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گزارش روز

یادداشت روز

گزارش روزآموزش

گزارشگفت وگو

توافق نامــه ی تشــکیل »حکومــت وحــدت ملــی« 

افغانســتان، در ســال 1393 هـ.ش میان محمدارشف 

غنــی و عبداللــه عبداللــه بــه امضــا رســید کــه بــر ایــن 

اســاس، آقــای غنــی بــه عنــوان رییس جمهــور تعییــن 

شــد و پســت ریاســت اجرایــی بــه آقــای عبداللــه 

رســید. 

ســند تشــکیل حکومــت وحــدت ملــی، دارای هفت 

بخــش اســت کــه در آن وظایــف و صالحیت هــای 

هــر دو رشیــک انتخاباتــی مشــخص شــده اســت. بــر 

اســاس ایــن توافق نامــه، هــر دو طــرف مکلــف بــر 

ــه... ــای بلندپای ــن مقام ه تعیی

اداره ی  کارمنــدان  ســو،  ایــن  بــه  چنــدی  از 

شــهرداری کابــل را می بینــم کــه خانه هــای شــهر 

ــه  ــد. در زندگــی شــهری، ب را شــاره گذاری مــی کنن

دلیــل تراکــم بیــش از انــدازه ی جمعیــت و زیــاد بــودن 

منــازل شــاره گذاری خانه هــا یکــی از مهــم تریــن 

ویژگــی زندگــی شــهری اســت و از ســویی هــم بــرای 

آمارگیــری جمعیــت ایــن کار رضوری می منایــد.

بــا ایــن حــال تــا هنــوز شــار زیــادی از خانه هــای 

ــذاری  ــاره گ ــهر ش ــف ش ــای مختل ــهر در ناحیه ه ش

نشــده اســت. در افغانســتان بــه ویــژه در کابــل، بــرای 

یافــن نشــانی یــا خانــه ی...

عایشه خرم  

»مناینده ی جوانان افغانستان در سازمان ملل«

شیشــه  یــک  پشــت  چهارراه هــا،  از  یکــی  در 

ایســتاده اســت، اطرافــش بــا پوســرهای پوشــش 

داده شــده کــه در هــر گوشــه ی آن نوشــته شــده 

عقــب  از  روز  هــر  او  بانــو«.  »آشــپزخانه ی  اســت: 

همیــن ســنگر شیشــه ای، بــه جنــِگ بــا زندگــی 

مــی رود.

هشــت  گهــواره ی  کــه  مهربانــی  دســت های 

ــک  ــارصه ی ی ــت؛ در مح ــرده اس ــت ک ــد را مراقب فرزن

و  می کشــد  غــذا  ظرف هــا  از  اســت،  دســت کش 

بــرای مشــریان می فروشــد. کســانی کــه از کنــارش 

نگاه هــای... می کننــد،  عبــور 

زملــی خلیــل زاد، فرســتاده ی ویــژه ی امریــکا بــرای 

صلــح افغانســتان، در حــال حــارض، مــروف آرایــش 

کابــل  در  سیاســی  جریان هــای  بــا  دیپلاتیــک 

اســت. او، هــر ازگاهــی بعــد از توقــف مذاکــرات صلح 

ــان مذاکــرات را  ــد و جری ــه کابــل می آی ــا طالبــان ب ب

بــه طرف هــای افغانســتان توضیــح می دهــد؛ امــا 

باریــک در لحــن توضیحــات  تفاوت هــای  این بــار 

خلیــل زاد پیرامــون مذاکــرات صلــح دیــده می شــود. 

منظــور ایــن اســت کــه پیــش از ایــن...

در مورد 50 درصد شکایت های استینافی 
فیصله شده است

جنگ نباید میراثی برای نسل 
آینده  باشد

گم شدن در شهری
بدون نشانی

زنانی که برای زندگی کردن 
آستین باال زدند

حکومت وحدت ملی یا 
اختالف ملی؟

آرایش دیپلامتیک خلیل زاد در کابل: 
برای رسیدن به صلح دایمی
»چهار مرحله« پیموده شود
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توسعه ی پایدار: 
راه پر خم وپیچ تا رسیدن

مشــکالت اقتصــادی از چالش هایــی اســت کــه در 

ــدل دخــران و ازدواج هــای  ــد و ب ــاری، ب ازدواج هــای اجب

ســبب  خانواده هــا  فقــر  دارد.  مهــم  نقــش  ســن  زیــر 

می شــود کــه پــول دار بــودن خواســتگار یکــی از معیارهــای 

ازدواج بــرای خانواده هــا باشــد.

ــورد  ــر م ــی، دخ ــه راحت ــد ب ــول دار می توانن ــردان پ م

ــه  ــن ب ــت نداش ــورت رضای ــا در ص ــان را حت ــه ی ش عالق

نــکاح شــان درمی آورنــد و هســتند...

ــهروندان  ــه ش ــت ک ــه اس ــل، گفت ــن در کاب ــفیر چی س

افغانســتان در چیــن، در ســالمت کامــل بــه رس می برنــد 

و از خطــر ابتــال بــه ویــروس کرونــا، در امــان انــد.

وانــگ یــو، روز دوشــنبه )14 دلــو( در برگــه ی تویــرش 

نوشــته اســت کــه در دیــدار بــا فیروزالدیــن فیــروز، وزیــر 

صحــت، در مــورد وضعیــت صحــی...

زندگی به رنگ زن

وزیــر خارجــه ی ایــاالت متحــده ی امریــکا، از گــروه 

طالبــان خواســته اســت تــا اراده ی خــود را بــرای کاهــش 

خشــونت نشــان بدهــد.

یــک  در  دلــو(   14( دوشــنبه  روز  پومپئــو،  مایــک 

ــان  ــروه طالب ــت، گ ــتان گف ــری در اوزبیکس ــت خ نشس

بایــد ثابــت کنــد کــه می توانــد...

تأکیــد  ملــی،  وحــدت  حکومــت  اجرایــی  رییــس 

آغــاز  از  پیــش  خشــونت ها  کاهــش  کــه  می کنــد 

ــد  ــت و بای ــی اس ــی، گام مثبت ــای بین االفغان گفت وگوه

کــرد. اســتقبال  آن  از 

در  دلــو(   14( دوشــنبه  روز  عبداللــه،  عبداللــه 

گفــت... وزیــران  شــورای  نشســت 

وانگ یو: شهروندان افغان در چین 
زیر مراقبت جدی قرار دارند

مایک پومپئو: گروه طالبان اراده ی خود
را برای کاهش خشونت نشان بدهد

عبدالله: رشط گذاشنت پیش از آغاز گفت وگوها 
عدم تعهد به صلح است

فقر خانواده ها و ناچاری در پذیرش خواستگارهای پول دار 
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ویژه ی  فرستاده ی  خلیل زاد،  زملی 

حال  در  افغانستان،  صلح  برای  امریکا 

با  دیپلاتیک  آرایش  مروف  حارض، 

است.  کابل  در  سیاسی  جریان های 

مذاکرات  توقف  از  بعد  ازگاهی  هر  او، 

صلح با طالبان به کابل می آید و جریان 

اما  می دهد؛  توضیح  افغانستان  طرف های  به  را  مذاکرات 

خلیل زاد  توضیحات  لحن  در  باریک  تفاوت های  این بار 

که  است  این  منظور  دیده می شود.  مذاکرات صلح  پیرامون 

پیش از این، آقای خلیل زاد با تاکتیک های ویژه ای، طرف ها 

را برای تحقق مذاکرات صلح افغانستان ترغیب می کرد؛ اما 

دیدار تازه ی او با محمدارشف غنی، رییس جمهور افغانستان، 

با هر جناح دخیل در روند صلح،  این بار  نشان داد که وی، 

مطابق میل و رفتارش صحبت می کند؛ مثال، به رییس جمهور 

هنوز  تا  طالبان  با  صلح  مذاکرات  در  که  گفت  افغانستان 

است. نداشته  پیرشفتی 

خلیل زاد، به خوبی می داند که دولت افغانستان از توافق 

امریکا و طالبان راضی نخواهد شد؛ مگر این که خواسته های 

دولت افغانستان در محور این توافق قرار گیرد. در همسایگی 

حامدکرزی،  دیدار  به  خلیل زاد  آقای  ریاست جمهوری،  ارگ 

دیدار،  این  در  و  رفت  افغانستان  پیشین  رییس جمهوری 

انتظار  کرزی  آقای  که  گشود  سخن  به  لب  طوری  خلیل زاد 

شنیدن آن را داشت. خلیل زاد به آقای کرزی از پیرشفت های 

انتظار  ابراز خوش بینی کرد. کرزی،  مذاکرات صلح در قطر 

دارد که امریکا و طالبان هرچه زودتر حتا بدون درنظرداشت 

نیروهای  خروج  زمینه ی  تا  کنند  توافق  دولت،  مالحظات 

فراهم شود. افغانستان  از  خارجی 

فرستاده ی ویژه ی امریکا برای صلح افغانستان، به ریاست 

اجرائیه رفت و با عبدالله، عبدالله رشیک حکومت وحدت ملی، 

دیدار کرد. او، بدون اشاره به برقراری آتش بس، به طرح کاهش 

خشونت متمرکز شد. »ایاالت متحده، بر اصل کاهش خشونت 

مردم  و  حکومت  امریکا،  برای  مشخص  مکانیزم  و  تعریف  با 

با  صلح  توافق نامه ی  امضای  پیش رشط  عنوان  به  افغانستان 

طالبان متعهد و در این راستا، منتظر پاسخ گروه طالبان است.«

سیاسیون  با  دیدارهایش  ختم  از  پس  خلیل زاد،  زملی 

افغانستان، حرف های اصلی خود را پیرامون مذاکرات صلح 

با طالبان به سفارت امریکا در کابل بیان کرد. او، عر روز 

آتش بس  گفت،  کشور  این  سفارت  در  دلو(   13( یک شنبه 

ممکن  صلح  توافق نامه،  امضای  از  پیش  اما  است؛  رضوری 

تعریف  مرحله  در چهار  را  با طالبان  توافق صلح  او،  نیست. 

رشوع  دوم،  مرحله ی  خشونت،  کاهش  اول  مرحله ی  کرد: 

مرحله ی  و  آتش بس  سوم  مرحله ی  بین االفغانی،  مذاکرات 

جامع. توافق  چهارم 

دور  در  که  می گویند  طالبان  پیشین  اعضای  از  شاری 

با  طالبان  مذاکره کننده ی  هیأت  صلح،  مذاکرات  یازدهم 

تعدد رشایط آقای خلیل زاد مواجه شد که این امر، یک نوع 

که  شد  سبب  و  آورد  وجود  به  طرف ها  میان  را  بی اعتادی 

نشود. امضا  صلح  توافق نامه ی 

سیداکر آغا، عضو پیشین گروه طالبان، بیان می کند که 

با  مذاکره  در  افغانستان  صلح  برای  امریکا  ویژه ی  فرستاده ی 

طالبان، دو رشط اساسی را مطرح کرد: یکی آتش بس و دوم 

کاهش خشونت؛ رشط دوم از سوی گروه طالبان پذیرفته شد 

و  شد  پشیان  خشونت  کاهش  بحث  از  خلیل زاد  بعدا،  ولی 

مسأله ی آتش بس ده روزه را پیشکش کرد که این آتش بس ده روزه 

نیز از سوی طالبان پذیرفته شد؛ اما بعد از چند هفته مذاکره، 

رسانجام مناینده ی امریکا در مذاکرات صلح، به آتش بس دایمی 

متمرکز شده که از جانب طالبان پذیرفته منی شود.

اجرائیه ی  رییس  عبدالله،  عبدالله  حال،  همین  در 

حکومت، دیروز دوشنبه )14 دلو( در نشست شورای وزیران 

مورد  در  و  داشتیم  مفصلی  »با خلیل زاد صحبت های  گفت: 

این  که برای رشوع مذاکره رشط نداریم؛ اما در جریان مذاکره 

به منایندگی هیأت همه شمول که خواسته های اکرثیت مردم 

آقای  باشد.«  را می داشته  را منایندگی می کنند، رشط خود 

ملی  وحدت  حکومت  در  قدرت  از  بخشی  خود  که  عبدالله 

برای  گذاشن  رشط  که  کرد  بیان  درشت  سخنان  با  است، 

رشوع مذاکره به معنای این است که آن ها یا تعلل می کنند 

مردم  خواست  به  رسیدن  برای  را  شان  تعهد  عدم  هم  یا  و 

می دهند. نشان  افغانستان 

ناگوار  را  افغانستان  وضعیت  امریکا،  ویژه ی  فرستاده ی 

سختی  رشایط  با  کشور  این  که  است  گفته  و  کرده  توصیف 

موفقیت  برای  ملی«  »اجاع  رشایط  این  در  و  شده  مواجه 

است. حیاتی  و  مهم  امر  یک  صلح  مذاکرات 

شاری از آگاهان سیاسی، نیز معتقد اند که در مذاکرات 

صلح، عمده ترین مسأله اجاع ملی است و در این هیچ گونه 

با  و سیاسیون  دولت  اما  ندارد؛  وجود  تردیدی  و  جای شک 

شکل  چگونه  ملی  اجاع  این  که  اند؛  روبه رو  پراکندگی 

بگیرد، یک بحث اساسی است. محمد ناطقی، آگاه سیاسی 

می گوید، سال گذشته احزاب سیاسی، طرح و چارچوبی را 

ارائه کردند که پایه و اساس این چارچوب را هان مذاکرات 

می داد. تشکیل  چهارجانبه 

مذاکرات  طرح،  این  »در  می گوید:  ناطقی  محمد 

بین االفغانی را تعریف کردیم و در مذاکرات چهارجانبه، چهار 

سیاسی،  احزاب  حکومت،  باشند.  داشته  رشکت  مهم  طرف 

شخصیت های ملی و مدنی و همین طور تحریک طالبان. این 

چهار جهت در گفت وگوهای صلح رشکت کنند. این طرحی 

بود که ما یک سال پیش بیرون داده بودیم. در حال حارض 

هم، اگر گفت وگوهای صلح پیش رفت داشته باشد، ما احتیاج 

را برای  اولین کاری که کنیم، یک هسته ی ملی  باید  داریم 

کنیم.« ایجاد  مذاکرات 

صلح،  امور  در  دولت  وزارت  تالش های  به  اشاره  با  او 

تأکید کرد که عبدالسالم رحیمی، با انجام دیدارهایی که با 

تالش  است،  داشته  محمدمحقق  حاجی  ویژه  به  سیاسیون 

ناطقی،  محمد  آورد.  وجود  به  را  ملی  اجاع  چگونه  تا  دارد 

از هم گام شدن سیاسیون با دولت افغانستان ابراز امیدواری 

مذاکرات  در  رفن  منظور  به  ملی  اجاع  احیای  که  کرد 

»در مذاکرات  اقدامات دولت دارد.  به  بین االفغانی، بستگی 

در  افغانستان  جانب  کابل،  یعنی  طرف  این  در  اصوال  صلح 

محتوای مذاکرات در اهداف و اصول مذاکرات هیچ اختالفی 

نیست و همه به یک چیز نظر دارند؛ اما اختالف در شکلیات، 

این  باشد.  نفر  چند  که  است  ملی  اجاع  و  هیأت  ترکیب 

است.« آمده  پیش  اختالفات 

از  صلح  امور  در  دولت  وزارت  تشکیالت  تصویب  از  پس 

شکل دهی  رحیمی،  عبدالسالم  منایندگان،  مجلس  سوی 

در  بین االفغانی  مذاکرات  به  رفن  برای  را  داخلی  اجاع 

هفته ی  چندین  طی  او،  است.  داده  قرار  توجه  محراق 

گذشته با شار زیادی از رهران سیاسی از جمله، عبدالرب 

محمدمحقق،  حاجی  قانونی،  محمدیونس  سیاف،  رسول 

محمدحنیف امتر و معصوم استانکزی دیدار داشته است. به 

دنبال این دیدارها، مقام های وزارت دولت در امور صلح اعالم 

تا  است  نیاز  نخست  طالبان،  با  مذاکره  در جهت  که  کردند 

شود.  حل  افغانستان  )سیاسیون(  درونی  مشکالت 

»حکومــت  تشــکیل  توافق نامــه ی 

ســال  در  افغانســتان،  ملــی«  وحــدت 

1393 هـــ.ش میــان محمــدارشف غنــی 

ــه امضــا رســید کــه  ــه ب ــه عبدالل و عبدالل

ــوان  ــه عن ــی ب ــای غن ــن اســاس، آق ــر ای ب

پســت  و  شــد  تعییــن  رییس جمهــور 

ریاســت اجرایــی بــه آقــای عبداللــه رســید. 

ملــی، دارای هفــت  ســند تشــکیل حکومــت وحــدت 

بخــش اســت کــه در آن وظایــف و صالحیت هــای هــر دو 

ــن  ــر اســاس ای ــی مشــخص شــده اســت. ب ــک انتخابات رشی

توافق نامــه، هــر دو طــرف مکلــف بــر تعییــن مقام هــای 

ــاالری«  ــل »شایسته س ــاوی« و اص ــاس »تس ــر اس ــه ب بلندپای

ــتند.  اس

در بنــد دوم ایــن توافق نامــه، در مــورد چگونگــی تشــکیل 

وضاحــت  نهــاد  ایــن  صالحیت هــای  و  اجرایــی  ریاســت 

ــی، در  ــس اجرای ــاس آن، ریی ــر اس ــه  ب ــت ک ــده اس داده ش

ــه  ــی ب ــه ی حکومت ــای عالی رتب ــزل مقام ه ــن و ع ــورد تعیی م

هم چنیــن  و  می دهــد  مشــوره  و  پیشــنهاد  رییس جمهــور 

می شــود.  ملــی  امنیــت  شــورای  عضــو  اجرایــی  رییــس 

همین طــور رییــس اجرایــی کــه دارای دو معــاون خواهــد 

بــود، معاونانــش در جلســات کابینــه و شــورای امنیــت ملــی 

ــت. ــد داش ــت خواهن عضوی

پــس از امضــای توافق نامــه ی حکومــت وحــدت ملــی، 

ادارات کلیــدی میــان رییس جمهــور غنــی و داکــر عبداللــه 

عبداللــه، تقســیم شــد کــه از ایــن میــان، وزارت خارجــه 

ــی، از  ــن ربان ــت و صالح الدی ــق گرف ــه تعل ــای عبدالل ــه آق ب

ــرد.   ــن وزارت کار ک ــر در ای ــوان وزی ــه عن ــان او، ب حامی

آنچــه در جریــان پنــج ســال گذشــته همــواره ســبب 

اختــالف میــان ارگ و ســپیدار شــد، همین مســأله ی تعیینات 

در رهــری وزارت خانه هــای کلیــدی بــود. از مــواردی کــه 

بیشــر بحث برانگیــز شــد، موجودیــت آقــای ربانــی بــه عنــوان 

وزیــر خارجــه ی افغانســتان بــود. رسانجــام پــس از فشــارهای 

ــن وزارت  ــری ای ــر ره ــور ب ــوی رییس جمه ــه از س ــادی ک زی

وارد شــد، صالح الدیــن ربانــی، در اول مــاه عقــرب از ســمتش 

اســتعفا کــرد. پــس از اســتعفای آقــای ربانــی، ادریــس زمــان، 

ــن  ــت ای ــوان رسپرس ــه عن ــه، ب ــی وزارت خارج ــاون سیاس مع

ــان، از  ــس زم ــود، ادری ــه می ش ــه گفت ــد ک ــته ش وزارت گاش

ــی اســت.  ــور غن ــه رییس جمه ــراد وابســته ب اف

ــه  ــود ک ــته ب ــاه نگذش ــه م ــان س ــای زم ــتی آق از رسپرس

آقــای غنــی در ســوم دلــو ســال جــاری، هــارون چخانســوری، 

ــی  ــن سیاس ــوان معی ــه عن ــت جمهوری را ب ــخن گوی ریاس س

ــن کــرد.  و رسپرســت وزارت خارجــه تعیی

ــت  ــوان رسپرس ــه عن ــوری ب ــای چخانس ــدن آق ــن ش تعیی

وزارت خارجــه ، بــا واکنــش  شــدید عبداللــه عبداللــه، رییــس 

اجرایــی حکومــت مواجــه شــد. آقــای عبداللــه در نخســتین 

واکنــش خــود گفــت کــه ارگ در پنــج ســال گذشــته، بــدون 

در نظرداشــت مســائل علیــای کشــور و مــن موافقت نامــه  ی 

و  زده  خــودرسی  بــه  دســت  ملــی،  وحــدت  حکومــت 

ــت. ــرده اس ــل ک ــه عم یک جانب

او هم چنــان تأکیــد کــرد کــه ارگ ریاســت جمهوری حــق 

ــدارد.  ــه را ن ــری یک جانب تصمیم گی

ــی را  ــت اجرای ــم ریاس ــر خش ــه بیش ــان آنچ ــن می در ای

بــر انگیخــت، ایــن بــود کــه آقــای چخانســوری در نخســتین 

پنــج  بــه عنــوان رسپرســت وزارت خارجــه،  اقــدام خــود 

فراخوانــد.  کابــل  بــه  ایتالیــا  از  را  افغانســتان  دیپلــات 

ــه،  ــن کار وزارت خارج ــه ای ــش ب ــه، در واکن ــه عبدالل عبدالل

تأکیــد کــرده اســت ایــن وزارت بایــد از هرگونــه اجــراآت 

ــای  ــز و منایندگی ه ــات در مرک ــام اصالح ــر ن ــتاب زده زی ش

سیاســی در خــارج، خــودداری کنــد.

 در حکمــی کــه روز یک شــنبه )13 دلــو( از ســوی ریاســت 

اجرایــی صــادر شــده، آمــده اســت: »بــا توجــه بــه مــواد 

توافق نامــه ی حکومــت وحــدت ملــی و بــه منظــور حفــظ 

منافــع ملــی و بین املللــی افغانســتان، بــه وزارت خارجــه 

هدایــت داده می شــود کــه در ایــن مقطــع حســاس زمانــی و 

در آســتانه ی اعــالم نتیجــه ی انتخابــات، از هرگونــه اجــراآت 

ــای  ــز و منایندگی ه ــات در مرک ــام اصالح ــر ن ــتاب زده زی ش

ــد.« ــودداری کن ــارج، خ ــی در خ سیاس

خواســتیم در ایــن مــورد، دیــدگاه وزارت خارجــه را داشــته 

باشــیم؛ امــا بــا متاس هــای زیــاد موفــق بــه ایــن کار نشــدیم. 

بــا ایــن حــال شــاری از آگاهــان سیاســی بــه ایــن بــاور 

ــرار  ــود ق ــان کار خ ــی در پای ــدت مل ــت وح ــه حکوم ــد ک ان

ــود  ــار آوردن خ ــت از فش ــی دس ــور غن ــه رییس جمه دارد. ن

برمــی دارد و نــه واکنش هــای آقــای عبداللــه نتیجه بخــش 

ــود.  خواهــد ب

کــه  می گویــد  سیاســی،  آگاه  بیژن پــور،  رحمت اللــه 

اختــالف میــان ارگ و ســپیدار ریشــه ی بســیار عمیــق از 

ــا  ــن اختالف ه ــادگی ای ــن س ــه ای ــته های دور دارد و ب گذش

ــت.  ــد یاف ــان نخواه پای

ــدت  ــت وح ــان کار حکوم ــت: »در پای ــور گف ــای بیژن پ آق

ملــی، چالش هایــی میــان رییس جمهــور و ریاســت اجرایــی 

در قســمت تغییــر و تحوالتــی در راســتای تغییــرات کادرها در 

ــه  ــع بــرشی در وزارت خارجــه و دیپلات هــا ب نیروهــای مناب

میــان آمــده اســت. هــر چنــد کــه ایــن اقــدام داکــر عبداللــه 

ــی  ــور غن ــار رییس جمه ــد از فش ــت و منی توان ــودمند نیس س

جلوگیــری کنــد. او )آقــای غنــی( کار خــودش را می کنــد.« 

ــب کــه عمل کردهــای  ــن مطل ــان ای ــا بی ــور ب ــای بیژن پ آق

بــرای  و  دارد  مقاومتــی  جنبــه ی  بیشــر  عبداللــه  آقــای 

حق طلبــی اســت، می گویــد: »بــه نظــر مــن وزارت خارجــه بــه 

انــدازه ی چنــد وزارت دیگــر مهــم نیســت. بــه ایــن معنــا کــه 

ــم و ایــن وزارت  چــون مــا سیاســت خارجــه ی مســتقل نداری

باشــد یــا نباشــد، الحمداللــه یــاران بین املللــی مــا کارهــای 

دپیلاتیــک مــا را اجــرا خواهنــد کــرد؛ امــا چــون ایــن وزارت 

نقــش مقاومــت ملــی را داشــت و بیشــر نیروهــای احمد شــاه 

مســعود در آن جــا بــه جــا بــود، داکــر عبداللــه هــم برخــی از 

ــود.  ــته ب ــه  داش ــا نگ ــش در این ج ــا پی ــا را از مدت ه کادره

بعــد داکــر غنــی بــه نظــر شــان بســیار چشــم گیر بــود؛ بنــا 

ــر ایــن، فشــار آمــد کــه این هــا را محــدود کنــد. اســتعفای  ب

ــد  ــی بتوان ــا ارشف غن ــرد ت ــاد ک ــی را ایج ــن، خالی صالح الدی

ــد.« ــی کن ــا اجرای ــود را در این ج ــرات خ تغیی

ــی در وزارت خارجــه ی افغانســتان  ــات در حال ــن تعیین ای

رییــس  و  غنــی  رییس جمهــور  میــان  اختالفــی  نقطــه ی 

اجرایــی شــده کــه قــرار اســت تــا چنــد روز دیگــر رسنوشــت 

انتخابــات ریاســت جمهوری مشــخص شــود و کمیســیون 

ــد.  ــالم کن ــی را اع ــه ی نهای ــات نتیج انتخاب
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نرســیده  نتیجــه  بــه  هنــوز  صلــح  مذاکره هــای 

ــح و  ــور صل ــکا در ام ــژه ی امری ــده ی وی ــت و مناین اس

راهــی  پیداکــردن  صــدد  در  افغانســتان  حکومــت 

مرحلــه ای  انــد؛  مرحلــه  ایــن  از  بُرون رفــت  بــرای 

ــاس و  ــیار حس ــل زاد، بس ــی خلی ــه ی زمل ــه گفت ــه ب ک

ــا  ــه نظــر می رســد البی گــری ب ــده اســت. ب تعیین کنن

کشــورها و جریان هــای گوناگــون داخلــی و خارجــی و 

تالش هــا بــرای آمــدن صلــح، بــه ایــن مرحلــه رســیده 

اســت کــه در ابتــدا توافق نامــه بیــن امریــکا و طالبــان 

امضــا شــود، در قــدم بعــدی کاهــش خشــونت ها 

بایــد ملمــوس باشــد، مرحلــه ی بعــد رشوع مذاکــرات 

بین االفغانــی باشــد، پلــه ی چهــارم آتش بــس و در 

نهایــت توافــق جامــع بــرای ثبــات و صلــح دامئــی 

ــی  ــل ط ــن مراح ــدام از ای ــچ ک ــوز هی ــه هن ــت ک اس

نشــده و رسنوشــتش مشــخص نیســت. گفتــه می شــود 

کاهــش  طالبــان  از  ابتــدا  در  امریــکا  مناینــده ی 

خشــونت ها را درخواســت می کنــد کــه مــورد پذیــرش 

طالبــان واقــع می شــود؛ امــا حکومــت افغانســتان آن را 

ــس ده روزه  ــل زاد طــرح آتش ب ــرد؛ ســپس خلی منی پذی

را مطــرح می کنــد کــه آن هــم مــورد قبــول واقــع 

می شــود و حــاال همــه چیــز روی آتش بــس دامئــی 

متمرکــز اســت کــه طالبــان آن را نپذیرفتــه انــد. از 

ــش  ــز تالش های ــتان نی ــت افغانس ــر حکوم ــوی دیگ س

ــا رسان  ــات ب ــس از مالق ــا پ ــت ت ــش داده اس را افزای

احــزاب و چهره هــای سیاســی، اجــاع سیاســی و 

ملــی را بــه وجــود بیــاورد. حکومــت در حالــی مشــغول 

ــا افــراد تأثیرگــذار اســت کــه مســؤوالن  ــد ب دیدوبازدی

یک دیگــر را متهــم بــه انحصــار پروســه ی صلــح بــرای 

می کننــد. امتیازگیــری 

ــا  ــی، حت ــاد و فزونی خواه ــدم اعت ــای ع ــن فض ای

بیــن امریکایی هــا و طالبــان نیــز وجــود دارد و هــر دو 

طــرف دلیــل بــه نتیجــه نرســیدن گفت وگوهــای صلــح 

را همیــن مســأله می داننــد کــه بــا همــوار شــدن یــک 

می شــوند؛  مطــرح  بعــدی  خواســت های  مرحلــه، 

مذاکره هــا،  نبــودن  شــفاف  مشــکل،  اصلی تریــن 

صلــح،  بــرای  درگیــر  طرف هــای  نبــودن  آمــاده 

عــدم نداشــن طــرح جامــع ملــی و روشــن بــرای 

صلــح اســت. از ســوی دیگــر مــردم و تحلیل گــران 

ــام  ــرش نظ ــرای پذی ــاده ب ــان را آم ــز طالب ــی نی سیاس

ــر  ــا ب ــد. باوره ــان منی دانن ــارت ش ــز ام ــه ج ــر ب دیگ

ایــن اســت کــه طالبــان هنــوز هــم بــه دنبــال تثبیــت 

غیرانتخابــی  حکومــت  یــک  کــه  اســتند  نظامــی 

طــرز  دارد.  آســانی  دینــی-  مرشوعیــت  و  اســت 

ــروه  ــن گ ــی ای ــراد نظام ــن اف ــوز در بی ــه هن ــری ک فک

هــواداران زیــادی دارد و آن هــا گســرش امــارت و 

حل نشــدن در درون نظــام دیگــر، بــه جــز امــارت 

را جــزو رســالت شــان می داننــد. مســأله ی دیگــر 

ریاســت جمهوری  انتخابــات  زمــان  شــدن  نزدیــک 

ــاور رســانده کــه  ــه ایــن ب امریــکا اســت و طالبــان را ب

ــا  ــه رســیده انــد ت ــه ایــن نتیج ــکا ب ــام داران امری زم

ــای  ــور، نیروه ــن کش ــات ای ــروزی در انتخاب ــرای پی ب

شــان را از افغانســتان خــارج کننــد؛ بنــا بــر ایــن، نیــاز 

ــد. از  ــزرگ بدهن ــژه و ب ــاز وی ــح امتی ــرای صل نیســت ب

ــده اســت از  ــل آم ــه کاب ــل زاد، ب روزی کــه زملــی خلی

آدرس هــای گوناگــون، حرف هــای مختلــف نــرش شــده 

اســت، گفتــه می شــود کــه خلیــل زاد در گفت وگــو بــا 

حامــد کــرزی گفتــه، امیــدوار اســت کــه مذاکره هــای 

صلــح بــا طالبــان بــه نتیجــه ای برســد؛ از دیــدار 

رییس جمهــور بــا مناینــده ی امریــکا ایــن خــر درز 

ــه  ــح ب ــای صل ــت، گفت وگوه ــه اس ــه او گفت ــرده ک ک

نتیجــه ی مثبــت نرســیده و او بــه دنبــال مکانیــزم 

عملــی بــرای آتش بــس و یــا کاهــش قابــل مالحظــه ی 

خشــونت ها در افغانســتان اســت کــه مــورد قبــول 

مــردم و حکومــت افغانســتان باشــد؛ از ســوی دیگــر، 

رییــس اجرائیــه ی حکومــت می گویــد کــه کاهــش 

ــات و رنــج مــردم پیــش از گفت وگوهــای صلــح،  تلف

گام مثبــت و رشط گذاشــن در آغــاز مذاکره هــا بــه 

ــن  ــام ای ــت. مت ــح اس ــرای صل ــد ب ــدم تعه ــای ع معن

ــی دارد  ــی و اختالف های ــان از ناهاهنگ ــا نش حرف ه

ــان  ــکا و طالب ــن امری ــح بی ــای صل ــه در گفت وگوه ک

نیــز  داخــل  در  کــه  ناهاهنگــی ای  دارد.  جریــان 

آشــکار اســت، افــراد زیــادی بــه آمــدن صلــح و آمادگــی 

سیاســی  کشــمکش های  دارنــد،  شــک  طالبــان 

ــاد اســت و طــرح  ــان دیگــر زی ــه هــر زم ــز نســبت ب نی

ــدارد.  ــود ن ــد، وج ــول کنن ــه آن را قب ــه هم ــی ک جامع

ــزاب،  ــام اح ــد مت ــورد تأیی ــز م ــت، نی ــی اس ــر طرح اگ

و  حکومــت  داخــل  افــراد  سیاســی،  جریان هــای 

منتقــدان آن نیســت. از قرائــن هویــدا اســت کــه 

ــح  ــد گفت وگوهــای صل خلیــل زاد جــدا از گــزارش رون

بــا رسان حکومــت، در صــدد راضــی کــردن آنــان بــرای 

پذیرفــن مراحــل گوناگــون مذاکره هــای صلــح اســت 

کــه همــه چیــز مرحلــه بــه مرحلــه مطابــق بــا برنامــه ی 

امریــکا پیــش بــرود تــا اگــر اتفــاق خیلــی بــزرگ دیگــر 

ــق  ــه ی تواف ــه مرحل ــا ب ــد، گفت وگوه ــه نیفت در منطق

ــت. ــوز دور اس ــه هن ــی ک ــود؛ زمان ــک ش نزدی

حکومت وحدت ملی یا اختالف ملی؟
تقالی ریاست اجرایی برای توقف تعیینات کارساز نیست

مرحله بندی 
گفت وگوها و عدم 

باورپذیری صلح

اکرم رسا

آرایش دیپلماتیک خلیل زاد در کابل: برای رسیدن 
به صلح دایمی، »چهار مرحله« پیموده شود

سیدمهدی حسینی
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پشــت  چهارراه هــا،  از  یکــی  در 

اســت،  ایســتاده  شیشــه  یــک 

پوشــش  پوســرهایی  بــا  اطرافــش 

داده شــده کــه در هــر گوشــه ی آن 

نوشــته شــده اســت: »آشــپزخانه ی 

بانــو«. او هــر روز از عقــب همیــن ســنگر شیشــه ای، بــه 

جنــِگ بــا زندگــی مــی رود.

دســت های مهربانــی کــه گهــواره ی هشــت فرزنــد را 

ــت کش  ــک دس ــارصه ی ی ــت؛ در مح ــرده اس ــت ک مراقب

اســت، از ظرف هــا غــذا می کشــد و بــرای مشــریان 

می فروشــد. کســانی کــه از کنــارش عبــور می کننــد، 

گاهــی  دارنــد.  کارش  و  او  بــه  متفاوتــی  نگاه هــای 

تحســین  و گاهــی بــا متلک هــا اذیتــش می کننــد.

غذاهــای  و  بزنیــد  رس  بانــو  آشــپزخانه ی  »بــه 

ــن صــدا از  ــد.« ای ــداری کنی خوش مــزه و صحــی را خری

بلندگویــی کــه در قســمت بــاالی غرفــه اش نصــب شــده 

می شــود. شــنیده  اســت، 

در پــی رونــق یافــن بــازار رســتورانت و کافــه  داری در 

کابــل کــه بیشــر توســط مــردان مدیریــت و غذاهایــش 

هــم توســط مــردان پختــه می شــود، آشــپزخانه ی ســیار 

ــه  ــا پخت ــط خانم ه ــش توس ــه غذاهای ــل ک ــو در کاب بان

می شــود و فروشــنده اش هــم خــود همیــن خانم هــا 

رســتورانت،  ایــن  کــرده.   آغــاز  فعالیــت  بــه  اســت، 

از  روزانــه  کــه  اســت  ســیاری  آشــپزخانه های  دارای 

ســاعت هشــت صبــح تــا چهــار عــر، در اطــراف شــهر 

ــن آشــپزخانه های  ــد. هــر کــدام ای گشــت وگذار می کنن

ســیار، توســط یــک زن مدیریــت می شــود. در ایــن 

مــردم  بــرای  و ماکارونــی  بریانــی  برگــر،  آشــپزخانه، 

می شــود. عرضــه 

هــر زمانــی کــه حــرف از حضــور زن هــا در جامعــه ی 

ــال های  ــم س ــد، منی توانی ــان می آی ــه می ــتانی ب افغانس

حضــور طالبــان و بــه حاشــیه رفــن زن هــا در ایــن 

ــم. در خانواده هــای  ــده بگیری ــک را نادی ســال های تاری

ــو  ــم تاب ــوز ه ــا هن ــردن خانم ه ــأله ی کار ک ــان مس افغ

اســت؛ امــا کار کــردِن هم زمــان زن و مــرد در بهبــود 

داشــته  می توانــد  مهمــی  نقــش  خانــواده،  اقتصــاد 

ــد.  باش

ظهــر اســت و در اطــراف غرفــه اش هــر از گاهــی 

کــه   همیــن  می خرنــد.  غــذا  و  می آینــد  مشــریانی 

ــادرش  ــوم. چ ــک می ش ــه او نزدی ــود، ب ــر می ش خلوت ت

می تــوان  فقــط  اســت،  پیچانــده  صورتــش  دور  را 

زیبــا. مهربــان،  دیــد. خســته،  را  چشــم هایش 

ــد از این کــه  ــد اســت. بع ــادر هشــت فرزن ــه، م مرضی

ــا  ــا تنه ــود، آن ه ــج می ش ــاری فل ــر بی ــرش در اث هم

تأمیــن کننــده ی مخــارج زندگــی شــان را از دســت 

ــار،  ــر بی ــد و هم ــت فرزن ــا هش ــه ب ــد. مرضی می دهن

بــه  زندگــی اش  روزهــای  ســخت ترین  از  یکــی  در 

دروازه ی دفــری مــی رود کــه زمینــه ی کار کــردن را 

بــرای خانم هــا در شــهر مســاعد کــرده اســت. یــک 

ــه می شــود کــه او هــر روز از ســاعت هشــت صبــح  هفت

تــا چهــار عــر بــا آشــپزخانه ی ســیارش، در جاده هــای 

کابــل غــذا می فروشــد. مدیــر دفــر برایــش گفتــه اســت 

کــه یــک هفتــه را بایــد بــه صــورت رایــگان بــرای دفــر 

ــد از  ــود و بع ــنا ش ــا روش کار آش ــد ب ــا بتوان ــد ت کار کن

آن روزانــه 200 افغانــی برایــش دســت مزد خواهــد داد. 

ــرون  ــن کار بی ــده ی ای ــد از عه ــه بتوان ــت ک ــدوار اس امی

ــه، شــش دخــر اســت و دو  ــد مرضی شــود. هشــت فرزن

نانوایی هــا کار  از  از پرانــش در یکــی  پــر، یکــی 

می کنــد کــه دســت مزد روزانــه اش 150 افغانــی اســت؛ 

امــا ایــن پــول آنقــدر نیســت کــه خــرج یــک خانــواده ای 

 4000 ماهانــه  او  چــون  کنــد؛  تامیــن  را  نفــری  ده 

ــد.  ــت می کن ــه پرداخ ــه ی خان ــرای کرای ــی ب افغان

پایین تــر  کمــی  را  چــادرش  گوشــه ی  مرضیــه 

می کشــد و رشوع بــه حــرف زدن می کنــد. »روز و روزگار 

خــراب اســت. مردکــه ام فلــج اســت. مــه کار نکنــم کــی 

ــی  ــود، ک ــوری منی ب ــه مجب ــه؟  اگ ــان بت ــه ن اوالدای م

راضــی می شــد کــه ده ای رشایــط خــراب، یــک ســیارس 

ــه.« ــی کن ــت فروش ــه و دس رس رسک برای

زنــی کــه کنــار مرضیــه ایســتاده اســت و ظاهــرا یکــی 

از همکارانــش اســت، گاهــی میــان حرف هــای مرضیــه 

ــد:  ــرد و در مــورد وضعیــت زندگــی مرضیــه می گوی می پ

»وضــع زندگــی اینــا زیــاد خــراب اســت، شــوهرش فلــج 

اســت، کســی بــه آســانی بــه اینــا خانــه هــم منیتــه.«

مرضیــه نگــران اســت. می گویــد اگــر ایــن کار را 

ــا  ــو تنه ــپزخانه ی بان ــد. آش ــم می کن ــرم، بیرون ــاد نگی ی

امیــدواری او اســت.  

یکــی از مشــری ها می آیــد و از او تقاضــای غــذا 

قبــل  لحظــات  کــه  را  چــادرش  گوشــه ی  می کنــد، 

کمــی پاییــن کشــیده بــود تــا حــرف بزنــد، دوبــاره بــاال 

می پوشــاند.  را  صورتــش  و  می کنــد 

ســه نــوع غــذا در غرفــه ی مرضیــه اســت. برگــر، 

ــت  ــه اس ــودش پخت ــه را خ ــر س ــی. ه ــی و ماکارون بریان

و در برابــر هــر یــک خــوراک، پنجــاه افغانــی می گیــرد. 

ــت.  ــری اش اس ــه مش ــذا ب ــرم دادن غ ــه رسگ مرضی

همــکارش دوبــاره رس صحبــت را بــاز می کنــد. »ای خــو 

نــو آمــده، مــه از وقــت همینجــه بــودم، روزایــی کــه بــرف 

و بــاران اســت یــا رسک هــا یخ بنــدان می شــه، مــا ره 

ــا ســخت اســت.« ــر م ــط ب می گــه نیاییــن. بســیار رشای

مــوارد  متــام  بانــو،  آشــپزخانه ی  فروشــنده های 

ــت  ــا از جه ــد و خریداره ــر می گیرن ــتی را در نظ بهداش

صحــی  بــودن غذاهــا مطمــن انــد. 

ــت  ــه فعالی ــو ب ــپزخانه ی بان ــه آش ــد، از روزی ک  محم

کــه  ای  »اول  می خــرد.  غــذا  آن هــا  از  کــرده،  آغــاز 

فروشــنده هایش خانم هــا اســت. ده ای هــوای رسد، 

ای  د  هــم  او  می شــن،  ایســتاد  رسک  رس  و  میایــن 

وضعیــت بــد جامعــه بــرای خانم هــا، مــه بــه خاطــر کــه 

ــر  ــه ده ه ــان، اگ ــه کار ش ــم ب ــده باش ــذاری ک ارزش گ

جــای بــا ایــن آشــپزخانه رس بخــورم، حتــا از شــان 

غــذا می خــرم. بیش تــر رس چارراه هــا هســتند، مثــال 

ــن  ــه ای ــد ب ــهید.« محم ــارراه ش ــا چ ــل رسخ ی ــارراه پ چ

ــر  ــاور اســت کــه خانم هــا مســایل بهداشــتی را خوب ت ب

ــای  ــند. ظرف ه ــت کش می پوش ــد، دس ــت می کنن رعای

بــا  کــه در آن غــذا می دهنــد، صحــی و برخــوردش 

مشــریان بســیار خــوب اســت. »همــو قســمی کــه مــادرا 

ــه  ــه غــذا ره بســیار خوش مــزه پختــه می کنــن، ب ده خان

پاکــی توجــه دارن، ای خامنــا هــم همــی قســم اســن؛ 

چــون اونــا هــم مــادر اســن و متــام ای ظرافت هــا ره ده 

نظــر می گیــرن.«

غــذا  شــاغل  خانم هــای  ایــن  از  کــه  مشــریانی 

می خرنــد، رضایــت را می شــود در چهــر ه ی شــان دیــد. 

خســته و گرســنه کنــار غرفــه می ایســتند و غذاهــای 

می کننــد. دریافــت  صحــی  و  خوش مــزه 

ــد.  ــاغل دارن ــان ش ــن زن ــه ای ــی ب ــگاه متفاوت ــردم ن م

بــا  و  می آینــد  کســانی  گاهــی  می گویــد،  مرضیــه 

حرف هــای زشــت، آن هــا را توهیــن و تحقیــر می کننــد. 

» بعضــی از مردمــا هیــچ درک نــدارن. اگــه مــه مجبــور 

منی بــودم، حالــی میامــدم ده ای هــوای رسد بــه خاطــر 

ــال  ــوار از ح ــوم؟ س ــتاد ش ــی رس رسک ایس 200 افغان

ــر داره؟« ــه خ ــاده چ پی

هــادی، مــردی کــه حــدودا 60 ســال ســن دارد 

اســت  کابــل  در  رســتورانت ها  از  یکــی  مســؤول  و 

می گویــد، »مــه وقتــی ای خانم هــا ره می بینــم کــه 

کار می کنــن رس رسک،  میایــن  و  شــهامت می کنــن 

ــه  ــر مــه کــه یــک مــرد اســتم، روحی ای حرکــت شــان ب

می تــه و باعــث می شــه کــه مــه بیشــر تــالش کنــم. مــه 

ــل  ــه تحصی ــی ک ــم. وقت ــین می کن ــا ره تحس ای خانم ه

کــده باشــی و ده یــک دفــری کــه متــام امکانــات 

ــا  ــک مســأله اســت؛ ام ــرت فراهــم اســت کار کنــی، ی ب

ای کــه بیایــی و ده بدتریــن رشایــط، بــر خانم هــا ده 

افغانســتان، رس رسک برایــی و کار کنــی، یــک شــهامت 

بســیار کالن می خواهــد. مــه متــام ایــن خانم هــا ره 

می کنــم.« تحســین 

ــک  ــت. ی ــدنی اس ــام نش ــگ مت ــک جن ــودن ی زن ب

ــر  ــد دو براب ــغلی، بای ــت ش ــه موقعی ــیدن ب ــرای رس زن ب

یــک مــرد تــالش کنــد، مخصوصــا اگــر بخواهــد خــالف 

ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای ــنا کن ــه ش ــیر رودخان مس

اذیــت  و  آزار  بــر  مبنــی  گزارش هــای  پیــش  چنــدی 

جنســی خانم هــا در اداره هــای کاری منتــرش شــد. ایــن 

مســأله نشــان می دهــد کــه فضــای کار بــرای خانم هــا، 

ــه  ــر چ ــه دفات ــت، چ ــوده اس ــی نب ــای امن ــچ گاه ج هی

کنــار جــاده؛ امــا موجودیــت فضــای ناســامل کاری نیــز 

بــه موفقیت هــای  بــرای رســیدن  از تــالش  زن هــا را 

ــت. ــده اس ــع نش ــی مان ــتقالل مال ــغلی و اس ش
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شــهرداری  اداره ی  کارمنــدان  ســو،  ایــن  بــه  چنــدی  از 

ــی  ــاره گذاری م ــهر را ش ــای ش ــه خانه ه ــم ک ــل را می بین کاب

کننــد. در زندگــی شــهری، بــه دلیــل تراکــم بیــش از انــدازه ی 

جمعیــت و زیــاد بــودن منــازل شــاره گذاری خانه هــا یکــی 

ــن ویژگــی زندگــی شــهری اســت و از ســویی هــم  ــم تری از مه

بــرای آمارگیــری جمعیــت ایــن کار رضوری می منایــد.

ــهر  ــای ش ــادی از خانه ه ــار زی ــوز ش ــا هن ــال ت ــن ح ــا ای ب

در ناحیه هــای مختلــف شــهر شــاره گــذاری نشــده اســت. در 

افغانســتان بــه ویــژه در کابــل، بــرای یافــن نشــانی یــا خانــه ی 

ــا  ــد حت ــار ان ــی ناچ ــهروندان گاه ــد، ش ــان باش ــد م ــه مقص ک

رسگــردان  پس کوچه هــا  و  کوچــه  خیابان هــا،  در  ســاعت ها 

شــوند.

ــد  ــم بای ــه ای ــه آن نرفت ــال ب ــه تاح ــی ک ــن آدرس ــرای یاف ب

هردقیقــه بــه شــاره ی فــرد آدرس دهنــده متــاس بگیریــم، 

یــا از مــردم محــل، نشــانی خانــه ی را کــه بــه دنبالــش اســتیم 

بپرســیم.

بــرای  همــواره  کــه  نیســتند  شــهروندان  تنهــا  ایــن 

دریافــت نشــانی و یــا محــل مــورد نظــر خــود ناچــار انــد، 

ــا  ــل و ی ــه در کاب ــان هایی ک ــه پست رس ــوند، بلک ــردان ش رسگ

در  نیــز  می کننــد،  فعالیــت  افغانســتان  والیت هــای  دیگــر 

دارنــد. را  مشــکل  همیــن  نشــانی یابی، 

بــه  پســتی  بســته های  از  شــاری  مــوارد،  بســیاری  در   

دلیــل نیافــن نشــانی از ســوی ایــن پست رســان ها مســرد 

می  شــود. در افغانســتان، 463 پُســت خانه وجــود دارد کــه 

از ایــن میــان، بیســت پُســت خانه ی آن  در کابــل مــروف 

ــل  ــه دلی ــال، ب ــن ح ــا ای ــت؛ ب ــردم اس ــه م ــانی ب ــات رس خدم

ــام گــذاری و شــاره گــذاری  شــاره گذاری نشــدن خانه هــا، ن

ــتانی هایی  ــاد افغانس ــار زی ــا؛ ش ــا و کوچه ه ــق خیابان ه دقی

ــاندن  ــرای رس ــد، ب ــی کنن ــی م ــور زندگ ــرون از کش ــه در بی ک

بســته هایی کــه بــرای دوســت شــان می خواهنــد بفرســتند، 

ــتان  ــه افغانس ــان ب ــتان ش ــی از دوس ــا یک ــد ت ــر می مانن منتظ

ــس آن. ــر عک ــور ب ــن ط ــد و همی ــفر کن س

در حالــی کــه بــا اســتفاده از  خدمــات پســتی می شــود بــه 

آســانی، از یــک کشــور بــه کشــور دیگــر بســته های ارســالی را 

فرســتاد؛ امــا بــه دلیــل مشــکل در یافــن نشــانی محــل مــورد 

ــد  ــتانی ها منی توانن ــادی از افغانس ــار زی ــم ش ــوز ه ــر، هن نظ

از خدمــات پســتی بهــره بگیرنــد.

نرگــس مومنــد، ســخن گوی شــهرداری کابــل می گویــد: 

»از یــک ســال بــه ایــن ســو، شــاره گــذاری خانه هــا آغــاز 

ــی  ــا در آدرس یاب ــرد ت ــورت می گی ــه ص ــه در دو مرحل ــده ک ش

ــد«. ــکل نباش ــر مش ــهروندان، دیگ ــرای ش ب

ــل  ــال قب ــا از س ــذاری خانه ه ــاره گ ــد ش ــه رون ــن ک ــا ای ب

و محل هــای  آن متــام نشــده  تاحــال کار  امــا  آغــاز شــده؛ 

زیــادی بــرای پوشــش ایــن کار باقــی مانــده اســت.

کار نصــب پــالک منرهــا در ناحیــه ی اول و دوم جریــان 

دارد، ایــن پــالک کاردهــا بــه دو زبــان ملــی دری و پشــتو و بــه 

زبــان بین املللــی )انگلیســی( نوشــته شــده اســت. کار شــاره 

هفتــه ی  ششــم،  ناحیــه ی  در  جاده هــا  و  خانه هــا  گــذاری 

گذشــته آغــاز شــده اســت.

ــدازه ی  ــا ان ــا ت ــذاری کوچه ه ــا و نام گ ــاره گذاری خانه ه ش

ــرای همــه آســان می کنــد، مــرشوط  ممکــن، نشــانی یابــی را ب

گونــه ی  بــه  نام گــذاری  و  شــاره گذاری  کار  کــه  ایــن  بــر 

ــرد. ــام گی ــه ای انج حرف

افغانســتان، هفتــاد و هفــت ســال پیــش )1930( عضویــت 

ــود  ــا نب ــت؛ ام ــرده اس ــب ک ــت را کس ــی پس ــه ی جهان اتحادی

و  کوچه هــا  خانه هــا،  شــاره گذاری  و  نام گــذاری  سیســتم 

خیابان هــا ، کار پســته رســانی را در افغانســتان دشــوار کــرده 

اســت.

از  کابــل  شــهر  ناحیه هــای  و  محله هــا  از  برخــی  اخیــرا 

ــا مــردم  ســوی وزارت اطالعــات و فرهنــگ نام گــذاری شــد؛ ام

هنــوز بیشــر از نــام هــای قدیمــی ایــن محل هــا اســتفاده 

ــت. ــم اس ــر منظ ــم و غی ــه ه ــابه ب ــر مش ــه بیش ــد ک می کنن

ــه ی  ــت برنام ــرار اس ــم ق ــتان ه ــهرهای افغانس ــایر ش در س

ــا  ــود؛ ام ــاز ش ــی آغ ــه تازگ ــا ب ــا و جاده ه ــذاری خیابان ه نام گ

ــا و  ــذاری جاده ه ــی نام گ ــرح یعن ــن ط ــردن ای ــی ک ــه عمل آن چ

محله هــا را دشــوار می کنــد، نبــود یــک نقشــه ی کامــل در 

ــت. ــت اس ــمول پایتخ ــه ش ــتان ب ــهرهای افغانس ــیاری از ش بس

از  تاریــخ،  افغانســتان کوچه هــا و جاده هــا در درازای  در 

ســوی مــردم محــل نام هایــی را بــه خــود گرفتــه انــد و بــه 

هــان نــام نیــز یــاد مــی شــوند؛ بــا ایــن کــه از ســوی نهادهــای 

ــد کــه ایــن کار  کار پســته رســان  مســؤول نام گــذاری شــده ان

هــارا دشــوار کــرده اســت.

ــود نشــانی های  ــل نب ــه دلی ــتی ب بســیاری از بســته های پُس

کــه  می شــود  مســرد  پســتی  رشکــت  ســوی  از  دقیــق، 

نبــود سیســتم  بــه دلیــل  منایان گــر مشــکل جــدی مــردم 

ــا و  ــذاری خانه ه ــود نام گ ــژه نب ــه وی ــهری ب ــی ش ــم زندگ منظ

اســت. کوچه هــا 

کوچه هــا  نام گــذاری  خانه هــا،  نام گــذاری  از  پــس   

کــه  اســت  ایــن  کابــل  شــاروالی  دوم  برنامــه ی  جاده هــا  و 

کنــد. رشوع  را  خانه هــا  نام گــذاری 

در نهایــت شــاره گذاری و نام گــذاری خانه هــا، کوچه هــا 

کار  ابتدایی تریــن  هــم  ســویی  از  و  مهم تریــن  خیابان هــا  و 

ــام  ــد آن را انج ــردم بای ــهولت م ــرای س ــه ب ــت ک ــهرداری اس ش

ــن کار  ــه ای ــته ب ــال گذش ــه س ــل ک ــهرداری کاب ــا ش ــد؛ ام ده

ــت. ــانده اس ــان نرس ــه پای ــوز آن را ب ــا هن ــرده ت رشوع ک

روز یادداشت 

گم شدن در شهری 
بدون نشانی

هام همتا

زنانی که برای زندگی کردن آستین باال زدند

زهرا سیاس

نویسنده

سه نوع غذا در غرفه ی مرضیه است. برگر، بریانی و ماکارونی. هر سه را خودش پخته است و در برابر هر یک خوراک، پنجاه افغانی 

می گیرد. مرضیه رسگرم دادن غذا به مشرتی اش است. همکارش دوباره رس صحبت را باز می کند. »ای خو نو آمده، مه از وقت 

همینجه بودم، روزایی که برف و باران است یا رسک ها یخ بندان می شه، ما ره می گه نیایین. بسیار رشایط بر ما سخت است.«
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کنار،  و  کنج  از  روزها  این 

پایدار  توسعه ی  باب  در  زمزمه هایی 

 )Sustainable Development(

محافل،  هایش ها،  حاشیه ی  در 

جلسه ها   و  نشست ها  سخرنانی ها، 

شاخص های  روی  مترکز  بدون  که  می شود  شنیده 

و  دیدگاه ها  انجاد  در  افغانستان؛  در  آن  عملکرد 

می شود. صامت  و  ساکت  باورها؛ 

گاهی، شعارها را چنان در گلوی فرشده ی »اقتصاد« 

پیوند می زنند که گان می رود شاید توسعه ی پایدار، 

رصفاً بحث تئوری گلوگیر در اقتصاد باشد.

و  تند  چنان  شعار  قالب  در  زمزمه ها،  این  گاهی 

گام ها  نخستین  حتا  می رود،  یادمان  که  است  جدی 

برای فراخوانی این باور تا هنوز برداشته نشده است؛ 

چون هنوز فقدان منابع انرژی موجود قابل استفاده و 

بدیل، تکافوی مرف عادی را ندارد و مشخص نیست 

تا چه اندازه شهرها و والیت ها از انرژی برق حرارتی، 

خورشیدی، زمین، مصنوعی و ترکیبی با چه مؤثریت 

استفاده می کنند، چه ارقام و اطالعات دقیق زیست 

محیطی در دست رس است، چه میزان آلودگی زیست 

محیطی سنجش شده است و تا چه اندازه در مجادله 

در  بدیل  تسخین  منابع  چه  است؟  شده  کار  آن،  با 

دست رس است، چه تفاوت هایی بین توسعه ی محلی 

و توسعه ی پایدار در ذهن همه خطور می کند.

از  غافل  پایدار،  توسعه ی  حاشیه ای  شعارهای 

مشکالت  و  مسایل  برابر  در  منطقی  واکنش های 

برای  استفاده  قابل  سوختی  مواد  مثل  موجود، 

به  منجر  خود  نوبه ی  به  که  ساختان ها  کردن  گرم 

به گوش می  بحران های زیست محیطی شده است، 

رسد؛ در حالی که، رضورت ایجاد و توسعه ی مقوله ی 

قابل  خوبی  به  زیرساخت ها  و  زیربناها  در  پایداری 

است. کنرل  و  بازبینی  مشاهده، 

توسعه ی پایدار

امروزه، توسعه ی پایدار برای طیف وسیع و متنوعی 

از رویكردهای حساس به محیط زیست، انرژی و رفاه 

موضوعات  مهم ترین  از  یکی  و  می شود  گرفته  كار  به 

بین املللی است که همه ی اهداف و شاخص آن مهم، 

سازنده و حیاتی است و به عنوان حركتی مؤثر برای 

توافق بین املللی حساب می شود.

توسعه ی پایدار برای توصیف جهانی به كار می رود 

با در نظر گرفن  بتوانند  انسان و طبیعت  كه در آن، 

حفاظت  با  و  آینده  نسل های  حقوق  و  حال  نیازهای 

از محیط زیست، بدون ایجاد آثار مخرب جدی بر آن 

نسبت  فرایندی  به  مسأله  این  دهند.  حیات  ادامه ی 

رابطه ی  تنظیم  و  سازماندهی  با  که  می شود  داده 

و  منابع  از  برداری  بهره  مدیریت  و  محیط  انسان، 

مستمر،  و  فزاینده  تولید  به  دستیابی  محیط زیست، 

مشارکت  و  اجتاعی  ثبات   عدالت،  مطمن،  زندگی 

می کند.  تسهیل  را  مردم 

روش های  به  امروز  تا  پایدار  توسعه ی  مفهوم 

شده  استفاده  متنوعی  مفاهیم  قالب  در  گوناگون 

جهانی  کمیسیون  به  مربوط  آن،  بهرین  اما  است؛ 

تببین   1987 در  که  بوده  محیط زیست  و  توسعه 

پایدار  توسعه ای  تعریف،  این  اساس  بر  است.  شده 

بدون  را  حارض  نسل  احتیاج های  بتواند  که  است 

برآورده سازی  آینده برای  توانایی نسل های  فداکردن 

کند. تأمین  نیازمندی های شان 

که  است  فرآیندی  پایدار  توسعه ی  توضیح،  این  با 

طی آن مردم یک کشور، بدون این که به منابع نسل 

را  خود  نیازهای  اندازند،  مخاطره  به  را  آینده  های 

ارتقاء می-بخشند.  را  زندگی خود  و  برآورده می  کنند 

و  نباشد  مخرب  که  نامند  می  پایدار  انی  زم را  توسعه 

امکان حفظ منابع، اعم از آب، خاک، منابع ژنتیکی، 

آورد.  فراهم  ندگان  آی برای  را  و حیوانی  گیاهی 

دیدگاه ها 

پایدار، مواردی  دیدگاه کلی در خصوص توسعه ی 

چون تجارت بین املللی، مبارزه با فقر، الگوی مرف، 

حفظ  مسكن،  تامین  جمعیت،  كنرل  برنامه های 

تقویت  زراعت،  توسعه ی  کویرزدایی،  زیست،  محیط 

مواد  مدیریت  آبی،  منابع  مدیریت  جنگل داری، 

انرژی  زباله ها،  و  ضایعات  مدیریت  سمی،  کیمیاوی 

را در  ناپذیر و هوشمندسازی سیستم ها  های تجدید 

می گیرد. بر 

توسعه ی پایدار، با هر تعبیر و از هر دیدگاهی که 

توصیف شود؛ اگر سواد و دانش توسعه در افراد جامعه 

نهادینه شده باشد، در ابعاد گسرده و فراگیر محقق 

خواهد شد و همه ی عرصه های زندگی را در بر خواهد 

گرفت.

توسعه ی پایدار توام با رشد اقتصادی است، رشدی 

که عدالت و امکانات زندگی را برای متام مردم جهان 

و نه تعداد اندکی افراد؛ در پی داشته باشد.

 در فرایند توسعه ی پایدار، سیاست های اقتصادی، 

مالی، تجاری، انرژی، زراعتی، صنعتی و ... به گونه ای 

و  اجتاعی  اقتصادی،  توسعه ی  که  می شود  طراحی 

زیست محیطی را تداوم بخشد.

انسان،  شامل  پایدار  توسعه ی  کلیدی  مؤلفه های 

محیط زیست، فرهنگ، آموزش و مشارکت است که بر 

سه اصل کلی )حایت محیطی، توسعه ی اقتصادی و 

توسعه ی اجتاعی( مترکز دارد. 

و  بزرگ  مجموعه ی  پایدار،  توسعه ی  مطالعه ی  

پیچیده ای از شاخص ها را در بر می گیرد و جنبه های 

برای  اساساً  می كند.  توصیف  را  توسعه  مختلف 

باید  بومی  قوی  شاخص های  پایدار،  توسعه ی  ارتقاء 

شناسایی و به كار گرفته شود. شاخص های توسعه ی 

پایدار، باید بر مبنای انرژی، منابع طبیعی، کیمیایی، 

از  استفاده  مناید.  توجه  توسعه   معیارهای  و  منابع 

مدرن  تالش های  برای  ابزاری  پایدار،  شاخص های 

مختلف  زمینه های  در  محیطی  حفاظت  ارتقاء  جهت 

است. 

جانبه ی  چند  توسعه ی  پایدار،  توسعه ی  دغدغه ی 

نسل برش است. امروزه، ادبیات توسعه با گذر از توجه 

رصف به رسمایه های فیزیکی، دیگر انواع رسمایه های 

تأثیرگذار در فرایند توسعه هانند رسمایه های طبیعی 

پذیر(،  و منابع تجدید  فرایندها  )خدمات، کارکردها، 

رسمایه های انسانی )دانش، مهارت، سالمتی، تغذیه، 

رسمایه های  و  انسان ها(  انگیزه ی  و  امنیت  ایمنی، 

اجتاعی )انسجام اجتاعی، اعتاد متقابل، تشخص 

فرهنگی، مشارکت پذیری و ترشیک مساعی در امور، 

برابری فرصت ها، آزادی تشکل های صنفی، نظم و ...( 

را نیز مورد توجه قرار داده است.

الگوهای توسعه

را  اقتصادی  معیارهای  توسعه،  مفهومی  الگوهای 

تنها، مناینده ی بخشی از نیازهای نسل برش می داند 

نام شاخص توسعه ی  به  ترکیبی  الگوی شاخص  به  و 

ارجحیت   )Human development index( انسانی 

کننده ی  بیان  الگو شامل سه شاخص  این  می دهد. 

موفقیت های یک کشور در بهداشت و صحت، آموزش 

و معیارهای زندگی است. بر مبنای این الگو، بهداشت 

سنجش  تولد  هنگام  در  زندگی  به  امید  با  صحت،  و 

و  خواندن  سواد  دربرگیرنده ی  آموزش،  می شود. 

نوشن بزرگ ساالن جامعه و میزان شمولیت در مکتب 

و دانشگاه است و معیارهای زندگی نیز در قالب درآمد 

رسانه بر حسب قدرت خرید متعادل بیان می شود. 

سنجش  برای  ترکیبی  الگوهای  از  دیگر  یکی 

توسعه  املاس  توسعه،  جدید  مفاهیم  در  توسعه 

)Development Diamonds( است که توسط بانک 

این املاس، چهار شاخص  جهانی استفاده می شود. 

اجتاعی و اقتصادی هر کشور را به تصویر می کشد 

با مقدار متوسط آن ها  که ترکیب این چهار شاخص، 

در کشورها از نقطه نظر درآمد )کشورهای کم درآمد، 

می کند. مقایسه  درآمدباال(  و  متوسط،  درآمد 

امید به زندگی در هنگام تولد، شمولیت در مقاطع 

درآمد  و  سامل  آب  به  دست رسی  تعلیمی-تحصیلی، 

رسانه، چهار شاخصی است که در هر یک از محورهای 

املاس نشان داده می شود. 

فرایند  الگوی  پایدار  توسعه ی  جهانی،  بانک 

مدیریت سهام )Portfolio( دارایی ها به منظور حفظ 

بانک  می کند.  پیشنهاد  نیز  را  فرصت ها  اعتالی  و 

فیزیکی،  رسمایه ی  از  متشکل  را  سهام  این  جهانی 

شاخصی  اساس  این  بر  و  می داند  انسانی  و  طبیعی 

به نام »ذخیره ی خالص تعدیلی« را برای اندازه گیری 

توسعه ی پایدار مطرح می کند. این شاخص نرخ واقعی 

افزایش  یا  کاهش  میزان  از محاسبه ی  را پس  ذخیره 

می سنجد. انسانی  و  طبیعی  فیزیکی،  رسمایه های 

بر اساس الگوهای تذکار رفته، طرفداران توسعه ی 

را،  برش  نسل  آینده ی  نیازهای  به  پاسخگویی  پایدار 

وابسته به تعقیب اهداف متوازن اجتاعی، اقتصادی 

می دانند.  زیست محیطی  و 

اهداف توسعه ی پایدار

حوزه ی  سه  در  معموالً  را  پایدار  توسعه ی  اهداف 

دسته بندی  زیست محیطی  و  اجتاعی  اقتصادی، 

یافتگی  توسعه  اندازه گیری  برای  را  شاخص هایی  و 

می کنند.  تعریف 

حوزه ی اجتاعی، شاخص هایی را مورد توجه قرار 

به  و  است  انسان  با  مستقیم  ارتباط  در  که  می دهد 

عنوان تسهیل گر یا بازدارنده ی فرایند ارتقای کیفیت 

در جوامع عمل می کند. مردم  زندگی 

و  توزیع  چگونگی  بر  ناظر  اقتصادی،  حوزه ی   

استفاده از منابع محدود مورد نیاز برای ارتقای زندگی 

به منابع  مردم است و حوزه ی زیست محیطی مربوط 

ناپذیر است که فضای  طبیعی تجدید پذیر و تجدید 

می دهد. تشکیل  را  انسان  زندگی  و  عملکرد 

کامل،  اشتغال  نظیر  مسائلی  اجتاعی،  اهداف 

بر  در  را  و...  مشارکت  امنیت،  بهداشت،  آموزش، 

می گیرد. در حوزه ی اهداف اقتصادی، رشد، کارایی، 

سامل،  محیط زیست  و  می شود  تلقی  مهم  و...  ثبات 

استفاده ی منطقی از منابع طبیعی و محافظت از آن ها 

می گیرد. بر  در  را  زیست محیطی  اهداف  حوزه ی  در 

محیطی،  اهداف  میان  سازگاری  پایدار،  توسعه  ی 

مشرك  ارزش  كه  است  اجتاعی  و  اقتصادی 

در  آینده  نسل های  و  حارض  نسل  برای  را  اجتاعی 

امكان پذیر  محیطی  اثر  قبول  قابل  محدودیت های 

می سازد.

جمع بندی 

ارایه ی راه حل هایی در  به معنای  پایدار  توسعه ی 

توسعه  اقتصادی  و  اجتاعی  سنتی  الگوهای  مقابل 

است که بتواند از بروز مسائلی چون ترویج بی عدالتی، 

پائین آمدن کیفیت زندگی انسانی، آلودگی، تخریب 

محیط زیست و ... جلوگیری کند.

و  است  توجه  مرکز  انسان  پایدار،  توسعه ی  در 

با  توام  حیاتی  سزاوار  طبیعت،  با  هاهنگ  انسان ها 

می شوند.  تصور  سازندگی  و  سالمت 

به  بودن،  جامع  دلیل  به  پایدار  توسعه ی  بحث 

بالنده ترین مناظره ی جهانی تبدیل شده و برمبنای 

بسیاری از تحلیل ها و نظریه ها، چالش محوری عر 

حارض خواهد بود و در این چالش، هر آنچه حیات، بقا 

می  شناخته  مردود  می کند  تهدید  را  انسان  آزادی  و 

شود.

تجربه ی جوامع توسعه یافته نشانگر این است که 

توسعه با برداشت سنتی، یعنی تکیه بر رشد و یا تنها 

بر جنبه ی اقتصادی با تاکید روی رشد صنعتی بی بند 

پایدار  منی تواند  انبوه  مرف  و  انبوه  تولید  بار،  و 

باشد؛ چون رشد و توسعه هم محدودیت هایی دارد و 

رشد  برنامه های  این  انسان،  به  توجه  عدم  در صورت 

توسعه می تواند چالش های اساسی روی رسنوشت  و 

باشد. داشته  برش  آینده ی 

به نظر می رسد که توسعه و در راس آن توسعه ی 

پایدار، امری اجتناب ناپذیر، اجباری و رضوری است 

مهیای  را  خود  باید  جهانی  دهکده ی  شهروندان  که 

دولت ها،  بین املللی،  نهادهای  و  منایند  آن  پذیرش 

نهادهای غیر دولتی و همه در راستای جهانی عاری 

از خطر به سوی توسعه گام بردارند.

در نهایت، می شود گفت توسعه ی پایدار به معنای 

یا  اجتاعی  اقتصادی،  آسیب های  تحمیل  عدم 

است. آینده  نسل های  به  زیست محیطی 

افغانستان4 مهاجران  روایت 

زنــان  جنــوری(،   30( پنج شــنبه  روز 

ــژه ی مهاجــران  مهاجــری کــه در اردوگاه وی

ــل  ــه دلی ــد، ب ــه رس می برن ــا ب ــام موری ــه ن ب

بــه  دســت  اردوگاه،  ایــن  بــد  وضعیــت 

اعــراض زده انــد. ایــن تظاهرات کننــد گان، 

شــعارهایی را زیــر نــام.- مــا زندانــی نیســتم، مهاجــر اســتیم.- و 

-مــا آزادی می خواهیــم- بــا خــود حمــل می کردنــد.

ایــن مهاجــران پــس از آن دســت بــه تظاهــرات زده انــد کــه 

ماه هــا می شــود بــه خواســت های آنــان از ســوی دولــت یونــان 

رســیدگی نشــده اســت.

جــاده ی  در  موریــا  اردوگاه  زنــان  اعراضــی  راه پیایــی 

و  شــد  برگــزار  لیســبوس  جزیــره ی  در  میتیلنــی  شــهر 

ــا  ــط دشــوار زندگــی در اردوگاه موری اعراض کننــدگان از رشای

کردنــد. شــکایت 

در مطلبــی کــه مهاجرنیــوز ســه روز پیــش بــه نــرش رســانده 

ــا، یــک زن مهاجــر افغــان کــه در تظاهــرات  اســت؛ ســا جوی

ــد:  ــوز می گوی ــه مهاجرنی ــود، ب ــرده ب ــت ک ــنبه رشک روز پنج ش

»رشایــط زندگــی در کمــپ موریــا غیرقابــل تصــور اســت و 

ــد.« ــی ندارن ــه دسرس ــات اولی ــن امکان ــه کم تری ــران ب مهاج

ــا  ــش در اردوگاه موری ــار کودک ــر و چه ــا هم ــا ب ــا جوی س

ــن  ــه ای ــپتمر ب ــاه س ــه از م ــد ک ــد؛ او می گوی ــی می کنن زندگ

ــرای انتقــال   ــا هنــوز ب ــد و ت ــه رس می برن ســو در ایــن اردوگاه ب

ــه جــای دیگــری تصمیمــی گرفتــه نشــده اســت. شــان ب

ــت های  ــه خواس ــیدگی ب ــرای رس ــه ب ــرات ک ــن تظاه در ای

انســانی مهاجــران در اردوگاه صــورت گرفتــه اســت؛ تنهــا زنــان 

ــردان را  ــردن م ــراک نک ــل اش ــان دلی ــد. زن ــرده ان ــراک ک اش

ــا  ــا جوی ــد. س ــس می گوین ــت پولی ــرات، مانع ــن تظاه در ای

می گویــد کــه اگــر مــردان در تظاهــرات اشــراک کننــد، از 

ســوی پولیــس دســت گیر می شــوند.

در  مهاجــران  ویــژه ی  اردوگاه هــای  در  زندگــی  رشایــط 

یونــان، دشــوار تر از آن اســت کــه بشــود بــه ســادگی آن را 

ــن اردوگاه هــا  ــی کــه در ای تصویرســازی کــرد. شــار مهاجران

بــه رس می برنــد، چنــد برابــر بیشــر از انــدازه ی گنجایــش 

ــت. آن اس

در حــال حاظــر نزدیــک بــه 40 هــزار مهاجــر در اردوگاه های 

ــی  ــن در حال ــد. ای ــه رس می برن ــان ب ــران در یون ــژه ی مهاج وی

ــر را  ــش 6200 مهاج ــا گنجای ــا تنه ــن اردوگاه ه ــه ای ــت ک اس

ــان  ــه وارد یون ــی کــه از راه ترکی دارد. در ســال 2019 مهاجران

ــت. ــته اس ــابقه ای داش ــش بی س ــوند، افزای می ش

ــازه ای  ــای ت ــر و محدودیت ه ــر دال ــر« در براب ــرخ »لی ــت ن اف

کــه حکومــت ترکیــه بــر مهاجــران در ایــن کشــور وضــع کــرده؛ 

ــه را دشــوار تر از پیــش کــرده  ــرای مهاجــران در ترکی زندگــی ب

ــه  ــه ب ــی کــه از ترکی ــن دلیل هــا شــار مهاجران اســت. روی ای

یونــان می رونــد، هــر روز در حــال افزایــش اســت؛ امــا در ایــن 

ــت  ــه وضعی ــری ب ــه کم ت ــان توج ــم یون ــه و ه ــم ترکی ــر ه اواخ

مهاجــران داشــته و پیوســته حقــوق بــرشی مهاجــران را نادیــده 

گرفتــه انــد.

رشایــط  یونــان،  در  مهاجــران  ویــژه ی  اردوگاه هــای  در 

ــی در  ــوار تر از زندگ ــتانی دش ــران افغانس ــرای مهاج ــی ب زندگ

اســت. افغانســتان  روســتای  دورافتاده تریــن 

در ایــن اردوگاه هــا مهاجــران از امنیــت غذایــی محــروم 

دست رســی  نیــز  صحــی  خدمــات  بــه  همین طــور  و  بــوده 

ــیدگی  ــد رس ــدی در رون ــل کن ــه دلی ــم ب ــویی ه ــد. از س ندارن

ــار  ــه ناچ ــران ب ــاد مهاج ــار زی ــران، ش ــای مهاج ــه پرونده ه ب

ماه هــا و حتــا نزدیــک بــه ســه ســال را در ایــن اردوگاه هــا 

رسگردانــی کشــیده انــد.

ــث  ــمی، باع ــی و جس ــوار روان ــط دش ــن رشای ــی در ای زندگ

ــی کاری و  ــم ب ــویی ه ــت. از س ــده  اس ــران ش ــنج در مهاج تش

بی رسنوشــتی مهاجــران در ایــن اردوگاه هــا باعــث شــده اســت 

ــد.  ــم بیفتن ــان ه ــه ج ــی ب ــرای رسگرم ــی ب ــران گاه ــه مهاج ک

کم تــر روزی هســت کــه در ایــن اردوگاه مهاجــران افغانســتانی 

بــا هــم و یــا بــا مهاجــران کشــورهای دیگــر درگیــر نشــوند.

مهاجــران افغانســتانی از بــس کــه در ایــن اردوگاه هــا 

دشــواری زندگــی را کشــیده انــد، نزدیــک بــه 43 درصــد 

آن هــا خواهــان برگشــت بــه افغانســتان شــده انــد؛ ایــن آمــار 

از ســوی وزارت مهاجــران و بازگشــت کنندگان ســه مــاه پیــش 

ــه نــرش رســید .  ب

قــرار بــر ایــن بــود کــه هیأتــی از افغانســتان بــه رهــری وزیــر 

ــات  ــن هی ــرود. ای ــان ب ــه یون ــت کنندگان ب ــران و بازگش مهاج

قــرار بــود بــا دولــت یونــان وارد گفت وگــو شــده و زمینــه را بــرای 

بازگشــت داوطلبانــه ی ایــن مهاجــران مهیــا کنــد.

ــورت  ــش ص ــم پی ــاه و نی ــک م ــن کار ی ــود ای ــرار ب ــه ق البت

بگیــرد؛ امــا کوتاهــی وزارت مهاجــران و بازگشــت کنندگان، 

باعــث شــده اســت کــه هنــوز هــم صدهــا مهاجــر افغانســتانی 

در رسمــای جان ســوز زمســتان زیــر خیمه هــای بــدون بــرق 

ــد. ــب و روز کنن ش

در ایــن اردوگاه هــا وضعیــت زنــان و کــودکان وخیم تــر از 

دیگــران اســت. زنــان در ایــن اردوگاه هــا بــه دلیــل درگیری های 

ــاس  ــرد، احس ــورت می گی ــردان ص ــان م ــه می ــی ک ــر از گاه ه

امنیــت خــود را از دســت داده انــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه 

در )29 جنــوری( ســال گذشــته ی میــالدی، دو مهاجــر جــوان 

افغانســتان در اردوگاه موریــا بــه رضب چاقــو زخمــی شــده انــد.

ــان مهاجــران را از  ــود کــه دولــت یون از ســوی دیگــر قــرار ب

ــن  ــا ای ــد؛ ام ــال ده ــان انتق ــر یون ــهر های دیگ ــه ش ــا ب جزیره ه

رونــد نیــز تــا هنــوز بــه گونــه ی کامــل تطبیــق نشــده و از ســویی 

ــه نظــر منی رســد. ــی ب هــم عمل

فرزندان زمین

 وضعیت بد مهاجران 
افغانستانی در یونان

ولی روزبه

دکرت عارف نعیم زاد

توسعه ی پایدار: راه پر خم وپیچ تا رسیدن 
مطالعه ی  توسعه ی پایدار، 

مجموعه ی بزرگ و پیچیده ای 

از شاخص ها را در بر می گیرد 

و جنبه های مختلف توسعه 

را توصیف می كند. اساساً 

برای ارتقاء توسعه ی پایدار، 

شاخص های قوی بومی باید 

شناسایی و به كار گرفته شود. 

شاخص های توسعه ی پایدار، 

باید بر مبنای انرژی، منابع 

طبیعی، کیمیایی، منابع و 

معیارهای توسعه  توجه مناید. 
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صبح کابل: در ابتدا از خو دتان بگویید؟

عایشــه خــرم: عایشــه خــرم اســتم، دانش جــوی 

و علــوم سیاســی  ســال ســوم دانش کــده ی حقــوق 

دانشــگاه کابــل و مناینــده ی جوانــان افغانســتان در 

ســازمان ملــل متحــد بــرای ســال 2019 ، بیشــر مایــل 

ــای  ــان و فعالیت ه ــه ی رُم ــاالت، مطالع ــن مق ــه نوش ب

رضاکارانــه ی اجتاعــی اســتم. 

صبــح کابــل: شــا از نســلی اســتید کــه بــه خاطــر 

جنــگ مهاجــر شــدید؛ زندگــی در مهاجــرت چگونــه 

ــود؟ ب

عایشــه خــرم: خیلــی دقیــق دوران مهاجــرت را 

بــه یــاد نــدارم؛ زیــرا پنج ســاله بــودم کــه بــه کابــل 

و  مهاجــرت  روزگاران  ســختی  از  امــا  برگشــتیم؛ 

و  از خانــواده  تنگ دســتی آن زمــان خیلــی قصه هــا 

شــنیده ام. اقــارب 

صبــح کابــل: شــا در جایــی گفتیــد کــه »روزی 

رشایــط تغییــر می کنــد اکنــون نیــز رشایــط تغییــر 

کــرده اســت« می خواهــم بدانــم ایــن تغییــر چــه زمانــی 

ــد؟ ــل ش ــان تبدی ــاور ت ــه ب ب

عایشــه خــرم: بــا وجــود متــام مصایــب و مشــکالت 

ــا  ــش فرصت ه ــه ی افزای ــه در عرص ــری ک ــروزه، تغیی ام

و  بهــر  شــده،  ایجــاد  مــا  نســل  بــرای  امکانــات  و 

ــار  بیشــر از امکاناتــی اســت کــه نســل قبلــی در اختی

داشــتند؛ بــه خصــوص در مقایســه بــا 25 ســال اخیــر، 

ــه  ــر در جامع ــر و پررنگ ت ــش فعال ت ــروز نق ــا ام خانم ه

ــن  ــود بیشــر از ای ــر و بهب ــه تغیی ــدوار ب ــا امی ــد؛ ام دارن

ــور  ــا در رسارس کش ــه  ی افغان ه ــه هم ــن ک ــا ای ــتم ت اس

ــه از  ــهر، هم ــن ش ــا مرفه تری ــه ت ــن قری از دورافتاده تری

امکانــات و فرصت هــای مســاوی اســتفاده کننــد.

صبــح کابــل: ســال 2004 بــه کشــور تان برگشــتید؛ 

روزهایــی کــه هنــوز زخم هــای جنــگ بــر تــن شــهرهای 

افغانســتان دیــده می شــد از حــس و حــال آن روزهــای 

تــان بــرای مــان بگوییــد؟

اشــاره  قبــال  کــه  طــوری  هــان  خــرم:  عایشــه 

کــردم؛ چــون طفــل بــودم درک دقیــق از وضعیــت و 

ــن  ــا م ــدارم؛ ام ــال 2004 ن ــدگاری از س ــره ی مان خاط

ــتان از  ــه افغانس ــدم ک ــتان آم ــه افغانس ــی ب ــق زمان دقی

یــک مرحلــه ی تاریــک و دشــوار تاریــخ خــود گذشــته و 

دوبــاره در حــال نفــس کشــیدن و زنــده شــدن بــود. مــن 

ــودم کــه در  ــه ی محــدود اطفــال خوش بختــی ب از جمل

ســال 2005 در لیســه ی عالــی ماللــی زندگــی تعلیمــی 

ــه خاطــرم اســت.  خــود را آغــاز کــردم و آن روز دقیــق ب

ایــن را می دانــم کــه در آن زمــان امیــد بــه آینــده بیشــر 

ــود. از امــروز ب

ــم  ــانه را ه ــابقه ی کار در رس ــا س ــل: ش ــح کاب صب

ــوان یــک زن کــه در افغانســتان زندگــی  ــه عن ــد؛ ب داری

می کنــد، تجربــه ی کار در محیــط بیــرون از خانــه را 

ــد؟  ــه یافتی چگون

 عایشــه خــرم: امکانــات و فرصت هــای کاری بــرای 

ــروزه بیشــر از 20 ســال گذشــته  ــل ام خانم هــا در کاب

ــا درک  ــان ب ــرادران ش ــا ب ــم دوش ب ــا ه ــت و خانم ه اس

ــدی  ــت جدی ــرده و روای ــه کار ک ــود فعاالن ــؤولیت خ مس

ــد؛ محیــط کاری  ــه منایــش می گذارن از افغانســتان را ب

هم قطــاران  منحیــث  خانم هــا  پذیــرش  و  جــذب  و 

و هــم کاران و روحیــه ی تعــاون در جامعــه در حــال 

افزایــش و بهبــود اســت؛ امــا وضعیــت در اکــرث والیــات 

دیگــر افغانســتان کامــال متفــاوت و ناامیدکننــده اســت.

ــه  ــد ک ــم بگویی ــاال می خواه ــوب ح ــل: خ ــح کاب صب

مناینــده ی جوانــان در ســازمان ملــل شــده اســت و 

قــرار اســت بــرای یــک ســال آینــده از نســلی منایندگــی 

کنــی کــه از مــن آن آمــده اســت. از رونــد انتخــاب تــان 

ــان افغانســتان در ســازمان  ــده ی جوان ــوان مناین ــه عن ب

ــده ی نســل خــودت  ــد؛ چــه شــد کــه مناین ــل بگویی مل

شــدی؟

ــق قطع نامــه ی 2250 شــورای  عایشــه خــرم: مطاب

امنیــت ســازمان ملــل متحــد )جــوان، صلــح و امنیــت( 

ــازمان  ــب س ــح  از جان ــه ی صل ــان در پروس ــش جوان نق

ــایه ی  ــده و در س ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــد ب ــل متح مل

نــام  بــه  انتفاعــی ای  غیــر  نهــاد  قطع نامــه  همیــن 

ــا  ــه را ب ــن پروس ــار اول ای ــرای ب ــوان«، ب ــوران ج »اندیش

هــم کاری ســفارت هالنــد در ســال  2018 آغــاز کــرد و 

امســال بــا هــم کاری ســفارت آملــان در افغانســتان ایــن 

ــه ی  ــک پروس ــه ی ــد ک ــزار ش ــار دوم برگ ــرای ب ــه ب پروس

رقابتــی آزاد بــود و از رسارس افغانســتان در مرحلــه ی 

نخســت صــد تــن از طریــق فــورم آنالیــن ثبــت نــام کــرده 

ــری و  ــان تقری ــرای امتح ــه ی دوم ب ــه در مرحل ــد ک بودن

تحریــری 12 تــن بــه ســفارت آملــان دعــوت شــد و 

ــه  ــد ک ــاب ش ــن انتخ ــش ت ــد ش ــن، بع ــان 12 ت از می

امتحــان ایــن شــش تــن در وزارت خارجــه ی افغانســتان 

ــه  ــا هــم ب ــر پروســه  ب ــن در دور اخی ــه شــد. ســه ت گرفت

ــد  ــن کاندی ــان ســه ت ــد و باالخــره از می ــت پرداختن رقاب

دور نهایــی، لقــب مناینــده ی جوانــان افغانســتان بــرای 

ــردم. ــب ک ــال 2019 را کس س

مناینــده ی  مســؤولیت  پذیرفــن  کابــل:  صبــح 

جوانــان افغانســتان در ســازمان ملــل چــه تغییراتــی در 

ــته؟ ــان داش ــی ت زندگ

و  مســؤولیت  ایــن  پذیرفــن  بــا  خــرم:  عایشــه 

ــان  ــا جوان ــردم ب ــش ک ــی ام، کوش ــاز دوره ی منایندگ آغ

جرگــه ی  لویــه  در  افغانســتان  رسارس  از  افغانســتان 

ــدار  ــف دی ــای مختل ــح، در فرصت ه ــرای صل ــان ب جوان

کنــم و از آن هــا در مــورد پروســه ی صلــح، توقعــات و 

آرمان هــای شــان بپرســم. بــا متــام دیدارهایــی کــه 

ــم کــه آن  ــک نقطــه و درد مشــرک را دریافت داشــتم، ی

هــم آرزو بــرای صلــح و زندگــی نورمــال بــه دور از جنــگ 

ــا  ــان افغانســتان ب و صــدای فیــر و انفجــار اســت. جوان

آن کــه بی وقفــه تــالش می کننــد؛ امــا بــرای جلوگیــری 

از فــرار مغزهــا و دوام ایــن تالش هــا، بایــد امیــدی بــرای 

آینــده ی روشــن داشــته باشــند کــه در ایــن زمینــه خیلی 

از مســؤوالن ملــی و بین املللــی ناخشــنود و مأیــوس 

ــان  ــا جوان ــوره هایم ب ــاس و مش ــش مت ــا افزای ــتند. ب اس

ــا وجــود  ــی کــه همــه روزه ب ــرژی و زحات ــدن ان ــا دی و ب

متــام مایوســی ها متقبــل می شــوند، امیــدم بــرای یــک 

ــده و  ــر ش ــتان آزاد و آرام بیش ــر و افغانس ــده ی به آین

ــده،  ــور رنج دی ــن کش ــاخن ای ــدن و س ــرای مان ــم ب عزم

محکم تــر. و  راســخ تر 

صبــح کابــل: وارد شــدن تــان بــه عرصــه ی سیاســت 

و  کنش هــا  چــه  زن  یــک  حیــث  بــه  افغانســتان 

داشــت؟  جامعــه  در  واکنش هایــی 

عایشــه خــرم: مــن رســا نقــش فعــال سیاســی 

جوانــان  منایندگــی  نــدارم؛  سیاســت  در  اجرایــی  و 

و  سیاســی  غیــر  پروســه ی  یــک  هــم  افغانســتان 

در  خــود  درس  مــروف  فعــال  و  بــوده  بی طرفانــه 

ــتم. ــل اس ــگاه کاب ــل دانش ــط بین املل ــت رواب دیپارمتن

تــا  حایت هــا  و  تشــویق ها  از  کابــل:  صبــح 

تخریب هــا و محدودیت هــای تــان در ایــن راه بــرای 

بگوییــد؟ مــان 

ــن پروســه بیشــر  ــان ای عایشــه خــرم: مــن در جری

و  ملــی  مســؤوالن  برخــی  و  هم نســالنم  تشــویق  بــا 

ــت.  ــب و محدودی ــا تخری ــدم، ت ــه رو ش ــی روب بین امللل

جوانــان افغانســتان بــا ایــن پروســه امیــدواری جدیــدی 

ــت  ــم حای ــن پروســه و فعالیت های کســب کــرده و از ای

کردنــد؛ ایــن منایان گــر تغییــر بزرگــی در جامعــه ی 

بــه  نســبت  مــا  نســل  و متایــل  افغانســتان  ســنتی 

داشــن یــک صــدا و ســهم در موضوعــات مهــم مربــوط 

ــی  ــر را خیل ــن تغیی ــا اســت کــه مــن ای ــه رسنوشــت م ب

امیدوارکننــده یافتــم.

در  جوانــان  مناینــده ی  کــه  حــاال  کابــل:  صبــح 

ســازمان ملــل اســتید، از زن افغانســتان چــه تصویــری 

می خواهیــد بــه جهــان ارائــه کنیــد؟ برنامه هایــی را کــه 

بــرای یــک ســال کاری تــان در نظــر داریــد، چیســت؟

عایشــه خــرم: مــن بیانیــه ام را در )16 دســمر( 

ــد از  ــد بع ــل متح ــت مل ــورای امنی ــال 2019 در ش س

دیــدار، مشــوره و گفت وگــو بــا جوانــان ایــراد کــرده 

و  متحــد  ملــل  ســازمان  جــدی  تــالش  خواســتار  و 

ــتان  ــح  افغانس ــه ی صل ــی در پروس ــه ی بین امللل جامع

ــادآور  ــان ی ــه جهانی ــر ب ــار دیگ ــک ب ــتم ی ــدم و خواس ش

شــوم کــه ایــن جنــگ چــه هزینــه ی ســنگینی دارد کــه 

جوانــان و اطفــال افغانســتان طــی دهه هــای جنــگ بــه 

دوش کشــیده انــد .

صبــح کابــل: صلــح در افغانســتان بــا خرهایــی 

ــان  ــر ت ــه نظ ــنوید، ب ــانه ها می ش ــا از رس ــن روزه ــه ای ک

انتظــار  در  هم چنــان  بایــد  یــا  اســت  دســت یافتنی  

ــت؟ ــح نشس صل

ــا خرهــا و تبلیغــات منفــی ای کــه  عایشــه خــرم: ب

ــره  ــح و مذاک ــورد صل ــانه ها در م ــدادی از رس ــروز تع ام

بــا طالبــان پخــش می کننــد، موافــق نیســتم؛ اگــر 

مجرایــی هــم بــرای صلــح و امیــدی بــرای یــک فــردای 

بهــر هــم وجــود داشــته باشــد، بــا ایــن پیام هــا و 

تبلیغــات منفــی ممکــن آن فرصــت هــم از دســت بــرود. 

بــا وجــود متــام دغدغه هــا، بایــد امیــد بــه صلــح را زنــده 

نگــه داشــت؛ در غیــر آن، ادامــه ی وضعیــت فعلــی و 

قربانــی شــدن همــه روزه ی مــردم ملکــی، فاجعــه ی 

ــتم  ــدوار اس ــت. امی ــد داش ــراه خواه ــه هم ــری ب بزرگ ت

ــی  ــر خــالف تصــور بعضی هــا ســبب قربان ــح ب ــن صل ای

شــدن حقــوق و دســت آوردهای مــا نشــده و ایــن جنــگ 

ــده باشــد. ــه نســل آین ــی ب ــد میراث نبای

صبــح کابــل: آن طــوری کــه اشــاره داشــتید، در روند 

گزینــش تــان به عنــوان مناینــده ی جوانــان افغانســتان، 

ــی  ــود و صلح خواه ــح ب ــه ی صل ــان روی مؤ لف ــز ت مترک

ــد؛ از  ــارزه می کنی ــش مب ــه برای ــت ک ــی اس از آرمان های

رشوع مســیر تــان تــا کنــون چقــدر بــه موفقیــت خــود را 

ــد؟  ــک می بینی نزدی

ــات  ــی از موضوع ــح، یک ــروزه صل ــرم: ام ــه خ عایش

خیلــی مهــم در افغانســتان اســت. در ایــن پروســه، 

ــه  ــد ک ــا بدانن ــد ت ــن بودن ــال ای ــه دنب ــر ب داوران بیش

مفکــوره و دغدغــه ی جوانــان در مــورد صلــح چیســت و 

ــرای طرف هــای مذاکره کننــده، از  چــه پیشــنهادهایی ب

جانــب جوانــان خواهیــم داد؛ ایــن موضــوع اصلــی مــورد 

ــود. بحــث در همــه ی دوره هــای مناظــره ب

رسان  بــا  هــم  دیدارهایــی  شــا  کابــل:  صبــح 

حکومــت وحــدت ملــی در ایــن روزهــا داشــتید؛ بــه نظــر 

ــر  ــه تغیی ــاور ب ــان ب ــور م ــی کش ــای سیاس ــا چهره ش

ــد؟ دارن

ــد  ــی کــه جنــگ خامتــه یاب عایشــه خــرم: در صورت

ــت و  ــرای پیرشف ــت ب ــی فرص ــورت طبیع ــه ص ــان ب و زن

ــهم  ــز س ــان نی ــتم زن ــن اس ــد، مطم ــدا کنن ــوزش پی آم

و  یافتــه  افغانســتان  سیاســت  در  گســرده  و  فعــال 

ــد آورد. ــت خواهن ــه دس ــود را ب ــگاه خ جای

ــان مأموریتــت  ــرای پای ــی کــه ب صبــح کابــل: ایده آل

در ســازمان ملــل در نظــر گرفتــه  ایــد، چیســت؟

عایشــه خــرم: ایده آلــی کــه مــن در ذهــن دارم، 

ایــن اســت کــه صــدای جوانــان افغانســتان را کــه 

ــه  ــتند، ب ــی اس ــگ تحمیل ــن جن ــان ای ــرین قربانی بیش

ــی در  ــش کوچک ــم و نق ــانده باش ــان رس ــوش جهانی گ

ــث  ــد منحی ــال بع ــک س ــم. ی ــا کن ــح ایف ــراری صل برق

ــه شــکل وســیع تر،  ــدوار اســتم ب یــک فعــال جــوان امی

فعال تــر و مؤثرتــر بــا هم نســالن و بــرای هم نســالن 

خــود بــه جامعــه و جوانــان افغانســتان مصــدر خدمــت 

ــوم. ــر ش بیش

جهانــی  بــه  را  پایــت  کــه  حــاال  کابــل:  صبــح 

بزرگ تــر از افغانســتان گذاشــتی، می خواهــم بدانــم 

ــم  ــان مه ــرای جه ــدر ب ــه ق ــتان چ ــورت افغانس ــه کش ک

اســت؟

عایشــه خــرم: اگرچــه افغانســتان فعــال در وضعیــت 

دشــورای قــرار دارد؛ امــا جهانیــان متوجــه اهمیــت 

در  صلــح  و  اســتند  رسزمیــن  ایــن  جیواســراتژیک 

بــود.  افغانســتان ضامــن صلــح در منطقــه خواهــد 

ــی   ــت واقع ــم و درک وضعی ــرای فه ــه رضورت ب ــر چ اگ

ــن  ــا ای ــد ت ــش یاب ــان افزای ــزد جهانی ــد ن ــتان بای افغانس

ــی  ــت واقع ــق وضعی ــب و مطاب ــل مناس ــای ح ــه راه  ه ک

گرفتــه شــود. مهم  تریــن فکتــور در ایــن نقطــه ی زمانــی 

حســاس، هم بســتگی و اجــاع ملــی روی یــک آینــده ی 

ــتان  ــه افغانس ــح ب ــخ در آوردن صل ــزم راس ــرک و ع مش

اســت؛ در غیــر آن بــا ادامــه ی وضعیــت کنونــی و نــاکام 

شــدن پروســه ی صلــح، افغانســتان بــه ورطــه ی جدیــدی 

از تشــنجات داخــل شــده و میــدان رقابــت و زورآزمایــی 

قدرت هــای منطقــه ای و بین املللــی خواهــد شــد.

صبــح کابــل: بــاورت چیســت؟ آیا جنــگ افغانســتان 

ــت؟ را پایانی هس

ــن  ــرای ای ــتم؛ ب ــد اس ــن  امی ــه ای ــرم: ب ــه خ عایش

آرمــان تــالش می کنــم و بــرای تحقــق ایــن رؤیــا ماننــد 

ــم. ــا می کن ــر دع ــان دیگ ــوان افغ ــر ج ه

از تمجید تا نقد و اصالح

جنگ نباید میراثی برای نسل آینده  باشد

عایشه خرم  »مناینده ی جوانان افغانستان در سازمان ملل«
حسن ابراهیمی 

گفت وگو کننده

       اشــاره: عایشــه خــرم، مــدت یــک ســال 

ــی  ــل منایندگ ــازمان مل ــان در س ــان افغ از جوان

جنــگ  نســل  از  خــرم،  خانــم  می کنــد. 

افغانســتان اســت. او، در طــول ایــن ســال ها 

فعالیت هــای  نیــز  فرهنگــی  حوزه هــای  در 

در  خــرم،  عایشــه  اســت.  داشــته  زیــادی 

ــی  ــانه های چاپ ــی از رس ــا بعض ــب ب دوران مکت

و  ویســا  روزنامه هــای  بــا  و  داشــته  همــکاری 

افغانســتان تایمــز کار کــرده اســت. پــس از آن 

نیــز در تلویزیــون کابــل نیــوز ویراســتار بخــش 

ــازمان  ــک س ــا ی ــوده و ب ــی ب ــای بین امللل خربه

غیرانتفاعــی در کابــل بــه عنــوان کارآمــوز و 

داوطلــب در بخــش جوانــان و شبیه ســازی ملــل 

متحــد کار کــرده اســت. او، در )۷ اکتــرب( ســال 

2019 میــادی، بــه عنــوان مناینــده ی جوانــان 

ــت.  ــده اس ــی ش ــل معرف ــازمان  مل ــان در س افغ

ایــن پروســه از طــرف نهــاد اندیشــه وران جــوان، 

ســفارت آملــان، یونامــا و وزارت خارجــه دایــر 

ــت. ــده اس ش
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جنگ امیدهای محرومان را برباد 

از  تکه ای  نیز  سخن  این  می دهد. 

است  لوترکینگ  مارتین  سخرنانی 

قرار  ماروین  و  من  بحث  موضوع  که 

این  در  لوترکینگ،  مارتین  گرفت. 

سخرنانی خود، با یادآوری وضعیتی که سیاهان امریکا 

گرفتار آن بودند، به مخالفت جنگ ویتنام حرف می زند. 

امریکاییان  برای  هنگام،  آن  در  او  سخرنانی  شنیدن 

تندروی که آبرو و اعتبار امریکایی خویش را در جنگ 

ویتنام می دیدند، تحریک کننده بود؛ اما لوتر کینگ بر 

نقطه ی مشرکی ناخن می گذارد که همه ی امریکاییان 

بر  ویران کننده ای  اثرات  جنگ  داشتند:  توافق  آن  با 

انسان های  و محروم ترین  آرزوهای فقیرترین  و  امیدها 

دارد. کشور  داخل  در  امریکایی 

تکه ای که در این سخرنانی ماروین را به خود جلب 

هر  که  است  مارتین لوترکینگ  از  حرفی  است،  کرده 

جنگ افروزی در هر زمانی می تواند مخاطب آن باشد. 

جامعه ی  در  که  را  سیاه  جوانان  ما  می گوید:  کینگ 

می داریم  بر  اند،  شده  کشانده  ادبار  به  شان  خود 

در  را  آزادی  تا  می فرستیم  دورتر  مایل  هزار  هشت  و 

شان  خود  حاالنکه  کنند،  ضانت  آسیا  جنوب رشق 

هان آزادی را در جنوب غرب جورجیا و یا رشق هارمل 

ندارند. او می گوید ما همه روزه در صفحه ی تلویزیون 

جوانان سیاه و سفیدی را می بینیم که خون های شان 

را در سنگری مشرک برای ملتی می ریزند که این ملت 

هنوز قادر نشده است سیاه و سفید را در یک مکتب در 

صندلی مشرک کنار هم بنشاند. آن ها را می فرستیم 

یک  در  را  کلبه هایی  وحشیانه،  همبستگی ای  با  تا 

در  بسوزانند حاالنکه می دانیم خودشان  فقیر  قریه ی 

زندگی منی توانند.  اپارمتان مشرک در شیکاگو  یک 

فریاد  نکته ها  همین  یادآوری  با  کینگ  لوتر  مارتین 

بهره برداری  همچون  مقابل  در  منی توانم  من  می زند: 

ظاملانه از فقیران و محرومان این کشور ساکت مبانم.

را  لوترکینگ  مارتین  سخنان  از  بخش  این  ماروین 

به عنوان مانیفیست مبارزه ی جدید او در امریکا اعالم 

ماروین  شد.  نیز  او  قتل  باعث  نهایت  در  که  می کند 

می گوید: فکر نکنید که آزادی در این کشور اجازه ی 

هر  در  شا  می دهد.  شا  برای  را  حرفی  هر  گفن 

می کنید.  عمل  آن  مطابق  که  دارید  ظرفیتی  جامعه 

جامعه ی امریکایی هم ظرفیتی دارد. این ظرفیت اگر 

پر شد، تحمل هیچ چیزی را منی تواند حتا آزادی را.

رایج  با عقیده ی  نیز دارد که  ماروین حرف دیگری 

او  دارد.  تفاوت  اعتقادات مذهبی مسیحیان  مورد  در 

می گوید: این ادعا که گویا مسیح پیامر صلح و آشتی 

و عدم خشونت به متام معنا بود، حرف درستی نیست. 

می بینید  بخوانید  را  انجیل ها  و  بروید  وقتی  شا 

وجه  هیچ  به  یهود  مالیان  برابر  در  مسیح  لحن  که 

آشتی جویانه نیست و برعکس، رسارس مملو از خشم و 

عصیان است و اغلب رکیک ترین دشنام ها را نثار شان 

تأکید  عدالت  بر  مسیح  می گوید:  ماروین  می کند. 

تأکید  می داند.  همه چیز  اساس  را  عدالت  و  می کند 

برانگیزد،  را  عدالت  دشمنان  خشم  وقتی  عدالت،  بر 

مگر می تواند برچسب عدم خشونت به آن معنایی که 

جالبی  نکته ی  ماروین  باشد؟  داشته  می گویند  حاال 

وقتی  هم  را  مسیح  غربی ها  اصوالً  می کند:  طرح  را 

بازآفرینی  خود  شایل  و  شکل  به  غرب،  به  آوردند 

جنبه ی  ترویج  با  که  بود  روم  امپراطوری  این  کردند. 

خشونت پرهیزی مسیح، مردم را به این تلقین می کرد 

را  ستمگران  طرف  از  بی عدالتی  و  ستم  هرگونه  که 

قابل تحمل بدانند، حتا در حدی که گفتند: دشمن 

می گوید:  ماروین  باشید.  داشته  دوست  هم  را  خود 

خطرناک  دشمنی اش  آن که  و  می کند  دشمنی  آن که 

است، کسی است که زور و قدرت دارد. وقتی او با تو 

و  آشتی  و  به مدارا  دوباره  را  تو  اما  خصومت می کند؛ 

مساملت جویی تشویق می کند در واقع می خواهد تو 

را خنثا و بی تحرک بسازد. ماروین دوران قرون وسطی 

را توطیه ای مشرک میان امپراتور و کلیسا می داند و 

برای  را  وضعیت  هم  به کمک  این ها  که  است  معتقد 

کسی  هیچ  که  بودند  ساخته  بد  و  سیاه  چنان  مردم 

در برابر حاکمیت شان حرف نزند. او این سخن یکی 

از انقالبیون افریقا را به یاد می آورد که می گفت: سه 

صد سال پیش، وقتی اروپاییان به قاره ی افریقا آمدند 

ما طال و ثروت داشتیم و آن ها انجیل؛ بعد از سه صد 

انجیل. ما  دارند،  ثروت  و  آن ها طال  سال، 

ماروین می گوید: مارتین لوترکینگ این حکایت را 

دگرگون کرد و گفت: یک کشیش و یک فرد کلیسایی 

و  ناروایی  برابر  در  تا  دارد  مسؤولیت  و  می تواند 

راه  که  بود  او  و  کند  بلند  را  خود  بی عدالتی، صدای 

به  را  آن ها  و  کرد  باز  سیاهان  مدنی  اعراض  برای  را 

از  بخش  این  ماروین،  کرد.  تشویق  مدنی  مقاومت 

سخنان مارتین لوترکینگ را خیلی قوی و الهام بخش 

فقیرانه ی  کلبه های  میان  وقتی  می داند: من همیشه 

که  می دهم  تذکر  شان  برای  حرکتم،  در  سیاهان 

یا  مولوتف  کوکتل  از  استفاده  طریق  از  آن ها  مشکل 

عمیق ترین  می کوشم  همیشه  منی شود.  حل  تفنگ 

برای  خشونت  عدم  مبارزه ی  به  نسبت  را  تعهداتم 

پس  که  می پرسند  آن ها  وقتی  اما  دهم؛  انتقال  آنان 

کشور  اگر  که  می پرسند  وقتی  و  چه؟  ویتنام  جنگ 

ما این همه خشونت عظیم را برای حل مشکالتش بر 

تغییری  منی توانستیم  آیا  منی کرد،  تحمیل  دیگران 

کنیم؟  ایجاد  داریم  رضورت  خود  کشور  در  که  را 

رنج دیده  فقیران  منی شود  می کنم  فکر  که  اینجاست 

بزرگ ترین  حاالنکه  کرد  تشویق  مساملت جویی  به  را 

و  می کنند  زندگی  خشونت  با  ما  کشوری  قدرت های 

اند. جهان  در  خشونت  تغذیه ی  منبع  بزرگ ترین 

روشن  لوترکینگ  مارتین  پیام  می گوید:  ماروین 

پوشاندن درد اصلی جامعه ی خود که  برای  بود: چرا 

تبعیض و بی عدالتی است، همه ی توجهات را به بیرون 

بهای  با جنگی که  آن هم  از کشور معطوف می کنیم، 

آن باز هم کمر مردم ما را در داخل کشور می شکند؟ 

ماروین می گوید: مارتین لوتر کینگ و مالکوم ایکس 

مالکوم  که  راهی  اما  می نالیدند؛  درد  یک  از  دو  هر 

می توانست  این که  وجود  با  می کرد  پیشنهاد  ایکس 

نجات  برای  راهی  اما  کند؛  تشفی  را  سیاهان  خشم 

آنان در پی نداشت. راه مارتین لوترکینگ، راهی بود 

که وجدان و قانون اساسی امریکا پشتوانه ی آن بود و 

در نهایت مجبور بودند به سخنان کینگ توجه کنند. 

اوباما فرزند راه مارتین  ماروین خیلی ساده می گوید: 

ایکس. مالکوم  از  نه  است،  لوترکینگ 

را  دیگری  سخن  ماروین  امروز،  بحث های  در 

جامعه ی  وقت شناسی  در  امریکا  کرد:  یادآوری  نیز 

مشکالتی  با  که  می داند  است.  عجیبی  و  باظرفیت 

کنار  منطقی  و  معقول  چگونه  می شود  گرفتار  که 

بیاید و آن را از رس خود دور کند. بااین هم، ماروین از 

وقت شناسی و هوشیاری مارتین لوترکینگ هم متجید 

می کند: مارتین لوترکینگ فهمید که مبارزه ی امریکا 

در برابر کمونیسم بهرین فرصت برای سیاهان امریکا 

است تا از آزادی و حقوق برابر شهروندی که در قانون 

اساسی این کشور در برابر نظام استبدادی و توتالیر 

حقوق  و  بزنند  حرف  می کند،  منایندگی  کمونیستی 

می گوید  ماروین  کنند.  حاصل  را  خود  پایال شده ی 

دوران جنگ  در  امریکا  آشیل  پاشنه ی  این هان  که 

مبارزان  دیگر  و  لوترکینگ  مارتین  برای  که  بود  رسد 

حقوق مدنی امریکا فرصت داد تا تغییرات کشورشان 

را رسعت بخشند. ماروین می گوید: این درس مارتین 

است. آموزنده  ما  همه ی  برای  نیز  لوترکینگ 

خانواده6

طبــق بررســی های انجام شــده، بیشــر مردهــا 

در زمانــی کــه از تــوان مالــی برخــوردار اســتند، 

حتــا در صورتــی کــه والدیــن و خواهــران نیــازی 

هــم نداشــته باشــند، بــه آن هــا کمــک می کننــد. در 

واقــع ایــن می توانــد روشــی باشــد تــا مــرد محبــت و 

ــه  ــراز کنــد. البت ــواده ی خــود اب ــه خان عالقــه اش را ب

گاهــی دیــده می شــود کــه مــرد بــرای گرفــن محبــت 

از جانــب آن هــا ایــن کارهــا را انجــام می دهــد کــه در 

ایــن صــورت بایــد بررســی کــرد چــرا چنیــن روشــی را 

انتخــاب کــرده اســت.

در مواقعــی کــه خانــواده از تــوان مالــی برخــوردار 

ــارج  ــس مخ ــکالتی از پ ــل مش ــه دلی ــا ب ــد و ی نباش

ــی هســتند کــه خــود شــان چــه  ــز مردان ــد، نی برنیای

تأمیــن باشــند چــه نباشــند، هــر آنچــه کــه در تــوان 

شــان هســت را در قبــال آن هــا انجــام می دهنــد. 

معمــوال در زمان هایــی کــه مــرد می بینــد پــدر از 

کار افتــاده و درآمــد نــدارد و یــا درآمــدش کافــی 

خواهرهــای  یــا  بیــوه  مــادر  داشــن  منی باشــد، 

کوچک تــر از خــود کــه بــه کمــک و پشــتیبانی او 

نیــاز داشــته باشــند، بــه ایــن شــکل رفتــار می کننــد. 

در متامــی ایــن مــوارد احســاس مســؤولیت و وظیفــه 

ــود  ــا وج ــت ب ــن اس ــده و ممک ــر ش ــوهر بیش در ش

مشــکالت مالــی و کم بودهــای خانــه ی خــود، کمــک 

ــد. ــغ نکن ــا دری ــود را از آن ه خ

نکاتی برای مردان

نکتــه ی اصلــی بــرای آن کــه کمــک مالــی بــه 

خانــواده ی  تــان منجــر بــه بــروز مشــکالتی در زندگــی 

بتوانیــد  اســت کــه  ایــن  نشــود،  زناشــویی شــا 

ــاع از  ــت اوض ــا مدیری ــد ت ــدی کنی ــت اولویت بن درس

دســت شــا خــارج نشــود. بســیاری از حساســیت ها 

و مشــکالتی کــه بیــن شــا و همــر تــان ایجــاد 

ــای  ــی از رفتاره ــته ناش ــد ناخواس ــود، می توان می ش

اشــتباه شــا باشــد. توجــه بــه نــکات زیــر می توانــد 

ــد.  ــه شــا کمــک کن ــه ب ــن زمین در ای

• بیــن خانــواده ی خــود و همــر تــان جبهه بنــدی 

. نکنید

بــه  نســبت  تــان  همــر  کــه  هنگامــی   •

بــه  می شــود،  حســاس  شــا  مالــی  کمک هــای 

جــای صحبت هــای جانب دارانــه، گفت وگــو را بــه 

زمانــی کــه هــردوی شــا در آرامــش اســتید، موکــول 

کنیــد.

تــان  همــر  بگذاریــد  گفت وگــو،  هنــگام   •

نیازهــای خــود را آزادانــه بــا شــا در میــان بگــذارد. 

خانــواده ی  بــه  مالــی  کمک هــای  مــورد  در   •

خــود  بــا همــر  شــفاف  طــور  بــه  تــان  همــر 

صحبــت کنیــد. پنهــان کاری می توانــد منجــر بــه 

افزایــش حساســیت ها و بــاال گرفــن هــر چــه بیشــر 

مشــکالت میــان شــا و خانــواده  ی تــان شــود.

مــردان بایــد ایــن را در نظــر بگیرنــد کــه اگــر 

ــال  ــن ح ــد و در عی ــواده را دارن ــکیل خان ــد تش قص

ــد،  ــیدگی کنن ــود رس ــن خ ــه والدی ــد ب ــه دارن وظیف

بهــر اســت بیشــر در بــاره ی ازدواج بیندیشــند کــه 

ــد  ــی را دارن ــر دو زندگ ــارج ه ــی دادن مخ ــا توانای آی

ــر  ــر هم ــود در براب ــؤولیت های خ ــد مس و می توانن

ــکل  ــه ش ــود ب ــواده ی خ ــال خان ــن ح ــود و در عی خ

ــد. ــام دهن ــت انج درس

بهــر اســت اگــر قصــد تشــکیل چنیــن زندگــی ای 

را دارنــد، بــا همــر آینــده ی خــود صداقــت داشــته 

و از ابتــدا رشایــط خــود را توضیــح دهنــد. بــرای 

ــدا  ــان ابت ــدی از ه ــای بع ــری از ناراحتی ه جلوگی

ــا اعتــاد و حایــت همــر را جلــب  تــالش کننــد ت

کننــد.

نکاتی برای زنان

ــته  ــط داش ــتی از رشای ــد درک درس ــر زن بتوان اگ

باشــد و برخــوردی مناســب کنــد، حتــا در رشایطــی 

منی دهــد  انجــام  را  خــود  تعهــدات  همــر  کــه 

تغییــر  نفــع خــود  بــه  را  نیــز می توانــد وضعیــت 

دهــد؛ بــرای مثــال خامنــی در قبــال وجهــی کــه 

مخالفــت  می دهــد،  خانــواده اش  بــه  همــرش 

ــه  ــا ب ــد ت ــالش می کن ــوا، ت ــرزدن و دع ــا ُغ ــرده و ب ک

ــرای  ــرد ب ــی م ــن رشایط ــد؛ در چنی ــود برس ــق خ ح

آرام کــردن فضــای خانــه بــا او موافقــت می کنــد؛ 

امــا کمک هــای خــود را بــه صــورت مخفیانــه بــه 

کــه خانــم  نگذشــت  دیــری  خانــواده می رســاند. 

از طریقــی متوجــه ایــن مســأله شــد و عــالوه بــر 

ــر  ــه هم ــبت ب ــادی نس ــی، بی اعت ــکالت قبل مش

در خانــم شــکل می گیــرد. بــرای پیش گیــری از ایــن 

ــه حــل مشــکالت  ــد ب ــر می توان ــکات زی مشــکالت، ن

ــد. ــک کن ــا کم ش

ــو  ــری گفت وگ ــدون موضع گی ــان ب ــر ت ــا هم • ب

کنیــد و نیازهــای خــود را بــا او در میــان بگذاریــد. 

• تــالش کنیــد تــا علــل کمــک  مالــی شــوهر بــه 

ــن  ــات او در ای ــا احساس ــد و ب ــواده اش را دریابی خان

ــد.  ــی کنی ــه هم دل زمین

• بــه جــای بدگویــی از خانــواده ی همــر در 

مقابــل شــوهر تــان، بــر مشــکالت زندگــی خــود 

ــی زندگــی  ــرای رفــع مشــکالت مال ــد و ب مترکــز کنی

ــدی  ــا را اولویت بن ــان آن ه ــوهر ت ــک ش ــه کم ــود ب خ

ــد.  کنی

تأثیر کمک مالی شوهر 
به خانواده

جنگ امیدهای محرومان را برباد می دهد 
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عزیز رویش

اســت  چالش هایــی  از  اقتصــادی  مشــکالت 

ــدل دخــران  ــد و ب ــاری، ب کــه در ازدواج هــای اجب

و ازدواج هــای زیــر ســن نقــش مهــم دارد. فقــر 

بــودن  پــول دار  کــه  خانواده هــا ســبب می شــود 

بــرای  ازدواج  معیارهــای  از  یکــی  خواســتگار 

باشــد. خانواده هــا 

ــر  ــی، دخ ــه راحت ــد ب ــول دار می توانن ــردان پ م

مــورد عالقــه ی شــان را حتــا در صــورت رضایــت 

نداشــن بــه نــکاح شــان درمی آورنــد و هســتند 

مــردان مســن پــول داری کــه بــرای ازدواج، دخــران 

بــرای  می دهنــد.  ترجیــح  را  ســال   و  کم ســن 

ــا  ــان ب ــر ش ــورد نظ ــر م ــدارد دخ ــی ن ــان، اهمیت آن

آن هــا چــه انــدازه تفــاوت ســنی دارد؟ آیــا ســن 

ــا خیــر؟  ــا او اســت ی دخــر مناســب بــرای ازدواج ب

آیــا دخــر بــرای ازدواج رضایــت دارد یــا خیــر؟ 

ــه  ــت ک ــن اس ــت دارد ای ــه اهمی ــی ک ــا موضوع تنه

او پــول دارد و تنهــا بــه همیــن دلیــل، از کســی 

ــا او ازدواج کنــد.  ــد ب کــه خواســتگای می کنــد، بای

می کنــد  حــس  خواســتگاری اش،  رد  صــورت  در 

کــه بــه غــرور مردانــه اش لطمــه وارد شــده اســت و 

رفتارهــای پرخاش گرانــه از خــود بــروز می دهــد.

دخــری  بــا  عدلــی،  نهادهــای  از  یکــی  در 

ــن  ــر ت ــته ب ــی آراس ــه لباس ــوان ک ــیا و ج خوش س

داشــت، آشــنا شــدم کــه برگــه ی درخواســت فســخ 

نامــزدی اش را بــه دســت داشــت؛ جوان تــر از آن 

بــود کــه پایــش بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی بــاز 

در  او  ســال  و  هم ســن  دخــران  بیش تــر  شــود. 

دانشــگاه ها و مراکــز تعلیمــی، مــروف ادامــه ی 

ــی در  ــا برگه های ــا او ب ــتند؛ ام ــان اس ــالت ش تحصی

دســتش بــرای رهایــی از زندگــی ای تکاپــو می کــرد 

کــه خانــواده اش در بــدل پــول برایــش رقــم زده 

ــد.  ان

چهــار  دارد؛  ســال   19 مســتعار(  )نــام  ســبا 

ســال پیــش، زمانــی کــه هنــوز نوجــوان اســت، مــرد 

بزرگ ســالی بــه خواســتگاری اش می آیــد. ســبا، 

هنــوز دانش آمــوز اســت و ســن مناســبی بــرای 

ازدواج نــدارد. از ســوی دیگــر خواســتگارش مــردی 

ــزادی  ــن نام ــا ای ــبا ب ــدرش. س ــر از پ ــت بزرگ ت اس

بــرای  او  نظــر  امــا  می دهــد؛  نشــان  مخالفــت 

خانــواده اش کــه دیگــر تصمیــم شــان را گرفتــه 

انــد، مهــم نیســت؛ او را بــه اجبــار بــا مــرد مســن و 

پــول داری کــه بــه خواســتگاری آمــده اســت،  نامــزد 

 . می کننــد

نامــزد شصت وچند ســاله ای کــه قاچــاق مــواد 

ــه از والیت هــای شــال  ــردی ک ــد؛ م مخــدر می کن

ــد.  ــال می ده ــدر انتق ــواد مخ ــل م ــه کاب ــور، ب کش

ــن  ــد، ای ــه می دانن ــزی ک ــا چی ــبا تنه ــواده ی س خان

ــد  ــه دار و می توان ــت رسمای ــردی  اس ــه او م ــت ک اس

بــرای ســبا و خانــواده اش زندگــی خوب و آســوده ای 

را فراهــم کنــد و آن هــا را از فقــر و بدبختــی نجــات 

دهــد.

نامــزد ســبا هــر از گاهــی بــه کابــل می آیــد 

و بــرای مالقــات ســبا بــه خانــه ی شــان مهــان 

می شــود. او هــر بــار بــه بهانه هایــی بــه دنبــال 

برقــراری رابطــه ی جنســی بــا ســبا اســت؛ امــا ســبا 

در رشایطــی ســنی ای نیســت کــه بتوانــد ایــن نــوع 

ــن  ــد و ای ــت می کن ــر مخالف ــرد. دخ ــه را بپذی رابط

ســبا  بــا  مــرد  کــه  می شــود  ســبب  مخالفت هــا 

خشــونت آمیز  و  توهین آمیــز  رفتــار  بــار  چندیــن 

ــد.  ــته باش داش

آزار، اذیت هــا و بدرفتاری هــای  از  بارهــا  ســبا 

نامــزدش بــه خانــواده اش شــاکی می شــود؛ امــا 

خانــواده اش بــاور منی کننــد. عــاله بــر ایــن کــه 

متهــم  را  او  منی گیرنــد،  جــدی  را  او  شــکایت 

نیــز  دیگــری  شــخصی  بــا  رابطــه  داشــن  بــه 

می کننــد و برایــش می گوینــد حتــا دلیــل ایــن 

در  دیگــری  مــرد  پــای  بــودن  بی عالقه گی هــا 

زندگــِی ســبا اســت.

رفت وآمد هــای نامــزدش، ســبا را تحــت فشــار 

تنهــا  هــم  خانــواده اش  و  می دهــد  قــرار  روانــی 

کــردن  قضــاوت  می کننــد،  برایــش  کــه  کاری 

اســت، نــه درک کــردن. 

بعــد از گذشــت چندیــن مــاه بــه همیــن منــوال، 

کابــل  راهــی  نامــزدش  کــه  روزهایــی  از  یکــی 

بــا مــواد مخــدر اســت، در یکــی از ایســت های 

شــال-کابل،  مســیر  شــاهراه های  بازرســی 

بازداشــت شــده و بعــد از تحقیــق و تعقیــب بــه 

می شــود.  محکــوم  ســال(   5( حبــس  مجــازات 

خانــواده ی ســبا بعــد از شــنیدن ایــن خــر و 

اطــالع از ایــن موضــوع، درمی یابنــد کــه او را بــا 

ــا  ــد؛ ام فروشــنده ی مــواد مخــدر نامــزد کــرده بودن

هنــوز هــم زمانــی کــه ســبا می خواهــد درخواســت 

مانــع  او  خانــواده ی  بدهــد،  نامــزدی  فســخ 

فســخ  صــورت  در  مبــادا  می گوینــد  و  می شــوند 

نامــزدی، مــرد پول هایــی را کــه بــرای آنــان هزینــه 

ــد. ــه کن ــت، مطالب ــرده اس ک

ســبا از شــکایت کــردن بــه نهاد هــای دولتــی 

در  نامــزدش  کــه  ایــن  از  و  می کنــد  خــودداری 

تــا حــدی  اســت،  دور  و  می بــرد  بــه رس  زنــدان 

خیالــش راحــت اســت؛ امــا بعــد از پنــج ســال 

ــی  ــد از رهای ــد. بع ــرون می آی ــدان بی نامــزدش از زن

ــزدش  ــا نام ــد ت ــبا می آی ــم رساغ س ــاز ه ــس ب از حب

ــا  ــار ب ــن ب ــبا ای ــا س ــود در آورد؛ ام ــکاح خ ــه ن را ب

ــزدی  ــخ نام ــت فس ــه درخواس ــد ک ــارت می گوی جس

و  فروشــنده   کــه  کســی  بــا  منی خواهــد  و  داده 

انتقال دهنــده ی مــواد مخــدر اســت، زندگــی کنــد.

بعــد از مدتــی خانــواده اش هــم از ســبا حایــت 

می کننــد و هزینه هایــی را کــه مــرد بــرای شــان 

ــد. ــرد می کنن ــاره مس ــود، دوب ــرده ب ــرف ک م

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

فقر خانواده ها و ناچاری در پذیرش خواستگارهای پول دار  
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ســازمان صحــت چیــن، روز دوشــنبه )14 دلــو( بــا نــرش 

گــزارش تــازه ای اعــالم کــرده اســت کــه هم زمــان بــا افتتــاح 

شــفاخانه ی هــزار بســر در شــهر »ووهــان«، آمــار قربانیــان 

ویــروس کرونــا در ایــن کشــور بــه 362 نفــر رســیده و بیــش 

از 17 هــزار 300 نفــر  دیگــر را در رسارس جهــان مبتــال 

کــرده اســت.

از  نفــر   1400 کــه  می شــود  گفتــه  هــم،  ســویی  از 

متخصصــان صحــت ارتــش چیــن نیــز بــرای درمــان مبتالیــان 

ویــروس کرونــا در ایــن شــفاخانه توظیــف شــده انــد.

ــن،  ــر در چی ــزار بس ــفاخانه ی ه ــاح ش ــا افتت ــان ب هم زم

ایــن کشــور اعــالم کــرده اســت کــه کار روی یــک شــفاخانه ی 

ــروس  ــان وی ــان مبتالی ــرای درم ــز ب ــر نی ــر دیگ ــزار بس 15 ه

ــان دارد. ــا، جری کرون

ــایی  ــه بازگش ــد ک ــزارش داده ان ــی، گ ــانه های چین رس

محدودیت هــای  و  اســت  افتــاده  تأخیــر  بــه  مکتب  هــا 

ــان«  ــهر »ووه ــور، در ش ــن کش ــت ای ــوی دول ــادی از س زی

ــده  ــع ش ــا، وض ــروس کرون ــه وی ــوده ب ــهرهای آل ــایر ش و س

ایــن کشــور  نقــاط دیگــر  از گســرش بیشــر آن در  تــا 

جلوگیــری شــود.

در همیــن حــال، ســازمان جهانــی صحــت نیــز در گــزارش 

ــه  ــال ب ــر در 26 کشــور مبت ــه اســت کــه 171 نف ــازه ای گفت ت

ــده اند. ــروس ش ــن وی ای

بــر اســاس ایــن گــزارش، اولیــن قربانی ویــروس کرونــا، روز 

ــت  ــه ثب ــن ب ــارج از چی ــن، خ ــو( در فیلیپی ــنبه )13 دل یک ش

رســیده کــه ایــن نگرانی هــای زیــادی را بــرای شــهروندان 

فلیپیــن و ســایر کشــورهای جهــان خلــق کــرده اســت.

ایــن ســازمان، گفتــه اســت کــه ایــن مــرد 44 ســاله، اهــل 

ــه  ــفر ب ــش از س ــاد، پی ــال زی ــه احت ــود و ب ــان ب ــهر ووه ش

ــود. ــال شــده ب ــروس مبت ــن وی ــه ای ــن، ب فیلیپی

از ســوی هــم ســازمان صحــت فیلیپیــن، گفتــه اســت کــه 

ایــن مــرد پــس از بســری شــدن در شــفاخانه ای در مانیــل، 

پایتخــت ایــن کشــور، عالئــم ذات الریــه بســیار شــدیدی را از 

خــود نشــان داده بــود.

در حــال حــارض، ایــن ویــروس در بیشــر از 20 کشــور 

ــهر  ــه در ش ــورهایی ک ــیاری از کش ــرده و بس ــیوع ک ــان ش جه

ــد کــه آن هــا را  ــالش می کنن ــز، ت ــد نی ووهــان دانش جــو دارن

ــد. ــن خــارج کنن از چی

بــا ایــن حــال، وزیــر صحــت افغانســتان، گفتــه اســت، 41 

ــان افغــان کــه در شــهر ووهــان چیــن گیــر  نفــر از دانش جوی

مانده انــد، بــه زودی بــه افغانســتان منتقــل خواهنــد شــد.

صحــت،  وزارت  کــه  اســت  گفتــه  فیــروز،  فیروزالدیــن 

افغانســتان،  بــه  کرونــا  ویــروس  ورود  از  جلوگیــری  بــرای 

اســت. گرفتــه  دســت  روی  را  الزم  آمادگی هــای 

ویــروس تــازه ی کرونــا، یــک از خطرناک تریــن ویــروس 

از نــوع خــود اســت کــه بــه تازگــی از شــهر ووهــان روســتای 

هوبــی چیــن، شــیوع پیــدا کــرد و بــه زودی در ســایر شــهر و 

کشــورهای دیگــر جهــان رســید کــه ایــن نگرانی  هــای زیــادی 

ــت. ــود آورده اس ــه وج ــان ب ــردم رسارس جه ــرای م را ب

در  ویروس هــا  کشــنده ترین  از  یکــی  کرونــا،  ویــروس 

ــت  ــان رسای ــه انس ــی ب ــات وحش ــه از حیوان ــت ک ــان اس جه

ــه،  ــدید، رسف ــب ش ــد، ت ــکان می گوین ــه پزش ــد. آن چ می کن

ــت. ــروس اس ــن وی ــی ای ــم اصل ــف، از عالی ــی و ضع نفس تنگ

وزیــر خارجــه ی ایــاالت متحــده ی امریــکا، از گــروه طالبــان 

خواســته اســت تــا اراده ی خــود را بــرای کاهــش خشــونت 

ــد. ــان بده نش

ــت  ــک نشس ــو( در ی ــنبه )14 دل ــو، روز دوش ــک پومپئ مای

خــری در اوزبیکســتان گفــت، گــروه طالبــان بایــد ثابــت 

ــا  ــح ب ــه ی صل ــای توافق نام ــش از امض ــد پی ــه می توان ــد ک کن

امریــکا، میــزان خشــونت ها را کاهــش بدهــد.

او افــزود: »توافــق صلــح نزدیــک اســت. هرچنــد در گذشــته 

هــم بــه امضــای توافق نامــه بــا طالبــان نزدیــک شــده بودیــم؛ 

امــا نــاکام شــد. دلیــل ناکامــی آن ناتوانــی طالبــان در نشــان 

دادن جدیــت شــان بــود.«

ــا  ــکا ب ــان امری ــق می ــه تواف ــت ک ــه اس ــو، گفت ــای پومپئ آق

ــاز  ــی و آغ ــان امریکای ــروج نظامی ــرای خ ــه را ب ــان، زمین طالب

می کنــد. فراهــم  بین االفغانــی،  گفت وگوهــای 

ایــن در حالــی اســت کــه زملــی خلیــل زاد، مناینــده ی 

ــتان،  ــح افغانس ــور صل ــکا در ام ــه ی امری ــژه ی وزارت خارج وی

روز شــنبه )12 دلــو( از اســالم آباد بــه کابــل آمــد و بــا رهــران 

ــدار کــرد. ــی دی حکومــت وحــدت مل

او در دیــدار بــا رییس جمهــور غنــی، بــا بیــان ایــن کــه در 

ــه ای  ــل مالحظ ــت قاب ــدام پیرشف ــان، ک ــا طالب ــا ب گفت وگوه

ــه  ــراز امیــدواری کــرد کــه در ایــن راســتا ب صــورت نگرفتــه، اب

ــد. ــی دســت یاب نتیجــه ی مثبت

آقــای خلیــل زاد، بــا اشــاره بــه جزئیــات اخیــر گفت وگوهــای 

ــا طالبــان در دوحــه، گفــت: »منتظــر پاســخ روشــن  ــکا ب امری

ــس و  ــرای آتش ب ــی ب ــزم عمل ــک مکانی ــاس ی ــر اس ــان ب طالب

یــا کاهــش قابــل مالحظــه و پایــدار خشــونت کــه مــورد قبــول 

ــکا باشــد، اســتیم.« مــردم افغانســتان و حکومــت امری

اجرایــی  رییــس  عبداللــه،  عبداللــه  بــا  دیــدار  در  او، 

حکومــت وحــدت ملــی نیــز گفــت کــه هیــأت مذاکره کننــده ی 

افغانســتان بــا طالبــان، بایــد فراگیــر و همــه شــمول باشــد و از 

ــد. ــی کن ــتان منایندگ ــراف در افغانس ــام اط مت

پیــش از ایــن، گــروه طالبــان بــا کاهــش خشــونت موافقــت کــرده 

بــود. ایــن گــروه، هم چنان ابــراز امیــدواری کــرده بود کــه توافق نامه ی 

صلــح بــا امریــکا، تــا پایان مــاه پیش میــالدی بــه امضا برســد.

ارگ ریاســت جمهوری، امــا تأکیــد کــرده اســت کــه مــردم 

افغانســتان کاهــش خشــونت نــه؛ بلکــه آتش بــس می خواهنــد. 

صدیــق صدیقــی، ســخن گوی ریاســت جمهوری، گفتــه اســت 

کــه اگــر گــروه طالبــان بــا برقــراری آتش بــس موافقــت نکنــد، 

ــه ی  ــه نتیج ــگ، ب ــم جن ــح و خت ــرای آوردن صل ــا ب گفت وگوه

مثبتــی نخواهــد رســید.

شــهروندان  کــه  اســت  گفتــه  کابــل،  در  چیــن  ســفیر 

ــد و از  ــه رس می برن افغانســتان در چیــن، در ســالمت کامــل ب

ــد. ــان ان ــا، در ام ــروس کرون ــه وی ــال ب ــر ابت خط

وانــگ یــو، روز دوشــنبه )14 دلــو( در برگــه ی تویــرش 

نوشــته اســت کــه در دیــدار بــا فیروزالدیــن فیــروز، وزیــر 

صحــت، در مــورد وضعیــت صحــی شــهروندان افغانســتان 

مقیــم در چیــن، اطمینــان داده اســت.

او افــزوده اســت: »شــهروندان افغانســتان در چیــن، در 

ــرار  ــدی ق ــت ج ــر مراقب ــد و زی ــه رس می برن ــل ب ــالمت کام س

دارنــد. اطمینــان می دهیــم کــه تالش هــا بــرای جلوگیــری از 

ــه دارد.« ــن، ادام ــرل آن در چی ــروس و کن ــن وی ــرش ای گس

ــه  ــبت ب ــدار، نس ــن دی ــت در ای ــر صح ــم، وزی ــویی ه از س

ــراز نگرانــی  ــان افغــان در شــهر ووهــان اب وضعیــت دانش جوی

کــرده و از ســفیر چیــن خواســتار کمــک بــه آن هــا شــده اســت.

ایــن در حالــی اســت کــه فیروزالدیــن فیــروز، روز یک شــنبه 

ــر از  ــه 41 نف ــود ک ــه ب ــری گفت ــت خ ــک نشس ــو( در ی )13 دل

دانش جویــان افغــان و بعضــی از خانواده هــای شــان کــه در 

ــه افغانســتان  ــه زودی ب ــد، ب ــده ان ــر مان ــن گی شــهر ووهــان چی

منتقــل خواهنــد شــد.

ــه  ــس از ورود ب ــان پ ــان افغ ــه دانش جوی ــود ک ــزوده ب او اف

ــدت  ــه م ــد و ب ــرار می گیرن ــدی ق ــارت ج ــر نظ ــتان، زی افغانس

ــود. ــد ب ــن خواهن 14 روز در قرنطی

ــان  ــال دانش جوی ــم انتق ــه تصمی ــود ک ــه ب ــروز، گفت ــای فی آق

ــه کابــل، خطرهایــی هــم دارد؛ زیــرا 41  افغــان از شــهر ووهــان ب

نفــر، حــدود 30 میلیــون نفــر را تهدیــد خواهــد کــرد؛ امــا بــا وجــود 

ایــن هــم ایــن دانش جویــان بــه افغانســتان منتقــل خواهنــد شــد.

او هم چنــان گفتــه بــود کــه وزارت صحــت، بــرای جلوگیــری 

ــه افغانســتان آمادگــی دارد؛ امــا اگــر  ــا ب از ورود ویــروس کرون

ــاه، ســه  ــا 6 م ــد، احتــاال ت ــه افغانســتان بیای ــروس ب ــن وی ای

هــزار نفــر را مبتــال خواهــد کــرد.

ایــن در حالــی اســت کــه ســازمان صحــت چیــن، در 

تازه تریــن گــزارش خــود، از افتتــاح شــفاخانه ی هزاربســر 

در شــهر ووهــان خــر داده و هم چنــان گفتــه اســت کــه آمــار 

قربانیــان ویــروس کرونــا در ایــن کشــور، بــه 362 نفــر رســیده 

و بیــش از 17 هــزار و 300 نفــر دیگــر را در رسارس جهــان 

ــت. ــرده اس ــال ک مبت

ــه  ــد ک ــد می کنن ــار، تأیی ــت تخ ــی در والی ــؤوالن امنیت مس

ــی  ــه را در نزدیک ــب دخران ــک مکت ــب، ی ــان طال هراس افگن

ــه آتــش کشــیده انــد. شــهر تالقــان، ب

بــه  تخــار،  والیــت  پولیــس  ســخن گوی  اســیر،  خلیــل 

روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه حوالــی ســاعت 11:00 

هراس افگنــان  دلــو(   14( دوشــنبه  روز  چاشــت  از  پیــش 

طالــب مکتــب متوســطه ی »بودلــه« را بــه آتــش کشــیده انــد.

او می افزایــد، ایــن مکتــب کــه در 15 کیلومــری شــهر 

تالقــان موقعیــت دارد؛ بــه گونــه ی کامــل حریــق شــده اســت.  

آقــای اســیر می گویــد کــه در ایــن رویــداد، بــه کســی آســیب 

نرســیده اســت.

کــه  می گوینــد  محلــی،  منابــع  حــال،  ایــن  بــا 

ــچ  ــه هی ــیده و ب ــش کش ــه آت ــب را ب ــن مکت ــان ای هراس افگن

انــد. نــداده  را  آن  کــردن  خامــوش  اجــازه ی  کســی 

هراس افگنــان  ســوی  از  مکاتــب  کشــیدن  آتــش  بــه 

ــوزش  ــا آم ــواره ب ــان، هم ــت. طالب ــازه ای نیس ــورد ت ــب، م طال

دخــران مخالفــت کــرده و در مناطــق تحــت حاکمیــت شــان، 

مکتب هــای دخرانــه را بــه آتــش کشــیده انــد.

ــال  ــک  س ــتان، در ی ــال -رشق افغانس ــار در ش ــت تخ والی

اخیــر بــه شــدت ناامــن شــده اســت و هراس افگنــان طالــب، 

کوکچــه  مــاورای  ولســوالی های  بــر  را  زیــادی  حمــالت 

ــد. ــرده ان ــدازی ک راه ان

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $
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شــکایت  های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  مســؤوالن 

درصــد   50 مــورد  در  کــه  می گوینــد  انتخاباتــی، 

اســت. شــده  فیصلــه  اســتینافی،  شــکایت های 

ــیون، روز  ــن کمیس ــخن گوی ای ــی، س ــم الیاس محمدقاس

دوشــنبه )14 دلــو(، در یــک نشســت خــری گفــت کــه 

50 درصــد از شــکایت های ثبت شــده ی اســتینافی مــورد 

ــت. ــده اس ــه ش ــورد آن فیصل ــه و در م ــرار گرفت ــیدگی ق رس

او افــزود: »بیشــر ایــن فیصله هــا مربــوط بــه 300 هــزار 

رأی جنجالــی اســت. رونــد رســیدگی و فیصلــه در مــورد 

ــا  ــز ت ــتینافی نی ــکایت های اس ــده ی  ش ــد باقی مان 50 درص

ــان هفتــه ی جــاری تکمیــل خواهــد شــد.« پای

مــورد  بیشــر در  ارائــه ی جزئیــات  از  الیاســی،  آقــای 

امــا  کــرد؛  خــودداری  گرفتــه،  کــه صــورت  فیصله هایــی 

شــهروندان  ســوی  از  فیصله هــا  ایــن  کــه  داد  اطمینــان 

قــرار  قبــول  مــورد  انتخاباتــی،  دســته های  و  افغانســتان 

خواهــد گرفــت.

ــه شــکایت های  او ادامــه داد کــه کمیســیون رســیدگی ب

ــاری،  ــه ی ج ــنبه ی هفت ــت روز چهارش ــرار اس ــی، ق انتخابات

ــد. ــی کن ــود را همگان ــای خ ــات فیصله ه ــام جزئی مت

شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  مســؤوالن 

انتخاباتــی، دو هفتــه پیــش اعــالم کردنــد کــه بیــش از 

ــت.  ــیده اس ــت رس ــه ثب ــتینافی ب ــکایت  اس ــزار ش ــش ه ش

از ســوی دســته های  بیشــرین شــکایت های اســتینافی، 

و  صلــح  و  دولت ســاز  همگرایــی،  و  ثبــات  انتخاباتــی 

عدالــت اســالمی ثبــت شــده اســت.

جــدی،  مــاه  اول  در  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات ریاســت جمهوری را پــس از 

تکمیــل بازشــاری آرا، اعــالم کــرد. بــر اســاس ایــن نتیجــه، 

ــد آرا، در  ــش از 50 درص ــن بی ــا گرف ــی، ب ــدارشف غن محم

صــدر و عبداللــه عبداللــه، در مقــام دوم قــرار گرفــت. آقــای 

غنــی بیــش از 923 هــزار رأی )50.64 درصــد( و آقــای 

بــه  )39.52 درصــد(  رأی  هــزار   720 از  بیــش  عبداللــه 

ــت آورد. دس

رســیدگی  کمیســیون  فیصلــه ی  از  پــس  اســت  قــرار 

بــه شــکایت های انتخاباتــی، نتیجــه ی نهایــی انتخابــات 

شــود. اعــالم  ریاســت جمهوری 

ــد  ــد می کن ــی، تأکی ــدت مل ــت وح ــی حکوم ــس اجرای ریی

گفت وگوهــای  آغــاز  از  پیــش  خشــونت ها  کاهــش  کــه 

بین االفغانــی، گام مثبتــی اســت و بایــد از آن اســتقبال کــرد.

عبداللــه عبداللــه، روز دوشــنبه )14 دلــو( در نشســت 

ــاز  ــش از آغ ــونت پی ــش خش ــه کاه ــت ک ــران گف ــورای وزی ش

رشط  امــا  اســت؛  خوبــی  گام  بین االفغانــی  گفت وگوهــای 

ــد  ــدم تعه ــان دهنده ی ع ــا، نش ــش از گفت وگوه ــن پی گذاش

ــت. ــح اس ــراری صل ــه برق ب

او، بــا اشــاره بــه گفت وگوهــا میــان زملــی خلیــل زاد و 

مناینــدگان طالبــان در قطــر، افــزود: »کاهــش تلفــات و رنــج 

مــردم پیــش از گفت وگوهــای صلــح، یــک گام مثبــت اســت، 

امــا ایــن بــه آن معنــی نیســت کــه مــا در جریــان گفت وگوهــا 

بــا طــرف مقابــل، خواســت و رشط نداریــم. رشط گذاشــن در 

ــح را نشــان می دهــد.« ــه صل ــاز مذاکــرات، عــدم تعهــد ب آغ

آقــای عبداللــه، تأکیــد کــرد کــه در آغــاز گفت وگوهــا نبایــد 

ــهروندان  ــت های ش ــان آن خواس ــا در جری ــت؛ ام رشط گذاش

افغانســتان مطــرح خواهــد شــد. او ابــراز امیــدواری کــرد کــه 

هیــأت گفت وگوکننــده ی دولــت افغانســتان بــا طالبــان، از 

متــام اقشــار جامعــه منایندگــی کنــد.

پیــش از ایــن، گــروه طالبــان بــا کاهــش خشــونت موافقــت 

کــرده بــود. ایــن گــروه، هم چنــان ابــراز امیــدواری کــرده 

بــود کــه توافق نامــه ی صلــح بــا امریــکا، تــا پایــان مــاه پیــش 

ــه امضــا برســد. میــالدی ب

کــه  اســت  گفتــه  ریاســت جمهوری،  حــال،  ایــن  بــا 

آتش بــس  بلکــه  نــه؛  کاهــش خشــونت  افغانســتان  مــردم 

 . هنــد ا می خو

آقــای عبداللــه در بخــش دیگــری از ســخنان خــود، گفــت 

کــه حکومــت وحــدت ملــی، تــا زمــان اعــالم نتیجــه ی نهایــی 

ــد. او از  ــه می ده ــه کارش ادام ــت جمهوری ب ــات ریاس انتخاب

کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی خواســت تــا 

ــون و طرزالعمل هــا، کار کنــد. ــر اســاس قان ب

آقــای عبداللــه بــه اعراض هــای اخیــر در والیــت غــور 

نیــز اشــاره کــرده و گفــت: »اعــراض باشــندگان غــور، برحــق، 

ــد.« ــیدگی می ش ــه آن رس ــد ب ــود و بای ــرشوع ب ــی و م قانون

الیاسی: در مورد 50 درصد شکایت های 
استینافی فیصله شده است

عبدالله: رشط گذاشنت پیش از آغاز گفت وگوها 
عدم تعهد به صلح است

آمار قربانیان ویروس کرونا 
به 362 نفر رسید

مایک پومپئو: گروه طالبان اراده ی خود را برای 
کاهش خشونت نشان بدهد

وانگ یو: شهروندان افغان در چین
زیر مراقبت جدی قرار دارند

طالبان یک مکتب دخرتانه را در تخار 
به آتش کشیدند
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ایستگاه خربی افغانستان
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افغانستان کشوری است که چهار دهه جنگ و فقر ناگزیر، آن 

را از هم دریده؛ اما گفته می شود که باارزش ترین گنجینه ی مواد 

معدنی در دنیا را دارد. ارزش این منابع 1-3 تریلیون دالر تخمین 

پالتین،  طال،  از  وسیعی  ذخایر  دارای  افغانستان  می شود.  زده 

نقره، مس، آهن، کرومیت، لتیوم، یورانیوم و آملونیوم است. زمرد، 

افغانستان  باکیفیت  و سنگ الجورد  فیروزه  یاقوت کبود،  یاقوت، 

از دیرزمانی به این سو بازار جواهرات را محو خودش کرده است. 

گسرده ی  تحقیق  از  بهره گیری  با  امریکا  زمین شناسی  سازمان 

افغانستان  نتیجه رسید که  این  به  علمی در مورد منابع معدنی، 

دارای 60 میلیون مریک تُن مس، 2.2 میلیارد تُن سنگ آهن، 

رسیم،  النتان،  مانند  کم یاب  خاکی  عنرهای  تُن  میلیون   1.4

نئودیمیم و انواع گوناگونی از آملونیوم، طال، نقره، َجست، سیاب 

و لیتیوم است.

آن ها  ابتدایی  تحلیل   پنتاگون،  مقام های  اطالعات  پایه ی  بر 

از منطقه ای در والیت غزنی، نشان می دهد که منابع لیتیوم در 

بولیویایی  است؛  بولیویا  لیتیوم  منابع  متام  اندازه ی  به  محل  آن 

که گفته می شود بزرگ ترین ذخایر لیتیوم جهان را دارد. سازمان 

زمین شناسی امریکا تخمین می زند که ذخایر روستای خان نشیِن 

عنر های  تُن  مریک  میلیون   1.4  –  1.1 بین  هلمند،  والیت 

خاکی کم یاب دارد. برخی از گزارش ها تخمین می زند که منابع 

عنر های خاکی کم یاب افغانستان از بزرگ ترین منابع در کره ی 

به حساب می آید. زمین 

عنرهای خاکی کم یاب بخش بسیار مهم فن آوری مدرن شده 

است. از این عنارص در موبایل ها، تلویزیون ها، موترهای دونیرو، 

کمپیوترها، لیزرها و باتری ها استفاده می شود. یافته های کنگره ی 

امریکا، عنرهای خاکی کم یاب را در امنیت ملی این کشور بسیار 

راهرد  واشنگن  سیگار،  از  گزارشی  پایه ی  بر  دانست.  حیاتی 

واحدی برای توسعه ی صنعت استخراجی افغانستان نداشته بود.

بسیار  توانایی  و  اهمیت  درک  با  ترامپ  دونالد  رییس جمهور 

مهم عنرهای خاکی کم یاب و هم چنان وابستگی رو به افزایش 

 2019 جوالی  در  چینی،  کم یاب  خاکی  عنر های  به  پنتاگون 

بخش 303 قانون تولیدات دفاعی سال 1950 را اصالح کرد و 

تولید عنرهای  و  برای فرایند جداسازی  تولیدات داخلی  مجوز 

امنیت  رضوریات  از  که  عنرهایی  کرد؛  صادر  را  کم یاب  خاکی 

ملی ]امریکا[ است. افزون بر این، دولت ترامپ برنامه ی اداره ی 

مواد  استخراج  آن  هدف  که  برنامه ای  کرد؛  آغاز  را  انرژی  منابع 

معدنی ای است که تقاضا برای آن زیاد است. تا کنون، این برنامه 

شامل کشورهایی مانند کانادا، اسرالیا، بوتسوانا، ِپرو، آرجانتین، 

زامبیا  و  فیلیپین  نامیبیا،  کنگو،  دموکراتیک  جمهوری  برازیل، 

می شود. افغانستان هم می تواند بخشی از این برنامه باشد و سود 

اقتصادی از آن برد و همکاری درازمدت و راهردی اش با ایاالت 

را تضمین کند. متحده 

عنرهای خاکی کم یاب در تولید سیستم  جهت یابی تانک ها، 

و  ماهواره ها  موشک،  دفاعی  اجزای  موشک،  هدایت  سیستم 

افغانستان  دارد.  مهمی  بسیار  نقش  نظامی  ارتباطات  سیستم 

تولید  دشواری های  در  درازمدت  حل  راه   از  بخشی  می تواند 

عنرهای خاکی کم یاب باشد. اگر منابع طبیعِی غنی افغانستان 

بدیل  بهرین  می تواند  منابع  این  استخراج شود،  مؤثری  به طور 

برای کمک های خارجی باشد و وابستگی کشور به حایت خارجی 

را  کاهش دهد. مدیریت بهر منابع طبیعی می تواند منجر به رشد 

پایدار اقتصادی شود و زمینه را برای یک صلح پایدار فراهم کند.

است.  بوده  خارجی  به کمک های  وابسته  افغانستان کشوری 

تنها یک چیز است که می تواند اقتصاد بی ثبات افغانستان را ثابت 

با  حال،  هر  به  است.  معدنی  ثروِت  مناسب  استخراج  آن  و  کند 

در نظرداشت دشواری های بی شاری مانند همسایگان متخاصم، 

چنددستگی های قومی، ناامنی، کم بود نهادهای مناسب و مهم تر 

نام  به  غنیمتی  رضوری؛  پیش گیرانه ی  اقدامات  نبود  همه،  از 

منابع معدنی می تواند تبدیل به یک نفرین شود و در نتیجه جنگ 

نظامی کشور به جنِگ منابع تغییر شکل دهد. اگر سیاست های 

در  درازمدت  و  واقع بینانه  فراگیر،  روی کرد  یک  با  همراه  درست 

هان  که  دارد  وجود  توجهی  قابل  احتال  نشود،  گرفته  پیش 

در  شده،  تجربه  دیگری  جاهای  در  که  داخلی  جنگ  چرخه ی 

پدیدار شود. نیز  افغانستان 

اگر منابع طبیعی غنی افغانستان به طور مؤثری استخراج شود، 

می تواند بهرین بدیل برای کمک های خارجی باشد و وابستگی 

کاهش  خارجی  پشتیبانی  و  کمک کننده  دولت های  به  را  کشور 

دهد. اگر این منابع به طور درست مدیریت شود، می تواند فرصتی 

را  اقتصادی اش  موفقیت  داستان  تا  کند  فراهم  افغانستان  برای 

خودش بنویسد. سیاست های درست و دستورالعمل های قوی در 

کنار جهت مشخص سیاسی، زمینه را برای جذب رسمایه گذاران 

داخلی و خارجی فراهم خواهد کرد. مدیریت بهر منابع معدنی 

صلح  یک  برای  زمینه سازی  و  اقتصادی  پایدار  رشد  به  می تواند 

بینجامد. دوام دار 

با این حال، کان گَری )معدن کاری( صنعت آسیب پذیری است 

که می تواند هزینه های جنگ را تأمین کند. اغلب این منابع باعث 

می شود.  کشور  بر  آن  کنرل  و  خشونت آمیز  جنگ های  افزایش 

استند،  فعال  آن  در  و شبکه های شورشیان  مناطقی که مجرم ها 

آسیب پذیری بیشر در برابر جنگ دارد. برخی از جنگ ها به دلیل 

فعالیت های کان گری اتفاق می افتد. گروه ها برای مقابله با هم در 

رقابت اند. در برخی از منونه ها، جوامع ضعیف تر برای محافظت 

از خود، از طالبان دعوت می کنند. با آمدن داعش به افغانستان، 

بخش معدن کشور اکنون با تهدید مجددی روبه رو است.

و بیش  افغانستان شایع است  استخراج غیرقانونی در رسارس 

از 2.000 مناطقی از این دست، برای جنگ ساالران و شورشیان 

پول می آورد. در یکی از گزارش های سیگار آمده که پس از سقوط 

طالبان در سال 2001، استخراج غیرقانونی معدن ها، ساالنه تا  

300 میلیون دالر برای دولت هزینه داشته است. بدون یک پاسخ 

منطقی و فوری، منابع وسیع معدنی افغانستان نه تنها یک فرصت 

از دست رفته خواهد بود، بلکه می تواند تهدیدی برای امنیت ملی 

و کشور باشد.

افغانستان  طبیعی  ثروت  از  بزرگی  بخش  سود  مثال،  طور  به 

طالب  شورشیان  و  مسلح  شبه نظامیان  جنگ ساالران،  جیب  به 

»درآمدی   Global Witness از  تازه ای  گزارش  پایه ی  بر  می رود. 

قدرت مند  افراد  جیب  به  بدخشان  از  کوچکی  بخش  از  تنها  که 

اعالم شده ی  درآمد  با  می رود،  طالبان  و  مافیا(  )جنگ ساالران، 

گفته  می کند.«  برابری  افغانستان  طبیعی  منابع  متام  از  دولت 

می شود که منابع معدنی، دومین منبع بزرگ درآمد گروه طالبان 

است.

که  کشور  فعلی  رییس جمهور  ارشف غنی،  خوش بختانه، 

از ارزش منابع  اقتصاددان پیشین بانک جهانی است، به خوبی 

تازه ای که  با جان  او  آگاه است.  علیه کشور  آن  تهدید  و  معدنی 

به شفافیت داد، از خطرهای منابع معدنی حرف زده است. مدت 

اقتصاد  گفت  که  بود  نگذشته  غنی  ریاست  جمهوری  از  زیادی 

افغانستان را به وسیله ی مواد معدنی دگرگون می کند؛ اما تا کنون 

کارهای کمی در این بخش صورت گرفته و در گسره ی بزرگ تر، 

است. نکرده  تغییری  کان گری  وضعیت 

دولت افغانستان از شورش فعال طالبان و تهدید رو به افزایش 

داعش گرفته تا فساد، با چالش های بزرگی روبه رو است. در هر 

صورت، دولت به این زودی ها منی تواند کنرل هزاران معدنی که 

به گونه ی غیرقانونی در کشور استخراج می شود را، بگیرد.

به هر حال، دولت باید اولویت بیشری به بازپس گیری کنرل 

به  رضوری  اصالحات  فوری  آوردن  بدهد.  معدن  استخراج  بخش 

ابتدایی، می تواند سکوی  قوانین معدن و ساخت زیرساخت های 

پیش رفتی برای استخراج معدن ها در آینده باشد.

افغانستان  آینده ی  دولت  برای  طالیی  فرصت  یک  این  شاید 

باشد تا راهرد اقتصادی اش را بر مبنای منابع طبیعی ساخته و 

هاهنگ کند. با وجود متحدی بزرگی به مانند ایاالت متحده که 

نیاز شدیدی به عنرهای خاکی کم یاب دارد، این فرصت بزرگی 

معدنی اش،  بزرگ  ثروت   از  استفاده  با  که  است  افغانستان  برای 

و  راهردی  بزرگ  همکاری  یک  به  تبدیل  را  امنیتی  همکاری 

طالبان،  با  توافق  به  رسیدن  در  این،  بر  افزون  کند.  اقتصادی 

بحث های  از  باید  مهم،  بسیار  سکتور  این  استخراج  و  حفاظت 

جدی دور بعدی امنیت ملی، راهرد و اقتصاد افغانستان باشد.

منابع معدنی افغانستان یک فرصت از دست رفته 
و یک تهدید است

نویسنده: احمدشاه کتوازی – دیپلامت

مرتجم:مهدی غالمی

      اگر منابع طبیعی غنی 

افغانستان به طور مؤثری 

استخراج شود، می تواند 

بهرتین بدیل برای کمک های 

خارجی باشد و وابستگی 

کشور را به دولت های 

کمک کننده و پشتیبانی 

خارجی کاهش دهد. اگر این 

منابع به طور درست مدیریت 

شود، می تواند فرصتی برای 

افغانستان فراهم کند تا 

داستان موفقیت اقتصادی اش 

را خودش بنویسد.


