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گزارش روز

یادداشت روز

گزارش روزجامعه

گزارشگفت وگو

رسانجــام پــس از یــک ســال و انــدی از مذاکــرات 

زملــی خلیــل زاد، فرســتاده ی ویــژه ی وزارت خارجــه ی 

ــا مناینــدگان طالبــان، قــرار اســت تــا چنــد  امریــکا ب

روز دیگــر توافق نامــه ی صلــح میــان دو طــرف بــه 

ــرات  ــه ی مذاک ــب زمین ــن ترتی ــه همی ــد؛ ب ــا برس امض

و  دیریــن حکومــت  آرزوهــای  از  کــه  بین االفغانــی 

ــود.  ــم ش ــت، فراه ــتان اس ــردم افغانس م

ــکا،  ــه منظــور اطمینان دهــی امری ــان ب گــروه طالب

از مفــاد توافق نامــه ی صلــح، جمعه شــب )25دلــو( 

رونــد کاهــش خشــونت ها را در افغانســتان آغــاز کــرده 

ــف کاهــش خشــونت ها... اســت. تعری

مرحــوم وحیــد مــژده حکومــت طالبــان را »حکومــت 

ــت  ــن حکوم ــت. در ای ــرده اس ــذاری ک ــواال« نام گ اندی

ــا رهــران و فرماندهــان طالــب،  آشــنایی و دوســتی ب

معیــار شایســتگی تقــرر یــک شــخص بــه یک ســمت و 

منصــب دانســته می شــد. پــس از تقــرری نیــز شــخص 

جدید التقــرر یــک گــروه از دوســتان خــود را بــه حیــث 

کارمنــد بــا خــود بــه اداره ی جدیــدش می بــرد. بــرای 

ــوان گفــت کــه چــون  ــن وضعیــت شــاید بت تبییــن ای

ــن رو  ــد از ای ــی بودن ــروه ایدیولوژیک ــک گ ــان ی طالب

ــار  ــان معی ــرای ش ــان ب ــوژی طالب ــه ایدیول ــدی ب پابن

ــد... ــته می ش ــتگی دانس شایس

هــوا تــازه تاریــک شــده بــود و رمضــان ســلطانی، 

چوکــی دار آن محلــه، بــا گرفــن نــور چراغ دســتی 

ــود  ــن ش ــت مطم ــا، می خواس ــر دکان ه ــش ب بزرگ

اســت.  قفــل  محــل،  آن  دکان هــای  متــام  کــه 

ــه در آن  ــت ک ــال اس ــت س ــر از هش ــد بیش می گوی

منطقــه چوکــی داری می کنــد؛ هشــت ســالی کــه 

ــت. ــوده اس ــارغ نب ــن کار ف ــم از ای ــان روزی ه رمض

کســی منی دانــد بــرای اولیــن بــار چــه زمانــی 

گفتــه  امــا  شــد؛  آغــاز  کشــور  در  چوکــی داری 

دیگــر  مــردم  کــه  ایــن  محــض  بــه  می شــود، 

نتوانســتند کامــا بــه پولیــس و دولــت در تأمیــن 

کننــد... تکیــه  شــان  مــال  امنیــت 

ــی  ــش مل ــزب جنب ــر ح ــتم، ره ــید دوس عبدالرش

افغانســتان، هفتــه ی گذشــته در مراســم بزرگداشــت 

ســلطنت  بنیان گــذار  محمدبابــر«  »ظهیرالدیــن 

حکومــت  ایجــاد  از  شــرغان،  شــهر  در  بابریــان 

ــدار داد،  ــد هش ــخنان تن ــا س ــخن زد. او ب ــوازی س م

در صورتــی  کــه حکومــت جدیــد بــا آرای تقلبــی روی 

ــت  ــی( حکوم ــات و همگرای ــم ثب ــا )تی ــد، آن ه کار آی

مــوازی را اعــام می کننــد.

آقــای دوســتم، بــر بنیــاد قانــون اساســی، معــاون 

ــوذ  ــران پرنف ــت جمهوری و از ره ــت ارگ ریاس نخس

شــال افغانســتان اســت...

منابع تأیید می کنند که از جمعه شب )۲۵ دلو(، کاهش خشونت ها از سوی طالبان آغاز شده است.

کاهش خشونت ها آغاز شد

امارت اسالمی؛ 
حکومت اندیواال

پاسبانان شب؛ وابستگی پولیس کابل
 به چوکی دارها

آیا توافق نامه ی صلح پایان مأموریت 
خلیل زاد خواهد بود؟

مکلفیت ثبات و همگرایی 
برای اعالم حکومت موازی
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گسست تاریخی و شارت کتی
که باید زد

اگر والیت کابل ِکلک ششم است
باید وجود نداشته باشد

جواهرلعــل نهــرو: »اگــر مــردی را آمــوزش دهیــد، فــردی 

را آمــوزش داده ایــد؛ اگــر یــک زن را آمــوزش دهیــد، یــک 

خانــواده را آمــوزش داده ایــد.«

ــان احــرام  ــه زن ــدا: »کشــورهایی کــه ب ســوامی ویویکن

منی گذارنــد، هرگــز بــزرگ منی شــوند و در آینــده هــم 

ــد.«  ــد ش ــز نخواهن هرگ

آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان یــک ملــزوم و حــق اساســی 

بــرای شــهروندان هــر ملتــی در نظــر...

اســت  گفتــه  چیــن،  خارجــه ی  وزیــر  یــی،  وانــگ 

ــده و  ــور درآم ــن کش ــرل ای ــر کن ــا، زی ــروس کرون ــه وی ک

نگرانی هــا از گســرش ایــن ویــروس کاهــش یافتــه اســت.

آقــای وانــگ یــی، در حاشــیه ی نشســت مونیــخ، گفتــه 

ــد روز  ــا، چن ــروس کرون ــه وی ــا ب ــراد مبت ــم اف ــت، رق اس

ــش... ــن کاه ــای چی ــایر ایالت ه ــه در س ــت ک اس

ــن  ــت ای ــد کــرده اســت کــه حای ــو، تأکی ــرکل نات دبی

ــح  ــد صل ــی و رون ــی و دفاع ــای امنیت ــازمان، از نیروه س

ــت. ــد یاف ــه خواه ــتان، ادام افغانس

ینــس اســتولتنرگ، در نشســت امنیتــی مونیــخ گفــت 

ــا اگــر گــروه  ــد؛ ام ــرک منی کن ــو، افغانســتان را ت کــه نات

طالبــان اراده و توانایــی خــود را در راســتای...

کمیســیون مســتقل انتخابــات، اعــام کــرده اســت کــه 

ــژه ی بیــش از ۱۴۰۰ محــل رأی دهــی و  ــد تفتیــش وی رون

بازشــاری 2۹۸ محــل دیگــر، امــروز آغــاز خواهــد شــد.

ایــن کمیســیون، بــا نــر اعامیــه ای گفتــه اســت 

فیصله هــای  تطبیــق  و  تفیــش  بازشــاری،  رونــد  کــه 

شــکایت های... بــه  رســیدگی  کمیســیون 

وزیر خارجه ی چین:
 کرونا زیر کنرتل آمده است

دبیرکل ناتو بر حامیت از نیروهای امنیتی
افغانستان تأکید کرد

تطبیق فیصله های کمیسیون شکایات
امروز آغاز می شود

نقش آموزش در توان مندسازی زنان
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»محمد یعقوب حیدری« 

والی کابل
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عبدالرشید دوستم، رهر حزب جنبش 

ملی افغانستان، هفته ی گذشته در مراسم 

محمدبابر«  »ظهیرالدین  بزرگداشت 

شهر  در  بابریان  سلطنت  بنیان گذار 

سخن  موازی  حکومت  ایجاد  از  شرغان، 

در  داد،  هشدار  تند  سخنان  با  او  زد. 

صورتی  که حکومت جدید با آرای تقلبی روی کار آید، آن ها 

می کنند. اعام  را  موازی  حکومت  همگرایی(  و  ثبات  )تیم 

آقای دوستم، بر بنیاد قانون اساسی، معاون نخست ارگ 

ریاست جمهوری و از رهران پرنفوذ شال افغانستان است. 

محمدارشف  از  میادی   2۰۱۴ سال  انتخابات  در  دوستم 

در  اما  کرد؛  حایت  افغانستان  کنونی  رییس جمهور  غنی، 

و  ثبات  انتخاباتی  تیم  از  موضع،  تغییر  با  انتخابات 2۰۱۹، 

کرد. حایت  عبدالله،  داکر  رهری  به  همگرایی 

هم زمان با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، اختافات 

شدید سیاسی میان رییس جمهور و معاون نخست درز کرد و 

آقای دوستم  با مرور زمان شدیدتر شد و حتا  این اختافات 

برای دو سال از افغانستان به ترکیه تبعید شد.

می گوید،  جنبش،  حزب  سخن گوی  ته ینچ،  بشیراحمد 

و  حزبی  موضوع  کرده،  مطرح  دوستم  آقای  که  را  موضوعی 

انتخاباتی  تیم  رهران  همه ی  تأیید  مورد  بلکه  نه  شخصی 

دیگر  رهران  نزدیک،  آینده ی  در  و  است  همگرایی  و  ثبات 

این تیم انتخاباتی، موضوع اعام حکومت موازی را همگانی 

کرد. خواهند 

و  تصمیم  که  گفت  هم چنان  جنبش  حزب  سخن گوی 

اراده ی رهران تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی این است که 

خود را مکلف به حفاظت از آرای مردم و اراده ی واقعی مردم 

در انتخابات ریاست جمهوری می داند که باید شفافیت تأمین 

شود. بشیراحمد ته ینچ، گفت این موضوع گیری آقای دوستم 

فردی یا جناحی نیست، بلکه حرف کلی رهران سیاسی تیم 

ثبات و همگرایی است.

او با اشاره به کمیسیون های انتخاباتی می افزاید: »انتظار 

ما از کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخابات این 

یک  انتخابات،  قانون  و  اساسی  قانو  اساس  بر  ما  که  است 

داریم.  انتظار  را  مردم  اراده ی  از  برگرفته  شفاف  انتخابات 

انتظار ما عملی منی شود، رس قانون اساسی  در صورتی که 

پای مانده می شود، آن زمان آرا و ارقامی  که از طریق رشکت 

را  و بین املللی داریم، خود  انتخابات ملی  ناظران  درملوک، 

موازی می دانیم.« اعام حکومت  به  مکلف 

نیز  میادی،   2۰۱۴ سال  ریاست جمهوری  انتخابات  در 

بحث اعام حکومت موازی مطرح شده بود. در آن انتخابات 

هم آقای عبدالله به مخالفت برخاست و اتهام تقلبات گسرده 

را به آدرس رقیب انتخابات خود وارد کرد و رسانجام، او نتیجه ی 

انتخابات را نپذیرفت. در نهایت و بعد از چند ماه کشمکش و 

توافق های گوناگون، رسانجام با بازشاری آرا و با پادرمیانی 

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین و شخصیت های جهادی، 

عبدالله و غنی توافق کردند که برنده ی انتخابات رییس جمهور 

شود و فرد پیشنهادی نامزد رقیب با موافقت او رییس اجرایی 

شود و پس از دو سال به نخست وزیری تغییر یابد.

چالش های انتخاباتی در افغانستان یک امر معمول شده 

و طی چهار دور انتخابات، دو دور اخیر آن به شدت چالش زا و 

آسیب پذیر بوده است. آسیب هایی  که روند مهاجرت را تشدید 

در  روند رسمایه گذاری  و  برده  بلند  را  ناامنی ها  گراف  داده، 

و  چالش ها  این  وجود  با  است.  رسیده  صفر  به  افغانستان 

تیم های  سیاسی  رهران  اینک  اما  افغانستان  مردم  تحمل 

انتخاباتی از اعام حکومتی حرف می زنند که معنای واقعی 

آن تجزیه ی افغانستان و یا هم آغاز یک جنگ داخلی شمرده 

می شود.

در  موازی  حکومت  اعام  که  است  این  اساسی  پرسش 

تجزیه ی  به  سیاسی  رهران  آیا  جغرافیا،  یک  و  قلمرو  یک 

می دهد:  پاسخ  جنبش  حزب  می اندیشند؟  افغانستان 

»مسؤولیت هر عملی  که او مشکل ساز باشد، بحران زا باشد، 

استند.  بحران  ایجاد  صدد  در  که  برمی گردد  کسانی  برای 

انتخابات  از  بعد  تا  رأی دهندگان  نام  ثبت  رشوع  اول  روز  از 

و تا این مرحله همکار کمیسیون استیم و هیچ گاهی حرف، 

نگرفتیم  قانون  از  فراتر  و  قانون  خاف  را  اراده ای  و  تصمیم 

تصمیم  برابر  در  و  است  قانونی  ما  تصمیم  این هم  از  بعد  و 

قانونی ما، هر موضوعی  که پیش می آید، مسؤولیت آن متوجه 

نیست.« ما 

گزارش  این  در  را  اجرائیه  ریاست  دیدگاه  که  خواستیم 

نهاد  این  مسؤوالن  مکرر،  متاس های  با  اما  باشیم؛  داشته 

حارض به پاسخ گویی نشدند. با این همه، حدس و گان ها بر 

این است، در صورتی  که کمیسیون انتخابات نتیجه ی نهایی 

کند،  اعام  )ارشف غنی(  دولت ساز  انتخاباتی  تیم  نفع  به  را 

اعام می کند. را  موازی  و همگرایی، حکومت  ثبات  تیم 

مکلفیت ثبات و همگرایی برای اعالم حکومت موازی

سیدمهدی حسینی

2

ســی و یــک ســال پیــش از امــروز و در مــاه دلــو ۱367، 

ــان  ــن حیرت ــتی بی ــل دوس ــوروی از پ ــش ش ــاز ارت ــن رسب آخری

ــروز  ــتان ام ــان و اوزبیکس ــوروی آن زم ــذ« ش ــتان و »ترم افغانس

عبــور کــرد تــا افغانســتان را پــس از نزدیــک بــه ده ســال جنــگ 

ــان،  ــون افغ ــک میلی ــش از ی ــه در آن بی ــی ک ــد. جنگ ــرک کن ت

چهــارده هــزار از نیروهــای نظامــی شــوروی و 2۰ هــزار نیــروی 

ــال ۱35۸  ــه در س ــوروی ک ــش ش ــدند. ارت ــته ش ــی کش امنیت

بــرای حایــت از حکومــت حــزب دموکراتیــک خلــق، بــا بیــش از 

یک صــد هــزار نیــروی نظامــی وارد افغانســتان شــد، در نهایــت 

بــه دلیــل سیاســت های اقتصــادی »میخائیــل گورباچــف«، 

ــی از  ــرای تنش زدای ــاش ب ــوروی و ت ــور ش ــن رییس جمه آخری

ــنگین و  ــات س ــل تلف ــا تحم ــور، ب ــن کش ــی ای ــت خارج سیاس

رصف هزینه هــای زیــاد، از افغانســتان بیــرون رفــت. ایــن روزهــا 

امریــکا و ناتــو نیــز می خواهنــد پــس از نزدیــک بــه بیســت ســال 

جنــگ و درگیــری در افغانســتان، بــه دالیــل گوناگــون ایــن 

رسزمیــن را تــرک کننــد. ســؤال اساســی ایــن اســت کــه پــس 

از چهــل ســال جنــگ و ســی و یــک ســال از خــروج نیروهــای 

شــوروی، چــه چیــزی در افغانســتان تغییــر کــرده و زندگــی 

ــه اســت؟ مــردم چگون

اعــام  و  شــوروی  نیروهــای  خــروج  ســال روز  هم زمانــی 

آتش بــس یــا کاهــش خشــونت  آزمایشــی طالبــان و امریــکا 

بــرای یــک هفتــه یــا ده روز چــه شــباهت هایی بــا زمــان خــروج 

حکومــت  ســازوکار  و  دارد  افغانســتان  از  شــوروی  نیروهــای 

داکــر ارشف غنــی از نظــر پایــگاه اجتاعــی، قــدرت نظامــی و 

ــه  ــر نجیب الل ــت داک ــا حکوم ــی ب ــه نزدیک ــه ای چ ــوذ منطق نف

دارد؟

در ســال ۱357 نیروهــای شــوروی بــرای ســاقط کــردن 

خــود  ســود  بــه  را  آن  کــه  امیــن«  »حفیظ اللــه  حکومــت 

منی دانســتند، بــا قطــع ارتبــاط تلفونــی کابــل، وارد کشــور 

ــه  ــرک کارمــل، داکــر نجیب الل ــت، پــس از ب شــدند و در نهای

بــر رس قــدرت آمــد. در ســال ۱3۸۰ نیــز بــا حملــه ی امریــکا بــه 

افغانســتان حکومــت طالبــان ســقوط کــرد و حامــد کــرزی وارد 

ــد. ــی ش ــه ی سیاس صحن

در زمــان حضــور شــوروی در افغانســتان یکــی از کشــورهایی 

کــه بــه نیروهــای مخالــف شــوروی و دولــت کابــل کمــک 

ــر«  ــی کارت ــه »جیم ــوری ک ــود؛ ط ــکا ب ــت امری ــرد، حکوم می ک

در  شــوروی  حضــور  زمــان،  آن  در  امریــکا  رییس جمهــور 

ــگ  ــس از جن ــح، پ ــرای صل ــد ب ــن تهدی ــتان را بزرگ تری افغانس

جهانــی دوم دانســت. وضعیتــی کــه شــوروی ســی و یــک ســال 

پیــش داشــت و مجبــور شــد از افغانســتان بــرود، امــروز امریــکا 

بــه هــان وضعیــت گرفتــار اســت؛ فشــار افــکار عمومــی، 

ــده  ــاالت متح ــت ای ــه حکوم ــادی ک ــی و اقتص ــای جان هزینه ه

ایــن کشــور  تــا رسان  اســت  کــرده، موجــب شــده  تحمــل 

ــروج  ــن راه خ ــدد یاف ــد و در ص ــرح کنن ــح را مط ــأله ی صل مس

آبرومندانــه از افغانســتان باشــند.

ــوروی  ــروج ش ــد از خ ــال بع ــک س ــی و ی ــکا س ــع امری در واق

ــوروی در آن  ــران ش ــه ره ــت ک ــیده اس ــه رس ــان نتیج ــه ه ب

روزگار دســت یافتــه بودنــد و آن ایــن کــه جنــگ در افغانســتان 

ــرای دوران  ــه ای ب ــچ برنام ــوروی هی ــت. ش ــان نیس ــود ش ــه س ب

پــس از خــروج در رابطــه بــا حکومــت بــه جامانــده ی کابــل کــه 

ــول و پطــرول خارجــی  ــا پ ــروز چرخ هــای جنگــی اش ب ــل ام مث

می چرخیــد، نداشــت و امــروز نیــز نگرانــی ایــن اســت کــه 

امریــکا چــه برنامــه ای بــرای دوران پــس از خــروج از افغانســتان 

ــاه  ــل ۱2 م ــه رسان کاب ــوروی ب ــت ش ــان حکوم دارد؟ در آن زم

وقــت داده بــود کــه بــرای رفــن نیروهــای شــوروی آمــاده باشــند 

و پایه هــای حکومــت شــان را قــوی کننــد؛ امــا حــاال رسنوشــت 

هیــچ چیــزی در ایــن حکومــت مشــخص نیســت، یــک روز 

ــخن  ــر س ــود و روز دیگ ــده ش ــی برن ــه کس ــی رود ک ــال م احت

ــا خــروج نیروهــای شــوروی  از اعــام حکومــت مــوازی اســت. ب

ــای  ــه جنگ ه ــت ک ــان نیاف ــگ پای ــا جن ــه تنه ــتان، ن از افغانس

شــد.  ویــران  چیــز  همــه  و  افتــاد  راه  بــه  خامنان ســوزتری 

افغانســتان امــروز پــس از ســی و یــک ســال از خــروج نیروهــای 

شــوروی و حضــور نزدیــک بــه بیســت ســال امریــکا و جامعــه  ی 

جهانــی، از نظــر سیاســی، رشــد فرهنگــی، توانایــی، اســتقال 

ــت؟ ــتاده اس ــا ایس ــد در کج ــاخص های رش ــادی و ش اقتص

داخــل  بــه  نفــوذ  در صــدد  روســیه  کــه  اســت  ســال ها 

افغانســتان اســت و چــه بخواهیــم یــا نخواهیــم رسان این کشــور 

حتــا بــه صــورت خامــوش هــم کــه شــده دوســت دارنــد، کســانی 

ــان را  ــت ش ــای شکس ــش زمینه ه ــال پی ــک س ــی و ی ــه س را ک

ــد. ــورده ببینن ــت خ ــر و شکس ــد، زمین گی ــرده بودن ــم ک فراه

ــت  ــونِت موق ــش خش ــا کاه ــس ی ــرف از آتش ب ــه ح ــاال ک ح

ــه ی  ــه برنام ــت ک ــر آن اس ــن همــه درگی و آزمایشــی اســت، ذه

امریــکا بــرای دوران پــس از خروج شــان از افغانســتان چیســت؟ 

آیــا ســی و یــک ســال جنــگ، خون ریــزی و نابســامانی در 

افغانســتان کــه دودش بــه چشــم خــود امریــکا نیــز رفــت، 

ــی  ــر؟ تضمین ــا خی ــا باشــد ی ــرای آن ه ــد درس عــرت ب می توان

ــاک  ــتفاده از خ ــدم اس ــر ع ــی ب ــروز مبن ــا ام ــه امریکایی ه را ک

افغانســتان علیــه منافــع امریــکا از طالبــان اســتند، ســی و یــک 

ســال پیــش روســیه نیــز بــه آن رســیده بــود؛ امــا آیــا جنــگ بــه 

ــه حفــظ شــد؟ فرجــام رســید و آرامــش در منطق

آیــا ثبــات و آرامشــی کــه کشــورهای دیگــر از نابســامانی در 

افغانســتان آســیب نبینــد و مــردم بی گنــاه کشــور دیگــر کشــته 

ــف  ــت؟ گورباچ ــاری اس ــتان ج ــه و در افغانس ــوند در منطق نش

نیــز در آن زمــان بــه داکــر نجیب اللــه گفتــه بــود، آرزو دارد 

کــه افغانســتان یــک حکومــت بی طــرف، مســتقل و دوســت 

ــه کــه امنیــت  ــرای فعالیت هــای خصان ــه پایگاهــی ب باشــد، ن

ــد. ــد کن ــایگان را تهدی همس

جنگ افغانستان و
رقابت های بزرگ

رسانجــام پــس از یک ســال و انــدی از 

ــتاده ی  ــل زاد، فرس ــی خلی ــرات زمل مذاک

بــا  امریــکا  خارجــه ی  وزارت  ویــژه ی 

مناینــدگان طالبــان، قــرار اســت تــا چنــد 

ــان دو  ــح می ــه ی صل ــر توافق نام روز دیگ

طــرف بــه امضــا برســد؛ بــه همیــن ترتیــب 

زمینــه ی مذاکــرات بین االفغانــی کــه از آرزوهــای دیریــن 

ــود.  ــم ش ــت، فراه ــتان اس ــردم افغانس ــت و م حکوم

از  امریــکا،  اطمینان دهــی  منظــور  بــه  گــروه طالبــان 

رونــد  )25دلــو(  جمعه شــب  صلــح،  توافق نامــه ی  مفــاد 

کاهــش خشــونت ها را در افغانســتان آغــاز کــرده اســت. 

ــان  ــروه طالب ــه گ ــت ک ــن اس ــونت ها ای ــش خش ــف کاه تعری

در جریــان یــک هفتــه ، هیــچ حملــه ی موشــکی و انتحــاری 

و  امنیتــی  نیروهــای  قــرارگاه  علیــه  و  منی دهــد  انجــام 

خارجــی در هیــچ نقطــه ی افغانســتان حملــه  منی کنــد. 

ــد  ــل می گوی ــه روزنامــه ی صبــح کاب ــق، ب یــک منبــع موث

ــت در 2۸  ــرار اس ــونت ها، ق ــش خش ــد کاه ــاز رون ــا آغ ــه ب ک

متحــده ی  ایــاالت  میــان  صلــح  توافق نامــه ی  فــروری، 

امریــکا و طالبــان، بــه امضــا برســد. بــه گفتــه ی ایــن منبــع، 

قــرار اســت چهــارده روز پــس از امضــای توافق نامــه ی صلــح 

ــای  ــان، گفت وگوه ــکا و طالب ــده ی امری ــاالت متح ــان ای می

ــود. ــاز ش ــی آغ بین االفغان

در همیــن حــال، هفته نامــه ی تایــم امریــکا، بــه مــواردی 

از توافق نامــه ی صلــح امریــکا بــا طالبــان دســت یافته اســت 

کــه نشــان می دهــد ایــن توافــق حــاوی چهــار مــورد اساســی 

ــر ادامــه ی حضــور نیروهــای ضــد  ــق  ب اســت. نخســت، تواف

تروریســم امریــکا در افغانســتان، دوم، توافــق  طالبــان مبنــی 

بــر محکوم کــردن تروریســم و افراط  گرایــی خشــونت بار و 

ــا ســایر گروه هــای تروریســتی؛ ســوم، ایجــاد  قطــع رابطــه ب

مکانیزمــی بــرای نظــارت بــر ایــن کــه آیــا متــام طرفیــن 

بیــن  مذاکــرات  درحالــی  کــه  را  نیمه آتش بــس  وضعیــت 

طرفیــن افغــان درگیــر جنــگ ادامــه دارد، رعایــت می کننــد 

ــازمان  ــات س ــام عملی ــی انج ــر چگونگ ــورد آخ ــر؟ و م ــا خی ی

ســی آی ای امریــکا در مناطــق تحــت کنــرل طالبــان اســت. 

ــه شــمول  پیــش از آغــاز پروســه ی کاهــش خشــونت ها، ب

کشــور،  ایــن  ارشــد  مقام هــای  و  امریــکا  رییس جمهــور 

ــه ای  ــل ماحظ ــای قاب ــز از پیرفت ه ــتان نی ــت افغانس دول

ــر داده  ــان خ ــکا و طالب ــان امری ــح می ــای صل در گفت وگوه

اســت. وحیــد عمــر، مشــاور ارشــد ریاســت جمهوری در امــور 

روابــط عامــه و اســراتژیک، روز پنج شــنبه )2۴دلــو( در یــک 

نشســت خــری ابــراز امیــدواری کــرد کــه گفت وگوهــای 

صلــح میــان امریــکا و طالبــان، هــر چــه زودتــر بــه نتیجــه ی 

مثبتــی برســد و بــه دنبــال آن، مذاکــرات میــان دولــت 

ــود. ــاز ش ــان آغ ــتان و طالب افغانس

نیویــارک تایمــز، گــزارش داده اســت کــه ایــن توافق نامــه، 

در صورتــی کــه گــروه طالبــان خشــونت ها را کاهــش بدهــد، 

ــای  ــی نیروه ــروج تدریج ــه ی خ ــا زمین ــد ت ــد ش ــا خواه امض

امریکایــی از افغانســتان فراهــم شــود.

آنچــه رســانه های خارجــی گــزارش  داده انــد، در یــک 

ســال گذشــته مناینــدگان امریــکا و طالبــان پشــت درهــای 

ــت  ــد؛ نخس ــرده ان ــی ک ــث و رأی زن ــورد بح ــته روی دو م بس

بــر  خــود  خشــونت بار  حمــات  بایــد  طالبــان  کــه  ایــن 

ــن  ــد و دوم ای ــش دهن ــان را کاه ــی و افغ ــای امریکای نیروه

کــه دولــت ترامــپ، قســمت زیــادی از نیروهــای مســتقر خــود 

ــد.  ــارج کن ــتان را خ در افغانس

ــا  ــا ب ــدار و بحــث ب ــان پــس یــک ســال دی ــن کــه طالب ای

ــه کاهــش  خشــونت ها و آغــاز  ــکا رسانجــام ب مناینــده ی امری

مذاکــرات بین االفغانــی صلــح بــا دولــت افغانســتان رضایــت 

نشــان داده انــد، دیــده می شــود کــه ایــن گــروه بــرای ختــم 

ــاب  ــوی  ب ــه نح ــد، ب ــاش می کنن ــتند و ت ــدی اس ــگ ج جن

مذاکــره بــا دولــت ایــن کشــور بــاز شــود. 

ــه  ــان ب ــین طالب ــای پیش ــاری از اعض ــال ش ــن ح ــا ای ب

ایــن بــاور انــد کــه هرچنــد امضــای توافق نامــه ی صلــح 

میــان امریــکا و طالبــان کمــی دور اســت؛ امــا طالبــان رونــد 

ــه،  ــان هفت ــد و در پای ــرده ان ــاز ک ــونت ها را آغ ــش خش کاه

ــید.  ــد رس ــا خواه ــه امض ــرف ب ــان دو ط ــه می ــن توافق نام ای

ســید اکــر آغــا، عضــو پیشــین طالبــان، روز شــنبه )26 

دلــو( بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت کــه هم زمــان بــا آغــاز 

رونــد یــک هفتــه ای کاهــش خشــونت ها، فهرســت پنج هــزار 

ــرار  ــکا داده شــده و ق ــه امری ــز ب ــان نی ــان طالب ــری زندانی نف

اســت پــس از امضــای توافق نامــه ی صلــح ایــن افــراد از 

ــرد  ــد ک ــوند. او تأیی ــتان آزاد ش ــت افغانس ــای حکوم زندان ه

ــح،  ــه ی صل ــای توافق نام ــس از امض ــازده روز پ ــا ی ــه ده ی ک

ــود.  ــاز  ش ــز آغ ــی نی ــرات بین االفغان مذاک

مذاکرات بین االفغانی آغاز خواهد شد؟

امریــکا از جدی تریــن مدعــی ختــم جنــگ در افغانســتان، 

بــر  خشــونت  یک هفتــه ای  کاهــش   اهــال  بــا  ظاهــرا 

ــرد  ــان بگی ــه امتح ــروه را ب ــن گ ــت ای ــته اس ــان، خواس طالب

ــرا؛ در صورتــی کــه یــک بنــد از ایــن توافق نامــه از ســوی  زی

ــاز هــم  ــه شــود، تفاهــم دو طــرف ب ــده گرفت ــن گــروه نادی ای

ــورد.  ــد خ ــم خواه بره

ــده  ــا دی ــد ت ــام برس ــه امت ــه  ب ــه هفت ــود ک ــر ب ــد منتظ بای

ــد  ــد، پابن ــرده ان ــد ک ــه تعه ــر آنچ ــان ب ــا طالب ــه آی ــود ک ش

ــا  ــید ت ــد رس ــا خواه ــه امض ــه ب ــا توافق نام ــود و آی ــد ب خواهن

زمینــه ی مذاکــرات بین االفغانــی فراهــم شــود؟ 

ــاور  ــن ب ــه ای ــان ب ــین پارمل ــدگان پیش ــاری از مناین ش

انــد کــه طالبــان بــر آنچــه تعهــد کــرده انــد، عمــل خواهنــد 

کــرد؛ امــا ایــن حکومــت افغانســتان اســت کــه بایــد نگرانــی 

داشــته باشــد؛ زیــرا گسســت سیاســی میــان حکومــت و 

ــن خــا  ــی کــه ای ــوز پابرجــا اســت و در صورت سیاســیون هن

ــه آغــاز مذاکــرات  ــوان ب ــر نشــود، منی ت ــا آغــاز مذاکــرات پ ت

خوش  بیــن بــود. 

ــدگان، روز  ــر مهــدوی، عضــو پیشــین مجلــس مناین جعف

شــنبه )26دلــو( بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت کــه رونــد 

ــوان آن را  کاهــش خشــونت ها، یــک گام اولیــه اســت و می ت

بــه عنــوان پیش زمینــه ای بــرای امضــای توافق نامــه ی صلــح 

ــت.  ــی دانس ــای بین االفغان ــاز گفت وگوه و آغ

ــال  ــا ح ــه ت ــزی ک ــن چی ــزود: »مهم تری ــدوی اف ــای مه آق

وجــود نداشــته، اعتــاد اولیــه میــان امریکایی هــا و طالبــان 

اســت. هــم امریکایی هــا بــه طالبــان اعتــاد نداشــتند 

و بــر عکــس، البتــه طالبــان حــق دارنــد کــه بــه امریــکا 

اعتــاد نداشــته باشــد؛ چــون در دوره ی حکومــت داری آقــای 

ترامــپ، توافق نامه هــا بارهــا از ســوی او برهــم خــورده اســت. 

ــد.« ــاط کار می کنن ــیار بااحتی ــار بس ــن ب ــان ای طالب

قــرار  کــه  توافق نامــه ای  افــزود،  مجلــس  عضــو  ایــن 

ــروط  ــز م ــد، نی ــا برس ــه امض ــروری ب ــاه ف ــت در 2۸ م اس

بــر ایــن اســت کــه آیــا طالبــان بــه مــوارد مشــخصی کــه در 

توافق نامــه گنجانیــده شــده، عمــل می کننــد، یــا خیــر؟ 

امــا آنچــه کــه آقــای مهــدوی از آن بــه عنــوان یــک مشــکل 

ــی در  ــام سیاس ــه نظ ــت ک ــن اس ــد، ای ــاد می کن ــی ی و نگران

افغانســتان دچــار مشــکات پیچیــده ی اســت کــه ابتــدا 

بایــد آن هــا حــل شــود و ســپس یــک هیــأت بــا صاحیــت و 

ترکیــب از حکومــت و مناینــدگان سیاســیون تعییــن شــود تــا 

ــد.  ــت کن ــی را مدیری ــرات بین االفغان مذاک

او گفــت: »مــن مشــکل زیــادی در طالبــان منی بینــم. 

در  مــا  سیاســی  نظــام  کــه  اســت  ایــن  مشــکل  اصــل 

حکومــت  و  سیاســیون  میــان  دارد.  مشــکل  افغانســتان 

ــل  ــکات ح ــن مش ــوع ای ــر مجم ــود دارد. اگ ــی وج پراکندگ

دچــار  بین االفغانــی  مذاکــرات  مرحلــه ی  در  مــا  نشــود، 

مشــکل خواهیــم شــد. موضــع حکومــت نیــز هــر روز عــوض 

ــه عنــوان خــط قرمــز خــود  می شــود. یــک روز آتش بــس را ب

یــاد می کنــد؛ امــا وقتــی وزیــر خارجــه ی امریــکا زنــگ 

می زنــد، رنگــش تبدیــل می شــود بــه زرد. ایــن وضعیــت 

جامعــه، مــردم افغانســتان و حتــا خارجی هــا را رسدرگــم 

ــت.« ــرده اس ک

ــاور ایــن عضــو پیشــین مجلــس، طــرح صلحــی کــه  ــه ب ب

از ســوی داکــر عبداللــه عبداللــه، رشیــک قــدرت آقــای 

غنــی در حکومــت وحــدت ملــی، ارأئــه شــده نیــز طــرح 

جامــع نیســت کــه بتوانــد تضمین کننــده ی صلــح و ثبــات در 

افغانســتان باشــد. »آقــای عبداللــه، بــه نظــرم خــواب مانــده 

ــه  ــود، او یــک طــرح پنج ســاله را ارأئ ــده ب ــا بیــدار مان ــود، ی ب

ــن  ــرای گف ــی ب ــچ گپ ــود. هی ــام ب ــرح خ ــک ط ــه ی ــرد ک ک

ــدارد.« ن

بــا ایــن همــه گفتــه می شــودکه طالبــان هنــوز هــم یــک 

خــط رسخ دارنــد و آن هــم خــروج نیروهــای امریکایــی از 

ــود،  ــام ش ــن کار انج ــه ای ــی ک ــت؛ در صورت ــتان اس افغانس

ــد. ــد ش ــره خواهن ــه مذاک ــارض ب ــز ح ــان نی طالب

ــه ای خشــونت  ــا کاهــش یک هفت ــه آی ــد ک ــد دی حــال بای

در افغانســتان می توانــد بــه امضــای توافق نامــه ی صلــح 

خیــر؟  یــا  بینجامــد  بین االفغانــی  گفت وگوهــای  آغــاز  و 

ــد.  ــد ش ــخص خواه ــت روز مش ــان هف ــه در پای ــی ک پرسش

آیا توافق نامه ی صلح پایان مأموریت 
خلیل زاد خواهد بود؟

عبدالرازق اختیاربیگ

بشیراحمد ته ینچ، سخن گوی حزب جنبش، می گوید، موضوعی را که آقای دوستم مطرح کرده، موضوع حزبی و شخصی نه بلکه 

مورد تأیید همه ی رهربان تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی است و در آینده ی نزدیک، رهربان دیگر این تیم انتخاباتی، موضوع 

اعالم حکومت موازی را همگانی خواهند کرد.
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و  بــود  شــده  تاریــک  تــازه  هــوا 

آن  چوکــی دار  ســلطانی،  رمضــان 

محلــه، بــا گرفــن نــور چراغ دســتی 

می خواســت  دکان هــا،  بــر  بزرگــش 

مطمــن شــود کــه متــام دکان هــای آن 

ــال  ــت س ــر از هش ــد بیش ــت. می گوی ــل اس ــل، قف مح

اســت کــه در آن منطقــه چوکــی داری می کنــد؛ هشــت 

ــوده  ــارغ نب ــن کار ف ســالی کــه رمضــان روزی هــم از ای

ــت. اس

زمانــی  چــه  بــار  اولیــن  بــرای  منی دانــد  کســی 

چوکــی داری در کشــور آغــاز شــد؛ امــا گفتــه می شــود، 

ــه  ــه محــض ایــن کــه مــردم دیگــر نتوانســتند کامــا ب ب

ــه  ــان تکی ــال ش ــت م ــن امنی ــت در تأمی ــس و دول پولی

کننــد، خــود اقــدام کــرده و فــردی را مؤظــف کردنــد تــا 

ــد. ــت کن ــا محافظ ــال آن ه ــبانه از م ش

صــدا  رمضــان  تنهــا  را  او  کــه  ســلطانی  رمضــان 

خــاف  بــر  کــه  اســت  ۴۱ســاله ای  مــرد  می زننــد، 

بســیاری از مــردم، کارش از شــب آغــاز می شــود و در 

اولیــن ســاعت های روز بــه پایــان می رســد. شــب ها 

پیوســته در حرکــت اســت و همــواره بــا یــک چــوب 

ضخیــم و یــک ســگ ولگــرد، در امتــداد خیابــان معرفــت 

در منطقــه ی پــل  خشــِک دشــت برچــی، قــدم می زنــد. 

رمضــان مجبــور اســت بیشــر از ۱2 ســاعت در یــک 

شــبانه روز کار کنــد و در ایــن مــدت لحظــه ای هم چشــم 

بــر هــم نگــذارد. او گفــت: »پیــش از آن کــه بــه ایــن کار 

رو بیــاورم، در روســتای مــان بــرای مــردم کار می کــردم؛ 

ــل  ــه کاب ــپس ب ــت. س ــاورزی اس ــای کش ــورم کاره منظ

آمــدم و در یــک هوتــل کار می کــردم.« رمضــان پــس از 

آن کــه مدتــی در هوتــل کار کــرد، مجبــور شــد بــه ایــران 

ــا ایــن کار آشــنا شــد. گــر چــه  بــرود و آن جــا بــود کــه ب

کار رمضــان در ایــران محافظــت از دکان هــا نبــود و تنهــا 

از جــای کوچکــی نگه بانــی می کــرد؛ امــا نفــس کار 

هــان اســت. 

ــا  ــت تنه ــان معرف ــای خیاب ــبانی از دکان ه او در پاس

نیســت و محمدعلــی ســلطانی کــه از خویشــاوندان 

نزدیکــش اســت، بــه او در ایــن کار کمــک می کنــد. 

ــت  ــؤول امنی ــش، مس ــه او و رشیک ــد ک ــان می گوی رمض

۱3۰ بــاب دکان در آن خیابــان اســتند. بــه همیــن 

دلیــل منی توانــد بــه تنهایــی از پــس امنیــت ایــن همــه 

دکان کــه در دو ســمت ایــن خیابــان طویــل قطار شــده، 

ــن  ــی، چهاردهمی ــد: »محمدعل ــان می گوی ــد. رمض برآی

ــا او در ایــن  نفــری اســت کــه طــی ایــن هشــت ســال ب

کار رشیــک بــوده ام. بــه هــر کســی کــه بــه عنــوان 

ــن کار  ــواری های ای ــرات و دش ــه ام، خط ــک پذیرفت رشی

ــم کار  ــه رشیک های ــش از آن ک ــرده  ام. پی ــوش زد ک را گ

را رشوع کننــد، بــه آن هــا گفتــه  ام کــه رشطــش، داشــن 

اختیــار جــان خــود و اجــازه ی پــدر و مــادر اســت؛ زیــرا 

ایــن کار، هــر لحظــه امــکان کشــته شــدن دارد. ممکــن 

ــرد و  ــورت بگی ــی ص ــلیک هوای ــا ش ــت در نزدیکی ه اس

ــورد.« ــا بخ ــه م ــی ب ــورت اتفاق ــه ص ــا ب ــی از گلوله ه یک

چوکــی داری بــه هــان انــدازه کــه بــه لحــاظ جانــی 

دارد؛  خطــر  چوکی دارهــا  دیگــر  و  رمضــان  بــرای 

در  چوکی دارهــا  باشــد.  هــم  خســارت آور  می توانــد 

قبــال مــال دکان هــا مســؤول انــد و در صورتــی کــه 

دکانــی بــه غــارت بــرود، بایــد تــاوان آن را بپردازنــد. 

رمضــان می گویــد کــه در هشــت ســالی کــه بــه عنــوان 

چوکــی دار در آن منطقــه کار می کنــد، هشــت مــورد 

دزدی صــورت گرفتــه؛ امــا متــام آن مــوارد، دزدی هــای 

واقعــی نبــوده انــد. رمضــان گفــت کــه از آن هشــت 

ــوده  ــا ب ــود دکان داره ــه ی خ ــورد آن نقش ــه م ــورد، س م

ابتــدای شــب دزدی  در  »دو دکان  گفــت:  او  اســت. 

شــده، در حالــی کــه کســی بــاور منی کنــد کســی در آن 

وقــت بتوانــد از دکانــی دزدی کنــد. زمانــی امــوال یــک 

موبایل فروشــی دزدیــده شــد، همــه ی مــردم هــم مالــک 

ــا  ــود. او ب آن را می شــناختند کــه معتــاد و اهــل قــار ب

نقشــه ی ســاختگی اش مــرا وادار بــه پرداخــت خســارت 

ــرد.« ــی ک ــزار افغان ــا 7۰ ه 6۰ ت

خدابخــش رشیفــی، مــرد 65ســاله و از دکان داران آن 

محلــه اســت کــه می گویــد بیــش از نُــه ســال اســت کــه 

در آن جــا دکان خوراکه  فروشــی دارد. او می گویــد کــه 

دکان دارهــا نبایــد وقتــی بــه ســوی خانــه می رونــد، پــول 

در دکان خــود بگذارنــد. او گفــت: »مهم تریــن نکتــه ایــن 

اســت کــه دکان دارهــا نبایــد شــب ها پــول نقــد در دکان 

خــود بگذارنــد. در صورتــی که دزد وارد دکان شــود و پول 

نقــد را بــا خــود بــرد، چوکــی دار هیــچ گونــه مســؤولیتی 

در قبــال آن نــدارد.« ســال پیــش، صاحــب یکــی از 

دواخانه هــای آن محــل، نزدیــک بــه ۱۸.۰۰۰ دالــر را از 

ــود.  ــته ب ــش گذاش ــب در دکان ــهزاده آورده و ش رسای ش

ــا قفل هــای دیگــر  ــود ت رمضــان گفــت: »رشیکــم رفتــه ب

دکان هــا را بررســی کنــد؛ زمانــی کــه برگشــت، دیــد کــه 

قفــل دواخانــه شکســته شــده و دزدهــا متــام آن پــول را 

ــه  ــا وجــود آن کــه صاحــب دواخان ــد. ب ــرده ان ــا خــود ب ب

ــاوان آن را  ــود و می توانســت ت ــرده ب ــی را ب دعــوای قانون

بگیــرد؛ امــا در لحظــات پایانــی منــرف شــد و گفــت که 

گنــاه از خــود او بــوده اســت.«

حضور کم رنگ و تالش ناکافی پولیس

گفتــه می شــود والیــت کابــل، نزدیــک بــه ۱5۰.۰۰۰ 

در  آن هــا  از  بســیاری  کــه  دارد  پولیــس  پرســونل 

بخش هــای گوناگونــی مشــغول بــه کار انــد و بخــش 

ایــن نیروهــا، شــبانه از شــهر پاســبانی  از  کوچکــی 

ــس  ــور پولی ــل، حض ــای مح ــر دکان داره ــد. اک می کنن

در حفــظ امــوال شــان را کافــی منی داننــد و می گوینــد 

ــد:  ــی می گوی ــت. رشیف ــی اس ــی دار الزام ــور چوک حض

مــن  می گــذرد.  و  می آیــد  بــار  یــک  تنهــا  »پولیــس 

منی توانــم در ایــن مــورد بــه پولیــس اعتــاد کنــم؛ 

زیــرا اگــر دکانــم بــه غــارت بــرود، نــه می توانــم از دولــت 

می دهنــد.  خســارتی  آن هــا  نــه  و  بگیــرم  خســارتی 

ــال  ــرا م ــم چ ــوم و بگوی ــر ش ــا درگی ــا آن ه ــم ب منی توان

دکانــم دزدی شــده اســت.«

کابــل،  پولیــس  ســخن گوی  فرامــرز،  فــردوس 

می گویــد کــه چوکــی داری در چارچــوب قانــون تریــح 

ــزود:  ــرز اف ــای فرام ــت. آق ــرف اس ــک ع ــا ی ــده و تنه نش

»چوکــی داری بــه اجبــار صــورت منی گیــرد. مــا همــواره 

در تــاش بــوده ایــم تــا امنیــت را تأمیــن کنیــم؛ امــا بــه 

همــکاری نــه تنهــا چوکی دارهــا، بلکــه متــام مــردم نیــاز 

داریــم. منی توانیــم یــک ]رسبــاز[ پولیــس را پیــش هــر 

ــم.« ــح توظیــف کنی ــا صب دکان از شــب ت

ــدت دو  ــال دارد، م ــه 25 س ــدی ک ــن احم محمدامی

ــد اگــر  ســال اســت کــه دکان داری می کنــد. او می گوی

دولــت بخواهــد، می توانــد امنیــت مــال مــردم را تأمیــن 

کنــد. احمــدی گفــت: »اگــر امنیــت مــال مــردم بــه 

ــه اســتخدام چوکــی دار  درســتی گرفتــه شــود، نیــازی ب

نیســت؛ امــا اگــر قــرار باشــد چوکــی داری از میــان 

بــرود و مســؤولیت کامــل ایــن کار بــر عهــده ی حکومــت 

باشــد، دولــت بایــد تعهداتــی بــه مــردم بدهــد و در 

صــورت بــه غــارت رفــن مــال یــک دکان، یــا آن مــال را 

ــردازد.«  ــارت آن را بپ ــا خس ــد ی برگردان

کــه  می کنــد  تأکیــد  کابــل  پولیــس  ســخن گوی 

بــه  قــادر  کابــل  پولیــس  بــدون چوکی دارهــا،  حتــا 

تأمیــن امنیــت اســت. گــر چــه او می پذیــرد کــه شــار 

ــن  ــت ای ــا جمعی ــه ب ــل در مقایس ــس کاب ــای پولی نیروه

ــه  ــد ک ــاری می کن ــا پافش ــت؛ ام ــم اس ــیار ک ــهر بس ش

بیش تــر از پیــش تــاش خواهنــد کــرد تــا از جــان و 

ــد. ــت کنن ــردم محافظ ــال م م

پولیــس  در حــوزه ی  یــک چوکــی دار  ثبــت  رونــد 

ــوم  ــای مرس ــا و کاغذبازی ه ــی از پیچیدگی ه ــم خال ه

نیســت. رمضــان می گویــد کــه یــک ســال گرفتــاِر طــی 

کــردن مراحــل اداری ایــن کار بــود. او گفــت: »یکــی از 

آشــناها و خویشــاوندانم کــه دکان دارد، ضانتــم کــرده 

اســت. بــرای گرفــن کارت چوکــی داری، تذکــره ام را 

ــز جــواز خــود را  ــردم و دو دکان دار دیگــر نی ــه حــوزه ب ب

ــد.« دادن

»چوکی داری مرا عصبی کرده است«

ــچ  ــن باشــد کــه چوکــی داری هی ــر ای شــاید تصــور ب

از  جــدا  امــا  نــدارد؛  فــرد  بــر ســامت  بــدی  تأثیــر 

قــرار گرفــن جــان  و در خطــر  امنیتــی  موضوعــات 

یــک چوکــی دار، کار در شــب باعــث بــروز بیاری هــای 

زیــادی می شــود. بنیــاد ملــی خــواب کــه ســازمان 

اســت،  متحــده  ایــاالت  در  ناســودبر/غیرانتفاعی ای 

می گویــد کــه کار در شــب بــه طــور منظــم می توانــد بــه 

محرومیــت مزمــن از خــواب بینجامــد و فــرد نتوانــد هــر 

ــد. ــد، بخواب ــته باش ــاز داش ــش نی ــه بدن ــی ک زمان

پنــج  تنهــا  وقت هــا  »بیشــر  می گویــد:  رمضــان 

یــک شــبانه  روز می خوابــم. کار در شــب  ســاعت در 

روی تن درســتی ام تأثیــرات بــدی داشــته؛ امــا دیگــر 

عــادت کــرده ام. یکــی از چوکی دارهــا کاکایــم بــود کــه 

بــر اثــر مشــکات جســمِی ناشــی از چوکــی داری، فــوت 

کــرد. یکــی از خویشــاوندانم نیــز بــه دلیــل بی خوابــی، 

فشــار خونــش بــاال رفــت و رسانجــام فلــج شــد. دو نفــر 

ــی  ــکات عصب ــار مش ــز دچ ــم نی ــه می شناس ــری ک دیگ

ــد.« شــده ان

مشــکات  کــه  می گویــد  ســلطانی  محمدعلــی 

ــت.  ــان( نیس ــش )رمض ــر از رشیک ــتی اش، کم ت تن درس

محمدعلــی در آن رسمــای شــب، دســتم را می گیــرد 

اســت  گــرم  دســت هایم  »می بینــی؟  می گویــد:  و 

ــدم، از او  ــل کــه رمضــان را می دی ــن هــم در اوای ــه؟ م ن

می پرســیدم کــه چــرا دســتانش گــرم اســت؛ امــا اکنــون 

ــده ام و  ــن ش ــگی و مزم ــب همیش ــار ت ــم دچ ــودم ه خ

متــام بدنــم، حتــا در ایــن رسمــای زمســتان گــرم اســت 

و تــب  دارد.«

صــورت  بــه  دکان  هــر  از  محمدعلــی،  و  رمضــان 

در  بــا  کــه  می گیرنــد  افغانــی  پنجــاه  هفتــه ای، 

نظرداشــت ۱3۰ دکان در آن محلــه، ماهانــه بــه هــر 

کــدام نزدیــک بــه ۱3.۰۰۰ افغانــی می رســد. شــاید 

ــا آگاهــی از خطــرات  ــر کســی حــارض باشــد کــه ب کم ت

ــت  ــارت های هنگف ــت خس ــی داری و پرداخ ــِی چوک جان

در صــورت دزدیــده شــدن امــوال یــک دکان، بــه چنیــن 

ــای  ــه پ ــد ک ــان می گوی ــا رمض ــد؛ ام ــا کن ــی اکتف مبلغ

راســتش شکســته و منی توانــد کار دیگــری بکنــد.

و  پولیــس  رســیدن  دیــر  از  رمضــان  چنــد  هــر 

بدرفتاری هــای آن در پــاره ای از مــوارد، ناراضــی اســت؛ 

امــا دیگــر بــه ایــن کار عــادت کــرده اســت. دکان داران 

ــه او در حفــظ  محــل نیــز در ایــن هشــت ســال، تنهــا ب

محمــدداوود  دارنــد.  اعتــاد  شــان  امــوال  امنیــت 

جعفــری، بیــش از هشــت ســال اســت کــه در آن محلــه 

دکان  دارد. زمانــی کــه جعفــری از ناتوانــی دولــت حــرف 

مــی زد، مضطــرب و عصبــی می شــد. او گفــت: »حــوزه ی 

ــی دار را  ــک چوک ــؤولیت های ی ــت مس ــچ وق ــس هی پولی

ــداد  ــه در امت ــی ک ــا دکان های ــرد. حت ــده منی گی ــر عه ب

جاده هــای اصلــی شــهر اســتند نیــز چوکــی دار دارنــد، 

چــه برســد بــه ایــن کوچــه پس کوچه هــا!«
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مرحــوم وحیــد مــژده حکومــت طالبــان را 

»حکومــت اندیــواال« نام گــذاری کــرده اســت. در 

ــا رهــران و  ایــن حکومــت آشــنایی و دوســتی ب

فرماندهــان طالــب، معیــار شایســتگی تقــرر یــک شــخص بــه یــک 

ــخص  ــز ش ــرری نی ــس از تق ــد. پ ــته می ش ــب دانس ــمت و منص س

ــا  ــه حیــث کارمنــد ب جدید التقــرر یــک گــروه از دوســتان خــود را ب

ــت  ــن وضعی ــن ای ــرای تبیی ــرد. ب ــدش می ب ــه اداره ی جدی ــود ب خ

ــی  ــروه ایدیولوژیک ــک گ ــان ی ــون طالب ــه چ ــت ک ــوان گف ــاید بت ش

بودنــد از ایــن رو پابنــدی بــه ایدیولــوژی طالبــان بــرای شــان 

ــای  ــا و توانایی ه ــه مهارت ه ــد، ن ــته می ش ــتگی دانس ــار شایس معی

انجــام وظیفــه؛ امــا حتــا بــرای ســنجش پابنــدی ایدیولوژیکــی نیــز 

ــوع  ــودن از ن ــه ای ب ــت، مدرس ــود نداش ــنی وج ــاخص های روش ش

خــاص طالبــان، عــدم ســابقه یــا ظاهــری کــه تأثیرپذیــری از مدنیت 

ــا  و زندگــی شــهری را نشــان دهــد، خویشــاوندی و هم روســتایی ی

هم قبیلــه بــودن و حتــا گاهــی ظاهــر طالبانــی بــرای طالبــان 

ــود. گاهــی آشــنایی و ارتبــاط شــخصی شــاید  معیــار شایســتگی ب

ــا در کل  ــی داد؛ ام ــرار م ــعاع ق ــر را تحت الش ــای دیگ ــه معیاره هم

امــر، ایــن شــاخص های بدویــت بــود کــه بــرای طالبــان نقــش 

تعیین کننــده داشــت.   

طالبــان بــا زندگــی شــهری رس ســازش نداشــتند و بــا هــر 

ــال  ــه طــور مث ــد؛ ب ــی مخالفــت می کردن ــوع مظاهــر زندگــی مدن ن

ــد و همــه را  ــان مخالــف طــرز لبــاس پوشــیدن غیــر ســنتی بودن آن

ــب  ــر مناس ــه بیش ــی ک ــد وطن ــای بلن ــه لباس ه ــتند ک وا می داش

زندگــی روســتایی یــا کوچ نشــینی اســت، بپوشــند. آنــان بــه میــز و 

چوکــی و فضــای منظــم دفــری عاقــه ای نداشــتند و در بســیاری 

مــوارد در ادارات دولتــی دوشــک و بالشــت را جاگزیــن میــز و 

چوکــی کــرده بودنــد. قواعــد دیوانــی و رفتــار قاعده منــد بــرای 

ــداوم کار مکاتــب عــری  ــه ت ــود. عاقــه ای ب شــان دســت وپاگیر ب

نداشــتند و در تــاش بودنــد مــدارس ســنتی را جاگزیــن ایــن 

ــوزش  ــد، آم ــر دادن ــب را تغیی ــی مکات ــاب درس ــد؛ نص ــب کنن مکات

علــوم عــری را نیــاز منی دیدنــد و حتــا شــیوه ی درس را در جایــی 

اداری،  نظــام  می دادنــد.  تغییــر  می رســید،  شــان  دســت  کــه 

مالــی، سیاســی و دیپلوماتیــک بــرای شــان ناآشــنا بــود. آنــان حتــا 

بــه تکنیک هــا و فنــون نظامــی وقعــی چندانــی منی گذاشــتند. 

ــواال«  ــت »اندی ــژده حکوم ــه م ــه را ک ــت داری، آنچ ــش حکوم در بخ

و  ســازمان دهی  بــدوی  و  ابتدایــی  شــکل  واقــع  در  می خوانــد 

ــد  ــت آوردهای چن ــاب دس ــه در غی ــت ک ــانی اس ــور انس اداره ی ام

ــد. ــام می ش ــا، انج ــن حوزه ه ــر در ای ــد ب ــت جدی ــرِن مدنی ق

ــی  ــش از آن ــان پی ــری طالب ــال ره ــاب و اع ــبک انتخ ــا س حت

کــه گزینــش یــک شــیوه ی رهــری و تنظیــم سیاســی از بیــن 

ــود. در  ــری ب ــک ناگزی ــر ی ــر بیان گ ــد، بیش ــر باش ــیوه های دیگ ش

ــب  ــی مناس ــی و اجتاع ــازوکارهای اداری، سیاس ــه س ــاب هم غی

ــر  ــش ره ــن راه گزین ــاید بهری ــی ش ــبیه قرعه کش ــیوه ش ــک ش ی

ــر  ــاج شــاهی را ب ــا مــرغ ســعادت کــه ت باشــد. افســانه ی هــای ی

ــاه  ــخص ش ــان ش ــت و ه ــت، می گذاش ــی می خواس ــر کس رس ه

مملکــت می شــد کــه عمــق سیاســت بــدوی را در ایــن منطقــه 

دانش هــا،  و  مهارت هــا  انباشــت  اســتمرار،  می دهــد.  نشــان 

در  اجتاعی-سیاســی،  تنظیــم  مؤثرتــر  راهکارهــای  توســعه ی 

مدنیــت جدیــد بــر امکان پذیــر شــده اســت.

مــا محمدعمــر در نــگاه طالبــان هــان نجات بخــش جادویــی 

ــه  ــن او ب ــرای تعیی ــد ب ــود. هرچن ــیده ب ــت رس ــه رس وق ــه ب ــود ک ب

در  را  مــا  هــزار  چنــد   ۱375 بهــار  در  امیر املؤمنیــن  عنــوان 

کندهــار جمــع کردنــد؛ امــا ایــن کار در واقــع یــک نــوع شــکلیات 

بــود کــه رشیعــت بــه مثابــه ی مــرغ هــای بــرای ایجــاد مروعیــت 

دینــی رهــری ایــن گــروه بــه کار گرفتــه شــد. اعضــای طالبــان مــا 

ــزدی و  ــر ای ــادآور ف ــه ی ــد ک ــف می کنن ــان توصی ــر را چن محمدعم

جادویــی یــک رهــر ســنتی اســت. ماعمــر ســاده و شــجاع اســت، 

بــه زبــان عامیانــه حــرف می زنــد، بی نهایــت نــرم دل اســت، در عیــن 

ــا خــون رسدی  حــال بســیار جنــگ آور کــه در میدان هــای جنــگ ب

جهــاد  دوران  چریــک  و  جنگ جــو  بهریــن  اســت،  جنگیــده 

ــا شــار انــدک همراهــان،  ــا ب ــه تنهایــی ی توصیــف می شــود کــه ب

کاروان هــای نظامــی شــوروی ها و حکومــت تحــت حایــت آن 

کشــور را منهــدم کــرده اســت؛ یعنــی او جامــع ویژگی هــای متضــاد 

اســت، هــم بســیار مهربــان اســت و هــم بســیار جنگ جــو و شــجاع! 

حتــا در مســائل رشعــی محمــد مطمــن نقــل می کنــد کــه او 

ــی  ــات دین ــه تحصی ــا آن ک ــرده ب ــاب می ک ــی را مج ــای بزرگ ماه

باالیــی نداشــته اســت. مقامــات کشــورهای خارجــی کــه بــه دیــدار 

او می رفتنــد، تحــت تأثیــر او قــرار می گرفتنــد و امثــال این هــا. 

ایــن شــخصیت کاریزماتیــک در واقــع تــا حــد زیــادی زاده ی تخیــل 

ــت  ــه واقعی ــن ک ــا ای ــود، ت ــود ب ــری موج ــان و ناگزی ــای طالب اعض

داشــته باشــد. در غیــاب نهادهــا، فرایندهــا و دانش هــای الزم 

بــرای مقابلــه بــا یــک وضعیــت، چنیــن بــاور و عقیــده ی راســخ قضــا 

ــت.  ــده اس ــِل باقی مان ــا راه ح ــدری، تنه و ق

حکومــت اندیــواال نقطــه ی عطفــی در گسســت معمــول در 

تاریــخ ایــن منطقــه و کشــور بــود. طالبــان مناینــدگان بدویــت 

مدنیت ســتیز بودنــد؛ نــه از روی انتخــاب، بلکــه از روی ناگزیــری و 

در نتیجــه جنــگ و فراینــد مدنیت زدایــی کــه از چندیــن ســال بــه 

ایــن ســو آغــاز شــده بــود. طالبــان لــب و لعــاب نســل و اجتاعاتــی 

در  مدنی ســازی  فراینــد  کاســتی های  دلیــل  بــه  کــه  بودنــد 

بــه تراکــم  افغانســتان تجریــد شــده بودنــد و جنــگ و جهــاد 

جهانــی  فرایندهــای  از  دورافتــادگان  ایــن  بیشــر  تقویــه ی  و 

ــوان  ــگ از ت ــده از جن ــای باقی مان ــه در خرابه ه ــرد،  ک ــاعدت ک مس

بســیج اجتاعــی مؤثــر بــرای کســب قــدرت سیاســی شــده بودنــد. 

ــردی  ــاوت کارک ــک و تف ــی از تفکی ــت ناش ــیج منی توانس ــن بس ای

ــود  ــر مبنــای هاننــدی اعضــای آن شــکل گرفتــه ب باشــد، بلکــه ب

ــر  ــای، تقدی ــرغ ه ــر از م ــه غی ــر ب ــازوکار مؤثرت ــچ س ــر هی و ناگزی

و تــوکل در دســرس شــان نبــود و نظامــی فراتــر از حکومــت 

اندیــواال نیــز عمــا ناممکــن بــود. از ایــن رو صلــح بــا طالبــان 

ــده  ــن پدی ــه ای ای ــی و جامع ــای تاریخ ــه بنیان ه ــه ب ــی توج مقتض

ــد پایه هــای زندگــی  ــح بای ــه صل ــان ب ــرای واداشــن طالب اســت. ب

بــدوی در جامعــه متحــول شــود. بــه جــای بازتولیــد اشــکال دیگــر 

»حکومــت اندیــواال« – کــه در حکومــت فعلــی افغانســتان بــه دلیــل 

توســعه نیافتگی اجتاعــی هنــوز معمــول اســت - بایــد مدنیــت 

نهادینه ســازی  و  قانــون  حاکمیــت  نهادســازی،  شهرنشــینی،  و 

ــا  ــج و ب ــه تدری ــاالری ب ــای مردم س ــاالری و فراینده آن، شایسته س

ــرای  ــود را ب ــردم خ ــا م ــود ت ــت ش ــیارانه تقوی ــت گذاری هش سیاس

رســیدگی بــه چالش هــا و نیازهــای زندگــی شــان بــه قرعه کشــی و 

ــد.        ــر نبینن ــعادت ناگزی ــای س ه

روز یادداشت 

امارت اسالمی؛ 
حکومت اندیواال

مهدی غالمی

پاسبانان شب؛ وابستگی پولیس کابل به چوکی دارها

کسی منی داند برای اولین بار چه زمانی چوکی داری در کشور آغاز شد؛ اما گفته می شود، به محض این که مردم دیگر نتوانستند کامال به پولیس 

و دولت در تأمین امنیت مال شان تکیه کنند، خود اقدام کرده و فردی را مؤظف کردند تا شبانه از مال آن ها محافظت کند.

شبیر احمد 
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تاریخی«،  »گسست  کلیشه ی 

شاید محتمل ترین تعریفی است که 

می توان از افغانستان امروز داد؛ این 

در  را  تاریخی«  »پارگی  یا  »گسست« 

کشورهای  و  افغانستان  چیز  همه 

نیازهای  متام  و  زندگی  در  دید.  می تواند  آن  مانند 

نشانه هایی  افغانستان، می توان  امروزی یک شهروند 

که خوی  دید؛ سنتی  را  پسامدرن  و  مدرن  از سنت، 

حاصل  که  مدرنیته  است،  افغانستان  حاکم  و  بومی 

مرکزشهرها  در  اخیر  قرن  یک  دیپلاتیک  روابط 

معامات  و  ارتباطات  کمک  به  که  پسامدرن  و  است 

افغانستان  تاریخ  می شود.  تبلیغ  فرهنگی-تجاری، 

داد  نوع  بدون هیچ  امروزی اش،  اگر در جغرافیای  را 

ما  برای  بگیریم،  نظر  در  با کشورهای دیگر  و گرفتی 

کشورها  که  اخیر  قرن  پنج   طی  کم  دست  می گوید، 

اند،  یافته  دست  هیجان انگیزی  دست آوردهای  به 

جهان  برای  چیزی  مرف کننده،  جز  کشور  این 

تولید نکرده است؛ این یعنی آنچه از دیگر کشورها به 

عنوان وسائل مدرن آمده است، حاصل تکامل سنت 

و  با چنگ  مدرنیته  که  بل  نبوده؛  این رسزمین  بومی 

را در شهرها جابه جا کرده است؛  دندان مؤلفه هایش 

گروهی،  یا  جمعی  پدیده ی  عنوان  به  اما  پسامدرن 

در  را  آن  نشانه های  می توان  فقط  ندارد؛  بحث  مورد 

وسائل تجاری ای که وارد افغانستان می شود دید و در 

از چنین دیدگاهی،  با مطالعه و شناخت  کسانی که 

دچار تجارب پست مدرنستی در بخش هایی می شوند؛ 

سنت  می زند،  را  اول  حرف  این جا  آنچه  این،  بر  بنا 

حفظ  را  خود  بومی-قبیله ای  شکل  که  سنتی  است؛ 

پیش رفت  مقابل  تندی،  ایدیولوژی های  با  و  کرده 

افغانستان ایستاده است. طالبان، داعش و گروه های 

با  که  است  سنتی  جوامع  برآمد  همه  دیگر،  تندرو 

توسط  شان  سنتی-مذهبی  احساسات  برانگیخن 

اند. شده  جنگ  میدان  وارد  استخباراتی،  منابع 

دینی  سنت  اصیل  پیروان  یا  و  طالبان  آنچه 

عنوان  به  افغانستان  که  است  این  می خواهند، 

تا  باشد  خودش  حال  در  باید  جهان،  از  نقطه ای 

مجاز  رشد  کند؛  مجاز  رشد  خودش  بطن  در  بتواند 

روش  و  نرود  سنت ها  از  فراتر  دست آوردهایش  یعنی 

زندگی اش با مقیاس سنت سنجیده شود. برآمد چنین 

ایده ئالی، دوره ی حکومت طالبان در افغانستان بود؛ 

دوره ای که دیدن تلویزیون منع بود و تاش می شد، 

مردم نبینند که کشورهای دیگر در چه سطحی زندگی 

می کنند، تا مبادا چشم شان باز شود. سیستم حاکم 

تاریخی  »شارت کت«  برآمد  افغانستان،  شهرهای  در 

است؛ یعنی با استفاده از کلید معینی که قبا قالب 

آن توسط کسی در جایی ریخته شده است، وضعیت 

افغانستان توسط کشورهای دیگری در مقاطع زمانی 

مختلف طی یک قرن اخیر، کلید می خورد و هر بار در 

پروسه ی مدرن سازی  از شکست  نطفه خفه می شود. 

امانی رشوع تا سقوط حکومت کمونیستی و شکست 

امریکا در طوالنی ترین جنگش، همه نتیجه ی تصادم 

وجود  با  مدرنیته  بار  هر  که  است  مدرنیته  با  سنت 

باز هم در  دفاعی،  و مهات  دولتی  امکانات  داشن 

است. باخته  سنتی  ایدیولوژی  مقابل 

بری  منابع  مقابل  در  همواره  مدرنیته  شکست 

و  کابل  وارد  مختلفی  نقاط  از  که  است  بوده  و سنت 

شهرهای دیگر شده و آن را به چالش کشیده اند؛ یعنی 

مدرنیته که بیشر حاصل قدرت سیاسی و نظامی بوده 

است تا این که در جامعه به عنوان گفتان همگانی 

زمینه ی  گفتانی  چنین  طرح  باشد.  شده  مطرح 

آموزش می خواهد که باید با آموزش درست دست کم 

یک نسل همراه باشد تا بتوان ایده ها را به کمک آنان 

در جامعه جابه جا کرد. ما تا این که به بهرین مدل 

نیاز داشته باشیم،  یا نظام سیاسی آن  پارملانی دنیا 

عالی  تحصیات  و  معارف  پیش رو  و  فعال  به سیستم 

به لحاظ  را  بتوانیم نسلی که می آموزند  تا  نیاز داریم 

نسل  این  تا  کنیم  همراه  جهان  سطح  در  اکادمیک 

مدرنیته  صنعت،  و  دانش  بازتولید  و  تولید  با  بتوانند 

در  زندگی  تفاوت  کنند.  خانه ها  و  روستاها  وارد  را 

کشور سی و چند میلیونی افغانستان، دست کم بین 

کابل نشین رسمایه دار تا یکی از روستاهای دوردست 

بامیان یا بدخشان، چند قرن فاصله را نشان می دهد؛ 

به جز آنچه که توسط وسائل ارتباطی امکان دیدن و 

است. شده  فراهم  شنیدنش 

به عنوان نظام  در چنین وضعیتی، جنگ مدرنیته 

سیاسی یا اقتصادی بارها مقابل سنت باخته است و 

می تواند  مدرنیته  زمانی  است؛  باخن  حال  در  هنوز 

به تکامل سنت بینجامد و یا آن را به حاشیه بکشاند 

که توسط نیروی بری آموزش یافته وارد روستاها شود 

وجود  به  شهری  و  روستایی  جامعه ی  بین  تلفیقی  و 

بیاورد. چنین تلفیقی را منی توان با جر و اکراه وسط 

جامعه ای پیاده کرد. تاش برای پیاده کردن مدرنیته 

با جر و اکراه، کاری بود که حکومت های کمونیستی 

توسط  را  نفر  هزاران  و  دادند  انجام  افغانستان  در 

اما  کردند؛  نابود  استخباراتی  و  نظامی  حمله های 

همین خشم برخواسته از جر و اکراه، گروه های تندرو 

مختلفی را وارد کابل کرد که ضمن شکست حکومت 

اقتصادی-سیاسی  دست آوردهای  متام  کمونیستی، 

حکومت های  اگر  شد.  برچیده  جامعه  از  نیز  آن 

بومی- خوی  در  اندکی  بودند  توانسته  کمونیستی 

سنتی مردم نرمش ایجاد کنند و حساسیت های سنتی 

سنت  با  امروز  شک،  بدون  ندهند،  قلقلک  را  مردم 

بازتری در افغانستان مواجه بودیم که می توانست برای 

بدهد. پهلو  امروز  از  بهر  مدرنیته،  پذیرش 

باید  که  رویکردی  گفته شد،  آن چه  به  استدالل  با 

جهان  با  زدن  پل  بگیرند،  پیش  امروز  پیش رو  نسل 

امروز است تا بتوانند با تولید امروزی هم زمان دانش و 

صنعت، زمینه را برای سفر مردم فراهم کنند. برای به 

وجود آمدن چنین نسلی، در قدم اول، نیاز به بازبینی 

نظام آموزشی معارف و تحصیات عالی است که باید 

از سوی دولت طوری طراحی شود تا دست کم پنجاه 

سال آینده، کسی که از افغانستان لیسانس می گیرد 

یا از امریکا، تفاوت چندانی در دانش و بینش نداشته 

باشد. در صورتی که معارف و تحصیات عالی بتوانند 

که  است  آن  از  پس  دهند،  پرورش  را  نسلی  چنین 

این نسل می تواند وارد میدان شود و این کشور را از 

دیگری  زمینه ی  دهد.  نجات  سنتی  دگم  بن گاه های 

که فراهم است، آموزش خودی است. امروز به کمک 

همه روزه،  ما  و  است  شده  همگانی  دانش  ارتباطات، 

بروزترین دست آوردهای علمی و تکنالوژیک دنیا را به 

کمک ارتباطات شاهدیم. این یعنی با وجودی که در 

جهانیم  بالفعل  شهروند  می کنیم،  زندگی  افغانستان 

می کنیم.  استفاده  جهانی  تولیدات  و  داشته ها  از  و 

باور اشتباهی که تا هنوز حتا در نهادهای اکادمیک 

مطرح است، این است که نسل افغانستان در مقایسه 

سیستم  منی توان  و  است  پس مانده  خیلی  جهان  با 

به سطح کشورهای  پیاده کرد که  آن  را در  درسی ای 

استاد  که  صنفی  همین  در  شود.  تدریس  پیش رفته 

با این باور می رود و مواد درسی چند دهه پیشش را 

آیفون مدل 2۰۱۹  با  دانش جویش  تدریس می کند، 

با دوست دخر یا دوست پرسس چت دارد و یا در حال 

اتفاق های جهان است. بروزترین  دیدن و خواندن 

جهان  امروزی  گفتان  وارد  بخواهیم  ما  که  این 

شویم یا نشویم، جهان به کمک ارتباطات، گفتانش 

همه  و  می کند  مخابره  زمین  بخش های  همه  در  را 

است  بهر  پس  می کشاند؛  خود  سمت  به  را  جوامع 

تعصب کور را کنار گذاشته و به شکل اکادمیک وارد 

گفتان جهانی شویم. در روند جهانی شدن، بیش از 

باز است؛ چون هرن خیلی  همه بخش ها، دست هرن 

نیست،  سنت  واکنش های  و  نیازهای  پاسخ گوی 

می تواند مسیر تکامل را زودتر طی کند و زمینه را برای 

مردم فراهم کند تا مردم بتوانند با گذشن از هرنی که 

مدرن شده است، به جنبه های اجتاعی، سیاسی و 

اقتصادی مدرن نزدیک شوند. اگر ادبیات، موسیقی، 

آگاهانه  هرنمندان،  و  معارص  هرنهای  دیگر  و  سینا 

تا  را  پیچ هرن جهان  و  این عرصه کار کنند و خم  در 

امروز شناخته باشند، بیشر از دیگر بخش های جامعه  

به  را  چیزی  و  بزنند  »شارت کت«  را  تاریخ  می توانند 

خورد مخاطب بدهند که ذایقه ی سنتی او را دگرگون 

بیشر  که  چیزی  یا  کس  تنها  امروز،  جهان  در  کند. 

مخاطب  است،  مساعد  رشدش  و  پرورش  زمینه ی 

است؛ با پرورش مخاطب و دگرگونی ذایقه ی سنتی در 

جامعه، می توان نسلی را به وجود آورد که برای پذیرش 

و  آموخته ها  بتوانند  و  باشند  آماده تر  امروز  مؤلفه های 

ایده های شان را در جامعه پیاده کنند. متأسفانه در 

بین نسل هرنمند افغانستان نیز، این تعصب کور بومی 

وجود دارد و هنگامی که شاعری در نوشن شعر، زبان 

را به چالش بکشد، با برچسب این که دچار بی معنایی 

رانده  ادبی  جامعه ی  توسط  اول  قدم  در  است،  شده 

طنز  برای  می شود  ابژه ای  دوم  قدم  در  و  می شود 

شبه -فرهنگی. مراسم  در  روشن فکران  و  شبه شاعران 

و  آموزش  نظام  توسط  مدرنیته  به  سنت  از  گذار 

پسامدرن  به  مدرنیته  از  گذار  و  تحصیل کرده،  نسل 

هرنمندان،  توسط  شخصی  تجربه ی  و  مطالعه   با 

اما  بینجامد؛  مرج  و  هرج  به  کوتاه مدت،  در  شاید 

و  شده  دیدگاه  تکر  سبب  می تواند  درازمدت  در 

مختلف  اقشار  بین  را  بیشر  انعطاف پذیری  زمینه ی 

اول  نیاز  گذاری،  چنین  برای  کند.  حاکم  جامعه 

ظرفیت  اساس  بر  ما  آموزشی  سیستم  که  است  این 

در  که  زیادی  درصدی  نه  شود  برنامه ریزی  نخبه ها 

می دهند.  تشکیل  را  درصد  هفتاد  درسی  صنف  یک 

اگر در سیستم درسی افغانستان، معیار تهیه ی پان 

برجسته ی  نفر  ده  پنجاه نفری،  در یک صنف  درسی، 

بیست  تا ختم تحصیل  باشد، می تواند دست کم  آن 

یا سی نفر دیگر را همراه با آنان پیش برد و فارغ کرد؛ 

باقی اگر ظرفیتی برای یادگیری این سیستم ندارند، 

دیگری  زمینه های  در  و  بکشند  کنار  تحصیل  از  باید 

کنند.  فعالیت  است،  کارآفرینی  به  مکلف  دولت  که 

به  تحصیل کرده  افراد  یا  تحصیلی  اسناد  کرت  از  ما 

است  میرس  زمانی  پیش رفت  منی رسیم؛  پیش رفت 

و  شوند  جامعه  وارد  باکیفیت  تحصیل یافته های  که 

اسناد تحصیلی برای هیچ در خدمت افراد قرار نگرفته 

ساالنه  افغانستان،  دانش گاه های  است  بهر  باشد. 

فارغ  را  می دهند  فارغ  که  جمعیتی  از  درصد  پنجاه 

دیگر  دانشگاه  از  شده  فارغ  جمعیت  این  اما  دهند؛ 

دانشگاه ها  و  نباشند  دگم  و  سنتی  ایدیولوژی  دچار 

ندهند. فارغ  طالب  و  داعش  لیسانسه ی 

تا نسل پیش روی به وجود نیاد و دولت در پشتیبانی 

باشد،  نداشته  نقش  نسلی  چنین  آمدن  وجود  به  و 

سیمینارها،  توسط  که  منایشی ای  دست آوردهای 

پروژه های کوتاه مدت و منابعی غیر از منابع آموزشی، 

طوری  هان  می شوند،  عرضه  تولیدی  و  تحصیلی 

آینده ی  اند، در  نبوده  که طی یک قرن اخیر کارساز 

با  مدرنیته در جنگ  زمانی  بود.  نخواهند  نزدیک هم 

سنت برنده است که تاریخ تاریک و بسته ی سنت را 

این  از  که  باشد  داشته  را  نسلی  و  بگذارد  رس  پشت 

کند. پشتیبانی  تاریخی«،  »شارت کت 

افغانستان4 مهاجران  روایت 

»زن و بچــه ام ۱5 مــاه پیــش، )۸ 

دســامر 2۰۱۸( توســط خــرسم بــه 

ترکیــه آورده شــد.«

احمــدی  محمدعلــی  را  ایــن 

می گویــد؛ مــردی کــه ســال ۱36۹ 

زمانــی کــه یــک ســال دارد بــه دلیــل 

ــران  ــه ای ــواده اش ب ــراه خان ــه هم ــی، ب ــای داخل جنگ ه

می شــود. آواره 

در  تــا  داده  یــاد  خامنــم  بــه  پدرزنــم  می گویــد  او 

ســازمان ملــل بگویــد کــه مــن معتــادم و می خواهــم 

خانــم و بچــه ام را بکشــم.

بــه بــاور احمــدی ایــن قوی تریــن پرونــده اســت و 

خامنــش بــا کمــک ایــن پاپــوش می خواهــد از ترکیــه بــه 

امریــکا بــرود. ایــن در حالــی اســت کــه پــدرزن احمــدی 

نیــز در امریــکا زندگــی می کنــد.

و  خانــم  کــه  زمانــی  رشوع  در  می گویــد  احمــدی 

بچــه ام ناپدیــد شــدند، هــر چــه بــه خــرسم گفتــم، نشــانی 

ــدارم. ــری از او ن ــه خ ــت ک ــداد و می گف ــن ن ــه م از او ب

ــرده ام و  ــه پاکســتان ب امــا بعدهــا می گفــت کــه او را ب

ــق  ــا ایــن کــه از طری ــرده ام ت ــه هنــد ب گاهــی می گفــت ب

مراجــع قضایــی و نهاد هــای امنیتــی ایــران، فهمیــدم کــه 

خامنــم را بــه همــراه بچــه ام ترکیــه بــرده انــد.

این گونــه ناچــار بــرای یافــن و دیــدن خانــم و بچــه ام 

ــه کارت  ــن ک ــل ای ــار، دلی ــال پ ــو( س در )25 بهمن/دل

بــه گونــه ی قاچاقــی وارد  ایــران را نداشــتم،  اقامــت 

ــدم. ــه ش ترکی

احمــدی در نخســتین روز رســیدنش بــه ترکیــه، بــرای 

ــه  ــه اش ب ــم و بچ ــه خان ــیدن ب ــرا و رس ــردن ماج ــو ک بازگ

دفر ســازمان  ملــل در امــور پناهنــدگان، اداره ی مهاجرت 

ــد. ــه می کن ــس مراجع و اداره ی پولی

»همــه ی ماجــرا را بازگــو کــردم و بــرای شــان توضیــح 

ــا ارتــکاب جرمــی را  دادم کــه اگــر مــن قصــد کشــن و ی

ــم از  ــم؛ می خواه ــت بگوی ــه دول ــدم ب ــه منی آم ــتم ک داش

ــدن خانــم و  ــق دولــت و از راه قانونــی آن بــرای دی طری

بچــه ام اقــدام کنــم.«

ــل در  ــازمان  مل ــر س ــه دف ــدی ن ــای احم ــرار گفته ه ق

امــور پناهنــدگان و نــه هــم دولــت ترکیــه بــرای ایــن کــه او 

بــه خواســتش برســد، بــا وی همــکاری نکــرده انــد.

احمــدی می گویــد: »زمانــی کــه بــه ســازمان  ملــل 

مراجعــه کــردم، برایــم گفتنــد کــه مــا همــه صاحیت هــا 

را بــه دولــت ترکیــه تفویــض کــرده ایــم؛ امــا زمانــی کــه بــه 

دولــت ترکیــه مراجعــه کــردم، آن هــا بــه دلیــل نزدیکــی بــا 

اروپــا و تبعیــت نظــام حقوقــی شــان، حرف هــای خامنــم را 

گــوش داده انــد و مــرا از دیــدن زن و بچــه ام منــع کــرده و 

می گوینــد کــه تــو حــق نزدیــک شــدن بــه آن هــا را نــداری؛ 

امــا مــن گفتــم کــه در حضــور پولیــس می خواهــم آن هــا 

ــه ام را  ــم بچ ــه می خواه ــم ک ــار گفت ــزاران ب ــم، ه را ببین

ببینــم و از ســامتی اش مطمیــن شــوم.«

احمــدی  رسگردانــی  از  ذره ای  ارصار هــا  ایــن  امــا 

کــم منی کنــد؛ او بــا ارصارهــای پی هــم و تاش هــای 

ــم و  ــانی از خان ــن نش ــد کوچک تری ــبانه روزی، منی توان ش

ــد. ــدا کن ــه اش پی بچ

او تنهــا می دانــد کــه خامنــش در شــهری بــه نــام 

بایبــورد بــه رس می بــرد؛ ایــن را زمانــی می دانــد کــه بــرای 

دیــدن خانــم و بچــه اش می خواهــد در دادگاه شــهری 

ــد. ــاز کن ــوا ب ــد، دع ــی می کن ــه زندگ ک

احمــدی در شــهری بــه نــام بولــو زندگــی می کنــد کــه بــا 

انقــره -پایتخــت ترکیــه- دو ســاعت فاصلــه دارد. دادگاه ایــن 

شــهر بــه وی می گویــد کــه خامنــت در شــهر بایبــورد زندگــی 

می کنــد و تــو بایــد در دادگاه آن شــهر دعــوا بــاز کنــی.

ســالی  هشــت  خامنــش  بــا  احمــدی  ازدواج  از 

می گــذرد. زمانــی کــه از احمــدی دلیــل تــرک کــردن 

خامنــش را پرســیدم، او گفــت کــه مــا بــا هــم هیــچ 

مشــکلی نداشــتیم. »مــن او را دوســت داشــتم؛ مــا ازدواج 

داشــتیم.« عاشــقانه ای 

ماکــوی  از  پیــش  ســال  هشــت  احمــدی  خانــم 

آذربایجــان؛ جایــی کــه بــا خانــواده اش زندگــی می کــرد، 

بــه دلیــل عشــقی کــه بــه احمــدی داشــت، از خانــه فــرار 

می کنــد و در یــک ســفر قاچاقــی خــودش را نــزد احمــدی 

ــاند. ــران می رس ــه ای ب

بــه  خامنــش  آمــدن  رشوع  در  می گویــد  احمــدی 

ــه  ــن رابط ــدی و ای ــش، احم ــادر خامن ــدر و م ــران، پ ای

ــب  ــش را تعص ــدی دلیل ــه احم ــزی ک ــد؛ چی را نپذیرفتن

می دانــد. قومــی 

ــوم  ــش از ق ــتان و خامن ــای افغانس ــدی از هزاره ه احم

ســادات اســت. احمــدی می گویــد کــه شــاری از ســادات  

بــه ایــن بــاور اســتند کــه ازدواج دخــران ســادات بــا غیــر 

ســادات حــرام اســت؛ چیــزی کــه باعــث شــده اســت 

ــم اش حــرام زاده  ــواده ی خان بچــه اش بارهــا از ســوی خان

خوانــده شــود.

احمــدی می گویــد کــه پدرزنــم بــه نهادهــای امنیتــی 

ایــران دست رســی داشــته و از ایــن طریــق بارهــا او را 

ــد کــرده اســت. تهدی

ــی کــه مطمــن می شــود  ــن همــه احمــدی زمان ــا ای ب

خامنــش در شــهر بایبــورد زندگــی می کنــد، بــرای رفــن 

بــه آن شــهر کمــر را مــی بننــدد؛ امــا بــه دلیــل نداشــن 

حــق بیــرون شــدن از شــهری کــه زندگــی می کنــد، 

ــد. ــه کن ــوس تهی ــت اتوب ــد بلی منی توان

ادامه دارد...

فرزندان زمین

یک سال سرگردانی در ترکیه

 می خواهم خانم و بچه ام را ببینم

مجیب ارژنگ

زاهد مصطفا

گسست تاریخی و شارت کتی که باید زد

شکست مدرنیته همواره در مقابل منابع 

برشی و سنت بوده است که از نقاط 

مختلفی وارد کابل و شهرهای دیگر 

شده و آن را به چالش کشیده اند؛ 

یعنی مدرنیته که بیشرت حاصل قدرت 

سیاسی و نظامی بوده است تا این که 

در جامعه به عنوان گفتامن همگانی 

مطرح شده باشد. طرح چنین گفتامنی 

زمینه ی آموزش می خواهد که باید با 

آموزش درست دست کم یک نسل 

همراه باشد تا بتوان ایده ها را به کمک 

آنان در جامعه جابه جا کرد. 

قسمت اول
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صبــح کابــل: تشــکر جنــاب والــی کــه فرصتــی در اختیــار 

تــان  از خــود و ســابقه ی کاری  آغــاز  مــا قــرار دادیــد. در 

بگوییــد.

ــتم و در  ــدری اس ــوب حی ــکر! محمدیعق ــل: تش ــی کاب وال

ــو  ــب عین ــی را در مکت ــده ام. دوره ی ابتدای ــا آم ــه دنی ــل ب کاب

ــدم. ســپس وارد  ــه و متوســطه را در گل دره خوان ــاری عبدالل ق

ــرای تحصیــات  دانشــگاه تخنیکــی کابــل شــدم. بعــد از آن ب

عالــی نظامــی بــه خــارج از کشــور رفتــم و تــا ســطح ماســری 

در زمینــه ی تعلیــم و تربیــه ی نظامــی درس خوانــدم. در بخــش 

ــار آن،  ــدم و در کن ــارت خوان ــت و تج ــته ی مدیری ــی، رش ملک

کورس هــای مختلــف ارتقــای ظرفیــت مدیریتــی را دنبــال 

کــردم. در حکومــت داکرنجیــب، در وزارت دفــاع ملــی کار 

کــردم و ســپس تجربــه ای هــم در وزارت داخلــه کســب کــردم؛ 

ــی  ــی و امنیت ــای ملک ــی نهاده ــای مدیریت ــی در بخش ه یعن

کار کــردم. آخــر ســال های ۱36۸ بــاز هــم بــرای ادامــه ی 

تحصیــل آکادمــی عالــی فرماندهــی بــه خــارج از کشــور رفتــم 

و پیــش از ایــن  کــه حکومــت داکرنجیــب ســقوط کنــد، مــن 

از کار دولتــی بــه کار شــخصی رجــوع کــردم. تجــارت را پیشــه 

کــرده، بــه خریــد و فــروش مــواد غذایــی پرداختــم و بــه تعقیــب 

آن، موفقیت هایــی در بخــش صنعــت بــه دســت آوردم. بعــد از 

ــه افغانســتان آمــدم. رشکت هــای  ــی، ب ایجــاد حکومــت انتقال

ــور  ــی کش ــل سیاس ــا محاف ــتم. ب ــی داش ــاختانی و امنیت س

رابطــه ی نزدیــک داشــته و فعاالنــه در سیاســت کشــور دخیــل 

بــودم؛ بعــد از آن کــه حکومــت وحــدت ملــی ایجــاد شــد، پــس 

از چنــدی، بــه حیــث والــی والیــت کابــل توظیــف شــدم. 

ــی  ــد ســال اســت کــه وال ــل: شــا بیــش از چن صبــح کاب

ــؤولیتی دارد؟ ــه مس ــت و چ ــی کیس ــتید، وال ــل اس کاب

والــی کابــل: وظایــف یــک والــی در الیحــه ی وظایــف 

والی هــا تعریــف شــده؛ یعنــی رهــری عــام و تــام اداره ی 

ــد یــک والــی  محلــی کــه مربوطــش می شــود. چیــزی  کــه بای

ــد،  ــته باش ــد داش ــه بای ــی ک ــم صاحیت ــا ه ــد و ی ــته باش داش

نــدارد؛ باتأســف، مســؤولیت ها نیــز همین طــور اســت. مــن تــا 

انــدازه ای کــه تــوان دارم و حتــا باالتــر از آن کار می کنــم؛ امــا 

در کابــل، صاحیت هایــی کــه یــک والــی بایــد داشــته باشــد، 

ــی  ــه ی اساس ــت و وظیف ــدود اس ــش مح ــدارد. صاحیت های ن

مــن مروفیــت و اشــتغال بــرای مــردم اســت. وزارت کار و امــور 

ــدارد و خــود شــان ایــن کار  اجتاعــی، واحــد دوم در کابــل ن

ــور  ــر کار و ام ــه ذکــی«، وزی ــی کــه »فیض الل ــد. زمان را می کنن

ــه ایــن نتیجــه رســید کــه در کابــل ریاســت  ــود، ب اجتاعــی ب

امــور کار اجتاعــی را می ســازد؛ امــا نشــد. حــاال نــه آمــار 

ــه  ــم؛ ب ــر داری ــا خ ــه از تصمیم گیری ه ــام و ن ــه ارق ــم، ن داری

ایــن خاطــر بخــش بــزرگ کار مــن فلــج اســت. حتــا کســی بــا 

والیــت در ایــن مــوارد مشــوره هــم منی کنــد؛ ایــن وضعیــت در 

بخش هــای دیگــر نیــز وجــود دارد، در بخــش حاکمیــت قانــون 

ــت  ــت اس ــق عدال ــه در تطبی ــی ک ــا وظایف ــون ی ــق قان و تطبی

یــک بخــش آن ریاســت حقــوق و ریاســت عدلیــه ی کابــل 

اســت. ریاســت عدلیــه ی کابــل وجــود نــدارد، ریاســت حقــوق 

کابــل بــر اســاس ایــن کــه بــدون حکــم والــی منی توانــد حکــم 

محاکــم را تطبیــق کنــد، می آیــد و بــا هــم کار می کنیــم. 

تربیــه ی اطفــال و قضایــای حکومــت بــه مــا ارتبــاط نــدارد؛ اگــر 

دارد، کادرهــای  شــان از طــرف خــود شــان تعییــن می شــوند. 

بــه همیــن ترتیــب، معــارف از دو بخــش تشــکیل شــده اســت: 

ــت  ــارف مدیری ــط وزارت مع ــل توس ــهر کاب ــارف ش ــت مع ریاس

مکتــب   ۹5۹ کــه  دارد  خــر  معــارف  وزارت  آیــا  می شــود. 

شــخصی دارد؟ مکتب هایــی کــه بــدون رعایــت معیارهــا مثــل 

ســارق در ســه یــا چهــار اتــاق ایجــاد می شــود. دو ســال 

ــد  ــم و می گوین ــت می کن ــارف صحب ــران مع ــا وزی ــه ب ــت ک اس

کــه روی ایــن موضــوع َغــور می کنیــم؛ امــا معلــوم نیســت کــه 

ــاف، بیــش از  ــد. در بخــش حــج و اوق ــور می کنن ــت َغ چــه وق

دو هــزار مســجد در ولســوالی ها داریــم. در کابــل هــم بــه 

ــم، مجالــس  ــا می بین ــان و عل ــا مــا امام مســاجد مــی روم، ب

برگــزار می کنــم؛ امــا رابطــه ی حقوقــی و قانونــی نداریــم. 

ــا  ــن م ــتم و بی ــکار اس ــک هم ــاف از نزدی ــج و اوق ــا وزارت ح ب

ــک  ــل ی تفاهــم وجــود دارد. ریاســت اطاعــات و فرهنــگ کاب

ــگ  ــد فرهن ــه مه ــی  ک ــهر و والیت ــت؛ در ش ــزرگ اس ــش ب بخ

کشــور و دارای موزیــم، آرشــیف و صدهــا مســائل فرهنگــی 

ــاون  ــه ی مع ــت. خان ــی اس ــا تریفات ــا م ــه اش ب ــت، رابط اس

دوم ریاســت جمهوری آبــاد کــه مــرا عضــو کمیســیون خشــونت 

علیــه خرنــگاران ســاخت و حــاال می فهمــم کــه در کابــل چــه 

می گــذرد. تــاش می کنیــم کــه مراســم عنعنــه ای و فرهنگــی 

مــا تجلیــل شــود. می خواهــم هــرن و فرهنــگ مــردم از زبان هــا 

و اقــوام مختلــف رشــد کنــد؛ امــا منی توانــم کاری انجــام 

ــا  ــه ج ــر از هم ــی بی خ ــر و وال ــته وزی ــون در گذش ــم؛ چ ده

ــوروز  ــد. حــاال کــه ن ــرده ان ــل را از بیــن ب ریاســت فرهنــگ کاب

نزدیــک می شــود، وزارت اطاعــات و فرهنــگ دســت و پــا 

ــوط وزارت نیســت،  ــد کــه چــه کار کنیــم. کاری کــه مرب می زن

ــتش  ــت. درس ــت اس ــای والی ــوالی ها و کاره ــی، ولس کار نواح

ــده اش  ــد و اجرا کنن ــه بده ــط برنام ــه وزارت فق ــت ک ــن اس ای

ــی  کــه بیشــر  والیــت باشــد. شــهرداری کار می کنــد، در حال

خدمــات را مــا انجــام می دهیــم؛ ولــی رابطــه ی مــا تریفاتــی 

اســت. شــهرداری کابــل زیادتــر مــروف چهارطــرف خــود 

اســت، اولویــت  آن هــا در غــرب کابــل، برچــی، رسای شــالی، 

ناحیــه ی هفدهــم، کوتــه ی ســنگی، کمپنــی، داراالمــان و 

ــوم نیســت کــه  ــو و ارزان قیمــت اســت، معل ــه ی ن ــا هــم کارت ی

ــد  ــه منی توان ــک ناحی ــس ی ــت. ریی ــهرداری چیس ــت ش اولوی

ــم  ــنهاد کردی ــا پیش ــدارد. م ــم ن ــت ه ــد و صاحی ــت کن مدیری

ــد؛  ــتقبال ش ــه اس ــه البت ــود ک ــاد ش ــل ایج ــای کاب ــه زون ه ک

امــا فعــال نشــد. از طــرف دیگــر، گــپ اساســی بــرای کابــل، 

مســأله ی عوایــد اســت. عوایــد کابــل بــه شــکلی  کــه الزم 

مســتوفیت ارشاف الزم  اول،  اســت، جمــع آوری منی شــود. 

ــه  ــت ک ــی اس ــتوفیت مرف ــدارد؛ مس ــد ن ــع آوری عوای ــر جم ب

نبایــد این طــور باشــد. گمــرک مــا مربــوط مــا نیســت، ریاســت 

ــن  ــت؛ ای ــه اس ــوط وزارت مالی ــت، مرب ــا نیس ــوط م ــد مرب عوای

ــی چــه می کنــد؟ اگــر اضافــی  یعنــی چــه؟ پــس اداره ی محل

ــون  ــد وجــود نداشــته باشــد. در قان ــک ششــم اســت، بای و کِل

ــور  ــا چط ــت م ــا و دول ــت م ــه حکوم ــده ک ــف ش ــی تعری اساس

اســت. وقتــی، بعــد از ریاســت جمهوری و کابینــه، والیــات 

اســت، همــه ی صاحیت هــا بــه والیــات داده شــود. ده درصــد 

ــد، از  ــل می آی ــه کاب ــر ب ــزاران موت ــود، ه ــع می ش ــد جم عوای

کم وبیــش  مختلــف  اداره هــای  و  می شــود  اخــاذی  این هــا 

کــه  را منی دانیــم  ارقــام  و  آمــار  می کننــد.  چیــزی جمــع 

ــاه ده  ــردم در م ــد م ــه ی درآم ــر رسان ــت. اگ ــدر اس ــاالنه چق س

ــد  ــور می توانن ــد، چط ــز بدهن ــه نی ــد و مالی ــی باش ــزار افغان ه

ــد؟ مــن وقتــی داکــر  ــه داکــر فیــس بدهن ــی ب دوصــد افغان

ــت  ــه هف ــور  ک ــک مأم ــس دادم و ی ــی فی ــزار افغان ــم ۱۹ ه رفت

ــرای  ــزار ب ــد ۱۹ ه ــور می توان ــاش دارد، چط ــی مع ــزار افغان ه

ــه فیــس بدهــد.  معاین

عوایــد کابــل نزدیــک بــه ۸۰۰ میلیــون دالــر اســت و عوایــد 

ــت  ــه دول ــه ب ــرادی ک ــن کار و اف ــردم، کمیش ــای م ــه جیب ه ب

ــی را در هرجــا انحصــار کــرده  ــد و بخــش عایدات ارتبــاط ندارن

 انــد، مــی رود. مارکیت هــا، دروازه هــای کابــل، ترانپســورت 

ــت  ــه دس ــت ب ــی دس ــاک دولت ــت. ام ــی اس ــاک دولت و ام

ــه بیشــر از یــک  کرایــه داده می شــود. امــاک دولتــی، ماهان

ــه شــهرداری ده هــزار  ــا ب ــه داده می شــود؛ ام ــر کرای هــزار دال

افغانــی هــم منی رســد. ایــن فســاد و بی تفاوتــی بــرای آن 

ــت  ــا را خدم ــن نگرانی ه ــدارد. ای ــود ن ــرل وج ــه کن ــت ک اس

ــوره  ــه مش ــا هم ــه ب ــت داد ک ــم، هدای ــز گفت ــور نی رییس جمه

شــود. بــا متــام نواحــی، مــردم از اصنــاف مختلــف، جامعــه ی 

مدنــی و هــر کســی نشســتیم و بــه شــکل جمعــی، ایــن طــرح 

ــد و  ــیم ش ــا تقس ــمینار در گروپ ه ــکل س ــه ش ــد. ب ــل ش مکم

رفتیــم بــه ریاســت جمهوری. مناینده هــای مــردم را جمــع 

ــد و در  ــم کــه تأیی ــه کردی ــم و خدمــت رییس جمهــور ارائ کردی

ــب شــد.  ــز تصوی ــی انکشــاف شــهری نی شــورای عال

ــت  ــی اس ــا تریفات ــه ی ش ــه رابط ــاال ک ــل: ح ــح کاب صب

و عوایــد کابــل نیــز کنــرل منی شــود، ایــن ۸۰۰ میلیــون 

دالــری کــه می گوییــد در کجــا مــرف می شــود؟

والــی کابــل: ایــن نیــاز بــه سیستم ســازی دارد. ســاده 

نیســت کــه کســی رسیــع آن را حــل کنــد. سیستم ســازی 

ــت  ــتم های درس ــاه، سیس ــش م ــرد و در ش ــت منی گی ــاد وق زی

ــی  ــه اداره ی محل ســاخته می شــود. اگــر متــام صاحیت هــا ب

داریــم،  کــه  طرز العمل هایــی  بــا  مــا  کنــد،  پیــدا  انتقــال 

ــش  ــر افزای ــه ده براب ــد را ب ــال عوای ــک س ــرف ی ــم ظ می توانی

دهیــم و در ســال های آینــده بیشــر و بیشــر شــود. بایــد 

ــه رو  ــی روب ــض منف ــا تبعی ــل ب ــه کاب ــم  ک ــم و بگویی ــرار کنی اق

اســت نــه مثبــت. کابــل پای تخــت اســت، شــا پای تخــت 

دیگــر کشــورها را ببینیــد، مشــکل داشــتند؛ امــا حــل کردنــد. 

ــی آن هــا  ــی هــم دارد؛ ول ــم، دهل ــا داری تراکــم نفوســی  کــه م

ــت  ــون پای تخ ــد. قان ــاح کنن ــال ۱۹۹۱ اص ــتند در س توانس

بســازند و ضمیمــه ی قانــون اساســی کننــد. یــک اداره اســت، 

دوازده ناحیــه، چهــار زون شــهرداری، بیســت وپنج شــهر و 

37۰ قریــه اســت. عیــن همیــن مطالعــات را در بــاره ی تهــران، 

ــردم  ــش ک ــام دادم. کوش ــز انج ــارک نی ــکو و نیوی ــادا، مس کان

کــه روش کاری کشــورهای بعــد از بحــران و کشــورهای منطقــه 

را مطالعــه کنــم. کابــل و تهــران دو پایتخــت اســت. در کابــل، 

ــودش کار  ــرای خ ــت ب ــد، والی ــتقیم کار می کن ــهرداری مس ش

ــا هــم مرتبــط  می کنــد، در حالــی کــه بســیاری کارهــای مــا ب

ــت«  ــافی پای تخ ــام »زون انکش ــه ن ــر ب ــز دیگ ــک چی ــت. ی اس

ــکل  ــا مش ــی ب ــم. وقت ــر نداری ــا خ ــا حت ــه م ــده ک ــکیل ش تش

ــم. ــل می کنی ــان را ح ــکل ش ــا مش ــدا م ــود، بع ــه می ش مواج

صبح کابل: اوضاع امنیتی کابل را چگونه می بینید؟

ــه  ــم. البت ــل: در بخــش امنیــت، دســت آورد داری ــی کاب وال

بــا تأســف وضــع امنیتــی آن قــدر هــم خــوب نیســت. مــا 

ــل  ــی کاب ــیون نظام ــه ی کمیس ــم، جلس ــجم کار می کنی منس

ــد  ــی می آین ــؤوالن نظام ــام مس ــود. مت ــر می ش ــه دای ــر هفت ه

ــد،  ــت می کنن ــود غفل ــه در کار خ ــانی  ک ــا کس ــه ب ــر هفت و ه

ــا کســانی کــه مشــکل دارنــد، همــکاری  صحبــت می کنیــم. ب

و بــه مشــکات حــاد رســیدگی می کنیــم. کوشــش داریــم کــه 

مشــارکت مــردم در تأمیــن امنیــت زیادتــر شــود. نیــرو در کابــل 

کــم نیســت، راهــش ایــن اســت کــه مــردم را رشیــک بســازیم و 

بــا مــردم کار کنیــم. اگــر یــک رسبــاز پولیــس، شــهروندی را بــا 

ســیلی بزنــد، شــهروند همــکاری منی کنــد. اگــر قاتــل، ظــامل، 

ــاد  ــوند، اعت ــا ش ــان داده و ره ــت ش ــه دس ــب و دزد را ب غاص

ــاد  ــردم اعت ــوارد، م ــیاری م ــی رود. در بس ــن م ــس از بی پولی

ــت داده  ــر از دس ــن خاط ــه همی ــس ب ــه پولی ــبت ب ــود را نس خ

انــد کــه ایــن نتیجــه ی رهــری نــاکارای ســابق امنیتــی بــوده 

اســت. البتــه حــاال تحــوالت مثبــت آمــده اســت. رهــری جدیــد 

وزارت داخلــه و فرماندهــی پولیــس کابــل تــاش بســیار زیــاد 

دارنــد. همیــن حــاال ببینیــد کــه مســؤوالن امنیتــی، شــب ها در 

کــدام کوچه هــا می رونــد، والــی بــه کجــا مــی رود و در همــه ی 

روز بــا کــدام ناحیــه دیــدار می کنــد. قبــا مصلحــت  ایــن بــود 

کــه اداره هــای امنیتــی کابــل بــر اســاس ســهمیه بندی قومــی و 

ســمتی بــود؛ امــا حــاال تقریبــا این گونــه نیســت. امنیــت کابــل 

از والیت هــای هم جــوار و ولســوالی ها متــرر اســت. مــا زیــاد 

کار می کنیــم، دشــمن در کابــل حضــور دایمــی نــدارد، ســیار 

ــل، پایگاه هــای شــان  ــی در اطــراف کاب ــد؛ ول ــات می کن عملی

را محــارصه کردیــم. در والیت هــای لوگــر، وردک، لغــان و 

ــد.  ــد و می رون ــات می کنن ــدی عملی ــاط رسح ــار، در نق ننگره

تدابیــری داریــم کــه اگــر مدیریــت خــوب شــود، راه هایــی کــه 

بــه کابــل وصــل می شــود، مســدود و کنــرل شــود؛ امیدواریــم 

کــه موفــق شــویم.

صبــح کابــل: کابــل بــا چالــش نفــوس مواجــه اســت؛ شــا 

افزایــش نفــوس را یــک فرصــت می دانیــد یــا یــک چالــش؟

والــی کابــل: کابــل از لحــاظ مســاحت بــا نفــوس متناســب 

ــوالی ها  ــهری و ولس ــاط ش ــن در نق ــد زمی ــج درص ــت. پن نیس

کــه ده درصــد جغرافیــای کابــل بــوده و ۹۰ درصــد دیگــر 

زمین هــا در ولســوالی ها اســت. شــهر کابــل کم تــر از ســه 

ــم  ــوس مراک ــن، نف ــرای همی ــت؛ ب ــع اس ــر مرب ــد کیلوم ص

شــده اســت. در دوره ی داوودخــان پــان شــده بــود کــه کابــل 

ــیدآباد  ــروان و س ــرساج پ ــار، جبل ال ــر، گلبه ــم لوگ ــل عل ــا پ ت

وردک انکشــاف یابــد؛ یعنــی بــه هــان طــرف بــه لحــاظ 

فرهنگــی، ترانســپورتی و شــهری انکشــاف پیــدا کنــد. در ایــن 

ــخص  ــان مش ــم پ ــاال ه ــید. ح ــس می کش ــل نف ــورت، کاب ص

ــرای انتقــال خانه هــای  ــم کــه شــهرک های پــان شــده ب داری

غیــر پانــی بایــد در آینــده بــه بیــرون از شــهر در خــط کمربنــد 

ایجــاد شــود. بیشــر از چهارصــد هــزار جریــب زمیــن در بانــک 

زمیــن کابــل ثبــت اســت و بــه ایــن خاطــر بهــر اســت کــه شــهر 

کــم کــم بــه بیــرون از مرکــز هدایــت شــود. اگــر نفــوس کابــل 

ــدرن و انکشــاف  ــا زیرســاخت های م ــت شــود ب درســت مدیری

شــهری می شــود از ایــن همــه نیــروی کار و جوانانــی کــه درس 

ــک  ــای ی ــه ج ــرد و آن را ب ــت ک ــتفاده ی درس ــد، اس می خوانن

ــه فرصــت بــدل کــرد. حــرف اصلــی ایــن اســت کــه  معضــل ب

ــات اقتصــادی، بانک هــا، رشکت هــا،  ــوس، امکان ــع، نف از مناب

انکشــاف صنعــت و علــم در کابــل بایــد اســتفاده ی درســت و 

ــک  ــرای ی ــد و ب ــد متح ــا بای ــود. برنامه ه ــده ش ــزی ش برنامه ری

قلمــرو واحــد باشــد. بهــر اســت جــدا از کابــل در اطــراف آن 

ــور  ــار ج ــه ی گلبه ــا فابریک ــرد؛ مث ــورت گی ــاف ص ــز انکش نی

شــود کــه بــرای پروانــی، کابلــی و پنجشــیری زمینــه ی کار 

ــدی  ــل دایکن ــزی مث ــاط مرک ــور در نق ــود. همین ط ــاد ش ایج

ــد.  ــر می کن ــل تأثی ــاالی کاب ــا ب ــاف این ه ــه انکش ــان ک و بامی

وقتــی آن هــا عقــب مباننــد، همــه در کابــل جمــع می شــوند.

ــاره ی زمین هــای غصب شــده ی دولتــی  ــل: در ب صبــح کاب

در کابــل بگوییــد؛ یکــی از تعهــدات شــا مبــارزه بــا غاصبیــن 

زمیــن بــود، در ایــن راســتا چقــدر موفــق بودیــد؟

والــی کابــل: مختــر بگویــم کــه در دو ســال گذشــته 

ــد.  ــری ش ــب جلوگی ــن از غص ــب زمی ــزار جری ــه از 35 ه اضاف

ــع  ــا مان ــان داشــت، م ــن عمــا جری هنگامــی  کــه غصــب زمی

شــدیم. در حــال حــارض پروژه هــای دولتــی در آن هــا تطبیــق 

ــه  ــن ک ــب زمی ــزار جری ــازده ه ــا ی ــزار ی ــدود ده ه ــود. ح می ش

غصــب شــده بــود، مســرد شــد. فعــا لیســت غاصبــان زمیــن 

ترتیــب شــده و در اراضــی زمیــن قــرار دارد کــه مطالعــه کنــد. با 

کمیســیونی  کــه تشــکیل شــده، تطبیــق کــرده، بــه دادســتانی 

بــرود و بعــد دادســتانی در هاهنگــی بــا مــا لیســت را اعــام 

و هــم اقــدام کنــد.

ــه  ــل ب ــده در کاب ــب ش ــای غص ــار زمین ه ــل: آم ــح کاب صب

ــد؟   ــدار می رس ــه مق چ

والی کابل: اضافه از 5۰ هزار جریب زمین.

صبــح کابــل: چــه کســانی زمیــن غصــب کردنــد و غاصبــان 

در چــه جایگاهــی قــرار دارنــد؟

والــی کابــل: غصــب زمیــن بــه شــکل عجیــب و غریــب 

اســت. در یــک سیســتم بســیار ســنجیده شــده و مافیایــی 

ــزرگان  ــه ب ــه زور وکا و ب ــدا ب ــد. در ابت ــوده کــه غصــب کردن ب

غصــب کردنــد، شــهرک ســاختند و توزیــع کردنــد. راهنایــی 

ــده  ــب ش ــای غص ــد. زمین ه ــد و فروختن ــور کردن ــات ج معام

ــا  ــم آن ه ــه بتوانی ــدوارم ک ــت و امی ــان اس ــود ش ــار خ در اختی

را بــه پنجــه ی قانــون بســپاریم؛ امــا مشــکل آن اســت کــه 

ــی  ــد. کس ــه  ان ــردم فروخت ــه م ــادی را ب ــای زی ــا زمین ه این ه

 کــه ســه بســوه زمیــن گرفتــه، دولــت خــود را بــا این هــا مواجــه 

منی کنــد؛ چــون شــهروند اســت و حــق زندگــی دارد؛ امــا 

ــوز هــم در  ــن هن ــب زمی ــه و صدهــا جری ــا کســی کــه فروخت ب

اختیــار دارد، دولــت برخــورد می کنــد.

صبــح کابــل: در راســتای اســتخدام و تقرری هــای امنیتــی 

در کابــل، چقــدر بــا شــا مشــوره می شــود؟

والــی کابــل: تــا حــدودی مشــوره شــده اســت. حــاال والــی 

امنیــت حضــور  کابــل در جلســه های تخنیکــی و شــورای 

می یابــد. هم چنــان در جلســه های کابینــه و در ایــن مــوارد 

ــه؛  ــم ن ــه نیســت کــه بگوی ــا مــن مشــوره شــده اســت. عادالن ب

امــا ایــن مشــوره ها بایــد روزمــره باشــد، نــه ســاالنه. والــی بایــد 

ــزا داده  ــرا ج ــود، چ ــل می ش ــرا تبدی ــوزه چ ــر ح ــه آم ــد ک بدان

می شــود، چــرا ارتقــا می یابــد؛ تأییــد و نظــر والــی مهــم اســت. 

ــوزه را  ــر ح ــر آم ــت نف ــی بیس ــن امنیت ــته، معی ــبی در گذش ش

تبدیــل کــرد؛ خــوب اســت کــه ایــن کار را می کنیــد، حداقــل 

ــد، مــا و مــردم ایــن وســط چــه نقشــی  از مــا پرســان می کردی

داریــم. نقــش اداره ی محلــی در مجــازات و مکافــات، تعییــن و 

تبدیــل بایــد مثبــت باشــد. مــن کــه تــا حــاال بــرادر و دوســت 

خــود را تعییــن نکــرده ام؛ امــا همیــن تغییراتــی کــه چنــد بــار 

ــه  ــت ک ــا اس ــن معن ــه ای ــوده، ب انجــام شــده و نتیجه بخــش نب

ــت. ــته اس ــی نداش ــی در آن نقش اداره ی محل

صبــح کابــل: بافــت ســنتی و قومــی کابــل را چگونــه 

می بینیــد و ایــن بافــت، آیــا بــا مســائل امنیتــی کابــل مرتبــط 

ــت؟ اس

ــه  ــل را مطالع ــا کاب ــی، ش ــاظ تاریخ ــه لح ــل: ب ــی کاب وال

کنیــد، در کابــل اصالتــا تاجیک هــا، پشــتون ها و هزاره هــا 

زندگــی می کردنــد؛ امــا حــاال کل اقــوام در کابــل اســت. ایــن 

بســیار زیبــا، مقبــول و رنگارنــگ و یــک اکریــت مطلــق شــده 

اســت کــه اکریــت مطلــق در کابــل یــک قــوم نیســت. حــاال 

کابــل یــک افغانســتان کوچــک اســت کــه در این جــا یــک 

ــا،  ــا، هزاره ه ــتون ها، تاجیک ه ــت، از پش ــزرگ اس ــت ب جمعی

اوزبیک هــا، ایــاق و همــه بــه ترتیــب آمــده  انــد و یــک بافــت 

ــازی از  ــه ی ملت س ــت. مرحل ــده اس ــود آم ــه وج ــی ب ــوب مل خ

همیــن کابــل رشوع می شــود. اگــر در کابــل ملــت را ســاختیم، 

ــش  ــرات مثبت ــم، تأثی ــم کردی ــم و تفاه ــر را درک کردی یک دیگ

هــان لحظــه و هــان شــب بــه دایکنــدی، دای چوپــان، 

ــد  ــان و هلمن ــتان، لغ ــمنگان، نورس ــرداد، ارزگان، س دای می

می رســد. اگــر نتوانســتیم، اجاعــی در ایــن وطــن جــور 

منی شــود. رس پایتخــت بســیار کار کنیــم، از لحــاظ سیاســی 

ــر  ــد. در ه ــم می زن ــم زده و رق ــت رق ــور را پایتخ ــده ی کش آین

ــادر اســتیم، دســته جمعی حــل  جــا مشــکل داشــته باشــیم ق

کنیــم؛ بــه رشطــی کــه مشــکل را حــل کنیــم. مشــکل کابــل، 

ــت. ــتان اس ــکل کل افغانس مش

از تمجید تا نقد و اصالح

اگر والیت کابل ِکلک ششم است؛ باید وجود نداشته باشد

سیدمهدی حسینی

گفت وگو کننده

کابــل  والــی  حیــدری،  محمدیعقــوب  اشــاره: 

اســت. او در بخش هــای ملکــی و نظامــی درس 

در  کمونیســتی،  حکومت هــای  در  و  خوانــده 

وزارت خانه هــای دفــاع و داخلــه ایفــای وظیفــه 

ــر  ــت داک ــه دول ــن ک ــش از ای ــت. او پی ــرده اس ک

از حکومــت کنــار رفتــه  نجیــب ســقوط کنــد، 

و بــه خــارج از کشــور رفــت. بــا آغــاز حکومــت 

جدیــد، یعقــوب حیــدری بــه افغانســتان برگشــت 

امنیتــی  و  بــه تأســیس رشکت  هــای تجارتــی  و 

تشــکیل  از  ســال  دو  گذشــت  بــا  پرداخــت. 

والــی  حیــث  بــه  وی  ملــی،  وحــدت  حکومــت 

والیــت کابــل گامشــته شــد.

»محمد یعقوب حیدری«، والی کابل
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ساحل،  کنار  در  شهرکی  کیپ کاد، 

دو  فاصله ی  در  که  است  ماساچوست  در 

واقع  نیویورک،  از  دورتر  رانندگی  ساعت 

حساب  به  توریستی  محات  از  و  شده 

اطلس،  اقیانوس  چشم انداز  می آید. 

زیبایی این شهرک ساحلی را تا افق ناپیدا 

و  بنشینی  دریا  کنار  ماسه های  روی  وقتی  و  می دهد  کش 

حرکت مواج آب را تا دوردست ها نگاه کنی، کم کم به احساس 

پیرمردی نزدیک می شوی که در داستان همینگوی شیفته ی 

بود. شده  دریا 

***

اختصاص  ورلدفیلوز  همراهان  را  هفته  آخر  تعطیات 

دریا  خود  یا  و  دریا  کناره ی  در  را  لحظاتی  تا  بودند  داده 

»خوش گذرانی« کنیم و به اصطاح خود این ها »لذت« بریم. 

ماروین ریس، اولین کسی بود که مرا به همراه شدن در این 

گروپ تشویق کرد و گفت: می دانم که همه ی ذهنت مروف 

از  را  خود  هم  من  است.  کشورت  داخل  خرهای  و  کارها 

اما خوب است  و مردمم رها منی توانم؛  مروفیت های کشور 

لحظاتی را به خود برسی و خوش باشی. این حرف او واژه ی 

مقدار  می بخشید.  دیگری  معنای  برایم  نیز  را  »مروفیت« 

دارد، کسی  معنایی  ما چه  برای خود  می کنیم،  ما  که  کاری 

شدن  فارغ  دارند،  این ها  که  رایجی  مقیاس  با  اما  منی داند؛ 

و لذت های فردی خود معنا  زندگی  فراموش کردن  و  از خود 

می شود.

بیشر  داشتیم  که  گروهی ای  سفر  در  را  ماروین  حرف 

»به  و  اصطاحات »مروفیت«  که  متوجه شدم  و  کردم  درک 

روز  دارد.  تفاوت  قدر  چه  این جا  تا  ما  ُملک  از  رسیدن«  خود 

انتخاب  را  خود  سمسر  برنامه های  می خواستیم  که  دیگری 

کنیم، دیانا تسوی با لحن مهربانانه ای توصیه کرد که »مواظب 

باش وقتت را خیلی ضیق نکنی و بر خود سخت نگیری. بهر 

به  وقتی  تا  کنی  تفریح  و  باشی  این جا خوش  را  مدتی  است 

کشورت برمی گردی بهر کار کنی.« روز دیگری او از من مقدار 

اندکی  وقتی  پرسید؛  می دادم،  انجام  روز  در  که  را  کارهایی 

رشح دادم با تعجب پرسید: آیا برای شام غذا می پزی؟ گفتم: 

گاهی بلی و گاهی نه. خیلی ساده و مادرانه پیشنهاد کرد که 

پس اجازه بده بعضی وقت ها مهان من باشی تا برایت غذای 

بپزم! چینایی 

روزی دیگر جمعی از همراهان ورلد فیلوز در مورد کارهای 

و  درس ها  برای  که  این  و  می گفتیم  سخن  خود  روزانه ی 

برنامه ها چه مقدار آمادگی می گیریم. معلوم شد که در میان 

می نوشتم  را  روزانه ام  یادداشت های  که  بودم  من  تنها  همه 

رسمی  بیانیه های  و  درس  جلسات  برای  که  بودم  من  تنها  و 

همراهان،  بقیه ی  که  حاالن  منی گرفتم؛  آمادگی  پیشاپیش 

برعکس، یادداشت روزانه منی نوشتند؛ اما برای جلسات درس 

و بیانیه های رسمی دقیق کار می کردند و آمادگی می گرفتند. 

از این مقایسه به یاد استاد حفیظ افتادم که همیشه می گفت: 

چون مکتب نرفته ای اصا منی فهمی که درس و کارخانگی و 

برنامه ی مکتب یعنی چه. نظم و 

می توانی  »چطور  پرسید:  تعجب  با  همراهان  از  یکی 

جواب  در  منی رود؟«  رس  حوصله ات  آیا  بنویسی؟  همه  این 

و درس ها  می گویم  قصه  با خود  واقع  در  نوشن  با  که  گفتم 

بازخوانی می کنم. قضاوت  و  تکرار  را  روزانه ام  اندوخته های  و 

ساده و فوری او در برابر این حرف من آن بود که حتا در زبان 

فارسی نوشته کردن خیلی آسان است و شا می توانید مثل 

نوشن  و  خواندن  مشکل  با  او  بنویسید!  کنید  قصه  که  این 

در زبان خود گفت: در میان ما کسانی که می توانند گزارش، 

محسوب  باسوادی  خیلی  افراد  بنویسند،  داستان  و  مقاله 

فارسی  زبان  گفتم:  شوخی  به  جوابش  در  هم  من  می شوند. 

قصه  برای  نه  کسی  ما  جامعه ی  در  اما  نیست؛  آسان  خیلی 

کردن اهمیتی قایل است و نه برای نوشته کردن! این است که 

ما به هان سادگی که بیهوده قصه می کنیم، بیهوده نوشته 

می کنیم! هم 

***

نهنگ های  تا  اقیانوس  وسط  رفتند  همراهان  از  جمعی 

را دوست  اقیانوس  که  آن  وجود  با  من  کنند.  را متاشا  بزرگ 

دلفین ها  اگر  گفتم:  منی آید.  خوشم  هیچ  نهنگ ها  از  دارم، 

باشند حارضم زحمت رفن وسط اقیانوس را تحمل کنم؛ در 

غیر آن برای دیدن نهنگ منی روم! جمعی دیگر نیز پیدا شدند 

این  به  منی روند.  و  می شوند  دریاگرفتگی  گرفتار  گفتند  که 

ترتیب، جمع ما شد پنج نفر: رسگی لگودینسکی، متبی زولو، 

فارس مروک، من و دیانا تسوی. با هم قرار گذاشتیم که برویم 

کنار ساحل و هم گشتی داشته باشیم و هم گپی.

جنوبی،  افریقای  از  سیاه پوست  داکر  زولو،  متبی 

مردی  با  که  کرد  یاد  خود  دوست  یک  از  را  خاطره ای 

است.  ُخردسال  پرسی  صاحب  و  کرده  ازدواج  سفیدپوست 

خاطره ی متبی درست وقتی گل کرد که در میان خانه های 

در  گشت و گذار  گفت:  او  می رفتیم.  راه  ساحل  کنار  ویایی 

این جا مرا به یاد دورانی می اندازد که افریقای جنوبی گرفتار 

آپارتاید بود و اگر سیاهی در همچون محاتی که مخصوص 

و  را می پرسیدند  راه می رفت، فورا کارتش  بود  سفیدپوستان 

بازداشت  است  زده  گشت  ممنوعه  محل  در  که  این  جرم  به 

نسل  یک  حاال  تا  زمان  آن  از  گفت:  او  می کردند.  جریمه  و 

قضاوت ها  و  ارزش ها  از  فاصله خیلی  این  با  و  افتاده  فاصله 

می آید  دوستم  این  دیدن  به  کسی  روزی  است.  کرده  تغییر 

وقتی  کیست.  ببیند  تا  می رود  پرسک  می زند،  زنگ  وقتی  و 

برمی گردد به مادرش می گوید مردی بود و با شا کار داشت. 

نفهمیده  که  پرسک  سفید؟  یا  بود  می پرسد:  سیاه   مادرش 

و  سیاه  تا  برمی گردد  فوری  سفید،  یا  بود  سیاه  آقا  آن  است 

کند! معلوم  را  او  بودن  سفید 

متبی از این داستان به عنوان یک تفاوت نسلی یاد می کند 

تو کارت شناسایی  از  قدم می زدی  وقتی  در جاده  زمانی  که 

می خواستند تا ببینند که تو به عنوان سیاه پوست در محله ای 

دیگر،  نسلی  در  حاال  و  نه،  یا  داری  گشت وگذار  حق  خاص 

متوجه  اما  دروازه،  آمده است پشت  پرسی می بیند که کسی 

منی شود که او سیاه بود یا سفید. متبی این مثال را پشتوانه ی 

تفاوت های  گفت:  که  کرد  معنادارش  حرف های  از  یکی 

غیر  فضای  و  نظام  توسط  اگر  انسان ها  میان  در  غیرطبیعی 

عادالنه حایت نشود، اصا در ذهن انسان ها مطرح منی شود. 

او  گفت این نظام های غیرانسانی اند که شقه های مختلف را 

در میان انسان ها ایجاد می کنند و اگر تعلیم، تربیت و فضای 

نگاه  انسان  عنوان  به  بیشر  انسان ها  شود،  سامل  آموزشی 

می شوند نه به عنوان کسانی که به گروه و یا طبقه ی خاصی 

تعلق دارند. او تفاوت جنسیتی را نیز در همین رده خاطرنشان 

کرد: در جوامعی که متایزات جنسیتی در هر چیزی برجسته 

رقم  را  آدم ها  تفکر  شیرازه ی  حتا  جنسیتی  نگاه  می شوند، 

بر  و فرهنگ و سنت های جامعه  آموزشی  می زند. وقتی نظام 

این متایزات درنگ نکند و انسانیت معیار سنجش و قضاوت 

باشد، تصویر »انسان« بیشر از تصویر »زن« یا »مرد« به ذهن 

تبادر می کند. برای متبی از یک ترانه ی افغانی یاد کردم که 

مادر  وطن،  ای  وطن،  »ای  می گویند:  و  می خوانند  کودکان 

مردآفرین!«

خاطره ای  نکته  همین  تقویت  برای  نیز  تسوی  دیانا 

کانگ  هانگ  که  زمانی  گفت:  و  کرد  قصه  هانگ کانگ  از 

مستعمره ی کشورهای اروپایی بود هر یک از این کشورها برای 

خود کالونی هایی داشتند که بر آن فرمان می راندند. جاهای 

خاصی که مال فرانسوی ها بود لوحه ای داشت که روی آن با 

خط درشت می نوشتند: ورود چینی ها و سگ ها ممنوع! دیانا 

از  یکی  فرانسوی ها  کانگ  هانگ  هان  در  اکنون  می گفت: 

باشند  این است که شبی مهان یک چینی  افتخارات شان 

کنند.  رصف  غذا  چینی  هوتل  یا  و  رستورانت  یک  در  یا  و 

و  مدنیت  طرف  به  کل  در  جهان  رشد  که  بود  این  دیانا  نظر 

متوجه  می کنند،  رشد  انسان ها  قدر  هر  است.  انسان گرایی 

می شوند که بسیاری از رفتارهای گذشته ی شان با معیارهای 

انسانی سازگار نیست. او می گفت: 3۰ یا 5۰ سال پیش شاید 

و  افریقایی  یک  چینی،  یک  افغان،  یک  که  نبود  تصور  قابل 

بزنند،  قدم  هم  با  خودمانی  و  آزاد  اینگونه  بتوانند  یهود  یک 

حس  و  کنند  خطاب  دوست  و  انسان  عنوان  به  را  هم دیگر 

کنند که با رشته های محکمی به هم پیوند یافته اند. او گفت: 

دید من این است که تاریخ انسان در کلیت خود سیر مدنی 

احساس  اصا  زمان  یک  در  که  زشتی هایی  و  بدی ها  و  دارد 

تلقی  عرت  نشانه های  عنوان  به  بعدتر  زمانی  در  منی شوند، 

می شوند. این حرف دیانا با تذکر رسگی لگودینسکی تصحیح 

باشیم ترسیع شود  اگر خواسته  شد که گفت: چنین تحولی 

باید کار و تاش بیشر کنیم؛ در غیر آن سال ها و بلکه قرن ها 

طول خواهد کشید تا تحول چشم گیری در روابط و مناسبات 

شود. رومنا  انسان ها 
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گشت و گپی در ساحل 

آموزش  را  مردی  »اگر  نهرو:  جواهرلعل 

دهید، فردی را آموزش داده اید؛ اگر یک 

زن را آموزش دهید، یک خانواده را آموزش 

اید.« داده 

که  »کشورهایی  ویویکندا:  سوامی 

بزرگ  هرگز  منی گذارند،  احرام  زنان  به 

شد.«  نخواهند  هرگز  هم  آینده  در  و  منی شوند 

اساسی  حق  و  ملزوم  یک  عنوان  به  پرورش  و  آموزش 

ابزاِر  برای شهروندان هر ملتی در نظر گرفته شده است که  

قدرت مندی برای کاهش نابرابری ها در یک جامعه می باشد؛ 

تبعیض  با  حوزه ها  از  بسیاری  در  که  زنان  برای   خصوص  به 

مواجهه اند و نیاز خاصی به این امر دارند. آموزش و پرورش به 

عنوان یک نقطه ی عطف در توان مندسازی زنان در نظر گرفته 

مقابله  چالش ها  با  تا  می کند  قادر  را  آن ها  زیرا  است؛  شده 

از  بزرگی  کتله ی  هنوز  کنند.  ایجاد  تغییر  خود  زندگی  در  و 

زنان کشور ما، بی سواد، عقب مانده، ضعیف و در استثار قرار 

آن ها  موقیعت  درست،  پرورش  و  آموزش  با  می توان  که  دارند 

را دگرگون کرد. آموزش و پرورش یکی از راه های انتشار پیام 

توان مندسازی زنان است. هیچ هدف و آرزوی شهروندان یک 

کشور بدون آموزش و پرورش مؤثر حاصل منی شود. آموزش نه 

تا درک  او کمک می کند  به  تنها به فرد تعلیم می دهد، بلکه 

کند که او یک بخش اساسی از جامعه است. دست آورد شغلی، 

خودآگاهی و رضایت از موارد بسیاری است، که با استفاده ی 

از  نیز  مشاوره  و  راهنایی  می شود.  تضمین  آموزش  از  مؤثر 

را  خود  شغل  تا  می کند  کمک  زنان  به  و  ارائه  آموزش  طریق 

انتخاب کرده و مسیرهای شغلی را درست طی کنند. آموزش 

فن آوری  و  علم  از طریق  که  می کند  زنان کمک  به  پرورش  و 

روبه رو  امروز  فن آوری  عر  چالش های  با  و  شوند  توان مند 

بل  می دهد،  آموزش  زنان  به  تنها  نه  پرورش  و  آموزش  شوند. 

بیرونی  دنیای  و  خانه  در  که  می دهد  را  امکان  این  آن ها  به 

خود تصمیم بگیرند و مسؤولیت های خود را بپذیرند. آموزش به 

خودی خود یک هدف است و هم چنین وسیله ای برای تحقق 

چندبعدی  فرایند  یک  توان مندسازی  دیگر.  مطلوب  اهداف 

است که به افراد امکان می دهد هویت و قدرت کامل خود را 

بخشند. تحقق  زندگی  حوزه های  همه  در 

توان مندسازی زنان

شناخت  و  افتخار  احرام،  شامل  زنان  توان مندسازی 

را  توان مندسازی  می باشد.  جامعه  یک  در  زنان  همه جانبه ی 

توان مندسازی  کرد؛  تعریف  مختلفی  روش های  به  می توان 

تا  امکان دست رسی می دهد  زنان  به  فرایندی است که  زنان 

اجتاعی در یک جامعه  و  اقتصادی، سیاسی  در بخش های 

مشارکت داشته باشند. توان مندسازی زنان را قادر می کند تا 

امر  این  را درک کنند؛  به طور کلی هویت و قدرت های خود 

بیشر  استقال  و  منابع  دانش،  به  بیشر  دست رسی  شامل 

با عرف،  که  بندهایی است  از  رهایی  یا  و  در تصمیم گیری ها 

است. شده  شامل  جامعه  در  نادرست  وعنعنات   اعتقادات 

نیاز به توان مندسازی زنان

وضعیت زنان هر جامعه نشان دهنده ی میزان پیش رفت آن 

جامعه  است. به طور کلی، زنان مجبور شده اند که نسبت با 

مردان جایگاه ثانویه را به خود اختصاص دهند. با وجود این 

که نیمی از پیکر جامعه را زنان تشکیل می دهند و در عمل 32 

درصد از فعالیت های روزانه را به دوش می کشند، تنها کم تر از 

یک درصد از دارایی های دنیا متعلق به آن ها می باشد، و بیشر 

شان به حاشیه رانده  شده اند؛ این امر موجب شده است كه 

زنان نتوانند از جایگاه عزت انسانی به عنوان موجودات آزاد و 

مستقل در ارتباط با مردان در طول موج برابر فكری و حرفه ای 

برخوردار شوند. می توان تغییراتی را از طریق قانون اساسی و 

قوانین حایت کننده ایجاد کرد. توان مندسازی زنان از طریق 

آموزش و پرورش یک امر اساسی برای همه ی کشورها دانسته 

می شود. توان مندسازی، زنان را قادر می کند دانش، مهارت و 

به آن ها در رشد شخصیتی، اجتاعی  تکنیک کسب کنند و 

و هم چنین در شناسایی مشکات جامعه کمک کنند. همین 

نیاز  زنان  وضیعت  بهبود  برای  اقتصادی  توان مندسازی  طور 

مهمی است. باید خاطرنشان کرد که توان مندسازی اقتصادی 

فقدان  بود.  امکان پذیرخواهد  آن ها  آموزش  صورت  در  فقط 

است.  زنان  علیه  خشونت  و  بهره برداری  اصلی  عامل  آموزش 

سواد و آموزش می تواند به زنان در درک قانون اساسی و لوایح 

قانونی ای که برای تقویت آن ها ساخته شده است، کمک کند. 

مشارکت  ملت سازی  در  می توانند  ببینند،  آموزش  زنان  وقتی 

کنند؛ بنا براین، ارتقای آموزش در بین زنان از اهمیت بسیار 

به  رسیدن  در  را  آن ها  توان مندسازی  است.  برخوردار  باالیی 

اهداف شان در حوزه های مختلف زندگی کمک می کند.

موانع سد راه توان مندسازی زنان

تغییر  باید  خود  توانایی های  و  خویشن  از  زنان  خود  باور 

کند. آنان هم چنین باید تاش کنند تا چهره ی خود را به عنوان 

یک شخص ضعیف، وابسته و منفعل تغییر داده و به انسانی 

مستقل، فعال، نیرومند و مصمم بدل شوند. موانع زیادی در 

کشور ما وجود دارد که سدی شده برای توان مندسازی زنان؛ 

از آن جمله موارد زیر را می توان نام برد: 

1. خشونت: خشونت عامل اصلی مخالف توان مندسازی 

روانی  شکنجه ی  عاطفی،  جسمی،  خشونت های  است.  زنان 

توان مندسازی  از موانع  و عذاب، ریشه در جامعه دارد. یکی 

زنان، مردانی استند که همیشه از خشونت در مقابل زنان کار 

اند. گرفته 

موجودیت  و  جنسیتی  نابرابری  جنسیتی:  نابرابری   .2

از عواملی است که  زنان، یکی  به  تبعیض آمیز نسبت  دیدگاه 

است. شده  زنان  توان مندسازی  مانع 

بی سوادی  رسپرستان  خانوادگی:  محدودیت های   .3

که مایل نیستند فرزندان و زنان خانه ی خود را به مؤسسات 

بفرستند. آموزشی 

ترک  به  منجر  اولیه  ازدواج های  اولیه:  ازدواج های   .4

نیز  زنان،  آموزش  الزم   و   آگاهی  نداشن  تحصیل می شود. 

است. آن  دالیل  از  یکی 

پیشنهادها

برای هر جامعه ای، تساوی زن و مرد شکوفایی پیش رشط 

الزم برای دموکراسی است. این امر به ویژه در جوامع اسامی 

صادق است؛ جایی که عدم تساوی زن و مرد قرن ها به عنوان 

استیا  و  سیاسی  فرمان برداری  ارتقای  برای  دست آویزی 

مورد استفاده قرار گرفته است. عدم تساوی رشد اجتاعی و 

امکانات را با شکست مواجه می کند. جوامعی که در آن زن و 

مرد مساوی استند، بدون استثنا، کرات گرا، اهل مدارا، از نظر 

اقتصادی خودکفا و از نظر دموکراتیک پایدار استند. 

۱. آگاهی و آموزش زنان امری رضوری است. گفته می شود: 

جمعیت  تحصیل کرده،  خانواده ی  تحصیل کرده،  »مادران 

می شود.« قدرت مند  که  است  ملتی  نتیجه    تحصیل کرده، 

2. در مورد رضورت آموزش زنان باید آگاهی الزم ایجاد شود 

تا آن ها برای مشارکت مؤثر در پیرفت اقتصادی و اجتاعی 

ملت تشویق شوند.

یک  زنان،  پرورش  و  آموزش  به  نگرش  تغییر  منظور  به   .3

تاش های  و  ملی  رسانه های  در  آگاهانه  اسراتژیک،  تغییر 

است. نیاز  مورد  ارتباطی 

۴. از بین بردن کلیه ی انواع تبعیض در اشتغال به ویژه از 

بین بردن تفاوت دست مزد بین مرد و زن.

5. تشویق و تضمین مشارکت اجتاعی اقتصادی زنان در 

مجامع محلی و بین املللی.

و کام آخر رشارت، فقر، بی کاری و نابرابری را تنها توسط 

مردان منی توان از بین برد. امروزه توجه به زنان به عنوان یک 

الزمه،  یک  عنوان  به  نه  جامعه  و  خانواده  در  متشخص  گروه 

بلکه به عنوان یک نیاز، رضوری است. قبول این امر که زنان 

افرادی پویا و با انگیزه های زیاد استند، می تواند با مشارکت 

شود.  واقع  مؤثر  شان  رسنوشت  و  تصمیم گیری ها  در  آنان 

دیگر این که زنان از انگیزه ی پیرفت کم تر نسبت به مردان 

زنان  راندن  حاشیه  در  برای  درستی  دست آویز  برخوردارند، 

نیست و باید پذیرفت جامعه ای که به توان مندی های نیمی از 

پیکر جامعه ی خود بی توجه است، عاوه بر این که زمینه های 

موارد  از  به یکی  بل  ندارد،  و فرهنگی  برای رشد معنوی  الزم 

تعالی خود پشت کرده است.  و  اساسی در زمینه ی پیرفت 

لذا جامعه باید ضمن حذف عنعنه های منفی، زمینه ی جران 

تفاوت ها را فراهم آورد؛ چرا که آموزش و توان مندسازی زنان و 

اولویت بخشی به زنان و فعالیت های مؤثر و کارای آنان در واقع 

می شود. محسوب  آینده  نسل های  برای  رسمایه گذاری 

نقش آموزش در توان مندسازی زنان

داکرت خالد صدیقیان

عزیز رویش

)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامرب 2010( 119 روز )40(

      توان مندسازی زنان شامل احرتام، 

افتخار و شناخت همه جانبه ی زنان در 

یک جامعه می باشد. توان مندسازی را 

می توان به روش های مختلفی تعریف 

کرد؛ توان مندسازی زنان فرایندی است 

که به زنان امکان دست رسی می دهد 

تا در بخش های اقتصادی، سیاسی و 

اجتامعی در یک جامعه مشارکت داشته 

باشند. توان مندسازی زنان را قادر می کند 

تا به طور کلی هویت و قدرت های خود 

را درک کنند؛ این امر شامل دست رسی 

بیشرت به دانش، منابع و استقالل بیشرت 

در تصمیم گیری ها و یا رهایی از بندهایی 

است که با عرف، اعتقادات وعنعنات  

نادرست در جامعه شامل شده است.
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ــت  ــرده اس ــام ک ــات، اع ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس

محــل   ۱۴۰۰ از  بیــش  ویــژه ی  تفتیــش  رونــد  کــه 

ــاز  ــروز آغ رأی دهــی و بازشــاری 2۹۸ محــل دیگــر، ام

ــد. ــد ش خواه

ــت  ــه اس ــه ای گفت ــر اعامی ــا ن ــیون، ب ــن کمیس ای

کــه رونــد بازشــاری، تفیــش و تطبیــق فیصله هــای 

انتخاباتــی،  شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون 

و  دلــو( در دفــر مرکــزی  روز یک شــنبه )27  صبــح 

ــد. ــد ش ــاز خواه ــاد آغ ــن نه ــی ای ــر والیت دفات

کمیســیون  از  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی، خواســته اســت 

تــا ناظــران خــود را بــه منظــور نظــارت از رونــد تفتیــش و 

ــد. ــی کن ــی، معرف ــات رأی ده ــی مح بررس

بازشــاری  رونــد  کــه  اســت  آمــده  اعامیــه  در 

مجــدد در ریاســت های امــور انتخابــات والیت هــای 

ــار،  ــی، ننگره ــاب، غزن ــل، فاری ــار، رسپ ــان، تخ بدخش

هلمنــد، کندهــار، کابــل؛ و تفتیــش ویــژه در دفــر 

مرکــزی کمیســیون مســتقل انتخابــات برگــزار خواهــد 

ــد. ش

ــق  ــد تطبی ــود رون ــرار ب ــه ق ــت ک ــی اس ــن در حال ای

شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  فیصله هــای 

انتخاباتــی، هفتــه ی گذشــته آغــاز شــود.

ــی،  ــکایت های انتخابات ــه ش ــیدگی ب ــیون رس کمیس

نزدیــک بــه دو هفتــه پیــش، فیصلــه ی نهایــی اش را 

ــر  ــه ب ــرد ک ــام ک ــتینافی اع ــکایت های اس ــورد ش در م

اســاس آن، قــرار اســت آرای ۱۴۱2 محــل رأی دهــی 

مربــوط بــه 3۰۰ هــزار رأی جنجالــی، بــه تفتیــش ویــژه 

ــرود. ــدد ب ــاری مج ــه بازش ــر ب ــل دیگ و آرای 2۹۸ مح

تیفــا،  یــا  افغانســتان  شــفاف  انتخابــات  بنیــاد 

شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  فیصلــه ی 

ــت  ــه اس ــده و گفت ــه « خوان ــی را »محافظه کاران انتخابات

کــه بــا ایــن فیصلــه، اوضــاع انتخاباتــی در افغانســتان، 

شــد. خواهــد  مبهم تــر 

موسســه ی انتخابــات آزاد و عادالنــه ی افغانســتان 

یــا فیفــا، نیــز از اعــام فیصلــه ی نهایــی کمیســیون 

اســتقبال  انتخاباتــی،  شــکایت های  بــه  رســیدگی 

ــته  ــی، خواس ــیون انتخابات ــر دو کمیس ــا از ه ــرده؛ ام ک

ــه ی  ــظ روحی ــا حف ــت و ب ــت و جدی ــا قاطعی ــا ب ــت ت اس

پروســه ی  کــردن  تکمیــل  راســتای  در  همــکاری، 

کننــد. تــاش  ریاســت جمهوری،  انتخابــات 

تأییــد  بدخشــان،  والیــت  در  محلــی  مســؤوالن 

می کننــد کــه 35 نفــر بــه دلیــل مبتــا شــدن بــه چندیــن 

ــد. ــه  ان ــان باخت ــت، ج ــن والی ــف در ای ــاری مختل بی

ــه  ــان، ب ــت بدخش ــت والی ــس صح ــاوری، ریی ــور خ ن

روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه از مــاه میــزان بــه 

ایــن طــرف، 35 نفــر در ولســوالی واخــان ایــن والیــت، 

ــل بیاری هــای قلبــی، تنفســی و ســینه بغل،  ــه دلی ب

جــان باختــه انــد.

آقــای خــاوری، افــزود: »بیــش از ۱5 روز می شــود کــه 

مرگ ومیــر در بدخشــان دیگــر گــزارش نشــده اســت.«

عــدم  فقــر،  هــوا،  رسدی  کــه  کــرد  تأکیــد  او   

عوامــل  از  تقویت کننــده،  غذا هــای  بــه  دست رســی 

اســت. ولســوالی  ایــن  در  مرگ ومیــر  دیگــر 

رییــس صحــت والیــت بدخشــان، گزارش هایــی مبنــی 

بــر شــیوع ویــروس کرونــا در ایــن والیــت را رد کــرد.

نــر  بــا  نیــز  صحــت  وزارت  حــال  همیــن  در 

ــا  اعامیــه ای، شــایعاتی مبنــی بــر شــیوع ویــروس کرون

در ایــن والیــت را رد کــرده و گفتــه اســت کــه تــا کنــون 

ــا در افغانســتان بــه  هیــچ واقعــه ی مثبــت ویــروس کرون

ــت. ــیده اس ــت نرس ثب

وزارت صحــت، افــزوده اســت کــه ایــن افــراد، بــه 

ــه  ــه ب ــدم مراجع ــومی، ع ــی موس ــراض تنفس ــل ام دلی

مراکــز صحــی، و اســتفاده ی خودرسانــه از داروهــای 

ــد. ــه  ان ــان باخت ــی، ج یونان

ــج  ــز پن ــش نی ــدی پی ــه چن ــت ک ــی اس ــن در حال ای

کــودک بــه دلیــل بیــاری تنفســی در ولســوالی یمــگان 

ایــن والیــت جــان باختــه بودنــد.

افغانســتان  شــال-رشق  در  بدخشــان،  والیــت 

موقعیــت دارد و بــا چیــن، پاکســتان و تاجیکســتان 

ــن،  ــا چی ــت ب ــن والی ــودن ای ــرز ب ــت؛ هم م ــرز اس هم م

ــت را  ــن والی ــا در ای ــروس کرون ــیوع وی ــا از ش نگرانی ه

افزایــش داده اســت.

 25( جمعه شــب  از  کــه  می کننــد  تأییــد  منابــع 

دلــو(، کاهــش خشــونت ها از ســوی طالبــان آغــاز شــده 

ــت. اس

کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه  معتــر،  منبــع  یــک 

خشــونت ها،  کاهــش  رونــد  آغــاز  بــا  کــه  می گویــد 

ــح میــان  قــرار اســت در 2۸ فــروری، توافق نامــه ی صل

ــه امضــا برســد. ــان، ب ــکا و طالب ــاالت متحــده ی امری ای

ــس از  ــارده روز پ ــت چه ــرار اس ــع، ق ــه ی منب ــه گفت ب

امضــای توافق نامــه ی صلــح میــان ایــاالت متحــده ی 

امریــکا و طالبــان، گفت وگوهــای بین االفغانــی آغــاز شــود.

گــروه طالبــان، تــا کنــون در ایــن مــورد چیــزی نگفتــه 

است.

ایــن در حالــی اســت کــه بــه تازگــی، وزرای خارجــه 

و دفــاع ایــاالت متحــده ی امریــکا، اعــام کــرده  انــد کــه 

احتــاال، توافــق میــان ایــن کشــور و گــروه طالبــان، در 

ــد  ــی خواه ــروط نهای ــه ی م ــه گون ــده ب ــای آین هفته ه

شــد.

ــر  ــپر، وزی ــارک اس ــه و م ــر خارج ــو، وزی ــک پومپئ مای

بــا  دیــدار  دلــو( در  امریــکا، جمعه شــب )25  دفــاع 

رییس جمهــور غنــی در آملــان، گفتــه انــد کــه هیــچ 

رشط  بــدون  صلــح،  توافق نامــه ی  بندهــای  از  یــک 

ــات  ــه تبلیغ ــت ب ــت دس ــن اس ــان ممک ــت و طالب نیس

ــن  ــوع ای ــل موض ــت و اص ــا واقعی ــد؛ ام ــده بزنن اغواکنن

ــگ و  ــت از جن ــد دس ــده  ان ــارض ش ــا ح ــه آن ه ــت ک اس

خشــونت برداشــته و اذعــان بــه جامعــه ی کرت گــرا 

ــد. کنن

مایــک پومپئــو، گفتــه اســت: »بگذاریــد طالبــان 

هرچــه کــه می گوینــد، بگوینــد. از هــر جایــی کــه 

ــد  ــه بای ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــد؛ ام ــد بگوین می گوین

آنــان بــا تروریــزم و القاعــده وداع بگوینــد و دســت از 

ــی و دفاعــی  ــوای امنیت ــی ق ــا حام جنــگ بردارنــد. م

افغانســتان بــوده ایــم، اســتیم و خواهیــم بــود.«

ــت  ــه اس ــت جمهوری، گفت ــال، ارگ ریاس ــن ح ــا ای ب

ــی،  ــور غن ــده، رییس جمه ــه ی آین ــت هفت ــرار اس ــه ق ک

سلســله ی مشــوره ها بــا نیروهــای امنیتــی و دفاعــی 

افغانســتان، اقشــار مختلــف جامعــه، جامعــه ی مدنــی و 

حلقــات سیاســی را آغــاز کنــد تــا آن هــا را از جریان هــا 

خطــرات  و  فرصت هــا  خصــوص  در  و  کــرده  آگاه 

ــد. ــو کن ــا گفت وگ ــا آن ه ــی، ب احتال

ایــن در حالــی اســت کــه بــه تازگــی، دونالــد ترامــپ، 

توافــق  امریــکا،  متحــده ی  ایــاالت  رییس جمهــور 

ــت. ــرده اس ــد ک ــان را تأیی ــروه طالب ــا گ ــروط ب م

ــت  ــه اس ــن، گفت ــه ی چی ــر خارج ــی، وزی ــگ ی وان

کــه ویــروس کرونــا، زیــر کنــرل ایــن کشــور درآمــده 

و نگرانی هــا از گســرش ایــن ویــروس کاهــش یافتــه 

اســت.

آقــای وانــگ یــی، در حاشــیه ی نشســت مونیــخ، 

ــا،  ــروس کرون ــه وی ــا ب ــراد مبت ــم اف ــه اســت، رق گفت

چنــد روز اســت کــه در ســایر ایالت هــای چیــن 

ــس از  ــه پ ــانی ک ــه و کس ــم گیری یافت ــش چش کاه

مبتــا شــدن بــه ایــن ویــروس درمــان شــده انــد نیــز 

افزایــش چشــم گیری داشــته اســت.

ســازمان جهانــی بهداشــت نیــز، گفتــه اســت کــه 

تیمــی از کارشناســان و محققــان ایــن ســازمان، 

همــراه بــا متخصصــان امریکایــی، تحقیقــات خــود را 

ــد. روی ایــن ویــروس آغــاز کــرده ان

روز شــنبه )26  دولــت چیــن،  هــم،  از ســویی 

دلــو( بــا نــر گــزارش تــازه ای اعــام کــرده اســت کــه 

ویــروس کرونــا در ایــن کشــور، جــان بیــش از ۱53۰ 

ــز  ــر را نی ــر دیگ ــزار نف ــش از 66 ه ــه و بی ــر را گرفت نف

ــا کــرده اســت. مبت

 ۱7۰۰ از  بیــش  کنــون،  تــا  می شــود،  گفتــه 

داکــر و پرســتار کــه تــاش داشــتند افــراد مبتــا بــه 

ویــروس کرونــا را درمــان کننــد، خــود شــان نیــز بــه 

ــد. ــده  ان ــا ش ــروس مبت ــن وی ای

بــا ایــن حــال، ســازمان جهانــی بهداشــت، اعــام 

کــرده اســت کــه بــا وجــود افزایــش افــراد مبتــا بــه 

ایــن ویــروس در ایالــت هوبــی، رقــم ابتــا بــه ایــن 

ویــروس در خــارج از مرزهــای چیــن افزایــش قابــل 

توجهــی نداشــته اســت.

ایــن ســازمان، شــار مبتایــان ویــروس کرونــا در 

ــزارش داده  ــر گ ــن را ۴۴7 نف ــای چی ــارج از مرزه خ

ــن رقــم در 2۴ کشــور جهــان پراکنــده  اســت کــه ای

اســتند.

ویــروس کرونــا  از شــیوع  مــاه  یــک  از  بیشــر 

در چیــن می گــذرد؛ امــا تــا کنــون هیــچ راهــکار 

جــدی ای بــرای جلوگیــری از شــیوع بیشــر ایــن 

ــا گذشــت هــر  ــه وجــود نیامــده اســت و ب ــروس ب وی

روز، نگرانــی از شــیوع ایــن ویــروس نیــز گســرده تر 

می شــود.

پــس از شــدت گرفــن آمــار قربانیــان ویــروس 

ــا در چیــن، ســازمان جهانــی بهداشــت، اعــام  کرون

کــرده اســت کــه بــرای آن نــام رســمی انتخــاب شــده 

۱۹( نامــی رســمی   COVID( ۱۹ اســت. کوویــد

ــو(  ــنبه )22 دل ــه روز سه ش ــت ک ــا اس ــروس کرون وی

از ســوی ســازمان جهانــی صحــت، بــر ایــن ویــروس 

»کرونــا«،  بــه  اشــاره ای  و  اســت  شــده  گذاشــته 

»ویــرس«، »بیــاری« و »ســال 2۰۱۹« دارد.

ــمی،  ــم رس ــک اس ــاب ی ــان، انتخ ــاور محقق ــه ب ب

ســبب  کرونــا،  ویــروس  از  ناشــی  بیــاری  بــرای 

بــه  انگ زنــی  و  برچســب زنی  از  تــا  می شــود 

ــان ایــن بیــاری جلوگیــری شــود و هم زمــان  مبتای

را ســاده تر کنــد. ویــروس  ایــن  شناســایی 

ویــروس کرونــا، بــرای بــار اول از شــهر ووهــان 

ــایر  ــه س ــس از آن، ب ــرد و پ ــیوع ک ــی، ش ــت هوب ایال

نقــاط چیــن نیــز گســرش یافــت. در حــال حــارض، 

ــیوع  ــان ش ــش از 2۴ کشــور جه ــروس در بی ــن وی ای

کــرده اســت.

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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مســؤوالن محلــی در والیــت ننگرهــار، می گوینــد 

کــه در نتیجــه ی یــک حملــه ی هوایــی در مربوطــات 

ولســوالی رسخ رود ایــن والیــت، ۸ غیرنظامــی جــان 

باخته انــد.

ننگرهــار،  والــی  عطاوللــه خوگیانــی، ســخن گوی 

می گویــد کــه روز جمعــه )25 دلــو( نیروهــای خارجــی، 

در منطقــه ی ککــرگ ولســوالی رسخ رود حملــه ی هوایی 

ــه  ــی ب ــه ی آن، ۸ غیرنظام ــد و در نتیج ــدازی کردن راه ان

ــد. ــان باخته ان ــودک ج ــک ک ــمول ی ش

بــه گفتــه ی او، در ایــن رویــداد، یــک غیرنظامــی 

دیگــر نیــز زخــم برداشــته اســت.

ــه،  ــن حمل ــدف ای ــه ه ــد ک ــی، می گوی ــای خوگیان آق

هراس افگنــان طالــب بــوده؛ امــا غیــر نظامیــان بــه 

گونــه ی در آن کشــته شــدند. او افــزود کــه یــک تیــم بــه 

منظــور بررســی ایــن رویــداد، بــه ســاحه فرســتاده شــده 

اســت.

والیــت ننگرهــار در رشق افغانســتان، پیــش از ایــن، 

بزرگ تریــن مرکــز گــروه تروریســتی داعــش در ایــن 

راه انــدازی  از  پــس  امــا  می شــد؛  محســوب  کشــور 

ــت،  ــن والی ــی در ای ــای امنیت ــوی نیروه ــی از س عملیات

بیشــر جنگ جویــان داعــش بــه دولــت تســلیم شــدند.

والیــت  بــه  پیــش  چنــدی  غنــی،  رییس جمهــور 

والیــت  ایــن  در  را  داعــش  پایــان  و  رفــت  ننگرهــار 

ــب در  ــان طال ــود، هراس افگن ــن وج ــا ای ــرد. ب ــام ک اع

ــا  ایــن والیــت حضــور گســرده دارنــد و هــر از گاهــی ب

می شــوند. درگیــر  امنیتــی  نیروهــای 

رهــر حــزب اســامی، هشــدار می دهــد کــه اگــر 

ــح  ــای صل ــرد گفت وگوه ــرای پیش ب ــی ب ــاع سیاس اج

تشــکیل نشــود، افغانســتان بــا وضعیــت پــس از خــروج 

ــد. ــد ش ــه خواه ــوروی، مواج ــش رسخ ش ارت

در  دلــو(   26( شــنبه  روز  حکمتیــار،  گلب الدیــن 

ســال روز  مناســبت ســی ویکمین   بــه  کــه  نشســتی 

خــروج ارتــش رسخ شــوروی از افغانســتان برگــزار شــده 

بــود، گفــت اگــر چهره هــا و طرف هــای سیاســی در 

بــه اجــاع نرســند، تجربــه ی گذشــته  مــورد صلــح 

ــد. ــد ش ــرار خواه ــاره تک دوب

او افــزود کــه در حــال حــارض، اجــاع سیاســی بــرای 

ــدارد.  آغــاز گفت وگوهــای بین االفغانــی وجــود ن

بــه گفتــه ی حکمتیــار، تــا کنــون مشــخص نشــده کــه 

هیــأت گفت وگوکننــده را کــدام نهــاد و یــا فــرد می ســازد 

ــد؛ از  ــد ش ــی خواه ــه عمل ــن زمین ــی در ای ــه طرح و چ

همیــن  رو، نیــاز اســت تــا دســته های انتخاباتــی صلــح 

و عدالــت اســامی، ثبــات و همگرایــی، دولت  ســاز و 

چهره هایــی کــه در محــور حامدکــرزی جمــع شــده انــد، 

ــرد  ــرای پیش ب ــی را ب ــرح واضح ــند و ط ــاع برس ــه اج ب

مذاکــرات صلــح ترتیــب کننــد.

او گفــت: »اشــتباه اساســی ارتــش رسخ شــوروی، 

ایــن بــود کــه بــه جــای توافــق بــا مجاهدیــن، بــا امریــکا 

ــد.« ــرون ش ــتان بی ــرده و از افغانس ــه ک معامل

ــا  ــع، ت ــه ی مناب ــه گفت ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ای

اواخــر مــاه فــروری، توافق نامــه ی صلــح میــان ایــاالت 

تــا دو  امریــکا و طالبــان، امضــا شــده و  متحــده ی 

هفتــه بعــد از آن، گفت وگوهــای بین االفغانــی آغــاز 

ــد. ــد ش خواه

دبیــرکل ناتــو، تأکیــد کــرده اســت کــه حایــت ایــن 

ــح  ــد صل ــی و دفاعــی و رون ســازمان، از نیروهــای امنیت

افغانســتان، ادامــه خواهــد یافــت.

امنیتــی مونیــخ  اســتولتنرگ، در نشســت  ینــس 

گفــت کــه ناتــو، افغانســتان را تــرک منی کنــد؛ امــا 

اگــر گــروه طالبــان اراده و توانایــی خــود را در راســتای 

ــاده  ــازمان آم ــن س ــد، ای ــان بده ــونت نش ــش خش کاه

اســت تــا چگونگــی حضــور خــود در ایــن کشــور را 

مشــخص کنــد.

بــه گفتــه ی او، در حــال حــارض، ۱6۰۰۰ رسبــاز 

خارجــی بــه نیروهــای امنیتــی و دفاعــی افغانســتان 

آمــوزش می دهنــد تــا آن هــا بتواننــد بــا تروریــزم مبــارزه 

ــد. ــح فراهــم کنن ــراری صل ــرای برق ــط را ب کــرده و رشای

آقــای اســتولتنرگ، افــزود: »تــاش می کنیــم تــا 

زمینــه را بــرای آغــاز گفت وگوهــای بین االفغانــی ایجــاد 

ــه  ــار دیگــر ب کنیــم و مطمــن شــویم کــه افغانســتان، ب

ــد.« ــد ش ــدل نخواه ــی مب ــن هراس افگن ــاه گاه ام پن

صلــح  گفت وگوهــای  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

ــری  ــاز جدی ت ــکا، وارد ف ــده ی امری ــاالت متح ــان ای می

شــده و گفتــه می شــود کــه تــا پایــان مــاه جــاری 

بــه  طــرف  دو  میــان  صلــح  توافق نامــه ی  میــادی، 

امضــا خواهــد رســید.
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با  را  آن  که می شود،  هزینه ها  از  موارد، حرف  اغلب  در 

تعداد  نه  می دهند،  نشان  کلی  هزینه های  یا  دالر  مناد 

تابوت ها. زمانی که مرگ نیز به عنوان یکی از عوامل به کار 

برود، مرگ هایی که بر اثر جنگ اتفاق افتاده است، رسخط 

خرها می شود یا گاهی اوقات، شار تقریبا فوق العاده زیاد 

تلفات غیرنظامیان جزء داغ ترین خرها است. با این حال، 

انسانی  افغانستان هزینه های  بازسازی  برای  تاش کنونی 

نیز داشته است.

در گزارشی که هفته ی گذشته منتر شد، بازرس ویژه ی 

اشاره  )سیگار(  افغانستان  بازسازی  برای  متحده  ایاالت 

کرد که بخش عمده ی کارش، رهگیری هزینه های مالی و 

فعالیت های پایدارسازی در این کشور جنگ زده بوده؛ اما تا 

کنون تاش کمی »برای رهگیری هزینه های انسانی مانند 

انجام  برای  ربوده شده ها  یا  زخمی ها  کشته شده ها،  شار 

چنین فعالیت هایی صورت گرفته است.« سیگار در گزارش 

سیاست گذاران  تا  شده  باعث  کار  »این  است:  آورده  خود 

مان تصویر ناقصی از هزینه های واقعی تاش های مان در 

باشند.« داشته  افغانستان 

بستگی  افغانستان  در  جنگ  هزینه ی  پولی،  لحاظ  به 

برای  و  می کنید  نگاه  اطاعات  کدام  به  که  دارد  این  به 

محاسبه ی آن، چه بودجه هایی را در نظر می گیرید. سیگار 

در آخرین گزارش ربع وار خود اشاره کرد که مجموع پول های 

در  بازسازی  به  مرتبط  فعالیت های  برای  تخصیص یافته 

افغانستان، از سال مالی 2۰۰2 به این سو، مجموعا نزدیک 

به ۱37 میلیارد دالر بوده است. در سوی دیگر، وزارت دفاع 

نیز در گزارشی که حاوی هزینه های جنگ  ایاالت متحده 

سپتامر   3۰ در  و  بود  سو  این  به   2۰۰۱ سپتامر   ۱۱ از 

2۰۱۹ نر شد، به طور رسمی اعام کرد که عملیات آزادی 

به طور مشرک 776  آزادی،  نگه بان  و عملیات  بلندمدت 

میلیارد دالر هزینه داشته است. جنگ افغانستان از جهات 

زیادی پرهزینه بوده است.

و  بازسازی  به  مرتبط  تلفات  به  خود،  گزارش  در  سیگار 

بخش  این  است.  انداخته  نگاهی  پایدارسازی  تاش های 

یا  جنگ  جریان  در  که  تلفاتی  شامل  سیگار  گزارش  از 

اماکن  بر  دشمن  حمات  ضدتروریسم،  مأموریت های 

نظامی، حوادث یا تلفاتی که در مناطِق غیِر بازسازی مانند 

گردهایی ها، بانک ها، مساجد یا خانه های شخصی اتفاق 

منی شود. است،  افتاده 

باید یادآور شد که سیگار تلفات انسانی در مأموریت های 

حساب  را  لجستیکی  غیرنظامِی  و  نظامی  مجدد  اکال  

نکرده است؛ البته اگر آن مأموریت ها به طور مشخص حامل 

مواد بازسازی بوده است. تلفات دیگری هم که بر اثر حمله 

سیگار  است.  نشده  حساب  گرفته،  صورت  کاروان ها  بر 

هم چنان شار آدم ربایی ها را حساب کرده که معموال شامل 

منی شود. گزارش ها 

از آن به عنوان یک  بر پایه ی آمار سیگار که در گزارش 

سال  از  تلفات  مورد   5.۱35 شده،  یاد  محافظه کارانه  رقم 

2۰۰2 تا پایان سال 2۰۱۸، بر اثر مأموریت های بازسازی 

در  که  تلفاتی  بیشر  است.  گرفته  صورت  پایدارسازی  یا 

گزارش سیگار آمده، در جریان اوج بازسازی بین سال های 

پیوسته است. به وقوع  تا 2۰۱۱   2۰۰۸

از آن است،  نیمی  تقریبا  تلفات، 22۱۴ مورد که  آن  از 

زخمی ها  شامل  دیگر،  مورد   2۹2۱ باقی  و  بوده  مرگ 

یا  آدم ربایی  از  مورد   ۱۱۰۰ سیگار  عاوه،  بر  می شود. 

سیگار  است.  کرده  شناسایی  را  اند  شده  گم  که  افرادی 

این تلفات را بر پایه ی فعالیت های مشخص پایدارسازی یا 

بازسازی مانند امنیت، حکومت داری، توسعه و فعالیت های 

انسان دوستانه و افرادی از نظامیان امریکایی، غیرنظامیان 

کشور  شهروند  ایتاف،  نیروهای  افغانستانی،  و  امریکایی 

دسته ی  است.  کرده  دسته بندی  گم نام،  افراد  یا  سوم 

حکومت داری،  زیردسته های  به  توسعه«  و  »حکومت داری 

بازسازی، جاده سازی، ماین روبی، فعالیت های انتخاباتی و 

می شود.  تقسیم  مخدر  مواد  با  مبارزه 

تعجبی ندارد که بیشر هزینه های انسانی این جنگ را 

مردم افغانستان پرداخته اند. سیگار می گوید: »در جریان 

غیرنظامی   ۱۴۴7 پایدارسازی،  یا  بازسازی  مأموریت های 

ربوده  نفر   ۱۰۰3 و  زحمی  تن   2۰۰۸ کشته،  افغانستانی 

مأموریت های  جریان  در  که  می افزاید  سیگار  شدند.« 

امریکایی  پایدارسازی، دست کم 2۸۴ شهروند  یا  بازسازی 

آن ها  از  نفر   2۱6 اند.  داده  دست  از  را  شان  جان  نیز 

امریکایی،  غیرنظامیان  باقی مانده  و  امریکایی  رسبازان 

اند.  بوده  پیان کاران  یا  دولتی  کارمندان  معموال 

آن  در  امریکایی  نظامیان  که  امنیتی  مأموریت های 

اند؛  بوده  شان  افغانستانی  هم تایان  آموزش  به  مؤظف 

است.  بوده  امریکایی ها  برای  مأموریت ها  خطرناک ترین 

دیده  توسعه«  و  »حکومت داری  دسته ی  در  که  تلفاتی 

می شود، برای دیگر گروه ها، مانند مردم افغانستان بیشر 

رابطه  در  تلفات  مورد   ۸۱5 از  مثال،  طور  به  است.  بوده 

مردم  به  متعلق  آن  درصد   7۹ بازسازی،  فعالیت های  به 

است.  بوده  افغانستان 

رسانجام، این داده ها برای آن هایی که با دقت این جنگ 

به  سیاست گذاران  اما  ندارد؛  تعجبی  اند،  کرده  دنبال  را 

پایانی گزارشش  آگاه نیستند. سیگار در بخش  اندازه  این 

که  حالی  در  می دهد  نشان  بازنگری  »این  می نویسد: 

عملیات جنگی در جریان است، به طور کافی نتوانسته ایم 

هزینه های انسانِی انجاِم پروژه های بازسازی و پایدارسازی، 

شهروندان  و  افغانستان  مردم  انسانِی  هزینه های  ویژه  به 

ایاالت  دولت  که  زمانی  تا  کنیم.  جمع آوری  را  سوم  کشور 

هزینه های  نگیرد،  نظر  در  را  انسانی  هزینه های  متحده، 

درستی  به  افغانستان  در  پایدارسازی  و  بازسازی  واقعی 

منی شود.« شمرده 

هزینه ی واقعی انسانی در بازسازی افغانستان 
چه قدر بوده است؟

نویسنده: کاترین پُتز – دیپلامت

مرتجم:مهدی غالمی

     باید یادآور شد که سیگار تلفات 

انسانی در مأموریت های اکامل  مجدد 

نظامی و غیرنظامِی لجستیکی را حساب 

نکرده است؛ البته اگر آن مأموریت ها به 

طور مشخص حامل مواد بازسازی بوده 

است. تلفات دیگری هم که بر اثر حمله 

بر کاروان ها صورت گرفته، حساب نشده 

است. سیگار هم چنان شامر آدم ربایی ها 

را حساب کرده که معموال شامل 

گزارش ها منی شود.


