســط مخالفــان مســلح در گوشــه و کنــار افغانســتان 

افزایــش یافتــه اســت. مایــن تعبیه شــده ضــد افــراد اســت 

ــات  ــرین تلف ــه بیش ــود ک ــر می ش ــار منفج ــر فش ــه در اث ک

ــده  ــن، وارد ش ــن مای ــار همی ــط انفج ــان توس ــر غیرنظامی ب

اســت.

دولــت افغانســتان بــه کنوانســیون منــع اســتفاده از 

ــاس  ــر اس ــت و ب ــده اس ــق ش ــراد ملح ــد اف ــای ض ماین ه

اهــداف تعیین شــده ی ایــن کنوانســیون، دولــت مکلــف 

ــاری از  ــا ســال ۲۰۲۳، متــام افغانســتان را ع ــه ت اســت ک

مایــن و مــواد باقی مانــده از جنــگ کنــد.

ــن  ــر مای مســؤوالن ریاســت انســجام و هاهنگــی تطهی

میــادی،   ۲۰۱۳ ســال  در  ریاســت  ایــن  می گوینــد، 

ــه  ــود و ایــن هــدف ب هــدف ۱۰ســاله ای را تعییــن کــرده ب

دلیــل کم بــود بودجــه، تطبیــق نشــده اســت. برنامــه ی 

ــه کمک هــای بین املللــی اســت؛  ماین پاکــی کــه متکــی ب

امــا پیــش از ســال ۲۰۱۸ میــادی، نقــش متویل کننــدگان 

جامعــه ی جهانــی در ایــن راســتا تغییــر کــرد و اکنــون 

 ۲۰۱۸ ســال  در  می کننــد.  ایفــا  مشــوره دهی  نقــش 

ــتان  ــی در افغانس ــه ی ماین پاک ــؤولیت برنام ــادی، مس می

از ســازمان ملــل  متحــد بــه دولــت افغانســتان منتقــل شــد 

و حــاال دولــت در رأس ایــن برنامــه قــرار دارد کــه نیــاز 

اســت تــا از بودجــه ی ملــی بــرای حایــت از ایــن برنامــه، 

ــد. ــص ده تخصی

ــت افغانســتان تــاش دارد کــه کنوانســیون  اکنــون دول

مایــن ضدپرســونل، فرصــت بیشــری بــه دولــت دهــد 

تــا افغانســتان عــاری از مایــن شــود. بــر اســاس ایــن 

اطاعــات، دولــت افغانســتان طــی ارســال درخواســتی 

ــر  ــال دیگ ــج س ــه پن ــد ک ــیون، می خواه ــن کنوانس ــه ای ب

فرصــت دهــد تــا تعهــدات خــود را تــا ســال ۲۰۲۸ بــه 

پایــه ی اکــال برســاند. ریاســت انســجام و هاهنگــی 

تطهیــر مایــن، ســاالنه بــه ارزش صــد میلیــون دالــر بودجــه 

نیــاز دارد کــه از ایــن میــان، تــا کنــون پنجــاه درصــد 

ــن بودجــه از ســوی  ــت کــرده کــه اکــر ای بودجــه را دریاف

اســت. پرداخــت شــده  متویل کننــدگان خارجــی 

تلفــات وارده بر کارکنان ماین پاکی

از ســال ۱9۸9  افغانســتان  در  ماین پاکــی  برنامــه ی 

تلفــات،  پیــش.  ســال   ۳۱ درســت  یعنــی  شــد؛  آغــاز 

زخمی هــا و حــوادث امنیتــی بــر کارکنــان مایــن پاکــی بــه 

ــال،  ــن س ــل از ای ــردد و قب ــادی برمی گ ــال ۲۰۱۰ می س

هیچ گونــه تلفــات و یــا هــم حادثــه ی امنیتــی بــر ایــن 

کارکنــان وارد نشــده اســت. بعــد از ســال ۲۰۱۰ تــا کنــون، 

995 نفــر از کارکنــان ایــن برنامــه توســط مخالفــان مســلح 

ــا  ــر آن ه ــان، 9۸۸ نف ــن می ــه از ای ــد ک ــده بودن ــوده ش رب

رهــا شــدند. ۱۰۲ نفــر ماین پــاک بعــد از ســال ۲۰۱۰ 

ــی  ــر زخم ــر نف ــته و ۱49 نف ــان کار کش ــو در جری بدین س

بــاالی  امنیتــی  حادثــه ی   ۳47 همین طــور،  و  شــدند 

کارکنــان ماین پاکــی، صــورت گرفتــه اســت.

3

ــان  ــا ه ــام »Wish« ی ــه ن ــی واژه ای اســت ب در انگلیس

»خواســت« آدمــی. زمانــی کــه خواســت مطــرح شــد، بــرای 

ــگاه«  ــا هــان »ن ــه هــان خواســت »Vision« ی رســیدن ب

ــد. آدمــی در زندگــی  ــه آن خواســت پیــش می آی انســان ب

فــردی و اجتاعــی خــود موفــق می شــود کــه »خواســت« 

داشــته باشــد و بــرای رســیدن بــه آن خواســت »نــگاه« خــود 

ــت  ــه خواس ــی ب ــگاه آدم ــه ن ــی ک ــد. زمان ــخص کن را مش

معلــوم بــود، آن زمــان اســت کــه بــرای رســیدن بــه آن 

خواســت اقــدام و گام بــه گام مراحــل ایــن نــگاه را تعقیــب 

می کنــد و در نهایــت بــه آن خواســت می رســد. کســی 

ــا خواســت آن مشــکل  ــه خواســت خــود منی رســد کــه ی ب

ــرای خــود ســاخته  ــه آن خواســت ب ــه ب ــا نگاهــی ک دارد ی

ــر  ــال اگ ــرای مث ــت؛ ب ــوده اس ــه نب ــق و بابرنام ــت، دقی اس

در زمســتان رسد نیــاز بــه یــک لبــاس گــرم داشــته باشــیم، 

ــه  ــی ک ــم، زمان ــی بخری ــرم و قیمت ــاس گ ــه لب ــم ک بخواهی

می کنیــم.  قیمت گــذاری  می زنیــم،  رس  فروشــگاه  بــه 

اگــر خواســت مــا بــه انــدازه  ی درآمــد و پولــی کــه در 

ــر  ــیم، اگ ــود می رس ــت خ ــه خواس ــد، ب ــم باش ــب داری جی

دقیــق  را  خــود  خواســت  واقــع  در  بخریــم  نتوانســتیم 

ــاختیم. نس

واقــع در درس هــای  ایــن مقدمــه کــه در  بــا  حــاال 

ــد،  ــه حســاب می آی »امپاورمنــت« یکــی از مباحــث مهــم ب

کــه  زندگــی  مرحلــه ی  یــک  بــا  رابطــه  در  می خواهــم 

»ازدواج« اســت، از منظــر دیگــر بنویســم و امیــدوارم بتوانــد 

ــتان را  ــه ی افغانس ــند در جامع ــگ ناپس ــه ای از فرهن گوش

ــد. ــش بکش ــه چال ب

»خواســت« رشوع  از همیــن  ابتــدا  ازدواج،  پدیــده ی 

تصمیــم  می رســد،  بلــوغ  ســن  بــه  کســی  می شــود. 

می گیــرد ازدواج کنــد، رشیــک زندگــی انتخــاب کنــد و 

در نهایــت بخشــی از زندگــی خــود را تکمیــل کنــد. ابتــدا 

ــی  ــط، کس ــا رشای ــق ب ــنجد و مطاب ــود را می س ــط خ رشای

ــه عنــوان »خواســت« مطــرح می کنــد و بعــد »نــگاه« را  را ب

مشــخص می ســازد و مراحــل ابتدایــی کــه شــامل شــناخت 

ــت،  ــری اس ــکل ظاه ــت و ش ــردی و ظرفی ــخصات ف و مش

مــی رود.  »خواســت گاری«  نهایــت  در  و  کــرده  تکمیــل 

متــام ایــن جریــان بعــد از مشخص ســازی خواســت یــا 

هــان نــگاه مطــرح شــده و حــاال ایــن خواســت در منظــر 

قضــاوت قــرار می گیــرد. طــرف مقابــل هــم متــام جوانــب 

را ســنجیده و نهایــت دو گزینــه دارد یــا »بلــی« یــا »نخیــر«. 

اگــر »بلــی« بگویــد کــه بــه خواســت کســی جــواب مثبــت 

ــواب  ــی ج ــت کس ــه خواس ــد، ب ــر« بگوی ــر »نخی داده و اگ

منفــی داده اســت. در جــواب اولــی، شــخصی که خواســت 

دارد، دقیــق عمــل کــرده و خواســت خــود را مشــخص، 

عملــی و عینــی مطــرح کــرده اســت؛ امــا در جــواب دومــی 

یــا خواســت اشــتباه بــوده و یــا هــم نــگاه بــه آن خواســت. 

ــرد  ــت« از م ــفانه »خواس ــتان متأس ــه ی افغانس در جامع

اســت و در مقابــل آن خانم هــا فقــط بــه خواســت مــرد کــه 

پیشــنهاد داده، مهــر تأییــد یــا رد می گذارنــد. حــاال ســؤال 

ایــن اســت؛ خانم هایــی کــه ادعــای تکمیلــی ایــان یــک 

ــا  ــد، آی ــکیل می دهن ــه را تش ــف جامع ــد، نص ــرد را دارن م

ــا  ــوده و خانم ه ــی ب ــواب بل ــتند؟ ج ــت« نیس ــد »خواس فاق

فقــط حــق تأییــد و رد خواســت مرد هــا را دارنــد. اگــر 

خانم هــا نصــف جامعــه اســتند، اگــر می تواننــد مدیــر 

خانــواده باشــند، اگــر کلیــد خوش بختــی بــه حســاب 

ــد؟  ــت ندارن ــرا خواس ــس چ ــد، پ می آین

ــخ متأســفانه در بخشــی از زندگــی  ــان در طــول تاری زن

خــود فاقــد خواســت بــوده انــد و ایــن فاقــد خواســت 

بــودن، کلیــِد بخــش بزرگــی از بدبختی هــای زنــان بــه 

ــاده  ــاق افت ــا بســیار کــم اتف ــخ م ــد. در تاری حســاب می آی

ــردان خواســت گاری کــرده باشــند و  ــان از م ــه زن اســت ک

بتواننــد در بخــش کانــی از زندگــی خــود بــه عنــوان یــک 

خواســت دارای نــگاه باشــند و زندگــی خــود را ســاخته 

باشــند. ایــن مهــم ناشــی از فرهنــگ اســت و بــدون شــک 

کــه فرهنــگ یــک پدیــده ای قــراردادی  اســت. قــرارداد 

شــده کــه بایــد مــردان از زنــان خواســت گاری کننــد و بــه 

خاطــری کــه جلــو خواســت زنــان را بگیرنــد، نــام خواســت 

امثــال  و  بی رشمــی  فاحشــگی،  بی حیایــی،  را  زنــان 

ــواد ترین و  ــا باس ــه حت ــدازه ای ک ــه ان ــتند؛ ب ــا گذاش این  ه

ــه  ــه خــود جرئــت منی دهنــد کــه ب ــان ب روشــن فکرترین زن

ــد. ــتگاری کنن ــی خواس ــت، از کس ــوان خواس عن

ــی  ــرارداد خوب ــرارداد فرهنگــی ق ــن ق ــن ای ــدار م ــه پن ب

نیســت، بلکــه جلــو خواســت زنــان را گرفتــه و باعــث 

ــا فــردی کــه می خواهــد  ــد ب می شــود هیــچ دخــری نتوان

ازدواج کنــد، خواســتش را مطــرح کنــد. ایــن قــرارداد 

فرهنگــی بایــد فســخ شــود تــا زنــان هــم بتواننــد خواســت 

داشــته باســند و در بخــش انتخــاب رشیــک زندگــی خــود 

ــد. ــش بگیرن نق

روز یادداشت 

خواست گاری

سیدمهدی حسینی

ماین دشمن پنهان؛ بر اثر انفجار ماین هر ماه 
»132« غیرنظامی کشته می شوند

غالم حسین رامش

نویسنده

     برای باز کردن این پرونده، به 

رساغ معلولی رفتیم که نامش»حسین 

احمدی« است؛ او در انفجار ماین 

جامانده از جنگ های داخلی در 

سال 2005 میالدی دو پای خود را 

در کارته ی سخی شهر کابل از دست 

داد. حسین احمدی اکنون رییس 

مؤسسه ی افغان های متأثر از ماین 

)آلسو( است. وقتی حسین را در دفر 

کارش مالقات کردم، او را در میان 

انبوهی از پرونده هایی دیدم که با 

انرژی و انگیزه برای هم نسالن خود 

کار می کند.

     محمدآصف، درست زمانی پای  

خود را از دست می دهد که بیست 

سال سن دارد. در اوایل معلولیت، 

روزگار بدی بر او تحمیل می شود و 

احساس می کند که دیگر از جامعه 

رانده شده است. پس از این رویداد، 

تنفر از جنگ بر ضمیر محمدآصف 

تزریق می شود و او بار دیگر به امید 

بازگشت به زندگی، روحیه می گیرد. 

محمدآصف، برای بازگشت به زندگی 

عادی و سهم گیری در جامعه، اقدام 

به عروسی می کند که اکنون صاحب 

شش فرزند است.
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آمـوزش  مرکـز  عنـوان  به  دانشـگاه، 

حیات ساز  چرخه ی  در  عالی  تحصیات 

به  توجه  با  و  می شود  محسوب  انسانی 

و  دیدگاه   خروجی ها،  نقش،  هدف، 

نسل های  در  دانشـگاه ها  مأموریت 

مختلف،  جوامع  در  محیطی  رشایط  اساس  بر  و  مختلف 

است.  بوده  همراه  به  را  تغییراتی 

و  رقابت  افزایش  دانشگاه ها،  امروزی  نسل های  در 

تحقیـق  و  آموزش  کنار  در  دانش  و  آموزه ها  از  بهره برداری 

اهمیت پیدا می کند و تاش در جهت تأمین ارتبـاط مستمر 

می گیرد.  قوت  دانشگاه ها   و  صنعت  بیـن 

نظام  تحوالت  سیر  و  دانشگاه ها  پیشینه ی  به  نگاهی 

آموزش تحصیات عالی، نشان دهنده ی این موضوع است که  

دانشگاه ها مثل سایر بخش های جامعه همراه با روند تغییرات 

در جوامـع بری، دگرگونی هایی در نقش و کارکردهای خود 

نقش های   و  الزامات  با  را  خود  اند  بوده  تاش  در  و  داشته 

جدید  سازگار کنند. 

گذری برنسل های دانشگاه ها

۱. دانشگاه های نسل اول: در اوایل، دانشگاه ها تدریس 

را وظیفه ی اصلی خود می دانستند؛ اگر چـه در دانشگاه های 

از قـرن نوزدهم، عاوه بر آموزش و تدریس، تربیت هم  قبل 

اما روش آموخن متکی بر حافظه سپاری  مطرح بوده است؛ 

اول،  نسل  دانشگاه های  اصلی  نقش  بود.  غیراستداللی  و 

دانشگاه ها،  از  نسل  این  و  بوده؛  انسـانی   نیروی  آمـوزش 

در  آموزشی  فعالیت های  بودند.  آموزش محور  دانشگاه های 

دانشگاه های نسل اول، بر  توسعه ی انسانی متمرکز بوده و به 

طور کلی آموزش، وسیله ای برای شناسایی مسائل اجتاعی، 

راه های حل مربوطه  ارائه ی  و   اقتصادی جامعه   و  فرهنگی 

بوده است. فعالیت آموزشی از مهم ترین مشخصه های  مورد 

بود.  اول  انتظار در محیط های دانشگاه های نسل 

و  رشایط  در  تحول  و  تغییر  دوم:  نسل  ۲.دانشگاه های 

نیازهای جوامع، موجب تغییر و تحول در مأموریت دانشگاه ها 

تحقیق  بـه سمت  )آموزش(،  دانشگاه  اولیه ی  مأموریت  شد. 

سنتی  وظیفه ی  بر  افزون  پژوهش،  و  شد  هدایت  پژوهش  و 

آموزش، به کارکردهای دانشگاه افزوده شد. در دانشگاه های 

نسل دوم که دانشگاه های پژوهش محور تلقی می شود؛ رشد 

در  و  مـی شود   حاصل  پژوهش  طریق  از  علمی  توسعه ی  و 

علم  تولید  به  که کشورها  بود  پژوهشی  تفکر  توسعه  سایه ی 

و اندشیه ورزی پرداختند. در این دانشگاه ها، تحریک اساتید 

عنوان  به  پژوهشی  فعالیت هـای  با  بیشر  برای درگیر شدن 

یک بخش برجسته از سیاست های آموزشی در جوامع رو به 

یافت.  افزایش  رشد، 

اگرچه دانشگاه نسل دوم مزایای خود را دارد؛ اما دریافت 

بودجه ی کافی برای انجام تحقیق دامئا به عنوان یک چالش 

مطرح است. در دوره ی دانشگاه های نسل دوم، دانشگاه ها 

و  رشکت ها  که  حالی  در  می کنند؛  تولید  را  اولیه  دانش 

مؤسسات کاربردی، دانش تولیدشده را به یک کاربرد علمی 

تبدیل می کنند. این دیدگاه پاسخ گوی نیازهای آن زمان بوده 

است. در حال حارض، این مدل پاسخ گوی همه نیازها نیست 

و باید یک مدل جدید در خصوص دانشگاه ها مطرح شود.

۳.دانشگاه های نسل سوم: کم بود بودجه برای  پژوهش، 

دوم  نسل  دانشگاه های  کارکرد  و  نقش  بر  عمیقی  تأثیری 

به   متکی  منی توانستند  دیگر  دانشگاه ها  گذاشت.  جای  به 

بودجه های تخصیص یافته ی دولتـی و بدون توجه به مسائل 

علمی- پژوهش های  انجام  به  رسمایه،  بازگشت  و  اقتصادی 

تا دانشگاه ها برای  باعـث شد  این  کاربردی  مبادرت ورزند. 

رسمایه هـای   کسب  برای  خصوصی  بخش های  به  دستیابی 

بیشر، بـه  فعالیـت هـای تجاری و کسب و کار، روی آورند. 

دانشـگاه های  عنـوان  بـا  سوم،  نسل  دانشگاه هـای  مدل 

شدند.  عهده دار  را  کارآفرینی  آموزش های  رهری  کارآفرین، 

کارآفرینی عامل محـرک اقتصادی  کشورهای پیرفته و در 

است.  توسعه  حال 

دانشگاه کارآفرین، به دانشگاهی گفته می شود که:

۱. پـژوهش کارآفرینی را در دانشگاه انجام دهند. 

۲.  از انتقال فن آوری  بهره مند باشند. 

۳. محصوالت جدیـد صنعتی- تولیدی در آن به وجود بیاید. 

و  باشد  حکم فرما  آن  در  مناسب  محیطی  رشایط   .4

شود. ایجاد  آن  در  نوآوری  ایده های 

با این همه، دانشگاه کارآفرین با محوریت علوم انجنیری، 

از دانش بازار بهـره مند است و از تجارب افراد صاحب تجربه 

افراد توانا، شایسته، عاقه مند و  بازار بهره می برد؛ وجود  در 

خـاق در این دانشگاه ها رضوری است. 

در دانشگاه های نسل سوم، دانشگاه هایی که می خواهند 

تحقیقات علمی پیرفته را ادامه دهند، به دنبال جایگزینی 

هزینه ی  از  حایت  توان  که  استند  دولت هایی  برای 

همواره  نتیجه،  در  و  ندارند  را  باال  بودجه های  با  تحقیقاتی 

در  برجسته  فن آوری محور  رشکت های  با  همکاری  دنبال  به 

می باشند.  جهان  رسارس 

از  دانشگاه ها  شدن  خارج  دانشگاه ها،  سوم  نسل  در 

حالت بومی، توسعه ی فرصت های تحصیل در خارج از کشور 

جزو  دانشجویان،  بهرین  جذب  برای  دانشگاه ها  رقابت  و 

الزامات پنداشته می شود و دانشگاه ها به ابزاری رصیح برای 

توسعه ی اقتصادی در اقتصاد دانش بنیان تبدیل می شوند. 

و  بهره برداری  به  جدی  طور  به  سوم،  نسل  دانشگاه های 

تجاری سازی دانشی که تولید کرده اند، می پردازند و هدف 

تحقیقاتی  و  آموزشی  هدف  دو  با  یک سان  اهمیتی  از  شان 

است.  برخوردار 

تحقیقات  بین  که  است  توسعه  و  تحقیق  نسل،  این  در 

علمی و صنعتی قرار می گیرد و با هر دو ارتباط برقرار می کند. 

اگرچه صنعت و بازار، چالش هایی را برای پژوهش های علمی 

آنجا  از  اما  آورند؛  می  وجود  به   دانشگاه ها  فراراه  صنعتی  و 

که فعالیت های تحقیق و توسعه، بسیاری را به دانشگاه ها و 

بزرگی  رشکت های صنعتی اختصاص می دهند، فرصت های 

را نیز ایجاد می کنند . 

حرکت  هم  سوم  نسل  دانشگاه  سمت  به  حرکت  امروزه، 

دومی  نسل  مدل  که  را  روند هایی  زیرا  است؛  اجتناب ناپذیر 

نسل  مدل  در  گرفت.  نادیده  منی توان  می برند،  بین  از  را 

دومی، عدم امکان اداره ی دانشگاه ها به روش سنتی به دلیل 

افزایش تعداد محصان مشکل تر شده، فرآیند جهانی شدن 

رقابت جهانی در سه  به  و منجر  تأثیر می گذارد  بر دانشگاه 

حوزه ی دانشجویان، استادان و قراردادهای تحقیقاتی شده 

اصطکاک های حاصل  و  بین رشته ای  تحقیقات  است. ظهور 

از آن به عنوان چالش جدید ظهور کرده، تحقیقات پیرفته و 

مدرن با توجه به عدم دسرسی به منابع ناممکن و چالش های 

از دانشگاه ایجاد می شوند.   ناشی تحقیقاتی، خارج 

دانشگاه های نسل سوم، دانشگاه های شبکه ای استند که 

با صنعت، بخش تحقیق و توسعه ی خصوصی، رسمایه گذاران، 

ارائه دهندگان خدمات حرفه ای و سایر دانشگاه ها به صورت 

دانش بنیان، در یک بازار ملی و بین املللی رقابتی فعالیت 

می کنند. 

دانشگاه های نسل سوم، مجموعه ای از علوم و خاقیت را 

به عنوان یک نیروی محرک، که از اهمیتی یک سان با روش 

یک  در  و  می گیرند  نظر  در  است،  برخوردار  منطقی  علمی 

محیط بین املللی با طیف وسیعی از استادان و دانش جویان 

می کنند.  کار 

دانشگاه های نسل سوم تأمین مالی خود را از طریق تأمین 

می کنند  تأمین  داخلی،  مالی  تأمین  به جای  مالی خارجی 

.تأمین مالی داخلی مربوط به ایجاد ظرفیت است که سپس 

مالی  تأمین  ترکیب می شود.  بازرسی دولتی  با یک سیستم 

به مزایده گذاشته می شود.  خارجی یعنی متویل تحقیقاتی 

هر دانشگاه می تواند رشکت کند و تنها بهرین پیشنهادهای 

تحقیقاتی برنده خواهند شد. 

 دانشگاه های نسل سوم، رشکت های تجاری نیستند که 

در آن ها همه چیز در جهت به حداکر رساندن سود کمک 

دانش  ایجاد  برای  مأموریتش  به  دانشگاه  بلکه،  می کند؛ 

جدید و تبدیل آموزش به بخشی از فرایند تولید دانش ادامه 

می دهد. این مأموریتی است که باید در راستای دنیای امروز 

شود.  انجام 

نسـل  دانشگاه های  چهارم:  نسل  4.دانشگاه های 

پژوهشی،  آموزشـی،  مأموریـت  بـا  دانشـگاه هـایی  چهـارم؛ 

فن آوری  اساس  استند.  نرم  فن آوری  بر  مبتنی  و  کارآفرینی 

نسبت  را  همگان  نگرش  جدید؛  مقوله ی  یک  عنوان  به  نرم 

بازاریـابی، کسب  وکـار   به صنعت، تولید، پژوهش، آموزش، 

تغییر داده است.. بخش بسیار بزرگی  امنیت و دفاع  و حتا 

در  که  اسـت  دانش هایی   بـه   متکی،  نرم  فن آوری های  از 

حوزه ی علوم انسانی و اجتاعی گسرده شده اند. کشورهای 

تولید  به  بـه گسـرش مرزهـای  دانش؛  توجـه  از  پیش رفته  

انواع فن آوری های انسانی، فرهنگی و آموزشی روی آورده اند 

به صورت تجاری شده در بخش های مختلف جهت رفع  که 

مشکات و تعالی و توسعه ی  جامعـه از آن ها بهره گرفته اند. 

کارکردهای سه  بر داشن  نسل چهارم، عاوه  دانشگاه های 

نسل قبلی دانشگاه ها، برای علوم انسانی و فن آوری های نرم 

دارند.  برنامه  نیز 

مشارکت  مبنای  بر  ارزش  دانشـگاه ها،  چهـارم  نسـل  در 

راهردی، کارآفرینی و میزان جذب سهم درآمـد از منابع خارجی 

و هدایت و رهری و هم چنین میزان تأثیرگذاری بـر سایر عوامل 

و  جامعـه  نیاز  اساس  بر  آموزش  می شوند.  تعریف  جوامع  در 

دانش جو انجـام می شـود و حـل چالش هـای جامعه به عنوان 

مبنا های شاخص تحقیق و پژوهش در نظر گرفته می شود .

5.دانشگاه های نسل پنجم: در دانشگاه های نسل پنجم، 

به  دانشگاه ها  ویژگی های  از  متدن سازی  و  انسان سازی 

حساب می رود. در این نسل، فرد رشته ی مورد عاقه ی خود 

از فرد  امتحان  را عنوان می کند و متناسب به خواست فرد، 

توانایی  و  استعداد  فرد  که  می شود  مشخص  و  شده  گرفته 

تحصیل در رشته ی مورد نظر را دارد یا نه. در این نسل تاش 

تحصیلی  )مدرک  کمیت محوری  از  دانشگاه ها  که  می شود 

سوی  به  دوکتورا(  فوق  و  دوکتورا  ماسر،  لیسانس،  محض: 

کنند.  حرکت  ماهر(  )تحصیل یافت گان  کیفیت محوری 

بحث و یافته ها

مأموریت  انجـام  عاوه ی  به  جدید،  نسل  دانشگاه های 

برآورده سازی  مسؤولیت  دانشگاه ها،  گذشته ی  نسل های 

دارند.  عهـده  بر  را  جامعه  بر  مبتنی  خواست های  و  نیازها 

از  برخورداری  جدید،  نسل  دانشگاه های  تفاوت  بارزترین 

رویکرد راهردی است که می تواند محیط کارکردی خود را به 

دهد.  شکل  فعال  صورت 

جهان  معتر  دانشگاه های  مطالعه ی  از  حاصل  نتایـج 

روش های  پایدار،  آموزشی  نظام  داشن  کـه  نشان، می دهد 

جزو  نوین،  عملیاتی  شیوه های  و  جدید  پژوهـش  و  تحقیـق 

رویکرد  از  دانشگاه ها  دیدگاه های  است.  حتمی  الزامات 

فهم ِمحض به مسؤولیت پذیری تغییر پیدا کـرده و مسؤولیت 

دانشگاه ها روی تأثیرگذاری در اقتصاد از طریق برآورده سازی 

است.   تعریف شدنی  جامعه،  انتظارات  و  خواسته 

نتایج  شامل  جدید،  نسل های  دانشگاه های  ویژگی هـای 

روابـط  تأمین  مشکات،  حال  و  علمی  باارزش  تحقیقات 

گسرده بـا سایر دانشگاه ها و ایجاد نقش اساسی در اقتصـاد 

بین املللی،  ژورنال های  داشن  می شود.  جهانی؛  و  محلی 

تدویر کنفرانـس های علمی و کسب شهرت علمی، از زمره ی 

قلمداد می شود.  دانشگاه های نسل جدید  در  موارد جانبی 

اخراعات  طریق  از  جدید  کسب وکار  مراکز  ایجاد 

دانشگاه ها و انتقال دانش بـه مؤسسات و رشکت ها، از جملـه 

ذهنیت دهی  است.  صنعت  بـا  ارتباط  و  تعاملی  راه کارهای 

دانشگاه  و  کشور  امور  متولیان  نگرش هـای  تغییر  طریـق  از 

و  وظیفه  دانشگاه،  از  انتظارات  و  خواسته  هم چنین  و 

انگیزه  با  و  کرده  تقویت  دانشگاه ها  در  را  مسؤولیت پذیری 

می سازد.

برای شکل  بهرین شانس  امروز، جامعه ی خاق  دید  از 

دانشگاه ها  دارد.  دانشگاه ها  طریق  از  را  آینـده  بـه  دادن 

بـه توسعه ی  می توانند مبنای درآمد خود را گسرش دهند، 

فعالیت هایی مثل مشـاوره،  بـا  و  اقتصاد محلی کمک کنند 

کنند. فراهم  را  وضعیت  بهبود  و  پشتیبانی 

مشکات  حل  منظور  به  اخراعات  و  نوآوری  از  حایت 

نسـل  دانشگاه های  ویژگی هـای  از  اجتاعی،  و  اقتصادی 

سوم و چهارم بوده و دست یابی بـه روابط علمی فرامرزی در 

نسل های  در  بین املللی،  خواست های  و  نیازها  چهارچوب 

است.  مشهود  دانشگاه ها  اخیر 

جمع بندی

آن  واسطه ی  به  می توان  که  است  روشی  تجاری سازی، 

نوآوری  از  ثروت  بـه خلق  و  داد  پیوند  اقتصاد  به  را  دانشگاه 

دانشگاهی،  تحقیقات  تجاری سازی  در  موفقیت  پرداخت. 

مستلزم  کنار  هـم  قرارگرفن  عوامل متعددی از جمله تفکر 

خاق، مهارت مناسب، تفکـر کارآفرینی و منابع  مالی، دانش 

کاربردی، مراکز پژوهشی، رشکت های دانش بنیان، قوانین و 

منابع حایتی می باشد. و  مقررات 

 امروزه دانشگاه های نسل جدیدتر باید در نظام تحصیات 

عالی افغانستان جایگزین دانشگاه هـای نسل اولی شوند؛ تا 

بتوانند مسیر  و  باشند  پاسخ گو  را  اجتاع  روز  نیازمندی های 

و  سخت  فن آوری هـای  حوزه ی  در  تحقیقات  تجاری سازی 

نرم را بـه شکل مطلوبی انجام دهند و استقالیت مالی توأم 

از  شود  سعی  شود.  زمینه سازی  شان  علمی  استقالیت  با 

ظرفیت های قانونی و حایت های مالی و اعتباری به منظور 

تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی نهایت استفاده به عمل آید. 

بر وزارت تحصیات عالی است تا سعی کند از ورود صنعت 

نرم  فن آوری های  کارکردهای  بالعکس،  و  دانشگاه  به  بازار  و 

به منظور حرکت در مسیر دانشگاه های نسل جدید، حرکت 

به سمت تغییر بنیادین در رشته های تحصیلی دانشگاهی و  

گسرش فرهنگ کارآفرینی و تفکر انتقادی، نهایت همکاری 

و حایت را داشته باشند. 

4

دکرت عارف نعیم زاد

درنگ ِکوتاه  بر نسل های دانشگاه ها 
در نظام تحصیالت عالی

در این نسل، تحقیق و توسعه است که بین تحقیقات علمی و صنعتی قرار می گیرد و با هر دو 

ارتباط برقرار می کند. اگرچه صنعت و بازار، چالش هایی را برای پژوهش های علمی و صنعتی فراراه 

دانشگاه ها به  وجود می آورند؛ اما از آنجا که فعالیت های تحقیق و توسعه، بسیاری را به دانشگاه ها 

و رشکت های صنعتی اختصاص می دهند، فرصت های بزرگی را نیز ایجاد می کنند . 
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ــکایت های  ــه ش ــیدگی ب ــیون رس ــل: کمیس ــح کاب صب

در  تأخیــر  بــه  را  انتخابــات  کمیســیون  انتخاباتــی، 

بازشــاری بیشــر از 5 هــزار محــل رأی دهــی ای متهــم 

می کنــد کــه توســط دفرهــای والیتــی ایــن کمیســیون 

تأکیــد بــه بازشــاری شــده بــود. چــرا ایــن محل هــا هنــوز 

بازشــاری نشــده اســت؟ 

ــدارد کــه نشــان  ــچ مکتــوب رســمی وجــود ن ننــگ: هی

دهــد بــه ایــن میــزان محل هــای رأی دهــی کــه شــا اشــاره 

می کنیــد، بــه بازشــاری رفتــه باشــد. موضــوع ایــن اســت 

کــه در حــال حــارض کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی در 

ــس  ــت. پ ــتینافی اس ــکایت های اس ــه ش ــیدگی ب ــال رس ح

ــای  ــام محل ه ــکایت ها، مت ــن ش ــه ای ــل ب ــیدگی کام از رس

و  بازشــاری  بــرأی  کمیســیون  ایــن  کــه  رأی دهــی ای 

تفتیــش تصمیــم بگیــرد، کمیســیون مســتقل انتخابــات از 

ــون  ــا کن ــا ت ــام دارد؛ ام ــام و ت ــی ع ــی آمادگ ــاظ عملیات لح

تصمیمــی در مــورد بازشــاری کــدام محــل رأی دهــی بــرأی 

ــی  ــه ی تخنیک ــک کمیت ــا ی ــت. م ــده اس ــتاده نش ــا فرس م

ــه از  ــی ک ــند و مکتوب ــر س ــه ه ــم ک ــزی داری ــر مرک در دف

کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی بــرأی مــا فرســتاده 

شــود، بــه زودتریــن فرصــت بــرأی آن هــا پاســخ داده شــود. 

انتخابــات، چــه در  ابتدایــی  نتایــج  اعــام  از  پــس  مــا 

ــی و  ــک هاهنگ ــز، ی ــه در مرک ــا و چ ــی م ــای والیت دفره

همــکاری نزدیــک را بــا کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی 

داشــته ایــم؛ بنــا بــر ایــن، مــا منتظــر تصمیــم نهایــی ایــن 

ــتیم  ــف اس ــا مکل ــون م ــاس قان ــر اس ــتیم؛ ب ــیون اس کمیس

ــم.  ــق کنی ــا را تطبی ــای آن ه ــه فیصله ه ک

بــه  رســیدگی  کمیســیون  امــا  کابــل:  صبــح 

شــکایت های انتخاباتــی می گویــد کــه پــس از بررســی 

ــتی از  ــی، فهرس ــا در مکتوب ــا، آن ه ــکایت ها در والیت ه ش

ــه  ــود را ب ــاری ش ــد بازش ــه بای ــی ای ک ــای رأی ده محل ه

شــا فرســتاده اســت. 

از  پــس  آن هــا  کــه  مــوردی  یــک  در  تنهــا  ننــگ: 

ــر والیتــی  شــان، فهرســتی از محل هــای  بررســی های دفات

رأی دهــی را بــه کمیســیون انتخابــات فرســتاده بودنــد؛ 

ــه  ــاره آن را ب ــم. دوب ــی کردی ــتم بررس ــا را در سیس ــا آن ه م

بــه کمیســیون  یــک گــزارش تفصیلی-تخنیکــی  شــکل 

ایــن  میــان  از  کــه  فرســتادیم  انتخاباتــی  شــکایت های 

محل هــا، بــه چــه تعــداد از آن هــا بــه  گونــه ی مشــرک 

ــا  ــداد آن ه ــه تع ــت و در چ ــراری اس ــده و تک ــاری ش بازش

ــت  ــورت کل، وضعی ــه ص ــان ب ــود دارد و هم چن ــاوت وج تف

ــود را  ــای خ ــا دلیل ه ــس م ــم. پ ــح دادی ــا را توضی محل ه

بــرأی آن هــا مطــرح کردیــم؛ امــا بــاز هــم اگــر می خواهنــد 

ــاس  ــر اس ــان ب ــه ی آن ــود، فیصل ــاری ش ــز بازش ــن مراک ای

ــم. ــق کنی ــد تطبی ــا آن را بای ــت و م ــی اس ــون، نهای قان

صبــح کابــل: پــس در فهرســتی کــه توســط کمیســیون 

ــتاده  ــا فرس ــه ش ــی ب ــکایت های انتخابات ــه ش ــیدگی ب رس

از  تعــداد  چــه  بــه  کــه  بــود  نشــده  مشــخص  شــده، 

شــود؟ بازشــاری  رأی دهــی  محل هــای 

ننــگ: مشــخص نیســت کــه بــه چــه تعــداد اســت؛ چون 

فهرســت محل هایــی کــه بــه مــا فرســتاده شــده بــود، پــس 

از ایــن کــه در سیســتم چــک کردیــم؛ در آن محل هــای 

شــده  بازشــاری  محل هــای  داشــت،  وجــود  تکــراری 

ــکایت  ــه ش ــود ک ــی ب ــان محل های ــت و هم چن ــود داش وج

بــر تفــاوت شــده بــود؛ اکریــت آن، همیــن مــوارد بــود. بــاز 

هــم بازشــاری ایــن محل هــا برمی گــردد بــه تصمیــم بــورد 

ــز  ــا نی ــرم آن ه ــه نظ ــی؛ ب ــکایت های انتخابات ــیون ش کمیس

ــده،  ــاری ش ــای بازش ــه محل ه ــتند ک ــن نیس ــرف دار ای ط

ــار چنــدم بازشــاری شــود.  ــرأی ب ب

بررســی  از  پــس  شــا  چشــم انداز  کابــل:  صبــح 

فهرســتی کــه توســط کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های 

انتخاباتــی بــه شــا فرســتاده شــده بــود، چیســت. بــه نظــر 

شــا چنــد محــل رأی دهــی در چنــد والیــت افغانســتان بــه 

ــی رود؟ ــاری م بازش

ــی   ــم. وقت ــی کنی ــم پیش بین ــوز منی توانی ــا هن ــگ: ت نن

کــه متــام تصامیــم کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی 

اســتینافی  شــکایت های  مــورد  در  فیصله هــا  و  نهایــی 

ــت  ــد گف ــخص خواهن ــا مش ــت آن ه ــود، آن وق ــخص ش مش

ــه  ــات ب ــدام والی ــات و در ک ــدادی از مح ــه تع ــه چ ــه ب ک

بازشــاری مــی رود؛ چــون تنهــا بازشــاری نیســت؛ تفتیــش 

ــخص  ــا مش ــا را آن ه ــن مورده ــه ای ــت ک ــم اس ــی ه و بررس

می کننــد.

صبــح کابــل: در بخــش معرفــی کســانی کــه در تخلــف و 

تخطی هــای انتخاباتــی دســت داشــته  انــد؛ شــا فهرســت 

۱۲ هزارنفــری ای را بــه کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی 

فرســتاده ایــد؛ امــا ایــن کمیســیون می گویــد کــه شــا 

تنهــا ۱۲ هــزار نــام بــرای آن هــا فرســتاده ایــد؛ ســندی 

ــه  کــه نشــان دهنده ی جــرم آن هــا باشــد، نفرســتاده ایــد. ب

ــه  ــت ک ــرادی اس ــام اف ــت ن ــن فهرس ــا، در ای ــه ی آن ه گفت

کارمنــد یــک روزه و روزمــزد کمیســیون انتخابــات بــوده انــد. 

میــان  شــفاهی  تفاهــم  یــک  مــورد  ایــن  در  ننــگ: 

کمیســیون انتخابــات و شــکایات صــورت گرفــت. در هــان 

از کمیشــران  روزی کــه تفاهــم صــورت گرفــت، یکــی 

کمیســیون انتخابــات بــه رســانه ها نیــز اعــام کــرد کــه 

ایــن فهرســت توســط کمیســیون انتخابــات بایــد بــه دفاتــر 

والیتــی  آن هــا فرســتاد شــود. بــر اســاس هــان تفاهــم مــا 

بــه دفرهــای والیتــی خــود مکتوبــی صــادر کردیــم و گفتیم 

کــه فهرســت متــام کســانی را کــه در روز انتخابــات تخطــی 

ــیون  ــی کمیس ــای والیت ــه دفره ــند، ب ــرده باش ــف ک و تخل

ــن فهرســت  ــا ای ــد. م ــی کنن ــی معرف شــکایت های انتخابات

ــؤولیت  ــز، مس ــل، مرک ــد، مح ــم، ول ــخصاتی؛ اس ــا مش را ب

بــه کمیســیون شــکایت های  آن هــا  و شــاره ی متــاس 

انتخاباتــی فرســتادیم. در صورتــی کــه در مشــخصات ایــن 

افــراد مشــکلی باشــد، کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی 

می توانــد از کمیســیون انتخابــات کمــک بخواهــد؛ در غیــر 

ــته  ــت  بس ــراد را دس ــن اف ــه ای ــت ک ــا نیس ــه ی م آن وظیف

ــم. ــل آن هــا کنی تحوی

همــه ی کارمندانــی کــه معرفــی شــده، کارمنــد یــک روزه 

نبــوده انــد. کارمنــدان انتخابــات مــا بــرای چهــار روز، بــرأی 

شــش روز، ۱۲ روز و دومــاه اســتخدام شــده بودنــد؛ مــا در 

ایــن مــورد رهنمــود و طرزالعمــل داریــم؛ امــا مهــم نیســت 

ــک  ــا ی ــک ســاعت کار کــرده باشــد و ی ــد ی ــک کارمن کــه ی

روز؛ مهــم ایــن اســت کــه تخطــی انجــام داده اســت. 

صبــح کابــل: در میــان فهرســت افــرادی کــه بــه اتهــام 

ــه کمیســیون رســیدگی  تخطــی و تخلف هــای انتخاباتــی ب

بــه شــکایت های انتخاباتــی فرســتاده شــده، آیــا اســم 

کــدام کارمنــد دایمــی کمیســیون انتخابــات شــامل اســت؟ 

ننــگ: ممکــن باشــد؛ امــا چــون فهرســت در ســطح 

ــه  ــر تجزی ــز آن را بیش ــا در مرک ــده، م ــتاده ش ــات فرس والی

ــم. ــرده  ای ــل نک و تحلی

برگــزاری  از  بعــد  درملــوک  رشکــت  کابــل:  صبــح 

انتخابــات، اعــام کــرد کــه بیشــر از ۱۱۰ هــزار و ۱۲ رأی، 

خــارج از زمــان ثبــت شــده اســت؛ امــا کمیســیون انتخابــات 

ــی؟  ــه منطق ــه چ ــار داد، ب ــن آرا، اعتب ــه ای ب

ننــگ: ایــن آمــار ۱۰۲ هــزار و ۱۲ رأی بــود. کمیســیون 

انتخابــات در فیصله نامــه ای، منطــق خــود را در ایــن مــورد 

گفتــه اســت؛ امــا دو مــورد را اینجــا یــادآوری می کنــم؛ 

ــا  ــت، ناظــر امض ــال داش ــن آرا، ژورن ــه ای ــن  ک ــت ای نخس

کــرده بــود، گــزارش مســؤوالن امنیتــی وجــود داشــت و 

ــام  ــه مت ــکایتی علی ــوع ش ــچ ن ــات هی ــان روز انتخاب هم چن

ایــن مراکــز کــه گفتــه می شــود خــارج از زمــان ثبــت شــده، 

درج نشــده اســت. دوم رشکــت درملــوک از هــان ابتــدا در 

ــام  ــتیم، اع ــزاب داش ــا اح ــه ب ــرکی ک ــه ی مش ــک جلس ی

کــرد کــه ضانــت قیــد زمــان را بــه عهــده منی گیــرد؛ چــون 

وقــت کــم بــود، اپلیکیشــن نهایــی شــده بــود و بــرأی قیــد 

ــوک  ــت درمل ــود. رشک ــاز ب ــت نی ــل ۲۱ روز وق ــان حداق زم

ــان را  ــت زم ــا ضان ــه آن ه ــود ک ــرده ب ــه روان ک ــا نام رس

ــه  ــه ب ــات ک ــی انتخاب ــج ابتدای ــد. در نتای ــرده منی توانن ک

ــن  ــده، ای ــتاده ش ــی فرس ــیون شــکایت های انتخابات کمیس

نامــه نیــز ضمیمــه شــده اســت.

کمیســیون  جنــاح؛  ســه  میــان  کــه  تفاهمــی  در 

انتخابــات، رشکــت درملــوک و احــزاب صــورت گرفــت، 

ــی  ــزدان انتخابات ــه نام ــد ب ــه بای ــد ک ــن ش ــه همی ــه ب فیصل

ــه از  ــی ک ــدول نتایج ــه ج ــود ک ــاب داده ش ــا حس ــوزر ی ی

محــل بــه کمیســیون می آیــد بــه نامــزد انتخاباتــی نیــز 

بیایــد. پــس قیــد زمــان هیــچ وجــود نداشــت و ســاعت قیــد 

ــوردار  ــار برخ ــا از اعتب ــا کام ــن رأی ه ــس ای ــود. پ ــده ب نش

ــه  ــود ک ــم ب ــان ناتنظی ــین ها چن ــی ماش ــخ برخ ــود. تاری ب

ثبــت  بــه  را در ســال ۲۰۱7  رأی هــا  برخــی  اســتعال 

رســانده بــود. هم چنــان ســاعت ماشــین ها بــا کشــیدن 

بطــری آن هــا نیــز ناتنظیــم و پــس و پیــش شــده بــود. 

پــس وقتــی  کــه روی زمــان ثبــت رأی هــا، اعتبــاری وجــود 

بــه نشــانه های دیگــری مثــل ژورنال هــا،  مــا  نداشــت، 

امضــای ناظــر و گــزارش مســؤوالن امنیتــی اتــکا کردیــم و 

آن هــا را معتــر شــمردیم.

ــن ۳۰۰  ــام ای ــورد مت ــگ، در م ــای نن ــل: آق ــح کاب صب

هــزار رأی جنجالــی اگــر صحبــت کنیــم؛ دلیــل شــا بــرأی 

ــه ایــن رأی هــا چــه بــود؟  اعتبــار دادن ب

ننــگ: مــا ۳۰۰ هــزار رأی را منی شناســیم. مــن بــه 

ــم،  ــام می ده ــی را انج ــای اجرأی ــه کاره ــی ک ــت کس صف

پرسشــم ایــن اســت کــه ایــن ۳۰۰ رأی را از کجــا پــوره 

می کنیــد. اگــر ۱۳7 هــزار رأی و  ۱۰۲ هــزار  ۱۲ رأی 

باشــد، کــه مجمــوع آن ۲۳9 هــزار رأی می شــود. پــس 

ــزار  ــن ۳۰۰ ه ــل ای ــت. در اص ــر کجاس ــزار رأی دیگ 6۱ ه

ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــی اس ــد انتخابات ــک پروپاگن رأی ی

برخــی نامــزدان انتخاباتــی می خواهنــد ذهنیــت مــردم 

ــن  ــی از بهری ــال یک ــات امس ــا انتخاب ــد؛ ام ــر دهن را تغیی

ــت جمهوری  ــات ریاس ــار انتخاب ــان چه ــا در می انتخابات ه

ــاال  ــات کســی جــرأت ب ــود. در ایــن انتخاب در افغانســتان ب

و پاییــن کــردن یــک رأی را نداشــت. یــک برگــه ی رأی نیــز 

بــدون معلومــات بایومریــک بــرأی کمیســیون مســتقل 

ــت.  ــوده اس ــار نب ــرش و اعتب ــل پذی ــات قاب انتخاب

صبــح کابــل: شــا بــه عنــوان رییــس دبیرخانــه ی 

کمیســیون مســتقل انتخابــات، بیشــر از همــه، بــه مســائل 

فنــی انتخابــات ششــم میــزان آشــنا اســتید. فکــر می کنیــد 

ــا  ــات زعیمــی داشــته باشــیم و ی کــه مــا از دل ایــن انتخاب

نــه ایــن انتخابــات نیــز مثــل انتخابــات ۱۳9۳ بــه دور دوم 

مــی رود؟ 

ننــگ: ببینیــم کــه کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی، 

قضایــا را مطابــق بــه طرزالعمــل بررســی می کننــد یــا خیــر. 

از دیــد مــا انتخابــات ششــم میــزان برنــده و بازنــده داشــت؛ 

ــی  ــکایت های انتخابات ــیون ش ــم کمیس ــر تصامی ــا منتظ ام

اســتیم؛ چــون آن هــا نســبت بــه کمیســیون انتخابــات، 

ــاز اســت. ــه طرزالعمل هــا ب دســت شــان بیشــر ب

صبــح کابــل: آقــای ننــگ برخــورد یکــی از کمیشــران 

کمیســیون انتخابــات بــا یکــی از همــکاران دیگــر شــا در 

بخــش تکنالــوژی، جنجال آفریــن شــد. تــا جایــی کــه یونامــا 

نیــز در ایــن مــورد ابــراز نگرانــی کــرد. ایــن پرونــده بــه کجــا 

رســید؟ 

ننــگ: موضــوع طــوری بــود کــه آقــای موالنــا عبداللــه، 

یکــی از کمیشــران کمیســیون انتخابــات، از ایــن کارمنــد 

ــن  ــا ای ــود؛ ام ــته ب ــزی خواس ــا چی ــات ی ــوژی، معلوم تکنال

کارمنــد گفتــه بــود کــه سلســله مراتــب مشــخص اســت، و او 

بــه آمــر خــود پاســخ گو اســت. کــه بعــدا شــا شــاهد بودیــد 

کــه ایــن برخــورد رخ داده بــود. برخــوردی کــه صــورت گرفته 

بــود، همــکاران بین املللــی مــا، از جملــه کارمنــدان یونامــا 

ــون  ــتند. چ ــور داش ــا حض ــی آن ج ــر بین امللل و دو کمیش

انتخاباتــی  رشیک هــای  از  یکــی  بین املللــی  جامعــه ی 

اســت، آن هــا تحمــل نتوانســتند کــه در ایــن مــورد واکنشــی 

ــل  ــز در داخ ــا نی ــد، م ــل متح ــا مل ــه تنه ــد. ن ــان ندهن نش

ــی  ــورد نگران ــن م ــات، در ای ــیون انتخاب داراالنشــای کمیس

خــود را داشــتیم.

صبــح کابــل: ایــن پرونــده در حــال حــارض بســته شــده 

اســت؟ 

ننــگ: مــا در ایــن مــورد یــک جلســه ی اضطــراری 

موقــع  هــان  در  تکنالــوژی  بخــش  کارمنــد  و  گرفتیــم 

اســتعفای خــود را بــرأی مــا آورد؛ امــا اســتعفایش را قبــول 

نکردیــم. ناوقــت شــب، کمیشــران، رییــس کمیســیون 

ــد و از او  ــات و معــاون کمیســیون در داراالنشــا آمدن انتخاب

معذرت خواهــی کردنــد و در ضمــن تأکیــد کردنــد کــه ایــن 

ــد  ــل متح ــه مل ــان ب ــد. هم زم ــری می کنن ــأله را پی گی مس

نیــز نامــه ای فرســتادند و گفتنــد کــه ایــن موضــع پی گیــری 

می شــود. مــا از ایــن موضــوع چشم پوشــی منی توانیــم؛ 

ــن برخــورد  ــد و ای ــا، همــه شــاهد بودن ــه شــمول م چــون ب

کمیســیون  کــه  ببینیــم  نبــود.  اصولــی  برخــورد  یــک 

ــه  ــه ای ک ــان نام ــه ه ــق ب ــی مطاب ــکایت های انتخابات ش

بــه ســازمان ملــل متحــد روان کــرده بــود، در آن مــورد چــه 

ــت.  ــد گرف ــی خواه تصمیم

ــی  ــزدان انتخابات ــل: هــواداران برخــی از نام صبــح کاب

از  طــرف داری  حتــا  و  انتخابــات  در  یونامــا  دخالــت  از 

ــدر  ــا چق ــن حرف ه ــد. ای ــخن گفتن ــاص، س ــزد خ ــک نام ی

دارد؟  واقعیــت 

ننــگ: بــه هیــچ وجــه. بــه هیــچ وجــه مــا تــا کنــون حتــا 

چنیــن چیــزی را بــه عنــوان کســی کــه در بخــش تخنیکــی 

جامعــه ی  نکــرده ام.  حــس  می کنــم،  کار  انتخابــات 

ــه کــدام فرمایشــی داده  ــی در بخــش تخنیکــی ن بین امللل

و نــه کــدام هدایتــی. تنهــا مــا از آن هــا مشــوره گرفتــه ایــم.

ــی از  ــناس نامه ی یک ــا ش ــگ آی ــای نن ــل: آق ــح کاب صب

ــت؟  ــی اس ــات، جعل ــیون انتخاب ــران کمیس کمیش

ــات  ــتقل انتخاب ــیون مس ــه ی کمیس ــن وظیف ــگ: ای نن

ــن را  ــا ای ــد؛ ام ــری کن ــورد موضع گی ــن م ــه در ای ــت ک نیس

ــره ی  ــه، تذک ــرم احصائی ــه اداره ی مح ــم ک ــم بگوی می توان

کمیشــر مــا را تأییــد کــرده اســت کــه در کــدام ســال 

ــت؟ ــاله اس ــه و چندس ــره گرفت تذک

صبــح کابــل: کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های 

انتخاباتــی گفتــه اســت کــه قــرار اســت فــردا یــا پــس فــردا 

نتیجــه ی شــکایت های اســتینافی را اعــام کنــد؛ بــه گفته ی 

آن هــا ممکــن شــار زیــادی از محل هــای رأی دهــی در 

ــن بازشــاری  ــرود. ای ــه بازشــاری ب ــف ب والیت هــای مختل

چقــدر وقــت را در بــر خواهــد گرفــت و آیــا کمیســیون 

ــی دارد؟  ــی عملیات ــن کار، آمادگ ــرأی ای ــات ب انتخاب

ننــگ: ببینیــم کــه تطبیــق فیصله هــای کمیســیون 

شــکایت های انتخاباتــی بــه ســطح مرکــز اســت یــا بــه 

ــا  ــه طبع ــد ک ــات باش ــطح والی ــر در س ــات. اگ ــطح والی س

بــود. وقت گیــر خواهــد 

صبــح کابــل: پــس انتظــار مــردم افغانســتان بــه خاطــر 

ریاســت جمهوری، چــه  انتخابــات  نهایــی  نتایــج  اعــام 

ــید؟  ــان خواهــد رس ــه پای ــت ب وق

ننــگ: نهایــت ۱5 روز تــا یــک مــاه دیگــر. اگــر تطبیــق 

فیصله هــای کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی در ســطح 

ــر در  ــا اگ ــت؛ ام ــد گرف ــر خواه ــد، 5 روز را در ب ــل باش کاب

ســطح والیــات باشــد، بــا در نظرگرفــن رشأیــط آب وهــوای 

ــت  ــد گرف ــت خواه ــر وق ــاه دیگ ــک م ــا ی ــی، ۱5 روز ت کنون

کــه ایــن فیصله هــا تطبیــق و نتایــج نهایــی انتخابــات 

اعــام شــود. 

از تمجید تا نقد و اصالح

ننگ: 300 هزار رای یک توطئه ی انتخاباتی است
رای خارج از زمان معنا ندارد چون زمان قید نشده بود

عبدالرحامن ننگ   )رییس دبیرخانه ی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان(
علی شیر شهیر

گفت وگو کننده

انتخابــات  مســتقل  کمیســیون  اشــاره: 

افغانســتان، بــه 300 هــزار رأی جنجالــی که مورد 

ــت جمهوری  ــات ریاس ــزدان انتخاب ــه ی نام منازع

انتخابــات  ابتدایــی  نتایــج  در  اســت، 

ــس  ــا پ ــت؛ ام ــار داده اس ــت جمهوری اعتب ریاس

ــی، بیشــرین شــکایت ها  ــج ابتدای از اعــالم نتای

شــکایت های  کمیســیون  در  مــورد  همیــن  در 

انتخاباتــی بــه ثبــت رســید.

ننــگ،  حبیب الرحــان  بــا  گفت وگویــی  در 

مســتقل  کمیســیون  دبیرخانــه ی  رییــس 

دلیــل  مــورد  در  او  از  افغانســتان،  انتخابــات 

اخیــر  جنجال هــای  و  آرا  ایــن  معتربشــمردن 

 300 ننــگ  آقــای  پرســیده  ایــم.  انتخاباتــی 

ــد  ــی می دان ــه ی انتخابات ــک توطئ ــزار رأی را ی ه

زمــان  از  خــارج  آرأی  مــورد  در  هم چنــان  و 

ــدارد؛  ــا ن ــد کــه »رأی خــارج از زمــان معن می گوی

چــون زمــان در روز انتخابــات توســط ماشــین ها، 

قیــد نشــده بــود.«  
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برویم  بیایه،  آتش بس  می شه  »دمل 

برقصیم،  بخندیم،  بدویم،  نورستان، 

بخوریم.  وطنی  ماست  بزنیم،  اشپیاق 

دریای  پردرختش،  سبز  تپه های 

ملس  شه  عمیق  آسان  و  دیوانه اش 

با  شویم.  باال  درخت هایش  ده  کنیم. 

کبوترهایش آشنا شویم. دمل می شه ده کوه های نورستان آواز 

می شه؟« چه  شا  دل  بزنیم.  جیغ  بخوانیم، 

آن جایی که گفت وگوهای صلح امریکا با طالبان برای یک 

می شود،  دورش  یازدهمین  وارد  جنگ،  از  عاری  افغانستاِن 

صبح روز چهارشنبه، تعدادی از کاربران توییر، کمپاینی را 

راه اندازی کردند و در مورد رؤیاهای شان در افغانستان عاری 

از جنگ نوشتند. 

صلح، برای انسان افغانستانی همواره یک رؤیا بوده است؛ 

رؤیایی که فقط می توانند در موردش بنویسند و گپ بزنند. 

کوه های  در  کاربران،  با  توییری   پست های  از  بارانی  در 

بلند بدخشان باال می شویم، کنار دریای هلمند آتش روشن 

به کندهار می رویم. منی ترسیم  انار  برای خوردن  می کنیم، 

پنهان  پشتش  در  را  هیچ کسی خنجری  همدیگر؛ چون  از 

است. نکرده 

در  و  بخرد  بایسکل  یک  که  می شود  دلش  کاوه،  پرویز 

کند. بایسکل رانی  هرات  و  هلمند  تا  آرامش  کال 

فرحناز فروتن، دلش می شود که در متام سنگرهای جنگ 

گُل بکارد.

برگردد  لندن  از  که  می شود  دلش  نجفی زاده،  هارون 

کند. خداحافظی  مهاجرت  با  و  جاغوری 

این استاتوس ها، مرا یاد حرف مردمی انداخت که جنگ 

کارها  حداقل ترین  به  شوند.  محروم  تحصیل  از  شد  باعث 

دسرسی  اجتاعی  شبکه ی  هیچ  به  آن ها  بدهند.  رضایت 

ندارند تا در مورد رؤیاهای شان گپ بزنند. عین الدین، پرسی 

بود که در چهار راه پل رسخ، اسپند می کرد. او می گفت اگر 

برد. سمیِر  به خانه  نان  بیاید، می تواند شِب شانزده  صلح 

9ساله، تخم مرغ می فروخت و دوست داشت صلح بیاید تا 

او بتواند بیشر گوشت بخورد. محمدقاسم، یکی از اعضای 

سابق گروه طالبان بود. او صلحی را دوست داشت که زیر 

سایه ی آن بتواند کار کند.

اولین کسانی  از جمله ی  و خرنگار  رامین مظهر، شاعر 

مورد  در  تا  کرد  دعوت  را  دوستانش  و  کرد  توییت  که  بود 

رؤیاهای شان بنویسند. »من آن روز به زیبایی های نورستان 

مانند  داالن  دره های  از  که  ناحیه ای  به  می کردم.  فکر 

گوشه ای  هیچ  می گویند  که  این   به  شده.  تشکیل  بسیاری 

از نورستان نیست که آب زالل چشمه در آن جاری نباشد. 

دوستان،  با  می توانستند  همه  کاش  که  آمد  خاطرم  به  بعد 

همکاران، معشوق یا خانواده به سیاحت در داخل افغانستان 

بروند؛ ولی جنگ و فقر مانع می شود. آمدم در توییر کوتاه 

نورستان« بروم  و  شود  آتش بس  می شه  دمل  نوشتم: 

رؤیای  یک  بود.  توییری  ساده ای  استاتوس  یک  این 

قشنگ و ساده و در عین زمان چقدر دست نیافتنی و دور. 

نوشتند،  شان  رؤیاهای  ساده ترین  مورد  در  توییر  کاربران 

بزرگ  و یک حرست  بود  گرفته  آن ها  از  ناامنی  و  که جنگ 

به جایش مانده بود؛ مثا کسی نوشته بود: »دمل می شه ده 

کوچه های کابل بلند بلند آواز بخوانم، یا با موتر به جال آباد 

بار  بودند،  ساده   که  هان قدر  استاتوس ها  این  کنم.  سفر 

هر  که  می کشیدند  دوش  به  را  نسلی  ُخردشده ی  رؤیاهای 

از  انفجار  صدای  با  صبح  و  می خوابند  صلح  آرزوی  با  شب 

می پرند. خواب 

رامین مظهر دوتا از دوستانش را در جنگ از دست داده. 

زبیر حامتی و صمیم فرامرز. وقتی یاد صمیم و زبیر افتاد، 

گفت دیگر منی تواند به حرف زدن ادامه دهد. 

می شود.  چه  که  ببینیم  و  باشیم  منتظر  باید  »هنوز 

گفت وگوهایی که جریان دارد، گفت وگوهای  امریکا و طالبان 

آزادی های  و  حقوق  نظام،  نوع  مورد  در  منی تواند  و  است 

مردم یا دیگر مسائل داخلی ما به نتیجه برسد. ما باید منتظر 

باشیم.« گفت وگوها  بعدی  مرحله ی 

افغانستان،  مردم  کنون،  تا  صلح  گفت وگوهای  آغاز  از 

اند  داشته  مشخصی  موضع  جوانان  و  زنان  مخصوصا 

برابر  در  که  اند  کرده  دفاع  دست آوردهایی  از  همواره  و 

سقوط  از  پس  سال های  در  شدن  قربانی  و  ایستادگی 

است. شده  فراهم  طالبان 

»همه ی ما از امیدهای خود گفتیم. جنگ که متام شد. 

راستی جنگ متام می شود یا جنگ را باید متام کرد؟ ما به 

امید نیاز داریم، ولی به قول کوهن: »امید بسیار منفعانه 

افغانستان  یک  برای  باید  داریم.«  نیاز  اراده  به  ما  است، 

عاری از جنگ، آزاد، آرام و متحد باشیم. راستش این است 

از  ناامنی  و  انسان  کرامت  به  تجاوز  بر،  حقوق  نقض  که 

شخص خود ما رشوع می شود. برعکسش احرام به انسان، 

صلح و امنیت نیز می تواند از یک فرد رشوع شود و در متام 

ساده  چیزهای  همین  از  صلح  کند.  پیدا  گسرش  جامعه 

می شود. رشوع 

کرت گرایی  آن  در  که  دارد  دوست  را  صلحی  رامین 

کردن حقوق  قربانی  با  که  پذیرفته شود. صلحی  اجتاعی 

و آزادی های شهروندی به دست نیامده باشد و طالبان یاد 

گرفته باشند که متام تفاوت ها، پیش رفت ها و دست آورد های 

به رسمیت بشناسند و طوری در جامعه  را  افغانستان  مردم 

احرام  همگان  آزادی های  و  کرامت  به  که  کنند  زندگی 

بگذارند.

رامین دلش می شود که صلح بیاید، با در نظرداشت متام 

آزادی  و حقوق انسان ها. شا دل تان چه می شود؟ 

خانواده6

نقــش آمــوزىش زنــان در خانــواده 

بــا توجــه بــه نيازمندى  هــاى جوامــع 

اســت.  بنيــادى  خیلی هــا  امــروزى، 

امــروز ديگــر منى  تــوان بســنده كــرد 

كــه مــادران فقــط خــوب راه رفــن، 

بــا ادب ســخن گفــن و نظافــت درســت را بــه فرزنــدان 

 شــان بياموزاننــد؛ بــل در مــورد مســائل مهــم و عدیــده 

دیگــری کــه در زندگــی اجتاعــی، اوالدهــای شــان رو بــه رو 

کننــد.  آگاهی دهــی  هســتند، 

ــت  ــی اس ــد، طبیع ــف باش ــواد و ضعی ــادر بی س ــر م اگ

تأثیــر منفــی بــر کــودک و باالخــره بــر فــردای جامعــه دارد 

و بالعکــس مــادر بــا ســواد ـ بــا توانایــی کافــی و الزم بــرای 

ــاعی را  ــرین مس ــوداه، بیش ــد و خان ــه ی فرزن ــم و تریب تعلی

بــه خــرج داده و مســلا بیشــرین محصــول را نیــز دریافــت 

خشــونت،  اساســی  علت هــای  بــه  هم چنــان  مــی دارد. 

ــرح  ــوق زن ، مط ــدن حق ــال ش ــا پای ــادران ب ــر م مرگ ومی

اجتاعــی،  فرهنگــی،  بــزرگ  صحنه هــای  در  نبــودن 

اقتصــادی، سیاســی، محرومیــت، ازدواج هــای اجبــاری، 

متوجــه  بپردازیــم،  غیــره  و  اطفــال  نادرســت  تربیــت 

می شــویم کــه بی ســوادی یکــی از عمده تریــن عوامــل، 

ــی رود. ــار م ــه ش ب

زنــان بــه عنــوان اولیــن مربــی و نیمــی از پیکــر جامعــه ی 

بــری، در اکریــت کشــورهای جهــان از گذشــته تــا حــال، 

ــانی  ــلم انس ــوق مس ــرده و از حق ــج بُ ــض رن ــود تبعی از وج

شــان محــروم شــده انــد. در افغانســتان زن بیشــر قربانــی 

ــد  ــی می توانن ــر اجتاع ــان از نظ ــت. زن ــل اس ــیر جه و اس

ایفاگــر نقش هــای بزرگــی باشــد. از نظــر دینــی و حقوقــی 

نیــز حــق تعلیــم و تحصیــل شــان تضمیــن شــده؛ امــا ســوال 

ــوع محرومیت هــا در  ــا شــدیدترین ن ــن اســت کــه چــرا ب ای

ایــن عرصــه مواجــه می باشــند؟ پاســخ ایــن پرســش هنــوز 

ــر  ــا ب ــق و اعــام شــده؛ بن ــه صــورت واقعــی، تحقی ــر ب کم ت

ایــن، رضور اســت تــا بــا ایــن مســأله برخــورد علمــی صــورت 

گرفتــه و پاســخ مناســب بــرای آن تهیــه شــود.

ــان  ــه تحقیقــات دانش منــدان، دخــران و زن ــا توجــه ب ب

از اســتعدادهای بلنــد بالقــوه برخــوردار بــوده کــه اگــر 

محدودیت هــای فــراوان فــراه راه شــان بــه حداقــل برســد، 

و  اساســی  نقــش  و  بدرخشــند  درســتی  بــه  می تواننــد 

ــه طــور خاصــه  ــد. ب ــه عهــده گیرن ــه ب مفیــدی را در جامع

ــودکان  ــت ک ــل اس ــواد متای ــه زن باس ــت ک ــوان گف می ت

داشــته  بی ســواد  زنــان  بــه  نســبت  و ســامل تری  کم تــر 

در  مراقبت هــای صحــی،  بــر  اضافــه  می کنــد  ســعی  و 

ــز نقــش اساســی داشــته باشــد.  ــت شــان نی ــم و تربی تعلی

ــر  ــر کارگ ــردن فق ــه کن ک ــد در ریش ــن فکر می توان زن روش

ــته  ــژه ای داش ــگاه وی ــه جای ــعه ی جامع ــرای توس ــد و ب بیفت

بهــره  از فن آوری هــا، چگونــه  کــه  او، می فهمــد  باشــد. 

ــتفاده  ــا اس ــه از فرصت ه ــا چگون ــر چالش ه ــرد و در براب گی

کنــد. عــاوه بــر تنظیــم درآمــد و مــرصف خانــواده ی خــود، 

می توانــد وارد دنیــای فعالیــت علمــی و فکــری در عرصــه ی 

ــود. ــگ ش ــت و فرهن ــاع، سیاس ــاد، اجت اقتص

ايــن كــه زنــان مهم تريــن نقــش را در آمــوزش و پــرورش 

فرزنــدان خــود، جامعــه و نســل  هاى آينــده دارنــد، ســخنى 

ــر  ــد. ب ــده باش ــر ش ــايد ىب  اث ــرار ش ــرط تك ــه از ف ــت ك اس

ــرات را  ــن تأث ــان ها، اول ــه انس ــت ك ــيده نيس ــى پوش ك

از مــادر مى گرنــد و آنچــه مــادر بــه ايشــان مى  آمــوزد، 

ــازد. ــا را مى  س ــرداى آن ه ــخصيت ف ــی ش ــاختار اصل س

بایــد خاطرنشــان شــود کــه فــردای درخشــان، محصــول 

انســان های  عاقانــه ی  حرکت هــای  و  اندیشــه ورزی 

ظهــور  زمینه ســاز  امــروز  نخبــگان  اســت.  امــروزی 

ــت  ــرای پیرف ــش ب ــن دان ــد. آموخ ــردا ان ــدان ف دانش من

ــه انســان هویــت،  جامعــه ی بــری، رضورتــی اســت کــه ب

شــخصیت، هــدف، اســراتژی، زندگــی بهــر و متعالــی 

را در  تکامــل  و  ثبــات، پیرفــت  اگــر  مــی دارد.  هدیــه 

ــه  ــه و هم ــم، هم ــاهده می کنی ــروز مش ــانی ام ــع انس جوام

بــری می باشــد.  محصــول معرفــت 

ــوزش  ــه آم ــد ک ــی از آن ان ــون، حاک ــای گوناگ واقعیت ه

در  اجتاعــی  حضــور  نوعــی  زنــان،  از  بســیاری  بــرای 

بعــد منادیــن و عینــی اســت و خــروج از خانــه و کســب 

موقعیت هــای بهــر از طریــق آن صــورت می گیــرد. درســت 

بــه همیــن دلیــل اســت کــه در افغانســتان، آمــوزش معنایــی 

ــی  ــدرک تحصیل ــب م ــم و کس ــن عل ــر از آموخ ــیار فرات بس

دارد.

ــوزش  ــال آم ــتمر در ح ــور مس ــه ط ــان ها ب ــع انس در واق

يك ديگــر اســتند و زنــان بــه واســطه ی نفــوذ، نقــش و 

ــا  ــد؛ ام ــه دارن ــن زمين ــار بيشــرى در اي ــگاه خــود اعتب جاي

ــوزش  ــد، آم ــه می آموزن ــزاىن ك ــه مي ــا ب ــت آن ه ــى اس طبيع

ــرای  ــى ب ــكان رشــد و ترق ــدازه  اى كــه ام ــه ان ــد و ب مى  دهن

كيفيــت  از  پیانــه  هــان  بــه  می شــود،  فراهــم  شــان 

می شــوند. برخــوردار  آموزش  دهــى 

در کــره ی خاکــی مــا، مســلک مقــدس معلمــی همــواره 

ــده  ــمرده ش ــراى زن ش ــه ب ــن وظیف ــا ارزش تري ــن و ب بهري

ــى و  ــاص روح ــاى خ ــايد توانايى  ه ــر ش ــن ام ــت. در اي اس

جســمى زنــان نقــش عمــده  اى داشــته؛ امــا بــدون شــك و 

تردیــد موقعيــت جنســيتى و رشايــط اجتاعــى و فرهنگــى 

جامعــه، مهم تريــن عامــل گرایــش زنانــه بــه ايــن شــغل 

بــوده اســت؛ چــرا كــه اغلــب خانواده  هــا عاقــه دارنــد 

ــط  ــر: رشاي ــارت ديگ ــه عب ــوند. ب ــم ش ــا معل ــران آن ه دخ

ــه  ــان را ب ــواره زن ــه هم ــى جامع ــى و فرهنگ ــاص اجتاع خ

ــه  ــورى ك ــه ط ــرده؛ ب ــت ك ــوزىش هداي ــف آم ــمت وظای س

اگــر از پــدر و مــادر يــا همــرس پرســيده شــود چــه وظیفــه ای 

ــد؟ در بيشــر  ــر مى گزيني ــم خــود ب ــا خان ــراى دخــر ي را ب

مــوارد، پیشــه ی معلمــى را ترجيــح مى  دهنــد.

نقش مادر در آموزش 
خانواده

بهزاد برمک 

دانش جویان رشته ی مدیریت، به یک 

می کنند:  اشاره  نیز  دیگر  مهم  نکته ی 

می شود،  زده  حرف  پیام رسانی  از  وقتی 

و هر  تنها حرف زدن  فکر کنیم که  نباید 

ظاهر  رسانه ها  و  مطبوعات  برابر  در  روز 

چنین  ابدا  می کند؛  حل  را  مسأله  شدن 

بد و ضعیف وضعیت   نیست. خیلی زمان ها هست که حرف 

را دشوارتر و بدتر می کند. نکته ی مهم این است که تفکری 

در مدیران وجود داشته باشد که هیچ چیزی را از مردم پنهان 

نکنند و بکوشند مسائل را قبل از این که به شایعه و افواهات 

تبدیل شود، به شکل صادقانه و متواضعانه با مردم در میان 

بگذارند و مردم را نیز در پیدا کردن راه حل برای مشکات به 

بخوانند. کمک 

سیاسی  مدیریت  نحوه ی  در  را  مهمی  گرِه  نیز  نکته  این 

حکومت افغانستان نشان دهی می کرد. با خود می اندیشیدم 

تفکر  طرف دار  خود  دل  تِه  در  افغانستان  حکومت  اگر  که 

برای  می تواند  چگونه  بداند،  برحق  را  آنان  و  باشد  طالبان 

امریکا  ایاالت متحده ی  با  رابطه اش  بگوید که  آنان صادقانه 

از حضور  آن ها چگونه می توانند  و  دارد  آنان  برای  نفعی  چه 

به  کنند.  استفاده  خود  بهر  آینده ی  برای  امریکایی  پول  و 

همین ترتیب، برای این حکومت مشکل است که هم طرف دار 

تحکیم پایه های قدرت  توتالیر و غیر دموکراتیک باشد و هم 

برای اقوام و نیروهایی که طرف دار دموکراسی و تقسیم قدرت 

و مشارکت عامه در تصمیم گیری های سیاسی اند، بگوید که 

بیایید و فعاالنه در حل مشکل کمک کنید.

است  مرغی  مانند  افغانستان،  حکومت  می کردم  حس 

هیچ  برای  منی تواند  و  شده  گرفتار  متعدد  دام های  در  که 

طرف راست بگوید. مثا این حکومت برای ایاالت متحده ی 

و  اشغال گر می دانیم  و  کافر  را  ما شا  که  امریکا منی گوید 

تنها از پول و امکانات تان استفاده می کنیم و هر وقت قدرت 

و فرصت یافتیم، شا را از کشور خود بیرون می اندازیم. به 

نظرم می رسید اینجا گرهی وجود دارد که از انتقال یافن پیام 

رصیح و شفاف به مخاطبان جلوگیری می کند. دانش جویان 

برای  رشط  اولین  که  می کردند  تأکید  مدیریت  رشته ی 

موفقیت یک مدیر این است که ذهن شفاف و روشن داشته 

باشد و بداند که با مخاطبان خود صادق است و هیچ چیزی 

آنان پنهان منی کند. از  را به طور خائنانه 

رایج  و  مرسوم  تبلیغات  جنس  از  سیاسی  پیام رسانی 

مدیریت  بخش  دانش جویان  را  سخن  این  نیست.  بازرگانی 

خلق  فضا  می تواند  تنها  تبلیغات  می کردند.  بیان  تأکید  با 

می کند،  احاطه  را  سیاسی  مدیران  که  دنیایی  در  اما  کند؛ 

تأکید بیش از حد بر فضاسازی و غفلت کردن از تعمیق آن 

همه  می تواند  جهت دهنده،  و  قناعت بخش  روشن،  پیام  با 

چیز را به زیان مدیران تغییر دهد. این هان نکته ای بود که 

داشتند. تأکید  آن  بر  نیز  سیاسی  علوم  دانش جویان 

با  زیادی  تفاوت  سیاسی  مدیریت  ترتیب،  همین  به 

است  ممکن  بازرگانی  مدیریت  در  دارد.  بازرگانی  مدیریت 

شا با منافع و یا خسارات اقتصادی طرف باشید و در نهایت 

با پرداخن یک مقدار جریمه ی مالی از رش آن خاص شوید؛ 

اما در مدیریت سیاسی رصفا با منافع و یا خسارات اقتصادی 

زمان،  رسنوشت،  با  آن،  از  مهم تر  بلکه  نیستید،  گرفتار 

احساسات، عواطف و ارتباطات گونا گون مردم در یک طیف 

وسیع و گسرده نیز طرف استید. وقتی شا نتوانید همه ی 

این مسائل را به گونه ی درست مدیریت کنید، با محکومیت 

افکار عامه، هم در زمان خود تان و هم در زمان های آینده، 

می شوید. مواجه 

یا  سوم  جهان  کشورهای  تجربه های  می کردم  تصور 

کشورهای در حال انکشاف در این میان برای هر دو دسته 

از دانش جویان جالب و راه کشاتر بود. باز هم مثال حکومت 

افغانستان به میان آمد: این حکومت چگونه می تواند هم از 

جامعه ی بین املللی بخواهد که پول و جان رسبازان خود را 

برایش قربانی کند و هم برای طالبان قناعت دهد که کافر و 

وطن فروش و ضد منافع دینی و قومی آن ها نیست؟ چگونه 

قناعت  حاکمیت  درون  امتیازطلب  حلقات  به  هم  می تواند 

می ماند  محفوظ  آنان  سیاسی  امتیازات  و  قدرت  که  دهد 

اطمینان  سیاسی  و  مدنی  مختلف  اقشار  و  اقوام  به  هم  و 

تکرار  گذشته  غیرعادالنه ی  و  تبعیض آمیز  تاریخ  که  دهد 

منی شود؟ چگونه می تواند هم به زنان قناعت دهد که حقوق 

دموکراتیک  جامعه ی  یک  در  آنان  اولیه ی  خواسته های  و 

را  طالبان  مانند  سنتی  بنیادگرایان  هم  و  می ماند  محفوظ 

قناعت دهد که احکام و قوانین رشعی مطابق به برداشت و 

ایران را قناعت دهد که از  تعبیرات آن ها نافذ می شود؟ هم 

خاک افغانستان بر ضد منافع و امنیت آن استفاده منی شود 

از  ایران  که  دهد  قناعت  را  امریکا  متحده ی  ایاالت  هم  و 

دوستی و رابطه با افغانستان بر ضد منافع و خواسته های این 

منی کند؟ استفاده  کشور 

کس  هر  رسید.  جالبی  جاهای  به  رفته  رفته  سؤاالت 

تا  کند  بیان  می کرد،  فکر  را  آنچه  باید  که  داشت  مجالی 

از  شود.  پیدا  روشن تر  پاسخی  سیاسی  مدیریت  سؤال  به 

شهروند  یک  عنوان  به  کدام  هر  که  شد  پرسیده  حارضان 

دارند،  افغانستان  با  خود  ارتباط  از  که  را  سؤالی  امریکایی، 

برما  را  نیازی  هان  از  بخشی  سؤاالت  این  کنند.  مطرح 

پاسخی  آن ها  برای  باید  افغانستان  حکومت  که  می کرد 

که  پرسید  دانش جویان  از  یکی  کند.  فراهم  قناعت بخش 

و  رشد  برای  را  خود  پول  امریکایی  مالیه پردازان  باید  چرا 

با  انکشاف افغانستان مرصف کنند؛ در حالی که خود شان 

بیکار  انسان  میلیون ها  و  اند  گرفتار  اقتصادی  بحران شدید 

و با آینده ی نامطمنئ در گوشه و کنار آن وجود دارد که هر 

لحظه ممکن است به اعراض و تظاهرات و ایجاد ناامنی و 

آشوب بپردازند؟ یکی از رسبازانی که یک سال در افغانستان 

بود، می پرسید که چرا  امریکایی جنگیده  نیروهای  در صف 

که  بیفتد  خطر  به  جاهایی  در  امریکایی  رسبازان  جان  باید 

مردمان محل حتا یک کلمه هم منی فهمیدند که حضور این 

مردم  برای  آنان  از دست  کاری  و چه  برای چیست  رسبازان 

است؟ ساخته  افغانستان 

برجسته  محسوسی  طور  به  خا  یک  موارد  این  متام  در 

از  یکی  قناعت بخش.  و  دقیق  و  روشن  پیام  می شد: 

همه ی  این جا  کسی  گفت:  سیاسی  علوم  دانش جویان 

اتهامات را بر مدیریت سیاسی افغانستان روا منی داند. شاید 

بسیاری از آن ها نادرست و غیرواقع بینانه هم باشند؛ اما وقتی 

مدیریت سیاسی افغانستان نتواند به سؤال های متعددی که 

پیرامون نقش آن مطرح می شود، پاسخ درست و به موقع ارائه 

می شوراند. خود  ضد  بر  را  خود  مخاطبان  کند، 

بحران مالی در کابل بانک و نقش خانواده ی کرزی در این 

افغانستان  قبال  در  امریکایی  مطبوعات  داغ  بحث  بحران، 

ارائه  مورد  این  در  ویژه ای  و  مفصل  گزارش  است. سی ان ان 

کرده و با پیر گالرایت مصاحبه کرد. گالرایت هان کسی 

ویژه ی سازمان ملل در  معاون مناینده ی  به عنوان  است که 

جریان  به  اعراض  دلیل  به  و  می کرد  فعالیت  افغانستان 

آقای کرزی نسبت  انتخاباتی  به تیم  انتخابات و تقلباتی که 

رصاحت  به  گالرایت  کرد.  ترک  را  افغانستان  شد،  داده 

حکومت آقای کرزی را متهم به فساد و سوء مدیریت کرد و 

افغانستان  در  متحده  ایاالت  ناکامی های  اصلی  دلیل  را  آن 

خواند. گالرایت در حالی که حکومت آقای کرزی را به دزدی 

انتخابات متهم می کرد، هرگونه مروعیت  آشکار در جریان 

آن را زیر سؤال برد و گفت که ایاالت متحده  رضورت ندارد که 

با همچون حکومت به گونه ی فعلی ماشات داشته باشد. او، 

می گفت که باید نیروهای نظامی ایاالت متحده از افغانستان 

بیرون شوند و کمک های اقتصادی آن نیز بیشر در مناطقی 

که امن و پذیرای تغییرات دموکراتیک است، متمرکز شود.

یکی از دانش جویان علوم سیاسی گفت: این حرف ها در 

آنان  اکریت  و  می کند  اثر  مبب  مانند  امریکا  عامه ی  افکار 

افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  حضور  بودن  بیهوده  به  را 

ورود  روز  اولین  خاطره ی  از  من  وقتی  می سازد.  متقاعد 

دانشگاه  تا  مرا  که  راننده ای  نظریات  و  نیویورک  در  خود 

حدود  که  رسبازانی  از  یکی  کردم،  یاد  کرد،  همراهی  یل 

با طالبان بوده است، گفت:  یک سال در کر مرصوف نرد 

به  امریکا  مردم  اکریت  و  دارد  عمومیت  نظر  این  متأسفانه 

همین گونه می اندیشند. در پاسخ من که گفتم: این همه ی 

تغییرات و تحوالت  افغانستان  افغانستان نیست و در  تصویر 

دیگری نیز اتفاق افتاده است که امیدبخش و تشویق کننده 

بر  تنها  عامه  افکار  اما  است؛  درست  حرف  این  گفت:  اند، 

شان  اختیار  در  که  می گیرند  شکل  پیام هایی  هان  اساس 

بیچارگی  به  پیش  از  بیشر  مرا  حرف ها  این  می گیرد.  قرار 

مدیران سیاسی ما متقاعد کرد و درک کردم که حاال وقتی 

در  هم  عامه،  افکار  در  که  قضاوتی  با  را  خود  اندوخته های 

اند سنجش کنند،  بیرون، خلق کرده  داخل کشور و هم در 

معلوم نیست که خود را مغبون احساس می کنند یا کامیاب.

ارتباط پیام رسانی و افکار عامه 
)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامرب 2010( 119 روز )33(

عزیز رویش

دلم می شه آتش بس بیایه، دل شما چه می شه؟

هام همتا

صلح ویژه ی 

این استاتوس ها، مرا یاد حرف مردمی انداخت 

که جنگ باعث شد از تحصیل محروم شوند. به 

حداقل ترین کارها رضایت بدهند. آن ها به هیچ 

شبکه ی اجتاعی دسرسی ندارند تا در مورد 

رؤیاهای شان گپ بزنند.
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گزارش روز

کــه  می گوینــد  هــرات  والیــت  در  محلــی  مســؤوالن 

نیروهــای امنیــت ملــی، ۱۲ نفــر را بــه اتهــام طراحــی جرایــم 

ــرده  ــت ک ــت بازداش ــن والی ــتی در ای ــازمان یافته و تروریس س

ــد.  ان

ــر  ــوی دف ــو( از س ــه )۱۱دل ــه روز جمع ــه ای ک در خرنام

ــده اســت کــه  ــر رســیده، آم ــه ن ــی هــرات ب ــی وال مطبوعات

فعالیت هــای  مســلحانه،  قضایــای رسقــت  در  افــراد  ایــن 

تروریســتی، اختطــاف، تولیــد مروبــات الکلــی و حمــل 

ــد. ــته ان ــت داش ــت دس ــن والی ــی در ای ــر قانون ــاح غی س

در ایــن خرنامــه آمــده اســت: »از نــزد ایــن افــراد اســناد 

و  نظامــی  البســه ی  اســلحه،  مقــداری  کافــی،  شــواهد  و 

ــت.« ــده اس ــت آم ــه دس ــات ب ــداری مه مق

عملیــات  یــک  جریــان  در  خرنامــه،  ایــن  بنیــاد  بــر   

نیروهــای قطعــات خــاص، یــک مرکــز طراحــی و ســازماندهی 

انجیــل  ولســوالی  در  طالبــان  هراس افگنانــه ی  حمــات 

والیــت هــرات نیــز کشــف و مقــداری ســاح، مهــات و 

ــت.  ــده اس ــت آم ــه دس ــروه ب ــن گ ــی ای ــناد تبلیغات اس

والیــت هــرات در غــرب افغانســتان از والیت هــای کلیــدی 

ــن ولســوالی  ــان در چندی و نســبتا ناامــن اســت. گــروه طالب

ایــن والیــت از جملــه ولســوالی شــیندند و اوبــه حضــور 

ــه  ــای هراس افگنان ــه فعالیت ه ــت ب ــی دس ــد و هرازگاه دارن

می زننــد.

در  جاسازی شــده  مایــن  یــک  انفجــار  نتیجــه ی  در 

مربوطــات حــوزه ی پنجــم امنیتــی شــهر کابــل، دو نفــر جــان 

باختــه و یــک نفــر دیگــر نیــز زخمــی شــده اســت. 

فــردوس فرامــرز، ســخن گوی پولیــس کابــل، می گویــد 

کــه ایــن انفجــار ســاعت ۲:5۰ دقیقــه ی پــس از چاشــت روز 

ــو( در نتیجــه ی یــک مایــن جاســازی شــده در  جمعــه )۱۱دل

ــت.  ــی رخ داده اس ــک کراچ ی

ــور  ــه منظ ــر ب ــات بیش ــه تحقیق ــد ک ــرز می گوی ــای فرام آق

بررســی ایــن رویــداد آغــاز شــده اســت. 

ــر  ــا گروهــی مســؤولیت ایــن انفجــار را ب ــا کنــون فــرد و ی ت

عهــده نگرفتــه اســت. 

ایــن در حالــی اســت کــه چنــد روز پیــش نیــز یــک انفجــار 

در ســاحه ی کوتــه ی ســنگی کابــل رخ داده بــود کــه در آن یــک 

غیرنظامــی کشــته و چهــار تــن دیگــر زخــم برداشــته بودنــد.

ــان واجــد رشایــط دعــوت  اداره ترانســپورت جــاده، وزارت ترانســپورت از متــام داوطلب

ــای  ــاز کارت ه ــورد نی ــوازم م ــدارک ل ــه و ت ــی تهی ــه داوطلب ــا در پروس ــد ت ــی منای م

MOT/LTA/( الکرونیکــی ریاســت ترانســپورت زمینــی دارای شــاره تشــخیصیه

NCB/G/OB/99/005( اشــراک منــوده و ســافت کاپــی رشطنامــه را بــه طــور رایــگان 

ــق  ــش را مطاب ــای خوی ــت آورده، آفره ــدارکات بدس ــت ت ــدارکات، ریاس ــت ت از مدیری

ــته از  ــور رسبس ــدارکات  ط ــل ت ــون و طرزالعم ــق قان ــه و طب ــدرج رشطنام ــط من رشای

تاریــخ نــر اعــان الــی ســاعت  ۱۰:۰۰ قبــل از ظهــر مــورخ  ۰7/حــوت/۱۳9۸   بــه 

ــاری وات ،  ــع  انص ــپورت واق ــاده، وزارت ترانس ــپورت ج ــدارکات، اداره ترانس ــت ت ریاس

متصــل  رادیــو تلوزیــون ملــی ارایــه مناینــد. آفرهــای ناوقــت رســیده و انرنیتــی قابــل 

پذیــرش منــی باشــد.

تضمیــن آفــر طــور گرنتــی بانــک مبلــغ 4۲5،۰۰۰ چهــار صــد و بیســت و پنــج هــزار 

افغانــی اخــذ میگــردد. جلســه آفرگشــایی بــه تاریــخ  ۰7/ حــوت/۱۳9۸   ســاعت  

ــر  ــاالر کنفرانــس  اداره ترانســپورت جــاده  منــزل دوم تدوی ۱۰:۰۰ قبــل از ظهــر در ت

مــی گــردد.

ــل از  ــاعت ۱۰:۰۰ قب ــو ۱۳9۸ س ــخ ۲7 دل ــه تاری ــی ب ــل از داوطلب ــه قب ــوت: جلس ن

ــر مرکــزی اداره ترانســپورت جــاده، وزارت  ــه، تعمی ــاالر کتابخان ــزل دوم، ت ــر در من ظه

ــر میگــردد. ترانســپورت دای

مشــاور امنیــت ملــی افغانســتان، تأکیــد کــرده اســت 

کــه زنــان والیــت تخــار قربانــی اصلــی جنــگ انــد و بایــد در 

ــند.  ــته باش ــال داش ــش فع ــح نق ــه ی صل پروس

دفــر شــورای امنیــت ملــی، روز جمعــه )۱۱دلــو( بــا 

نــر خرنامــه ای گفتــه اســت کــه حمداللــه محــب، بــا 

مناینــدگان زنــان والیــت تخــار دیــدار و گفت وگــو کــرده 

اســت.

در  تخــار  زنــان  ایــن خرنامــه، مناینــدگان  بنیــاد  بــر 

دیــدار بــا آقــای محــب از او خواســته انــد کــه بــه خشــونت ها 

و در  ناموســی رســیدگی صــورت گیــرد  قتــل  و قضایــای 

ــس،  ــی پولی ــان فرمانده ــر می ــی بیش ــتا هاهنگ ــن راس ای

دادســتانی و محکمــه بــه میــان آیــد.

حضــور  از  انــد  گفتــه  کــه  ایــن  ضمــن  تخــار  زنــان   

ایــن  در  ناامنی هــا  و  مســؤول  غیــر  مســلح  گروه هــای 

ــد  ــرده ان ــد ک ــان تأکی ــد، هم چن ــده ان ــتوه آم ــه س ــت ب والی

کــه حکومــت مرکــزی بایــد بــرای جلوگیــری از فعالیت هــای 

ایــن گروه هــا دســت بــه کار شــود. 

ــل  ــه دلی ــت، ب ــه اس ــب گفت ــه مح ــم حمدالل ــویی  ه از س

ــد،  ــتان ان ــگ در افغانس ــی جن ــی اصل ــان قربان ــه زن ــن ک ای

تــا  داشــته  بــارز  نقشــی  صلــح  پروســه ی  در  بایــد  پــس 

شــود. شــنیده  شــان  نگرانی هــای  و  پیشــنهادها 

ــتور  ــت دس ــن والی ــی ای ــؤوالن محل ــه مس ــب ب ــای مح آق

ــلح  ــای مس ــر گروه ه ــر در براب ــه زودت ــر چ ــا ه ــت ت داده اس

ــا  ــردم را از رش آن ه ــده و م ــه کار ش ــت ب ــؤول دس ــر مس غی

ــند. ــی بخش رهای

امنیــت  مشــاور  محــب،  کــه حمداللــه  اســت  گفتنــی 

ــال،  ــای ش ــی والیت ه ــاع امنیت ــی اوض ــرای بررس ــی، ب مل

روز پنج شــنبه )۱۰دلــو( بــه والیــت تخــار رفتــه اســت.

حمدالله محب: زنان تخار قربانی اصلی
جنگ اند

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $
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بــه دنبــال نگرانی هــا از گســرش ویــروس کرونــا در چیــن، 

وزارت خارجــه ی افغانســتان گفتــه اســت کــه تــاش می کنــد 

دانش جویــان افغانــی کــه در معــرض شــیوع ایــن ویــروس قــرار 

دارنــد را، بــه ایــن کشــور برگردانــد. 

)۱۱دلــو(  جمعــه  روز  وزارت،  ایــن  مســؤوالن  از  یکــی 

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت کــه شــام روز پنج شــنبه 

)۱۰دلــو( جلســه ی رهــری معیــن سیاســی وزارت خارجــه 

ــال  ــه خاطــر انتق ــا روی کارشــیوه ی مشــخص ب برگــزار شــد ت

ــی  ــت صح ــدا از وضعی ــود و ابت ــتان کار ش ــان افغانس محص

ــود.  ــل ش ــان حاص ــا اطمین آن ه

ــه  ــد کــه وضعیــت در چیــن چگون او گفــت: »شــا می دانی

اســت. حالــت اضطــرار اعــام شــده، مــا هــم بــه عنــوان دولــت 

ــه همیــن  ــم و ب مــروع در قبــال اتبــاع خــود مســؤولیت داری

ــن،  ــت در چی ــودی وضعی ــا بهب ــا ب ــم ت ــاش می کنی ــر ت خاط

اتبــاع خــود را بــه افغانســتان برگردانیــم.«

ــارون  ــور محمده ــا حض ــه ب ــن جلس ــه ای ــت ک ــی اس گفتن

چخانســوری، معیــن سیاســی و رسپرســت وزارت خارجــه، 

ــم  ــه و محمدقاس ــت عام ــن وزارت صح ــکان، معی فدامحمدپی

ــده  ــزار ش ــی  برگ ــوردی ملک ــس اداره ی هوان ــی زاده، ریی وفای

ــت.  اس

از ســویی  هــم در خرنامــه ی وزارت خارجــه آمــده اســت کــه 

ــا وزارت صحــت عامــه  در ایــن نشســت تصمیــم گرفتــه شــد ت

در هاهنگــی بــا ســازمان جهانــی صحــت، اداره ی هوانــوردی 

برگشــتاندن  مــورد  در  دخیــل  نهادهــای  ســایر  و  ملکــی 

دانش جویــان تدابیــر الزم را اتخــاذ کننــد.

ایــن تصمیــم در حالــی از ســوی وزارت خارجــه گرفتــه 

شــده کــه فیرزالدیــن فیــروز، وزیــر صحــت، بــا ابــراز نگرانــی از 

شــیوع ویــروس کرونــا در افغانســتان، از دولــت چیــن خواســته 

ــه در  ــی ک ــه افغان های ــت، ب ــدن وضعی ــر ش ــا به ــه ت ــت ک اس

چیــن حضــور دارنــد، اجــازه ی پــرواز بــه افغانســتان را ندهــد.

آقــای فیــروز، گفتــه اســت: »بــرای جلوگیــری از شــیوع 

ویــروس کرونــا در افغانســتان، چیــن بایــد تــا زمــان بهــر 

ــاری و آن  ــای تج ــدگان رشکت ه ــرای مناین ــت، ب ــدن وضعی ش

ــن ســفر کــرده  ــه کشــور چی ــرا ب ــی کــه اخی عــده از افغان های

ــد.« ــتان را نده ــه افغانس ــرواز ب ــی پ ــد، اجازه  ان

ــن،  ــت چی ــازمان صح ــه س ــت ک ــی اس ــه در حال ــن هم ای

ــه  ــود گفت ــازه ی خ ــزارش ت ــر گ ــا ن ــو( ب ــه )۱۱ دل روز جمع

اســت کــه آمــار قربانیــان ویــروس کرونــا بــه ۲۱۳ نفــر رســیده 

ــروس مبتــا  ــن وی ــه ای ــز ب و بیــش از ۱۰ هــزار نفــر دیگــر نی

شــده انــد.

ــای  ــه نیروه ــت ک ــرده اس ــد ک ــور غنــی تأکی رییس جمه

و  دارنــد  را  افغانســتان  از  دفــاع  توانایــی  افغــان  امنیتــی 

ــد.  ــوب کنن ــش را رسک ــتی داع ــروه تروریس ــد گ ــته ان توانس

جمعــه  روز  ریاســت جمهوری،  ارگ  مطبوعاتــی  دفــر 

)۱۱دلــو( بــا نــر خرنامــه ای گفتــه اســت کــه محمــد ارشف 

ــده ی مرکــزی اردوی  ــا جــرال کنــت مِکنــزی، فرمان غنــی، ب

ــت.  ــرده اس ــو ک ــدار و گفت وگ ــکا، دی ــده ی امری ــاالت متح ای

بــر بنیــاد ایــن خرنامــه: »دو طــرف در مــورد تحــوالت 

اخیــر امنیتــی در منطقــه، همکاری هــای دوجانبــه ی امنیتــی 

ــا افغانســتان  ــکا ب ــاالت متحــده ی امری و تعهــدات دوام دار ای

بــه ویــژه در ســکتور امنیتــی و دفاعــی، بحــث و تبــادل نظــر 

ــد.« کردن

ــزی اردوی  ــده ی مرک ــه فرمان ــت ک ــده اس ــه آم در خرنام

دســت آوردهای  از  رییس جمهــور،  بــا  دیــدار  در  امریــکا، 

نیروهــای امنیتــی در امــر مبــارزه بــا تروریــزم و رسکــوب 

داعــش در افغانســتان ســتایش کــرده اســت. 

ارگ ریاســت جمهوری بــه نقــل از رییس جمهــور غنــی 

ــتان  ــی افغانس ــی و دفاع ــای امنیت ــه نیروه ــت ک ــته اس نوش

ــتند  ــا توانس ــن نیروه ــد و ای ــور را دارن ــاع از کش ــی دف توانای

ــد. ــوب کنن ــتان رسک ــش را در افغانس ــتی داع ــروه تروریس گ

ــر  ــا ن ــو( ب ــه )۱۱ دل ــن، روز جمع ــت چی ــازمان صح س

قربانیــان  آمــار  کــه  اســت  گفتــه  خــود  تــازه ی  گــزارش 

ــزار  ــش از ۱۰ ه ــیده و بی ــر رس ــه ۲۱۳ نف ــا ب ــروس کرون وی

ــد. ــده ان ــا ش ــروس مبت ــن وی ــه ای ــز ب ــر نی ــر دیگ نف

همزمــان بــا گســرش رسیــع ایــن ویــروس در رسارس 

جهــان، ســازمان جهانــی صحــت، ناوقــت روز پنچ شــنبه )۱۰ 

ــرد. ــام ک ــراری اع ــت اضط ــان وضعی ــو( در رسارس جه دل

وضعیــت  اعــام  کــه  اســت  گفتــه  ســازمان  ایــن 

ــت  ــن اس ــای ای ــه معن ــازمان ب ــن س ــوی ای ــراری از س اصط

چیــن  مرز هــای  از  فراتــر  اکنــون  کرونــا،  ویــروس  کــه 

ــی  ــای جهان ــار آن تاش ه ــرای مه ــد ب ــته و بای ــدم گذاش ق

صــورت گیــرد.

مقام هــای ایــن ســازمان، گفتــه انــد کــه از زمــان شــیوع ایــن 

ویــروس تــا حــال هــزاران مــورد تــازه در چیــن و رسایــت انســان 

بــه انســان در ســایر کشــورهای دیگــر گــزارش شــده اســت.

تیــدروس دهانــوم گیریســوس، مدیــر ســازمان جهانــی 

ــت  ــام وضعی ــر اع ــی ب ــم مبن ــه تصمی ــت ک ــه اس ــت گفت صح

اضطــراری از ســوی ایــن ســازمان، آن چیــزی نیســت کــه اکنون 

در چیــن در حــال وقــوع اســت؛ بلکــه بــه علــت آن چیــزی اســت 

کــه در ســایر نقــاط جهــان نیــز گــزارش شــده اســت.

ــان  ــهر ووه ــار اول در ش ــا ب ــروس کرون ــازه ی وی ــل ت نس

چیــن مشــاهده شــد و پــس از آن بــه ســایر کشــورهای 

جهــان نیــز شــیوع پیــدا کــرد و در حــال حــارض، نزدیــک بــه 

۱۰۰ مــورد از مبتایــان ایــن مریضــی در ۱۸ کشــور جهــان 

ــن مناطــق  ــر از چیــن گــزارش شــده و بســیاری از ای ــه غی ب

ــرار دارد. ــن  ق ــت قرنطی ــارض تح ــال ح در ح

ــورهای  ــایر کش ــن و س ــا در چی ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ب

جهــان، روز گذشــته ســازمان جهانــی صحــت، وضعیــت 

ایــن  کــه  کــرد  اعــام  جهــان  رسارس  در  را  اضطــراری 

در  کــه  افغانســتان  مــردم  بــرای  را  زیــاد  نگرانی هــای 

بــار آورده اســت. امــا  بــه  همســایه گی چیــن قــرار دارد 

ــه  ــت روز جمع ــخن گوی وزارت صح ــل، س ــن جلی نظام الدی

)۱۱ دلــو( بــه روزنامــه ی صبــح کابــل، گفــت: » خوشــبختانه 

تــا حــال کــدام مــورد از شــیوع ایــن ویــروس، در افغانســتان 

مشــاهده نشــده و وزارت صحــت، همزمــان بــا نــر ویــروس 

 ۳4 در  را  خــود  گزارش دهــی  سیســتم  چیــن،  در  کرونــا 

والیــت فعــال کــرده تــا اگــر کــدام مــورد مشــکوک مشــاهده 

ــود.« ــرل ش ــزارش و کن ــت گ ــن فرص ــه زود تری ــده ب ش

تیم هــای  وزارت،  ایــن  کــه  می گویــد  جلیــل  آقــای 

هــرات،  کابــل،  هوایــی  میدان هــای  در  را  خــود  صحــی 

کندهــار، بلــخ و بنادر هــای زمینــی کــه محــل عبــور و مــرور 

اســت فرســتاده تــا مســافران را کــه از ســایر کشــورهای 

ــژه چیــن، وارد افغانســتان، می شــوند بررســی  ــه وی جهــان ب

و ارزیابــی کننــد.

وزارت  ایــن  کــه  افــزود  صحــت،  وزارت  ســخن گوی 

یــک تعــداد بســر در شــفاخانه ی انتانــی شــهر کابــل و 

شــفاخانه های والیتــی و حــوزوی خــود آمــاده کــرده تــا اگــر 

ــش از  ــن وزارت پی ــد ای ــاهده ش ــکوک مش ــورد مش ــدام م ک

ــه ایــن  ــرای تــداوی افــراد متبــا ب پیــش آمادگــی خــود را ب

ــد. ــته باش ــروس داش وی

از ســوی هــم ایــن وزارت، روز چهارشــنبه )9 دلــو( بــا 

نــر اعامیــه ای، از شــهروندان افغانســتان خواســت تــا 

ــر  ــروس در نظ ــن وی ــیوع ای ــری از ش ــرای جلوگی ــی را ب نکات

ــد. بگیرن

صابــون،  و  آب  بــا  دســت ها  شســن  صحــت،  وزارت 

اســتفاده از ماســک هنــگام رسفــه و عطســه، خــودداری 

رسماخوردگــی،  بــه  مبتــا  افــراد  بــه  نزدیــک  متــاس  از 

ــایل  ــتفاده از وس ــرغ و اس ــم م ــت و تخ ــت گوش ــن درس پخ

بــه  را  خانگــی  حیوانــات  بــا  هنــگام متــاس  محافظتــی 

منظــور جلوگیــری از ابتــا بــه ویــروس کرونــا، بــه شــهروندان 

افغانســتان توصیــه کــرده اســت.

بــا ایــن حــال، فیروزالدیــن فیــروز، وزیــر صحــت، بــا 

ابــراز نگرانــی از شــیوع ویــروس کرونــا در افغانســتان، از 

دولــت چیــن خواســته اســت کــه تــا بهــر شــدن وضعیــت، 

بــه افغان هایــی کــه در چیــن حضــور دارنــد، اجــازه ی پــرواز 

ــد. ــتان را نده ــه افغانس ب

ــیوع  ــری از ش ــرای جلوگی ــت: »ب ــه اس ــروز، گفت ــای فی آق

ــر  ــان به ــا زم ــد ت ــن بای ــتان، چی ــا در افغانس ــروس کرون وی

ــاری و  ــای تج ــدگان رشکت ه ــرای مناین ــت، ب ــدن وضعی ش

ــفر  ــن س ــور چی ــه کش ــرا ب ــه اخی ــی ک ــده از افغان های آن ع

ــد«. ــتان را نده ــه افغانس ــرواز ب ــازه پ ــد، اج کرده ان

نســل تــازه ی ویــروس کرونــا، خطرناک تریــن ویــروس در 

جهــان اســت کــه از شــهر ووهــان چیــن، شــیوع پیــدا کــرد و 

در حــال حــارض بــه ســایر نقــاط جهــان نیــز رســیده اســت. 

ــود  ــل می ش ــر منتق ــان دیگ ــه انس ــان ب ــروس از انس ــن وی ای

ــچ  ــه هی ــا دو هفت ــود، ت ــا می ش ــه آن مبت ــردی ب ــی ف و وقت

عامئــی از خــود نشــان منی دهد.عایــم ایــن ویــروس، تــب 

و نفــس تنگــی اســت.

تالش وزارت خارجه برای برگرداندن 
دانش جویان افغان از چین

غنی: نیروهای امنیتی توانایی دفاع
 از افغانستان را دارند

مرگ 213 نفر در چین و آمادگی افغانستان 
برای جلوگیری از ویروس کرونا

بازداشت 12 نفر به اتهام جرایم سازمان یافته 
در هرات

انفجار ماین جاسازی شده در کابل 
دو کشته و یک زخمی به جا گذاشت

اعالن داوطلبی تهیه و تدارک لوازم مورد نیاز کارت های 
الکرتونیکی ریاست ترانسپورت زمینی، اداره ترانسپورت جاده
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در نوامر ۲۰۱۰، مقامات افغان و امریکایی به طور فزاینده ای 

با ما اخر منصور، فرمانده ی دوم  با گفت وگو  امیدوار بودند که 

طالبان، شورش در افغانستان را به پایان خواهند رساند. نیروهای 

ناتو، منصور را به ارگ ریاست جمهوری مشایعت کردند و حتا برای 

رشکتش، به او پول پرداختند. آن تاش، بخشی از تغییر سیاست 

برای پایان به شورش افغانستان از طریق توافق نامه ی صلح بود.

گفت وگوهای صلح به جز یک چیز، خیلی خوب پیش  می رفت: 

آن مردی که در جلسات رشکت می کرد، ما اخر منصور نبود. در 

افغانستان  از مقامات دولت  از آن گفت وگوها، یکی  جریان یکی 

مذاکره  میز  در  که  مردی  بود،  دیده  را  منصور  آن  از  پیش  که 

نشسته بود را نشناخت. بعدها واشنگن پست گزارش داد مردی 

که ادعا می کرد منصور است، »دکان دار محجوبی از شهر کویته ی 

بود.« پاکستان 

در  باشد.  افغانستان  در  فرخنده ای  آغاز  دهه،  آن  نبود  قرار 

جریان ده سال بعد که طی آن ما اخر منصوِر واقعی در حمله ی 

در  امریکا  شدن  وارد  از  پس  شد،  کشته  متحده  ایاالت  هوایی 

قطر،  در   ۲۰۱۸ جوالی  در  طالبان  با  مستقیم  گفت وگوهای 

به  یافت.  افزایش  هم  با  هم زمان  جنگ،  و  صلح  گفت وگوهای 

تازگی، طالبان به عنوان بخشی از توافق شان با ایاالت متحده، 

آن،  طی  که  توافقی  کردند؛  اعام  را  خشونت ها  کاهش  ]طرح[ 

طالبان تضمین می کنند ]خاک[ افغانستان برای حمله بر ایاالت 

ایاالت متحده نظر به  متحده و متحدانش استفاده نخواهد شد، 

تعهد  طرف  دو  هر  و  می کند  خارج  را  نیروهایش  زمانی،  جدول 

شد. خواهد  آغاز  بین االفغانی  گفت وگوهای  که  می کنند 

ارشد  مشاور   ۲۰۱۳ تا   ۲۰۰9 از  که  روبین،  بارنت  داکر 

پاکستان  و  افغانستان  برای  متحده  ایاالت  ویژه ی  مناینده ی 

بخش  مهم ترین  امریکا،  ملی  منافع  دید  »از  گفت:  است،  بوده 

توافق نامه ی دوحه، تعهد طالبان در مورد پناه گاه ها در افغانستان 

است. پناه گاه  های داخل افغانستان، مسؤولیت مردم افغانستان، 

است.« کشور[  ]این  دولت  ویژه  به 

گفت وگوهای صلح، یک بار دیگر امیدها را برای پایان دادن به 

شورش گری ۱9ساله ای که هزینه  و عواقب بزرگی داشته، افزایش 

دولت   )۲۰۱9 تا   ۲۰۱۰( یکم  و  بیست  قرن  ده  دهه ی  در  داد. 

افغانستان بر رس اختاف ها در مورد نتیجه ی انتخابات، متحمل 

از  جنگ  در  را  رسبازانش  از  زیادی  شار  و  شد  سیاسی  بحران 

دست داد. طالبان نیز گر چه به شورش گری شان در رسارس کشور 

ادامه می دادند؛ اما درگیر چنددستگی سیاسی شدند.

گفت:  آتانتیک،  شورای  ارشد  اعضای  از  یکی  صمد،  عمر 

»با وجود برخی از تاش های غیرجدی برای آغاز یک روند صلِح 

معتر در دهه ی گذشته، کم بود اراده ی سیاسی در هر دو طرف، 

فرصت  یک  منتظر  جناح ها،  از  کدام  هر  بود.  کلیدی  مانع  یک 

بودند.« مناسب 

 ،۲۰۱۱ ِمی  ماه  در  القاعده  رهر  الدن،  بن  اسامه  مرگ 

امریکایی  نیروهای  خروج  و  طالبان  با  جدی  گفت وگوهای  آغاز 

امریکایی  رسبازان  شار  رسیدن  از  پس  بود.  افغانستان  از 

از  را  جنگی اش  نیروهای  متحده،  ایاالت  نفر،   ۱۰۰.۰۰۰ به 

به   ،۲۰۱4 سال  در  را  امنیت  مسؤولیت  و  کرد  خارج  افغانستان 

منجر  که  مسؤولیتی  انتقال  داد؛  افغانستان  امنیتی  نیروهای 

به  نزدیک   ،۲۰۱۸ تا   ۲۰۱4 سال  از  شد.  سنگینی  تلفات  به 

45.۰۰۰ تن از نیروهای امنیتی افغانستان، در جنگ با طالبان 

شدند. کشته  کشور  رسارس  در 

در  ویژه  عملیات  برنامه ی  بخش  مدیر  رشودن،  جاناتان 

شهر  در  تحلیل  و  پژوهش  ناسودبِر  سازمان  یک  که  سی ان اِی 

هزاران  در  افغان  »نیروهای  گفت:  است؛  ویرجینیا  آرلینگتوِن 

ایست  بازرسی اعتیاد دارند؛ ایست هایی که در موقعیت های بدی 

استند، بی کیفیت ساخته شده اند و در صورت حمله، در فاصله ی 

پاسخ گویی از سوی دیگر ایست ها نیستند. شار نیروهای ارتش 

افغانستان به طور پیوسته از سال ۲۰۱5 به این سو کاهش یافته 

برای  کم تری  و  کاهش  به  رو  نیروهای  حکومت  یعنی  که  است 

است.« داشته  قلمرو  حفظ  و  طالبان  با  مبارزه 

به  نسبت  بیشری  قلمرِو   ،۲۰۲۰ تا   ۲۰۱۰ سال  از  طالبان 

بر  شان  کنرل  و  آوردند  دست  به  شان  شورش گری  اول  دهه ی 

نیویورک   ،۲۰۱9 تا جنوری  اند.  داده  را گسرش  کشور  مناطق 

که  داد  گزارش  متحده  ایاالت  دولت  تخمین  به  استناد  با  تایمز 

»تنها 5۳.۸ درصد از ولسوالی ها توسط دولت کنرل می شود یا 

دولت روی آن نفوذ دارد، ۱۲.۳ درصد از ولسوالی ها تحت کنرل 

یا نفوذ شورشی ها بود و تنها ۳۳.9 درصد از ولسوالی ها در رقابت 

که  افغانستان  مردم  از  تن  میلیون   ۱5 به  نزدیک  داشت.«  قرار 

نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، در مناطقی زندگی 

آن  در  طالبان  یا  می شود  کنرل  طالبان  توسط  یا  که  می کنند 

می دهند.« صورت  مداومی  حمله های 

 ۲۰۱5 جوالی  در  که   ۲۰۱۳ سال  در  عمر  ما  مرگ  از  پس 

پایه ی  بر  شد.  سیاسی  چنددستگی  دچار  طالبان  شد،  تأیید 

گفته های کارشناسان، طالبان نگران بودند که آیا رهر پسین به 

اندازه ی کافی پشتیبانی خواهد داشت تا از چند دسته شدن این 

بر  را  این وظیفه  اخر منصور  شورش  جلوگیری کند؟ سپس ما 

مخالفت  طالبان  محلی  فرماندهان  از  بسیاری  اما  گرفت؛  عهده 

کردند و از این گروه جدا شدند. جنگ جویان و فرماندهان طالبان 

بیشر در مناطق جنوبی و غربی کشور، دور هم آمده و ما رسول 

را به عنوان رهر خود انتخاب کردند.

منصور بعدها در سال ۲۰۱6 در یک حمله ی هوایی امریکا، 

شد.  کشته  می رفت،  پاکستان  بلوچستاِن  به  ایران  از  که  زمانی 

هبت الله آخوندزاده، رهر جدید اکریت طالبان شد و در دوره ی 

او بود این گروه وارد گفت وگوهای مستقیم با ایاالت متحده شد.

انتقال قدرت در صد  اولین  افغانستان  در سوی دیگر، دولت 

سال گذشته بدون خون ریزی و خشونت را تجربه می کرد و تاش 

داشت از بحران انتخابات بر رس نتایج آن، عبور کند. در ۲۰۱4، 

انتقال قدرت از حامد کرزی به رییس جمهور جدید متوقف شد تا 

توافقی  ایاالت متحده  پیشین  وزیر خارجه ی  این که جان کری، 

پُست  و  شد  رییس جمهور  ارشف غنی،  آن،  طی  که  کرد  ایجاد 

ریاست جمهوری اش،  انتخابات  رقیب  برای  را  اجرائیه ی  ریاست 

آورد. به وجود  عبدالله عبدالله 

سپس غنی و عبدالله با هم بر کشور مدیریت کردند و اغلب 

جایی  تا  مخالفت  این  داشتند.  مخالفی  سیاست های  و  آجندا 

سه  مدت  به  افغانستان  پارملانی  انتخابات  افتادن  تعویق  به  در 

سال  سه  این  طول  در  مجلس  مناینده های  داشت؛  نقش  سال، 

با فرمان ویژه ی غنی به کار شان ادامه دادند. زمانی که رسانجام 

انتخابات  کرد،  برگزار  را  انتخابات   ۲۰۱۸ سال  در  افغانستان 

بود. همراه  سوءمدیریت  و  تقلب  اتهام  با  پارملانی 

مکتب  در  ملی«  امنیت  »امور  بخش  مدیر  جانسون،  توماس 

نهادهای  افغانستان  »متأسفانه  گفت:  کالیفرنیا  دریایی  نیروی 

بسیار مهمی را تأسیس کرده که بر بنیاد دموکراتیِک فوق العاده 

از متام  و  بود  اتهام  از  پر  اخیر  انتخابات  است.  استوار  ضعیفی 

مهم ترین  و  بزرگ ترین  که  کابل  در  منی کرد.  منایندگی  مردم 

درصد   ۲ تنها  پیش تاز  کاندید  می شود،  محسوب  کشور  والیت 

فراتر  افغانستان  نهادِی  مشکاِت  بود.«  گرفته  را  آرا  متام  از 

مناطق  بیشر  در  که  این  بیان  با  جانسون  است.  انتخابات  از 

ندارد،  و کارا وجود  روستایی، هیچ گونه سیستم قضایی رسمی 

قوانین  قانونی  نقش  به  رابطه  در  زیادی  »پرسش های  گفت: 

اسامی و سکوالر به درستی وضع و تدوین نشده اند. در واقع، 

بیشر سیستم قضایی کشور بر پایه ی قوانین و مقرره های زمان 

را در  تا ۱97۳ قدرت  از سال ۱9۳۳  حکومت ظاهر شاه – که 

است.« استوار   – داشت  دست 

دیدبان  در  آسیا  بخش  مدیران  از  یکی  گروسمن،  پاتریشیا 

حقوق بر نوشت که »افراد قدرت مند و دیگر سوءاستفاده گران، 

اند.« برخوردار  قانونی  پیگرد  از  کامل  معافیت  از 

کرام الدین کریم، رییس  فدراسیون فوتبال افغانستان، توسط 

کل  دادستانی  شد.  جنسی  تجاوز  به  متهم  زن  فوتبالیستان 

کشور حکم دست گیری او را در جون ۲۰۱9 صادر کرد؛ اما این 

دست گیری هنوز انجام نشده است. همین طور، جرال دوستم، 

معاون ریاست  جمهوری توسط دستیاران پیشینش متهم به تجاوز 

جنسی شد؛ اما قضیه ی او تبدیل به یک فوتبال سیاسی شد. در 

می ۲۰۱7، دوستم تبعید شد؛ اما در جوالی ۲۰۱۸، پس از آن 

که مردم در پشتیبانی از او در شال افغانستان تظاهرات بزرگی 

را برگزار کردند، بدون تحت پی گرد قرار گرفن، به کشور برگشت.

به  افغانستان  دولت  دارد  امکان  ناکارآمد،  نهادهای  چنین  با 

بزرگی  روندی که مشکات  وارد گفت وگو شود؛  با طالبان  زودی 

آینده ی  مورد  در  ملی  بحث  یک  نیازمند  و  می آورد  وجود  به  را 

پرسش  این  در  بزرگ تر  چالش  بود.  خواهد  کنونی  نهادهای 

است که آیا افغانستان در دهه ی پسین، قوانین لیرال را ترجیح 

را؟ اسامی  احکام  یا  می دهد 

که  چیزهایی  با  »باید  گفت:  آتانتیک  شورای  از  صمد  عمر 

راه،  نقشه ی  که  و مطمنئ شویم  کنیم  کار  داریم  مرحله  این  در 

کنرل شدنی، واقع بینانه و فراگیر است و به هدف حفظ امنیت، 

می شود.« ایجاد  دموکراتیک  حقوق  و  سیاسی  ثبات  حاکمیت، 

دهه ی آشفته ی افغانستان
نویسنده: عزت الله مهرداد – دیپلامت
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