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گزارش روز

تقابل گروههای تروریستی با
حکومت افغانستان عامل اصلی
تلفاتغیرنظامیان

خیمههای گرم تحصن در زمستان رسد
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ســازمان عفــو بینامللــل ،روز چهارشــبنه ( 9دلــو)
در تازهتریــن گــزارش خــود در مــورد افغانســتان،
گفتــه اســت کــه ســال  2019میــادی مرگبارتریــن
ســال بــرای کــودکان در ایــن کشــور بــوده اســت
کــه بیشــر ایــن کــودکان در جریــان درگیریهــای
مســلحانه کشــته شــده انــد .نــر ایــن گــزارش
نگرانیهــای زیــادی را بــرای مــردم افغانســتان و
ســازمانهای مدافــع حقــوق بــری در رسارس
جهــان بــه بــار آورده اســت.
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یادداشت روز

خواستگاری
در انگلیســی واژهای اســت بــه نــام « »Wishیــا
هــان «خواســت» آدمــی .زمانــی کــه خواســت مطــرح
شــد ،بــرای رســیدن بــه هــان خواســت « »Visionیــا
هــان «نــگاه» انســان بــه آن خواســت پیــش میآیــد.
آدمــی در زندگــی فــردی و اجتامعــی خــود موفــق
میشــود کــه «خواســت» داشــته باشــد و برای رســیدن
بــه آن خواســت «نــگاه» خــود را مشــخص کنــد .زمانــی
کــه نــگاه آدمــی بــه خواســت معلــوم بــود ،آن زمــان
اســت کــه بــرای رســیدن بــه آن خواســت اقــدام و گام
بــه گام مراحــل ایــن نــگاه را تعقیــب میکنــد و در
نهایــت بــه آن خواســت میرســد .کســی بــه خواســت
خــود منیرســد کــه یــا خواســت...
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گفتوگو

تالش وزارت خارجه برای برگرداندن
دانشجویان افغان از چین

بــه دنبــال نگرانیهــا از گســرش ویــروس کرونــا در
چیــن ،وزارت خارجــهی افغانســتان گفتــه اســت کــه
تــاش میکنــد دانشجویــان افغانــی کــه در معــرض

عبدالرحامن ننگ (رییس دبیرخانهی
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان)

ننگ 300 :هزار رای یک
توطئهی انتخاباتی است
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رییسجمهــور غنــی تأکیــد کــرده اســت کــه نیروهــای
امنیتــی افغــان توانایــی دفــاع از افغانســتان را دارنــد و
توانســته انــد گــروه تروریســتی داعــش را رسکــوب کننــد.

ویژهی صلح
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7

دفــر شــورای امنیــت ملــی ،روز جمعــه (11دلــو) بــا
نــر خربنام ـهای گفتــه اســت کــه حمداللــه محــب ،بــا
مناینــدگان زنــان والیــت تخــار دیــدار...

غنی :نیروهای امنیتی توانایی دفاع
از افغانستان را دارند

آموزش

درنگ ِکوتاه بر نسلهای
دانشگاهها در نظام تحصیالت عالی

شــیوع ایــن ویــروس قــرار دارنــد را ،بــه ایــن کشــور
برگردانــد.
یکی از مســؤوالن این وزارت ،روز جمعه...

حمدالله محب :زنان تخار قربانی اصلی
جنگ اند

مشــاور امنیــت ملــی افغانســتان ،تأکیــد کــرده اســت
کــه زنــان والیــت تخــار قربانــی اصلــی جنــگ انــد و بایــد
در پروس ـهی صلــح نقــش فعــال داشــته باشــند.

گزارش
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مایــن یکــی از شــیوههای تاکتیــک نظامــی
اســت کــه بــرای زمینگیــر کــردن دشــمن اســتفاده
میشــود .ایــن تاکتیــک معمــوال در درگیریهــای
نامتــوازن انجــام میشــود و جغرافیایــی را کــه
شــاهد جنــگ و نــرد اســت ،طرفهــای درگیــر بــه
منظــور ایجــاد موانــع ،ماینگــذاری میکننــد .ایــن
تاکتیــک در افغانســتان بیــش از هرکشــوری مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت کــه آغــاز گســردهی آن
بــرای بــار اول بــه تهاجــم...
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گزارش روز

دفــر مطبوعاتــی ارگ ریاســتجمهوری ،روز
جمعــه (11دلــو) بــا نــر خربنامــهای گفتــه اســت کــه
محمــدارشف غنــی ،بــا جــرال...
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دمل میشه آتشبس بیایه ،دل شام چه میشه؟

«دمل میشــه آتشبــس بیایــه ،برویــم نورســتان،
بدویــم ،بخندیــم ،برقصیــم ،اشــپیالق بزنیــم ،ماســت
وطنــی بخوریــم .تپههــای ســبز پردرختــش ،دریــای
دیوانــهاش و آســان عمیــق شــه ملــس کنیــم .ده

در اثر انفجار ماین هر ماه
« »132غیرنظامی کشته
میشوند

درختهایــش بــاال شــویم .بــا کبوترهایــش آشــنا شــویم.
دمل میشــه ده کوههــای نورســتان آواز بخوانیــم ،جیــغ
بزنیــم .دل شــا چــه میشــه؟»
آنجایی که گفتوگوهای...
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مرگ  ۲۱۳نفر در چین و آمادگی
افغانستان برای جلوگیری از
ویروس کرونا
ســازمان صحــت چیــن ،روز جمعــه ( ۱۱دلــو)
بــا نــر گــزارش تــازهی خــود گفتــه اســت کــه آمــار
قربانیــان ویــروس کرونــا بــه  ۲۱۳نفــر رســیده و بیــش
از  ۱۰هــزار نفــر دیگــر نیــز بــه ایــن ویــروس مبتــا
شــده انــد.
همزمــان بــا گســرش رسیــع ایــن ویــروس در
رسارس جهــان ،ســازمان جهانــی صحــت ،ناوقــت
روز پنچشــنبه ( ۱۰دلــو) در رسارس جهــان وضعیــت
اضطــراری اعــام کــرد.
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کودکان ،قربانیان
اصلی جنگ
در حالــی کــه هــر روز بــر تعــداد یتیــان ،کــودکان
بیرسپرســت ،کــودکان خیابانــی و کــودکان کار
در افغانســتان اضافــه میشــود ،وزارت عدلیــه
اعــام کــرده اســت کــه  796کــودک بــه دالیــل
بزهکاریهــای گوناگــون در مراکــز اصــاح و تربیــت
کــودکان در رسارس کشــور نگــهداری میشــوند.
بزهــکاری کــودکان نتیجــهی مســتقیم جنــگ،
ناامنــی ،عــدم تربیـهی مناســب و جامعـهی آشــوبزده
اســت کــه طــرح و برنامـهای بــرای تربیــت نســل فــردا
و ســاخنت آینــده نــدارد و متــام هموغــم آن رصف
جنــگ و انسانکُشــی شــده اســت.
ســازمان عفــو بینامللــل گفتــه اســت کــه جنــگ
افغانســتان در ســال  2019میــادی ،مرگبارتریــن
جنــگ در متــام دنیــا بــرای کــودکان بــوده و
 2400کــودک در ایــن کشــور کشــته و زخمــی
شــده انــد .مســألهی کشــته شــدن غیرنظامیــان
مثــل زنــان و کــودکان در افغانســتان بــا توجــه بــه
پیچیدگــی و نامنظــم بــودن جنگهــا ،همیشــه جــزو
مصیبتهــای بــزرگ بــوده کــه موجــب ناهنجــاری
زیــاد در جامعــه شــده و تبعــات مخــرب و بــد داشــته
اســت .کودکانــی کــه بــه دلیــل جنــگ از مکتــب و
تحصیــل بــاز میماننــد و یــا والدیــن خــود را از دســت
میدهنــد ،وارد دنیایــی میشــوند کــه عاقبتــش
همیشــه در افغانســتان تاریــک و تلــخ بــوده اســت؛
ایــن کــودکان بیپنــاه ،وارد جامع ـهای میشــوند کــه
بــا تأســف دیــد انســانی نســبت بــه آنــان نداشــته و
آنهــا کامــا در یــک دنیــای ناشــناخته و خطرنــاک
رهــا میشــوند کــه ضمــن از دســت دادن کودکــی
و آینــدهی شــان ،بــدل بــه افــراد بزهــکار و خطرنــاک
میشــوند کــه رسنوشــت مختــوم شــان فقــط مــرگ و
نیســتی اســت .آنــان یــا کشــته میشــوند و یــا اگــر
جــان بــه ســامت بردنــد ،بــا انبــوه رسخوردگــی و
ظلمــی کــه تجربــه کــرده انــد ،بــه افــراد عقــدهای و
ســنگدل بــدل میشــوند کــه ممکــن اســت ،دســت
بــه هــرکاری در آینــده بزننــد .بــا توجــه بــه الگوهــای
نامناســب و فرهنــگ مســلط جنــگ در افغانســتان،
کــودکان نیــز قربانــی شــده و بــه ابزارهــای ســاده،
راحــت و ارزان جنــگ بــدل میشــوند کــه گروههــای
تروریســتی و طرفهــای درگیــر در جنــگ افغانســتان
از آن بــه راحتــی و بــدون احســاس مســؤولیت
اســتفاده میکننــد.
ســازمان عفــو بینامللــل ،مدعــی اســت کــه متــام
طرفهــای درگیــر در جنــگ افغانســتان نســبت بــه
زندگــی غیرنظامیــان و بــه خصــوص کــودکان بیاعتنــا
اســتند؛ امــری کــه در ایــن کشــور معمــول بــوده و رو
بــه افزایــش اســت .در فضــای جنــگ و صلــح نیــز
تنهــا افــرادی کــه بــرای هیــچ کســی مهــم نیســتند،
کــودکان انــد؛ درســت در زمانــی کــه همــه چیــز
درهــم پیچیــده و رسنوشــت انتخابــات ،آینــده و صلــح
مشــخص نیســت ،کــودکان بیپناهتریــن افــراد ایــن
رسزمیــن انــد کــه گاهــی پرونــدهی تجــاوز بــر آنهــا
همگانــی میشــود و گاهــی بــدون هیــچ گناهــی ،در
میــان آتــش جنــگ کشــته و خاکســر میشــوند.
هــر کشــوری بــرای آینــدهی بهــر وابســته بــه
تربیــت نیــروی انســانی و ســاخنت آینــده بــر اســاس
توانایــی نســل امــروز اســت کــه در افغانســتان هیــچ
طــرح و برنامــهای بــرای آن نبــوده اســت .امــروز
خیابانهــای کابــل امــن نیســت و در مراکــز تربیــت
و اصــاح ،کودکانــی بــه رس میبرنــد کــه بیــن ســنین
 12تــا  18ســال اســتند .مشــکل آن اســت ،بیشــر
کســانی کــه در هفتههــای اخیــر توســط نیروهــای
امنیتــی بــه دلیــل دزدی ،کیفقاپــی ،چاقوکشــی و
ناامنســازی خیابانهــا نیــز دســتگیر شــده انــد،
افــراد زیــر ســن  18اســتند کــه ایــن میتوانــد یــک
ســؤال جــدی از برنامهریــزان افغانســتان و خطــر
بــزرگ بــرای امــروز و آینــده باشــد .دلیــل ایــن کــه هــر
روز نســبت بــه گذشــته ســن بزهــکاری و خــافورزی
در کشــور پاییــن میآیــد ،ریشــه در بســیار چیزهــا
دارد؛ منیتــوان تنهــا جنــگ را عامــل متــام
بدبختیهــا دانســت ،نظــام غیرکاربــردی معــارف،
پروندههــای معلــم و مکتبهــای خیالــی ،ب ـیکاری،
فقــر روزافــزون ،عــدم برنامهریــزی مناســب ،مدیریــت
نادرســت جامعــه و از هــم پاشــیده شــدن کانونهــای
تربیــت را میتــوان از دالیــل دیگــر بــر شــمرد.
وزارت عدلیــه گفتــه اســت  146کــودک کــه در
مراکــز اصــاح و تربیــت کــودکان بــه رس میبرنــد،
کســانی اســتند کــه در ارتبــاط بــا پروندههــای
جرایــم علیــه امنیــت داخلــی و خارجــی دســتگیر
شــده انــد .ایــن نشــان میدهــد کــه کــودکان بــه
عنــوان ابــزار جنــگ ،از ســوی طرفهــای درگیــر
در افغانســتان اســتفاده شــده و حتــا از آنهــا در
عملیاتهــای جنگــی و انفجارهــا نیــز ســود میبرنــد.

تقابل گروههای تروریستی با حکومت افغانستان
عامل اصلی تلفات غیرنظامیان

سازمان عفو بینامللل ،روز چهارشبنه
( 9دلو) در تازهترین گزارش خود در مورد
افغانستان ،گفته است که سال 2019
میالدی مرگبارترین سال برای کودکان
اکرم رسا
در این کشور بوده است که بیشرت این
کودکان در جریان درگیریهای مسلحانه کشته شده اند.
نرش این گزارش نگرانیهای زیادی را برای مردم افغانستان
و سازمانهای مدافع حقوق برشی در رسارس جهان به بار
آورده است.
بر بنیاد این گزارش ،تنها در  9ماه اول سال 2019
میالدی ،دو هزار و  400کودک در نتیجهی درگیریهای
مسلحانه در افغانستان کشته و زخمی شده اند.
سازمان عفو بینامللل ،در این گزارش خود از گروههای
تروریستی طالبان و داعش به عنوان گروهای یاد کرده که
بیشرتین تلفات را به غیرنظامیان وارد کرده اند.
آنچه در این گزارش آمده است ،در سال  2019میالدی،
به طور مجموعی دو هزار  563نفر در افغانستان کشته و پنچ
هزار  676نفر دیگر زخمی شدهاند .این سازمان افزوده است
که بیشرتین رقم این تلفات از ماه جوالی تا سپتامرب 2019
میالدی به ثبت رسیده است.
این سازمان گفته است که دادگاه بیناملللی جرایم ،از
تحقیقات در مورد جنایات جنگی در افغانستان خودداری
کرده است و حکومت افغانستان نیز تا به حال برای پیگرد
تخطیهای جدی حقوق برشی بهشمول خشونت علیه زنان
و حمالت بر مدافعان حقوق برش ،ناکام بوده است.
عمر ورایچ ،معاون بخش جنوب آسیا در سازمان عفو
بینامللل ،گفته است که جنگ در افغانستان در حال کاهش
نه ،بلکه رو به افزایش است و غیرنظامیان نیز بیشرتین قربانی
را میپردازند.
از سویی هم کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان
ضمن این میگوید که تلفات غیرنظامیان در سال 2019
میالدی رو به کاهش بوده؛ اما تأکید میکند که هنوز هم
موجودیت تلفات غیرنظامیان مایهی نگرانی برای متام
نهادهای مدافع حقوق برشی است.
نعیم نظری ،سخنگوی این کمیسیون ،به روزنامهی صبح
کابل میگوید که میزان تلفات غیرنظامیان ،در سه ماه اول
سال  2019میالدی افزایش داشته و برعکس در سه ماه

اخیر این سال رو به کاهش بوده است.
آنچه سخنگوی کمیسیون حقوق برش میگویند ،تلفات
کودکان در سال  2019میالدی نسبت به یک سال قبل آن
افزایش یافته است.

نعیم نظری میگوید که کمیسیون مستقل حقوق برش
بارها از طرفهای درگیر در جنگ خواسته است تا در جریان
منازعات مسلحانه قوانین جنگ و اصول حقوق برشی را
رعایت کنند؛ اما بدبختانه نه دولت افغانستان ،نه نیروهای
بینامللی و نه گروه طالبان هیچ کدام شان قوانین درجشده
را رعایت نکردند که نتیجهی آن افزایش تلفات غیرنظامیان
بوده است.
کمیسیون مستقل حقوق برش دلیل افزایش تلفات
غیرنظامیان به ویژه کودکان را تقابل گروههای تروریستی با
حکومت افغانستان میداند و میگوید که اینگروه به منظور
ایجاد ترس و وحشت ،به گونهای تأسیسات عامه ،مکانهای
مقدس و مردم ملکی را هدف قرار میدهد و این عدول آشکار
از اصول حقوق برشی و جنایت جنگی محسوب میشود.
در گزارش تازهی سازمان عفو بینامللل ،جدا از این که

گروه طالبان و داعش مسؤول تلفات غیرنظامیان خوانده
شدند ،یک بخش از این تلفات به نیروهای ارتش نیز نسبت
داده شده است؛ اما فواد آمان ،سخنگوی وزارت دفاع ،در
گفتوگو با روزنامهی صبح کابل میگوید که حفظ جان افراد
ملکی در صدر عملیات نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی
افغان قرار دارد و در هر منطقهای که خانههای مسکونی
وجود داشته باشد ،نیروهای امنیتی با وجود طالبان هم از
انجام عملیات در این ساحات به خاطر آسیب نرسیدن به
غیرنظامیان ،خودداری میکنند.
آقای امان گفت« :طالبان بیشرتین عامل تلفات افراد
ملکی استند .آنها در خانههای مردم موضع میگیرند ،آنها
را سپر قرار میدهند و در میان شهرها انفجار میکنند».
افزایش تلفات غیرنظامیان در افغانستان همواره رسخط
خربها بوده و مقامهای حکومت افغانستان بارها از کاهش
تلفات و کارشیوهای که بتواند تلفات افراد ملکی را کاهش
بدهد ،حرف زده اند.
حمدالله محب ،مشاور شورای امنیت ملی که روز سهشنبه
( ۸دلو) به منظور بررسی وضعیت امنیتی والیت جوزجان به
شهر شربغان رفته بود ،گفته است که هراسافگنان طالب
در جریان جنگ ،از غیرنظامیان ،به ویژه کودکان و بانوان ،به
عنوان سپر انسانی استفاده میکنند و این قابل قبول نیست.
رییسجمهور غنی ،بارها گروه طالبان را مسؤول اصلی
تلفات غیر نظامیان در افغانستان دانسته و از طالبان به
عنوان تهدابگذار کشتار غیرنظامیان در این کشور یاد
میکند.
آقای غنی ،میگوید که طالبان و دیگر گروههای
تروریستی ،در حافظهی مردم افغانستان ثبت اند .مسؤول
اصلی تلفات غیرنظامیان در افغانستان طالبان اند و
گروههای دیگر تروریستی نیز زمینهی فعالیتهای تروریستی
را برای طالبان فراهم میکنند.
با این همه ذبیحالله مجاهد ،سخنگوی گروه طالبان،
به روزنامهی صبح کابل میگوید که عامل اصلی تلفات غیر
نظامیان در افغانستان نظامیان امریکایی و نیروهای امنیتی
افغانستان استند که در جریان عملیات شبانه به مردم تلفات
وارد میکنند .همچنان گروه طالبان ادعای سازمان عفو
بینامللل مبنی بر وارد کردن تلفات بر کودکان و مردم ملکی
از سوی این گروه را رد میکند.

خیمههای گرم تحصن در زمستان سرد

معترضان در غور :اگر خواست مان برآورده نشود ،شناسنامههای خود را آتش میزنیم
«اگــر دولــت بــه خواســتهای مــا
توجــه نکنــد ،منایندههــای حکومــت
مرکــزی در ادارات محلــی غــور را رخصــت
میکنیــم ،روابــط خــود را بــا دولــت
قطــع و شــناسنامههای مــان را آتــش
زاهد مصطفا
میزنیــم» ایــن هشــداری اســت کــه
یکــی از تحصنکننــدگان در والیــت غــور ،در رسمــای منفــی
 18درج ـهی ســانتیگراد پنجشنبهشــب ســاعت یــازده ،بــه
حکومــت مرکــزی میدهــد.
شــهروندان فیروزکــوه -مرکــز والیــت غــور 13 ،-روز پیــش،
در پــی آنچــه بیتوجهــی ادارهی کابــل و بیعدالتــی در
رشــد متــوازن میخواننــد ،در یــک حرکــت اعرتاضــی،
متــام ادارات دولتــی را بــه شــمول بانکهــای خصوصــی
بســته و خیمههــای تحصــن بــه پــا کــرده انــد .ایــن
اعرتاضکننــدگان ،از حکومــت میخواهنــد کــه بــه
نیازهــای اولی ـهی شــهروندی شــان کــه بــرق و رسک اســت،
رســیدگی کنــد .تنهــا شــفاخانهها و ریاســت امنیــت ملــی
غــور دروزاههایــش بــاز اســت.
عبدالحــی تابــش ،ســخنگوی حرکــت «راه و روشــنی» ،در
متــاس تلفون ـیای کــه پنجشنبهشــب بــا او داشــتم ،از یکــی
از خیمههــای تحصــن صحبــت میکــرد .تابــش ،از بســته
بــودن دروازههــای ادارات دولتــی گفــت و ایــن کــه کارمنــدان
دولــت ،روزانــه در کنــار مــردم در خیمههــای تحصــن حضــور
مییابنــد .بــه گفتــهی ســخنگوی حرکــت را ه و روشــنی،
بــه دلیــل ایــن کــه غــور شــاهراه یــا اهــرم فشــار دیگــری علیــه
حکومــت مرکــزی نــدارد ،مــردم همــه تصمیــم گرفتنــد کــه بــا
بســن ادارات دولتــی در ایــن والیــت ،حکومــت را وادار بــه
توجــه در مــورد حقــوق اولیــه و اساســی شــان کننــد.
حرکــت راه و روشــنی ،دو ســال پیــش در پــی نافرمانــی
مدنــی عــدهای از فعــاالن مدنــی غــور شــکل گرفــت .ایــن
فعــاالن مدنــی ،در  19عقــرب ســال  ،1396بــا برپایــی
خیمـهی تحصــن در رسمــای منفــی چنــد درجــه ،بــا خواســت
اســفالت رسک (هرات-غــور و کابل-غــور) و تکمیــل پــروژهی
بنــد بــرق «پــوزهی لیــچ» ،دســت بــه نافرمانــی مدنــی زدنــد.
در آن زمــان ،هیأتــی از کابــل بــرای شــنیدن خواســتهای
اعرتاضکننــدگان فرســتاده شــد کــه بــرای مــردم ،تعهــد
اســفالت صــد کیلومــر رسک را داده بــود؛ بــا گذشــت دو
ســال ،تنهــا ده کیلومــر از آن تعهــد عملــی شــده اســت.
تابــش میگویــد کــه ایــن بــار دولــت منیتوانــد آنــان را
فریــب بدهــد.
حکیــم ســاعی ،یکــی از اعرتاضکننــدگان در غــور ،در
گفتوگــوی تلفونــیای برایــم گفــت ،تنهــا منایندههــای
دولــت در غــور ،ارگانهــای محلــی ایــن والیــت اســتند؛ «بــه
همیــن دلیــل دروازههــای ایــن ادارات را بســته ایــم ».ســاعی
حکومــت مرکــزی را بــه بیتوجهــی نســبت بــه غــور متهــم

میکنــد و میگویــد کــه «منیفهمــم واقعــا چــه چیــزی
باعــث شــده اســت کــه غــور و مردمــش از چشــم دولــت
افتــاده انــد ».حکیــم ســاعی ،ایــن تحصــن و خواسـتهایش
را ،خواســتهای قانونــی و دولــت را مکلــف بــه بــرآورده
کــردن آن میدانــد.
در حکومــت پســاطالبانی ،بــه دلیــل اجامعــی کــه در
بــن شــکل گرفــت ،دو گــروه امتیــازات بیشــری را بــه خــود
اختصــاص دادنــد؛ فرماندهــان جهــادیای کــه خــود را
میراثخــوار افغانســتان میپنداشــتند و تکنوکراتهایــی
کــه بــا آمــدن نیروهــای ایتــاف بیناملللــی ،وارد افغانســتان
شــده بودنــد و از مهرههــای قابــل اعتــاد خارجیهــا بــه
ِ
تکنوکــرات
شــار میرفتنــد .حکومــت ،بــه کــرزیِ ظاهــرا
تحصیلکــردهی خــارج رســید و دیگــران هــر کــس بــه
انــدازهی نفــوذی کــه داشــتند ،ســهمی از آن گرفتنــد.
تقســیم قــدرت ناعادالنــه از همیــن جــا بیــن افــراد و گروههــا
تقســیم شــد؛ یعنــی امکانــات تــا ایــن کــه در جغرافیــا تقســیم
شــود ،تقســیم بــر شــخصیتها و منافــع آنــان شــد .اگــر بــه
والیتــی هــم امکانــات بیشــری رســید ،بــه دلیــل اهمیــت
چهرههایــی از آن در سیاســتگذاری حکومــت مرکــزی
بــود .غــور یکــی از والیتهــای دوردســت اســت کــه نــه
جریــان سیاســی قــویای در آن بــود و نــه افــراد بانفــوذی
کــه بتواننــد سیاســت دولــت را بــر منافــع غــور ســوق بدهنــد؛
ایــن بیدفاعــیِ غــور و نبــود صــدا یــا اعرتاضــی کــه دولــت
را وادار بــه توجــه کنــد ،رسانجــام دههــا شــهروند غــور را در
زمســتان  1396بــه خیابــان کشــاند و دو ســال بعــد از آن،
هــان اعرتاضکننــدگان ،در اقدامــی تــازه ،ادارات دولتــیِ
غــور را بســته و خیمههــای تحصــن شــان را مقابــل تعمیــر
والیــت غــور ،بــه پــا کــرده انــد.
برپایــی خیمههــای تحصــن در غــور و بســن دروازههــای
ادارات دولتــی در ایــن والیــت ،طــی چنــد روز اخیــر ،بازتــاب
زیــادی در شــبکههای مجــازی داشــته اســت .عــدهای از
کاربــران فیسبــوک ،بــا حامیــت از ایــن حرکــت مردمــی،
غــور را یکــی از آســیبپذیرترین و محرومتریــن والیــات
خوانــده و دولــت را بــه بیتوجهــی در قبــال مــردم غــور متهــم
کــرده انــد .آنچــه مــردم غــور را بــه خشــم آورده اســت ،توزیــع
ناعادالنــهی رسمایــهی ملــی اســت کــه بایــد بــر اســاس
نیازمندیهــای متــام نقــاط افغانســتان تقســیم شــود.
شــهروندان ایــن والیــت ،مدعــی انــد کــه دولــت ســاالنه دههــا
پــروژهی توســعهای بــه دیگــر والیــات اختصــاص میدهــد؛
امــا غــور تــا هنــوز بــه هیــچ والیتــی رسک اسفالتشــده
نــدارد.
ســیدرضا محمــدی ،شــاعر و نویســنده ،در پســتی
طوالنــیای ،بــه افتخــارات تاریخــی و اســتورهها در
جغرافیــای مربــوط بــه غــور پرداختــه و گفتــه اســت کــه
«ســالها اســت مســیر هرات-غور-بامیان-کابــل کــه ســفر

غــرب بــه پایتخــت را نیــم میکنــد ،طــرح میشــود و انجــام
منیشــود کــه کندهــار بــه حاشــیه نیفتــد .او بــا اســتناد
از کتابهــای داســتانی «گرگهــای دونــدر» و «رسزمیــن
جمیلــه» از نویســندهی معــارص افغانســتانی «ســیامک
هــروی» ،بــه چگونگــی افتــادن دزد و مــا و دولــت در
رسکــوب جــان و بریــدن زبــان غــور پرداختــه اســت.
غــور ،یکــی از نقــاط تاریخــیِ افغانســتان اســت کــه
در گذشــته سلســلهی غوریــان را در خــود داشــته اســت؛
منــار جــام ،یکــی از شــهکارهای معــاری جهــان ،در 599
هجــری ،در  64مــر ارتفــاع در ایــن والیــت ســاخته شــد کــه
پــس از قطــب منــار در دهلــی ،بلندتریــن منــار آجــری جهــان
اســت؛ منــاری کــه در پــی رسازیــر شــدن ســیالبها در بهــار
امســال ،آســیبهای جــدیای بــه آن وارد شــد .یونســکو،
بــرای حفاظــت از ایــن آبــدهی تاریخــی ،دو میلیــون دالــر را
بــه وزارت اطالعــات و فرهنــگ کمــک کــرده اســت .بیــش از
 200آبــدهی تاریخــی در ایــن والیــت وجــود دارد کــه نزدیــک
بــه  80درصــد آن در معــرض نابــودی اســت.
ناهیــد فریــد ،وکیــل مــردم هــرات در پارملــان ،بــه حامیت
از حرکــت اعرتاضــی «راه و روشــنی» در غــور ،نوشــته اســت:
«دخــران غــوری بــرق میخواهنــد تــا در روشــنی آن درس
بخواننــد ،داکــران غــور بــرای تــداوی مریضــان خــود نیــاز بــه
روشــنایی دارنــد ،دهقانهــای غــور رسک میخواهنــد تــا
محصــوالت زراعتــی شــان را بــه بــازار برســانند و زنــان غــور،
بــرای فرزنــدان خــود کلینیــک و مکتــب میخواهنــد »...ایــن
وکیــل پارملــان ،غــور را از محرومتریــن نقــاط افغانســتان
خوانــده و گفتــه اســت کــه ســالها اســت رسک و بــرق غــور،
در حــدود وعدههــای انتخاباتــی باقــی مانــده اســت.
حرکــت اعرتاضــی «راه و روشــنی» ،بــر خــاف بیشــر
حرکتهــای مدنــی در افغانســتان کــه رنــگ و بــوی قومــی و
ســمتی میگیرنــد ،بــه عنــوان یــک صــدای عدالتخواهانــه
مطــرح شــده اســت و آدمهایــی از طیفهــای مختلــف
جامعــه همصــدا بــا آن اعــراض رس داده انــد.
حکومــت مرکــزی ،بــرای بررســی خواســتهای
تحصنکننــدگان در غــور ،هیأتــی را تشــکیل داده اســت تــا
از نزدیــک ،بــه خواســتههای مــردم گــوش دهنــد و اقدامــات
دولــت را بــرای شــان بازگــو کننــد .دو ســال پیــش نیــز،
هنگامــی کــه حرکــت راه و روشــنی ،خیمههــای تحصــن
بــه پــا کــرده بــود ،هیأتــی متشــکل از نهادهــای مختلــف
دولتــی و وکالی غــور ،بــه ایــن والیــت ســفر کــرد و بــرای
آنــان وعــدهی اســفالت  100کیلومــر رسک را داد؛ وعــدهای
کــه تــا هنــوز  10کیلومــر آن تطبیــق شــده اســت؛ امــا ایــن
بــار ،عبدالحــی تابــش ،ســخنگوی ایــن حرکــت مدنــی،
میگویــد کــه تــا دولــت ســند کتبــی و قابــل اعتبــار بــه آنــان
ندهــد ،دســت از تحصــن برنخواهنــد داشــت .او ،میگویــد:
«هوشــیار از یــک ســوراخ دو بــار گزیــده منیشــود».

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

سال اول

تلفــات وارده بر کارکنان ماینپاکی
برنامــهی ماینپاکــی در افغانســتان از ســال 1989
آغــاز شــد؛ یعنــی درســت  31ســال پیــش .تلفــات،
زخمیهــا و حــوادث امنیتــی بــر کارکنــان مایــن پاکــی بــه
ســال  2010میــادی برمیگــردد و قبــل از ایــن ســال،
هیچگونــه تلفــات و یــا هــم حادثــهی امنیتــی بــر ایــن
کارکنــان وارد نشــده اســت .بعــد از ســال  2010تــا کنــون،
 995نفــر از کارکنــان ایــن برنامــه توســط مخالفــان مســلح
ربــوده شــده بودنــد کــه از ایــن میــان 988 ،نفــر آنهــا
رهــا شــدند 102 .نفــر ماینپــاک بعــد از ســال 2010
بدینســو در جریــان کار کشــته و  149نفــر نفــر زخمــی
شــدند و همینطــور 347 ،حادثــهی امنیتــی بــاالی
کارکنــان ماینپاکــی ،صــورت گرفتــه اســت.
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مناطق فرششــده از ماین و تلفات ناشی از آن
مناطــق مرکــزی کــه شــامل والیتهــای کابــل ،پــروان،
پنجشــیر و والیتهــای همجــوار پایتخــت میشــود،
 281کیلومــر مربــع ،مناطــق مرشقــی شــامل والیتهــای
جاللآبــاد و لغــان  82کیلومــر مربــع ،مناطــق شــال
 2.39کیلومــر مربــع ،مناطــق جنوبــی  913کیلومــر
مربــع ،جنــوبرشق  96کیلومــر مربــع و غــرب افغانســتان
 82کیلومــر مربــع؛ اینهــا مناطقــیانــد کــه پوشــیده از
مایــن شــده اســت.
حامــد محمــدی ،مشــاور ریاســت انســجام و هامهنگــی
تطهیــر مایــن ،بــه روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد،
تعــداد ارقــام واقعــی تلفــات ناشــی از مایــن ممکــن اســت
بــه مراتــب بیشــر از آنچیــزی باشــد کــه ایــن ریاســت بــه
آن دسترســی دارد .بــر اســاس آمــار دقیــق ایــن ریاســت،
در حــال حــارض ،در هــر مــاه ،حــدود  132نفــر غیرنظامــی
در انفجــار مایــن و مهــات باقیمانــده از جنــگ قربانــی
میشــوند.
بــر بنیــاد اطالعــات ایــن ریاســت ،در ســال 2019

شنبه

در افغانســتان کارگــذاری شــده و  630کیلومــر مربــع از
جملــه ســاحاتی اســت کــه در آن توســط نیروهــای ناتــو
تطبیقــات نظامــی انجــام شــده و مهــات باقیمانــده از
ایــن تطبیقــات ،هنــوز پاکســازی نشــده اســت.

تــا افغانســتان عــاری از مایــن شــود .بــر اســاس ایــن
اطالعــات ،دولــت افغانســتان طــی ارســال درخواســتی
بــه ایــن کنوانســیون ،میخواهــد کــه پنــج ســال دیگــر
فرصــت دهــد تــا تعهــدات خــود را تــا ســال  2028بــه
پایــهی اکــال برســاند .ریاســت انســجام و هامهنگــی
تطهیــر مایــن ،ســاالنه بــه ارزش صــد میلیــون دالــر بودجــه
نیــاز دارد کــه از ایــن میــان ،تــا کنــون پنجــاه درصــد
بودجــه را دریافــت کــرده کــه اکــر ایــن بودجــه از ســوی
متویلکننــدگان خارجــی پرداخــت شــده اســت.

در انگلیســی واژهای اســت بــه نــام « »Wishیــا هــان
«خواســت» آدمــی .زمانــی کــه خواســت مطــرح شــد ،بــرای
رســیدن بــه هــان خواســت « »Visionیــا هــان «نــگاه»
انســان بــه آن خواســت پیــش میآیــد .آدمــی در زندگــی
فــردی و اجتامعــی خــود موفــق میشــود کــه «خواســت»
داشــته باشــد و بــرای رســیدن بــه آن خواســت «نــگاه» خــود
را مشــخص کنــد .زمانــی کــه نــگاه آدمــی بــه خواســت
معلــوم بــود ،آن زمــان اســت کــه بــرای رســیدن بــه آن
خواســت اقــدام و گام بــه گام مراحــل ایــن نــگاه را تعقیــب
میکنــد و در نهایــت بــه آن خواســت میرســد .کســی
بــه خواســت خــود منیرســد کــه یــا خواســت آن مشــکل
دارد یــا نگاهــی کــه بــه آن خواســت بــرای خــود ســاخته
اســت ،دقیــق و بابرنامــه نبــوده اســت؛ بــرای مثــال اگــر
در زمســتان رسد نیــاز بــه یــک لبــاس گــرم داشــته باشــیم،
بخواهیــم کــه لبــاس گــرم و قیمتــی بخریــم ،زمانــی کــه
بــه فروشــگاه رس میزنیــم ،قیمتگــذاری میکنیــم.
اگــر خواســت مــا بــه انــدازهی درآمــد و پولــی کــه در
جیــب داریــم باشــد ،بــه خواســت خــود میرســیم ،اگــر
نتوانســتیم بخریــم در واقــع خواســت خــود را دقیــق
نســاختیم.
حــاال بــا ایــن مقدمــه کــه در واقــع در درسهــای
«امپاورمنــت» یکــی از مباحــث مهــم بــه حســاب میآیــد،
میخواهــم در رابطــه بــا یــک مرحلــهی زندگــی کــه
«ازدواج» اســت ،از منظــر دیگــر بنویســم و امیــدوارم بتوانــد
گوشــهای از فرهنــگ ناپســند در جامعــهی افغانســتان را
بــه چالــش بکشــد.
پدیــدهی ازدواج ،ابتــدا از همیــن «خواســت» رشوع
میشــود .کســی بــه ســن بلــوغ میرســد ،تصمیــم
میگیــرد ازدواج کنــد ،رشیــک زندگــی انتخــاب کنــد و
در نهایــت بخشــی از زندگــی خــود را تکمیــل کنــد .ابتــدا
رشایــط خــود را میســنجد و مطابــق بــا رشایــط ،کســی
را بــه عنــوان «خواســت» مطــرح میکنــد و بعــد «نــگاه» را
مشــخص میســازد و مراحــل ابتدایــی کــه شــامل شــناخت
و مشــخصات فــردی و ظرفیــت و شــکل ظاهــری اســت،
تکمیــل کــرده و در نهایــت «خواســتگاری» مــیرود.
متــام ایــن جریــان بعــد از مشخصســازی خواســت یــا
هــان نــگاه مطــرح شــده و حــاال ایــن خواســت در منظــر
قضــاوت قــرار میگیــرد .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
داده و اگــر «نخیــر» بگویــد ،بــه خواســت کســی جــواب
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.
در جامعــهی افغانســتان متأســفانه «خواســت» از مــرد
اســت و در مقابــل آن خانمهــا فقــط بــه خواســت مــرد کــه
پیشــنهاد داده ،مهــر تأییــد یــا رد میگذارنــد .حــاال ســؤال
ایــن اســت؛ خانمهایــی کــه ادعــای تکمیلــی ایــان یــک
مــرد را دارنــد ،نصــف جامعــه را تشــکیل میدهنــد ،آیــا
فاقــد «خواســت» نیســتند؟ جــواب بلــی بــوده و خانمهــا
فقــط حــق تأییــد و رد خواســت مردهــا را دارنــد .اگــر
خانمهــا نصــف جامعــه اســتند ،اگــر میتواننــد مدیــر
خانــواده باشــند ،اگــر کلیــد خوشبختــی بــه حســاب
میآینــد ،پــس چــرا خواســت ندارنــد؟
زنــان در طــول تاریــخ متأســفانه در بخشــی از زندگــی
خــود فاقــد خواســت بــوده انــد و ایــن فاقــد خواســت
ِ
کلیــد بخــش بزرگــی از بدبختیهــای زنــان بــه
بــودن،
حســاب میآیــد .در تاریــخ مــا بســیار کــم اتفــاق افتــاده
اســت کــه زنــان از مــردان خواس ـتگاری کــرده باشــند و
بتواننــد در بخــش کالنــی 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 پدیــدهای قــراردادی اســت .قــرارداد
شــده کــه بایــد مــردان از زنــان خواس ـتگاری کننــد و بــه
خاطــری کــه جلــو خواســت زنــان را بگیرنــد ،نــام خواســت
زنــان را بیحیایــی ،فاحشــگی ،بیرشمــی و امثــال
اینهــا گذاشــتند؛ بــه انــدازهای کــه حتــا باســوادترین و
روش ـنفکرترین زنــان بــه خــود جرئــت منیدهنــد کــه بــه
عنــوان خواســت ،از کســی خواســتگاری کننــد.
بــه پنــدار مــن ایــن قــرارداد فرهنگــی قــرارداد خوبــی
نیســت ،بلکــه جلــو خواســت زنــان را گرفتــه و باعــث
میشــود هیــچ دخــری نتوانــد بــا فــردی کــه میخواهــد
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
نقــش بگیرنــد.
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محمدآصف ،درست زمانی پای
خود را از دست میدهد که بیست
سال سن دارد .در اوایل معلولیت،
روزگار بدی بر او تحمیل میشود و
احساس میکند که دیگر از جامعه
رانده شده است .پس از این رویداد،
تنفر از جنگ بر ضمیر محمدآصف
تزریق میشود و او بار دیگر به امید
بازگشت به زندگی ،روحیه میگیرد.
محمدآصف ،برای بازگشت به زندگی
عادی و سهمگیری در جامعه ،اقدام
به عروسی میکند که اکنون صاحب
شش فرزند است.

غالمحسین رامش
نویسنده
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ماینهــای کارگــذاری شــدهی مجاهدیــن در جنــگ
بــا حکومــت داکــر نجیــب
دولــت داکــر نجیــب بــه شــدت وابســته بــه
کمکهــای اقتصــادی و نظامــی شــوروی بــود .ماشــین
جنگــی کابــل بــا ســوخت و کمــک نظامــی ایــن کشــور
میچرخیــد .در عیــن حــال ،مجاهدیــن نیــز کــه
حامیــت کشــورهای اســامی و غربــی بــه ویــژه امریــکا
را داشــتند ،هــر روز قدرتمندتــر میشــدند .بــه
بیــان دیگــر ،تاکتیکهــای نظامــی مجاهدیــن هــر روز
قویتــر میشــد و ایــن تاکتیکهــا تلفــات ســنگینی
بــه نیروهــای وابســته بــه داکــر نجیــب وارد میکــرد کــه
یکــی از ایــن تاکتیکهــای مجاهدیــن ،فــرش مایــن بــرای
مغلوبســازی دولــت نجیــب بــود .هنگامــیکــه نیروهــای
نظامــی حکومــت داکــر نجیــب بــرای رسکــوب نیروهــای
مجاهدیــن عملیاتــی را راهانــدازی میکردنــد ،حتــا بــا
انفجــار مایــن مواجــه میشــدند.
محمدآصــف ،یکــی از کســانی اســت کــه دورهای
رسبــازی را در حکومــت داکــر نجیــب تجربــه کــرده اســت.
او قصـهای از معلولیــت خــود را بازگــو میکنــد .محمدآصف

میگویــد ،او و همراهانــش در « 28جــدی» ســال ،1365
از ســوی فرمانــدهی خــود در جنــگ بــا مجاهدیــن بــه
والیــت پنجشــیر اعــزام میشــود و در هنــگام ورود بــه
ایــن والیــت ،بــا چندیــن انفجــار مایــن روبــهرو میشــود
کــه شــار زیــادی از کاروان همــراه آصــف کشــته و زخمــی
میشــوند و در ایــن میــان ،آصــف یــک پــای خــود را از
دســت میدهــد .ماینهایــی کــه توســط مجاهدیــن بــه
زمینهــای خاکــی پنجشــیر فــرش شــده بــود.
محمدآصــف ،درســت زمانــی پــای خــود را از دســت
میدهــد کــه بیســت ســال ســن دارد .در اوایــل معلولیــت،
روزگار بــدی بــر او تحمیــل میشــود و احســاس میکنــد
کــه دیگــر از جامعــه رانــده شــده اســت .پــس از ایــن
رویــداد ،تنفــر از جنــگ بــر ضمیــر محمدآصــف تزریــق
میشــود و او بــار دیگــر بــه امیــد بازگشــت بــه زندگــی،
روحیــه میگیــرد .محمدآصــف ،بــرای بازگشــت بــه زندگــی
عــادی و ســهمگیری در جامعــه ،اقــدام بــه عروســی
میکنــد کــه اکنــون صاحــب شــش فرزنــد اســت.
در حــال حــارض ،هیچگوشــهی افغانســتان از خطــر
مایــن مصــؤون نیسســت 1600.3 .کیلومــر مربــع
زمینهــای ایــن کشــور فــرش شــده از مایــن اســت کــه
جنــوب ،شــال ،غــرب و رشق را در بــر میگیــرد .بــر
بنیــاد اطالعــات ریاســت انســجام و هامهنگــی تطهیــر
مایــن ادارهی ملــی آمادگــی مبــارزه بــا حــوادث ،از آمــار
ذکرشــده 621 ،کیلومــر مربــع آن در زمــان تهاجــم
شــوروی و جنگهــای داخلــی فــرش مایــن شــده ،حــدود
 350کیلومــر مربــع دیگــر بعــد از ســال  2001میــادی

میــادی ،انفجارهــای ناشــی از مایــن تعبیهشــده ()PPID
توســط مخالفــان مســلح در گوشــه و کنــار افغانســتان
افزایــش یافتــه اســت .مایــن تعبیهشــده ضــد افــراد اســت
کــه در اثــر فشــار منفجــر میشــود کــه بیشــرین تلفــات
بــر غیرنظامیــان توســط انفجــار همیــن مایــن ،وارد شــده
اســت.
دولــت افغانســتان بــه کنوانســیون منــع اســتفاده از
ماینهــای ضــد افــراد ملحــق شــده اســت و بــر اســاس
اهــداف تعیینشــدهی ایــن کنوانســیون ،دولــت مکلــف
اســت کــه تــا ســال  ،2023متــام افغانســتان را عــاری از
مایــن و مــواد باقیمانــده از جنــگ کنــد.
مســؤوالن ریاســت انســجام و هامهنگــی تطهیــر مایــن
میگوینــد ،ایــن ریاســت در ســال  2013میــادی،
هــدف 10ســالهای را تعییــن کــرده بــود و ایــن هــدف بــه
دلیــل کمبــود بودجــه ،تطبیــق نشــده اســت .برنامــهی
ماینپاکــی کــه متکــی بــه کمکهــای بیناملللــی اســت؛
امــا پیــش از ســال  2018میــادی ،نقــش متویلکننــدگان
جامعــهی جهانــی در ایــن راســتا تغییــر کــرد و اکنــون
نقــش مشــورهدهی ایفــا میکننــد .در ســال 2018
میــادی ،مســؤولیت برنامــهی ماینپاکــی در افغانســتان
از ســازمان ملــلمتحــد بــه دولــت افغانســتان منتقــل شــد
و حــاال دولــت در رأس ایــن برنامــه قــرار دارد کــه نیــاز
اســت تــا از بودج ـهی ملــی بــرای حامیــت از ایــن برنامــه،
تخصیــص دهــد.
اکنــون دولــت افغانســتان تــاش دارد کــه کنوانســیون
مایــن ضدپرســونل ،فرصــت بیشــری بــه دولــت دهــد
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مایــن یکــی از شــیوههای تاکتیــ 
ک
نظامــی اســت کــه بــرای زمینگیــر
کــردن دشــمن اســتفاده میشــود.
ایــن تاکتیــک معمــوال در درگیریهــای
سیدمهدیحسینی نامتــوازن انجــام میشــود و جغرافیایــی
را کــه شــاهد جنــگ و نــرد اســت،
طرفهــای درگیــر بــه منظــور ایجــاد موانــع ،ماینگــذاری
میکننــد .ایــن تاکتیــک در افغانســتان بیــش از
هرکشــوری مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت کــه آغــاز
گســردهی آن بــرای بــار اول بــه تهاجــم شــوروی ســابق در
افغانســتان برمیگــردد .پــس از خــروج نیروهــای شــوروی
و بــا روی کار آمــدن حکومــت مجاهدیــن ،افغانســتان
درگیــر یــک جنــگ داخلــی شــد و ایــن ســبب شــد تــا در
بخشهــای زیــادی از خــاک افغانســتان مایــن کاشــته
شــود .پــس از مجاهدیــن ،طالبــان نیــز بــه ســهم خویــش،
افغانســتان را ماینگــذاری کردنــد .بــه طــور کلیتــر،
مجاهدیــن و طالبــان ،بیشــرین خــاک افغانســتان را
پوشــیده از مایــن کردنــد و ایــن چالــش بــه مــرور زمــان،
قربانیهــای بیشــاری را از غیرنظامیــان گرفتــه اســت.
بخــش بزرگــی از قربانیــان مایــن در دل خــاک خفتــه
انــد و بخــش دیگــری آن بــا معلولیــت جســانی هم ـهروزه
در جامعــهی افغانســتان نفــس میکشــند .معلوالنــی
کــه بــا عصــا راه میرونــد و بــر زندگــی مجلــل کارگــزاران
مایــن ،نفریــن میفرســتند .امــروزه ،کارگــزاران مایــن
در قرصهــای مجلــل و یــا هــم در همســایگی معلــوالن
زندگــی شــاهانه دارنــد و بخــش دیگــر اینهــا هنــوز هــم
در جبهــات جنــگ مــروف ماینگــذاریانــد و یــا هــم
در شــهرهای تجارتــی مــروف مذاکــره و گفتوگــو انــد؛
امــا معلوالنــی هــم هســتند کــه بــدون هیچگونــه گالیــه
و شــکوهای میخواهنــد ،بــا کارگــزاران مایــن رقابــت
زندگــی مســاملتآمیز را تجربــه کننــد .بــا ایــن انگیــزه
کــه« :معلولیــت ناتوانــی نیســت و فقــط یــک تنــوع بــری
اســت».
بــرای بــاز کــردن ایــن پرونــده ،بــه رساغ معلولــی
رفتیــم کــه نامش«حســین احمــدی» اســت؛ او در انفجــار
مایــن جامانــده از جنگهــای داخلــی در ســال 2005
میــادی دو پــای خــود را در کارت ـهی ســخی شــهر کابــل
از دســت داد .حســین احمــدی اکنــون رییــس مؤسس ـهی
افغانهــای متأثــر از مایــن (آلســو) اســت .وقتــی حســین
را در دفــر کارش مالقــات کــردم ،او را در میــان انبوهــی
از پروندههایــی دیــدم کــه بــا انــرژی و انگیــزه بــرای
همنســان خــود کار میکنــد.
هرچنــد ،در اوایــل ،از دســت دادن دو پــا ،حســین را
بــه لحــاظ روحــی و روانــی مأیــوس کــرده بــود و تأثیــرات
منفــی انفجــار مایــن بــود کــه بــر او تأثیــر منفــی بــه جــای
گذاشــته بــود .حســین فکــر میکــرد تحــرک او در جامعــه
متوقــف شــده و بــرای همیشــه در رخــت خــواب باقــی
میمانــد .حســین بــرای برخواســن از زمیــن و جهــت
فعالیــت در جامعــه ،طرحــی بــرای خــود تعریــف کــرد تــا
تأثیــرات ناشــی از انفجــار مایــن را از ضمیــر خــود برطــرف
کنــد .اولیــن تحــرک او بــه عنــوان یــک معلــول جامع ـهی
افغانســتان ،ایــن بــود کــه هــم مســیر تحصیــات عالــی را
در پیــش گیــرد و هــم بــه میــز ریاســت یــک نهــاد تکیــه
کنــد .او ،بــا وجــود چالشهــای وافــر؛ امــا توانســت کــه
ایــن دو مســیر را موفقانــه بپیامیــد.
حســین احمــدی کــه  15ســال پیــش معلــول شــد،
دو ســال پــس از معلولیــت ،از زمیــن برخاســت تــا دســت
نــوازش بــه صــورت کســانی بکشــد کــه از معلولیــت رنــج
میبرنــد .او ،بــه کســانی آگاهــی و مشــوره میدهــد کــه
تــازه معلــول میشــوند .فقــط مشــوره و آگاهــی نیســت،
بلکــه انگیــزه و انــرژی هــم میدهــد و بــه همنســان خــود
تفهیــم میکنــد کــه معلولیــت رصفــا حقــارت ،عیــب و
ناتوانــی نیســت ،بلکــه یــک تنــوع بــری اســت .حســین
میگویــد« :جامعــهی افغانســتان ،معلــوالن را بــا دیــد
زننــده میبیننــد و در بســیاری مواقــع ،بــه القــاب منفــی
خطــاب میکننــد؛ مثــا میگوینــد ،فالنــی لنــگ اســت؛
اینهــا توهیــن بــه کرامــت انســانی اســت».

برای باز کردن این پرونده ،به
رساغ معلولی رفتیم که نامش«حسین
احمدی» است؛ او در انفجار ماین
جامانده از جنگهای داخلی در
سال  2005میالدی دو پای خود را
در کارتهی سخی شهر کابل از دست
داد .حسین احمدی اکنون رییس
مؤسسهی افغانهای متأثر از ماین
(آلسو) است .وقتی حسین را در دفرت
کارش مالقات کردم ،او را در میان
انبوهی از پروندههایی دیدم که با
انرژی و انگیزه برای همنسالن خود
کار میکند.

یادداشت روز

www.subhekabul.com

 1فربوری 2020

 12دلو 1398

شنبه

شامره 172

سال اول

4

درنگ ِکوتاه بر نسلهای دانشگاهها
در نظام تحصیالت عالی
دانشـگاه ،به عنـوان مرکـز آمـوزش
تحصیالت عالی در چرخهی حیاتساز
انسانی محسوب میشود و با توجه به
هدف ،نقش ،خروجیها ،دیدگاه و
دکرت عارف نعیمزاد
مأموریت دانشـگاهها در نسلهای
مختلف و بر اساس رشایط محیطی در جوامع مختلف،
تغییراتی را به همراه بوده است.
در نسلهای امروزی دانشگاهها ،افزایش رقابت و
بهرهبرداری از آموزهها و دانش در کنار آموزش و تحقیـق
اهمیت پیدا میکند و تالش در جهت تأمین ارتبـاط مستمر
بیـن صنعت و دانشگاهها قوت میگیرد.
نگاهی به پیشینهی دانشگاهها و سیر تحوالت نظام
آموزش تحصیالت عالی ،نشاندهندهی این موضوع است که
دانشگاهها مثل سایر بخشهای جامعه همراه با روند تغییرات
در جوامـع برشی ،دگرگونیهایی در نقش و کارکردهای خود
داشته و در تالش بوده اند خود را با الزامات و نقشهای
جدید سازگار کنند.
گذری برنسلهای دانشگاهها
 .1دانشگاههای نسل اول :در اوایل ،دانشگاهها تدریس
را وظیفهی اصلی خود میدانستند؛ اگر چـه در دانشگاههای
قبل از قـرن نوزدهم ،عالوه بر آموزش و تدریس ،تربیت هم
مطرح بوده است؛ اما روش آموخنت متکی بر حافظهسپاری
و غیراستداللی بود .نقش اصلی دانشگاههای نسل اول،
آمـوزش نیروی انسـانی بوده؛ و این نسل از دانشگاهها،
دانشگاههای آموزشمحور بودند .فعالیتهای آموزشی در
دانشگاههای نسل اول ،بر توسعهی انسانی متمرکز بوده و به
طور کلی آموزش ،وسیلهای برای شناسایی مسائل اجتامعی،
فرهنگی و اقتصادی جامعه و ارائهی راههای حل مربوطه
بوده است .فعالیت آموزشی از مهمترین مشخصههای مورد
انتظار در محیطهای دانشگاههای نسل اول بود.
.2دانشگاههای نسل دوم :تغییر و تحول در رشایط و
نیازهای جوامع ،موجب تغییر و تحول در مأموریت دانشگاهها
شد .مأموریت اولیهی دانشگاه (آموزش) ،بـه سمت تحقیق
و پژوهش هدایت شد و پژوهش ،افزون بر وظیفهی سنتی
آموزش ،به کارکردهای دانشگاه افزوده شد .در دانشگاههای
نسل دوم که دانشگاههای پژوهشمحور تلقی میشود؛ رشد
و توسعهی علمی از طریق پژوهش حاصل مـیشود و در
سایهی توسعه تفکر پژوهشی بود که کشورها به تولید علم
و اندشیهورزی پرداختند .در این دانشگاهها ،تحریک اساتید
برای درگیر شدن بیشرت با فعالیتهـای پژوهشی به عنوان
یک بخش برجسته از سیاستهای آموزشی در جوامع رو به
رشد ،افزایش یافت.
اگرچه دانشگاه نسل دوم مزایای خود را دارد؛ اما دریافت
بودجهی کافی برای انجام تحقیق دامئا به عنوان یک چالش
مطرح است .در دورهی دانشگاههای نسل دوم ،دانشگاهها
دانش اولیه را تولید میکنند؛ در حالی که رشکتها و
مؤسسات کاربردی ،دانش تولیدشده را به یک کاربرد علمی
تبدیل میکنند .این دیدگاه پاسخگوی نیازهای آن زمان بوده
است .در حال حارض ،این مدل پاسخگوی همه نیازها نیست
و باید یک مدل جدید در خصوص دانشگاهها مطرح شود.
.3دانشگاههای نسل سوم :کمبود بودجه برای پژوهش،
تأثیری عمیقی بر نقش و کارکرد دانشگاههای نسل دوم
به جای گذاشت .دانشگاهها دیگر منیتوانستند متکی به
بودجههای تخصیص یافتهی دولتـی و بدون توجه به مسائل
اقتصادی و بازگشت رسمایه ،به انجام پژوهشهای علمی-
کاربردی مبادرت ورزند .این باعـث شد تا دانشگاهها برای
دستیابی به بخشهای خصوصی برای کسب رسمایههـای
بیشرت ،بـه فعالیـتهـای تجاری و کسب و کار ،روی آورند.
مدل دانشگاههـای نسل سوم ،بـا عنـوان دانشـگاههای
کارآفرین ،رهربی آموزشهای کارآفرینی را عهدهدار شدند.
کارآفرینی عامل محـرک اقتصادی کشورهای پیرشفته و در
حال توسعه است.
دانشگاه کارآفرین ،به دانشگاهی گفته می شود که:
 .1پـژوهش کارآفرینی را در دانشگاه انجام دهند.
 .2از انتقال فنآوری بهرهمند باشند.
 .3محصوالت جدیـد صنعتی -تولیدی در آن به وجود بیاید.
 .4رشایط محیطی مناسب در آن حکمفرما باشد و
ایدههای نوآوری در آن ایجاد شود.
با این همه ،دانشگاه کارآفرین با محوریت علوم انجنیری،
از دانش بازار بهـرهمند است و از تجارب افراد صاحب تجربه
در بازار بهره میبرد؛ وجود افراد توانا ،شایسته ،عالقهمند و
خـالق در این دانشگاهها رضوری است.
در دانشگاههای نسل سوم ،دانشگاههایی که میخواهند
تحقیقات علمی پیرشفته را ادامه دهند ،به دنبال جایگزینی
برای دولتهایی استند که توان حامیت از هزینهی
تحقیقاتی با بودجههای باال را ندارند و در نتیجه ،همواره
به دنبال همکاری با رشکتهای فنآوریمحور برجسته در
رسارس جهان میباشند.
در نسل سوم دانشگاهها ،خارج شدن دانشگاهها از
حالت بومی ،توسعهی فرصتهای تحصیل در خارج از کشور
و رقابت دانشگاهها برای جذب بهرتین دانشجویان ،جزو
الزامات پنداشته میشود و دانشگاهها به ابزاری رصیح برای
توسعهی اقتصادی در اقتصاد دانش بنیان تبدیل میشوند.

دانشگاههای نسل سوم ،به طور جدی به بهرهبرداری و
تجاریسازی دانشی که تولید کرده اند ،میپردازند و هدف
شان از اهمیتی یکسان با دو هدف آموزشی و تحقیقاتی
برخوردار است.
در این نسل ،تحقیق و توسعه است که بین تحقیقات
علمی و صنعتی قرار میگیرد و با هر دو ارتباط برقرار میکند.
اگرچه صنعت و بازار ،چالشهایی را برای پژوهشهای علمی
و صنعتی فراراه دانشگاهها به وجود می آورند؛ اما از آنجا
که فعالیتهای تحقیق و توسعه ،بسیاری را به دانشگاهها و
رشکتهای صنعتی اختصاص میدهند ،فرصتهای بزرگی
را نیز ایجاد میکنند .
امروزه ،حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم هم حرکت
اجتنابناپذیر است؛ زیرا روندهایی را که مدل نسل دومی
را از بین میبرند ،منیتوان نادیده گرفت .در مدل نسل
دومی ،عدم امکان ادارهی دانشگاهها به روش سنتی به دلیل
افزایش تعداد محصالن مشکلتر شده ،فرآیند جهانی شدن
بر دانشگاه تأثیر میگذارد و منجر به رقابت جهانی در سه

هر دانشگاه میتواند رشکت کند و تنها بهرتین پیشنهادهای
تحقیقاتی برنده خواهند شد.
دانشگاههای نسل سوم ،رشکتهای تجاری نیستند که
در آنها همه چیز در جهت به حداکرث رساندن سود کمک
میکند؛ بلکه ،دانشگاه به مأموریتش برای ایجاد دانش
جدید و تبدیل آموزش به بخشی از فرایند تولید دانش ادامه
میدهد .این مأموریتی است که باید در راستای دنیای امروز
انجام شود.
.4دانشگاههای نسل چهارم :دانشگاههای نسـل
چهـارم؛ دانشـگاههـایی بـا مأموریـت آموزشـی ،پژوهشی،
کارآفرینی و مبتنی بر فنآوری نرم استند .اساس فنآوری
نرم به عنوان یک مقولهی جدید؛ نگرش همگان را نسبت
به صنعت ،تولید ،پژوهش ،آموزش ،بازاریـابی ،کسب وکـار
و حتا امنیت و دفاع تغییر داده است ..بخش بسیار بزرگی
از فنآوریهای نرم متکی ،بـه دانشهایی اسـت که در
حوزهی علوم انسانی و اجتامعی گسرتده شده اند .کشورهای
پیشرفته از توجـه بـه گسـرتش مرزهـای دانش؛ به تولید

در این نسل ،تحقیق و توسعه است که بین تحقیقات علمی و صنعتی قرار میگیرد و با هر دو
ارتباط برقرار میکند .اگرچه صنعت و بازار ،چالشهایی را برای پژوهشهای علمی و صنعتی فراراه
دانشگاهها به وجود می آورند؛ اما از آنجا که فعالیتهای تحقیق و توسعه ،بسیاری را به دانشگاهها
و رشکتهای صنعتی اختصاص میدهند ،فرصتهای بزرگی را نیز ایجاد میکنند .

حوزهی دانشجویان ،استادان و قراردادهای تحقیقاتی شده
است .ظهور تحقیقات بینرشتهای و اصطکاکهای حاصل
از آن به عنوان چالش جدید ظهور کرده ،تحقیقات پیرشفته و
مدرن با توجه به عدم دسرتسی به منابع ناممکن و چالشهای
ناشی تحقیقاتی ،خارج از دانشگاه ایجاد میشوند.
دانشگاههای نسل سوم ،دانشگاههای شبکهای استند که
با صنعت ،بخش تحقیق و توسعهی خصوصی ،رسمایهگذاران،
ارائهدهندگان خدمات حرفهای و سایر دانشگاهها به صورت
دانش بنیان ،در یک بازار ملی و بیناملللی رقابتی فعالیت
میکنند.
دانشگاههای نسل سوم ،مجموعهای از علوم و خالقیت را
به عنوان یک نیروی محرک ،که از اهمیتی یکسان با روش
علمی منطقی برخوردار است ،در نظر میگیرند و در یک
محیط بیناملللی با طیف وسیعی از استادان و دانشجویان
کار میکنند.
دانشگاههای نسل سوم تأمین مالی خود را از طریق تأمین
مالی خارجی به جای تأمین مالی داخلی ،تأمین میکنند
.تأمین مالی داخلی مربوط به ایجاد ظرفیت است که سپس
با یک سیستم بازرسی دولتی ترکیب میشود .تأمین مالی
خارجی یعنی متویل تحقیقاتی به مزایده گذاشته میشود.

انواع فنآوریهای انسانی ،فرهنگی و آموزشی روی آورده اند
که به صورت تجاری شده در بخشهای مختلف جهت رفع
مشکالت و تعالی و توسعهی جامعـه از آنها بهره گرفته اند.
دانشگاههای نسل چهارم ،عالوه بر داشنت کارکردهای سه
نسل قبلی دانشگاهها ،برای علوم انسانی و فنآوریهای نرم
نیز برنامه دارند.
در نسـل چهـارم دانشـگاهها ،ارزش بر مبنای مشارکت
راهربدی ،کارآفرینی و میزان جذب سهم درآمـد از منابع خارجی
و هدایت و رهربی و همچنین میزان تأثیرگذاری بـر سایر عوامل
در جوامع تعریف میشوند .آموزش بر اساس نیاز جامعـه و
دانشجو انجـام میشـود و حـل چالشهـای جامعه به عنوان
مبناهای شاخص تحقیق و پژوهش در نظر گرفته میشود .
.5دانشگاههای نسل پنجم :در دانشگاههای نسل پنجم،
انسانسازی و متدنسازی از ویژگیهای دانشگاهها به
حساب میرود .در این نسل ،فرد رشتهی مورد عالقهی خود
را عنوان میکند و متناسب به خواست فرد ،امتحان از فرد
گرفته شده و مشخص میشود که فرد استعداد و توانایی
تحصیل در رشتهی مورد نظر را دارد یا نه .در این نسل تالش
میشود که دانشگاهها از کمیتمحوری (مدرک تحصیلی
محض :لیسانس ،ماسرت ،دوکتورا و فوق دوکتورا) به سوی

کیفیتمحوری (تحصیلیافتگان ماهر) حرکت کنند.
بحث و یافتهها
دانشگاههای نسل جدید ،به عالوهی انجـام مأموریت
نسلهای گذشتهی دانشگاهها ،مسؤولیت برآوردهسازی
نیازها و خواستهای مبتنی بر جامعه را بر عهـده دارند.
بارزترین تفاوت دانشگاههای نسل جدید ،برخورداری از
رویکرد راهربدی است که میتواند محیط کارکردی خود را به
صورت فعال شکل دهد.
نتایـج حاصل از مطالعهی دانشگاههای معترب جهان
نشان ،میدهد کـه داشنت نظام آموزشی پایدار ،روشهای
تحقیـق و پژوهـش جدید و شیوههای عملیاتی نوین ،جزو
الزامات حتمی است .دیدگاههای دانشگاهها از رویکرد
فهم ِمحض به مسؤولیتپذیری تغییر پیدا کـرده و مسؤولیت
دانشگاهها روی تأثیرگذاری در اقتصاد از طریق برآوردهسازی
خواسته و انتظارات جامعه ،تعریفشدنی است.
ویژگیهـای دانشگاههای نسلهای جدید ،شامل نتایج
تحقیقات باارزش علمی و حالل مشکالت ،تأمین روابـط
گسرتده بـا سایر دانشگاهها و ایجاد نقش اساسی در اقتصـاد
محلی و جهانی؛ میشود .داشنت ژورنالهای بیناملللی،
تدویر کنفرانـسهای علمی و کسب شهرت علمی ،از زمرهی
موارد جانبی در دانشگاههای نسل جدید قلمداد میشود.
ایجاد مراکز کسبوکار جدید از طریق اخرتاعات
دانشگاهها و انتقال دانش بـه مؤسسات و رشکتها ،از جملـه
راهکارهای تعاملی و ارتباط بـا صنعت است .ذهنیتدهی
از طریـق تغییر نگرشهـای متولیان امور کشور و دانشگاه
و همچنین خواسته و انتظارات از دانشگاه ،وظیفه و
مسؤولیتپذیری را در دانشگاهها تقویت کرده و با انگیزه
میسازد.
از دید امروز ،جامعهی خالق بهرتین شانس برای شکل
دادن بـه آینـده را از طریق دانشگاهها دارد .دانشگاهها
میتوانند مبنای درآمد خود را گسرتش دهند ،بـه توسعهی
اقتصاد محلی کمک کنند و بـا فعالیتهایی مثل مشـاوره،
پشتیبانی و بهبود وضعیت را فراهم کنند.
حامیت از نوآوری و اخرتاعات به منظور حل مشکالت
اقتصادی و اجتامعی ،از ویژگیهـای دانشگاههای نسـل
سوم و چهارم بوده و دستیابی بـه روابط علمی فرامرزی در
چهارچوب نیازها و خواستهای بیناملللی ،در نسلهای
اخیر دانشگاهها مشهود است.
جمعبندی
تجاریسازی ،روشی است که میتوان به واسطهی آن
دانشگاه را به اقتصاد پیوند داد و بـه خلق ثروت از نوآوری
پرداخت .موفقیت در تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی،
مستلزم کنار هـم قرارگرفنت عوامل متعددی از جمله تفکر
خالق ،مهارت مناسب ،تفکـر کارآفرینی و منابع مالی ،دانش
کاربردی ،مراکز پژوهشی ،رشکتهای دانش بنیان ،قوانین و
مقررات و منابع حامیتی میباشد.
امروزه دانشگاههای نسل جدیدتر باید در نظام تحصیالت
عالی افغانستان جایگزین دانشگاههـای نسل اولی شوند؛ تا
نیازمندیهای روز اجتامع را پاسخگو باشند و بتوانند مسیر
تجاریسازی تحقیقات در حوزهی فنآوریهـای سخت و
نرم را بـه شکل مطلوبی انجام دهند و استقاللیت مالی توأم
با استقاللیت علمی شان زمینهسازی شود .سعی شود از
ظرفیتهای قانونی و حامیتهای مالی و اعتباری به منظور
تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی نهایت استفاده به عمل آید.
بر وزارت تحصیالت عالی است تا سعی کند از ورود صنعت
و بازار به دانشگاه و بالعکس ،کارکردهای فنآوریهای نرم
به منظور حرکت در مسیر دانشگاههای نسل جدید ،حرکت
به سمت تغییر بنیادین در رشتههای تحصیلی دانشگاهی و
گسرتش فرهنگ کارآفرینی و تفکر انتقادی ،نهایت همکاری
و حامیت را داشته باشند.

از تمجید تا نقد و اصالح
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شــا چنــد محــل رأیدهــی در چنــد والیــت افغانســتان بــه
بازشــاری مــیرود؟
ننــگ :تــا هنــوز منیتوانیــم پیشبینــی کنیــم .وقتــی
کــه متــام تصامیــم کمیســیون شــکایتهای انتخاباتــی
نهایــی و فیصلههــا در مــورد شــکایتهای اســتینافی
مشــخص شــود ،آن وقــت آنهــا مشــخص خواهنــد گفــت
کــه بــه چــه تعــدادی از محــات و در کــدام والیــات بــه
بازشــاری مـیرود؛ چــون تنهــا بازشــاری نیســت؛ تفتیــش
و بررســی هــم اســت کــه ایــن موردهــا را آنهــا مشــخص
میکننــد.
صبــح کابــل :در بخــش معرفــی کســانی کــه در تخلــف و
تخطیهــای انتخاباتــی دســت داشــت ه انــد؛ شــا فهرســت
 12هزارنفــریای را بــه کمیســیون شــکایتهای انتخاباتــی
فرســتاده ایــد؛ امــا ایــن کمیســیون میگویــد کــه شــا
تنهــا  12هــزار نــام بــرای آنهــا فرســتاده ایــد؛ ســندی
کــه نشــاندهندهی جــرم آنهــا باشــد ،نفرســتاده ایــد .بــه
گفتــهی آنهــا ،در ایــن فهرســت نــام افــرادی اســت کــه
کارمنــد یـکروزه و روزمــزد کمیســیون انتخابــات بــوده انــد.
ننــگ :در ایــن مــورد یــک تفاهــم شــفاهی میــان
کمیســیون انتخابــات و شــکایات صــورت گرفــت .در هــان
روزی کــه تفاهــم صــورت گرفــت ،یکــی از کمیشــران
کمیســیون انتخابــات بــه رســانهها نیــز اعــام کــرد کــه
ایــن فهرســت توســط کمیســیون انتخابــات بایــد بــه دفاتــر
والیت ـی آنهــا فرســتاد شــود .بــر اســاس هــان تفاهــم مــا
بــه دفرتهــای والیتــی خــود مکتوبــی صــادر کردیــم و گفتیم
کــه فهرســت متــام کســانی را کــه در روز انتخابــات تخطــی
و تخلــف کــرده باشــند ،بــه دفرتهــای والیتــی کمیســیون
شــکایتهای انتخاباتــی معرفــی کننــد .مــا ایــن فهرســت
را بــا مشــخصاتی؛ اســم ،ولــد ،محــل ،مرکــز ،مســؤولیت
و شــارهی متــاس آنهــا بــه کمیســیون شــکایتهای
انتخاباتــی فرســتادیم .در صورتــی کــه در مشــخصات ایــن
افــراد مشــکلی باشــد ،کمیســیون شــکایتهای انتخاباتــی
میتوانــد از کمیســیون انتخابــات کمــک بخواهــد؛ در غیــر
آن وظیفــهی مــا نیســت کــه ایــن افــراد را دســتبســته
تحویــل آنهــا کنیــم.
همـهی کارمندانــی کــه معرفــی شــده ،کارمنــد یـکروزه
نبــوده انــد .کارمنــدان انتخابــات مــا بــرای چهــار روز ،بــرأی
شــش روز 12 ،روز و دومــاه اســتخدام شــده بودنــد؛ مــا در
ایــن مــورد رهنمــود و طرزالعمــل داریــم؛ امــا مهــم نیســت
کــه یــک کارمنــد یــک ســاعت کار کــرده باشــد و یــا یــک
روز؛ مهــم ایــن اســت کــه تخطــی انجــام داده اســت.
صبــح کابــل :در میــان فهرســت افــرادی کــه بــه اتهــام
تخطــی و تخلفهــای انتخاباتــی بــه کمیســیون رســیدگی
بــه شــکایتهای انتخاباتــی فرســتاده شــده ،آیــا اســم
کــدام کارمنــد دایمــی کمیســیون انتخابــات شــامل اســت؟
ننــگ :ممکــن باشــد؛ امــا چــون فهرســت در ســطح
والیــات فرســتاده شــده ،مــا در مرکــز آن را بیشــر تجزیــه
و تحلیــل نکــردهایــم.
صبــح کابــل :رشکــت درملــوک بعــد از برگــزاری
انتخابــات ،اعــام کــرد کــه بیشــر از  110هــزار و  12رأی،
خــارج از زمــان ثبــت شــده اســت؛ امــا کمیســیون انتخابــات
بــه ایــن آرا ،اعتبــار داد ،بــه چــه منطقــی؟
ننــگ :ایــن آمــار  102هــزار و  12رأی بــود .کمیســیون
انتخابــات در فیصلهنام ـهای ،منطــق خــود را در ایــن مــورد
گفتــه اســت؛ امــا دو مــورد را اینجــا یــادآوری میکنــم؛
نخســت ایــنکــه ایــن آرا ،ژورنــال داشــت ،ناظــر امضــا
کــرده بــود ،گــزارش مســؤوالن امنیتــی وجــود داشــت و
همچنــان روز انتخابــات هیــچ نــوع شــکایتی علیــه متــام
ایــن مراکــز کــه گفتــه میشــود خــارج از زمــان ثبــت شــده،
درج نشــده اســت .دوم رشکــت درملــوک از هــان ابتــدا در
یــک جلســهی مشــرکی کــه بــا احــزاب داشــتیم ،اعــام

کــرد کــه ضامنــت قیــد زمــان را بــه عهــده منیگیــرد؛ چــون
وقــت کــم بــود ،اپلیکیشــن نهایــی شــده بــود و بــرأی قیــد
زمــان حداقــل  21روز وقــت نیــاز بــود .رشکــت درملــوک
رســا نامــه روان کــرده بــود کــه آنهــا ضامنــت زمــان را
کــرده منیتواننــد .در نتایــج ابتدایــی انتخابــات کــه بــه
کمیســیون شــکایتهای انتخاباتــی فرســتاده شــده ،ایــن
نامــه نیــز ضمیمــه شــده اســت.
در تفاهمــی کــه میــان ســه جنــاح؛ کمیســیون
انتخابــات ،رشکــت درملــوک و احــزاب صــورت گرفــت،
فیصلــه بــه همیــن شــد کــه بایــد بــه نامــزدان انتخاباتــی
یــوزر یــا حســاب داده شــود کــه جــدول نتایجــی کــه از
محــل بــه کمیســیون میآیــد بــه نامــزد انتخاباتــی نیــز
بیایــد .پــس قیــد زمــان هیــچ وجــود نداشــت و ســاعت قیــد
نشــده بــود .پــس ایــن رأیهــا کامــا از اعتبــار برخــوردار
بــود .تاریــخ برخــی ماشــینها چنــان ناتنظیــم بــود کــه
اســتعامل برخــی رأیهــا را در ســال  2017بــه ثبــت
رســانده بــود .همچنــان ســاعت ماشــینها بــا کشــیدن
بطــری آنهــا نیــز ناتنظیــم و پــس و پیــش شــده بــود.
پــس وقتــیکــه روی زمــان ثبــت رأیهــا ،اعتبــاری وجــود
نداشــت ،مــا بــه نشــانههای دیگــری مثــل ژورنالهــا،
امضــای ناظــر و گــزارش مســؤوالن امنیتــی اتــکا کردیــم و
آنهــا را معتــر شــمردیم.
صبــح کابــل :آقــای ننــگ ،در مــورد متــام ایــن 300
هــزار رأی جنجالــی اگــر صحبــت کنیــم؛ دلیــل شــا بــرأی
اعتبــار دادن بــه ایــن رأیهــا چــه بــود؟
ننــگ :مــا  300هــزار رأی را منیشناســیم .مــن بــه
صفــت کســی کــه کارهــای اجرأیــی را انجــام میدهــم،
پرسشــم ایــن اســت کــه ایــن  300رأی را از کجــا پــوره
میکنیــد .اگــر  137هــزار رأی و  102هــزار  12رأی
باشــد ،کــه مجمــوع آن  239هــزار رأی میشــود .پــس
 61هــزار رأی دیگــر کجاســت .در اصــل ایــن  300هــزار
رأی یــک پروپاگنــد انتخاباتــی اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه
برخــی نامــزدان انتخاباتــی میخواهنــد ذهنیــت مــردم
را تغییــر دهنــد؛ امــا انتخابــات امســال یکــی از بهرتیــن
انتخاباتهــا در میــان چهــار انتخابــات ریاســتجمهوری
در افغانســتان بــود .در ایــن انتخابــات کســی جــرأت بــاال
و پاییــن کــردن یــک رأی را نداشــت .یــک برگـهی رأی نیــز
بــدون معلومــات بایومرتیــک بــرأی کمیســیون مســتقل
انتخابــات قابــل پذیــرش و اعتبــار نبــوده اســت.
صبــح کابــل :شــا بــه عنــوان رییــس دبیرخانــهی
کمیســیون مســتقل انتخابــات ،بیشــر از همــه ،بــه مســائل
فنــی انتخابــات ششــم میــزان آشــنا اســتید .فکــر میکنیــد
کــه مــا از دل ایــن انتخابــات زعیمــی داشــته باشــیم و یــا
نــه ایــن انتخابــات نیــز مثــل انتخابــات  1393بــه دور دوم
م ـیرود؟
ننــگ :ببینیــم کــه کمیســیون شــکایتهای انتخاباتــی،
قضایــا را مطابــق بــه طرزالعمــل بررســی میکننــد یــا خیــر.
از دیــد مــا انتخابــات ششــم میــزان برنــده و بازنــده داشــت؛
امــا منتظــر تصامیــم کمیســیون شــکایتهای انتخاباتــی
اســتیم؛ چــون آنهــا نســبت بــه کمیســیون انتخابــات،
دســت شــان بیشــر بــه طرزالعملهــا بــاز اســت.
صبــح کابــل :آقــای ننــگ برخــورد یکــی از کمیشــران
کمیســیون انتخابــات بــا یکــی از همــکاران دیگــر شــا در
بخــش تکنالــوژی ،جنجالآفریــن 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
تکنالــوژی ،معلومــات یــا چیــزی خواســته بــود؛ امــا ایــن
کارمنــد گفتــه بــود کــه سلســله مراتــب مشــخص اســت ،و او
بــه آمــر خــود پاسـخگو اســت .کــه بعــدا شــا شــاهد بودیــد

کــه ایــن برخــورد رخ داده بــود .برخــوردی کــه صــورت گرفته
بــود ،همــکاران بیناملللــی مــا ،از جملــه کارمنــدان یونامــا
و دو کمیشــر بیناملللــی آنجــا حضــور داشــتند .چــون
جامعــهی بیناملللــی یکــی از رشیکهــای انتخاباتــی
اســت ،آنهــا تحمــل نتوانســتند کــه در ایــن مــورد واکنشــی
نشــان ندهنــد .نــه تنهــا ملــل متحــد ،مــا نیــز در داخــل
داراالنشــای کمیســیون انتخابــات ،در ایــن مــورد نگرانــی
خــود را داشــتیم.
صبــح کابــل :ایــن پرونــده در حــال حــارض بســته شــده
اســت؟
ننــگ :مــا در ایــن مــورد یــک جلســهی اضطــراری
گرفتیــم و کارمنــد بخــش تکنالــوژی در هــان موقــع
اســتعفای خــود را بــرأی مــا آورد؛ امــا اســتعفایش را قبــول
نکردیــم .ناوقــت شــب ،کمیشــران ،رییــس کمیســیون
انتخابــات و معــاون کمیســیون در داراالنشــا آمدنــد و از او
معذرتخواهــی کردنــد و در ضمــن تأکیــد کردنــد کــه ایــن
مســأله را پیگیــری میکننــد .همزمــان بــه ملــل متحــد
نیــز نامـهای فرســتادند و گفتنــد کــه ایــن موضــع پیگیــری
میشــود .مــا از ایــن موضــوع چشمپوشــی منیتوانیــم؛
چــون بــه شــمول مــا ،همــه شــاهد بودنــد و ایــن برخــورد
یــک برخــورد اصولــی نبــود .ببینیــم کــه کمیســیون
شــکایتهای انتخاباتــی مطابــق بــه هــان نامــهای کــه
بــه ســازمان ملــل متحــد روان کــرده بــود ،در آن مــورد چــه
تصمیمــی خواهــد گرفــت.
صبــح کابــل :هــواداران برخــی از نامــزدان انتخاباتــی
از دخالــت یونامــا در انتخابــات و حتــا طــرفداری از
یــک نامــزد خــاص ،ســخن گفتنــد .ایــن حرفهــا چقــدر
واقعیــت دارد؟
ننــگ :بــه هیــچ وجــه .بــه هیــچ وجــه مــا تــا کنــون حتــا
چنیــن چیــزی را بــه عنــوان کســی کــه در بخــش تخنیکــی
انتخابــات کار میکنــم ،حــس نکــردهام .جامعــهی
بیناملللــی در بخــش تخنیکــی نــه کــدام فرمایشــی داده
و نــه کــدام هدایتــی .تنهــا مــا از آنهــا مشــوره گرفتــه ایــم.
صبــح کابــل :آقــای ننــگ آیــا شــناسنامهی یکــی از
کمیشــران کمیســیون انتخابــات ،جعلــی اســت؟
ننــگ :ایــن وظیفــهی کمیســیون مســتقل انتخابــات
نیســت کــه در ایــن مــورد موضعگیــری کنــد؛ امــا ایــن را
میتوانــم بگویــم کــه ادارهی محــرم احصائیــه ،تذکــرهی
کمیشــر مــا را تأییــد کــرده اســت کــه در کــدام ســال
تذکــره گرفتــه و چندســاله اســت؟
صبــح کابــل :کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی گفتــه اســت کــه قــرار اســت فــردا یــا پــس فــردا
نتیجـهی شــکایتهای اســتینافی را اعــام کنــد؛ بــه گفتهی
آنهــا ممکــن شــار زیــادی از محلهــای رأیدهــی در
والیتهــای مختلــف بــه بازشــاری بــرود .ایــن بازشــاری
چقــدر وقــت را در بــر خواهــد گرفــت و آیــا کمیســیون
انتخابــات بــرأی ایــن کار ،آمادگــی عملیاتــی دارد؟
ننــگ :ببینیــم کــه تطبیــق فیصلههــای کمیســیون
شــکایتهای انتخاباتــی بــه ســطح مرکــز اســت یــا بــه
ســطح والیــات .اگــر در ســطح والیــات باشــد کــه طبعــا
وقتگیــر خواهــد بــود.
صبــح کابــل :پــس انتظــار مــردم افغانســتان بــه خاطــر
اعــام نتایــج نهایــی انتخابــات ریاســتجمهوری ،چــه
وقــت بــه پایــان خواهــد رســید؟
ننــگ :نهایــت  15روز تــا یــک مــاه دیگــر .اگــر تطبیــق
فیصلههــای کمیســیون شــکایتهای انتخاباتــی در ســطح
کابــل باشــد 5 ،روز را در بــر خواهــد گرفــت؛ امــا اگــر در
ســطح والیــات باشــد ،بــا در نظرگرفــن رشأیــط آبوهــوای
کنونــی 15 ،روز تــا یــک مــاه دیگــر وقــت خواهــد گرفــت
کــه ایــن فیصلههــا تطبیــق و نتایــج نهایــی انتخابــات
اعــام شــود.
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صبــح کابــل :کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،کمیســیون انتخابــات را بــه تأخیــر در
بازشــاری بیشــر از  5هــزار محــل رأیدهــیای متهــم
میکنــد کــه توســط دفرتهــای والیتــی ایــن کمیســیون
تأکیــد بــه بازشــاری شــده بــود .چــرا ایــن محلهــا هنــوز
بازشــاری نشــده اســت؟
ننــگ :هیــچ مکتــوب رســمی وجــود نــدارد کــه نشــان
دهــد بــه ایــن میــزان محلهــای رأیدهــی کــه شــا اشــاره
میکنیــد ،بــه بازشــاری رفتــه باشــد .موضــوع ایــن اســت
کــه در حــال حــارض کمیســیون شــکایتهای انتخاباتــی در
حــال رســیدگی بــه شــکایتهای اســتینافی اســت .پــس
از رســیدگی کامــل بــه ایــن شــکایتها ،متــام محلهــای
رأیدهــیای کــه ایــن کمیســیون بــرأی بازشــاری و
تفتیــش تصمیــم بگیــرد ،کمیســیون مســتقل انتخابــات از
لحــاظ عملیاتــی آمادگــی عــام و تــام دارد؛ امــا تــا کنــون
تصمیمــی در مــورد بازشــاری کــدام محــل رأیدهــی بــرأی
مــا فرســتاده نشــده اســت .مــا یــک کمیتــهی تخنیکــی
در دفــر مرکــزی داریــم کــه هــر ســند و مکتوبــی کــه از
کمیســیون شــکایتهای انتخاباتــی بــرأی مــا فرســتاده
شــود ،بــه زودتریــن فرصــت بــرأی آنهــا پاســخ داده شــود.
مــا پــس از اعــام نتایــج ابتدایــی انتخابــات ،چــه در
دفرتهــای والیتــی مــا و چــه در مرکــز ،یــک هامهنگــی و
همــکاری نزدیــک را بــا کمیســیون شــکایتهای انتخاباتــی
داشــته ایــم؛ بنــا بــر ایــن ،مــا منتظــر تصمیــم نهایــی ایــن
کمیســیون اســتیم؛ بــر اســاس قانــون مــا مکلــف اســتیم
کــه فیصلههــای آنهــا را تطبیــق کنیــم.
صبــح کابــل :امــا کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایتهای انتخاباتــی میگویــد کــه پــس از بررســی
شــکایتها در والیتهــا ،آنهــا در مکتوبــی ،فهرســتی از
محلهــای رأیدهــیای کــه بایــد بازشــاری شــود را بــه
شــا فرســتاده اســت.
ننــگ :تنهــا در یــک مــوردی کــه آنهــا پــس از
بررس ـیهای دفاتــر والیتــیشــان ،فهرســتی از محلهــای
رأیدهــی را بــه کمیســیون انتخابــات فرســتاده بودنــد؛
مــا آنهــا را در سیســتم بررســی کردیــم .دوبــاره آن را بــه
شــکل یــک گــزارش تفصیلی-تخنیکــی بــه کمیســیون
شــکایتهای انتخاباتــی فرســتادیم کــه از میــان ایــن
محلهــا ،بــه چــه تعــداد از آنهــا بــهگونــهی مشــرک
بازشــاری شــده و تکــراری اســت و در چــه تعــداد آنهــا
تفــاوت وجــود دارد و همچنــان بــه صــورت کل ،وضعیــت
محلهــا را توضیــح دادیــم .پــس مــا دلیلهــای خــود را
بــرأی آنهــا مطــرح کردیــم؛ امــا بــاز هــم اگــر میخواهنــد
ایــن مراکــز بازشــاری شــود ،فیصلــهی آنــان بــر اســاس
قانــون ،نهایــی اســت و مــا آن را بایــد تطبیــق کنیــم.
صبــح کابــل :پــس در فهرســتی کــه توســط کمیســیون
رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی بــه شــا فرســتاده
شــده ،مشــخص نشــده بــود کــه بــه چــه تعــداد از
محلهــای رأیدهــی بازشــاری شــود؟
ننــگ :مشــخص نیســت کــه بــه چــه تعــداد اســت؛ چون
فهرســت محلهایــی کــه بــه مــا فرســتاده شــده بــود ،پــس
از ایــن کــه در سیســتم چــک کردیــم؛ در آن محلهــای
تکــراری وجــود داشــت ،محلهــای بازشــاری شــده
وجــود داشــت و همچنــان محلهایــی بــود کــه شــکایت
بــر تفــاوت شــده بــود؛ اکرثیــت آن ،همیــن مــوارد بــود .بــاز
هــم بازشــاری ایــن محلهــا برمیگــردد بــه تصمیــم بــورد
کمیســیون شــکایتهای انتخاباتــی؛ بــه نظــرم آنهــا نیــز
طــرفدار ایــن نیســتند کــه محلهــای بازشــاری شــده،
بــرأی بــار چنــدم بازشــاری شــود.
صبــح کابــل :چشــمانداز شــا پــس از بررســی
فهرســتی کــه توســط کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی بــه شــا فرســتاده شــده بــود ،چیســت .بــه نظــر
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اشــاره :کمیســیون مســتقل انتخابــات
افغانســتان ،بــه  300هــزار رأی جنجالــی که مورد
منازعــهی نامــزدان انتخابــات ریاســتجمهوری
اســت ،در نتایــج ابتدایــی انتخابــات
ریاســتجمهوری اعتبــار داده اســت؛ امــا پــس
از اعــام نتایــج ابتدایــی ،بیشــرین شــکایتها
در همیــن مــورد در کمیســیون شــکایتهای
انتخاباتــی بــه ثبــت رســید.
در گفتوگویــی بــا حبیبالرحــان ننــگ،
رییــس دبیرخانــهی کمیســیون مســتقل
انتخابــات افغانســتان ،از او در مــورد دلیــل
معتربشــمردن ایــن آرا و جنجالهــای اخیــر
انتخاباتــی پرســیده ایــم .آقــای ننــگ 300
هــزار رأی را یــک توطئــهی انتخاباتــی میدانــد
و همچنــان در مــورد آرأی خــارج از زمــان
میگویــد کــه «رأی خــارج از زمــان معنــا نــدارد؛
چــون زمــان در روز انتخابــات توســط ماشــینها،
قیــد نشــده بــود».
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خانواده

نقش مادر در آموزش
خانواده
نقــش آمــوزىش زنــان در خانــواده
بــا توجــه بــه نيازمندىهــاى جوامــع
امــروزى ،خیلیهــا بنيــادى اســت.
امــروز ديگــر منىتــوان بســنده كــرد
بهزاد برمک
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 اجتامعــی ،اوالدهــای شــان روبـهرو
هســتند ،آگاهیدهــی کننــد.
اگــر مــادر بیســواد و ضعیــف باشــد ،طبیعــی اســت
تأثیــر منفــی بــر کــودک و باالخــره بــر فــردای جامعــه دارد
و بالعکــس مــادر بــا ســواد ـ بــا توانایــی کافــی و الزم بــرای
تعلیــم و تریبــهی فرزنــد و خانــوداه ،بیشــرین مســاعی را
بــه خــرج داده و مســلام بیشــرین محصــول را نیــز دریافــت
مــیدارد .همچنــان بــه علتهــای اساســی خشــونت،
مرگومیــر مــادران بــا پایــال شــدن حقــوق زن ،مطــرح
نبــودن در صحنههــای بــزرگ فرهنگــی ،اجتامعــی،
اقتصــادی ،سیاســی ،محرومیــت ،ازدواجهــای اجبــاری،
تربیــت نادرســت اطفــال و غیــره بپردازیــم ،متوجــه
میشــویم کــه بیســوادی یکــی از عمدهتریــن عوامــل،
بــه شــار مــیرود.
زنــان بــه عنــوان اولیــن مربــی و نیمــی از پیکــر جامعـهی
بــری ،در اکرثیــت کشــورهای جهــان از گذشــته تــا حــال،
از وجــود تبعیــض رنــج بُــرده و از حقــوق مســلم انســانی
شــان محــروم شــده انــد .در افغانســتان زن بیشــر قربانــی
و اســیر جهــل اســت .زنــان از نظــر اجتامعــی میتواننــد
ایفاگــر نقشهــای بزرگــی باشــد .از نظــر دینــی و حقوقــی
نیــز حــق تعلیــم و تحصیــل شــان تضمیــن شــده؛ امــا ســوال
ایــن اســت کــه چــرا بــا شــدیدترین نــوع محرومیتهــا در
ایــن عرصــه مواجــه میباشــند؟ پاســخ ایــن پرســش هنــوز
کمتــر بــه صــورت واقعــی ،تحقیــق و اعــام شــده؛ بنــا بــر
ایــن ،رضور اســت تــا بــا ایــن مســأله برخــورد علمــی صــورت
گرفتــه و پاســخ مناســب بــرای آن تهیــه شــود.
بــا توجــه بــه تحقیقــات دانشمنــدان ،دخــران و زنــان
از اســتعدادهای بلنــد بالقــوه برخــوردار بــوده کــه اگــر
محدودیتهــای فــراوان فــراه راه شــان بــه حداقــل برســد،
میتواننــد بــه درســتی بدرخشــند و نقــش اساســی و
مفیــدی را در جامعــه بــه عهــده گیرنــد .بــه طــور خالصــه
میتــوان گفــت کــه زن باســواد متامیــل اســت کــودکان
کمتــر و ســاملتری نســبت بــه زنــان بیســواد داشــته
و ســعی میکنــد اضافــه بــر مراقبتهــای صحــی ،در
تعلیــم و تربیــت شــان نیــز نقــش اساســی داشــته باشــد.
زن روشــنفکر میتوانــد در ریشــهکن کــردن فقــر کارگــر
بیفتــد و بــرای توســعهی جامعــه جایــگاه ویــژهای داشــته
باشــد .او ،میفهمــد کــه از فنآوریهــا ،چگونــه بهــره
گیــرد و در برابــر چالشهــا چگونــه از فرصتهــا اســتفاده
کنــد .عــاوه بــر تنظیــم درآمــد و مــرف خانــوادهی خــود،
میتوانــد وارد دنیــای فعالیــت علمــی و فکــری در عرصـهی
اقتصــاد ،اجتــاع ،سیاســت و فرهنــگ شــود.
ايــن كــه زنــان مهمتريــن نقــش را در آمــوزش و پــرورش
فرزنــدان خــود ،جامعــه و نس ـلهاى آينــده دارنــد ،ســخنى
اســت كــه از فــرط تكــرار شــايد ىباثــر شــده باشــد .بــر
كــى پوشــيده نيســت كــه انســانها ،اولــن تأثــرات را
از مــادر مىگرينــد و آنچــه مــادر بــه ايشــان مىآمــوزد،
ســاختار اصلــی شــخصيت فــرداى آنهــا را مىســازد.
بایــد خاطرنشــان شــود کــه فــردای درخشــان ،محصــول
اندیشــهورزی و حرکتهــای عاقالنــهی انســانهای
امــروزی اســت .نخبــگان امــروز زمینهســاز ظهــور
دانشمنــدان فــردا انــد .آموخــن دانــش بــرای پیرشفــت
جامع ـهی بــری ،رضورتــی اســت کــه بــه انســان هویــت،
شــخصیت ،هــدف ،اســراتژی ،زندگــی بهــر و متعالــی
هدیــه مــیدارد .اگــر ثبــات ،پیرشفــت و تکامــل را در
جوامــع انســانی امــروز مشــاهده میکنیــم ،همــه و همــه
محصــول معرفــت بــری میباشــد.
واقعیتهــای گوناگــون ،حاکــی از آن انــد کــه آمــوزش
بــرای بســیاری از زنــان ،نوعــی حضــور اجتامعــی در
بعــد منادیــن و عینــی اســت و خــروج از خانــه و کســب
موقعیتهــای بهــر از طریــق آن صــورت میگیــرد .درســت
بــه همیــن دلیــل اســت کــه در افغانســتان ،آمــوزش معنایــی
بســیار فراتــر از آموخــن علــم و کســب مــدرک تحصیلــی
دارد.
در واقــع انســانها بــه طــور مســتمر در حــال آمــوزش
يكديگــر اســتند و زنــان بــه واســطهی نفــوذ ،نقــش و
جايــگاه خــود اعتبــار بيشــرى در ايــن زمينــه دارنــد؛ امــا
طبيعــى اســت آنهــا بــه ميــزاىن كــه میآموزنــد ،آمــوزش
مىدهنــد و بــه انــدازهاى كــه امــكان رشــد و ترقــى بــرای
شــان فراهــم میشــود ،بــه هــان پیامنــه از كيفيــت
آموزشدهــى برخــوردار میشــوند.
در کــرهی خاکــی مــا ،مســلک مقــدس معلمــی همــواره
بهرتيــن و بــا ارزشتريــن وظیفــه بــراى زن شــمرده شــده
اســت .در ايــن امــر شــايد توانايىهــاى خــاص روحــى و
جســمى زنــان نقــش عمــدهاى داشــته؛ امــا بــدون شــك و
تردیــد موقعيــت جنســيتى و رشايــط اجتامعــى و فرهنگــى
جامعــه ،مهمتريــن عامــل گرایــش زنانــه بــه ايــن شــغل
بــوده اســت؛ چــرا كــه اغلــب خانوادههــا عالقــه دارنــد
دخــران آنهــا معلــم شــوند .بــه عبــارت ديگــر :رشايــط
خــاص اجتامعــى و فرهنگــى جامعــه همــواره زنــان را بــه
ســمت وظایــف آمــوزىش هدايــت كــرده؛ بــه طــورى كــه
اگــر از پــدر و مــادر يــا همــر پرســيده شــود چــه وظیفـهای
را بــراى دخــر يــا خانــم خــود بــر مىگزينيــد؟ در بيشــر
مــوارد ،پیشــهی معلمــى را ترجيــح مىدهنــد.

ویژهی صلح

دلم میشه آتشبس بیایه ،دل شما چه میشه؟
«دمل میشه آتشبس بیایه ،برویم
نورستان ،بدویم ،بخندیم ،برقصیم،
اشپیالق بزنیم ،ماست وطنی بخوریم.
تپههای سبز پردرختش ،دریای
هام همتا
دیوانهاش و آسامن عمیق شه ملس
کنیم .ده درختهایش باال شویم .با
کبوترهایش آشنا شویم .دمل میشه ده کوههای نورستان آواز
بخوانیم ،جیغ بزنیم .دل شام چه میشه؟»
آنجایی که گفتوگوهای صلح امریکا با طالبان برای یک
افغانستانِ عاری از جنگ ،وارد یازدهمین دورش میشود،
صبح روز چهارشنبه ،تعدادی از کاربران توییرت ،کمپاینی را
راهاندازی کردند و در مورد رؤیاهای شان در افغانستان عاری
از جنگ نوشتند.
صلح ،برای انسان افغانستانی همواره یک رؤیا بوده است؛
رؤیایی که فقط میتوانند در موردش بنویسند و گپ بزنند.
در بارانی از پستهای توییرتی با کاربران ،در کوههای
بلند بدخشان باال میشویم ،کنار دریای هلمند آتش روشن
میکنیم ،برای خوردن انار به کندهار میرویم .منیترسیم
از همدیگر؛ چون هیچ کسی خنجری را در پشتش پنهان
نکرده است.
پرویز کاوه ،دلش میشود که یک بایسکل بخرد و در
کامل آرامش تا هلمند و هرات بایسکلرانی کند.
فرحناز فروتن ،دلش میشود که در متام سنگرهای جنگ
گُل بکارد.
هارون نجفیزاده ،دلش میشود که از لندن برگردد
جاغوری و با مهاجرت خداحافظی کند.
این استاتوسها ،مرا یاد حرف مردمی انداخت که جنگ
باعث شد از تحصیل محروم شوند .به حداقلترین کارها
رضایت بدهند .آنها به هیچ شبکهی اجتامعی دسرتسی
ندارند تا در مورد رؤیاهای شان گپ بزنند .عینالدین ،پرسی
بود که در چهار راه پل رسخ ،اسپند میکرد .او میگفت اگر
شب شانزده نان به خانه بربد .سمی ِر
صلح بیاید ،میتواند ِ
9ساله ،تخم مرغ میفروخت و دوست داشت صلح بیاید تا
او بتواند بیشرت گوشت بخورد .محمدقاسم ،یکی از اعضای
سابق گروه طالبان بود .او صلحی را دوست داشت که زیر
سایهی آن بتواند کار کند.
رامین مظهر ،شاعر و خربنگار از جملهی اولین کسانی
بود که توییت کرد و دوستانش را دعوت کرد تا در مورد
رؤیاهای شان بنویسند« .من آنروز به زیباییهای نورستان
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این استاتوسها ،مرا یاد حرف مردمی انداخت
که جنگ باعث شد از تحصیل محروم شوند .به
حداقلترین کارها رضایت بدهند .آنها به هیچ
شبکهی اجتامعی دسرتسی ندارند تا در مورد
رؤیاهای شان گپ بزنند.
فکر میکردم .به ناحیهای که از درههای داالن مانند
بسیاری تشکیل شده .به این که میگویند هیچ گوشهای
از نورستان نیست که آب زالل چشمه در آن جاری نباشد.
بعد به خاطرم آمد که کاش همه میتوانستند با دوستان،
همکاران ،معشوق یا خانواده به سیاحت در داخل افغانستان
بروند؛ ولی جنگ و فقر مانع میشود .آمدم در توییرت کوتاه
نوشتم :دمل میشه آتشبس شود و بروم نورستان»
این یک استاتوس سادهای توییرتی بود .یک رؤیای
قشنگ و ساده و در عین زمان چقدر دستنیافتنی و دور.
کاربران توییرت در مورد سادهترین رؤیاهای شان نوشتند،

که جنگ و ناامنی از آنها گرفته بود و یک حرست بزرگ
به جایش مانده بود؛ مثال کسی نوشته بود« :دمل میشه ده
کوچههای کابل بلند بلند آواز بخوانم ،یا با موتر به جاللآباد
سفر کنم .این استاتوسها هامنقدر که ساد ه بودند ،بار
رؤیاهای خُردشدهی نسلی را به دوش میکشیدند که هر
شب با آرزوی صلح میخوابند و صبح با صدای انفجار از
خواب میپرند.
رامین مظهر دوتا از دوستانش را در جنگ از دست داده.
زبیر حامتی و صمیم فرامرز .وقتی یاد صمیم و زبیر افتاد،
گفت دیگر منیتواند به حرف زدن ادامه دهد.
«هنوز باید منتظر باشیم و ببینیم که چه میشود.
گفتوگوهایی که جریان دارد ،گفتوگوهایامریکا و طالبان
است و منیتواند در مورد نوع نظام ،حقوق و آزادیهای
مردم یا دیگر مسائل داخلی ما به نتیجه برسد .ما باید منتظر
مرحلهی بعدی گفتوگوها باشیم».
از آغاز گفتوگوهای صلح تا کنون ،مردم افغانستان،
مخصوصا زنان و جوانان موضع مشخصی داشته اند
و همواره از دستآوردهایی دفاع کرده اند که در برابر
ایستادگی و قربانی شدن در سالهای پس از سقوط
طالبان فراهم شده است.
«همهی ما از امیدهای خود گفتیم .جنگ که متام شد.
راستی جنگ متام میشود یا جنگ را باید متام کرد؟ ما به
امید نیاز داریم ،ولی به قول کوهن« :امید بسیار منفعالنه
است ،ما به اراده نیاز داریم ».باید برای یک افغانستان
عاری از جنگ ،آزاد ،آرام و متحد باشیم .راستش این است
که نقض حقوق برش ،تجاوز به کرامت انسان و ناامنی از
شخص خود ما رشوع میشود .برعکسش احرتام به انسان،
صلح و امنیت نیز میتواند از یک فرد رشوع شود و در متام
جامعه گسرتش پیدا کند .صلح از همین چیزهای ساده
رشوع میشود.
رامین صلحی را دوست دارد که در آن کرثتگرایی
اجتامعی پذیرفته شود .صلحی که با قربانی کردن حقوق
و آزادیهای شهروندی به دست نیامده باشد و طالبان یاد
گرفته باشند که متام تفاوتها ،پیشرفتها و دستآوردهای
مردم افغانستان را به رسمیت بشناسند و طوری در جامعه
زندگی کنند که به کرامت و آزادیهای همگان احرتام
بگذارند.
رامین دلش میشود که صلح بیاید ،با در نظرداشت متام
آزادی و حقوق انسانها .شام دل تان چه میشود؟
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ارتباط پیامرسانی و افکار عامه
دانشجویان رشتهی مدیریت ،به یک
نکتهی مهم دیگر نیز اشاره میکنند:
وقتی از پیامرسانی حرف زده میشود،
نباید فکر کنیم که تنها حرف زدن و هر
عزیز رویش
روز در برابر مطبوعات و رسانهها ظاهر
شدن مسأله را حل میکند؛ ابدا چنین
نیست .خیلی زمانها هست که حرف بد و ضعیف وضعیت
را دشوارتر و بدتر میکند .نکتهی 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 مشکالت به
کمک بخوانند.
این نکته نیز گر ِه مهمی را در نحوهی مدیریت سیاسی
حکومت افغانستان نشاندهی میکرد .با خود میاندیشیدم
که اگر حکومت افغانستان در ت ِه دل خود طرفدار تفکر
طالبان باشد و آنان را برحق بداند ،چگونه میتواند برای
آنان صادقانه بگوید که رابطهاش با ایاالت متحدهی امریکا
چه نفعی برای آنان دارد و آنها چگونه میتوانند از حضور
و پول امریکایی برای آیندهی بهرت خود استفاده کنند .به
همین ترتیب ،برای این حکومت مشکل است که هم طرفدار
تحکیم پایههای قدرت توتالیرت و غیر دموکراتیک باشد و هم
برای اقوام و نیروهایی که طرفدار دموکراسی و تقسیم قدرت
و مشارکت عامه در تصمیمگیریهای سیاسی اند ،بگوید که
بیایید و فعاالنه در حل مشکل کمک کنید.
حس میکردم حکومت افغانستان ،مانند مرغی است
که در دامهای متعدد گرفتار شده و منیتواند برای هیچ
طرف راست بگوید .مثال این حکومت برای ایاالت متحدهی
امریکا منیگوید که ما شام را کافر و اشغالگر میدانیم و
تنها از پول و امکانات تان استفاده میکنیم و هر وقت قدرت
و فرصت یافتیم ،شام را از کشور خود بیرون میاندازیم .به
نظرم میرسید اینجا گرهی وجود دارد که از انتقال یافنت پیام
رصیح و شفاف به مخاطبان جلوگیری میکند .دانشجویان
رشتهی مدیریت تأکید میکردند که اولین رشط برای
موفقیت یک مدیر این است که ذهن شفاف و روشن داشته
باشد و بداند که با مخاطبان خود صادق است و هیچ چیزی
را به طور خائنانه از آنان پنهان منیکند.
پیامرسانی سیاسی از جنس تبلیغات مرسوم و رایج
بازرگانی نیست .این سخن را دانشجویان بخش مدیریت
با تأکید بیان میکردند .تبلیغات تنها میتواند فضا خلق
کند؛ اما در دنیایی که مدیران سیاسی را احاطه میکند،
تأکید بیش از حد بر فضاسازی و غفلت کردن از تعمیق آن
با پیام روشن ،قناعتبخش و جهتدهنده ،میتواند همه
چیز را به زیان مدیران تغییر دهد .این هامن نکتهای بود که
دانشجویان علوم سیاسی نیز بر آن تأکید داشتند.
به همین ترتیب ،مدیریت سیاسی تفاوت زیادی با

مدیریت بازرگانی دارد .در مدیریت بازرگانی ممکن است
شام با منافع و یا خسارات اقتصادی طرف باشید و در نهایت
با پرداخنت یک مقدار جریمهی مالی از رش آن خالص شوید؛
اما در مدیریت سیاسی رصفا با منافع و یا خسارات اقتصادی
گرفتار نیستید ،بلکه مهمتر از آن ،با رسنوشت ،زمان،
احساسات ،عواطف و ارتباطات گوناگون مردم در یک طیف
وسیع و گسرتده نیز طرف استید .وقتی شام نتوانید همهی
این مسائل را به گونهی درست مدیریت کنید ،با محکومیت
افکار عامه ،هم در زمان خود تان و هم در زمانهای آینده،
مواجه میشوید.
تصور میکردم تجربههای کشورهای جهان سوم یا
کشورهای در حال انکشاف در این میان برای هر دو دسته
از دانشجویان جالب و راهکشاتر بود .باز هم مثال حکومت
افغانستان به میان آمد :این حکومت چگونه میتواند هم از
جامعهی بیناملللی بخواهد که پول و جان رسبازان خود را
برایش قربانی کند و هم برای طالبان قناعت دهد که کافر و
وطنفروش و ضد منافع دینی و قومی آنها نیست؟ چگونه
میتواند هم به حلقات امتیازطلب درون حاکمیت قناعت
دهد که قدرت و امتیازات سیاسی آنان محفوظ میماند
و هم به اقوام و اقشار مختلف مدنی و سیاسی اطمینان
دهد که تاریخ تبعیضآمیز و غیرعادالنهی گذشته تکرار
منیشود؟ چگونه میتواند هم به زنان قناعت دهد که حقوق
و خواستههای اولیهی آنان در یک جامعهی دموکراتیک
محفوظ میماند و هم بنیادگرایان سنتی مانند طالبان را
قناعت دهد که احکام و قوانین رشعی مطابق به برداشت و
تعبیرات آنها نافذ میشود؟ هم ایران را قناعت دهد که از
خاک افغانستان بر ضد منافع و امنیت آن استفاده منیشود
و هم ایاالت متحدهی امریکا را قناعت دهد که ایران از
دوستی و رابطه با افغانستان بر ضد منافع و خواستههای این
کشور استفاده منیکند؟
سؤاالت رفته رفته به جاهای جالبی رسید .هر کس
مجالی داشت که باید آنچه را فکر میکرد ،بیان کند تا
به سؤال مدیریت سیاسی پاسخی روشنتر پیدا شود .از
حارضان پرسیده شد که هر کدام به عنوان یک شهروند
امریکایی ،سؤالی را که از ارتباط خود با افغانستان دارند،
مطرح کنند .این سؤاالت بخشی از هامن نیازی را برمال
میکرد که حکومت افغانستان باید برای آنها پاسخی
قناعتبخش فراهم کند .یکی از دانشجویان پرسید که
چرا باید مالیهپردازان امریکایی پول خود را برای رشد و
انکشاف افغانستان مرصف کنند؛ در حالی که خود شان با
بحران شدید اقتصادی گرفتار اند و میلیونها انسان بیکار
و با آیندهی نامطمنئ در گوشه و کنار آن وجود دارد که هر
لحظه ممکن است به اعرتاض و تظاهرات و ایجاد ناامنی و
آشوب بپردازند؟ یکی از رسبازانی که یک سال در افغانستان
در صف نیروهای امریکایی جنگیده بود ،میپرسید که چرا
باید جان رسبازان امریکایی در جاهایی به خطر بیفتد که

مردمان محل حتا یک کلمه هم منیفهمیدند که حضور این
رسبازان برای چیست و چه کاری از دست آنان برای مردم
افغانستان ساخته است؟
در متام این موارد یک خال به طور محسوسی برجسته
میشد :پیام روشن و دقیق و قناعتبخش .یکی از
دانشجویان علوم سیاسی گفت :کسی اینجا همهی
اتهامات را بر مدیریت سیاسی افغانستان روا منیداند .شاید
بسیاری از آنها نادرست و غیرواقعبینانه هم باشند؛ اما وقتی
مدیریت سیاسی افغانستان نتواند به سؤالهای متعددی که
پیرامون نقش آن مطرح میشود ،پاسخ درست و به موقع ارائه
کند ،مخاطبان خود را بر ضد خود میشوراند.
بحران مالی در کابلبانک و نقش خانوادهی کرزی در این
بحران ،بحث داغ مطبوعات امریکایی در قبال افغانستان
است .سیانان گزارش مفصل و ویژهای در این مورد ارائه
کرده و با پیرت گالربایت مصاحبه کرد .گالربایت هامن کسی
است که به عنوان معاون منایندهی ویژهی سازمان ملل در
افغانستان فعالیت میکرد و به دلیل اعرتاض به جریان
انتخابات و تقلباتی که به تیم انتخاباتی آقای کرزی نسبت
داده شد ،افغانستان را ترک کرد .گالربایت به رصاحت
حکومت آقای کرزی را متهم به فساد و سوء مدیریت کرد و
آن را دلیل اصلی ناکامیهای ایاالت متحده در افغانستان
خواند .گالربایت در حالی که حکومت آقای کرزی را به دزدی
آشکار در جریان انتخابات متهم میکرد ،هرگونه مرشوعیت
آن را زیر سؤال برد و گفت که ایاالت متحده رضورت ندارد که
با همچون حکومت به گونهی فعلی مامشات داشته باشد .او،
میگفت که باید نیروهای نظامی ایاالت متحده از افغانستان
بیرون شوند و کمکهای اقتصادی آن نیز بیشرت در مناطقی
که امن و پذیرای تغییرات دموکراتیک است ،متمرکز شود.
یکی از دانشجویان علوم سیاسی گفت :این حرفها در
افکار عامهی امریکا مانند مبب اثر میکند و اکرثیت آنان
را به بیهوده بودن حضور نیروهای امریکایی در افغانستان
متقاعد میسازد .وقتی من از خاطرهی اولین روز ورود
خود در نیویورک و نظریات رانندهای که مرا تا دانشگاه
یل همراهی کرد ،یاد کردم ،یکی از رسبازانی که حدود
یک سال در کرن مرصوف نربد با طالبان بوده است ،گفت:
متأسفانه این نظر عمومیت دارد و اکرثیت مردم امریکا به
همینگونه میاندیشند .در پاسخ من که گفتم :این همهی
تصویر افغانستان نیست و در افغانستان تغییرات و تحوالت
دیگری نیز اتفاق افتاده است که امیدبخش و تشویقکننده
اند ،گفت :این حرف درست است؛ اما افکار عامه تنها بر
اساس هامن پیامهایی شکل میگیرند که در اختیار شان
قرار میگیرد .این حرفها مرا بیشرت از پیش به بیچارگی
مدیران سیاسی ما متقاعد کرد و درک کردم که حاال وقتی
اندوختههای خود را با قضاوتی که در افکار عامه ،هم در
داخل کشور و هم در بیرون ،خلق کرده اند سنجش کنند،
معلوم نیست که خود را مغبون احساس میکنند یا کامیاب.

تالش وزارت خارجه برای برگرداندن
دانشجویان افغان از چین

اشتراک در روزنـامـه

انفجار ماین جاسازیشده در کابل
دو کشته و یک زخمی به جا گذاشت
در نتیجــهی انفجــار یــک مایــن جاسازیشــده در
مربوطــات حــوزهی پنجــم امنیتــی شــهر کابــل ،دو نفــر جــان
باختــه و یــک نفــر دیگــر نیــز زخمــی شــده اســت.
فــردوس فرامــرز ،ســخنگوی پولیــس کابــل ،میگویــد
کــه ایــن انفجــار ســاعت  2:50دقیق ـهی پــس از چاشــت روز
جمعــه (11دلــو) در نتیج ـهی یــک مایــن جاســازی شــده در
یــک کراچــی رخ داده اســت.

آقــای فرامــرز میگویــد کــه تحقیقــات بیشــر بــه منظــور
بررســی ایــن رویــداد آغــاز شــده اســت.
تــا کنــون فــرد و یــا گروهــی مســؤولیت ایــن انفجــار را بــر
عهــده نگرفتــه اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه چنــد روز پیــش نیــز یــک انفجــار
در ســاحهی کوتـهی ســنگی کابــل رخ داده بــود کــه در آن یــک
غیرنظامــی کشــته و چهــار تــن دیگــر زخــم برداشــته بودنــد.

اعالن داوطلبی تهیه و تدارک لوازم مورد نیاز کارت های
الکرتونیکی ریاست ترانسپورت زمینی ،اداره ترانسپورتجاده
اداره ترانســپورت جــاده ،وزارت ترانســپورت از متــام داوطلبــان واجــد رشایــط دعــوت
مــی منایــد تــا در پروســه داوطلبــی تهیــه و تــدارک لــوازم مــورد نیــاز کارت هــای

الکرتونیکــی ریاســت ترانســپورت زمینــی دارای شــاره تشــخیصیه (MOT/LTA/
 )NCB/G/OB/99/005اشــراک منــوده و ســافت کاپــی رشطنامــه را بــه طــور رایــگان

از مدیریــت تــدارکات ،ریاســت تــدارکات بدســت آورده ،آفرهــای خویــش را مطابــق
رشایــط منــدرج رشطنامــه و طبــق قانــون و طرزالعمــل تــدارکات طــور رسبســته از

تاریــخ نــر اعــان الــی ســاعت  10:00قبــل از ظهــر مــورخ /07حــوت 1398/بــه
ریاســت تــدارکات ،اداره ترانســپورت جــاده ،وزارت ترانســپورت واقــع انصــاری وات ،
متصــل رادیــو تلوزیــون ملــی ارایــه مناینــد .آفرهــای ناوقــت رســیده و انرتنیتــی قابــل

پذیــرش منــی باشــد.

تضمیــن آفــر طــور گرنتــی بانــک مبلــغ  425،000چهــار صــد و بیســت و پنــج هــزار
افغانــی اخــذ میگــردد .جلســه آفرگشــایی بــه تاریــخ  /07حــوت 1398/ســاعت
 10:00قبــل از ظهــر در تــاالر کنفرانــس اداره ترانســپورت جــاده منــزل دوم تدویــر

مــی گــردد.

نــوت :جلســه قبــل از داوطلبــی بــه تاریــخ  27دلــو  1398ســاعت  10:00قبــل از

ظهــر در منــزل دوم ،تــاالر کتابخانــه ،تعمیــر مرکــزی اداره ترانســپورت جــاده ،وزارت
ترانســپورت دایــر میگــردد.

برای دفترها و سازمانها

برای دانشجویان و خانوادهها

شش ماه 4500 :افغانی
یک سال 8000 :افغانی

شش ماه 2500 :افغانی
یک سال 4500 :افغانی

برای دفترها و سازمانهای بینالمللی

شش ماه$ 175 :
یک سال$ 300 :

www.subhekabul.com

ســازمان صحــت چیــن ،روز جمعــه ( ۱۱دلــو) بــا نــر
گــزارش تــازهی خــود گفتــه اســت کــه آمــار قربانیــان
ویــروس کرونــا بــه  ۲۱۳نفــر رســیده و بیــش از  ۱۰هــزار
نفــر دیگــر نیــز بــه ایــن ویــروس مبتــا شــده انــد.
همزمــان بــا گســرش رسیــع ایــن ویــروس در رسارس
جهــان ،ســازمان جهانــی صحــت ،ناوقــت روز پنچشــنبه (۱۰
دلــو) در رسارس جهــان وضعیــت اضطــراری اعــام کــرد.
ایــن ســازمان گفتــه اســت کــه اعــام وضعیــت
اصطــراری از ســوی ایــن ســازمان بــه معنــای ایــن اســت
کــه ویــروس کرونــا ،اکنــون فراتــر از مرزهــای چیــن
قــدم گذاشــته و بایــد بــرای مهــار آن تالشهــای جهانــی
صــورت گیــرد.
مقامهــای 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 گیربیســوس ،مدیــر ســازمان جهانــی
صحــت گفتــه اســت کــه تصمیــم مبنــی بــر اعــام وضعیــت
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.
نســل تــازهی ویــروس کرونــا بــار اول در شــهر ووهــان
چیــن مشــاهده شــد و پــس از آن بــه ســایر کشــورهای
جهــان نیــز شــیوع پیــدا کــرد و در حــال حــارض ،نزدیــک بــه
 ۱۰۰مــورد از مبتالیــان ایــن مریضــی در  ۱۸کشــور جهــان
بــه غیــر از چیــن گــزارش شــده و بســیاری از ایــن مناطــق
در حــال حــارض تحــت قرنطیــن قــرار دارد.
بــا شــیوع ویــروس کرونــا در چیــن و ســایر کشــورهای
جهــان ،روز گذشــته ســازمان جهانــی صحــت ،وضعیــت
اضطــراری را در رسارس جهــان اعــام کــرد کــه ایــن
نگرانیهــای زیــاد را بــرای مــردم افغانســتان کــه در
همســایهگی چیــن قــرار دارد بــه بــار آورده اســت .امــا
نظامالدیــن جلیــل ،ســخنگوی وزارت صحــت روز جمعــه
( ۱۱دلــو) بــه روزنامـهی صبــح کابــل ،گفــت « :خوشــبختانه
تــا حــال کــدام مــورد از شــیوع ایــن ویــروس ،در افغانســتان
مشــاهده نشــده و وزارت صحــت ،همزمــان بــا نــر ویــروس
کرونــا در چیــن ،سیســتم گزارشدهــی خــود را در ۳۴
والیــت فعــال کــرده تــا اگــر کــدام مــورد مشــکوک مشــاهده
شــده بــه زود تریــن فرصــت گــزارش و کنــرل شــود».
آقــای جلیــل میگویــد کــه ایــن وزارت ،تیمهــای

صحــی خــود را در میدانهــای هوایــی کابــل ،هــرات،
کندهــار ،بلــخ و بنادرهــای زمینــی کــه محــل عبــور و مــرور
اســت فرســتاده تــا مســافران را کــه از ســایر کشــورهای
جهــان بــه ویــژه چیــن ،وارد افغانســتان ،میشــوند بررســی
و ارزیابــی کننــد.
ســخنگوی وزارت صحــت ،افــزود کــه ایــن وزارت
یــک تعــداد بســر در شــفاخانهی انتانــی شــهر کابــل و
شــفاخانههای والیتــی و حــوزوی خــود آمــاده کــرده تــا اگــر
کــدام مــورد مشــکوک مشــاهده شــد ایــن وزارت پیــش از
پیــش آمادگــی خــود را بــرای تــداوی افــراد متبــا بــه ایــن
ویــروس داشــته باشــد.
از ســوی هــم ایــن وزارت ،روز چهارشــنبه ( ۹دلــو) بــا
نــر اعالمیــهای ،از شــهروندان افغانســتان خواســت تــا
نکاتــی را بــرای جلوگیــری از شــیوع ایــن ویــروس در نظــر
بگیرنــد.
وزارت صحــت ،شســن دســتها بــا آب و صابــون،
اســتفاده از ماســک هنــگام رسفــه و عطســه ،خــودداری
از متــاس نزدیــک بــه افــراد مبتــا بــه رسماخوردگــی،
پخــن درســت گوشــت و تخــم مــرغ و اســتفاده از وســایل
محافظتــی هنــگام متــاس بــا حیوانــات خانگــی را بــه
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 افغانهایــی کــه در چیــن حضــور دارنــد ،اجــازهی پــرواز
بــه افغانســتان را ندهــد.
آقــای فیــروز ،گفتــه اســت« :بــرای جلوگیــری از شــیوع
ویــروس کرونــا در افغانســتان ،چیــن بایــد تــا زمــان بهــر
شــدن وضعیــت ،بــرای مناینــدگان رشکتهــای تجــاری و
آن عــده از افغانهایــی کــه اخیــرا بــه کشــور چیــن ســفر
کردهانــد ،اجــازه پــرواز بــه افغانســتان را ندهــد».
نســل تــازهی ویــروس کرونــا ،خطرناکتریــن ویــروس در
جهــان اســت کــه از شــهر ووهــان چیــن ،شــیوع پیــدا کــرد و
در حــال حــارض بــه ســایر نقــاط جهــان نیــز رســیده اســت.
ایــن ویــروس از انســان بــه انســان دیگــر منتقــل میشــود
و وقتــی فــردی بــه آن مبتــا میشــود ،تــا دو هفتــه هیــچ
عالمئــی از خــود نشــان منیدهد.عالیــم ایــن ویــروس ،تــب
و نفــس تنگــی اســت.

سال اول
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گزارش روز

مســؤوالن محلــی در والیــت هــرات میگوینــد کــه
نیروهــای امنیــت ملــی 12 ،نفــر را بــه اتهــام طراحــی جرایــم
ســازمانیافته و تروریســتی در ایــن والیــت بازداشــت کــرده
انــد.
در خربنامــهای کــه روز جمعــه (11دلــو) از ســوی دفــر
مطبوعاتــی والــی هــرات بــه نــر رســیده ،آمــده اســت کــه
ایــن افــراد در قضایــای رسقــت مســلحانه ،فعالیتهــای
تروریســتی ،اختطــاف ،تولیــد مرشوبــات الکلــی و حمــل
ســاح غیــر قانونــی در ایــن والیــت دســت داشــته انــد.
در ایــن خربنامــه آمــده اســت« :از نــزد ایــن افــراد اســناد
و شــواهد کافــی ،مقــداری اســلحه ،البســهی نظامــی و

مقــداری مهــات بــه دســت آمــده اســت».
بــر بنیــاد ایــن خربنامــه ،در جریــان یــک عملیــات
نیروهــای قطعــات خــاص ،یــک مرکــز طراحــی و ســازماندهی
حمــات هراسافگنانــهی طالبــان در ولســوالی انجیــل
والیــت هــرات نیــز کشــف و مقــداری ســاح ،مهــات و
اســناد تبلیغاتــی ایــن گــروه بــه دســت آمــده اســت.
والیــت هــرات در غــرب افغانســتان از والیتهــای کلیــدی
و نســبتا ناامــن اســت .گــروه طالبــان در چندیــن ولســوالی
ایــن والیــت از جملــه ولســوالی شــیندند و اوبــه حضــور
دارنــد و هرازگاهــی دســت بــه فعالیتهــای هراسافگنانــه
میزننــد.

 1قربوری 2020

رییسجمهــور غنــی تأکیــد کــرده اســت کــه نیروهــای
امنیتــی افغــان توانایــی دفــاع از افغانســتان را دارنــد و
توانســته انــد گــروه تروریســتی داعــش را رسکــوب کننــد.
دفــر مطبوعاتــی ارگ ریاســتجمهوری ،روز جمعــه
(11دلــو) بــا نــر خربنامـهای گفتــه اســت کــه محمـدارشف
غنــی ،بــا جــرال کنــت م ِکنــزی ،فرمانــدهی مرکــزی اردوی
ایــاالت متحــدهی امریــکا ،دیــدار و گفتوگــو کــرده اســت.
بــر بنیــاد ایــن خربنامــه« :دو طــرف در مــورد تحــوالت
اخیــر امنیتــی در منطقــه ،همکاریهــای دوجانبـهی امنیتــی
و تعهــدات دوامدار ایــاالت متحــدهی امریــکا بــا افغانســتان

بــه ویــژه در ســکتور امنیتــی و دفاعــی ،بحــث و تبــادل نظــر
کردنــد».
در خربنامــه آمــده اســت کــه فرمانــدهی مرکــزی اردوی
امریــکا ،در دیــدار بــا رییسجمهــور ،از دســتآوردهای
نیروهــای امنیتــی در امــر مبــارزه بــا تروریــزم و رسکــوب
داعــش در افغانســتان ســتایش کــرده اســت.
ارگ ریاســتجمهوری بــه نقــل از رییسجمهــور غنــی
نوشــته اســت کــه نیروهــای امنیتــی و دفاعــی افغانســتان
توانایــی دفــاع از کشــور را دارنــد و ایــن نیروهــا توانســتند
گــروه تروریســتی داعــش را در افغانســتان رسکــوب کننــد.

بازداشت  12نفر به اتهامجرایم سازمانیافته
در هرات

 12دلو 1398

غنی :نیروهای امنیتی توانایی دفاع
از افغانستان را دارند

مشــاور امنیــت ملــی افغانســتان ،تأکیــد کــرده اســت
کــه زنــان والیــت تخــار قربانــی اصلــی جنــگ انــد و بایــد در
پروســهی صلــح نقــش فعــال داشــته باشــند.
دفــر شــورای امنیــت ملــی ،روز جمعــه (11دلــو) بــا
نــر خربنامــهای گفتــه اســت کــه حمداللــه محــب ،بــا
مناینــدگان زنــان والیــت تخــار دیــدار و گفتوگــو کــرده
اســت.
بــر بنیــاد ایــن خربنامــه ،مناینــدگان زنــان تخــار در
دیــدار بــا آقــای محــب از او خواســته انــد کــه بــه خشــونتها
و قضایــای قتــل ناموســی رســیدگی صــورت گیــرد و در
ایــن راســتا هامهنگــی بیشــر میــان فرماندهــی پولیــس،
دادســتانی و محکمــه بــه میــان آیــد.
زنــان تخــار ضمــن ایــن کــه گفتــه انــد از حضــور
گروههــای مســلح غیــر مســؤول و ناامنیهــا در ایــن

والیــت بــه ســتوه آمــده انــد ،همچنــان تأکیــد کــرده انــد
کــه حکومــت مرکــزی بایــد بــرای جلوگیــری از فعالیتهــای
ایــن گروههــا دســت بــه کار شــود.
از ســویی هــم حمداللــه محــب گفتــه اســت ،بــه دلیــل
ایــن کــه زنــان قربانــی اصلــی جنــگ در افغانســتان انــد،
پــس بایــد در پروســهی صلــح نقشــی بــارز داشــته تــا
پیشــنهادها و نگرانیهــای شــان شــنیده شــود.
آقــای محــب بــه مســؤوالن محلــی ایــن والیــت دســتور
داده اســت تــا هــر چــه زودتــر در برابــر گروههــای مســلح
غیــر مســؤول دســت بــه کار شــده و مــردم را از رش آنهــا
رهایــی بخشــند.
گفتنــی اســت کــه حمداللــه محــب ،مشــاور امنیــت
ملــی ،بــرای بررســی اوضــاع امنیتــی والیتهــای شــال،
روز پنجشــنبه (10دلــو) بــه والیــت تخــار رفتــه اســت.

شنبه

بــه دنبــال نگرانیهــا از گســرش ویــروس کرونــا در چیــن،
وزارت خارج ـهی افغانســتان گفتــه اســت کــه تــاش میکنــد
دانشجویــان افغانــی کــه در معــرض شــیوع ایــن ویــروس قــرار
دارنــد را ،بــه ایــن کشــور برگردانــد.
یکــی از مســؤوالن ایــن وزارت ،روز جمعــه (11دلــو)
بــه روزنامــهی صبــح کابــل گفــت کــه شــام روز پنجشــنبه
(10دلــو) جلســهی رهــری معیــن سیاســی وزارت خارجــه
برگــزار شــد تــا روی کارشــیوهی مشــخص بــه خاطــر انتقــال
محصــان افغانســتان کار شــود و ابتــدا از وضعیــت صحــی
آنهــا اطمینــان حاصــل شــود.
او گفــت« :شــا میدانیــد کــه وضعیــت در چیــن چگونــه
اســت .حالــت اضطــرار اعــام شــده ،مــا هــم بــه عنــوان دولــت
مــروع در قبــال اتبــاع خــود مســؤولیت داریــم و بــه همیــن
خاطــر تــاش میکنیــم تــا بــا بهبــودی وضعیــت در چیــن،
اتبــاع خــود را بــه افغانســتان برگردانیــم».
گفتنــی اســت کــه ایــن جلســه بــا حضــور محمدهــارون
چخانســوری ،معیــن سیاســی و رسپرســت وزارت خارجــه،
فدامحمدپیــکان ،معیــن وزارت صحــت عامــه و محمدقاســم
وفایــیزاده ،رییــس ادارهی هوانــوردی ملکــی برگــزار شــده
اســت.

از ســویی هــم در خربنامـهی وزارت خارجــه آمــده اســت کــه
در ایــن نشســت تصمیــم گرفتــه شــد تــا وزارت صحــت عامــه
در هامهنگــی بــا ســازمان جهانــی صحــت ،ادارهی هوانــوردی
ملکــی و ســایر نهادهــای دخیــل در مــورد برگشــتاندن
دانشجویــان 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
اســت کــه تــا بهــر شــدن وضعیــت ،بــه افغانهایــی کــه در
چیــن حضــور دارنــد ،اجــازهی پــرواز بــه افغانســتان را ندهــد.
آقــای فیــروز ،گفتــه اســت« :بــرای جلوگیــری از شــیوع
ویــروس کرونــا در افغانســتان ،چیــن بایــد تــا زمــان بهــر
شــدن وضعیــت ،بــرای مناینــدگان رشکتهــای تجــاری و آن
عــده از افغانهایــی کــه اخیــرا بــه کشــور چیــن ســفر کــرده
انــد ،اجازهــی پــرواز بــه افغانســتان را ندهــد».
ایــن همــه در حالــی اســت کــه ســازمان صحــت چیــن،
روز جمعــه ( ۱۱دلــو) بــا نــر گــزارش تــازهی خــود گفتــه
اســت کــه آمــار قربانیــان ویــروس کرونــا بــه  ۲۱۳نفــر رســیده
و بیــش از  ۱۰هــزار نفــر دیگــر نیــز بــه ایــن ویــروس مبتــا
شــده انــد.

حمدالله محب :زنان تخار قربانی اصلی
جنگ اند
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دههی آشفتهی افغانستان
نویسنده :عزتالله مهرداد – دیپلامت
مرتجم:مهدی غالمی

در نوامرب  ،2010مقامات افغان و امریکایی به طور فزایندهای
امیدوار بودند که با گفتوگو با مال اخرت منصور ،فرماندهی دوم
طالبان ،شورش در افغانستان را به پایان خواهند رساند .نیروهای
ناتو ،منصور را به ارگ ریاستجمهوری مشایعت کردند و حتا برای
رشکتش ،به او پول پرداختند .آن تالش ،بخشی از تغییر سیاست
برای پایان به شورش افغانستان از طریق توافقنامهی صلح بود.
گفتوگوهای صلح به جز یک چیز ،خیلی خوب پیش میرفت:
آن مردی که در جلسات رشکت میکرد ،مال اخرت منصور نبود .در
جریان یکی از آن گفتوگوها ،یکی از مقامات دولت افغانستان
که پیش از آن منصور را دیده بود ،مردی که در میز مذاکره
نشسته بود را نشناخت .بعدها واشنگنتپست گزارش داد مردی
که ادعا میکرد منصور است« ،دکاندار محجوبی از شهر کویتهی
پاکستان بود».
قرار نبود آن دهه ،آغاز فرخندهای در افغانستان باشد .در
جریان ده سال بعد که طی آن مال اخرت منصو ِر واقعی در حملهی
هوایی ایاالت متحده کشته شد ،پس از وارد شدن امریکا در
گفتوگوهای مستقیم با طالبان در جوالی  2018در قطر،
گفتوگوهای صلح و جنگ ،همزمان با هم افزایش یافت .به
تازگی ،طالبان به عنوان بخشی از توافق شان با ایاالت متحده،
[طرح] کاهش خشونتها را اعالم کردند؛ توافقی که طی آن،
طالبان تضمین میکنند [خاک] افغانستان برای حمله بر ایاالت
متحده و متحدانش استفاده نخواهد شد ،ایاالت متحده نظر به
جدول زمانی ،نیروهایش را خارج میکند و هر دو طرف تعهد
میکنند که گفتوگوهای بیناالفغانی آغاز خواهد شد.
داکرت بارنت روبین ،که از  2009تا  2013مشاور ارشد
منایندهی ویژهی ایاالت متحده برای افغانستان و پاکستان
بوده است ،گفت« :از دید منافع ملی امریکا ،مهمترین بخش
توافقنامهی دوحه ،تعهد طالبان در مورد پناهگاهها در افغانستان
است .پناهگاههای داخل افغانستان ،مسؤولیت مردم افغانستان،
به ویژه دولت [این کشور] است».
گفتوگوهای صلح ،یک بار دیگر امیدها را برای پایان دادن به
شورشگری 19سالهای که هزینه و عواقب بزرگی داشته ،افزایش
داد .در دههی ده قرن بیست و یکم ( 2010تا  )2019دولت
افغانستان بر رس اختالفها در مورد نتیجهی انتخابات ،متحمل
بحران سیاسی شد و شامر زیادی از رسبازانش را در جنگ از
دست داد .طالبان نیز گر چه به شورشگری شان در رسارس کشور
ادامه میدادند؛ اما درگیر چنددستگی سیاسی شدند.
عمر صمد ،یکی از اعضای ارشد شورای آتالنتیک ،گفت:
ح
«با وجود برخی از تالشهای غیرجدی برای آغاز یک روند صل ِ

معترب در دههی گذشته ،کمبود ارادهی سیاسی در هر دو طرف،
یک مانع کلیدی بود .هر کدام از جناحها ،منتظر یک فرصت
مناسب بودند».
مرگ اسامه بن الدن ،رهرب القاعده در ماه ِمی ،2011
آغاز گفتوگوهای جدی با طالبان و خروج نیروهای امریکایی
از افغانستان بود .پس از رسیدن شامر رسبازان امریکایی
به  100.000نفر ،ایاالت متحده ،نیروهای جنگیاش را از
افغانستان خارج کرد و مسؤولیت امنیت را در سال  ،2014به
نیروهای امنیتی افغانستان داد؛ انتقال مسؤولیتی که منجر
به تلفات سنگینی شد .از سال  2014تا  ،2018نزدیک به
 45.000تن از نیروهای امنیتی افغانستان ،در جنگ با طالبان
در رسارس کشور کشته شدند.
جاناتان رشودن ،مدیر بخش برنامهی عملیات ویژه در
سیاناِی که یک سازمان ناسودب ِر پژوهش و تحلیل در شهر
آرلینگتونِ ویرجینیا است؛ گفت« :نیروهای افغان در هزاران
ایست بازرسی اعتیاد دارند؛ ایستهایی که در موقعیتهای بدی
استند ،بیکیفیت ساخته شده اند و در صورت حمله ،در فاصلهی
پاسخگویی از سوی دیگر ایستها نیستند .شامر نیروهای ارتش
افغانستان به طور پیوسته از سال  2015به این سو کاهش یافته
است که یعنی حکومت نیروهای رو به کاهش و کمتری برای
مبارزه با طالبان و حفظ قلمرو داشته است».
طالبان از سال  2010تا  ،2020قلمر ِو بیشرتی نسبت به
دههی اول شورشگری شان به دست آوردند و کنرتل شان بر
مناطق کشور را گسرتش داده اند .تا جنوری  ،2019نیویورک
تایمز با استناد به تخمین دولت ایاالت متحده گزارش داد که
«تنها  53.8درصد از ولسوالیها توسط دولت کنرتل میشود یا
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دولت روی آن نفوذ دارد 12.3 ،درصد از ولسوالیها تحت کنرتل
یا نفوذ شورشیها بود و تنها  33.9درصد از ولسوالیها در رقابت
قرار داشت ».نزدیک به  15میلیون تن از مردم افغانستان که
نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند ،در مناطقی زندگی
میکنند که یا توسط طالبان کنرتل میشود یا طالبان در آن
حملههای مداومی صورت میدهند».
پس از مرگ مال عمر در سال  2013که در جوالی 2015
تأیید شد ،طالبان دچار چنددستگی سیاسی شد .بر پایهی
گفتههای کارشناسان ،طالبان نگران بودند که آیا رهرب پسین به
اندازهی کافی پشتیبانی خواهد داشت تا از چند دسته شدن این
شورش جلوگیری کند؟ سپس مال اخرت منصور این وظیفه را بر
عهده گرفت؛ اما بسیاری از فرماندهان محلی طالبان مخالفت
کردند و از این گروه جدا شدند .جنگجویان و فرماندهان طالبان
بیشرت در مناطق جنوبی و غربی کشور ،دور هم آمده و مال رسول
را به عنوان رهرب خود انتخاب کردند.
منصور بعدها در سال  2016در یک حملهی هوایی امریکا،
زمانی که از ایران به بلوچستانِ پاکستان میرفت ،کشته شد.
هبتالله آخوندزاده ،رهرب جدید اکرثیت طالبان شد و در دورهی
او بود این گروه وارد گفتوگوهای مستقیم با ایاالت متحده شد.
در سوی دیگر ،دولت افغانستان اولین انتقال قدرت در صد
سال گذشته بدون خونریزی و خشونت را تجربه میکرد و تالش
داشت از بحران انتخابات بر رس نتایج آن ،عبور کند .در ،2014
انتقال قدرت از حامد کرزی به رییسجمهور جدید متوقف شد تا
این که جان کری ،وزیر خارجهی پیشین ایاالت متحده توافقی
ایجاد کرد که طی آن ،ارشفغنی ،رییسجمهور شد و پُست
ریاست اجرائیهی را برای رقیب انتخابات ریاستجمهوریاش،
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عبدالله عبدالله به وجود آورد.
سپس غنی و عبدالله با هم بر کشور مدیریت کردند و اغلب
آجندا و سیاستهای مخالفی داشتند .این مخالفت تا جایی
در به تعویق افتادن انتخابات پارملانی افغانستان به مدت سه
سال ،نقش داشت؛ منایندههای مجلس در طول این سه سال
با فرمان ویژهی غنی به کار شان ادامه دادند .زمانی که رسانجام
افغانستان در سال  2018انتخابات را برگزار کرد ،انتخابات
پارملانی با اتهام تقلب و سوءمدیریت همراه بود.
توماس جانسون ،مدیر بخش «امور امنیت ملی» در مکتب
نیروی دریایی کالیفرنیا گفت« :متأسفانه افغانستان نهادهای
ِ
دموکراتیک فوقالعاده
بسیار مهمی را تأسیس کرده که بر بنیاد
ضعیفی استوار است .انتخابات اخیر پر از اتهام بود و از متام
مردم منایندگی منیکرد .در کابل که بزرگترین و مهمترین
والیت کشور محسوب میشود ،کاندید پیشتاز تنها  2درصد
ِ
مشکالت نهادیِ افغانستان فراتر
از متام آرا را گرفته بود».
از انتخابات است .جانسون با بیان این که در بیشرت مناطق
روستایی ،هیچ گونه سیستم قضایی رسمی و کارا وجود ندارد،
گفت« :پرسشهای زیادی در رابطه به نقش قانونی قوانین
اسالمی و سکوالر به درستی وضع و تدوین نشده اند .در واقع،
بیشرت سیستم قضایی کشور بر پایهی قوانین و مقررههای زمان
حکومت ظاهر شاه – که از سال  1933تا  1973قدرت را در
دست داشت – استوار است».
پاتریشیا گروسمن ،یکی از مدیران بخش آسیا در دیدبان
حقوق برش نوشت که «افراد قدرتمند و دیگر سوءاستفادهگران،
از معافیت کامل از پیگرد قانونی برخوردار اند».
کرامالدین کریم ،رییس فدراسیون فوتبال افغانستان ،توسط
فوتبالیستان زن متهم به تجاوز جنسی شد .دادستانی کل
کشور حکم دستگیری او را در جون  2019صادر کرد؛ اما این
دستگیری هنوز انجام نشده است .همین طور ،جرنال دوستم،
معاون ریاستجمهوری توسط دستیاران پیشینش متهم به تجاوز
جنسی شد؛ اما قضیهی او تبدیل به یک فوتبال سیاسی شد .در
می  ،2017دوستم تبعید شد؛ اما در جوالی  ،2018پس از آن
که مردم در پشتیبانی از او در شامل افغانستان تظاهرات بزرگی
را برگزار کردند ،بدون تحت پیگرد قرار گرفنت ،به کشور برگشت.
با چنین نهادهای ناکارآمد ،امکان دارد دولت افغانستان به
زودی با طالبان وارد گفتوگو شود؛ روندی که مشکالت بزرگی
را به وجود میآورد و نیازمند یک بحث ملی در مورد آیندهی
نهادهای کنونی خواهد بود .چالش بزرگتر در این پرسش
است که آیا افغانستان در دههی پسین ،قوانین لیربال را ترجیح
میدهد یا احکام اسالمی را؟
عمر صمد از شورای آتالنتیک گفت« :باید با چیزهایی که
در این مرحله داریم کار کنیم و مطمنئ شویم که نقشهی راه،
کنرتلشدنی ،واقعبینانه و فراگیر است و به هدف حفظ امنیت،
حاکمیت ،ثبات سیاسی و حقوق دموکراتیک ایجاد میشود».
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