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گزارش روز

یادداشت روز

گزارش روزکارآفرین

گزارشگفت وگو

مرز افغانستان و ایران بسته شد

ــار  ــا و انتش ــروس کرون ــانه های وی ــه نش ــن ک همی

آن در ایــران آشــکار شــد، شــاری از کشــورهایی کــه 

ــهروندان  ــد، ورود ش ــرار دارن ــران ق ــایگی ای در همس

ــد. ــع کــرده ان ــه کشــور های شــان من ــی را ب ایران

 21 جمعــه  از  ایــران،  همســایگی  در  عــراق، 

فــروری )2 حــوت( همــه گذرگاه هــای مــرزی خــود 

بــا ایــران را بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا بــه مــدت 

ــت. ــران بس ــهروندان ای ــه روی ش 3 روز ب

درگیرهــای  دلیــل  بــه  افغانســتان،  دولــت 

ــه  ــته ب ــت، نتوانس ــر آن اس ــه دامن گی ــی ای ک سیاس

تأمیــن... کــه  اصلــی اش  مکلفیــت 

ــه  ــای عبدالل ــا محوریت ه ــیون ب ــی از سیاس بخش

حامدکــرزی  و  ریاســت جمهوری  نامــزد  عبداللــه 

حاکــم  تیــم  افغانســتان،  پیشــین  رییس جمهــور 

انتخابــات  در  گســرده  تقلــب  بــه  متهــم  را 

اعالم شــده  نهایــی  نتیجــه ی  و  ریاســت جمهوری 

از ســوی کمیســیون را رد کــرده انــد. کمیســیون 

انتخابــات یــک نامــزد انتخابــات را برنــده و بقیــه 

هــم  میــان،  ایــن  در  امــا  کــرد؛  اعــالم  بازنــده  را 

تحلیــف  مراســم  برگــزاری  مــروف  غنــی  آقــای 

عبداللــه... هــم  اســت  ریاســت جمهوری 

معامله هــای  و  دادوســتد  بــه  بــر  نیــاز 

شــده  باعــث  زندگــی،  تــداوم  بــرای  اقتصــادی 

ــول در  ــام پ ــه ن ــذاری ب ــیار تأثیرگ ــوم بس ــه مفه ک

ــی  ــه پول ــد. البت ــود بیای ــه وج ــان ها ب ــی انس زندگ

ــا اســکناس  ــوت ی کــه امــروز آن را در قالــب بانک ن

انســان های  بــرای  ارزشــی  هیــچ  می شناســیم، 

ــت. در آن  ــش از آن نداش ــا پی ــالدی ی ــرن ده می ق

دســت  بــه  بــرای  مــردم  دور،  بســیار  ســال های 

برابــر  در  بایــد  شــان،  نیــاز  مــورد  کاالی  آوردن 

آن، کاالی دیگــری ارائــه می کردنــد کــه رضایــت 

کســی... و  می کــرد  جلــب  را  فروشــنده 

بــا فراگیــر شــدن ویــروس کرونــا در چیــن و 

شــیوع آن در برخــی کشــورهای جهــان، اکنــون 

ایــن ویــروس بــه یــک مشــکل جهانــی مبــدل شــده 

ــه 30  ــون در نزدیــک ب ــا کن ــروس ت ــن وی اســت. ای

کشــور جهــان شــیوع پیــدا کــرده اســت. چهــار روز 

اســت کــه ایــن ویــروس در ایــران نیــز شــیوع کــرده 

ــه اســت.  ــر را گرفت ــون جــان 8 نف ــا کن و ت

ــروس،  ــن وی ــان ای ــرش مبتالی ــا گس ــان ب هم زم

قیمــت ماســک نیــز بــه گونــه ی رسســام آوری در 

ــه... ــان ب ــف جه ــورهای مختل کش

ویروس کرونا؛ تهدیدی 
که باید جدی گرفت

ارگان های محل: 

اقدام های ثبات و همگرایی 
تشنج سیاسی است

خطر کرونا؛ سوء استفاده ی 
تاجران و قاچاق ماسک به بیرون 

از افغانستان

پول الکرتونیک؛ بدیلی برای 
بانک نوت های فرسوده ی افغانی
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کوچی برند؛ محصول سنتی
با ایده ی مدرن اقتصادی

در افغانستان نه تنها عکاسی 
که هرن مهجور و غریب است

لیســه حبیبیــه، یکــی از مکاتــب بســیار معــروف در 

کابــل اســت و تعــداد زیــادی از دانش آمــوزان در ایــن 

مکتــب درس می خواننــد. علی احمــد، 23 ســال دارد. 

ــارغ شــده اســت.  ــب ف ــن مکت دانش جــو اســت و از همی

ــدا  ــوان پی ــی ت ــی را من ــچ کس ــا هی ــتان تقریب در افغانس

ــه  ــی ک ــد؛ جنگ ــته باش ــره نداش ــگ خاط ــه از جن ــرد ک ک

کــودکان، زنــان و مــرداِن پیــر و جــوان را هــدف قــرار داده 

ــی وقتــی کــه صنــف یازدهــم... اســت. عل

ــان،  ــی جوزج ــورای والیت ــو ش ــات، عض ــی حی عبدالح

ــی  ــته ی انتخابات ــر دس ــه، ره ــه عبدالل ــوی عبدالل از س

ثبــات و همگرایــی، بــه عنــوان والــی جدیــد ایــن والیــت 

معرفــی شــده اســت.

بشــیراحمد ته ینــج، ســخن گوی حــزب جنبــش، می گویــد 

کــه عبدالحــی حیات، با پیشــنهاد عبدالرشــید...

هفتــه ای  یــک  مرحلــه ی  روز  دومیــن  بــا  هم زمــان 

ــی در  کاهــش خشــونت ها در افغانســتان، مســؤوالن محل

ــی  ــه کاروان اکاالت ــد ک ــد می کنن ــار، تأیی ــت کنده والی

نیروهــای امنیتــی در مربوطــات ولســوالی شــاه ولی کــوت 

ایــن والیــت، مــورد حملــه ی مســلحانه قــرار گرفتــه اســت.

بهیر احمدی، ســخن گوی والی کندهار...

جدیــدی،  حکــم  صــدور  بــا  غنــی،  رییس جمهــور 

اداره ی  رییــس  ریاســت  بــا  را  دولتــی ای  کمیســیون 

مســتقل ارگان هــای محلــی و رییــس شــورای والیتــی 

ــف  ــم تحلی ــزاری مراس ــرای برگ ــا ب ــرده ت ــاد ک ــروان ایج پ

بگیــرد. آمادگــی  ریاســت جمهوری 

در این حکم، آمده اســت که کمیسیون برگزاری...

عبدالله عبدالله، عبدالحی حیات را 
والی جوزجان معرفی کرد

ایجاد کمیسیون دولتی برای برگزاری مراسم تحلیف 
ریاست جمهوری

دومین روز کاهش خشونت ها؛ 
حمله بر کاروان نیروهای امنیتی در کندهار 2 کشته به جا گذاشت

در صلح به هر گوشه ی افغانستان سفر خواهم کرد
ویژه ی صلح
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»علی امید« 

عکاس و استاد دانشگاه
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فراگیر شدن ویروس کرونا در چین  با 

جهان،  کشورهای  برخی  در  آن  شیوع  و 

اکنون این ویروس به یک مشکل جهانی 

مبدل شده است. این ویروس تا کنون در 

پیدا  شیوع  جهان  کشور   30 به  نزدیک 

کرده است. چهار روز است که این ویروس 

در ایران نیز شیوع کرده و تا کنون جان 8 نفر را گرفته است. 

هم زمان با گسرش مبتالیان این ویروس، قیمت ماسک 

نیز به گونه ی رسسام آوری در کشورهای مختلف جهان به ویژه 

یافته  افزایش  دارد،  قرار  ایران  همسایگی  در  که  افغانستان 

است. حتا گفته می شود که قیمت یک دانه ماسک جراحی 

ساده در چین به یک دالر امریکایی رسیده است. با آن که هر 

روز به رقم مبتالیان این ویروس افزوده می شود؛ اما تا کنون 

به جز سه مورد واقعه ی مشکوک در والیت هرات، مورد مثبتی 

در افغانستان ثبت نشده است. 

و  جهانی  بازارهای  در  ماسک  بهای  افزایش  دلیل 

تدابیر  و  آلوده  به کشورهای  کاال  این  قاچاق  نیز  افغانستان 

ویروس  این  شیوع  از  جلوگیری  منظور  به  پیش گیرانه 

است.  شده  خوانده 

در حالی که هنوز بسیاری از شهروندان افعانستان، 

به استفاده از ماسک برای مقابله با ویروس کرونا، روی 

نیاورده  اند و یا شاید حتا اعتقادی به قدرت پیش گیری 

ماسک در جلوگیری از این ویروس ندارند؛ اما به مشکل 

این روزها می توان ماسک را در بازارهای کابل پیدا کرد. 

در همین حال شاری از شهروندان کابل، می گویند که با 

آمدن ویروس کرونا در این کشور با کم بود ماسک مواجه شده 

اند و هنگام مراجعه به دواخانه ها برای یک ماسک باید سه و 

یا چهار چند قیمت قبلی آن را پرداخت کنند.

با  از باشندگان کابل، در گفت وگو   احسان فیاض، یکی 

روزنامه ی صبح کابل می گوید که دلیل قیمت شدن ماسک 

در شهر کابل، جمع آوری این ماسک ها از سوی تاجران است 

که باعث شده، قیمت ماسک ها در شهر چند برابر شود.

سوء  موقعیت  این  از  تاجران  من،  دیدگاه  »به  گفت:  او 

استفاده می کنند؛ به خاطری که این ها می خواهند بعدا این 

کاال را چند برابر برای مردم بفروشند که این خودش وضعیت 

را خراب تر از قبل می کند و از سوی دیگر باعث می شود روح 

و روان مردم هم بیشر از قبل مغشوش شود.«  

را  تاجران  سوی  از  ماسک  جمع آوری  و  خرید  مسأله ی 

داکر  می کند.  تأیید  نیز  دواخانه ها  مسؤوالن  و  داکران 

که  می گوید  رسخ  پل  در  لومان،  دواخانه ی  مسؤول  فرید، 

در  و  ذخیره  و  جمع آوری  تاجران  سوی  از  ماسک ها  این 

کشورهای ایران و چین صادر می شود. او گفت که پیش از 

از  اما پس  افغانی بود؛  این قیمت یک بسته ماسک به 40 

شیوع ویروس کرونا در چین، ایران و برخی کشورهای دیگر 

صد  شش  تا  صد  چهار  به  کاال  این  قیمت  حارض  حال  در 

است. یافته  افزایش  افغانی 

داکر فرید می گوید که پس از شیوع ویروس کرونا، فروش 

و در  یافته است  افزایش چشم گیری  ماسک در شهر کابل، 

حال حارض روزانه از 150 تا 200 نفر برای خریدن ماسک به 

دواخانه ی لومان مراجعه می کنند.

چندی پیش در پی شدت گرفنت شیوع ویروس کرونا در 

چین و افزایش آمار قربانیان در این کشور، تئودور آدهانوم، 

دبیر کل سازمان جهانی صحت، گفته بود که جهان به کم بود 

ماسک رو به رو خواهد شد؛ اما در آن زمان مردم افغانستان به 

ویژه شهروندان کابل، نگرانی از کم بود ماسک در این کشور 

را نداشتند؛ اما پس از این  که ویروس کرونا، در شهر قم ایران 

مشاهده شد، بر عالوه ی افزایش قیمت ماسک در شهرهای 

از  طور  بی سابقه ای  به  در حال حارض  کاال  این  افغانستان، 

بازارهای افغانستان جمع آوری می شود. 

به  رسخ،  پل  دکان داران  از  یکی  بخشی،  محمدعزیز 

روزنامه ی صبح کابل می گوید، اگر جمع آوری این 

ماسک ها از طرف مردم باشد، این خوب است؛ 

شان  خود  باید  مردم  خاطریکه  به 

آمادگی بگیرند؛ زیرا دولت توان مقابله با این ویروس را ندارد و 

اگر جمع آوری این ماسک ها از سوی تاجران باشد، این خودش 

انسانیت است.  و  خالف موازین بری 

او گفت : »همین جمع آوری ماسک از بازارهای کابل و سایر 

شهرها بیشر فکر و روان مردم را مغشوش کرده است. ما حتا 

که دکاندار استم تا دیروز در دکان، ماسک داشتم و هر کی آمد 

برای شان توزیع کردم؛ چون فکر می کردیم که برای ما دیگر 

می آید و بعد از این که به مارکیت متاس گرفتیم که ماسک 

هیچ پیدا منی شود؛ همین خودش فکر و روان ما را مغشوش 

کرد که نکند ویروس کرونا در افغانستان آمده باشد.«

ظاهرا  افغانستان،  بیرون  به  ماسک  قاچاق  و  جمع آوری 

حکومت را نیز نگران کرده است. دفر شورای امنیت ملی، 

پس از چاشت روز یک شنبه )4 حوت( با نر اعالمیه ای گفته 

است، در نشستی که به منظور هاهنگی در مورد جلوگیری 

از شیوع ویروس کرونا به افغانستان برگزار شده بود، تصمیم 

منظور  به  داخله،  و  مالیه  وزارت های  كه  است  شد  گرفته 

برابر  چند  را  خود  فعالیت های  ماسک،  قاچاق  از  جلوگیری 

افزایش دهند و برای نیاز احتالی، یک اندازه بودجه را در 

کنند. ذخیره  دولت  خزانه ی 

چراجلوجمعآوریوقاچاقماسکگرفتهمنیشود؟

قاچاق  تا جلو  ندارد  وجود  نهاد مسؤول  یک  که چرا  این 

ماسک را به بیرون از افغانستان بگیرد، مسؤوالن اتاق  تجارت 

و صنایع می گویند که بر اساس قانون، آن ها منی توانند جلو 

جمع آوری ماسک از سوی تاجران را بگیرند؛ زیرا این خرید و 

فروش حساب می شود و خرید و فروش خالف قانون نیست.

روز  صنایع،  و  تجارت  اتاق  سخن گوی  نوید،  جان آقا 

یک شنبه )4 حوت( به روزنامه ی صبح کابل گفت که  تا کنون 

هیچ گونه راهکاری از سوی این نهاد، به منظور جلوگیری از 

زیرا  است؛  نشده  گرفته  ماسک  فروش  و  خرید  وارد،  صادر، 

این خرید و فروش و یا جمع آوری ماسک  از سوی افراد و 

ندارد. قانونی  مانعت  کدام  اشخاص 

او گفت: »هر شهروند افغانستان، مطابق قانون 

اجازه ی این را دارد که هر کاالیی را که خواست 

از  هرگاه  و  کند  وارد  و  کند  بفروشد، صادر  بخرد، 

طرف حکومت افغانستان کدام ممناعت در این مورد 

صادر شود، ما در زمینه اقدام می کنیم.«

با آن که بیشر شهروندان کشور از کم بود ماسک 

غزنی  کابل، هرات،  در شهرهای  آن  بهای  افزایش  و 

وزارت  مسؤوالن  اما  دارند؛  شکایت  شهرها  سایر  و 

صحت، می گویند که این وزارت به اندازه ی کافی ماسک 

است. کرده  خریداری 

روزنامه ی  به  صحت،  وزارت  سخن گوی  مایار،  وحیدالله 

ویروس  از  پیش گیری  در  ماسک  هرچند  گفت،  کابل  صبح 

کرونا چندان نقشی ندارد؛ اما با آن هم این وزارت به اندازه ی 

کافی ماسک خریداری کرده است و برای واقعات احتالی، 

در این وزارت، ماسکی کافی وجود دارد.

در حالی که بیش از چهار روز از شیوع ویروس کرونا در 

گزارشی  نر  با  تازگی  به  افغانستان  دولت  می گذرد،  ایران 

گفته است که این کشور به منظور جلوگیری از شیوع ویروس 

کرونا، هر نوع رفت  و آمد هوایی و زمینی را با کشور ایران، به 

گونه ی موقتی متوقف کرده است.

مسؤوالن وزارت صحت ایران، تأیید کرده  اند که تا کنون، 

تعداد افراد مبتال به ویروس کرونا در این کشور، به 43 نفر 

رسیده و 8 نفر نیز به دلیل مبتال شدن به این ویروس، جان 

اعالم  تهران،  در  افغانستان  این حال، سفارت  با  باخته  اند. 

کرده است که با توجه به مشاهده و تشخیص ویروس کرونا در 

شاری از والیت های ایران، خدمات کنسولی اش را برای سه 

روز به حالت تعلیق درآورده است.

محوریت های  با  سیاسیون  از  بخشی 

ریاست جمهوری  نامزد  عبدالله  عبدالله 

پیشین  رییس جمهور  حامدکرزی  و 

تقلب  به  متهم  را  حاکم  تیم  افغانستان، 

ریاست جمهوری  انتخابات  در  گسرده 

سوی  از  اعالم شده  نهایی  نتیجه ی  و 

نامزد  یک  انتخابات  کمیسیون  اند.  کرده  رد  را  کمیسیون 

این  در  اما  کرد؛  اعالم  بازنده  را  بقیه  و  برنده  را  انتخابات 

تحلیف  مراسم  برگزاری  مروف  غنی  آقای  هم  میان، 

گاشنت  مروف  عبدالله  هم  است  ریاست جمهوری 

افغانستان سه قطبی  والی های خود در والیات؛ جو سیاسی 

برخواسته   عبدالله  از  طرف داری  به  اول  قطب  است:  شده 

هم  سومی  قطب  اما  غنی  از  طرف داری  به  دوم  قطب  اند، 

به توده هایی مربوط می شود که هر دو را خالق چالش های 

پیچیده  فضای  وجود  با  نفی می کنند.  و  دانسته  را  سیاسی 

به قول  یا هم  و  به تشکیل دولت همه شمول  آوردن  اما روی 

عامیانه، ایجاد حکومت موازی، رضبه ی روحی شدیدی را بر 

مردم افغانستان وارد کرده که بسیاری مردم از سیاست های 

می کنند. انتقاد  نخبگان  ناپخته ی 

ثبات و همگرایی می گوید، ایجاد دولت همه شمول خیلی 

قرار  سیاسی  نخبگان  اکرثیت  حایت  مورد  و  است  جدی 

انتخاباتی  دسته ی  رهری  عضو  اخالقی،  نورالرحان  دارد. 

و  اعظم  متقلب  به  لحظه  »هر  گفت:  همگرایی،  و  ثبات 

حواریون و پیش مرگ هایش وضعیت سخت تر و حلقه تنگ تر 

می شود. دنیا فهمیده است که نتیجه اعالم  شده تقلبی است 

در  کند.  حایت  را  تقلبی  نتیجه ی  نیست  حارض  کسی  و 

نتیجه ی  پذیرش  عدم  بر  بی سابقه ای  سیاسی  اجاع  داخل 

تقلبی شکل گرفته است و والیات یکی پی دیگر از کنرل شاه 

می شوند.« بیرون  تقلبی 

همگرایی،  و  ثبات  انتخاباتی  دسته ی  رهری  عضو  این 

معتقد است که مردم رسشار از روحیه ی مقاومت و ایستادگی 

»این  می کنند.  دفاع  شان  حق   از  و  دارند  حضور  صحنه  در 

زمینه ی  در  افغانستان  مردم  برای  که  است  مژده ای  همه 

نهادینه شدن مردم ساالری و دفاع از حق رأی، منتظر سزای 

باشند.« شان  عمل 

به گفته ی نورالرحان اخالقی، مردم افغانستان طی نیم 

قرن تالش و مبارزه کرده و حاال هم این فرصت را منی دهند 

که  است  ممکن  البته  شود؛  زده  دست برد  آن ها  رأی  به  که 

تأثیرات مختلفی بر زندگی مردم و روند صلح داشته باشد؛ اما 

اولویت، آزادی، دموکراسی و رأی مردم است که باید حفاظت 

شود.

ثبات و همگرایی تأکید می کند که آقای عبدالله در ایجاد 

تشکیل دولت همه شمول قاطع است، والیات در حال تغییر و 

مردم از ایجاد این دولت اعالم حایت می کنند. والی ها تعیین 

می شوند و دولت همه شمول در ابعاد مختلف تشکیالتی در 

حال گسرش است؛ اما در عین حال، گفت وگوهای سیاسی 

در سطوح مختلف سیاسیون ادامه دارد و آن ها از تشکیل این 

دولت حایت کرده و نتیجه ی انتخابات را رد کرده اند.

محل  ارگان های  اداره ی  مسؤوالن  حال،  همین  در 

می گویند، بر بنیاد قانون هر افغان حق راه اندازی تظاهرات 

دارد؛ اما هرگز حق ندارد که با کارها و اقدامات خود، منافع 

ملی را به خطر مواجه کند. سیدشاه سقیم، سخن گوی اداره ی 

ارگان های محل، تعیین والی ها از سوی داکر عبدالله را به 

والیتی  در  کسی  »اگر  می کند.  توصیف  تشنج  ایجاد  عنوان 

به  و  این ها حتا شناسایی  اقدامی می زند،  به چنین  دست 

شد.« خواهند  سپرده  قانون  پنجه ی 

مسؤوالن اداره ی ارگان های محل در مورد تعیینات اخیر 

والی ها از سوی داکر عبدالله، می گویند که مردم در ابتدا به 

نام تظاهرات جمع شده بودند و بعدا به نام یک حرکت مدنی 

رشوع کردند که به همین ترتیب، معرضان در نزدیک مقام 

والیت تجمع کرده و یک نفر را به عنوان والی تعیین کردند. 

در همین حال، برخی از سیاسیون افغانستان می گویند، 

می کنند  حایت  انتخابات  کمیسیون  فیصله ی  از  آن ها 

محمد  نیست.  کشور  و  ملت  نفع  به  موجود  وضعیت  دوام  و 

انتخاباتی  دسته ی  حامیان  از  و  سنا  مجلس  عضو  اکری، 

دولت ساز، ابراز امیدواری می کند که در پرتو قانون اساسی، 

این تنش ها در چارچوب تفاهم حل شود و دولتی روی کار 

آید که به عملی سازی آرزوهای مردم افغانستان متعهد باشد. 

»به اجاع ملی کمک کند و بتواند مجموعه ی قانون اساسی 

را پذیرفته، کسانی  که در داخل دولت و بیرون دولت بودند، 

یک پارچه با طالبان در میز مذاکره حارض شوند. ما خواهان 

تقابل.« نه  استیم  تفاهم 

محمد اکری، بر این نظر است که برای رفنت به مذاکرات 

نیاز  افغانستان  تا رسیدن به صلح،  با طالبان و  بین االفغانی 

با محوریت دولت.  البته اجاع ملی  به اجاع داخلی دارد، 

کمیسیون انتخابات، محمدارشف غنی را رییس جمهور اعالم 

انتظار  و  می شود  شناخته  رییس جمهور  عنوان  به  و  کرده 

می رود که آقای غنی، دولتی را تشکیل دهد که یک سیاست 

واحد را دنبال کند.

امضای  آستانه ی  در  افغانستان  سیاسی  اوضاع 

توافق نامه ی صلح امریکا و طالبان متشنج شده و هیچ  کسی 

باور منی کرد که برایند اعالم نتیجه ی انتخابات، اوضاع را در 

این حد وخیم کند. در عین حال، افکار عمومی در افغانستان 

متوجه آقای عبدالله شده است؛ زیرا او در سه دور انتخابات 

ریاست جمهوری کاندیدا بوده؛ اما او همواره از پدیده ی تقلب 

رنج برده و محکوم به شکست شده است. دیده می شود که 

دولت  ایجاد  راستای  در  قاطعیت  با  عبدالله  آقای  این  بار 

باال زده و در حال معرفی والی های خود  همه شمول آستین 

رشایط  در  می رسید.  نظر  به  انتظار  از  دور  که  امری  است؛ 

کنونی افکار عمومی با این نگرانی ها پیوند خورده؛ مبنی بر 

این  که امریکا و طالبان در هفته ی آینده توافق می کنند و بر 

اساس این توافق، امریکا افغانستان را ترک خواهد کرد که با 

این وجود، میدان سیاست به طالبان واگذار می شود و طالبان 

در رشایطی ظهور می کنند که هیچ گونه اقتدار مرکزی برای 

دولتی ای  کمیسیون  غنی  آقای  ندارد.  وجود  طالبان  کنرل 

را برای برگزاری مراسم تحلیف خود تعیین کرده و قرار است 

آقای عبدالله هم  و  برگزار شود  این مراسم  پنج شنبه  که روز 

افراد  عبدالله،  آقای  است.  دولت همه شمول  ایجاد  مروف 

را در والیات شالی گاشته است؛  آقای دوستم  به  وابسته 

و  داشت  نقش  نجیب  داکر  دولت  سقوط  در  که  دوستمی  

از  منایندگی  به  عطامحمدنور  که  می شود  گفته  همین طور 

سیاسی  وضعیت  می شود.  فرستاده  کشور  شال  در  دولت 

افغانستان با گذشت هر روز پیچیده تر می شود و هیچ کسی 

باید  می افتد؛  اتفاقی  چه  افغانستان  در  فردا  که  منی داند 

منتظر ماند و دید که فرجام دولت  همه شمول چه می شود، 

چقدر  مؤقت  حکومت  ایجاد  بر  مبنی  طالبان  خواسته های 

تحقق خواهد یافت و یا هم ممکن است که نظام جمهوریت 

در این رشایط حساس و شکننده، بقای خود را حفظ کند.

ارگان های محل:
 اقدام های ثبات و همگرایی تشنج سیاسی است

خطر کرونا؛ سوء استفاده ی تاجران و قاچاق 
ماسک به بیرون از افغانستان 

سیدمهدی حسینی
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ــه  ــا ب ــایعه ی ورود کرون ــه ش ــود ک ــش ب دو روز پی

افغانســتان نــر شــد؛ امــا وزارت صحــت آن را رد 

ــه  ــکوک ب ــورد مش ــد م ــروز چن ــه دی ــن ک ــا ای ــرد ت ک

ــایی  ــرات شناس ــا در ه ــه کرون ــراد ب ــدن اف ــوده ش آل

شــد و وزارت صحــت نیــز آن را تأییــد کــرد. هرچنــد 

مســؤوالن بهداشــتی کشــور می گوینــد کــه ثبــت 

واقعــات مشــکوک لزومــا بــه معنــای رسایــت یــا 

شــیوع کرونــا نیســت؛ امــا بــا وضعیــت بهداشــت 

و امکاناتــی کــه در افغانســتان وجــود دارد، اگــر 

ــدل  ــود، ب ــر ش ــتان همه گی ــروس در افغانس ــن وی ای

ــا  ــاک خواهــد شــد. ب ــک بحــران بســیار خطرن ــه ی ب

ــورهای  ــا کش ــتان ب ــودن افغانس ــرز ب ــه هم م ــه ب توج

چیــن و ایــران، تدابیــر حکومــت بایــد در ایــن زمینــه 

جــدی و شــدیدتر از هــر کشــور دیگــری باشــد؛ چون 

ــر  ــت و اگ ــان اس ــر از درم ــری به ــه پیش گی همیش

ــدون شــک کشــور  ــان برســد، ب ــه مراحــل درم کار ب

بــا فاجعــه ی انســانی رو بــه رو خواهــد شــد. هــر چنــد 

مســؤوالن وزارت صحــت گفتــه انــد کــه بــا ســازمان 

بهداشــت جهانــی کمیتــه ی مشــرک پیش گیــری 

و هاهنگــی ایجــاد کــرده اســت؛ امــا مهم تریــن 

مســأله در ایــن زمــان، آگاهی دهــی بــه مــردم و 

میــزان همــکاری  و  پیش گیــری  راه هــای درســت 

ــت.  ــتان اس ــا افغانس ــی ب ــت جهان ــازمان بهداش س

ــا  ــرد و ب ــا را جــدی بگی ــروس کرون ــد حکومــت وی بای

ــه قــدرت انتشــار و گســرش ایــن بیــاری،  توجــه ب

متــام جوانــب ســنجیده شــود تــا مصیبــت کرونــا بــه 

صــورت گســرده دامــن مــردم افغانســتان را نگیــرد. 

بیشــر کســانی کــه در ایــران بــه ویــروس کرونــا 

مبتــال شــده و از بیــن رفتــه انــد، کســانی بــوده انــد 

کــه ســابقه ی ســفر بــه چیــن و یــا کشــورهای دیگــر 

را نداشــته و در خــود ایــران بــه آن دچــار شــده انــد. 

ایــن نشــان می دهــد کــه حکومــت ایــران شــاید بــه 

دالیــل برگــزاری انتخابــات و مســائل داخلــی آن 

کشــور، خیلــی دیــر اقــدام بــه اعــالم و اطالع رســانی 

ــا  ــه کرون ــان ب ــداد مبتالی ــرده و تع ــه ک ــن زمین در ای

ــه از  ــت ک ــی اس ــار و ارقام ــش از آم ــور بی در آن کش

بــرای همیــن،  اعــالم می شــود.  رســانه ها  ســوی 

ــه تنهــا افغان هایــی را کــه از  حکومــت افغانســتان ن

شــهر قــم ایــران بــه کشــور برگشــته انــد، بلکــه متــام 

ــران وارد افغانســتان می شــوند،  کســانی را کــه از ای

ــی،  ــت جهان ــازمان بهداش ــی س ــد. وقت ــن کن قرنطی

وضعیــت اضطــراری اعــالم می کنــد، بایــد حکومــت 

ــه  ــد. ب ــوع باش ــر موض ــت پیگی ــا جدی ــتان ب افغانس

افغانســتان  امنیــت  شــورای  کــه  می رســد  نظــر 

مســدود  را  افغانســتان  و  ایــران  بیــن  رفت وآمــد 

ــد.  ــد باش ــد مفی ــن کار می توان ــه ای ــت ک ــرده اس ک

پیــش از ایــن حتــا افغان هایــی کــه از چیــن وارد 

کشــور شــده بودنــد، بارهــا گفتنــد آن گونــه کــه بایــد 

مــورد بررســی و ارزیابــی صحــی در فرودگاه هــا و 

ــا  ــد؛ ام ــرار نگرفتن ــور ق ــه کش ــای ورودی ب گذرگاه ه

ــه  ــن زمین ــد در ای حــاال اوضــاع متفــاوت اســت و بای

ــه  ــا ک ــازه ای کرون ــل ت ــام نس ــود. ن ــدی ب ــال ج کام

ــای  ــد، کوری ــورهای تایلن ــت، در کش ــد-19 اس کووی

امریــکا،  اســرالیا،  تایــوان،  جاپــان،  جنوبــی، 

ــده شــده اســت.  ــران، انگلســتان و... دی ــا، ای ایتالی

ــان  ــان افغ ــدن دانش جوی ــر، گیرمان ــکل دیگ مش

در شــهر »ووهــان« چیــن اســت کــه گفتــه می شــود 

ــر  ــه اگ ــتند ک ــه رو اس ــی رو ب ــواد غذای ــود م ــا کم ب ب

ویــروس کرونــا آن هــا را نکشــد، تــرس و رشایــط 

بــد زندگــی آن هــا را از بیــن خواهــد بــرد. ایــن 

صــورت  در  می پرســند  یک دیگــر  از  همــه  روزهــا 

ورود ویــروس کرونــا، چگونــه می تــوان یــک شــهر 

را قرنطینــه کــرد کــه بــه نظــر می رســد، بــه جــز 

ــهر و  ــراف ش ــش در اط ــای ارت ــدن نیروه ــتقر ش مس

ایجــاد محدودیــت شــدید رفت وآمــد، دیگــر هیــچ 

افغانســتان  کــه در رشایــط  نــدارد  وجــود  راهــی 

چیــزی در حــد غیــر ممکــن اســت. گفتــه می شــود 

ــا اســتفاده از »ترمومــر«،  کــه تیم هــای بهداشــتی ب

ــا  ــافران را در فرودگاه ه ــدن مس ــرارت ب ــه ی ح درج

ســفر  راه  بیشــرین  امــا  می کننــد؛  بررســی 

افغان هــا بــه خصــوص بــه ایــران از راه زمینــی اســت 

و ایــن امکانــات بایــد در آن جــا نیــز باشــد. تــا حــاال 

اگــر افــرادی مشــکوک بــه کرونــا بــوده انــد، توصیــه 

کابــل  انتانــی  شــفاخانه ی  بــه  کــه  اســت  شــده 

منتقــل شــوند؛ امــا بهــر اســت کــه امکان هــای 

مرزهــا  رس  هــان  در  پیش گیــری  یــا  و  درمانــی 

ــال  ــت در ح ــه رسع ــران ب ــا در ای ــود. کرون ــاد ش ایج

ــه ایــن کــه بیشــرین  ــا توجــه ب پیــش روی اســت و ب

شــیوع در شــهرهای زیارتــی بــوده اســت، ایــن یــک 

زنــگ خطــر جــدی بــرای افغانســتان اســت. مشــکل 

اساســی، مخفــی مانــدن ایــن ویــروس در بــدن افراد 

ــد  ــد، می توان ــه باش ــه متوج ــدون آن ک ــت و او ب اس

بســیاری را مبتــال کنــد. بحــث اطالع رســانی بــه 

مــردم از طریــق رســانه ها در ایــن زمــان حســاس 

ــت.  ــم اس ــیار مه بس

حــاال کــه رفت وآمــد بــه ایــران مســدود شــده 

اســت، بهــر اســت راه هــای قاچاقــی و ورود کاال 

ــود. ــته ش ــز بس نی

ویروس کرونا و بحران تازه

اکرم رسا

ثبات و همگرایی می گوید، ایجاد دولت همه شمول خیلی جدی است و مورد حامیت اکرثیت نخبگان سیاسی قرار دارد. نورالرحامن اخالقی، عضو رهربی 

دسته ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، گفت: »هر لحظه به متقلب اعظم و حواریون و پیش مرگ هایش وضعیت سخت تر و حلقه تنگ تر می شود. 
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و  دادوســتد  بــه  بــر  نیــاز 

معامله هــای اقتصــادی بــرای تــداوم 

مفهــوم  کــه  شــده  باعــث  زندگــی، 

بســیار تأثیرگــذاری بــه نــام پــول در 

زندگــی انســان ها بــه وجــود بیایــد. 

بانک نــوت  قالــب  در  را  آن  امــروز  کــه  پولــی  البتــه 

بــرای  ارزشــی  هیــچ  می شناســیم،  اســکناس  یــا 

ــا پیــش از آن نداشــت.  ــالدی ی ــرن ده می انســان های ق

در آن ســال های بســیار دور، مــردم بــرای بــه دســت 

آوردن کاالی مــورد نیــاز شــان، بایــد در برابــر آن، کاالی 

دیگــری ارائــه می کردنــد کــه رضایــت فروشــنده را جلــب 

می کــرد و کســی حــارض نبــود بــه خاطــر یــک کاغــذ، بــه 

شــا چیــزی بفروشــد. پــس از آغــاز دادوســتدها و گــذر 

ــرم ســکه ی  از عــر معامــالت پایاپــای، پــول، چــه در فُ

ــا نقــره و چــه اکنــون در شــکل بانک نــوت، تنهــا  طــال ی

ــرد.  ــر می ک ــتدها را امکان پذی ــه دادوس ــود ک ــی ب عامل

هــر چــه کشــورها بــه رفــاه و پیش رفــت بیشــری 

دســت یافتنــد، بــه هــان انــدازه اســتفاده از بانک نــوت 

یــا هــان پــول کاغــذی را کاهــش دادنــد. چرخــش 

پــول فیزیکــی یــا بانک نوت هــا در میــان شــهروندان 

دادوســتدها،  در  آن  از  مکــرر  اســتفاده ی  و  کشــور 

ــه دســت شــدن  ــرا دســت ب ــه آور اســت؛ زی بســیار هزین

ــدن  ــوده ش ــث فرس ــردم، باع ــان م ــی در می ــول فیزیک پ

آن می شــود و دولــت بــرای چــاپ مجــدد آن بایــد پــول 

مــرف کنــد. رشیف اللــه شــگیوال، ســخن گوی بانــک 

مرکــزی، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت: »ســاالنه 

ــع آوری و  ــور جم ــای کش ــی از بازاره ــارد افغان 3.8 میلی

می شــود.« ســوختانده 

ــی  ــیار کم ــه بس ــز توج ــردم نی ــه م ــن ک ــته از ای گذش

شــدن  وارد  دارنــد؛  پــول  از  مناســب  نگــه داری  بــه 

بســیارِی  از  می توانــد  بــازار،  بــه  الکرونیکــی  پــول 

هزینه هــای اضافــی در چــاپ دوبــاره ی پــول جلوگیــری 

کــرده و رونــد دادوســتد میــان مــردم را خیلــی آســان تر 

از پیــش کنــد. دو ســال پیــش، مســؤوالن بانــک مرکــزی 

ــاالنه  ــن، س ــور میانگی ــه ط ــه ب ــد ک ــه بودن ــور گفت کش

ــوت در  ــی بانک ن ــون افغان ــه صد میلی ــارد و س ــه میلی س

ــز  ــاره ای ج ــا چ ــود و آن ه ــوده می ش ــور فرس رسارس کش

ســوزاندن آن ندارنــد؛ امــا گفتــه می شــود ســوزاندن 

ــت و  ــفاف نیس ــی ش ــدازه ی کاف ــه ان ــز ب ــا نی ــن پول ه ای

بخشــی از پول هــای فرســوده راه شــان را دوبــاره بــه 

بازارهــای افغانســتان بــاز می کننــد. بــا ایــن حــال، 

شــفاف  از  مرکــزی،  بانــک  ســخن گوی  شــگیوال، 

ــد: »روز  ــد و می گوی ــان می ده ــد اطمین ــن رون ــودن ای ب

دیــداری،  شــنبه )3 حــوت( در حضــور دو رســانه ی 

ــای  ــا پول ه ــدند. م ــوراخ ش ــوده س ــای فرس بانک نوت ه

کهنــه را قرنطیــن می کنیــم و روی آن ُمهــر غیرقابــل 

ــوراخ  ــوت س ــچ بانک ن ــود دارد. هی ــودن وج ــتفاده ب اس

اســتفاده  قابــل  می کنــد  مشــخص  کــه  ُمهــردار  یــا 

نیســت، در بــازار دیــده منی شــود. در رونــد ســوختاندن 

پول هــای فرســوده، دو مناینــده ی مجلــس مناینــدگان، 

یــک مناینــده ی مجلــس بــزرگان، یــک مناینــده از وزارت 

ــده از  ــن مناین ــه و چندی ــده ی وزارت عدلی ــه، مناین مالی

ــد.« ــور دارن ــزی حض ــک مرک بان

ــون  ــه هم اکن ــد ک ــزی می گوی ــک مرک ــخن گوی بان س

ــور در  ــی در رسارس کش ــارد افغان ــه 258 میلی ــک ب نزدی

چرخــش اســت؛ امــا بــا ترویــج پــول الکرونیکــی و کمــر 

فرســوده  می تــوان  فیزیکــی،  پــول  شــدن  اســتفاده 

ــش داد. ــا را کاه ــاالنه ی پول ه ــدن س ش

ــی  ــول فیزیک ــوان پ ــل منی ت ــور کام ــه ط ــه ب ــر چ گ

ــت  ــزی و دول ــک مرک ــا بان ــرد؛ ام ــذف ک ــور ح را از کش

ــتم  ــردن سیس ــی ک ــا الکرونیک ــد ب ــتان می توان افغانس

معامــالت تجارتــی، گــردش پــول فیزیکــی در میــان 

مــردم را کاهــش دهــد تــا هــم از فرســوده شــدن آن 

ــود. ــام ش ــر انج ــالت زودت ــم معام ــری و ه جلوگی

بانــک داری الکرونیــک در کشــور توانســته اســت بــه 

ــد؛  ــادی کن ــک زی ــالت کم ــدن معام ــال ش ــد دیجیت رون

امــا بســیاری از مشــریان بانک هــا یــا بــه صــورت عمــوم 

مــردم افغانســتان، آگاهــی زیــادی از آن ندارنــد و بــه 

ــه  ــود. ب ــتفاده منی ش ــورها، از آن اس ــر کش ــدازه ی دیگ ان

هــر حــال، دیجیتــال شــدن ارزهــا و اســتفاده ی بیشــر از 

ــا راهــی اســت کــه در  ــول الکرونیکــی در کشــور، تنه پ

برابــر مــردم قــرار دارد. بســیاری از بانک هــای خصوصــی 

در کشــور، خدمــات بانــک داری انرنتــی را بــه مشــریان 

شــان ارائــه کــرده انــد؛ امــا بانــک داری انرنتــی در اکــرث 

ــریان  ــرای مش ــرض ب ــورت پیش ف ــه ص ــا، ب ــن بانک ه ای

ارائــه منی شــود و فــرد بایــد بــه طــور جداگانــه بــه یکــی از 

منایندگی هــای بانــک مــورد نظــر مراجعــه کنــد تــا بــرای 

ــد. ــری و گــذرواژه ای اختصــاص یاب ــام کارب او ن

بــر عــالوه ی بانک هــا، خدمــات پــول الکرونیکــی  

برخــی از رشکت هــای خصوصــی، کارایــی بیشــری 

بــرای مــردم افغانســتان دارد. رشیف اللــه شــگیوال، 

ســخن گوی بانــک مرکــزی گفــت کــه تــا کنــون بــه 

طــور رســمی بــه چهــار مؤسســه ی پــول الکرونیکــی در 

کشــور، مجــوز صــادر شــده اســت. ایــن ســه خدمــات، 

ــت  ــور اس ــی در کش ــت مخابرات ــار رشک ــه چه ــق ب متعل

و شــامل »ام پیســه«، »ام حوالــه«، »پــومل« و »ام تــی ان 

مومــو« می شــود. ایــن ســه خدمــات پــول الکرونیکــی، 

کار مــردم را در بخش هــای زیــادی آســان کــرده اســت. 

شــهروندان  اکنــون  خدمــات،  ایــن  از  اســتفاده  بــا 

ــا  ــه داشــنت حســاب بانکــی، ب ــاز ب ــدون نی ــد ب می توانن

مراجعــه بــه منایندگــی مرکــزی رشکت هــای مخابراتــی، 

ــس  ــرده و پ ــام ک ــات ثبت ن ــن خدم ــرای ای ــی ب ــه راحت ب

از آن در متامــی منایندگی هــای خدماتــی، پــول بــه 

ــه  ــی ک ــن خدمات ــد. مهم تری ــه کنن ــان اضاف ــاب ش حس

ــد، انتقــال  ــه می کنن ــه شــهروندان ارائ ایــن رشکت هــا ب

پــول از شــخص بــه شــخص، خریــد کریــدت کارت هــای 

ــت  ــات، دریاف ــت معاش ــل، دریاف ــت ب ــی، پرداخ مرف

پــول از دیگــر کشــورها، نقــد کــردن پولــی که در حســاب 

ــود. ــر می ش ــوب دیگ ــای خ ــد و امتیازه ــان داری ت

ــول الکرونیکــی نتوانســته  ــن حــال، خدمــات پ ــا ای ب

بــه طــور گســرده در میــان مــردم رواج پیــدا کنــد و 

هنــوز بســیاری از شــهروندان کشــور حتــا بــا نــام آن نیــز 

آشــنا نیســتند. ترویــج اســتفاده از پــول الکرونیکــی 

در کشــور می توانــد ســود خوبــی بــرای رشکت هــای 

ارائه کننــده ی ایــن خدمــات داشــته باشــد و در عیــن 

حــال از ســاعت ها منتظــر مانــدن در صف هــای طوالنــی، 

ماننــد صــف پرداخــت پــول بــرق جلوگیــری کنــد. ترویــج 

پــول الکرونیکــی در کشــور باعث رشــد بیشــر اقتصادی 

ــر انجــام می دهــد. هزینــه ی  می شــود و کارهــا را رسیع ت

ــل اســتفاده از  ــه دلی ــول الکرونیکــی ب ــال پ نقــل و انتق

شــبکه ی انرنــت و کمپیوتر هــای شــخصی کاربــران، 

ــازی  ــر اســت و نی ــه صف ــک ب بســیار کمــر و شــاید نزدی

بــه انجــام متــام تریفــات اداری در بانک هــا و کــر 

ــر  ــت. ب ــد داش ــود نخواه ــرد وج ــک ف ــول ی ــی از پ بخش

ــد و  ــرزی منی شناس ــچ م ــی هی ــول الکرونیک ــالوه، پ ع

دادوســتد میــان کشــورها را آســان تر می کنــد.

پــول الکرونیکــی قابلیــت نقــد شــدن را نیــز دارد 

یــا پیش رفتــه ی  تنهــا در کشــورهای همســایه  نــه  و 

ــورت  ــوان در ص ــز می ت ــور نی ــه در درون کش ــا، بلک دنی

ــرد.  ــد ک ــول نق ــه پ ــل ب ــی را تبدی ــول الکرونیک ــاز، پ نی

جــدا از پــول معمــول دیجیتــال کــه مناینــده ی واقعــی 

هــان پــول رایــج در کشــور اســت، »رمزارز« هــا یــا 

ــز  ــی نی ــیار پرقدرت ــور و بس ــی«های نوظه »کریپتوکارنس

ماننــد بیت کویــن، الیت کویــن، ریپــل و... هم اکنــون 

در حــال رشــد اســت. از ایــن میــان، بیت کویــن حــرف 

ــان  ــیاری از کشــورهای جه اول را می زنــد. اکنــون بس

ــد،  ــان، هالن ــویس، آمل ــا، س ــان، بریتانی ــد جاپ اول مانن

آســرالیا، نیوزیلنــد و... در برابــر بیت کویــن تســلیم 

شــده و ایــن ارز رمز گــذاری شــده را قانونــی می داننــد. 

ــول  ــن پ ــودن ای ــز ب ــل غیرمتمرک ــه دلی ــن حــال، ب ــا ای ب

و تضعیــف قــدرت بانــک مرکــزی و اقتصادهــای نوپــای 

ــعه نیافته  ــا توس ــعه ی ــه توس ــورهای رو ب ــیاری از کش بس

ــی  ماننــد افغانســتان، اســتفاده از ایــن رمــزارز غیرقانون

ــر،  اســت. از ایــن میــان، افغانســتان، پاکســتان، الجزای

قطــر، ویتنــام، عربســتان ســعودی و چنــد کشــور دیگــر 

اقتصــادی و پولــی شــان،  بــا در نظرداشــت صــالح 

اســتفاده از بیت کویــن را غیرقانونــی می داننــد.

رمزارزهــا،  یــا  کریپتوکارنســی   اصلــِی  ویژگــی   

ــارت و  ــدون نظ ــرا ب ــت؛ زی ــا اس ــودن آن ه ــز ب غیرمتمرک

ــا  ــن ج ــب ای ــد. جال ــزی کار می کن ــک مرک ــرل بان کن

اســت کــه هیــچ کســی مالــک ایــن شــبکه نیســت و ایــن 

ــد. ــرل می کنن ــن ارز را کن ــه ای ــتند ک ــران آن اس کارب

ــا  ــا، حت ــر ارزه ــا دیگ ــن ی ــک بیت کوی ــاالی ی ارزش ب

ــا، بســیار  ــی دنی ــن ارزهــای پول ــل قدرت مندتری در مقاب

زیــاد اســت. بــه طــور مثــال، ایــن روزهــا ارزش تنهــا یــک 

ــر  ــه براب ــت ک ــر اس ــه 9918 دال ــاوی ب ــن مس بیت کوی

ــی. ــا 764179 افغان ــود ب می ش

بــا ایــن وجــود، تنهــا گزینــه ای کــه بــر رس راه دولــت 

پــول  بیشــر  ترویــج  داد،  قــرار  افغانســتان  مــردم  و 

الکرونیکــی و کاهــش اســتفاده از پــول فیزیکــی اســت. 

الکرونیکــی  پــول  کــه  فروش گاه هایــی  روز  بــه  روز 

می پذیرنــد، بیشــر می شــود. هم اکنــون رشکت هــای 

پــول  ارائــه ی خدمــات  بــه  در کشــور رشوع  زیــادی 

الکرونیکــی کــرده انــد و ســعی می کننــد بــا گســرده تر 

ــتدها را  ــردم، دادوس ــان م ــان در می ــات ش ــردن خدم ک

ــج  ــد تروی ــد. گــر چــه رون ــر از پیــش کنن بســیار راحت ت

پــول الکرونیکــی در میــان شــهروندان کشــور بســیار بــه 

ــه  ــت ک ــار داش ــد انتظ ــا بای ــود؛ ام ــام می ش ــدی انج کن

بــا آمــدن آرامــش نســبی بــه کشــور، طــی یکــی دو ســال 

آینــده شــاهد پیش رفت هــای چشــم گیری در ترویــج 

ــیم. ــی باش ــول الکرونیک پ
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ــران  ــا و انتشــار آن در ای ــروس کرون ــه نشــانه های وی ــن ک همی

ــران  ــایگی ای ــه در همس ــورهایی ک ــاری از کش ــد، ش ــکار ش آش

قــرار دارنــد، ورود شــهروندان ایرانــی را بــه کشــور های شــان منــع 

کــرده انــد.

عــراق، در همســایگی ایــران، از جمعــه 21 فــروری )2 حــوت( 

همــه گذرگاه هــای مــرزی خــود بــا ایــران را بــه دلیــل شــیوع 

ویــروس کرونــا بــه مــدت 3 روز بــه روی شــهروندان ایــران بســت.

دولــت افغانســتان، بــه دلیــل درگیرهــای سیاســی ای کــه 

دامن گیــر آن اســت، نتوانســته بــه مکلفیــت اصلــی اش کــه تأمیــن 

ــرده و  ــیدگی الزم را ک ــت رس ــردم اس ــی م ــی و صح ــت فزیک امنی

ــر الزم  ــور تدابی ــه کش ــا ب ــروس کرون ــری از ورود وی ــرای پیش گی ب

ــد. ــت کن را رعای

افغانســتان  دولــت  کــه  احتیاطــی ا ی  تدابیــر  نخســتین 

ــت  ــی اس ــنت گذرگاه های ــود، بس ــل ش ــه آن متوص ــت ب می توانس

می شــوند. کشــور  وارد  آن  از  افغانســتانی  شــهروندان  کــه 

ــا  ــروس کرون ــال وی ــری از انتق ــرای پیش گی ــر ب ــوی دیگ از س

ــتان  ــران و افغانس ــان ای ــا می ــا پروازه ــود ت ــاز ب ــتان؛ نی ــه افغانس ب

ــق  ــت تعلی ــه حال ــران ب ــروس در ای ــن وی ــل ای ــار کام ــان مه ــا زم ت

درآمــده و از ورود شــهروندان افغانســتانی و ایرانــی بــه افغانســتان 

می شــد. پیش گیــری 

ــروس  ــار وی ــانه های انتش ــار از نش ــتین ب ــرای نخس ــران ب در ای

کرونــا در شــهر قــم خــر داده شــده و وزارت بهداشــت ایــران، 

مرکــز انتشــار ایــن ویــروس را ایــن شــهر شناســایی کــرده اســت؛ 

بــا ایــن حــال در روزهــای اخیــر آمــدن شــهرواندان افغانســتانی از 

قــم بــه کشــور پیوســته جریــان داشــته اســت.

ریاســت صحــت عامــه ی هــرات روز گذشــته )4حــوت( از ثبــت 

ســه حادثــه ی مشــکوک بــه ویــروس کرونــا بــه بــی بــی ســی گفتــه 

و همین طــور گفتــه اســت کــه 36 نفــر دیگــر کــه بــه تازگــی از قــم 

برگشــته انــد، نیــز در قرنطیــن بــه رس  می برنــد.

ســه فــردی کــه نشــانه های ویــروس کرونــا در آن هــا مشــاهده 

ــد، شــهروندان افغانســتانی ای  ــه رس می برن ــان ب ــر درم شــده و زی

اســتند کــه ســابقه ی ســفر بــه ایــران را داشــته انــد.

این هــا همــه بیان گــر ایــن اســت کــه حکومــت افغانســتان بــه 

صحــت شــهروندانش توجهــی را کــه بایــد، نــدارد.

ــد  ــد ناشــی از آن می توان ــا و تهدی ــروس کرون جدی نگرفــنت وی

ــرگ  ــر م ــتان را در خط ــهروند افغانس ــا ش ــادگی میلیون ه ــه س ب

قــرار دهــد.

روز  فــن آوری  و  تنکالوژیکــی  امکان هــای  همــه  بــا  چیــن، 

پزشــکی؛ تــا هنــوز نتوانســته اســت ویــروس کرونــا را مهــار کــرده 

و از انتشــار آن بــه بیــرون از شــهر ووهــان کــه مرکــز انتشــار ایــن 

ویــروس اســت، پیش گیــری کنــد.

افزایــش روزانــه ی شــار قربانیــان ویــروس کرونــا در شــهر 

ــن؛  ــای چی ــرون از مرزه ــه روز آن در بی ــرش روز ب ــان و گس ووه

ــی از  ــات ناش ــی و تلف ــرل جغرافیای ــه کن ــه ب ــی را در رابط نگران

ــت. ــرده اس ــر ک ــروس بیش ــن وی ــه ای ــاری ب گرفت

ــاال  ــا ح ــه ت ــت ک ــوری اس ــا کش ــتان تنه ــه افغانس ــن هم ــا ای ب

ــاط را  ــن احتی ــا کم تری ــروس کرون ــری از انتشــار وی ــرای پیش گی ب

پیــش گرفتــه اســت.

ــنت  ــه نداش ــه ب ــا توج ــتان ب ــا در افغانس ــروس کرون ــیوع وی ش

ــارزه  ــرای مب ــادی ب ــی اقتص ــکی و توانای ــای رضوری پزش امکان ه

ــر  ــا دیگ ــه ب ــری در مقایس ــای مرگ بارت ــد پیامد ه ــا آن، می توان ب

کشــورهایی کــه ایــن ویــروس در آن انتشــار یافتــه اســت، داشــته 

باشــد.

 بــرای پیش گیــری از انتشــار و گســرش ویــروس کرونــا در 

هــرات، نیــاز اســت تــا وزارت صحــت عامــه، در همــکاری بــا 

ــی  ــر احتیاط ــی، تدابی ــر حکومت ــی و غی ــر حکومت ــای دیگ نهاده

دیگــر  و  دانشــگاه ها  و  مکتب هــا  رخصتــی  مثــل  رضوری 

نهادهایــی کــه امــکان انتشــار ویــروس کرونــا در آن متصــور اســت 

را روی دســت بگیــرد.

بــرای پیش گیــری از انتشــار ویــروس کرونــا نیــاز اســت تــا 

ــهر  ــن ش ــرات، ای ــروس در ه ــن وی ــود ای ــدن وج ــن ش ــان روش زم

ــهرهای  ــر ش ــه دیگ ــرات ب ــهر ه ــردم از ش ــده و ورود م ــن ش قرنطی

کشــور منــع شــود؛ بــا ایــن روش می تــوان از مــرگ هــزاران 

افغانســتانی پیش گیــری کــرد. شــهروند 

ــه دیگــر شــهرهای افغانســتان  ــا از هــرات ب ــروس کرون اگــر وی

بــه  توجــه  بــا  پایتخــت؛  در  ویــژه  بــه  و  کنــد  پیــدا  انتشــار 

ــروس و  ــن وی ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــتان ب ــت افغانس ــای دول امکان ه

ــن  ــد در زود تری ــروس می توان ــن وی ــور، ای ــی کش ــت سیاس وضعی

فرصــت در همــه ی کشــور انتشــار یافتــه و باعــث مــرگ میلیون هــا 

ــود. ــور ش ــهروند کش ش

ــه  ــران ب ــه از ای ــاری ای ک ــته های تج ــورد بس ــور در م همین ط

افغانســتان وارد می شــود نیــز بایــد بازنگــری شــود؛ یــا از ورود 

ــور  ــن کش ــا در ای ــروس کرون ــار وی ــان مه ــا زم ــی ت ــای ایران کااله

خــود داری شــود و یــا در صــورت نیــاز ایــن بســته ها پــس از 

بررســی صحــی الزم وارد بازارهــای افغانســتان شــود.

 عــر دیــروز )4 حــوت( پــس از ایــن کــه ســه حادثــه ی 

مشــکوک گرفتــاری بــه ویــروس کرونــا در هــرات بــه ثبــت رســید، 

رفت وآمــد  اعالمیــه ای  نــر  بــا  امنیــت  ملــی،  دفــر شــواری 

زمینــی و هوایــی بــا ایــران را بــه گونــه ی موقــت منــع کــرده 

اســت. همین طــور در مــنت اعالمیــه آمــده اســت کــه از وارد کــردن 

گوشــت  مــرغ و تخــم آن از ایــران و پاکســتان نیــز خــود داری شــود 

و در کنــار آن از وزارت هــای کشــاورزی و تجــارت خواســته شــد تــا 

بــرای آینــده بــه خاطــر گســرش تجــارت و ترانزیــت بــا کشــورهای 

ــد. ــی بگیرن ــه آمادگ ــیای میان آس

ایــن اقــدام اخیــر دولــت بــا توجــه بــه دیــر بــودن آن بــاز 

هــم می توانــد روزنــه ی امیــدی بــرای پیش گیــری از انتشــار و 

گســرش ویــروس کرونــا در افغانســتان باشــد.

روز یادداشت 
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پیــش از ایــن روســتاهای افغانســتان 

روی  مترکــز  بــا  ســنتی  به گونــه ی 

پنداشــته  توســعه  محــور  کشــاورزی، 

می شــد؛ امــا محدودیــت منابــع طبیعــی در 

برخــی از روســتاها، باعــث رکــود اقتصــادی 

ــه توســعه ی  شــده و توســعه ی کشــاورزی ب

ــن  ــت. چنی ــده اس ــته ش ــتاهای وابس ــه ی روس ــادی هم اقتص

ــرای  ــط مناســبی ب ــه محی ــری، روســتاهای افغانســتان را ب ام

رشــد بخش هــای غیــر کشــاورزی تبدیــل کــرده اســت. 

اخیــرا کارآفرینــان افغــان از فرصت هــای خلق شــده در 

بخش هــای تولیــدی و غیرکشــاورزی اســتفاده کــرده و تــالش 

دارنــد کــه در کنــار محصــوالت کشــاورزی، چرخــه ی تولیــدات 

ــوع  ــن موض ــد. ای ــردش بیاورن ــه گ ــز ب ــتان را نی ــر افغانس دیگ

در واقــع نوعــی حرکــت از کســب  وکارهــای مبتنــی بــر منابــع 

طبیعــی بــه ســمت کســب  وکارهــای مبتنــی بــر دانــش اســت.

وضعیــت جامعــه ی افغانســتان نشــان می دهــد کــه بــا 

افزایــش ســطح ســواد، دانــش و مهارت هــای علمــی و عملــی، 

ــده و  ــر ش ــنتی، کم ــای س ــتغال در بخش ه ــه اش ــش ب گرای

میــل بــرای اشــتغال در بخش هــای مــدرن و خدماتــی بیشــر 

شــده اســت. کارآفرینــان افغــان تــالش دارنــد کــه فرصت هــای 

جدیــد و کشــف نشــده ی افغانســتان را کشــف کننــد و بــا 

رقابت پذیــر،  فرصت هــای  ایــن  از  موقــع  بــه  بهره بــرداری 

ــد.  ــت آورن ــه دس ــم گیری ب ــادی چش ــای اقتص مزای

روزنامــه ی صبــح کابــل کوشــیده اســت کــه در سلســله ای 

ویژگی هــای  بررســی  بــا  اقتصــادی اش،  گزارش هــای  از 

ــای  ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــتان و ب ــادی افغانس ــه ی اقتص جامع

جمعیتــی ایــن کشــور و تحــول بــه میان آمــده در کیفیــت 

حــال  در  و  موجــود  گرایش هــای  بــه  انســانی،  نیروهــای 

بپــردازد. افغانســتان  بــازار کار  شــکل گیری در 

ایدهیمدرن

ــوالت  ــدی محص ــای تولی ــی از رشکت ه ــد، یک ــی برن کوچ

ــل  ــش در کاب ــال پی ــه س ــه س ــت ک ــتان اس ــی افغانس صنعت

آغــاز بــه کار کــرد. ایــن رشکــت در حــال حــارض، بیشــر از ســه 

ــارک،  ــهر نیوی ــرالیا، ش ــیدنی اس ــهرهای س ــی در ش منایندگ

دبــی و شــهر کابــل دارد کــه بیشــر از 6 هــزار کارمنــد در آن 

مــروف کار اســتند. ایــن رشکــت، 13 محصــول افغانســتان 

را بــه کشــورهای امریــکا، اســرالیا و امــارات متحــده ی عــرب 

ــد.  ــادر می کن ص

رشکــت  ایــن  بنیان گــذاران  از  یکــی  رحیمــی،  حمیــد 

تولیــدی می گویــد کــه آنهــا نخســت در ســال 2016 رشکتــی 

و  کردنــد  ایجــاد   )nexus corporation( نگســیز  نــام  بــه 

بیشــرین فعالیت شــان رســاندن محصــول از رشکت هــای 

رحیمــی  بــود.  مرف کننــده  منابــع  بــه  تولیدکننــده 

ــت و  ــل اس ــا وص ــال ی ــای اتص ــه معن ــیز ب ــه نگس ــد ک می گوی

آنهــا در ایــن رشکــت، پلــی بودنــد میــان تولید کننــدگان و 

مرف کننــدگان. 

در ســال 2018 ایــن رشکــت بــا یــک تحقیــق روی صنایــع 

ــه ایــن درک رســید کــه در ایــن بخــش،  دســتی افغانســتان ب

محصــول   13 روی  آنهــا  اســت.  نهفتــه  بزرگــی  ظرفیــت 

ایــن  کردنــد.  رسمایه گــذاری  و  کــرده  مترکــز  افغانســتان 

رشکــت در نخســتین یافته هایــش از بــازار صنایــع افغانســتان 

ــرای ایــن صنایــع، هویت ســازی  ــه ایــن درک رســیدند کــه ب ب

ــن  ــم ای ــش اعظ ــا بخ ــاور آنه ــه ب ــون ب ــت؛ چ ــل اس ــک اص ی

ــورهای  ــام کش ــه ن ــد- ب ــا 80 درص ــدود 75 ت ــوالت – ح محص

ــود. ــادر می ش ــی ص ــای جهان ــه بازاره ــایه ب همس

ــدات  ــرای تولی ــا ب ــر م ــن خاط ــه ای ــد: »ب ــی می گوی رحیم

افغانســتان و صنایــع دســتی کشــور خــود، برنــد کوچــی 

را انتخــاب کردیــم. تحقیقاتــی کــه در بخــش محصــوالت 

افغانســتان انجــام دادیــم.«

رقابتدربازارهایخارجی

ــه ی  ــدف عرض ــد، ه ــی برن ــش در کوچ ــی و هم کاران رحیم

ــد.  13 محصــول افغانــی را بازارهــای خارجــی تعییــن کرده ان

ــی و  ــاس تزئین ــوالت، اجن ــن محص ــر ای ــه بیش ــد ک می گوین

ــی  ــر توانای ــا کم ــود و افغان ه ــتفاده می ش ــور اس ــرای دیک ب

ــد. ــد آن را دارن خری

قالین هــای دســت باف، زیــورات، ســنگ های قیمتــی و 

ــل و فرنیچــر حکاکی شــده ی نورســتانی و  ــی، موب نیمــه قیمت

ــاخته  ــپزخانه س ــی آش ــایل تزیین ــورد، وس ــا الج ــده ب تزیین ش

 شــده از الجــورد، کاللــی نقاشی شــده و ســاده ی اســتالیفی، 

ــه ای  ــی و تک ــتکول های چرم ــال، دس ــد ش ــد، مانن ــایل ُم وس

ــدی  ــوالت تولی ــه محص ــه از جمل ــای زنان ــان لباس ه و هم چن

ایــن رشکــت اســت کــه بــه مریــان خارجــی اش صــادر 

می کنــد.

ــرای  ــت ب ــن رشک ــد، ای ــی برن ــؤوالن کوچ ــه ی مس ــه گفت ب

بیــش از 5 هــزار تــن در بخــش قالیــن و بــرای یــک هــزار 

تــن در بخش هــای دیگــر، زمینــه ی شــغل را فراهــم کــرده 

کــه حــدود 80 درصــد از کارمنــدان آنهــا را زنــان تشــکیل 

می دهنــد. 

ــکل  ــه ش ــا ب ــگاه م ــر فروش ــد: »ه ــی می گوی ــد رحیم حمی

ــزار و  ــون، 7 ه ــکل پرچ ــع و به ش ــر مرب ــزار م ــده، 24 ه عم

ــر  ــن ه ــر ای ــروش دارد. بناب ــال ف ــک س ــع در ی ــر مرب 200 م

فروشــگاه در یــک ســال می توانــد کــه بیشــر از 5 هــزار شــغل 

ایجــاد کنــد.« 

بلندبردنظرفیتتولیدی

و  ظرفیت ســازی  برنــد،  کوچــی  مســؤوالن  گفتــه ی  بــه 

معیــاری کــردن زنجیــره ی تولیــد افغانســتان از برنامه هــای 

آینــده ی ایــن رشکــت تولیــدی اســت. آنهــا تاکیــد دارنــد 

ــورت  ــتان ص ــرون از افغانس ــدی در بی ــل تولی ــرث مراح ــه اک ک

ایــن  برنــد،  بنیان گــذاران کوچــی  بــه گفتــه ی  می گیــرد. 

ــد  ــم برس ــه تفاه ــت ب ــا حکوم ــه ب ــت ک ــالش اس ــت در ت رشک

ــزرگ از موادهــای  ــد در داخــل افغانســتان بخــش ب ــا بتوانن ت

مــورد نیــاز را تولیــد کننــد. بــه گفتــه ی آنــان »در کنــار دیگــر 

منفعت هــای ایــن کار، ســود دیگــری کــه بــه مــردم و حکومــت 

افغانســتان از ایــن طریــق می رســد، ایــن اســت؛ پولــی از 

طریــق بانک هــا در افغانســتان می آیــد، ظرفیــت ذخیــره ی 

ــی رود.«  ــاال م ــتان ب ــی افغانس پول

ــودهای  ــا س ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای ــن رشک ــر ای ــدف دیگ ه

و  صنعت گــران  درآمــد  بهبــود  روی  بدســت آورده، 

ــه کننــد. حمیــد رحیمــی  ــع، هزین تولید کننــدگان ایــن صنای

در ایــن مــورد می گویــد: »بــه گونــه ی مثــال، یــک خانــم 

ــا  ــه تنه ــه کارش ک ــک هفت ــا ی ــارض ب ــال ح ــوزن دوز در ح س

بالــش را ســوزن دوزی کنــد، حــدود 500  یــک  می توانــد 

افغانــی معــاش دریافــت می کنــد، امــا بــا افزایــش مفــاد 

ــوزن دوزی،  ــش س ــک بال ــد از ی ــم می توان ــن خان ــت، ای رشک

یــک هــزار افغانــی دریافــت کنــد.«

عــدم حایــت حکومــت از ســکتور خصوصــی، شــکایت 

آنهــا  اســت.  افغانســتان  دولت مــردان  از  رشکــت  ایــن 

ــل  ــد، حداق ــک منی کن ــت کم ــر حکوم ــه اگ ــد ک ــد دارن تأکی

در  مغلــق  بروکراســی های  ایجــاد  بــا  را  آنهــا  دســت وپای 

نکنــد. بســته  رسمایه گــذاری،  سیســتم 

بحــث  در  اساســی  مقولــه ی 

افغانســتان،  زنــان  توان مندســازی 

برابــر  مشــارکت سیاســی و فرصت هــای 

 . ســت ا

ایــن  پاســخ  پــی  در  نوشــتار  ایــن 

ــا در  ــه ب ــه »چگون ــت ک ــی اس ــؤال اصل س

افغانســتان  زنــان  به توان مند ســازی  جنــدر،  داشــت  نظــر 

زمینه ســازی شــده تــا ســهم تعین کننــده در تصمیم گیــری 

ملــی داشــته باشــند و در مدیریــت موضوعــات فرهنگــی، 

یابنــد؟«  و سیاســی دســت  اجتاعــی 

ایــن  را  خــود  فرضیــه ی  اصلــی،  ســؤال  بــه  پاســخ  در 

ــان در  ــازی زن ــدر و توان مند س ــه »جن ــی دارد ک ــان م ــه بی گون

ــیر  ــی س ــورت بط ــه ص ــدد ب ــای متع ــا روی کرد ه ــتان ب افغانس

ــن  ــه ای ــود ب ــای موج ــه داده ه ــه ب ــا توج ــت.« و ب ــته اس داش

نتیجــه دســت یافتــه  ایــم کــه عمل کــرد جنــدر ســبب تقویــت 

حضــور زنــان در جامعــه می شــود.

مســائل مربــوط بــه  جنــدر در چهارچوب هــای پالیســی 

و قانونــی در افغانســتان بعــد از توافــق بــن پیرفت هــای 

ــیتی  ــری جنس ــدات براب ــه تعه ــت از جمل ــته اس ــادی داش زی

 ،2006 افغانســتان  توافق نامــه ی  اساســی،  قانــون  در 

ــتان 2012-2002،  ــان افغانس ــادی زن ــازی اقتص توان مند س

اســراتیژی انکشــاف ملــی افغانســتان 2008- 2013، پــالن 

)نپــوا(،   2017-2007 افغانســتان  زنــان  بــرای  ملــی  کار 

میثــاق محــو هــر گونــه تبعیــض علیــه زنــان )ســیدا(، اهــداف 

A-(اهــداف توســعه ی پایــدار ،)MDGS( انکشــافی هــزاره

و  افغانســتان  در  جنســیت محور  بودجه ســازی   ،)SDGs

برنامــه ی  عملــی تبعیــض مثبــت کــه تــا ســال 2020 تعییــن و 

مشــخص شــده، همــه مطــرح می باشــند.

ــا اهــداف  ــت افغانســتان ت ــت موق ــاز دول ــه از آغ طــوری ک

مشــخص شــده ســال 2020 تأکیــد بی شــار بــر جنــدر شــده، 

ــودن مســأله ی  ــت انکشــافی ب ــه حال ــا دلیــل مــرم آن ب هان

جنــدر برمی گــردد. شــاخص مرتبــط بــه انکشــاف جنــدر 

یکــی از پنــج شــاخصی اســت کــه توســط برنامــه ی انکشــافی 

ســازمان ملــل متحــد در گــزارش انکشــاف انســانی ســاالنه ی 

آن، مــورد کاربــرد قــرار گرفتــه اســت تــا نابرابــری میــان زنــان 

ــاحات  ــن س ــد. ای ــان کن ــخص بی ــاحات مش ــردان را در س و م

ــع حیاتــی(،  ــد )توق ــی و صحت من ــی طوالن ــارت از: زندگ عب

دانــش )تحصیــل(، و معیار هــای مناســب زندگــی )عایــد( 

اســت.

بــا در نظــر داشــت محرومیــت تاریخــی زنــان در افغانســتان 

ــر  ــران بیش ــردان و پ ــه م ــبت ب ــان نس ــگ، زن ــا جن و دهه ه

ــع آوری  ــای جم ــد و احصائیه ه ــده  ان ــان دور مان ــوق  ش از حق

ــد کــه: ــد می کن ــدر تأیی نشــده ی جن

ــکیل  ــور را تش ــی کش ــوای کاری مل ــان 30% ق ــان افغ - زن

می دهنــد.

- فقط 18% زنان جوان )15-25ساله( با سواد استند.

مرگ ومیــر  میــزان  بلندتریــن  لحــاظ  از  افغانســتان   -

اســت. جهــان  کشــور  دومیــن  مــادران 

- زنــان حــدود 70% وقــت بــدون معــاش  شــان را بــرای 

مراقبــت خانواده هــای  شــان رصف می کننــد کــه ایــن کمــک 

ــد اســت. ــل دی ــر قاب ــی غی و همــکاری در اقتصــاد مل

- در کشــور فعالیت هــای بــدون معــاش زنــان دو برابــر 

ــت.  ــردان اس م

بــا در نظرداشــت مطالــب فــوق بایــد در بــاب کارایــی 

قانون هــا و پالیســی های وضع شــده، بــه پاســخ ایــن کــه چــه 

ــای  ــق برنامه ه ــرای تحق ــی ب ــه راه کار های ــی و چ ــع اصل موان

در  زنــان  ســهم  بازدهــی  میــزان  گرفتــه،  صــورت  جــاری 

تصمیم گیــری و رهــری حکومت هــای محلــی بعــد از 15 

ــم. ــت یابی ــه ای دس ــه نتیج ــت، ب ــوده اس ــه ب ــال چگون س

کلمــه ی جنــدر بــه لحــاظ لغــوی بــا »جنــس« و بــه لحــاظ 

مفهــوم اصطالحــی بــا )فرهنــگ، اجتــاع و سیاســت( ارتبــاط 

زنــده،  انســان و متــام موجــودات  دارد. جنــس در وجــود 

طبیعــی و ثابــت بــوده و مناینــده ی تفــاوت بیولوژیکــی میــان 

زن و مــرد اســت؛ بنــا بــر ایــن، جنســیت یــک امــر طبیعــی و 

بیولوژیکــی اســت کــه در زمــان تولــد تثبــت می شــود. از 

ایــن رو تغییرپذیــری نــدارد؛ در حالــی  کــه )نــگاه جنســیتی( 

برســاخته ی فرهنگــی اســت کــه شــامل ســلوک و طرزالعمــل 

آموختــه شــده در یــک جامعــه، جمعیــت و یــا گــروه اجتاعــی 

معیــن اســت کــه افــراد اجتــاع بــا توجــه بــه متــام داشــته های 

خــود یعنــی دیــن، مذهــب، ســنت ها و شــیوه ی خاصــی را در 

زندگــی اجتاعــی خــود برمی گزیننــد کــه معیــن می کنــد 

ــر  ــورد نظ ــه م ــدگاه جامع ــا، از دی ــا و فعالیت ه ــدام رفتار ه ک

ــه.  ــه اســت و کــدام یــک مردان زنان

تبعیــض   :)Gender Discrimination( جنــدر  تبعیــض 

ــالت  ــار و معام ــم در رفت ــا   Gap  منظ ــاوت ی ــک تف ــدر ی جن

ــه  ــه مقایســه ی جنــدر دیگــر می باشــد کــه البت ــدر ب یــک جن

ــوده،  ــی نب ــی و تصادف ــت ناگهان ــن حال ــدن ای ــود آم ــه  وج ب

ــه  ــه ب ــن آن توج ــه مهم تری ــی دارد ک ــل و علت های ــه عوام بلک

دخــران، زنــان و مســائل مربــوط آن هــا بــه مقایســه ی پــران 

یــا مردهــا و مســائل مربــوط  شــان کمــر انجــام می شــود. ایــن 

تبعیــض بخــش مهــم سیســتم اجتاعــی را تشــکیل می دهــد. 

چنانچــه در ســطح ملــی بنــا بــر تعصبــات جنســی ایــن حالــت 

ــودی  ــا وج ــت ب ــک پس ــال در ی ــه مث ــد ک ــارز می کن ــوری تب ط

 کــه زن صالحیــت و Qualification خــوب و مناســب را دارد، 

ــرا شــاید طــوری اســتدالل  ــد، زی مرد هــا را اســتخدام می کنن

کننــد کــه توان منــدی مردهــا نســبت بــه زن هــا بیشــر اســت. 

در  می توانــد   )Gender Discrimination(جنــس تبعیــض 

اجتــاع بــه ســطوح مختلــف تبــارز کنــد. 

و  توقعــات،  تجــارب،  مــردان،  و  زنــان  جنــدر:  آگاهــی 

مواقــع  از  بســیاری  کــه  دارنــد  مختلفــی  نیازمندی هــای 

نامتــوازن نیــز می باشــد و نظــر بــه زمــان و البتــه تــالش آن هــا 

تغییرپذیــر اســت.

تفاوت هــا،  تشــخیص  جنــدر:  بــه   بــودن  حســاس 

نیازمندی هــای مــردان و زنــان و  نابرابری هــا، مشــکالت و 

عمل کرد هــا. و  راه کار هــا  در  مالحظــات  ایــن  جایگزینــی 

تســاوی جنــدر: بیان کننــده ی ارتبــاط برابــری قــدرت بیــن 

زنــان و مــردان اســت؛ یعنــی دست رســی مســاوی زنــان و 

مــردان بــه خدماتــی مثــل تعلیــم، صحــت، مــزد مســاوی، کار 

ــره… ــان و غی ــاوی در پارمل ــی های مس ــاوی، کرس مس

توازن/عدالــت جنــدر: فراهم ســازی مزایــا، فرصت هــا و 

ــت.  ــردان اس ــان و م ــرای زن ــه ب ــه و عادالن ــای منصفان نقش ه

ــخیص  ــدرت را تش ــدی و ق ــای نیازمن ــوره، تفاوت ه ــن مفک ای

داده و ایــن تفاوت هــا را طــوری مــورد مالحظــه قــرار می دهــد 

ــد. ــران کن ــر دو را ج ــن ه ــای بی ــه ناعدالتی ه ک

 شامل ســازی جنــدر: یــک نقطــه ی آغــاز اســت بــرای 

متــام  در  جنــدر  نیازمندی هــای  و  مســائل  گنجانیــدن 

پالیســی ها و ســطوح مختلــف، تطبیــق و شامل ســازی جنــدر 

ــا و  ــا نابرابری ه ــود، ت ــاز می ش ــدر آغ ــائل جن ــل مس ــا تحلی ب

تفاوت هــا را کشــف کنــد. 

ادغــام و عمومیــت جنــدر: پروســه ای اســت که مــا را متقین 

می کنــد کــه نیازمندی هــا و مســائل جنــدر را تشــخیص داده 

و  جای گزیــن  برنامه هــا  و  پالیســی ها  متــام  در  را  آن هــا  و 

بــرای حــل ایــن مســائل، راه کار هــای عملــی را پیشــنهاد 

ــوده،  ــدر ب ــن پروســه چــر عمومــی جهت دهــی جن ــم. ای کنی

کــه از شامل ســازی جنــدر آغــاز شــده و بــه طــرف دســت یابی 

بــه مقصــد تــوازن جنــدر راه منایــی می کنــد. ایــن راه بــرد یــک 

مؤسســه اســت، کــه ســیای جنــدر را در متــام پالیســی ها و 

فعالیت هــا، از طریــق رشــد ظرفیــت در جنــدر و جواب گویــی 

بــه نیازهــا متبــارز کنــد.

ــان و  ــط آن زن ــه توس ــت ک ــه ای اس ــازی: پروس  توان مندس

ــع،  ــه مناب ــی ب ــدم دست رس ــاعد و ع ــاع نامس ــردان در اوض م

علــم و اطالعــات، تصمیم گیــری، و بلنــد بــردن آگاهــی و... بــا 

اشــراک در کار هــای اجتاعــی، بــرای اداره و حــل مشــکالت 

ــاده می شــوند. توســط خــود شــان آم

ــردان  ــان و م ــرای زن ــاع ب ــط اجت ــه توس ــدر: ک ــش جن  نق

و  زنــان  تکلیف هــای  و  مســؤولیت ها  و  می شــود  تعییــن 

بــه ســن، ســطح  نظــر  اســت. نقش هــای جنــدر  مــردان 

ــط  ــب و محی ــژاد، مذه ــوم، ن ــی، ق ــف اجتاع ــاد، موق اقتص

فرهنگــی، سیاســی، اقتصــادی و جغرافیایــی متفــاوت اســت.

نیازمندی هــای جنــدر: از ایــن حقیقــت ناشــی شــده، 

ــر  ــا ب ــد؛ بن ــاوت ان ــای متف ــردان، دارای نقش ه ــان و م ــه زن ک

ــن  ــود. ای ــد ب ــف خواهن ــز مختل ــان نی ــای آن ــن، نیازمندی ه ای

ــراتژیک. ــی و اس ــند: عمل ــه می باش ــه دو گون ــا ب نیازمندی ه

نیازمندی هــای  جنــدر:  عملــی  نیازمندی هــای 

ــن  ــتند؛ ای ــردان اس ــان و م ــرای زن ــی ب ــده ی اجتاع قبول ش

نیازمندی هــا رضوت هــای فــوری زنــان و مــردان را در یــک 

اجتــاع تشــخیص می دهنــد و بیشــر بــر دست رســی بــه 

ــت و  ــذا، کار، صح ــاه، آب، غ ــد رسپن ــی مانن ــات حیات رضوری

می کننــد. تأکیــد  غیــره 

پایین تــر  ســطح  جنــدر:  اســرتژيکی  نیازمندی هــای 

ایــن  می دهنــد.  قــرار  بحــث  مــورد  را  زنــان  اجتاعــی 

نیارمندی هــا نظــر بــه ســاختار های اجتاعــی، تقســیات 

ــونت،  ــد خش ــی مانن ــائل حقوق ــرل و مس ــدرت، کن کاری، ق

مــزد مســاوی بــرای کار مســاوی شــکل می گیرنــد. رفــع ایــن 

نــوع نیازمندی هــا، زنــان را بــه برابــری، عدالــت و بلنــد بــردن 

می کنــد. کمــک  شــان  اجتاعــی  نقش هــای 

تحلیــل جنــدر: پروســه ی تحلیــل معلومــات بــرای تضمیــن 

ــردان  ــرای م ــا ب ــع و مزای ــی مناب ــراک، دست رس ــردن اش ک

تأثیــرات منفــی  و  زنــان و تشــخیص موانــع، چالش هــا  و 

برنامه هــای انکشــافی بــر زنــان و مــردان اســت. تحلیــل 

ارزیابــی، صــورت  ابــزار و وســائل  از  بــا اســتفاده  جنــدر 

می گیــرد.

ــرای تحلیــل جنــدر متــام  ــه اســاس جنــس: ب  معلومــات ب

معلومــات بایــد بــر اســاس جنــس تقســیم و جمــع آوری شــود، 

و  زنــان  برابری هــای  نــا  و  تأثیــرات  تفاوت هــا،  میــزان  تــا 

ــم. ــف کنی ــردان را کش م

برنامه ریــزی جنــدر: پروســه ای اســت کــه متــام پالن هــای 

انکشــافی نیازمندی هــای جنــدر و مســائل زنــان و مــردان 

ــردان  ــان و م ــر زن ــا را ب ــرات برنامه ه ــه و تأثی ــر گرفت را در نظ

ــازد.  ــخص می س ــتفدین را مش ــرده و مس ــخیص ک تش

بودجه ســازی پاســخ گو بــه جنــدر: شامل ســازی ابعــاد 

ایــن  می باشــد؛  بودجــه  رونــد  مراحــل  متــام  در  جنــدر 

اولویت هــای  و  نیازمندی هــا  گرفــنت  نظــر  در  معنــای  بــه 

مــردان در هنــگام عرضــه ی  و  زنــان  و گوناگــون  متفــاوت 

خدمــات و تخصیــص منابــع و هم چنــان در نظــر گرفــنت ایــن 

ــزرگ  ــادی ب ــی های اقتص ــا در پالیس ــا و اولویت ه نیازمندی ه

می باشــد.  دولــت 
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صبــحکابــل: مــردم دنیــا افغانســتان را بــه عنــوان ســوژه 

و جــای خــوب بــرای عکاســی می شناســند، نــه عکاس هــای 

خــوب؛ دلیلــش چیســت؟

امیــد: چــون رشــته ی عکاســی در افغانســتان نــو اســت 

و افــرادی کــه عکاســی می کننــد، بــه شــکل آماتــور آمــوزش 

ــا قاعــده و معیارهــای عکاســی آشــنایی  دیــده انــد. آن هــا ب

ــد و کمره هایــی هــم کــه اســتفاده می کننــد،  درســتی ندارن

حرفــه ای نیســت؛ امــا در یــک دهــه ی اخیــر عکاســان بســیار 

خوبــی داریــم کــه عکس هــای معیــاری و خــوب گرفتــه انــد 

ــی نــر شــده اســت. ــی و بین امللل کــه در رســانه های مل

صبــحکابــل: در قــرن 21، چــرا هنــوز هــم تصویــر و 

ــا کفــر و  تصویرســازی بــرای تعــدادی در افغانســتان برابــر ب

ــت؟ ــاد اس الح

ــا در افغانســتان اســت کــه در  ــه تنه ــگاه ن ــن ن امیــد: ای

ــز  ــه چی ــود دارد. هم ــایی ها وج ــز نارس ــر نی ــورهای دیگ کش

ــان ها دارد.  ــر انس ــر و نظ ــعت فک ــش و وس ــه دان ــتگی ب بس

برخــی از دیــن و مذهــب بــرای برخــورداری و دنیــا ســوء 

اســتفاده می کننــد. هــدف ایــن اســت تــا مــردم در تاریکــی 

ــرای اطالع رســانی  ــم ب ــد. عکــس وســیله ی بســیار مه مبانن

ــرای  ــود، ب ــن گری ش ــب روش ــه موج ــزی ک ــر چی ــت و ه اس

ــت. ــر اس ــتبداد م ــی و اس انحصارطلب

مثــل  افغانســتان  در  عکاســی  چــرا  کابــل:  صبــح

از  هــر(  و  بیــان  آزادی  )دموکراســی،  دیگــر  مؤلفه هــای 

دربــار رشوع شــد و بــه جامعــه آمــد؛ مســیر از بــاال بــه پاییــن 

ــی  ــه چیزهای ــر چ ــتان بیان گ ــه ی افغانس ــی در جامع عکاس

ــت؟ اس

امیــد: عکــس و عکاســی محصــول فرانســه اســت و بعــد 

ــه  ــت رس هم ــر در دس ــن ه ــت. ای ــر رف ــورهای دیگ ــه کش ب

ــول و  ــراد متم ــط اف ــس، توس ــک کاالی لوک ــل ی ــود و مث نب

ــرده شــد. آن زمــان مثــل  ــه کشــورهای دیگــر ب ثروت منــد، ب

ــه ی  ــه هزین ــاز ب ــتدیو، نی ــس و اس ــره، عک ــود، کم ــروز نب ام

زیــادی داشــت. عکاســی در بیشــر جوامــع عقب مانــده 

و ســنتی، خــالف دیــن و رشع دانســته می شــد و بــرای 

همیــن، بــه جــز افــراد قدرت منــد اســتفاده از آن بــرای 

دیگــران مشکل ســاز می شــد. در تاریــخ آمــده اســت کــه 

ــتند. ــکل داش ــنت مش ــس گرف ــا عک ــا ب ــا درباری ه حت

صبــحکابــل: امیــر حبیب اللــه عکاســی را بــه افغانســتان 

ــرد؛  ــران ب ــه ای ــی را ب ــار، عکاس ــاه قاج ــن ش آورد و نارصالدی

چــرا ایــن هــر در آن جــا موفــق شــد و ایــن جــا نــه؟

ــوده  ــران ب ــی بیشــر از ای امیــد: شــاید وابســتگی مذهب

اســت. مولوی هــا بــا تصویــر و عکاســی مخالــف بــوده و 

ــازه  ــده ی ت ــر پدی ــر ه ــن در براب ــزار دی ــا اب ــد ب ــالش کردن ت

بی ایســتند. دلیــل دیگــرش ایــن بــود کــه ایــران بــا فرانســه 

رابطــه ی بهــر و نزدیک تــر نســبت بــه مــا داشــت؛ کارهایــی 

ــی  ــش عکاس ــران در بخ ــرای ای ــال ب ــا س ــه ده ه ــه فرانس ک

ــوب  ــاه در چهارچ ــورت کوت ــه ص ــال 2001 و ب ــرد، در س ک

نهــادی بــه نــام »آیینــه« در کابــل انجــام داد کــه واقعــا مؤثــر 

ــه مــدت ســه ســال عالقه منــدان  ــود. اســتادان حرفــه ای ب ب

ــا بی ســابقه  ــخ م ــه در تاری ــد ک ــوزش دادن ــی را آم ــه عکاس ب

بــود.

ــک  ــتیو م ــه »اس ــبت ب ــان نس ــاس ت ــل: احس ــحکاب صب

ــره  ــا مخاب ــه دنی ــتان ب ــه او از افغانس ــری ک ــوری« و تصوی کی

ــت؟ ــرد، چیس ک

امیــد: نقــش »جــان بــورک« ایرلنــدی کــه همــراه بــا 

ــک  ــتیو م ــود و »اس ــده ب ــتان آم ــه افغانس ــا ب ــش بریتانی ارت

کیــوری« و ده هــا عــکاس و خرنــگار خارجــی ای کــه بــه 

افغانســتان آمــده اســت، وقایــع تاریخــی افغانســتان را ثبــت 

و بــه بیــرون از کشــور اطالع رســانی کــرده اســت.

صبــحکابــل: اگــر بخواهیــد دانش کــده ی هرهــای 

زیبــای دانشــگاه کابــل و یــا مراکــز آموزشــی مثــل »آیینــه« و 

»چشــم ســوم« را در زمینــه ی عکاســی مقایســه کنیــد، کــدام 

بهــر کار کــرده اســت؟

امیــد: هرچنــد مرکــز فرهنگــی و مطبوعاتــی آیینــه بــرای 

نخســتین  بــار تعــدادی از جوانــان افغانســتان را آمــوزش 

عکاســی حرفــه ای داد، در کنــار آن مرکــز فوتوژورنالیــزم 

ــای  ــزاری منایش گاه ه ــوزش و برگ ــز در آم ــوم« نی ــم  س »چش

ــت  ــه رصاح ــی ب ــت؛ ول ــته اس ــی داش ــش مهم ــی نق عکاس

زیبــای  هرهــای  دانش کــده ی  کــه  گفــت  می تــوان 

دانشــگاه کابــل بعــد از ســال 1392 یگانــه مرجــع آکادمیک 

علمــی و تحصیلــی در بخــش فوتوگرافــی بــوده اســت. ایــن 

دانش کــده بــه مــدت چهــار ســال، در هشــت سمســر بــرای 

بیــش از 40 دانش جــو در هــر صنــف، آن هــا را بــا متــام 

اصــول و معیارهــای فوتوگرافــی آشــنا کــرده و پــس از پایــان 

ــه  ــه ســویه  ی لیســانس ب ــی ب ــوزش، ســند تحصیل دوره  ی آم

آنــان می دهــد. 

صبــحکابــل: چــرا بــه عکســی کــه از میــان دود، خــون و 

جنــازه گرفتــه شــده اســت،  عکــس خــوب می گوییــم؟ مثــل 

عکــس مســعود حســینی کــه جایــزه ی پولیتــزر گرفــت. 

امیــد: عکــس  خــوب بــه عکس هــای معیــاری کــه متــام 

قواعــد عکاســی در آن مراعــات شــده باشــد و عنــارص خر در 

کپشــن شــان ذکــر شــده باشــد، اســت؛ امــا عکــس خــری 

آن اســت کــه پیــام و حــوادث را در زودتریــن زمــان ممکــن، 

ــای  ــه مخاطــب برســاند. عکــس آق ــدون دخــل و تــرف ب ب

»مســعود حســینی«، از حادثــه ی انفجــار مراســم عاشــورا از 

یــک دخــر ســبزپوش بــه نــام »ترانــه«، در کابــل باعــث شــد 

کــه عمــق فاجعــه توســط یــک نهــاد خــری بین املللــی بــه 

ــیار  ــس بس ــود. ح ــره ش ــس مخاب ــط عک ــان توس ــام جه مت

ــه  ــد ک ــب ش ــود، موج ــده می ش ــس دی ــه در عک ــوی ای ک ق

ــق  ــه افغانســتان تعل ــار ب ــن ب ــرای اولی ــزر« ب ــزه ی »پولیت جای

بگیــرد.

ــه  ــوگ ب ــی از آنال ــر عکاس ــد تغیی ــل: در فراین ــحکاب صب

دیجیتــل و کمپیوتــری شــدن، چــه تغییــرات مثبــت یــا 

ــت؟ ــده اس ــد آم ــی پدی ــر عکاس ــی در ه منف

امیــد: عکس هــای دیجیتــال شــده ی امــروزی می توانــد 

ــته  ــروز داش ــوگ دی ــای آنال ــه عکس ه ــبت ب ــی نس مزیت های

باشــد کــه می تــوان بــه تعــداد بیشــر عکــس و دیــدن 

ــه اســت؛  ــگاه تاریکــی، روشــنی و زاوی ــر از ن ــان تصوی هم زم

امــا در دنیــای آنالــوگ تصاویــر تــا زمــان چــاپ قابــل دیــدن 

نبــود و مــا از کیفیــت تصویــر آگاه نبودیــم. در دوران آنالوگ، 

بیشــر  توجــه  و  دقــت  ســوژه،  پوشــش  بــرای  عکاســان 

قاعــده ی  و  نــور  نظــر  از  تصویــر  بهریــن  تــا  می کردنــد 

عکاســی ثبــت کننــد و ایــن کــه فیلم هــای نگاتیــف در ابعــاد 

ــود. ــل چــاپ ب ــزرگ قاب ب

صبــحکابــل: عکاســی در افغانســتان هــر اســت یــا 

رسگرمــی؟

امیــد: ايــن رشــته از جملــه هرهایــی اســت کــه در جهان 

مــورد پذيــرش و در افغانســتان از اهميــت خــاص برخــوردار 

بــوده اســت؛ عکاســی را می تــوان علــم، صنعــت و هــر 

دانســت.

یــک از هرهــای  بــا کــدام  صبــحکابــل:  عکاســی 

چــرا؟ و  اســت  نزدیــک  معــارص 

ــا  ــه ب ــوده ک ــتقل ب ــر مس ــک ه ــود ی ــی خ ــد: عکاس امی

ریالیــزم کامــال نزدیکــی دارد؛ امــا از نــگاه مفهومــی بــه هــر 

ــت. ــک اس ــی )Conceptual( نزدی مفهوم

صبــحکابــل: چــرا افغانســتان همیشــه مــورد توجــه 

ــه و  ــاری در جامع ــس ج ــت؟ پارادوک ــی اس ــان خارج عکاس

یــا طبیعــت آن؟

نیابتــی  جنگ هــای  دلیــل  بــه  افغانســتان  امیــد: 

و  اســت  بــوده  توجــه  مــورد  دیگــر، همیشــه  کشــورهای 

ــا  ــه افغانســتان می رســند، ب عکاســان خارجــی وقتــی  کــه ب

ــورده  ــه برخ ــت و جامع ــدی از طبیع ــاد و جدی ــوژه های زی س

و تــالش می کننــد آن هــا را بــه رســانه های کشــور شــان 

مخابــره کننــد.

ــل  ــای کاب ــای زیب ــده ی هره ــل: در دانش ک ــحکاب صب

ــد؟ ــوزش می دهی ــان آم ــاگردان ت ــه ش ــزی ب ــه چی ــا چ ش

امیــد: تاریــخ فوتوگرافــی، مــروری بــر ارزش و تاریــخ 

مختــر عکاســی، پیدایــش عکــس، اخــراع کمــره، انــواع 

کمره هــا، خصوصیــت عکاســی، آشــنایی بــا اجــزای کمــره، 

آمــوزش  فوتوگرافــی،  هــر  پیش کســوتان  بــا  آشــنایی 

ابتدایــی  کمره هــای  بــا  آشــنایی  فوتوگرافــی،  مراحــل 

کــه  کمره هایــی  فیلــم  و  لوگــو  نشــان،  بــا  مــدرن،  و 

کمپنی هــای مختلــف در قســمت عکاســی تــا هنــوز تولیــد 

کــرده اســت، آشــنایی بــا قطعــات و مینو هــای کمــره، رنــگ 

فوتوگرافــی،  کمره هــای  انــواع  بــا  رنگــی،  مدل هــای  و 

ســبک های  بــا  آشــنایی  فوتوگرافــی،  کمره هــای  فیلــر 

فوتوگرافــی، شــات های فوتوگرافــی، حــق کاپــی رایــت 

جهانــی و قانــون افغانســتان، آشــنایی بــا کمپنی هایــی کــه 

کمــره ی عکاســی تولیــد می کننــد، اصطالحــات عکاســی، 

ــی،  ــاوی و فیزیک ــای کیمی ــناخت رنگ ه ــگ و ش ــش رن نق

عکــس،  ادیــت  و  مونتــاژ  عکاســی،  در  کامپوزیشــن 

عکــس  ادیــت  بــرای  کــه  ســافت ویرهایی  بــا  آشــنایی 

اســتفاده می شــود، رابطــه ی عکــس بــا هــر، رابطــه ی 

و  آنالــوگ  مزیت هــای  و  تفاوت هــا  صنعــت،  بــا  عکــس 

نرم افزارهــای  بــا  کار  فوتوشــاپ،  تدریــس  دیجیتــال، 

ــو  ــه ی فوت ــا، تهی ــت عکس ه ــرای ادی ــت روم ب Bridge الی

شــناخت  عکاســی،  استاپ موشــن های  اســتوری ها، 

ســاختار  نظــر،  خطــوط  عکاســی،  شــات های  انــواع 

 ،Rule of( )Thirds  ــط ــه خ ــده ی س )Orientation(، قاع

 ،)Repetition( تکــرار   ،)Leading Line( رهنــا   خــط 

 ،)Silhouette( ــور ــد ن ــدی )Composition(، ض ترکیب بن

ــاال نظــر )High Level(، خــط نظــر  تضــاد )Contrast(، ب

)Eye Level(، پایــن نظــر )Low Level( و دهــا مــوارد 

مهــم در عکــس، آمــوزش داده می شــود. در دیپارمتنــت 

فوتوگرافــی، دانش جویــان نــه تنهــا بــا قاعــده و قانــون 

ژانرهــای  و  ســبک  بــا  بلکــه  می شــوند؛  آشــنا  عکاســی 

 ،)Conceptual( مفهومــی–  عکاســی  مثــل  عکاســی 

 – ماکــرو  عکاســی   ،)Abstract(  – انتزاعــی  عکاســی 

عکاســی   ،)Industrial(  – صنعتــی  عکاســی   ،)Macro(

تبلیغاتــی، عکاســی هــری– )Fine art(، عکاســی طبیعــت 

 ،)Portrait(  – پرتــره  عکاســی   ،)Still life( بی جــان– 

 Wild( عکاســی حیــات وحش ،)Fashion( – عکاســی مــُـد

life – Nature(، عکاســی خیابانــی– )Street(، عکاســی 

خــری– )Photojournalism(، عکاســی لنــد اســکیپ– 

 ،  )Astronomy( نجومــی–  عکاســی   ،)Landscape(

ــی  ــت، عکاس ــی از طبیع ــان، عکاس ــام بی ج ــی اجس عکاس

از مناظــر، عکاســی ســينا و تئاتــر، عکاســی مســتند، 

زیبایی شناســی  اصــول  هم چنیــن  و  ورزشــی  عکاســی 

عکــس را بــه طــور مفصــل رشح می دهــد.

ــواد  ــودن م ــه ب ــائبه ی کهن ــه ی ش ــل: در زمین ــحکاب صب

و روش هــای تدریــس در دانشــگاه چــه نظــر داریــد، بــه 

خصــوص در دانش کــده ی هرهــای زیبــا؟

ایــن اســت کــه بتوانیــم سیســتم  بــر  امیــد: تــالش 

می شــود  تدریــس  عکاســی  جهــان  در  کــه  معیــاری ای 

را در دیپارمتنــت فوتوگرافــی نیــز پیــاده کنیــم؛ بــا متــام 

ــلکی،  ــتادان مس ــات و اس ــدم امکان ــل ع ــه دلی ــکالت ب مش

ایــن دیپارمتنــت نســبت بــه دیگــر رشــته ها جدیــد بــوده و از 

برنامــه و روش هــای درســی جدیــد برخــوردار اســت.

ــل: مشــکالت شــا در عکاســی و در آمــوزش  صبــحکاب

ــت؟ آن چیس

و  عکاســی  وســائل  درســی،  مــواد  کم بــود  امیــد: 

ــل  ــه دالی ــته، ب ــن رش ــه ای ــان ب ــم دانش جوی ــدی ک عالقه من

نداشــنت امکانــات اقتصــادی بــرای خریــد وســائل عکاســی 

ــت. ــا اس ــکالت م از مش

ــه  ــتان چگون ــی در افغانس ــت عکاس ــل: کیفی ــحکاب صب

ــه  ــه ب ــانی ک ــه کس ــی و چ ــتدیوهای عکاس ــه اس ــت؟ چ اس

آزاد کار می کننــد. صــورت 

و  عکاســی  نهاد هــای  اخیــر،  ســال های  در  امیــد: 

عکاســان جدیــد مــروف کار بــوده و تعــدادی اســتیدیوهای 

خــوب در کابــل ســاخته شــده اســت. بــا آن هــم بایــد بیشــر 

ــود. کار ش

صبــحکابــل: مراحــل علمــی یــک عکــس چگونــه بــوده 

ــی  ــه وضعیت ــی در چ ــر علم ــی از نظ ــتان عکاس و در افغانس

اســت؟

ــا  ــی ت ــرای عکاس ــان ب ــک در جه ــوزش آکادمی ــد: آم امی

ــا  ــته ت ــن رش ــتان ای ــا در افغانس ــت؛ ام ــری اس ــطح ماس س

ســطح لیســانس در دانشــگاه کابــل تدریــس می شــود؛ امــا 

ــاز، مراکــز  ــود اســتاد مســلکی و وســائل مــورد نی ــرای کم ب ب

ــد. آموزشــی مشــکل دارن

ــی  ــار عکاس ــهورترین آث ــر، مش ــه تصوی ــل: س ــحکاب صب

افغانســتان در دنیــا اســت؛ یکــی عکــس کشــته شــدن نــادر 

ــر  ــری تصوی ــش(، دیگ ــال پی ــال 1933 )87 س ــاه در س ش

رشبــت گل توســط مــک کیــوری در ســال 1985 )35 ســال 

پیــش( و آخــری نیــز عکــس مســعود حســینی در ســال 

2012 )8 ســال پیــش( کــه از انفجــار عاشــورا گرفتــه شــد؛ 

ــه  ــورد توج ــه م ــتان ک ــوژه ی افغانس ــا س ــی ب ــرا عکس های چ

ــت؟ ــه اس ــا فاصل ــم و ب ــدر ک ــرد، این ق ــرار بگی ــا ق دنی

ــری  ــد خ ــه بع ــود ک ــهور می ش ــی مش ــد: عکس های امی

و اطالع رســانی داشــته و خرســاز شــود. در جهــان اتفــاق 

زیــاد اســت و ســاالنه عکس هــای مشــهور و خرســازی 

نــر می شــود کــه بیشــر ایــن عکس هــا خــری بــوده 

اســت؛ امــا از افغانســتان بــه غیــر از ایــن ســه عکــس، 

عکس هــای زیــادی در رســانه های بین املللــی، خرســاز 

شــده اســت.

بــرای  کتــاب  و  مکتــوب  آثــار  چــرا  کابــل:  صبــح

ــار  ــورم آث ــت؟ منظ ــم اس ــتان ک ــی در افغانس ــوزش عکاس آم

اســت. افغــان  نویســندگان 

ــوزش آن  ــس و آم ــا عک ــه ب ــوب در رابط ــار مکت ــد: آث امی

در کشــور مــا غریــب اســت. یکــی از دالیــل ایــن اســت کــه 

ــه  ــا خوش بختان ــی؛ ام ــا حرفه ای ــم ت ــوده  ای ــور ب ــر آمات بیش

زیبــای  هرهــای  دانش کــده ی  فوتوگرافــی  دیپارمتنــت 

ــن  ــه ای ــارغ داده ک ــار دور ف ــش از چه ــل، بی ــگاه کاب دانش

دانش جویــان بــا مراجعــه بــه کتاب خانه هــا و ســایت های 

ــه شــکل  ــان نامــه و ب ــی در قالــب پای انرنتــی مطالــب خوب

ــد.  ــرده ان ــه ک ــراف تهی ــاب مونوگ کت

عکاســی  چهــره ی  تأثیرگذارتریــن  کابــل:  صبــح

افغانســتان در ســال های اخیــر عکاســی مــا چــه کســی 

اســت؟ بــوده 

امیــد: تعــداد شــان زیــاد اســت؛ امــا می توانــم از اســتاد 

نجیب اللــه مســافر، مســعود حســینی، فرزانــه واحــدی، رضــا 

یمــک و... نــام بــرم.

صبــحکابــل: چــرا عکــس خــری در افغانســتان نســبت 

داشــته  بیشــر  جهــش  عکاســی  دیگــر  ســبک های  بــه 

ــت؟  اس

ــه  ــتان ک ــا در افغانس ــه تنه ــری ن ــای خ ــد: عکس ه امی

در متــام دنیــا بیشــر مؤثــر بــوده اســت. ژانرهــای دیگــر نیــز 

رشــد کــرده اســت؛ امــا عکــس خــری بــه دالیــل کــه ذکــر 

کــردم، اهمیــت بیشــری داشــته اســت.

صبــحکابــل: جامعــه  و زمــام داران مــا چقــدر بــه عکاســی 

بهــا و ارزش می دهنــد؟

امیــد: ناگزیــر اســتیم کــه بــه عکاســی بــه عنوان رشــته ی 

رضوری ارزش قایــل شــویم؛ امــا از نــگاه هــری ارزش و 

بهایــی کــه بایــد برایــش قایــل شــویم، منی شــویم؛ نــه تنهــا 

عکاســی کــه هــر در ایــن رسزمیــن مهجــور اســت.

ــاد،  ــرای پیرفــت عکاســی در متــام ابع ــل: ب صبــحکاب

چــه کارهایــی نیــاز اســت در افغانســتان انجــام شــود و چــه 

چیزهایــی بایــد تغییــر کنــد؟

امیــد: بــرای رشــد عکاســی، بهریــن گزینــه آمــوزش 

آکادمیــک، اتحادیه هــای عکاســی، برگــزاری منایش گاه هــا 

و جشــن واره های عکاســی، بــرای برنــدگان عکس هــای برتــر 

و مقاله هــای خــوب در رابطــه بــا عکــس، اهــدای جایــزه بــه 

کســانی کــه بــا آگاهــی از ایــن رشــته، داشــته های شــان را 

در خدمــت دیگــران گذاشــته انــد.

صبــحکابــل: آخریــن ســؤال ایــن اســت، کســانی کــه بــه 

عکاســی عالقه منــد اســتند و از ایــن هــر رسرشــته ندارنــد، 

چــه بایــد کننــد و از کجــا رشوع کننــد؟

کورس هــای  در  دیــدن  آمــوزش  راه،  بهریــن  امیــد: 

تدریــس  عکاســی  کــه  اســت  نهادهایــی  و  عکاســی 

ــای  ــه ی کتاب ه ــا مطالع ــد ب ــن می توانن ــد. در ضم می کنن

حرفــه ای در زمینــه ی عکاســی و تصویــر، دانــش شــان را 

ارتقــا داده و نــگاه بهــری داشــته باشــند.

از تمجید تا نقد و اصالح

در افغانستان نه تنها عکاسی که هنر مهجور  و غریب است
مشکل عکاسی ما این است که همه آماتوریم نه حرفه ای

نعمت رحیمی

گفت وگو کننده

اشــاره:علــیامیــددرحــالحــارضآمــردیپارمتنــتفوتوگرافــیدانشکــدهیهرنهــایزیبــایدانشــگاه

کابــلاســتودررشــتهیگرافیــکتبلیغاتــیومطبوعاتــیازدانشــگاهمعــارســناناســتانبولترکیــه

مــدرکماسرتی/کارشناســیارشــددارد.اولیســانسگرافیــکازدانشکــدهیهرنهــایزیبــای

دانشــگاهکابــلگرفتــهوســهســالدرمرکــزمطبوعاتــیوفرهنگــی»آیینــه«زیــرنظــراســتادان

داخلــیوخارجــیآمــوزشعکاســیدیــدهاســت.علــیامیــد،شــشســالمســؤولبخــش»ســمعیو

بــری«پارملــانافغانســتانبــودهوســفرهایعلمــی-آموزشــیبــههــژدهکشــورداشــتهاســت.اودر

ــهو ــرادیدرکشــورهایفرانســه،ترکی ــیوانف بخشهــایعکاســیوگرافیــکمنایشگاههــایعموم

افغانســتانبرگــزارکــردهاســت.

»علی امید« عکاس و استاد دانشگاه 
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لیسه حبیبیه، یکی از مکاتب بسیار 

زیادی  تعداد  و  معروف در کابل است 

درس  مکتب  این  در  دانش آموزان  از 

می خوانند. علی احمد، 23 سال دارد. 

دانش جو است و از همین مکتب فارغ 

شده است. در افغانستان تقریبا هیچ کسی را منی توان 

باشد؛ جنگی که  نداشته  از جنگ خاطره  پیدا کرد که 

داده  قرار  را هدف  و جوان  پیر  مرداِن  و  زنان  کودکان، 

یکی  است،  مکتب  یازدهم  که صنف  وقتی  علی  است. 

از بدترین خاطرات این 23 سال عمرش رقم می خورد. 

قرار می دهند. شاید  را هدف  لیسه ی حبیبیه  طالبان، 

مکاتب یکی از محدود مکان هایی باشد که دانش آموزان 

احساس امنیت می کنند؛ اما جنگ در هیچ زمان و هیچ 

مکانی دست از دامن انسان افغانستانی برنداشته است.

علی صبح  بلند می شود تا به مکتب برود.

با  خوب  باید  می شوی،  بیرون  خانه  از  که  همین 

منی داند،  کس  هیچ  زیرا  کنی؛  خداحافظی  عزیزانت 

جنگ  بود.  خواهد  دیدار  آخرین  دیدار،  کدامین 

به  اجتاع،  به  بی باوری  دارد؛  خودش  با  را  بی باوری 

محیط پیرامون و حتا بی باوری به ادامه ی حضور خودت. 

به مکتب  معموال خانواده ها زمانی که کودکان شان 

می روند، برای شان هشدار می دهند تا از دست کسی 

نگیرند.  را  غذایی  مواد  یا  وسیله   منی شناسد،  را  او  که 

فرزندان  اطراف  در  که  آدم هایی  به  نسبت  خانواده ها 

مکانی  در  اتفاق  زمانی  اما  اند؛  بی باور  است،  شان 

می افتد که نسبت به آن جا خاطر جمع تری داریم، چی 

کرد؟ می شود  کار 

جنگ اعتاد انسان ها را از همه چیز صلب می کند و تو 

می مانی با یک جهان که دیگر به هیچ چیزش اعتاد نداری. 

ساعت ده پیش از چاشت روز یک شنبه )25 عقرب( 

رسک  در  حبیبیه  لیسه ی  مقابل  در  انفجاری   ،95

داراالمان رخ داد. در این حمله، سه تن کشته و ده نفر 

و  ملکی  افراد  رویداد،  قربانیان  برداشتند.  زخم  دیگر 

اند. بوده  زنان  بیشر 

طرف  آن  می افتد.  اتفاق  دیوار  طرف  این  در  انفجار 

ساعات  از  یکی  در  است.  مکتب  در  علی احمد  دیوار، 

می دهد.  تکان  را  مکتب  وحشت ناکی،  صدای  درسی 

متام کسانی که داخل مکتب اند، به شمول دانش آموزان 

و استادان، به بیرون از ساختان مکتب فرار می کنند. 

با  را  اند، هر لحظه  ترسیده  به شدت  دانش آموزانی که 

شان  تفنگ های  با  طالبان  که  می گذرانند  تصور  این 

وارد مکتب شوند و همه را تیرباران کند. در آن لحظه، 

دروازه های زیادی در رس علی شکستانده می شود و او 

طالبانی را می بیند که او و هم صنفانش را تکه تکه کرده 

اند. علی، دل تنگ است و ترسیده؛ دل تنِگ آغوش امن 

مادرش که برای او امنیت بدهد. 

همین که اوضاع کمی بهر می شود و کشته شدگان 

و زخمی های رویداد را از جلو مکتب انتقال می دهند، 

اجازه  به دانش آموزان  و  باز می کنند  را  دروازه ی مکتب 

می دهند تا به خانه های شان بروند. »وقتی که به خانه 

رسیدم، خانواده ام زیاد ترسیده بودن. مخصوصا مادرم.«

علی احمد، همیشه خاطره ی آن روز را در رسش مرور 

می کند. لحظات سختی که با ترس تلفیق شده بودند و 

خود شان را به روی علی می آوردند.

علی احمد، صلحی را دوست دارد که هیچ کسی در آن 

به کس دیگری کاری نداشته باشد و متام انسان ها فارغ 

بتوانند  محدودیتی  هیچ  بدون  و  آزادانه  قضاوت ها،  از 

هفت  نفری  خانواده ی  یک  در  علی احمد  کنند.  زندگی 

زندگی می کند. او هم زمانی که دانش جو است، در یکی 

از رشکت های طبی کار می کند. اگر صلح بیاید، او در 

اولین روز پس از صلح می خواهد به بامیان سفر کند، که 

تا حاال به دلیل نبودِن امنیت نتوانسته به آن جا برود.

و  منی کنند  فکر  او  مانند  که  کسانی  احمد،  علی 

آرمان های مشرک با او ندارند را به عنوان مناینده هایش 

به  او  ندارد.  قبول  طالبان،  با  صلح  گفت وگوهای  در 

خواست هایش  به  تا  دارد  انتظار  شهروند  یک  عنوان 

شود. گذاشته  احرام 

با  امریکا  این در حالی است که گفت وگوهای صلح 

طالبان وارد دور نهایی اش شده است و بر اساس وعده ی 

صلح  توافق نامه ی  شدن  امضا  از  بعد  مردم،  به  دولت 

گفت وگوهای  فروری،   29 تاریخ  به  طالبان  با  امریکا 

بین االفغانی رشوع می شود. در همین حال، از دو شب 

قبل تا اکنون روند یک هفته ای کاهش خشونت طالبان 

در برابر مردم افغانستان نیز کلید خورده است.

      لیسه حبیبیه، یکی از مکاتب 

بسیار معروف در کابل است و 

تعداد زیادی از دانش آموزان در این 

مکتب درس می خوانند. علی احمد، 

23 سال دارد. دانش جو است و از 

همین مکتب فارغ شده است. در 

افغانستان تقریبا هیچ کسی را منی 

توان پیدا کرد که از جنگ خاطره 

نداشته باشد؛ جنگی که کودکان، 

زنان و مرداِن پیر و جوان را هدف 

قرار داده است. علی وقتی که 

صنف یازدهم مکتب است، یکی 

از بدترین خاطرات این 23 سال 

عمرش رقم می خورد. طالبان، 

لیسه ی حبیبیه را هدف قرار 

می دهند. 

در صلح به هر گوشــه ی افغانستان سفر خواهم کرد

هام همتا

صلح ویژه ی 

وروم  ویکتور  رویکرد  دیویدبرگ 

قلمداد  تک وجهی  را  رهری  مورد  در 

کرده و می گوید که او بیشر از منظر 

مسأله ی  به  فردی  خصوصیت های 

برگ،  نظر  به  می کند.  نگاه  رهری 

گروه  درون  در  را  فرد  نقش  بیشر  چون  وروم،  ویکتور 

مطالعه می کند و نشان می دهد که چگونه می توان یک 

رهری  مفهوم  دیگر  جنبه های  به  داشت،  موفق  گروه 

است. گرفته  متاس  کمر 

دیوید برگ گفت: رهری مانند مرغی نیست که در 

قفس نشسته باشد و شا او را در یک دنیای بسته بررسی 

راه های  او  برای  فردی،  خصوصیت های  ذکر  با  و  کنید 

خصوصیت های  با  رهری  دهید.  نشان  را  موفقیت 

اما  بگیرد؛  رابطه   دیگران  با  می تواند  تنها  خود  معین 

رهری فراتر از رابطه  ایجادکردن، جهت دادن و حرکت 

نیز  معین  خواسته های  و  اهداف  سمت  به  مردم  دادن 

و  اند  کسانی  چگونه  رهران  که  این  گفت:  او  است. 

چه می خواهند، در درجه ی دوم اهمیت قرار می گیرد. 

که چه می کنند  است  این  رهران  مورد  در  مهم  سؤال 

و چه تأثیر و تغییری را در روابط اجتاعی و نظامی ای 

به  می آورند.  وجود  به  می برند،  رس  به  آن  در  مردم  که 

در  منی توان  هیچگاهی  را  رهری  مفهوم  علت،  همین 

کرد. تعریف  ثابت  کلیشه های 

مفهوم  هر  از  بیشر  را  رهری  مفهوم  برگ،  دیوید 

ارتباط  گفت:  و  دانست  زمینه ها  و  رشایط  تابع  دیگری 

رهری با مردم و در نظرگرفنت مردم به عنوان مجموعه  

افرادی زنده و در حال تحول، رهری را از مفهوم ایستایی 

و رکود جدا می کند. او گفت: رهری از چنان سیالیتی 

مراحل  می توان  واحد  جامعه ای  در  که  است  برخوردار 

و رشایط مختلفی را در نظر گرفت که مفهوم رهری را 

دگرگون می کنند. به عقیده ی دیوید برگ، به هر میزانی 

با  انطباق پذیری  و  پویایی  بتواند خصیصه ی  که جامعه 

به هان  را در مفهوم رهری خود متثیل کند،  رشایط 

اندازه می تواند شاهد رشد و پیرفت باشد و در مقابله 

با رشایط و زمینه های جدید دچار بن بست و رکود نشود.

خصوصیت های  رهری  برای  گفت:  برگ  دیوید 

کلیشه ای در نظر گرفنت و مطابق آن به تحلیل رهری 

پرداخنت در مباحث روان شناسی جالب متام می شود؛ 

بوده  راه کشا  اجتاعی  زندگی  واقعیت های  در  اما 

منی تواند. او گفت: مثال زمانی خصوصیت فردی رهری 

مرد،  سفیدپوست،  قدبلند،  بود:  چیز  چهار  امریکا  در 

روحیه  و توان نظامی گری. کتاب های زیادی را می توان 

خصوصیت های  ذکر  به  وقتی  که  کرد  پیدا  گذشته  از 

رهری می پرداختند، به این خصوصیت ها اشاره داشتند 

ناکامی های  یا  موفقیت ها  تحلیل  به  منظر  همین  از  و 

می پرداختند. افراد 

پاسخ  در  مباحث،  از  دیگری  قسمت  در  برگ  دیوید 

به سؤالی از ماروین ریس که رابطه ی رهری با موقعیت 

رهری را پرسان کرد، گفت: مفهوم رهری به هر حال، 

واقعی هان  و کار دارد. رهران  بالفعل رس  واقعیت  با 

کسانی استند که در مرجعیت رهری قرار دارند. از این 

این مرجعیت  به  افراد دو گونه  منظر می توان گفت که 

و  زحمت  با  و  می کنند  کار  که  کسانی  می رسند: 

تالش های مستمر خود به مقام رهری می رسند و برخی 

دیگر، بدون این که خود شان کار خاصی کرده باشند، 

گفت  او  اما  می گیرند؛  قرار  رهری  موقعیت  و  مقام  در 

که هیچ رهری به طور تصادفی و خودبه خودی به مقام 

میزان  و  یک سو  از  رشایط  و  زمینه ها  منی رسد.  رهری 

معینی از تالش و کار فرد از سویی دیگر باعث می شود 

که وی در مقام رهری قرار گیرد. دیوید برگ گفت: با 

وجود این که پذیرفنت این سخن برای کسانی که دنبال 

واقعیت  می رسد،  نظر  به  دشوار  استند،  آیدیال  رهری 

تصادفی  طور  به  دیکتاتوری  هیچ  است.  همین  رهری 

معینی داشته  باید خصوصیت های  دیکتاتور منی شود. 

به  که  باشد  داده  انجام  را  معینی  کارهای  باید  و  باشد 

مقامی برسد که بتواند دیکتاتوری خود را اِعال و توجیه 

کند. هیتلر، برجسته ترین منونه ی چنین رهری است. 

بگویند  می کردند  تالش  که  بودند  کسانی  گذشته  در 

فالن و فالن عامل خاص باعث شد که هیتلر به قدرت 

برسد؛ اما اکنون بهر است پدیده ی رهری و دیکتاتوری 

هیتلر را از منظرهای مختلف نگاه کرد، از جمله  میزان 

معین کاری که هیتلر انجام داد. دیوید برگ گفت: البته 

در  محبوبی  افراد  دیکتاتوران  اغلب  که  نکنید  فراموش 

محبوبیت  موارد  پاره ای  در  اتفاقا  اند.  بوده  مردم  میان 

سایر  از  بیشر  مراتب  به  دیکتاتورها  از  برخی  مردمی 

رهران بوده است با این که شاری از آنان منفورترین 

چهره های تاریخ نیز بوده و دیکتاتوری خود را تنها با زور 

و فشار بر مردم تحمیل کرده اند.

آیا سیاست مداران همیشه دروغ می گویند؟

این سؤال هم نکته های چالش برانگیزی را مطرح کرد. 

ریاست جمهوری  کاندیدای  را  خود  زمانی  دین،  هوارد 

کرده بود. قضاوت او بعد از کاندیداتوری اش این بود که 

سیاست مداران در موقعیت های بزرگ تر ناگزیر می شوند 

هوارد  این حرف  دیویدبرگ  بگویند.  بزرگ تر  دروغ های 

دین را با این استدالل رد  کرد که در آن تجربه ا ی خاص 

گفت:  برگ  است.  یافته  تعمیم  ساده لوحانه   شکلی  به 

همه ی  الزاما  سیاست مداران  که  شود  گفته  است  بهر 

حقایق را منی گویند، نه این که الزاماً دروغ می گویند. 

مثالی  دیویدبرگ  استدالل  تقویت  برای  تیران  ریکاردو 

در  گفت:  و  داد  شان  فرزندان  با  والدین  برخورد  از 

بسیاری مواقع والدین الزم منی بینند همه ی حقایق را 

برای فرزندان شان افشا کنند که این امر ممکن است 

بر روحیه و رشد شان تأثیر منفی بگذارد، با آن که این 

حرف به معنای آن نیست که آن ها الزاما دروغ می گویند.

خود  به  را  بحث  اندکی  و  داشتم  من  که  را  نکته ای 

مروف کرد، وجهه ی دیگر این حرف بود که گویا کتان 

حقایق الزاما به معنای دروغ گفنت نیست. استدالل من، 

با اشاره به مثال های رهری در جوامع  عقب مانده، این 

بود که دروغ الزاما سخنی نیست که کامال خالف واقع 

متام  به  و  می شود  کتان  واقعیتی  وقتی  گاهی  باشد، 

معنی برای مردم ابالغ منی شود، خود به معنای آن است 

انتقال  مردم  به  ناقص  و  مسخ شده  طور  به  واقعیت  که 

با فرزندان  یافته است. من گفتم: مثال برخورد والدین 

را که با مسائل مختلف دیگر از جمله پیوندهای عاطفی 

به  نباید  می گیرد،  ارتباط  آن  امثال  و  خونی  عالیق  و 

و  منافع، دیدگاه ها  بکشانیم که  روابط سیاسی  حوزه ی 

خواسته های مختلف را شامل می شود. صداقت و تعهد 

سیاست مداری که از رأی و رضایت مردم استفاده می کند 

تا کاری را انجام دهد؛ الزاما با صداقت و تعهد والدین 

نسبت به فرزندان شان قابل مقایسه نیست. تا مردم آگاه 

برخی  و  گفته  را  از حرف  برخی  که سیاست مدار  شوند 

دیگر را کتان کرده است، با صدها خساره و ضایعه ی 

هیچ  قانونی  لحاظ  از  که  می شوند  مواجه  جران ناپذیر 

کسی را منی توان به خاطر آن مقر دانست.

میان  به  را  تازه ای  نکته های  این جا  در  برگ  دیوید 

همین  به  و  است  درست  حرف  این  گفت:  و  کشید 

روابط  و  سیاست  دنیای  در  حرفی  هیچ  از  نباید  علت 

گفت:  او  گفت.  سخن  مطلق  طور  به  اجتاعی 

سیاست مداران وقتی در موقف نفوذ و تأثیرگذاری باالتر 

قرار می گیرند، نشان می دهند که نسبت به دیگران از 

برخوردار  قدرت مندتری  و  پیچیده تر  مغزی  ساختان 

می دهد  اجازه  آن ها  برای  خصوصیت  همین  و  اند 

ظریف تر  بازی های  مردم  باورهای  و  احساسات  با  که 

که  گفت  او  هم،  این  با  دهند.  انجام  پیچیده تری  و 

حقایق  همه ی  همیشه  نیستند  ناگزیر  سیاست مداران 

را برای مردم بگویند، ولی این به معنای آن نیست که 

نقش  باخر شوند.  از همه ی حقایق  ندارند  مردم حق 

همین  از  دموکراتیک  جوامع  در  مطبوعات  و  رسانه ها 

می کنند  تالش  رسانه ها  یعنی  می شود؛  برجسته  نظر 

که حد اکرث حقایق ممکن را برای مردم افشا و به این 

و  احساسات  با  سیاست مداران  بازی  فرصت  ترتیب 

کنند.  کمر  را  مردم  عواطف 

رهبری مفهومی چند وجهی است 
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شــورای امنیــت ملــی، اعــالم کــرده اســت کــه دولــت 

افغانســتان، بــه منظــور جلوگیــری از شــیوع ویــروس 

کرونــا، هــر نــوع رفت  و آمــد هوایــی و زمینــی را بــا کشــور 

ایــران، بــه گونــه ی موقتــی متوقــف کــرده اســت.

نــر  بــا  حــوت(   4( یک شــنبه  روز  شــورا،  ایــن 

ــور  ــه منظ ــه ب ــتی ک ــت، در نشس ــه اس ــه ای گفت اعالمی

هاهنگــی در مــورد جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا 

بــه افغانســتان برگــزار شــده بــود، تصمیــم گرفتــه شــد تــا 

ــران،  ــا کشــور ای ــی ب ــی و زمین ــوع رفت  و آمــد هوای هــر ن

ــود. ــف ش ــی متوق ــه ی موقت ــه گون ب

در ایــن نشســت، هم چنــان تصمیــم گرفتــه شــده 

اســت تــا بــرای جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا 

بــه افغانســتان، واردت مــرغ و تخــم  مــرغ از ایــران و 

پاکســتان نیــز متوقــف شــود.

ــت  ــن نشس ــت، در ای ــر صح ــروز، وزی ــن فی فیروزالدی

گفتــه اســت کــه تــا کنــون هیــچ نــوع مــورد مثبــت 

امــا  نشــده؛  ثبــت  افغانســتان  در  ویروس کرونــا 

آمادگی هــای الزم بــرای تشــخیص بیــاران، قرنطیــن و 

درمــان آن هــا، در مرکــز و والیت هــا گرفتــه شــده اســت.

او افــزوده اســت کــه بــه منظــور جلوگیــری از شــیوع 

ــق  ــی از طری ــتان، آگاهی ده ــه افغانس ــا ب ــروس کرون وی

ــی  ــن و شــبکه های جامعــه ی مدن رســانه ها، علــای دی

بایــد افزایــش یابــد و بــرای مــردم تفهیــم شــود کــه 

روزانــه بــه طــور پی هــم دســتان خــود را بــا صابــون 

از  و  کــرده  اســتفاده  ماســک  از  همیشــه  و  شســته 

تجمعــات غیــررضوری نیــز خــودداری کننــد.

ــه  ــت ك ــده اس ــه ش ــم گرفت ــت، تصمی ــن نشس در ای

ــری از  ــور جلوگی ــه منظ ــه، ب ــه و داخل ــای مالی وزارت ه

برابــر  چنــد  را  خــود  فعالیت هــای  ماســک،  قاچــاق 

افزایــش دهنــد و بــرای نیــاز احتالــی، یــک انــدازه 

بودجــه را در خزانــه ی دولــت ذخیــره کننــد.

ــده  ــه ش ــم گرفت ــت تصمی ــن نشس ــان، در ای هم چن

والیت هــا  و  مرکــز  در  ویــژه ای  کمیتــه ی  تــا  اســت 

بــرای  و  ایجــاد  فعالیت هــا  هاهنگــی  منظــور  بــه 

آگاهی دهــی عامــه هــر چــه زودتــر کمپایــن  ملــی 

ــود. ــاز ش آغ

در ایــن نشســت، بــه وزارت خارجــه دســتور داده 

ــا خدمــات کنســولی اش را در ایــران، محــدود و  شــده ت

ــاری  ــراج اجب ــد اخ ــه رون ــا ب ــد ت ــا کن از آن کشــور تقاض

افغان هــا توقــف دهــد.

طــی ایــن نشســت، هم چنــان از وزارت هــای تجــارت 

ــود  ــای خ ــا آمادگی ه ــت ت ــده اس ــته ش ــت خواس و زراع

ــش  ــور افزای ــه منظ ــده ب ــی آین ــط احتال ــرای رشای را ب

تجــارت و ترانزیــت بــا کشــورهای آســیایه میانــه بگیرنــد.

ــت،  ــؤوالن وزارت صح ــه مس ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــت  ــا در والی ــروس کرون ــکوک وی ــورد مش ــه م ــت س از ثب

ــد. ــر داده ان ــرات خ ه

بــه  صحــت،  وزارت  ســخن گوی  مایــار،  وحیداللــه 

رســانه ها گفتــه اســت کــه ایــن مــوارد مشــکوک، در ســه 

نفــر از باشــندگان والیــت هــرات کــه بــه تازگــی بــه قــم 

ــد، مشــاهده شــده اســت. ــران ســفر کــرده بودن ای

از ســویی هــم، منابعــی تأییــد می کننــد کــه از ایــن 

ــور  ــه منظ ــده و ب ــرداری ش ــکوک، منونه ب ــورد مش ــه م س

تشــخیص بــه کابــل فرســتاده شــده اســت.

ــت  ــؤوالن وزارت صح ــه مس ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــراد  ــداد اف ــون، تع ــا کن ــه ت ــد ک ــرده  ان ــد ک ــران، تأیی ای

ــر  ــه 43 نف ــور، ب ــن کش ــا در ای ــروس کرون ــه وی ــال ب مبت

ــن  ــه ای ــدن ب ــال ش ــل مبت ــه دلی ــز ب ــر نی ــیده و 8 نف رس

ــد. ــه  ان ــان باخت ــروس، ج وی

بــا ایــن حــال، ســفارت افغانســتان در تهــران، اعــالم 

کــرده اســت کــه بــا توجــه بــه مشــاهده و تشــخیص 

ایــران،  والیت هــای  از  شــاری  در  کرونــا  ویــروس 

بــه حالــت  بــرای ســه روز  را  خدمــات کنســولی اش 

اســت. درآورده  تعلیــق 

ــر صحــت،  در همیــن حــال، فیروزالدیــن فیــروز، وزی

تأکیــد کــرده اســت کــه بــه منظــور جلوگیــری از انتقــال 

ویــروس کرونــا از ایــران، بایــد در راســتای واردات مــواد 

ــه  ــر توج ــتان، بیش ــه افغانس ــور ب ــن کش ــی از ای غذای

شــود.

کــه  بــود  گفتــه  صحــت،  وزارت  ایــن،  از  پیــش 

ــه  ــی ب ــه ی قاچاق ــه گون ــان ب ــهروندان افغ ــد ش رفت وآم

ــا را در  ــروس کرون ــران، نگرانی هــا در مــورد شــیوع وی ای

افزایــش داده اســت. افغانســتان 

ــا  ــروس کرون ــمی ای از وی ــورد رس ــچ م ــون هی ــا کن ت

در افغانســتان بــه ثبــت نرســیده اســت؛ امــا بــا آن هــم، 

وزارت صحــت چندیــن بخــش ویــژه را بــه منظــور درمــان 

و قرنطیــن افــرادی کــه احتــاال بــه ایــن ویــروس مبتــال 

شــده باشــند، ایجــاد کــرده اســت.

رییس جمهــور غنــی، بــا صــدور حکــم جدیــدی، 

کمیســیون دولتــی ای را بــا ریاســت رییــس اداره ی 

ــی  ــورای والیت ــس ش ــی و ریی ــای محل ــتقل ارگان ه مس

پــروان ایجــاد کــرده تــا بــرای برگــزاری مراســم تحلیــف 

بگیــرد. آمادگــی  ریاســت جمهوری 

در ایــن حکــم، آمــده اســت کــه کمیســیون برگــزاری 

ــا متــام آمادگی هــای  مراســم تحلیــف، موظــف اســت ت

ــم  ــکوه تر مراس ــه باش ــزاری هرچ ــور برگ ــه منظ الزم را ب

اتخــاذ کــرده و  آینــده  پنــج روز  تحلیــف، در مــدت 

ــد. ــی کن اجرای

ــن حکــم، محمدهــارون چخانســوری،  ــر اســاس ای ب

رسپرســت وزارت خارجــه، بســم الله وزیــری، رییــس 

دفــر  معــاون  قتالــی  وحیداللــه  ارتــش،  ســتاد 

ــت  ــی رسپرس ــر هوتک ــی، الهام عم ــت مل ــورای امنی ش

ریاســت جمهوری،  امــور  اداره  عمومــی  ریاســت 

ــد  ــاوران ارش ــوی مش ــین مرتض ــر و شاه حس ــد عم وحی

کمیســیون  اعضــای  عنــوان  بــه  ریاســت جمهوری، 

شــده اند. گاشــته  تحلیــف  مراســم  برگــزاری 

گفتــه می شــود که مراســم تحلیــف ریاســت جمهوری، 

روز پنج شــنبه ی هفتــه ی جــاری برگــزار خواهد شــد.

در  سیاســی  احــزاب  از  شــاری  هــم،  ســویی  از 

محوریــت عبداللــه عبداللــه، رهــر دســته ی انتخاباتــی 

رهــر  حکمتیــار،  گلب الدیــن  و  همگرایــی  و  ثبــات 

بــا  اســالمی،  عدالــت  و  انتخاباتــی صلــح  دســته ی 

انتخابــات  نتیجــه ی  مشــرکی،  اعالمیــه ی  صــدور 

جامعــه ی  از  و  خوانــده  تقلبــی  را  ریاســت جمهوری 

نکنــد. آن حایــت  از  تــا  جهانــی خواســته اند 

از چاشــت  پــس  انتخابــات،  کمیســیون مســتقل 

روز سه شــنبه )29دلــو( نتیجــه ی نهایــی انتخابــات 

ــاس آن،  ــر اس ــه ب ــرد ک ــالم ک ــوری را اع ــت جمه ریاس

محمــدارشف غنــی، بــا بــه دســت آوردن 50.64درصــد 

شــناخته  ریاســت جمهوری  انتخابــات  برنــده ی  آرا، 

ــت. ــده اس ش

ــی از ســوی  ســاعاتی پــس از اعــالم نتیجــه ی نهای

کمیســیون مســتقل انتخابــات، عبداللــه عبداللــه، 

در  و همگرایــی،  ثبــات  انتخابا تــی  رهــر دســته ی 

یــک نشســت خــری تأکیــد کــرد کــه نتیجــه ی اعــالم 

کمیســیون های  و  بــوده  تقلــب  از  برآمــده  شــده 

انتخاباتــی »خیانــت ملــی« را مرتکــب شــده اند. او 

ــک  ــرد و ی ــات را منی پذی ــه ی انتخاب ــه نتیج ــزود ک اف

ــکیل  ــوازی( را تش ــت م ــمول )حکوم ــت همه ش حکوم

خواهــد داد.

مســؤوالن رشکــت برشــنا، اعــالم کرده انــد کــه کار 

روی 22 پــروژه ی انــرژی بــرق، جریــان دارد و کار روی 9 

پــروژه ی دیگــر نیــز تکمیــل شــده اســت.

روز  برشــنا،  رشکــت  رییــس  غالــب،  اللــه  امــان 

حســاب دهی  برنامــه ی  در  حــوت(   4( یک شــنبه 

ــارض، در 33  ــال ح ــه در ح ــت ک ــت، گف ــه مل ــت ب دول

والیــت افغانســتان، بــرق تولیــد می شــود و مجمــوع 

 628 بــه  داخلــی  تولیــدات  سب استیشــن های 

اســت. رســیده  میــگاوات 

سب استیشــن ها  متــام  ظرفیــت  او،  گفتــه ی  بــه 

3634 میــگاوات امپیــر اســت و لین هــای انتقالــی بــرق 

بــه 2710 کیلومــر می رســد.

حــارض،  حــال  در  کــه  افــزود  غالــب،  آقــای 

افغانســتان از طریــق چهــار لیــن وارداتــی از کشــورهای 

ازبیکســتان، در  ایــران، تاجیکســتان و  ترکمنســتان، 

می کنــد. وارد  بــرق  میــگاوات   1015 حــدود 

او، گفــت کــه پروژه هــای کاســا 1000، پــروژه ی لیــن 

انتقــال 500 کیلوولــت ترکمنســتان تــا هــرات و پــروژه ی 

ــا  ــری ت ــت الوان پلخم ــت دش ــال 500 کیلوول ــن انتق لی

ارغنــدی کابــل، ســه پــروژه ی بــزرگ منطقــوی اســتند و 

کار روی آن هــا جریــان دارد.

آقــای غالــب، تریــح کــرد کــه بــه گونــه ی مجموعــی 

103 پــروژه ی بــرق در ســال 1398 روی دســت گرفتــه 

ــده و کار  ــل ش ــروژه ی آن تکمی ــه کار 9 پ ــود ک ــده ب ش

ــان دارد. ــروژه ی دیگــر جری روی 22 پ

بــه گفتــه ی او، به گونــه ی مجموعــی 70 پــروژه از این میان 

متویــل شــده و 33 پــروژه بــدون متویــل باقی مانده اســت.

آقــای غالــب، در مــورد دســت آوردهای رشکــت برشــنا 

در راســتای مبــارزه بــا فســاد اداری نیــز یــاد کــرد و 

گفــت: »فابریکــه ی ذوب آهــن خــان انجنیرنــگ بــه دلیل 

نداشــنت ســند تحویلــی رصفیــه ی انــرژی بــه دادســتانی 

ــند  ــنت س ــل نداش ــه دلی ــرک ب ــده، 23 مش ــی ش معرف

ــر از  ــده اند و 32 نف ــی ش ــتاین معرف ــه دادس ــی ب تحویل

کارمنــدان رشکــت برشــنا بــه دلیــل تخلفــات اداری، 

ــد.« ــرار گرفته ان ــب ق ــورد تأدی م

او افــزود کــه 276 مشــرک در مرکــز و والیت هــا 

ــه  ــرق، ب ــرژی ب ــاز از ان ــر مج ــتفاده ی غی ــل اس ــه دلی ب

شــده اند. معرفــی  دادســتانی 

بــا دومیــن روز مرحلــه ی یــک هفتــه ای  هم زمــان 

کاهــش خشــونت ها در افغانســتان، مســؤوالن محلــی 

کاروان  کــه  می کننــد  تأییــد  کندهــار،  والیــت  در 

اکاالتــی نیروهــای امنیتــی در مربوطــات ولســوالی 

ــلحانه  ــه ی مس ــورد حمل ــت، م ــن والی ــوت ای ــاه ولی ک ش

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق

کندهــار،  والــی  ســخن گوی  احمــدی،  بهیــر 

می گویــد کــه حوالــی ســاعت 11:00 پیــش از چاشــت 

روز یک شــنبه )4 حــوت( مخالفــان مســلح دولــت بــر 

ــار  ــاحه ی چن ــی در س ــای امنیت ــی نیروه کاروان اکاالت

ولســوالی شــاه ولی کــوت حملــه کردنــد.

ــا مقاومــت نیروهــای  ــه، ب ــن حمل ــد کــه ای او می افزای

امنیتــی عقــب زده شــده و هیــچ تلفاتــی بــه جا نگذاشــته 

اســت.

آقــای احمــدی، می گویــد کــه یــک موتــر زرهــی 

نیروهــای امنیتــی نیــز در مربوطــات ولســوالی شــاه ولی 

کــوت بــا مایــن کنارجــاده ای برخــورد کــرده و تلفاتــی بــه 

جــا نگذاشــته اســت.

ــد  ــد می کن ــی، تأیی ــع امنیت ــک منب ــم، ی ــویی ه از س

کــه در حملــه ی مســلحانه بــر کاروان نیروهــای امنیتــی 

در ولســوالی شــاه ولی کــوت، دو رسبــاز ارتــش جــان 

ــطحی  ــه ی س ــه گون ــر ب ــر دیگ ــن نف ــد و چندی ــه ان باخت

زخمــی شــده اند.

ــاره چیــزی نگفتــه  ــا کنــون در ایــن ب گــروه طالبــان ت

اســت.

ــه ای خشــونت ها از ســوی  ــه ی کاهــش  یک هفت مرحل

گــروه  طالبــان، رس از ســاعت 12:00 بامــداد شــنبه )3 

ــه ادامــه خواهــد  ــک هفت ــرای ی حــوت( آغــاز شــد کــه ب

گــروه  ایــن مرحلــه،  در  کــه  داشــت. گفتــه می شــد 

ــن  ــاهراه ها، اماک ــیر ش ــود را در مس ــالت خ ــان حم طالب

عمومــی، مراکــز شــهرها و مواضــع ارتــش و پولیــس، 

ــرد. ــد ک ــف خواهن متوق

عبدالحــی حیــات، عضــو شــورای والیتــی جوزجــان، 

ــی  ــته ی انتخابات ــر دس ــه، ره ــه عبدالل ــوی عبدالل از س

ثبــات و همگرایــی، بــه عنــوان والــی جدیــد ایــن والیــت 

معرفــی شــده اســت.

جنبــش،  حــزب  ســخن گوی  ته ینــج،  بشــیراحمد 

پیشــنهاد  بــا  حیــات،  عبدالحــی  کــه  می گویــد 

عبدالرشــید دوســتم، از ســوی رهــر دســته ی انتخاباتــی 

ثبات وهمگرایــی بــه عنــوان والــی جوزجــان معرفــی 

ــت. ــده اس ش

ایــن در حالــی اســت کــه صبــح روز شــنبه )3 حــوت( 

نیــز محمــد نــور رحانــی، رییــس شــورای والیتــی رسپل 

ــه  ــوی عبدالل ــش، از س ــزب جنب ــد ح ــای ارش و از اعض

عبداللــه، بــه عنــوان والــی جدیــد رسپــل معرفــی شــده 

بــود.

بــا ایــن حــال، دفــر منایندگــی ســازمان ملــل متحــد 

ــوی  ــر از س ــای اخی ــا«، اقدام ه ــا »یونام ــتان ی در افغانس

ــی را نگران کننــده  ــی ثبــات و همگرای دســته ی انتخابات

خوانــده اســت.

ــد  ــه ای تأکی ــوت( در اعالمی ــنبه )3 ح ــا، روز ش یونام

کــرده بــود، در رشایطــی کــه دوره ی کاهــش خشــونت  ها 

ســوی  از  والی هــا  جابه جایــی  اســت،  شــده  آغــاز 

دســته های انتخاباتــی، می توانــد امیــد مــردم بــرای 

ــود  ــح و ثبــات دامئــی در افغانســتان را ناب برقــراری صل

ــد. کن

ایــن نهــاد بین املللــی، از متامــی طرف هــا خواســت 

کــه از صــر و حوصلــه کار گرفتــه و مشکالت شــان را از 

طریــق گفت وگــو حــل کننــد.

ــت روز  ــس از چاش ــات، پ ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس

سه شــنبه )29دلــو( نتیجــه ی نهایــی انتخابــات ریاســت 

جمهــوری را اعــالم کــرد کــه بــر اســاس آن، محمــدارشف 

ــده ی  ــه دســت آوردن 50.64درصــد آرا، برن ــا ب ــی، ب غن

ــات ریاســت جمهوری شــناخته شــده اســت. انتخاب

ــات  ــی ثب ــه، رهــر دســته ی انتخابا ت ــه عبدالل عبدالل

و همگرایــی، گفتــه اســت کــه نتیجــه ی اعالم شــده، 

بــوده و کمیســیون های انتخاباتــی  برآمــده از تقلــب 

کــه  افــزود  او  شــده اند.  مرتکــب  را  ملــی«  »خیانــت 

حکومــت  یــک  و  منی پذیــرد  را  انتخابــات  نتیجــه ی 

همه شــمول )حکومــت مــوازی( را تشــکیل خواهــد داد.

در همیــن حــال، بشــیراحمد ته ینــج، ابــراز امیــدواری 

ــی،  ــد کــه چهره هــای سیاســی و جامعــه ی جهان می کن

ــکاری  ــده هم ــش آم ــای پی ــل جنجال ه ــتای ح در راس

کننــد.

جامعــه ی  و  سیاســی  »چهره هــای  می افزایــد:  او 

جهانــی، بایــد مشــکلی کــه آقــای غنــی ایجــاد کــرده را 

در مرکــز حــل بکننــد، در غیــر آن، مــردم راهــی ندارنــد 

جــز ایــن کــه مطالبــات خــود را در والیت هــا عملــی 

ــد.« کنن

آقــای ته ینــج، از نیروهــای امنیتــی نیــز خواســت 

تــا در موضوعــات سیاســی دخالــت نکــرده و در مقابــل 

ــوند. ــتاد نش ــردم ایس م

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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ایجاد کمیسیون دولتی برای برگزاری مراسم 
تحلیف ریاست جمهوری

رشکت برشنا: کار روی 22 پروژه ی انرژی برق 
جریان دارد دومین روز کاهش خشونت ها؛ 

حمله بر کاروان نیروهای امنیتی در کندهار 2 
کشته به جا گذاشت

عبدالله عبدالله، عبدالحی حیات را والی جوزجان 
معرفی کرد
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ایستگاه خربی افغانستان

www.1sada.comویژه ی هفته ی کاهش خشونت ها

دو روز است که مردم افغانستان امیدوارند جنگ در این کشور 

پایان  یابد. این امیدواری با وضع کاهش خشونت هفت روزه بیشر 

شده است. پس از تالش های یک و نیم ساله ی امریکا و گفت وگوی 

زملی خلیلزاد با منایندگان طالبان، این گروه، هفته ی پیش توافق 

روز  هفت  برای  صلح«  »توافق نامه ی  امضای  از  قبل  که  کردند 

خشونت ها و حمالت خود را کاهش می دهد. 

روند کاهش خشونت ها از سوی طالبان نیمه شب جمع )3حوت( 

مشخص  مناطق  در  طالبان  هفته   یک  برای  است  قرار  و  آغاز شد 

هیچ گونه  حمله ی انتحاری و راکتی انجام ندهند. 

حال برآیند کاهش  خشونت ها از سوی طالبان، هر چه باشد؛ اما 

مردم افغانستان در دو روز گذشته از وضعیت پیش آمده استقبال 

کاهش  که  امیدوارند  مردم  اند.  گرفته  نیک  فال  به  را  آن  و  کرده 

متحده ی  ایاالت  میان  صلح  توافق نامه ی  امضای  و  خشونت ها 

امریکا و طالبان به صلح و ثبات دایمی در این کشور منجر شود.

در چندین والیت افغانستان مردم به رقص و پایکوبی پرداختند 

و از این رویداد استقبال کردند؛ ساز و رسود نواختند و به صورت 

گروهی شادی کرده و خوش حالی های شان را با همدیگر رشیک 

وضعیت  از  آن ها  بودن  خسته  مردم،  این شادی های  بیان  کردند. 

جنگی را به منایش می گذارد. 

برای  کوتاهی  آموزن  خشونت،  یک هفته ای  کاهش  هرچند 

طالبان است تا این گروه به امریکا نشان بدهد که به تعهداتی که با 

امریکا کرده است، پابند است؛ اما مردم که سال  ها از جنگ طالبان 

متأثر شده اند، حتا یک روز آرامش را غنیمت می دانند.

چشم گیر  کاهش  آغاز  برای  طالبان  خرنامه ی  نر  با  هم زمان 

گوشه  در  گسرده  گونه ی  به  افغانستان  شهروندان  خشونت ها، 

خرنگاران  گزارش  این  در  کردند.  استقبال  آن  از  کشور  کنار  و 

دیدگاه های  افغانستان  مختلف  مناطق  در  کابل،  صبح  روزنامه ی 

اند.  پرسیده  آن ها  از  را  مردم 

»من  است:  گفته  ما  برای  پیامی  فرستادن  با  محمدی  علی 

فهمیدم،  را  سخن  که  زمانی  از  شده ام.  متولد  جنگی  رشایط  در 

خامنان سوز  جنگ  بود،  جنگ  دیارم  مردم  قصه ی  عادی ترین 

داخلی، جنگ برادر با برادر و جنگ کاکا با پر برادر. هر شب از 

پدر و مادرم و از رادیو خر جنگ و کشته شدن را شنیدم. صلح در 

افغانستان قصه ی دراز دارد. همیشه از صلح شنیدم ولی هیچ زمان 

صلح را تجربه نکردم. از شب گذشته به این سو که خر از کاهش 

با  و  دمیده  در دمل  امید  از  تارهایی  است،  آمدن صلح  و  خشونت 

خود می گویم کاش صلح بیاید و دیگر جنگ و کشته شدن رسخط 

نباشد.« افغانستان  در  خرها 

شغل  است.  بغالن  والیت  باشنده ی  28ساله،  محمدرسول 

محمدرسول کشاورزی است. او می گوید: »با شنیدن خر امضای 

توافق نامه ی صلح و کاهش خشونت احساس آرامش می کنم و ترس 

است.  شده  فراموش  آن  همه ی  داشتم  گذشته  در  که  وحشتی  و 

صلح باشد، من می توانم خیلی خوب به کارهای خود در زمین هایم 

را  آن  و  کنم  به خوبی جمع آوری  را  کنم، حاصالت خود  رسیدگی 

بفروشم.«

و  مردم  برای  که  این  از  جدا  خشونت ها  یک هفته ای  کاهش  

رسبازان امنیتی افغانستان فرصت اسراحت کوتاهی را داده است، 

برای طالبانی که سال هاست در جنگ به رس می برند، نیز فرصت 

است.   خوبی 

جنگ جویان این گروه در ولسوالی چهاردره ی کندز، به مناسبت 

هفته ی کاهش خشونت ها، برای ساعتی دست از سالح برداشته و 

مسابقه ی پهلوانی برگزار کرده اند. 

فیروز، یکی از رسبازان ارتش در والیت هلمند است. او سال ها 

به  تروریستی  گروه های  مقابل  در  و  دارد  دوش  بر  سالح  می شود 

کاهش  آغاز  زمان  از  که  می گوید  فیروز  می جنگد.  طالبان  شمول 

خشونت ها تا کنون، طالبان علیه آن ها هیچ حمله ای انجام نداده 

اند. 

او ضمن این که صلح را از دست نیافتنی ترین آرمان های زندگی 

خودش می داند، می گوید: »می خواهم دیگر جنگ نباشد، به دلیلی 

که مردم افغانستان در جنگ بسیار آسیب دیده  اند. امیدواریم که 

صلح پایدار در افغانستان بیاید. در جنگ کل چیز خود را از دست 

دادیم. از خانواده ی خودم، پدر و یک بردار خود را از دست داده ام. 

از جنگ  ما  بود، کشته شدند.  ارتش  در  ما  همرای  که  مامایم  دو 

خسته شدیم.«

چشم گیر  کاهش  از  افغانستان  مرکزی  والیت های  باشندگان 

خشونت ها حایت کرده و می گویند، در صورت امضای توافق نامه ی 

صلح میان امریکا و طالبان، این امیدواری وجود دارد که صلح در 

تأمین شود.  افغانستان 

والیت  دانشگاه های  از  یکی  دانش جوی  رضایی،  سیف الله 

که  استیم  خوش حال  بسیار  »ما  می گوید:  او  است.  دایکندی 

می شود  سال ها  ما  اند.  کرده  اعالم  را  خشونت ها  کاهش  طالبان 

ما بسیار  نباشد،  روز هم جنگ  اگر یک  استیم، حتا  که در جنگ 

استیم.« خوش  حال 

نتیجه ی  در  مردم  که  است  سال ها  دانش جو،  این  گفته ی  به 

جنگ طالبان، درد دیده اند؛ حال این امیدواری به وجود آمده که 

خود طالبان بیایند و با کاهش خشونت ها و قطع جنگ، دردهای 

التیام بخشند.  را  مردم 

کاهش  که  می کنند  تأکید  مردم  نیز  افغانستان  غرب  در 

وجود  به  آن ها  زندگی  در  را  زیادی  تغییرات  می تواند  خشونت ها 

بیاورد؛ در صورتی که آتش بس دامئی صورت گیرد و طالبان دست 

آرامش  و  زندگی  جریان  و  می کند  رشد  اقتصاد  بردارند،  جنگ  از 

می گردد.  باز  مردم 

از  ما  که  می گوید  هرات  باشندگان  از  تن  یک  حیدری،  امید 

این  زیرا  می کنیم؛  استقبال  خشونت  کاهش  برای  طالبان  توافق 

توافق می تواند ما را در یک قدمی صلح قرار دهد. او که خود شاهد 

چندین حمله ی طالبان در منطقه ی شان بوده است، به این امید 

است که برای یک روز هم که شده، بدون جنگ زندگی کند. 

در کنار پیام هایی که روزنامه ی صبح کابل از مخاطبان خود در 

جریان دو روز گذشته دریافت کرده است، شار زیادی از کاربران 

واکنش  خشونت ها  کاهش  آغاز  به  نسبت  نیز  مجازی  شبکه های 

نشان داده اند. 

در  نیز  افغانستان  مقام های حکومت  از  یکی  وفایی زاده،  قاسم 

مان  باور  بیاید،  اگر صلح  »شاید  است:  نوشته  فیس بوکش  برگه ی 

نشود که ما و این همه خوش بختی! آنچه که ما را تا هنوز زنده نگه 

که  روزی  است؛  رسزمین  این  روشن  فردای  به  امید  است،  داشته 

دشنه ها در نیام شود و و زبان ها باز. روزی که مسافر خسته از سفر 

برگشته، از دیار غربت بتواند بی ترس و هراس جاده بپیاید و با رس 

سامل به خانه برسد. روزی که یتیم شدن و بیوه شدن متوقف شود 

و لب خندی بر لبان کودکان این رسزمین بروید. ما با این امید و 

آرزوی گران، زنده مانده  ایم. پایان جنگ، خشونت، تباهی و ویرانی 

و آغاز صبح زندگی!.«

روز  هفت  جریان  در  که  اند  کرده  توافق   طالبان  هرچند 

تعهد  اما  می دهند؛  کاهش  را  شان  حمالت  »کاهش خشونت ها« 

نکرده اند که به گونه ی قطعی حمله منی کنند. در نخستین روز این 

روند، طالبان باالی پاسگاه نیروهای ارتش در چندین والیت حمله 

شد.  عقب زده  حمالت  این  ارتش  نیروهای  مقاومت  با  اما  کردند؛ 

کاروان  یک  طالبان  نیز  خشونت ها،  کاهش   روز  دومین  در 

نیروهای امنیتی را در ولسوالی شاه ولیکوت والیت کندهار با ماین 

کنار جاده ای هدف قرار دادند که در نتیجه ی آن دو رسباز ارتش 

شدند.  زخمی  دیگر  تن  چندین  و  باختند  جان 

عبدالرازق اختیاربیگ

نویسنده

دومین روز کاهش خشونت ها؛ 
از پهلوانی طالبان تا امیدواری مردم برای صلح


