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با این کارها احتامل آلودگی به ویروس 
کرونا را کاهش دهید

حد اقل این کارها ساده است:

از کرونا نرتسید

با ویروس 
 

مبارزه کنیم

دست ها را با آب و صابون یا ژل ضدعفونی 
کننده ی حاوی الکل متیز کنید.

هنگام رسفه یا عطسه، جلوی دهان و بینی 
خود را با دستامل یا آرنج بگیرید.

از متاس نزدیک با کسانی که عالیم 
رسماخوردگی یا آنفوالنزا دارند پرهیز کنید.

گوشت و تخم مرغ را قبل از خوردن
 کامال بپزید.

از متاس بدون محافظت با حیوانات 
وحشی یا اهلی زنده خودداری کنید.

در اطالع رسانی تالش کنید، موارد مثبت و راه های حل را بیشرت نرش کنید.

اول در مورد ویروس کرونا اطالعات موثق پیدا کنید؛ سپس آن را نرش کنید.

هر چیزی که در شبکه های اجتامعی دیدید را نرش نکنید.

ایجاد ترس و وحشت در جامعه، فلج کننده تر از کرونا است.

با افرادی که به ویروس کرونا مبتال شده اند، بامهربانی برخورد کنید.

مواظب خود و اطرافیان تان باشد و به صحت شان فکر کنید.

اولین قدم برای پیشگیری:  بهداشت فردی و خصوصی را رعایت کنید.

دومین قدم برای پیشگیری: مقاومت بدن تان را باال بربید.

جوس مالته و کینو بنوشید.

مالته و کینو، زیاد مرصف کنید.

جوس زردک زیادتر مرصف کنید.

میوه های مانند توت زمینی و کیوی بیشرت مرصف کنید.

میوه و آب میوه بیشرت 
مرصف کنید. 

آمارهای رسمی نشان می دهد که تا حاال تنها یک مورد ابتال به ویروس کرونا در 

والیت هرات ثبت شده است. افغانستان هنوز از این ناحیه امن است؛ اما به 

دلیل نبود امکانات، به شدت آسیب پذیر است. راه حل این است که همه با هم به 

جنگ کرونا برویم.

پیام وزارت صحت عامه

مقاومت بدن تان 
را باال بربید

کرونا
 هنگام رسفه یا 

عطسه، جلو دهان و 
بینی تان را با دستامل 

و یا آرنج تان بگیرید.

در فضاهای مزدحم 
و عمومی، حتام از 

ماسک استفاده کنید.

دست های تان را 
چندین بار در روز با آب 

و صابون بشویید.

کهن ساالن و زنان 
باردار را متقاعد کنید 
که در خانه مبانند و 

بیرون نروند.

از متاس با افرادی 
که عالئم بیامری 

شبیه رسماخوردگی و 
آنفوالنزا دارند، دوری 

کنید

پیشگیری
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از  افغانستان،  غرب  در  فراه  والیت 

والیت هایی است که در دو سال گذشته 

این  گمرکات  در  گسرتده  فساد  دلیل  به 

ناجور  اوضاع  دلیل  به  هم چنان  و  والیت 

این  است؛  بوده  خربها  رسخط  امنیتی، 

تا  بارها  اخیر  سال  دو  جریان  در  والیت 

مرز سقوط به دست طالبان پیش رفته و همین اکنون نیز در 

برخی از ولسوالی های آن گروه  طالبان حضور گسرتده دارد. 

در کنار اوضاع ناجور امنیتی، فساد نیز در این والیت به 

طور گسرتده وجود دارد. فساد موجود در فراه، دو سال قبل 

تا برای رسیدگی به پرونده ی فساد  وزارت مالیه را وا داشت 

این  گمرکات  مقام های 

بفرستد.  هیأت  والیت، 

ابونرص  تجارتی  بندر   

تجارتی  بنادر  از  فراهی، 

مهم در این والیت است که  

اکنون از آن به عنوان مرکز 

فساد در فراه یاد می شود. 

والی  معاون  قبل  سال  دو 

گفته  اسنادی  نرش  با  فراه 

یک  طول  در  که  بود 

موتر   ۹۰ از  بیش  شب، 

تجارتی  کاالهای  حامل 

و  مالیات  پرداخت  بدون 

بندر  از  گمرکی  محصول 

تجارتی ابونرص فراهی عبور 

باعث  امر  این  و  می کنند 

به  دالر  میلیون ها  شده، 

خزانه ی  به   که  این  جای 

به جیب  واریز شود،  دولت 

برود.  امنیتی  نیروهای  و  گمرکات  کارمندان 

مسؤوالن محلی فراه نیز وجود فساد را در گمرکات و سایر 

بخش ها تأیید می کنند؛ اما می گویند که آن ها تالش می کنند 

فساد موجود را ریشه کن کنند. 

صبح  روزنامه ی  با  گفت وگو  در  فراه،  والی  ثابت،  شعیب 

کابل گفت، فساد از دالیل  عمده ای است که مانع توسعه و 

پیرشفت این والیت شده است. به گفته ی والی فراه، از زمان 

آغاز مأموریت او به عنوان والی این والیت، تالش کرده است 

تا جلو فساد را بگیرد؛ اما برخی افراد فاسد هنوز مانع فعالیت 

او می شوند. 

چندین  در  که  افرادی  »برخی  می گوید:  ثابت  شعیب 

شان  وظایف  از  و  شناسایی  داشتند،  دست  فساد  قضایای 

برکنار شده اند و هم چنان رییسان  اداره هایی که در وظایف 

شان سهل انگاری و یا از موقف شان سوء استفاده می کردند، 

اند. معرفی شده  و قضایی  ارگان های عدلی  به  و  برکنار 

از  تن  چندین  که  می گوید  منونه  عنوان  به  فراه  والی 

از مردم  منسوبین پولیس شاهراه این والیت که  در اخاذی 

دست داشتند، بالفعل شناساسی و از سوی نیروهای امنیتی 

اند. شده  بازداشت 

آوردن  مانع  فاسد  افراد  هنوز  که  مطلب  این  بیان  با  او 

اشخاص  این  موارد  خیلی  »در  گفت:  می شوند  اصالحات 

فاسد برای خودم نیز دردرسساز شده اند و تالش می کنند با 

نرش تبلیغات سوء، سبب بدنامی خودم شوند. این افراد تالش 

شوند.« فعایت هایم  مانع  می کنند 

فراه  محلی  اداره ی  تالش های  که  می گوید  فراه  والی  اما 

دارد.   ادامه  اصالحات  آوردن  برای 

والیت  فراه اما تنها والیتی نیست که نام آن با فساد گره 

افغانستان  ادارات  همه  در  تقریبا  پدیده  این  است.  خورده 

 ۲۰۱۸ سال   در  که   گزارشی  آخرین  بنیاد  بر  دارد.  وجود 

شده،  نرش  بین امللل  شفافیت  سازمان  سوی  از  میالدی 

در کم ترین  را  رتبه ی ۱۷۲  میان ۱۷۵ کشور،  از  افغانستان 

فساد دارد و این بدان معنا است که افغانستان سومین کشور 

است.  دنیا  فاسد 

امنیت فراه رو به بهبودی است

هر چند طالبان، همین اکنون  در چند ولسوالی کلیدی 

فراه حضور دارند؛ اما والی فراه می گوید که با تالش نیروهای 

حارض  حال  در  محلی،  مقام  و  مردم  همکاری  و  امنیتی 

 . است  یافته  بهبود  والیت  این  در  امنیتی  وضعیت 

آرامش  امنیتی،  نیروهای  تالش  »با  می گوید:  ثابت  آقای 

نسبی در این والیت برقرار شده است. در رشایط فعلی نسبت 

به گذشته اوضاع امنیتی بهبود یافته.  مردم از اداره ی محلی 

و نیروهای مسلح امنیتی شان حامیت می کنند و این باعث 

هم چنان  و  شده  والیت  این  در  امنیتی  تهدیدات  کاهش 

حمله های  هوایی و زمینی نتیجه ی خوبی داده است.«

به  هیچ گاهی  والیت  این  که  می دهد  اطمینان  فراه  والی 

گذشته  ماه  در چند  زیرا  کرد؛  نخواهد  طالبان سقوط  دست 

چندین پاسگاه جدید برای نیروهای امنیتی ساخته شده است. 

تشکیالت  مرکزی  حکومت  که  می کند  امیدواری  ابراز  او 

افزایش  والیت  این  در  را  نظامی 

متام  امنیتی  نیروهای  تا  دهد 

را  والیت  این  در  ناامن  ساحات 

دهند.  قرار  پوشش  تحت 

انکشافی  پروژه های  ۹۹درصد 

رسیده  بهره داری  به  فراه  والیت 

ست ا

می کند،  ادعا  فراه  والی  آنچه 

توانسته  والیت  این  محلی  مقام 

پروژه های  از  بزرگی  بخش  اند، 

فراه  برای  که  انکشافی ای 

تخصیص داده شده بود را تکمیل 

می گوید  ثابت  شعیب  کنند. 

انکشاف،  و  زیربنا  بخش  در  که 

چهار  ارزش  ۱3۹۸به  سال  در 

زیربنایی  پروژه ی  افغانی  میلیارد 

اختصاص داده شده بود که حدود 

شده  متام  شان  کار  ۹۹درصد 

 . ست ا

از این میان آقای ثابت می گوید که کار اعامر و بازسازی 

کار  کانال های شهری در حال  و  آب گردان کوچک  بندهای 

است و به زودی به بهره برداری می رسد. 

فراه  والیت  در  مهم  پروژه های  از  یکی  بخش آباد،  پروژه ی 

به شامر می آید و همواره مردم فراه از تأخیر در آغاز آن انتقاد 

کرده اند؛ اما والی فراه می گوید مسؤولیت ساخت آن از سوی 

رشکتی که برنده شده است، آغاز خواهد شد.

سال  مالی  بودجه ی  تازگی  به  که  است  حالی  در  این 

مالیه  وزارت  شد.  تصویب  ملی  شورای  سوی  از  نیز   ۱3۹۹

گفته است که بودجه ی سال آینده ی خورشیدی حدود ۴۲۸ 

میان، ۲۸۹  این  از  افغانی است که  میلیون  و 3۸۰  میلیارد 

میلیارد افغانی آن بودجه ی عادی و ۱3۹ میلیارد افغانی آن 

است. انکشافی  بودجه ی 

امریکا،  رییس جمهور  دونالدترامپ، 

دیروز دوشنبه )۵ حوت( به هند رفت. او 

در جریان سفرش به این کشور، با شامری 

اگر  که  گفت  و  کرد  صحبت  رسانه ها  از 

توافق صلح میان امریکا و طالبان نهایی 

»می خواهم  می کند.  امضا  را  آن  شود، 

ببینم که این مدت یک هفته چگونه سپری می شود. اگر در 

کم تر از یک هفته ی آینده، کارایی داشت، نام خود را در آن 

درج خواهم کرد.« ترامپ، با بیان این  که طالبان نیز خواستار 

امضای این توافق استند، تأکید کرد که گروه طالبان از جنگ 

اند.  خسته شده  

افغانستان  به  کمک کننده  کشورهای  بزرگ ترین  از  هند 

در  دالر  میلیارد  دو  از  بیش  اخیر،  سال   ۱۹ طی  که  است 

بازسازی افغانستان هزینه کرده است. رییس جمهوری امریکا، 

در حالی به هند سفر می کند که قرار است تا چهار روز دیگر، 

توافق نامه ی صلح امریکا و گروه طالبان امضا شود. بر اساس 

این توافق نامه، نیروهای خارجی افغانستان را ترک خواهند و 

دو هفته پس از امضای این سند، مذاکرات بین االفغانی میان 

دولت و گروه طالبان برگزار خواهد شد. 

است  برخوردار  منطقه ای  ابعاد  از  افغانستان  صلح  روند 

کشورهای  که  است  نیاز  روند،  این  مؤفقانه ی  تحقق  برای  و 

منطقه از جمله هند، ایران، اوزبیکستان و پاکستان هم کاری 

صادقانه ی داشته باشند؛ اما در این میان، مالحظاتی مبنی 

بر دشمنی دیرینه ی هند و پاکستان نیز وجود دارد که ممکن 

است روند صلح را متأثر کند. آن چه که افغانستان از ناحیه ی 

دشمنی هند و پاکستان آسیب می پذیرد، جنگ استخباراتی 

دهلی  خارجی  سیاست  خاطر،  همین  به  و  است  کشور  دو 

جدید، مبتنی بر سیاست درگیر کردن افغانستان با کشورهای 

منطقه به ویژه پاکستان است.  با آن  که زمان اندکی تا امضای 

هنوز  اما  مانده؛  باقی  طالبان  و  امریکا  امنیتی  توافق نامه ی 

روشن نیست که منایندگان کدام کشورهای منطقه به عنوان 

آن چه  می یابند؛  حضور  سند  این  امضای  بر  ناظر  و  شاهد 

روشن است، این است که منایندگان دولت پاکستان حضور 

به هند، احتامال  ترامپ  برایند سفر  از  خواهند داشت. یکی 

به عنوان  را  بود که دولت هند، منایندگان خود  این خواهد 

ناظر در امضای این توافق نامه بفرستد تا میزان نگرانی های 

هند از ناحیه ی تهدیدهای پاکستان و طالبان فروکش کند. 

در صورتی  که تعادل ناظران بر امضای این سند حفظ نشود 

حلقه ی  نشود،  داده  منطقه  کشورهای  جانب  به  اطمینان  و 

جرنال  باری،  شد.  نخواهد  محو  استخباراتی  بازی های 

جنگ  جریان  در  هند  ارتش  ستاد  رییس  »وی.پی.مالیک« 

منافع  از  مستمری  که  به سیاست های  بود،  گفته  »کارگیل« 

ملی هند در افغانستان و آسیای مرکزی محافظت  کند، ادامه 

می دهد و این جرنال هندی هم چنان با توضیح سیاست های 

از  عبارت  سیاست ها  این  که  گفته  افغانستان  در  هند 

متاس های چندقومی، مخالفت با تروریزم جهادی )طالبان(، 

حامیت سیاسی و دیپلامتیک از تاجیکستان، اوزبیکستان و 

بخشی  کارگیل  می باشد.  افغانستان  در  اتحاد شامل سابق 

از منطقه ی شاملی کشمیر است که از نظر مذهبی و نژادی 

و  هند  امروز،  از  قبل  سال   ۲۱ است.  زیادی  تنوع  دارای 

وارد  آن  اطراف  نواحی  و  کارگیل  منطقه ی  رس  بر  پاکستان 

بود. پاکستان  ارتش  آن،  جنگ شدند که رشوع کننده ی 

جایگاه هند در سیاست خارجی امریکا

تحوالت امنیتی و اقتصادی منطقه ای در دو دهه ی اخیر 

به ویژه، ظهور چین به عنوان غول اقتصاد جهان، جایگاه هند 

بی رویه ی  رشد  زیرا  برد؛  بلند  امریکا  خارجی  سیاست  در  را 

ناحیه  از  منطقه ای  بی ثباتی های  و  آسیا  در  چین  اقتصادی 

امنیتی و اقتصادی  تروریزم، به بهبود روابط و هم کاری های 

دهلی جدید-واشنگنت کمک کرد. دونالد ترامپ، در سفرش 

به هند واضح بیان کرد که هم امریکا و هم هند از ناحیه ی 

تهدیدهای تروریستی آسیب دیده و نیاز است تا دو کشور به 

شکل مستمر کار کنند. ترامپ هم چنان با برای نشان دادن 

حسن نیت خود به هند، گفت که بازارهای بزرگ امریکا برای 

بازارهای  و همین طور  است  فراهم  صادرات کاالهای هندی 

هند  امریکایی.  کاالهای  صادرات  روی  به  هندی  بزرگ 

عدم  سیاست  اتخاذ  خاطر  به  خود،  استقالل  کسب  از  پس 

سیاست  در  برجسته ای  جایگاه  رسد،  جنگ  دوران  در  تعهد 

و واشنگنت در رسارس  امریکا نداشت. دهلی جدید  خارجی 

فروپاشی  با  هم زمان  بودند.  دور  هم  از  رسد  جنگ  دوران 

اتحاد جامهیر شوروی و پایان گرفنت جنگ رسد، پدیده هایی 

چون خیزش چین به عنوان یک قدرت اقتصادی آسیایی که 

می تواند معادالت قدرت در آسیا را دگرگون کند و گسرتش 

تروریزم در آسیا به عنوان خطر امنیتی برای دو کشور پس از 

یازدهم سپتامرب سال ۲۰۰۱، سیاست خارجی امریکا و هند 

را به هم نزدیک کرد.

است  قرار  که  می رود  هند  به  رشایطی  در  دقیقا  ترامپ 

امریکا پس از ۲۰ سال حضور نظامی، پای خود را از بحران 

با  حقوقی  سند  یک  امضای  با  و  کند  بیرون  افغانستان 

دنبال  به  امریکایی ها  از خروج،  قبل  اما  کند؛  طالبان صلح 

این استند تا پیامدها و دست آوردهای ناشی از این خروج را 

جریان  در  را  خود  منطقه ای  متحدان  و  کرده  آسیب شناسی 

بگذارند. در سال های اخیر، هند سیاست های ضد طالب را 

دنبال کرده و نسبت به ظهور مجدد طالبان ترس دارد؛ زیرا 

دهلی جدید معتقد است که طالبان مؤلد پاکستان استند و 

مرشوعیت دهی به این گروه، سیاست های خارجی هند را در 

سطح منطقه به چالش می کشد؛ به همین خاطر، در حامیت 

نحوی  به  و  برداشته  گام  احتیاط  با  افغانستان  روند صلح  از 

غنی  آقای  رهربی  به  ملی  وحدت  حکومت  سیاست های  از 

کرد. حامیت 

دشمنی هند و پاکستان

رقابت های  میدان  به  اخیر،  سال های  طی  افغانستان، 

کدام  هر  است.  شده  مبدل  پاکستان  و  هند  استخباراتی 

راهربدهای  شکست  برای  خویش  سهم  به  کشورها  این 

با  هند  مثال،  شده  اند؛  متوسل  ابزاری  هرگونه  به  هم دیگر 

در حوزه های  به رسمایه گذاری های هنگفت  اقتصادی،  ابزار 

این  بازسازی  خصوص  در  و  آورد  روی  افغانستان  مختلف 

اساسی  هدف  زیرا  شد؛  متقبل  را  زیادی  هزینه های  کشور، 

و  تنگ تر  اسالم آباد  برای  را  حلقه  بتواند  که  است  این  هند 

عمق اسرتاتژیک پاکستان را خنثا کند؛ همین طور، اسالم آباد 

برنامه های  تا  بنیادگرا، کوشش می کند  با حامیت گروه های 

دیگر،  بیان  به  بکشد.  چالش  به  را  جدید  دهلی  راهربدی 

برای  امنیتی  رضورت  یک  دارای  مرکزی  آسیای  منطقه ی 

از نگاه اسرتاتژیک، روابط نزدیک و حسنه  پاکستان است و 

گرفته،  قرار  مرکزی  آسیای  محدوده ی  در  که  کشورهایی  با 

حال،  عین  در  و  می دهد  ارتقا  را  اسالم آباد  امنیتی  رشایط 

و  مرکزی  آسیای  در  و حرکات سیاسی دهلی جدید  مانورها 

افغانستان، دارای تبعات گسرتده  برای اسالم آباد می باشد و 

پاکستان در یک  باعث شد که  در واقع رسمایه گذاری هند، 

محارصه ی اقتصادی و امنیتی قرار گیرد. دولت هند می کوشد 

تا ابتکار عمل  را در سطح منطقه به دست گیرد و نیز این امر 

مهم را نیز در نظر دارد که بسیاری از کشورهای هژمون مثل 

ایران، منافع اسرتاتژیکی  شان را در  امریکا، روسیه، چین و 

منطقه توسعه دهند و این نشان می دهد که کشورهای منطقه 

بر  ابتکار عمل هند  این کشورها دارد.  برای  اهمیت خاصی 

بر  و  تعریف شده  پاکستان  و کنار گذاشنت  اساس دور زدن 

اساس این تعریف، هر طرحی که در آسیای مرکزی، منجر به 

می کند. خودداری  باشد،  پاکستان  راه  از  عبور 

ترامپ به هند رفت
 نقش دهلی جدید در تحول صلح افغانستان

والی فراه:
افراد فاسد مانع فعالیت هایم هستند

سیدمهدی حسینی
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امســال  انتخابــات  اغراقــی،  هیــچ  بــدون 

انتخابــات  بدتریــن  و  پرحاشــیه ترین  از  یکــی 

ممکــن بــود کــه پیــش از برگــزاری، بــه دلیــل 

گفت وگوهــای صلــح رسنوشــتش مشــخص نبــود 

و  کوتــاه  بســیار  زمــان  در  انتخابــات  ناگهــان  و 

و  شــد  برگــزار  زیــادی  چالش هــای  بــا  محــدود 

ــات و زمــان شــامرش آرا،  ــان انتخاب ســپس در جری

هــر روز اتفــاق تــازه ای رخ داد و هــر روز حاشــیه ی 

و  بســنت ها  اتهــام  بــازار  شــد.  خلــق  جدیــدی 

ــول  ــا ط ــود و ماه ه ــرم ب ــز گ ــی نی ــکالت تخنیک مش

کشــید تــا پــس از چنــد بــار شکســته شــدن زمــان 

و تقویــم انتخاباتــی، نتیجــه ی ابتدایــی و نهایــی 

آن اعــالم شــود. حــاال کــه نتیجــه اعــالم شــده 

قبــول  را  آن  برنــده،  و  بازنــده  نامــزدان  اســت، 

ــالء  ــدی و خ ــران ج ــرف بح ــه ط ــور ب ــد و کش ندارن

و  انتخابــات  کمیســیون   مــی رود.  پیــش  قــدرت 

ــه  ــه ب ــا توج ــات ب ــکایت های انتخاب ــیون ش کمیس

ــا  ــوژی نیــز کمــک می گرفتنــد، ب ایــن کــه از تکنول

ــتند  ــت، نتوانس ــار می رف ــه انتظ ــه ک ــف آن گون تأس

ــه  ــان برســانند. ب ــه پای ــی ب ــه خوب ــن پروســه را ب ای

غیــر از تیم هــای انتخاباتــی و مــردم، حتــا ناظــران 

صحــه  انتخابــات  ســالمت  بــر  نیــز  انتخاباتــی 

تردیــد  و  دیــده ی شــک  بــه  آن  بــه  و  نگذاشــته 

نگریســتند.

حــاال کــه نتیجــه ی نهایــی اعــالم شــده و کشــور 

ــت،  ــور اس ــه دو رییس جمه ــت یابی ب ــال دس در ح

اعالمیــه ی کمیســیون شــکایت های  اســاس  بــر 

انتخاباتــی و بــه نقــل از دو عضــو ایــن کمیســیون، 

ــیدگی  ــیون رس ــو کمیس ــی، عض ــد عظیم دین محم

کــه  بــود  آمــده  انتخاباتــی  شــکایت های  بــه 

ــات، فیصله هــا و کارهــا  کمیســیون مســتقل انتخاب

را در بــاره ی شــکایت های اســتینافی بــه صــورت 

ــر  ــح  ه ــای واض ــاس طرزالعمل ه ــر اس ــت و ب درس

دو کمیســیون تطبیــق نکــرده اســت کــه اگــر چنیــن 

می شــد و همــه چیــز صادقانــه مــورد بررســی قــرار 

و  باطــل  رأی  ۸۰هــزار  بــه  نزدیــک  می گرفــت، 

ــه  ــرد. در اعالمی ــر می ک ــات تغیی ــت انتخاب رسنوش

کمیســیون،  ایــن  عضــو  دیگــر  کــه  بــود  آمــده 

دبیرخانــه ی  رییــس  اعتــامدی،  چمن شــاه 

ــی  ــکایت های انتخابات ــه ش ــیدگی ب ــیون رس کمیس

نیــز گفتــه اســت کــه اعــالم نتیجــه ی نهایــی بــدون 

ــت.  ــوده اس ــکایات ب ــیون ش ــا کمیس ــی ب هامهنگ

شــکایت های  کمیســیون  کــه  اســت  جالــب 

انتخاباتــی، پــس از چنــد ســاعت از نــرش ایــن 

اعالمیــه، آن را اصــالح و اظهــار نظرهــای دیــن 

از  را  اعتــامدی  چمن شــاه  و  عظیمــی  محمــد 

ــرار  ــه ق ــود ک ــخص ش ــا مش ــرد ت ــذف ک ــه ح اعالمی

بــه  افغانســتان  انتخابــات  حاشــیه های  نیســت 

پایــان برســد.

رشایــط  در  کشــور  کــه  وجــودی  بــا  حــاال 

و  جنــگ  صلــح،  گفت وگوهــای  بــرای  بحرانــی 

ــزد  ــرار دارد، دو نام ــا ق ــروس کرون ــرتل وی ــا کن حت

ــدن  ــاده ش ــال آم ــی در ح ــه و غن ــاز، عبدالل پیش ت

بــرای برگــزاری مراســم تحلیــف و معرفــی افــراد 

ــتند.  ــه اس ــکیل کابین ــا و تش ــرای والیت ه ــود ب خ

برگــزاری  بــرای  را  کمیســیونی  نامــزد،  دو  هــر 

ــان  ــن نش ــد و ای ــرده ان ــن ک ــف تعیی ــم تحلی مراس

دارد.  کشــور  در  جــدی  جنجــال  و  بی ثباتــی  از 

ــرص  ــری در ق ــم دیگ ــی ارگ و مراس ــم تحلیف مراس

ســپیدار برگــزار خواهــد شــد. هــر دو طــرف در 

حــال دعــوت از مهامنــان و ســفیران کشــورهای 

در  افغانســتان  تــا  اســتند  مراســم  بــه  دیگــر 

رییس جمهــور  دو  دارای  بی ســابقه  اتفــاق  یــک 

ــه ای اســت کــه شــاید حتــا  ــه گون باشــد. رشایــط ب

پادرمیانــی و راه حــل سیاســی نیــز بــرای حــل ایــن 

بحــران جــدی وجــود نداشــته باشــد. روز گذشــته، 

حامدکــرزی، رییس جمهــور پیشــین و عبدالــرب 

رســول ســیاف، از رهــربان جهــادی افغانســتان، 

ــه ی  ــق اعالمی ــدار و طب ــی دی ــدارشف غن ــا محم ب

بحــث  صلــح  رونــد  و  جــاری  اوضــاع  روی  ارگ، 

ــه  ــه عبدالل ــا عبدالل ــره، ب ــن دو چه ــد. ای ــرده ان ک

نیــز در قــرص ســپیدار دیــدار کــرده و در اعالمیــه ی 

ریاســت اجرائیــه آمــده اســت کــه در پیونــد بــه 

بحــران ناشــی از نتیجــه ی انتخابــات و راه هــای 

برون رفــت از آن گفت وگــو شــده اســت. از طــرف 

ــا  ــز ب ــخ نی ــور، والــی پیشــین بل دیگــر عطامحمــد ن

نظــر  بــه  و  کــرده  غنــی گفت وگــو  محمــدارشف 

می رســد کــه هــر دو طــرف در حــال تیم ســازی 

و یارگیــری اســتند. از طرفــی کمیســیون انتخابــات 

مدعــی اســت کــه متــام فیصله هــای کمیســیون 

بــر اســاس قانــون و  شــکایت های انتخاباتــی را 

ــه  ــت. ب ــرده اس ــق ک ــود تطبی ــای موج طرزالعمل ه

ــه عــدم اظهــار نظــر  ــا توجــه ب نظــر می رســد کــه ب

حتــا  افغانســتان،  انتخابــات  بــاره ی  در  امریــکا 

برگــزاری مراســم تحلیــف نیــز منی توانــد پایــان 

افغانســتان  در  انتخاباتــی  و  سیاســی  منازعــات 

باشــد؛ کشــمکش هایی کــه ممکــن اســت فقــط 

بــا یــک جرقــه و یــا بی احتیاطــی منجــر بــه بلــوای 

بــزرگ و حل ناشــدنی در کشــور شــود.

جنجال انتخابات و 
تحلیف دو نامزد

رحیم ملک زی
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روز شنبه )3 حوت(، پس از ۱۹ سال جنگ، ایاالت متحده 

و طالبان با احتیاط کامل »کاهش خشونت ها« را برای هفت 

روز در افغانستان آغاز کردند که یک تالش آزمایشی در یک 

آتش بس جزئی است. اگر این آزمایش موفقیت آمیز باشد، ۲۹ 

فربوری برای برگزاری مراسِم امضای قراردادی تعیین خواهد 

شد که منجر به رشوع مذاکرات گسرتده تر صلح می شود.

طالبان دلیل خوبی برای عمل کردن به تعهدات و توقف 

طرح  این  پایه ی  بر  دارند؛  هفته  یک  برای  شان  عملیات 

یک  آینده،  سال  تابستان  تا  متحده  ایاالت  پیشنهادشده، 

چهارم از تقریبا ۱۲۰۰۰ نیرویش را از افغانستان خارج خواهد 

کرد. این هدف مشرتکی میان طالبان و رییس جمهور ترامپ 

ریاست جمهوری  انتخابات  در  دوباره  می خواهد  که  است 

کاندید شود و ادعا می کند طوالنی ترین جنگ ایاالت متحده 

را به پایان می رساند. به هر حال، روند بزرگ تر صلح که قرار 

است در ادامه آغاز شود، بسیار دشوارتر خواهد بود و طالبان، 

و عالقه ی  نیستند. بی صربی  آن  پیچیده کننده ی  تنها عامل 

کُنِد  تالش های  هوس گونه ی  اخالل  برای  ترامپ  شدید 

باید در نظر گرفت. نیز  را  سیاسی 

در  متحده  ایاالت  جنگ  ترامپ،  که  بود   ۲۰۱۲ سال 

افغانستان را یک »بیهودگی کامل« خواند و گفت وقت خروج 

از افغانستان است. اگر اتفاق بدی در روند صلح افغانستان 

از  پیش  ترامپ  آیا  شد،  خواهد  چنین  شک  بدون  که  بیفتد 

اعالم پیروزی و ترک افغانستان، مقداری تردید خواهد کرد؟ 

برنامه ای که زملی  خلیل زاد، مناینده ی ویژه ی ترامپ رس 

هنوز  توافق نامه  است. منت  پیچیده  بسیار  کرده،  مذاکره  آن 

منترش نشده؛ اما مقامات و دیگران می گویند که تقریبا مشابه 

پیش نویسی است که خلیل زاد روی آن در ماه سپتامرب توافق 

ایاالت  توافق نامه،  این  افراد،  این  بر گفته های  بنا  بود.  کرده 

 ۸6۰۰ به   ۱۲۰۰۰ از  نیروهایش  کاهش  به  ملزم  را  متحده 

برود،  پیش  اگر همه چیز خوب  و  ماه جوالی می کند  تا  نفر 

یا آن طور که طالبان روز  نیروها صفر خواهد شد  این  شامر 

منجر  توافق نامه  این  بودند،  نوشته  شان  بیانیه ی  در  جمعه 

مان  مردم  تا  نیروهای خارجی خواهد شد  »خروج متامی  به 

و  بتوانند در سایه ی یک حکومت اسالمی، زندگی صلح آمیز 

باشند.« داشته  سعادت مندی 

گروه های  دیگر  یا  القاعده  داعش،  به  نباید  طالبان 

تروریستی ای که قصد حمله به غرب را دارند، پناه دهند. این 

و  امریکایی  نیروهای  میان  هم کاری  زمینه ی  حتا  توافق نامه 

می کند.  فراهم  نیز  را  تروریزم  علیه  مبارزه  بخش  در  طالبان 

انتظار می رود که مذاکرات صلح میان متام جناح های داخلی 

دولت  اما  شود؛  آغاز  توافق نامه  امضای  از  پس  روز  ده  طی 

مرکزی در کابل به رهربی ارشف غنی درگیر یک جنگ داخلی 

ایفا کند. را  نتواند نقش مؤثری  امکان دارد  و  قدرت است 

جدید  اساسی  قانون  یک  به  می تواند  گفت وگوها  آن 

نقش  افغانستان،  دولت  آینده ی  در  طالبان  به  و  بینجامد 

نیاز  پیچیده،  روند  این  حفظ  و  پیش برد  برای  بدهد.  مهمی 

لحاظ  به  هم  و  دیپلامتیک  لحاظ  به  هم  واشنگنت  تا  است 

یعنی  این  باشد؛  داشته  حضور  افغانستان  در  مالی  کمک 

شد. خواهد  پولی  رسمایه گذاری  به  مجبور  امریکا  کنگره ی 

لیدنسی  سناتور  است.  نداده  رخ  هنوز  اتفاقات  این 

همین  از  جمهوری خواه،  مطرح  چهره های  دیگر  و  گراهام 

اکنون از اعتامد به طالبان و به اعتقاد آنان عمل احمقانه ی 

یک  اند.  کرده  گله  نفر،   ۸6۰۰ از  کمرت  به  نیروها  کاهش 

سال  در  امریکایی  نیروهای  دارد:  وجود  کاربردی  پرسش 

نابود کنند؛  را  القاعده  تا  را اشغال کردند  افغانستان   ۲۰۰۱

گروهی که از پناه گاهش در افغانستان دست به حمالت ۱۱ 

سپتامرب زده بود؛ بنا بر این، آیا بدون حضور نیروها، نیازهای 

شد؟ خوهد  برآورده  امریکا  ضدتروریستی 

بازنشسته ی ارتش که در دوره های  داگالس لوت، جرنال 

جنگ  در  مختلف،  رییس جمهور  دو  ریاست جمهوری 

افغانستان حضور داشته است، می گوید که جواب این پرسش 

مثبت است. او به من گفت: »تهدید، دیگر به اندازه ی سال 

ما  و  است  شده  نابود  بیشرت  القاعده  اکنون  نیست،   ۲۰۰۱

نیز نسبت به زمانی که موشک های کروز را به بیابان ها پرتاب 

می کنیم.«  عمل  بهرت  تروریزم  علیه  مبارزه  در  می کردیم، 

پرسش های دیگر می تواند به نوعی دشوار باشد. بسیاری 

اند که به محض آن که  این نتیجه رسیده  به  امریکا  از مردم 

بر  کردن  غلبه  از  فراتر  افغانستان،  در  متحده  ایاالت  جنگ 

ناکامی  یک  به  تبدیل  جنگ  این  یافت،  گسرتش  القاعده 

غم انگیز و پرهزینه شد. به رسمیت شناخنت رصیح طالبان به 

عنوان یک نیروی مرشوع سیاسی توسط ایاالت متحده، مهر 

تأییدی بر این مدعا است. اجازه دادن به طالبان برای سهیم 

امیدهای  مرکزی،  دولت  بر  بالقوه  تسلط  یا  قدرت  در  شدن 

به یک حکومت   افغانستان  تبدیل  به  برای کمک  باقی مانده 

بین می برد. از  را  تأیید  قابل  مردم ساالری 

زنان  که  می گفتند  تربیک  به هم دیگر  امریکایی ها  زمانی 

افغانستان را از افراط گرایی اسالمی نجات داده اند. رهربان 

بخش  در  زنان  حقوق  از  دارند  قصد  که  اند  گفته  طالبان 

آموزش و کار حفاظت کنند؛ اما پیشینه ی این گروه در بسنت 

مکاتب، منع زنان از حضور در مکان های عمومی و بدتر از آن، 

اعتامد بسیاری کمی را نسبت به این گروه به وجود می آورد.

ایاالت  پیشین  سفیر  کروکر،  رایان  شمول  به  بسیاری ها 

گفت:  من  به  کروکر  استند.  بدبین  افغانستان،  در  متحده 

»زنان را تشویق کردیم تا به پا بخیزند. اکنون به نظر می رسد 

اند.« آن ها  مرصف پذیر  که 

ترامپ دیپلامسی خودش را بیشرت از یک بار مختل کرده 

سال  سپتامرب  در  طالبان  و  متحده  ایاالت  که  زمانی  است. 

بدون  ترامپ  رسیدند،  آزمایشی  توافق نامه ی  یک  به  گذشته 

فکر کردن به آن، تصمیم گرفت که می خواهد رهربان طالبان 

سال یاد  از  پیش  روز  سه  هم  آن  باشکوه،  مراسم  یک  برای 

بیایند. دیوید  کمپ  به  سپتامرب   ۱۱ حمالت 

طالبان که اثری از آن ها در عکس های بزرگ دسته  جمعی 

کنگره،  در  جموری خواهان  نپذیرفتند.  منی شود،  دیده 

چریکی  گروهی  یک  رهربان  آوردن  و  شمردن  محرتم  ایده ی 

کردند؛  تقبیح  را  مری لند  در  ریاست جمهوری  ساختامن  به 

اعالم  ترامپ  است.  کشته  را  امریکایی   ۱۸۰۰ که  گروهی 

در  را  طالبان  او  می کند.  لغو  کامال  را  توافق نامه  آن  که  کرد 

امریکایی شد،  به کشته شدن یک رسباز  حمله ای که منجر 

خواند. »مرده«  را  صلح  گفت وگوهای  و  دانست  مقرص 

خلیل زاد نزدیک به شش ماه زمان نیاز داشت تا آن توافق 

را دوباره زنده کند. اگر توافق نامه ی ۲۹ فربوری پابرجا مباند، 

را  تن   ۸6۰۰ به  امریکایی  رسبازان  کاهش  امتیاز  ترامپ 

دوره ی  پایان  در  که  شامری  هامن  می داند؛  خود  آن  از  نیز 

بود. مستقر  کشور  این  در  اوباما،  ریاست  جمهوری 

انتخاباتی می خواهد، این  اما آن چه ترامپ واقعا در سال 

با  استند.  به خانه  آمدن  راه  بگوید رسبازان هم در  است که 

کار  این  افغانستان،  سیاسی  پیچیدگی های  درنظرداشت 

که  می دهند  هشدار  دیپلامت ها  است.  ناممکن  احتامال 

یک  به  رسیدن  برای  افغانستانی  طرف های  بر  آوردن  فشار 

توافق نامه ی صلح، می تواند این روند را با شکست روبه رو کند. 

اگر ترامپ می خواهد به عنوان بخشی از یک توافق نامه ی 

نیازهای ضدتروریستی  کند،  بحران جلوگیری  از  که  جامعی 

امریکا را برآورده کرده و فرصتی برای صلح به افغانستان بدهد، 

رسبازان امریکایی را به کشور برگرداند، باید از خویشنت داری 

غیر معمولی استفاده کند.

دست آوردهای  ترامپ  ریاست جمهوری،  سال  سه  از  پس 

آغازگر روی دادهای  او،  ندارد.  کارنامه  در  زیادی  دیپلامتیک 

نشست هایی  مانند  روی دادهایی  شد؛  زیادی  اخالل گرانه ی 

با کیم جونگ اون، جنگ های تجاری و خروج از توافق نامه ی 

داشته  کمی  محسوس  اما دست آوردهای  ایران؛  با  هسته ای 

است.

در صورتی که آغاز روند صلح برای افغانستان موفق شود، 

می تواند یک دست آورد واقعی باشد؛ البته تنها در صورتی که 

او )ترامپ( از رس راه خودش کنار برود.
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اســت  نزدیــک  طالبــان  و  امریکایــی  مقامــات 

ــرای  ــت ب ــرار اس ــد. ق ــا کنن ــی را امض ــق صلح تواف

هفــت روز افغانســتان شــاهد کاهــش خشــونت باشــد 

کــه بــه مثابــه برهــه ی آزمایشــی صداقــت دو طــرف و 

کنــرتل بــر نیروهــای خــود اســت. بــه فــرض ایــن کــه 

همــه چیــز خــوب پیــش بــرود و آزمــون هفــت روزه ی 

شــود،  رس  موفقیــت  بــه  نیــز  خشــونت  کاهــش 

گفت وگــوی میــان افغان هــا، کــه قــدم بعــدی گفتــه 

شــده اســت، بــه فــرض وقــوع آن یــک فراینــد دشــوار 

خواهــد بــود. عــالوه بــر پراکندگی هــا و چنددســتگی 

ــه از آن  ــه ای ک ــتان و جامع ــت افغانس ــب دول در جان

بــا  کــردن  نفــس گفت وگــو  منایندگــی می کنــد، 

طالبــان کار دشــواری اســت. رهــربان طالبــان در 

گذشــته نشــان داده انــد کــه بــه باورهــای دگــم 

خــود بیشــرت از هــر مصلحــت دیگــر پابندنــد، منافــع 

واقعــی طالبــان نیــز آنــان را از ســازش بــا یــک نظــام 

دموکراتیــک بــاز مــی دارد. هم چنیــن ایــن گــروه 

ســابقه هــم کاری و ائتــالف بــا هیــچ گــروه و جریــان 

ــدارد.  ــر را ن ــی دیگ سیاس

پابنــدی طالبــان بــه ایدیولــوژی شــان از آغــاز 

تــا حــاال، بــه وجــود تغییــر رشایــط و مواجهــه بــا 

ــان  ــروه طالب ــوت گ ــاط ق ــخت، از نق ــای س چالش ه

اســت. ایــن گــروه بــا وجــود مخالفت هــای جهانیــان، 

شــان  امیراملؤمنین بــاوری  و  اســالمی  امــارت  از 

ــود  ــاال از خ ــا ح ــی ت ــه انعطاف ــچ گون ــت و هی نگذش

نشــان نــداده اســت. رویکــرد طالبــان بــه قــدرت تــا 

حــاال از الگــوی همــه یــا هیــچ تبعیــت کــرده اســت. 

متامیت خواهــی،  متضمــن  طالبــان  اعتقــادات 

ــل  ــر قاب ــور غی ــت. ام ــر اس ــرد تک ــی و ط اقتدارگرای

اعتقــادات  ایــن  در  ســازش ناپذیر  و  گفت وگــو 

ــو  ــرای گفت وگ ــی را ب ــه فضای ــت ک ــاد اس ــدر زی آن ق

و تغییــر باقــی منی گــذارد. اقتدارگرایــی طالبــان 

شــخصی و ایدیولوژیــک اســت. امیراملؤمنیــن در 

ــول  ــان اســت، ق ــرای طالب ــان مســؤولیت ب ــع پای واق

و تجویــزی کــه بــه امیراملؤمنیــن ختــم شــود، افــراد 

طالبــان حــارض بــه اجــرای آن اســتند؛ حتــا بــه رضر 

ــردم  ــام م ــل ع ــر. قت ــان های دیگ ــه انس ــود و هم خ

در دوران جنــگ بــا تنظیم هــای دیگــر و در دوران 

آثــار  بــردن  از بیــن  شــورش گری پــس از ۲۰۰۱، 

ــپس  ــی و س ــای ایران ــتار دیپلومات ه ــتانی، کش باس

رسبــاز زدن از مســؤولیت گرفــنت بابــت آن و محاکمــه 

در  رسســختانه  ایســتادگی  و  آن  عامــالن  کــردن 

ــد  ــه هرچن ــه و هم ــی، هم ــات بین امللل ــر مطالب براب

ــود،  ــز ب ــن گــروه نی ــه رضر وجهــه و منافــع خــود ای ب

بــاز هــم بــه دلیــل فرمــان رهــربی عملــی شــده انــد. 

ــی  ــارز ایدیولوژیک ــر تب ــوع دیگ ــاری ن ــالت انتح حم

ایــن گــروه اســت کــه هرچنــد جــای امــا و اگــر 

ــز از  ــنت تجوی ــل گرف ــه دلی ــا ب ــاد دارد؛ ام ــی زی رشع

ســوی رهــربی طالبــان بــه کــرت در افغانســتان 

ــر اهــداف  ــه ب ــرای حمل ــن گــروه ب ــراد ای از ســوی اف

نظامــی و غیــر نظامــی اســتفاده شــده اســت. فرمــان 

رهــربی خــط رسخ و هدایت کننــده ی رفتــار طالبــان 

ــرای خــود  ــان ب ــراد طالب اســت و گذشــت از آن را اف

محــال می داننــد.  

طالبــان گذشــته گرا اســتند و کــامل مطلــوب 

آموزه هــای  مــوی  بــه  مــو  کــردن  پیــاده  در  را 

ــرای طالبــان  مدرســه ای خــود می داننــد. ایــن کار ب

فقــط جنبــه ی اعتقــادی نــدارد، بلکــه بــه لحــاظ 

پــرورده ی  طالبــان  رهــربان  ذایقــه ی  اجتامعــی، 

ــوده  ــای مــدرن ب محیط هــای روســتایی و دور از دنی

اســت و از ایــن رو بــرای باشــندگان جنــگ زده ی 

اکــر روســتاها و حتــا مراکــز والیــات بــرای ایــن 

گــروه مرشوعیت ســاز بــوده اســت. آنــان نــه تنهــا 

مثــال دموکراســی را بــه لحــاظ رشعــی دچــار اشــکال 

می بیننــد، بلکــه بــه لحــاظ علمــی و عملــی نــه آن را 

می شناســند و نــه تاریخچــه، اهمیــت و کارکــرد آن را 

ــت  ــای حکوم ــد. طرزالعمل ه ــده می توانن ــه ش متوج

ــان  ــان دســت وپاگیر اســت. طالب ــرای طالب مــدرن ب

اقتصــاد و سیاســت مــدرن را تجربــه نکــرده و از 

ــردم  ــود و م ــی خ ــادی و سیاس ــع اقتص ــن رو مناف ای

ــروزی ارزش گذاشــته  ــر حســب شــاخص های ام را ب

منی تواننــد. از ایــن رو وقتــی از یــک موضــع مــدرن 

مثــال بخواهیــم بــا طالبــان مذاکــره کنیــم، در واقــع 

دو دنیــای بســیار متبایــن رو در رو قــرار می گیــرد 

ــود.  ــم می ش ــیار ک ــل بس ــکان درک متقاب ــه ام ک

طالبــان افغانســتان را اشــغال شــده از ســوی 

تشــکیل  دولــت  می داننــد.  متحدانــش  و  امریــکا 

حکومــت  ندارنــد.  قبــول  را  بــن  از  پــس  شــده 

قانــون  می داننــد.  دست نشــانده  را  افغانســتان 

ــان،  ــوق زن ــی، حق ــرش، دموکراس ــوق ب ــی، حق اساس

و  دانش هــا  اکــر  و  بیــان  آزادی  آزاد،  رســانه های 

بیگانــه می داننــد  و  پدیده هــای غربــی  را  هرنهــا 

و در دوران تســلط امــارت اســالمی ایــن ارزش هــا 

ــون  ــن اکن ــز همی ــرده و نی ــوب ک ــدت رسک ــه ش را ب

ــا رویکــرد معمــول  در مناطــق تحــت کنــرتل شــان ب

موضــع  می کننــد.  حکومــت  شــان  مدنیت ســتیز 

طالبــان بــا هــر نــوع دیــدگاه کشــورداری نویــن 

ــع،  ــالف موض ــن اخت ــت ای ــاد دارد. پش ــه ی زی فاصل

تضــاد گســرتده ی ســنت و تجــدد خوابیــده کــه 

بــه  از کشــورهای اســالمی  کــامکان در بســیاری 

ــت- ــاد دول ــد. تض ــده ان ــل نش ــل و فص ــتی ح درس

ملــت، کــه ریشــه در ســتیز بــا دولــت و اقتــدار دولتــی 

دارد، عنــرص دیگــری اســت کــه ایــن تبایــن را بیشــرت 

ــز  ــکل روح دولت گری ــه ش ــان ب ــون طالب ــد؛ چ می کن

ــد  ــا فراین ــه ب ــت ک ــتایی اس ــه ای و روس ــی قبیل زندگ

ــد دارد.  ــور پیون ــن کش ــت در ای ــکیل دول ــص تش ناق

طالبــان در تاریــخ خــود ســابقه ی همــکاری و 

ائتــالف بــا هیــچ گــروه داخلــی را نداشــته انــد. 

ایــن گــروه حتــا حــزب اســالمی حکمت یــار را در 

دوران مخالفــت ایــن حــزب بــا حضــور نیروهــای 

ــا وجــود  ــت افغانســتان، ب ــی و دول ائتــالف بین امللل

دشــمن مشــرتک بــه عنــوان متحــد خویــش نپذیرفتــه 

ــد. طالبــان خواهــان تســلیمی همــه گروه هــا و  بودن

ــس از  ــا پ ــد و حت ــی بودن ــی و نظام ــای سیاس نیروه

تســلیمی همــکاری حضــور ایــن نیروهــا در صفــوف 

شــان یــا در برخــی مناصــب و ســمت ها جنبــه ی 

تکتیتکــی داشــت و طالبــان بــه غیــر از نیروهــا و 

ــخصی  ــروه و ش ــچ گ ــه هی ــش ب ــی خوی ــارص اصل عن

اعتــامد نداشــتند. بــه لحــاظ رشعــی و شــکلی همــه 

ــد و  ــه امیراملؤمنیــن طالبــان بیعــت می کردن ــد ب بای

حتــا پــس از ایــن بیعــت، آنــان متحــد برابــر طالبــان 

و  مشــکوک  عنــارص  بلکــه  منی شــدند،  شــناخته 

تنظیم هــای  رهــربان  از  برخــی  بودنــد.  مظنــون 

جهــادی، کســانی مثــل محمــد اکــربی، رهــرب یــک 

شــاخه ی حــزب وحــدت، ایــن رشایــط را داشــت. 

ــتبانی  ــان پش ــه از طالب ــری ک ــای دیگ ــا تنظیم ه حت

حــزب  و  انقــالب  حرکــت  مثــل  بودنــد،  کــرده 

ــد منحــل می شــدند  اســالمی شــاخه ی خالــص، بای

و منی توانســتند بــا حفــظ هویــت متحــد طالبــان 

ــد.  ــی مبانن باق

بیــن  بــودن طالبــان  دگم اندیشــی و عقب گــرا 

ایــن گــروه و دنیــای مــدرن فاصلــه ی زیــادی ایجــاد 

ــا مذاکــره و گفت وگــو کار  می کنــد کــه پرکــردن آن ب

ــن  ــی ای ــی و اقتدارطلب ــت. متامیت خواه ــوار اس دش

گــروه تــا حــاال باعــث شــده کــه ایــن گــروه بــا هیــچ 

گــروه و جریــان داخلــی دیگــر اتحــاد یــا ائتــالف 

نداشــته باشــد یــا بــر رس تقســیم قــدرت ســازش 

کــرده باشــد. طوالنــی شــدن فراینــد گفت وگــوی 

امریکایی هــا بــا ایــن گــروه نیــز ناشــی از همیــن امــر 

بــوده اســت. در هــر صــورت، عامــل مهــم و اساســی 

ــی  ــخ سیاس ــده در تاری ــش تعیین کنن ــه نق ــر ک دیگ

افغانســتان داشــته، بــه کــرات دیــده شــده کــه حتــا 

ســنگ هــر نــوع ایدیولوژی گرایــی و دگم اندیشــی 

ــزی نیســت جــز  ــن عامــل چی را آب کــرده اســت. ای

ــه شــمول  وضعیــت خــاص رشایــط اقتصــاد کشــور ب

مقاومــت  ضخیــم  یخ هــای  آیــا  جنــگ.  اقتصــاد 

طالبــان هــم در برابــر ایــن عامــل باالخــره آب شــده و 

طالبــان حــارض اســتند بــرای دســت یابی بــه منابــع 

ــا  ــوند؟ حت ــن ش ــوه پایی ــت از ک ــارت و ران ــداد، غ ام

ــاز هــم  اگــر پاســخ بــه ایــن پرســش مثبــت باشــد، ب

رهــربان طالبــان بــا چالــش عمــده ای مواجــه اســتند؛ 

چــون هــر نــوع پذیــرش مســاهمه و گذشــت رصیــح، 

منجــر بــه بــر افتــادن نقــاب از ســیامی واقعــی ایــن 

ــجام  ــه انس ــه زدن ب ــر صدم ــود و خط ــربان می ش ره

و یک پارچگــی گــروه را کــه نقطــه ی قــوت شــان 

اســت، در پــی دارد. افشــا شــدن ایــن امــر کــه جنــگ 

و صلــح افغانســتان، حتــا جهــاد و شــهادت ناشــی از 

ــت  ــرای پاس داش ــن و ب ــن و دی ــع درون زای وط مناف

ارزش هــای درونــی نیســت، باعــث می شــود کــه 

ســختی و یک پارچگــی طالبــان نیــز دود شــود و 

ــعاب  ــاهد انش ــامال ش ــا احت ــگاه م ــرود و آن ــوا ب ــه ه ب

و ظهــور گــروه جنگــی دیگــری اســتیم و یــا انحــالل 

گروه هــای  ظهــور  و  طالبــان  نظامــی  نیروهــای 

ــر.  ــی و دیگ ــی و جرم جنگ

روز یادداشت 

دشواری گفت وگو
 با طالبان

شبیر احمد

نویسنده

نویسنده: دویل مک مانوس – لس آنجلس تایمز

مرتجم: مهدی غالمی
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از  شــامری  حــوت(   ۴( یک شــنبه  روز 

برگشــت کنندگان و بی جاشــدگانی کــه در 

ــهر  ــه ی ۱3 ش ــرتان ناحی ــاحه ی چهل دخ س

کابــل زندگــی می کننــد، بــا سیدحســین 

امــور  وزارت  رسپرســت   بلخــی،  عاملــی 

و  دیــدار  بازگشــت کنندگان،  و  مهاجــران 

او در میــان گذاشــتند.  بــا  مشــکل های  شــان را 

در  کــه  ایــن  بــا  چهل دخــرتان  ســاحه ی  بی جاشــدگان   

و  امکان هــا  کم تریــن  بــه  امــا  می کننــد؛  زندگــی  پایتخــت 

ندارنــد. دست رســی  شــهری  زندگــی  ابتدایــی  ســهولت های 

بیشــرت بی جاشــدگان درون مــرزی و همین طــور مهاجــران 

ــی و امنیــت صحــی  برگشــته از بیــرون؛ از نداشــنت امنیــت غذای

رنــج می برنــد.

فرزنــدان خانواده هــای بی جاشــده در کابــل بــه مرکزهــای 

ــدوزی  ــد دانش ان ــته و از رون ــی نداش ــرورش دست رس ــوزش  و پ آم

دور نگــه داشــته شــده انــد.

ناحیــه ی  چهل دخــرتان  ســاحه ی  در  کــه  بی جاشــدگانی 

وزارت  بــا رسپرســت   دیــدار  در  زندگــی می کننــد،  کابــل   ۱3

ــرای  ــا ب ــد ت ــور مهاجــران و بازگشــت کنندگان از او خواســته ان ام

آمــوزش و پــرورش فرزنــدان شــان، ســاختامن مکتــب و دیگــر 

امکان هــای مــورد نیــاز آموزشــی را فراهــم کنــد.

ایــن در حالــی اســت کــه مــردم محــل بــرای ســاخنت مکتــب، 

ــه  ــاخت آن ب ــرای س ــا ب ــد؛ ام ــرده ان ــم ک ــود فراه ــن آن را خ زمی

همــکاری وزارت مهاجــران و بازگشــت کنندگان نیازمنــد انــد.

ــه ی  ــه اضاف ــل ب ــرتان کاب ــل دخ ــاحه ی چه ــدگان س بی جاش

ســاخت مکتــب، خواســتار کمک هــای انســانی نیــز از ســوی 

وزارت مهاجــران و بازگشــت کنندگان شــده انــد.

در پاســخ بــه خواســت بی جاشــدگان ســاحه ی چهل دخــرتان 

کابــل، رسپرســت  وزارت امــور مهاجــران و بازگشــت کنندگان، 

وعــده ی همــکاری داده و می گویــد از آن جایــی  کــه ســاحه ی 

عالــی  کمیشــرنی  اداره ی  کاری  اولویت هــای  در  نام بــرده 

نیــز   )UNHCR( پناهنــدگان  امــور  در  متحــد  ملــل   ســازمان 

ــال ۲۰۲۰  ــد در س ــالش می کن ــن وزارت ت ــده،  ای ــده ش گنجانی

بــا همــکاری اداره ی یادشــده مکتبــی در ســاحه ی چهل دخــرتان 

بــرای برگشــت کنندگان ســاخته شــود. 

بــه اســاس آمــار وزارت مهاجــران و بازگشــت کنندگان، در 

حــال حــارض دو میلیــون بی جاشــده ی درون مــرزی در ۲6 والیــت 

ــد. ــی می کنن ــتان زندگ افغانس

در کابــل ۴۷ ارودگاه ویــژه ی مهاجــران وجــود دارد کــه بــه 

گونــه ی مجموعــی ۱۲  هــزار خانــواده را در خــود جــا داده اســت؛ 

امــا آنچــه روشــن اســت، نبــود امکان هــای بهداشــتی، آمــوزش و 

ــت  ــا اس ــن اردوگاه ه ــی در ای ــی زندگ ــای رفاه ــرورش و امکان ه پ

ــد. ــج می برن ــته از آن رن ــدگان پیوس ــن بی جاش ــه ای ک

ــتان و  ــرزی در افغانس ــدگان درون م ــی بی جاش ــت زندگ وضعی

ــنت  ــی و نادیده گرف ــی طبقات ــی از بی ارزش ــل، روایت ــژه کاب ــه وی ب

حقــوق شــهروندی آن هــا از ســوی دولــت اســت.

ــاد  ــه ایج ــت ب ــی، دول ــون اساس ــاده ی )6( قان ــاس م ــه اس ب

جامعــه ی مرفــه و پیش رفتــه بــر اســاس عدالــت اجتامعــی، حفــظ 

کرامــت انســانی، حامیــت حقــوق بــرش و تحقــق دموکراســی 

ــت. ــف اس مکل

ــت کنندگان در  ــدگان و برگش ــت بی جاش ــال وضعی ــن ح ــا ای ب

کابــل و دیگــر شــهرهای افغانســتان بیان گــر ایــن اســت کــه دولــت 

مکلفیــت قانونــی اش را فرامــوش کــرده و بــه آن اعتنایــی منی کنــد.

تــا  می خواهــد  افغانســتان  دولــت  از  اجتامعــی  عدالــت 

ــرورش و  ــوزش  و پ ــه آم ــی ب ــای دست رس ــض زمینه ه ــدون تبعی ب

امکان هــای موجــود زندگــی در کشــور را بــرای همــه بــه گونــه ی 

یک ســان مهیــا کنــد.

از ســوی دیگــر دولــت بــرای حامیــت از حقــوق بــرش و تحقــق 

دموکراســی نیــز مکلفیتــش را نادیــده گرفتــه اســت؛ تبعیــض 

بــه  رســیدن  راه  کــه  اســت  بالقــوه ای  عامــل  خــود  طبقاتــی 

می بنــدد. را  دموکراســی 

سیاســی،  فلســفه ی  حــوزه ی  کنش گــران  و  دانش منــدان 

ســاده ترین تعریفــی کــه از دموکراســی داده انــد، حکومــت همــه 

ــرای همــه اســت. ب

بــا حامیــت  بایــد  را  بــه دموکراســی   زمینه هــای رســیدن 

ــری در خدمت رســانی  ــت براب ــهروند و رعای ــرشی هــر ش ــوق ب حق

ــانی  ــت در خدمت رس ــه دول ــی ک ــرد؛ زمان ــت وجو ک ــی جس دولت

نظــام سیاســی  تفــاوت می گــذارد، مســیر  میــان شــهروندان 

ــه  ــی آورد ک ــت م ــم در حرک ــوی انارشیس ــه س ــی ب را از دموکراس

سیاســی  اخیــر  رویداد هــای  در  می شــود  را  آن  نشــانه های 

اجتامعــی  انارشیســم  کــرد؛  دنبــال  افغانســتان  اجتامعــی  و 

ــان دارد  ــتان جری ــارض در افغانس ــال ح ــه در ح ــی ای ک و سیاس

ــش  ــام داع ــر ن ــی زی ــلح  سیاس ــف مس ــروه مخال ــا گ ــود ده ه و وج

قانون گریــزی دولــت  برآینــد  در  و همــه  و... همــه  و طالبــان 

افغانســتان شــکل گرفتــه اســت.

از ســویی هــم بــه اســاس مــاده ی )۱۷( قانــون اساســی، 

دولــت بــه بلند بــردن کیفیــت آمــوزش  و پــرورش در همــه ی کشــور 

ــف اســت. مکل

وزارت آمــوزش  و پــروش )معــارف(، بــه منایندگــی از حکومــت 

افغانســتان، بــه اســاس حکــم قانــون مکلــف بــه تأمیــن زمینــه ی 

آمــوزش  و پــرورش بــرای همــه شــهروندان اســت کــه بی جاشــدگان 

ــرد. ــر می گی ــز در ب را نی

 در مــاده ی )۲۲( قانــون اساســی آمــده اســت: »هــر نــوع تبعیــض 

ــنت  ــا نداش ــت.«؛ ام ــوع اس ــتان ممن ــاع افغانس ــان اتب ــاز می و امتی

دست رســی بــه امنیــت غذایــی، خدمــات بهداشــتی و آمــوزش  

و پــرورش بــرای بی جاشــدگان، بیان گــر ایــن اســت کــه دولــت 

نتوانســته از تفــاوت گذاشــنت میان شــهروندان خــودداری کــرده و به 

ــد. ــادق باش ــهروندان ص ــر ش ــی اش در براب ــای قانون مکلفیت ه

کمک رســان  ســازمان های  ایــن  وضعیتــی  چنیــن  در 

بین املللــی اســتند کــه بیشــرتین خدمت رســانی را بــه ایــن 

انــد؛ بــه نحــوی کــه  شــامر از جمعیــت افغانســتان داشــته 

درســال روان از ۹۵ هــزار خانــواده ی نیازمنــد بــه کمک هــای 

زیــر  بین املللــی  ســازمان های  را  آن  هــزار   ۵۲ زمســتانی، 

پوشــش قــرار داده انــد.

فرزندان زمین

خیمه نشینان پایتخت 
از روزگاران قدیــم تــا کنــون در در انتظار داشتن مکتب

ــن  ــل رســم ای ــات کاب کوچــه ی خراب

اســت کــه وقتــی شــاگردی بــرای 

آوازخوانــی  و  موســیقی  آموخــنت 

ــم  ــه رس ــی رود، ب ــتادی م ــش اس پی

ــر« می گــذارد  ــزد وی »گُ شــاگردی ن

کــه بــا پذیرفــنت آن، شــاگرد بــه  طــور رســمی بــه 

عــرص  در  هــر چنــد  پذیرفتــه می شــود.  شــاگردی 

ــت داده؛  ــابقش را از دس ــق س ــم رون ــن رس ــی ای کنون

ــه در  ــی ک ــامری از هرنمندان ــان ش ــم در می ــا آن ه ب

ــا  ــم پابرج ــن رس ــد، ای ــی دارن ــات زندگ ــه ی خراب کوچ

ــت. اس

ــل  ــی کاب ــه ی سنگ تراش ــه کوچ ــل ب ــز کاب  در مرک

ــی  ــد و پســت گِل ــا دیوارهــای بلن رس زدم؛ کوچــه ای ب

ــن  ــت. ای ــان اس ــه در آن منای ــل کهن ــر کاب ــه تصوی ک

ــه  ــت ک ــل اس ــای کاب ــدود کوچه ه ــی از مع ــه  یک کوچ

کوچــه  ایــن  در  صداهــا  دارد.  گذشــته  رنگ وبــوی 

طــرف  دو  اســت.  آواز  و  ســاز  صــدای  از  تلفیقــی 

کوچــه، دکان هــای هرنمندانــی اســت کــه نــان  شــان 

را از رفــنت بــه محافــل شــادی دیگــران بــه دســت 

می آورنــد. هنــوز تک وتــوک دکان هــای سازفروشــی 

ــه  ــت ک ــخص اس ــا مش ــورد؛ ام ــم می خ ــه چش ــم ب ه

ــدارد.  ــی ن ــق چندان رون

 6۴ مــردی  رسک،  کنــار  غرفه هــای  از  یکــی  در 

ســاله ای غــرق نواخــنت ربــاب اســت. در غرفــه ی 

ــروش  ــرای ف ــل ب ــره و ده ــه، دای ــاب، تبل ــش رب کوچک

گذاشــته شــده اســت.

ــاب  ــت رب ــال اس ــد س ــیری، چن ــد پنجش گل محم

اســتاد  نــزد  ربــاب  یادگیــری  بــرای  او  می نــوازد. 

ــر« گذاشــته و ده ســال هــرن نواخــنت  غالم حســین »گُ

ــت.  ــه اس ــاب را آموخت رب

ــن  ــم بی ــدن از قدی ــر مان ــد: »گُ ــد می گوی گل محم

هرنمنــدان رایــج بــود و تــا هنــوز بیــن هرنمنــدان 

خرابــات وجــود دارد؛ امــا در عــرص کنونــی ایــن رســم 

کم رنــگ شــده و کســی بــه ایــن رســم توجــه نــدارد.«

او، گُــر مانــدن پیــش اســتاد را نشــان احــرتام و 

اخــالص شــاگرد می دانــد و می گویــد کــه شــاگرد 

ــه  ــد ک ــد می کن ــتاد، تعه ــش اس ــنت پی ــر گذاش ــا گُ ب

ــه دارد و خواهــان  ــه هــرن موســیقی عشــق و عالق او ب

ــت. ــلکی اس ــورت مس ــه  ص ــنت آن ب آموخ

بــا  قبــل  ســال   ۴۸ خــودش  کــه  گل محمــد 

ــاب را  ــنت رب ــرن نواخ ــتادش ه ــزد اس ــر ن ــنت گُ گذاش

آموختــه اســت، اکنــون شــاگردان زیــادی دارد. او 

می گویــد: »هــر چنــد خــودم را اســتاد منی گویــم؛ 

ــال  ــن انتق ــه 6۰۰ ت ــم را ب ــون آموخته های ــا کن ــا ت ام

دادم. در کراچــی پاکســتان ۵۰۰ شــاگرد داشــتم و 

اکنــون در کابــل ۱۰۰ شــاگرد دارم.«

چنــد قــدم گذشــته از غرفه ی گل محمد، ســاختامن 

ــای  ــار دکان ه ــی در کن ــی و بدریخت ــه ی گِل ــه طبق س

کوچــک کــه آالت موســیقی می فروشــند، واقــع شــده 

ــت  ــدان اس ــای هرنمن ــاختامن دفرته ــن س ــت. ای اس

کــه بیشــرت ایــن هرنمنــدان محلی خــوان اســتند و 

ــای  ــه محفل ه ــدان ب ــن هرنمن ــوت ای ــرای دع ــردم ب م

ــد. ــه می کن ــا مراجع ــن دفرته ــان در ای ــی ش خوش

ســاختامن بــا زینه هــای باریــک و پرخم وپیچــی 

ــوده و  ــاختامن فرس ــن س ــودن ای ــت ب ــه بدریخ ــه ب ک

ــای از هــر  کهنــه افــزوده اســت؛ امــا صــدای ســاز و ن

ــه  ــد ک ــوش می رس ــه  گ ــاختامن  ب ــن س ــه ی ای گوش

تضــاد میــان زیبایــی و وحشــت را ایجــاد کــرده اســت.

از  هامهنــگ،  اســتاد  پــر  هامهنــگ،  خالــد 

ــن  ــه ی دوم ای ــتان در طبق ــام دار افغانس ــدان ن هرنمن

ســاختامن دفــرت کاری اش  را ایجــاد کــرده اســت. او 

گــر مانــدن را رســم  و عنعنــه ی خاصــی میــان حــوزه ی 

متدنــی هنــد و افغانســتان می دانــد.

در  مانــدن  »گــر  می گویــد:  هامهنــگ  خالــد 

افغانســتان و هنــد در گذشــته ها رایــج بــود. ایــن 

مراســم طــوری بــود کــه شــاگرد پــس از چنــد روز 

متریــن، پیــش اســتادش محفــل برگــزار می کــرد و در 

ایــن محفــل شــامری از هرنمنــدان را دعــوت می کــرد 

ــاس  ــیرینی و لب ــف ش ــواع مختل ــتادش ان ــرای اس و ب

ــاری خامــی  ــز ت ــه مــی داد. اســتاد نی ــه  طــور تحف را ب

کــه بــه  نــام تــار  »پانــدرا« معــروف اســت را بــه دســتش 

رســمی  شــاگرد  او  شــکل  همیــن  بــه  و  می بســت 

هــامن اســتاد می شــد.«

هامهنــگ افــزود کــه رســم گــر مانــدن، ۲۷۰ ســال 

اســت در خرابــات رایــج اســت و میــا ســمندرخان، 

نــام دار  هرنمنــدان  ســایر  و  خــان  قربان علــی 

ــرده  ــج ک ــتان رای ــنت را در افغانس ــن س ــتان ای افغانس

ــد. ان

کوچه ی خرابات

ــاد آواز،  ــه ی ــات، ب ــه ی خراب ــام کوچ ــنیدن ن ــا ش ب

ــه  ــم ک ــیقی می افتی ــین موس ــای دل نش ــرب و نواه ط

زمانــی از ایــن کوچــه ی تاریخــی شــنیده می شــد. 

در  موســیقی  نــام دار  و   نخبــه  اســتادان  روزگاری 

ــادی  ــد. در میــان جمــع زی ایــن جــا زندگــی می کردن

رسآهنــگ،  محمدحســین  اســتاد  هرنمنــدان،  از 

شــیدا،   دســت گیر  قاســمی،  یعقــوب  رحیم بخــش،  

اســتادان  از  هامهنــگ  محمــد  و  قاســمی  موســا 

مشــهور کوچــه ی خرابــات  انــد.

خرابــات از معــدود واژه هایــی اســت کــه معانــی 

کامــال متضــاد دارد. فرهنگ هــای لغــت خرابــات را 

ــم  ــد و ه ــرده  ان ــر ک ــده تعبی ــه و عرشت ک ــم میخان ه

ویرانــه و نکبت کــده؛ درســت بــه ماننــد دیــروز و امــروز 

ــته  ــه در گذش ــل ک ــات کاب ــه ی خراب ــون کوچ ناهمگ

تعبیــر نخســت در مــورد آن صــدق می کــرده و اکنــون 

ــت. ــش نیس ــه ای بی ویران

ــه عبــور  ــی  کــه ره گــذری از محل در گذشــته ها زمان

چندیــن  گــذرش،  مســیر  در  ناخــودآگاه  می کــرد، 

ــه  ــه ک ــاب و تبل ــدای رب ــه ص ــرد و ب ــف می ک ــار توق ب

ــون  ــی داد. اکن ــوش م ــد، گ ــرون می ش ــا بی از خانه ه

ایــن گــذر حــال و هــوای گذشــته را نــدارد و در حالــت 

امــا هنــوز می تــوان  بــه رس می بــرد؛  امنیتــی  بــد 

آن  در  را  افغانســتان  ســنتی  موســیقی  یادگارهــای 

ــرد. ــس ک ح

کابــل  شــهر  اول  ناحیــه ی  در  خرابــات  گــذر 

موقعیــت دارد. ایــن گــذر، یکــی از گذرهــای قدیمــی 

شــهر کهنــه ی کابــل اســت و در نزدیکــی آن باالحصــار 

و شــهدای صالحیــن قــرار دارد. در گذشــته ایــن گــذر 

بــه  نــام »خواجــه خــوردک« )زیارتــی بــه  همیــن نــام در 

ایــن کوچــه موقعیــت دارد( بــوده اســت. بعد هــا وقتــی 

 کــه در ایــن گــذر هرنمنــدان و آوازخوانــان ســکناگزین 

ــات« مشــهور می شــود کــه  ــه »گــذر خراب می شــوند، ب

ــاد می شــود. ــام ی ــه همیــن ن اکنــون نیــز ب

گفتــه می شــود کــه ۱۵۰ ســال پیــش از امــروز 

بعضــی از اســتادان و هرنمنــدان از هندوســتان بــه 

کابــل آمدنــد و در ابتــدا در باالحصــار کابــل جاگزیــن 

شــدند و بعــدا در محلــه ی کنونــی ای کــه بــه نــام 

کوچــه ی خرابــات یــاد می شــود، از طــرف امیــر هــامن 

هرنمنــدان  ایــن  بــرای  رهایشــی  خانه هــای  وقــت 

ــات  ــد خراب ــه بع ــان ب ــامن زم ــود. از ه ــاخته می ش س

ــدگان  ــدان و نوازن ــرورش هرنمن ــوزش و پ ــل آم ــه مح ب

ــد. ــل ش تبدی

 ۵۰۰ از  بیشــرت  محلــه  ایــن  در  گدشــته  در 

ــد کــه حــاال 3۰  ــواده ی هرنمنــد زندگــی می کردن خان

خانــه بیــش نیســتند. پــران و نواســه های اســتاد 

ــن  ــمی در ای ــی گل و قاس ــش، نب ــگ، رحیم بخ هامهن

محلــه زندگــی می کننــد کــه بیشــرت شــان آوازخــوان و 

نوازنــده ی آالت مختلــف موســیقی اســتند.

تفــاوت موســیقی خرابــات بــا ســایر ســبک های 

سیقی مو

ــیقی  ــبک موس ــه س ــد ک ــگ می گوی ــد هامهن خال

خرابــات ســنگین و پختــه بــه روش کالســیک اســت و 

ــور موســیقی شــهری و روز اســت. آالت  موســیقی آمات

ــاوت  ــا ســایر ســبک ها تف ــات ب موســیقی ســبک خراب

چندانــی نــدارد؛ امــا برخــی آالت موســیقی خــاص 

خــودش را دارد. ربــاب، نــی،  هارمونیــه، باتکــس، 

ــد کــه  ــات ان ــه موســیقی خراب ــار و ســه تار از جمل دوت

ــت. ــیقی رشق اس ــه موس ــوط ب مرب

ســبک های مختلــف موســیقی در افغانســتان رایــج 

اســت؛ پــاپ، کالســیک، محلــی، راگ و فولکولــور.

کالســیک؛ ایــن موســیقی بــه شــکل غــزل فارســی 

مشــهورترین  می شــود.  خوانــده  هنــدی  راگ  و 

ــتاد  ــتان؛ اس ــیک افغانس ــیقی کالس ــان موس آوازخوان

اســتاد  نتــو،  اســتاد  قاســم،  اســتاد  غالم حســین، 

اســتاد  اول میــر،  اســتاد  رسآهنــگ،  محمدحســین 

ــا  ــن افغان ه ــه در بی ــوش ک ــتاد مه ــش و اس رحیم بخ

بســیار محبــوب اســتند.

شــنوندگان  کــه  اســت  جدیــدی  ســبک  پــاپ؛ 

تأســیس رادیــو  از  بعــد  ایــن ســبک  زیــادی دارد؛ 

ــه میــان آمــده  افغانســتان در ســال ۱۹۲۱ میــالدی ب

اســت. ایــن موســیقی پــس از وارد شــدن آالت غربــی 

بــه خصــوص بعــد از ســال ۱۹۴۰ میــالدی رونــق 

خوبــی پیــدا کــرد. در رادیــو تلویزیــون افغانســتان ایــن 

گونــه آوازخوانــان را آماتــور )غیرحرفــه ای( و این ســبک 

آواز خوانــان  مشــهورترین  می نامیدنــد.  آماتــوری  را 

پــاپ؛ احمدظاهــر، احمــد ولــی، ظاهــر هویــدا، جلیــل 

ــرگل،  ــتو، قم ــناس(، پرس ــرت )ناش ــادق فط ــد، ص زالن

ــم  ــار، رحی ــم مهری ــان، رحی ــارف کیه ــه، ع ــال، نغم ژی

جهانــی، اســتاد مــددی، طاهــر شــباب، شــادکام و ... 

ــو پرویــن و  ــاپ بان ــد. اولیــن زن خواننــده ی پ ــوده ان ب

ــت. ــو آزاده اس ــن آن بان دومی

فولکولــور؛ عبــارت از موســیقی محلــی یــا کلیوالــی 

خراباتــی،  بدخشــی،  ســبک  اســت.  افغانســتان 

لوگــری، قطغنــی، هزارگــی، ســبک غرنــی، مــردم 

پکتیــا، ســمت مرشقــی، کلیوالــی مــردم پشــتون، 

ترکمنــی، هراتــی، قرصــک پنجشــیر، مذهبــی و مــردم 

نورســتان.

کوچه های  و محله های تاریخی کابل

باالحصــار کابل، شــوربازار، گذر آهنگــری،  دروازه ی 

الهــوری، گــذر ریکاخانــه، تختــه پــل، درخــت شــنگ، 

شــرتخانه، خیابــان، توپچی خانــه، کاه فروشــی، پایــان 

چــوک، کوچــه ی ندافــی، ذغال فروشــی، کوچــه ی 

ــه ی محمودخــان،  ــدوی، کوچــه ی حیدرخــان، قلع من

ــازی،  ــوی ها، شانه س ــه ی مرده ش ــرت، کوچ ــذر ح گ

بــازار  کوچــه،  گالب  کوچــه،  قصــاب  باروت خانــه، 

کــول  آهنگــری،  بــازار  رساجــی،  بــازار  مســگرها، 

ــرتان  ــل دخ ــان و چه ــقان و عارف ــمت خان، عاش حش

ــل اســت کــه در جنگ هــا  از مکان هــای تاریخــی کاب

ــری در  ــران شــده و پــس از آن ســاخت و ســاز کم ت وی

ایــن محــالت صــورت گرفتــه اســت.

راحله یوسفی
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20

20
ی 

ور
رب

 ف
25

   
   

   
   

13
98

ت 
حو

 6
   

   
   

   
ه  

نب
ش

سه 
   

       
   

   
   

   
18

9 
ره

ام
ش

   
   

   
   

ل  
او

ل 
سا

w
w

w.
su

bh
ek

ab
ul

.c
om

5

صبــح کابــل: نخســتین ســال از دهــه ی معــارف چگونــه 

گذشــت؟ چنــد درصــد از برنامه هایــی کــه طــرح کــرده 

ــد؟ ــی ش ــد، عمل بودی

بلخــی: شــام می دانیــد کــه ســال گذشــته ی خورشــیدی 

)۱3۹۷( ســال معــارف بــود. پــس از مطالعــه ی بنیادیــن در 

عرصه هــا و عنــارص مختلــف معــارف، بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 

ــاخت های  ــا و زیرس ــم زیربناه ــال منی توانی ــک س ــه در ی ک

معــارف را توســعه بدهیــم. بــه هــامن دلیــل مــا دهــه ی 

معــارف را طــرح کردیــم کــه بتوانیــم بنیــاد بــزرگ معــارف را 

کــه در چهــل ســال خــراب کــرده  ایــم، حداقــل ده ســال نیــاز 

اســت کــه بــه وضعیــت مطلــوب برســانیم. بــه هــامن خاطــر، 

از آغــاز ســال جــاری برنامه هــای اساســی خــود را بــرای 

ــع  ــال ۱3۹۷ در واق ــم. س ــرده  ای ــارف، رشوع ک ــه ی مع ده

ــم  ــور بتوانی ــه چط ــالی ک ــود؛ س ــارف ب ــه ی مع ــال مطالع س

مردمــی،  منابــع  از جملــه  بالقــوه  از متــام ظرفیت هــای 

و  بین املللــی  رســانه ها، حامیت هــای  مدنــی،  جامعــه ی 

بخش هــای دیگــر در جامعــه اســتفاده کنیــم کــه رسانجــام 

بتوانیــم مســیری را در دهــه ی معــارف پیــش رو داریــم، 

ترســیم کنیــم. هامیــش ملــی اصالحــات معــارف برگــزار شــد 

ــع  ــش جم ــن هامی ــا در ای ــر را م ــزار نف ــک ه ــدود ی و در ح

کردیــم؛ متــام عنــارص هفت گانــه ی معــارف در ایــن هامیــش 

روی آن بحــث شــد؛ از شــاگرد تــا مدیریــت مکتــب. نتیجــه ی 

خوبــی از ایــن هامیــش گرفتیــم کــه در واقــع نظرهــای اهــل 

ــای  ــی و نهاده ــه ی مدن ــی، جامع ــکتور خصوص ــارف، س مع

دولتــی چیســت. هــدف دیگــر ایــن هامیــش ایــن بــود کــه 

دیــدگاه اقشــار مختلــف جامعــه نســبت بــه معــارف چیســت؟ 

در  می گیرنــد؟  ســهم  چقــدر  و  می تواننــد  کمکــی  چــه 

ــت  ــطح حامی ــردن س ــد ب ــا، بلن ــداف م ــی از اه ــت یک حقیق

مــردم و والدیــن شــاگردان در بخــش معــارف اســت. معــارف 

ــد.  ــود برس ــداف خ ــه اه ــا ب ــک آن ه ــدون کم ــد ب منی توان

صبــح کابــل: ایــن دســت آوردها را کــه اشــاره کردیــد بــه  

صــورت مشــخص کدام هــا اســت؟ 

بلخــی: نخســت ایــن  کــه مکانیزم هــای بودجــه را تعییــن 

کردیــم. وزارت معــارف تقریبــا در ده ســال اخیــر، میــزان 

باالتریــن ســطح  و  تــا ۴۰ درصــد  آن  بودجــه ی  مــرصف 

مــرصف تــا ۵۴ درصــد بــوده اســت؛ امــا امســال وزارت 

معــارف توانســته اســت کــه ایــن میــزان را بــه بیشــرت از ۹۹ 

درصــد برســاند. شــام می دانیــد کــه مــرصف بودجــه، تأثیــر 

ــر کیفیــت دارد. دوم؛ بازنگــری نصــاب تعلیمــی.  مســتقیم ب

ــا کار  ــه کــه تقریب ــه صــورت گرفت ــن بازنگــری در دو مرحل ای

ــه مراحــل پایانــی رســیده اســت. در مرحلــه ی نخســت  آن ب

ــی و  ــاظ امالی ــه لح ــب را ب ــود در مکات ــای موج ــا کتاب ه م

ــود  ــر چــاپ و کم ب ــم کــه زودت ــاره اصــالح کردی انشــایی دوب

کتــاب حــل شــود. در مرحلــه ی دوم بازنگــری، روی نصــاب 

جدیــد کار کردیــم کــه چارچــوب ایــن نصــاب تکمیــل شــده، 

مســیر هفت گانــه ای کــه چطــور می توانــد تطبیــق آزمایشــی 

ــا  ــه را هــم م ــن مرحل ــد، ای ــوزش ببینن ــوزگاران آم شــود و آم

طــی کــرده  ایــم. ســوم؛ بســیاری از طرزالعمل هــا، مقرره هــا 

ــک  ــا را کم ــا، م ــهیالت رونده ــش تس ــه در بخ ــی ک و قوانین

می کنــد، آن هــا را بازنگــری و حتــا در برخــی مــوارد آن هــا را 

از بنیــاد تغییــر داده  ایــم؛ مثــل مقــرره ی مکاتــب خصوصــی 

ــا از  ــم را م ــه ی معل ــدوق قرض ــی. صن ــامت خصوص ــا تعلی ی

کابــل بــه زون هــا انتقــال دادیــم؛ ایــن صنــدوق در ننگرهــار 

افتتــاح شــد و در مرحلــه ی دیگــر قــرار اســت کــه از ســمت 

زون هــا بــه والیــات انتقــال داده شــود. ارتقــای ظرفیــت 

ــدود  ــه ح ــود ک ــا ب ــر م ــای دیگ ــی از برنامه ه ــوزگاران یک آم

ــه از  ــم ک ــت دادی ــای ظرفی ــوزگار را ارتق ــزار و ۵۵6 آم ۱۵ ه

ــش  ــد. در بخ ــارده می رون ــه چه ــی دوازده ب ــویه ی تعلیم س

ــتید  ــان اس ــام در جری ــه ش ــان  ک ــب، چن ــاز مکات ساخت وس

کــه فــاز اول دوره ی اقــرأ را در مراحــل پایانــی آن اســتیم کــه 

تــا آخــر مــاه حــوت بــه وزارت معــارف تســلیم داده می شــود. 

در کنــار این هــا، مــا در ســال ۱3۹۸ حــدود ۱۲.۲ میلیــون 

جلــد کتــاب چــاپ کــرده  ایــم کــه در رسارس افغانســتان 

ــوم  ــلکی س ــت های مس ــان بس ــت. هم چن ــده اس ــع ش توزی

و چهــارم از طریــق کمیســیون اصالحــات اداری در یــک 

ــع  ــه در واق ــم ک ــان گرفتی ــری، امتح ــی کمپیوت ــد رقابت رون

پروســه ها را شفاف ســازی کردیــم. تثبیــت ســویه ی علــام 

و هم چنــان امضــای تفاهم نامه هــا بــا اداره هــای مختلــف 

هــم  کار بــرای ارتقــای ظرفیــت، برنامه هــای ســوادآموزی، 

ایجــاد صنــوف و سیستم ســازی، از دســت آوردهای دیگــر 

ــوده اســت.  ــا در ســال جــاری خورشــیدی ب م

چیــزی  چــه  معــارف؟  دهــه ی  چــرا  کابــل:  صبــح 

کنــد؟  تغییــر  دهــه  ایــن  در  می خواهیــد 

ــادی  ــول بنی ــک تح ــع ی ــارف در واق ــه ی مع ــی: ده بلخ

۱۸۰ درجــه ای از وضعیــت موجــود بــه وضعیــت مطلــوب 

اصالحــات  کــه  می پرســد  مــن  از  کســی  وقتــی  اســت. 

چیســت؟ پاســخ مــن ایــن بــوده اســت کــه اصالحــات یــک 

ــوان  ــه عن ــج حــوزه را ب ــه پن ــادی اســت ک ــال بنی تحــول کام

ــت  ــوزه ی نخس ــم. ح ــه  ای ــر گرفت ــزرگ در نظ ــای ب متحول ه

ــد مکتــب، مدرســه  ــن اســت کــه نهادهــای تعلیمــی مانن ای

ــق ماهیــت، ســاختار  ــه ی مطل ــه گون و مراکــز ســوادآموزی ب

و فضــای آن تغییــر کــرده و بــه  عنــوان مهم تریــن نهــاد، 

خودگــردان خواهــد شــد. ایــن بخــش محــور متــام اصالحات 

مــا اســت؛ وزیــر معــارف، معیــن وزارت معــارف، روئســای 

عمومــی، روئســای والیتــی و متــام بخش هــای وزارت معــارف 

ــوی و  ــی- حامی ــف اساس ــه وظای ــی و چ ــف اساس ــه وظای چ

ــا  ــه ی این ه ــد، هم ــی باش ــوی- تخصص ــی حامی ــه اساس چ

بایــد در خدمــت مکتــب تعریــف شــود. حــوزه ی دوم مــا ایــن 

ــف  ــو تعری ــارف را از ن ــازمانی وزارت مع ــدل س ــه م ــت ک اس

کــرده  ایــم؛ نــوع مــدل مــا ســتاد و صــف اســت. بــه ایــن معنــا 

کــه مــا بایــد بدانیــم کــه کــدام اداره هــای مــا ســتاد اســت 

ــوی  ــای حامی ــا برنامه ه ــت و از این ج ــف اس ــش ص و کدام

ــای  ــدام اداره ه ــار آن ک ــم و در کن ــر می گیری ــود را در نظ خ

مــا در صحنــه ی اجرایــی اســت کــه ایــن برنامه هــای ســتاد، 

صــف را کمــک کنــد و صــف برنامه هــا را اجرایــی کنــد و 

تشــکیالتی،  تــورم  پنهان کاری هــا،  ایــن  متــام  واقــع  در 

اضافه کاری هــا، بروکراســی و متــام نارســایی ها کــه شــام 

می شــنوید، این هــا را اصــالح می کنــد. محــور ســوم مــا 

ایــن اســت کــه سیســتم مدیریتــی را غیــر متمرکزســازی 

می کنیــم. در حــال حــارض، مکتــب در خدمــت وزارت معارف 

اســت؛ خواســت مــا ایــن اســت کــه معــارف در خدمــت 

مکتــب باشــد. محــور چهــارم، نصــاب تعلیمــی قابلیت محــور 

ــوند،  ــارغ می ش ــب ف ــه از مکت ــهروندانی ک ــام ش ــت؛ مت اس

ــور  ــن مح ــند. آخری ــا باش ــا و مهارت ه ــد دارای قابلیت ه بای

مــا اســتفاده ی حداکــر از تکنالــوژی در معــارف اســت؛ 

هــم در قســمت نصــاب تعلیمــی و هــم در قســمت مدیریــت 

پروســه ها. بــه گونــه ی مثــال، بایــد بازنشســتگی کمپیوتــری 

شــود، ســوانح و شــهادت نامه ها کمپیوتــری شــود کــه شــده 

اســت؛ امــا بایــد در رونــد آن تســهیالت بیایــد. درســت اســت 

کــه بــرای متام ایــن محورها ده ســال مــدت زمانــی کار دارد؛ 

ــرا  ــا اج ــد این ه ــال بع ــه ده س ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــا ب ام

ــی  ــاخص های فرع ــه ش ــه ی آن را ب ــر برنام ــا ه ــود؛ م می ش

قطعــه قطعــه و هــر شــاخص فرعــی را در یــک روش تطبیقــی 

ــات را  ــل اصالح ــن مراح ــیاری از ای ــم. بس ــرده  ای ــه ک مطالع

ــوزش آســیب  ــد اساســی آم ــد رون ــم، نبای ــدام می کنی کــه اق

ــل  ــب را تعطی ــارف و مکات ــم مع ــا منی توانی ــون م ــد؛ چ ببین

کنیــم کــه مــا اصالحــات می آوریــم و بعــد از اصالحــات 

ــی از  ــن، برخ ــر ای ــا ب ــم؛  بن ــه دهی ــا را ادام ــای آن ه درس ه

کارهــا ممکــن در ســال اول دهــه ی معــارف تکمیــل شــود؛ 

امــا برخــی از ایــن کارهــا ممکــن تــا ســال دهــم ادامــه پیــدا 

کنــد. تغییــر مــدل مکتب هــا و مدرســه ها را بــه  عنــوان 

ــد  ــن رون ــم، ای ــرده  ای ــف ک ــا تعری ــه م ــری ک ــع یادگی مجتم

یــک مقــدار زمان بــر اســت کــه مدیــر مکتــب، رهــرب آموزشــی 

ــود  ــه او داده ش ــا ب ــه صالحیت ه ــت و چ ــه ظرفی ــود و چ ش

را می توانیــم  کابلــی  یــک جــوان تحصیل کــرده ی  آیــا  و 

ــا  ــتیم؛ بن ــتان بفرس ــاده ی افغانس ــتای دورافت ــک روس ــه ی ب

ــاال،  ــب ب ــازات رضی ــه ای، امتی ــای منطق ــن، معاش ه ــر ای ب

ــل  ــعه ای حداق ــع توس ــانی و مناب ــع انس ــی، مناب ــع مال مناب

ــا بــه آن چیــزی  ایــن چهــار منابــع را مــا بایــد پیــدا کنیــم ت

ــم. ــدا کنی ــم، دســت پی کــه الزم داری

ــا معــارف در ســال  ــل: همکاری هــای مــردم ب صبــح کاب

جــاری خورشــیدی چقــدر بــوده اســت؛ بــه گونــه ی مشــخص 

در اهــدای کتــاب و زمیــن بــرای معــارف؟ 

بســیار  افغانســتان  مــردم  خوش بختانــه  بلخــی: 

معارف دوســت اســتند. مــن روز نخســتی کــه بــه معــارف 

ــا ایــن امکانــات کــم چطــور  آمــدم، نگــران ایــن بــودم کــه ب

ــزی  ــا چی ــرآورده کــرد؛ ام ــن همــه انتظــارات را ب ــوان ای می ت

کــه ســبب انگیــزه ی قــوی مــن شــد، تشــویق و حامیــت 

ــا  ــته، م ــال گذش ــل در س ــا در کاب ــل تنه ــود؛ حداق ــردم ب م

حــدود ۲۰۰ میلیــون افغانــی از مــردم حامیــت دریافــت 

کردیــم. در گوشــه و کنــار افغانســتان، مــردم چــاه حفــر 

کردنــد، دیــوار احاطــه کردنــد، مدرســه ها را ترمیــم کردنــد، 

ــتان  ــق افغانس ــی از مناط ــا در برخ ــاختند و حت ــوف س صن

ــم را  ــاش معل ــان مع ــردم خودش ــود، م ــم ب ــود معل ــه کم ب ک

پرداختــه و معلــم گرفتــه  انــد. در بخــش کم بــود کتــاب، مــا 

از مــردم خواســتیم کــه معــارف کتــاب کــم دارد، چاپ نشــده 

ــه شــمول فعــاالن جامعــه ی  ــات کــم اســت؛ مــردم ب و امکان

مدنــی و همــکاران رســانه ای بــا کمپاین هــای شــان در 

ــع آوری  ــاب جم ــد کت ــزار جل ــون و ۲6۰ ه ــک میلی ــدود ی ح

ــک  ــدود ی ــه ح ــود ک ــوب ب ــت آورد خ ــک دس ــن ی ــد. ای کردن

میلیــون شــاگرد از ایــن کمک هــا، مســتفید شــدند. 

در بخــش اهــدای زمیــن هــم کمک هــای بســیار خوبــی 

بــرای مــا شــد. در ســال گذشــته ی خورشــیدی حــدود یــک 

ــه معــارف اهــدا  هــزار و ۴۰۰ جریــب زمیــن توســط مــردم ب

ــه آن  ــش ب ــن بخ ــم در ای ــه می خواه ــه ای ک ــک نکت ــد. ی ش

ــتند و  ــکار اس ــارف هم ــا مع ــردم ب ــه م ــن ک ــم، ای ــاره کن اش

ــال  ــا امس ــتیم؛ ام ــگزار اس ــا سپاس ــت از آن ه ــن باب ــا از ای م

ــه لحــاظ  ــد کــه زندگــی  شــان ب ــا زمیــن دادن ــه م کســانی ب

ــن بــود و در مناطقــی کــه زندگــی  ــادی خیلــی پایی اقتص

می کردنــد، یــک توتــه زمیــن بــه قیمــت زر بــود. شــام شــاهد 

ــارف  ــرای مع ــالزم، ب ــک م ــا ی ــان حت ــه در بدخش ــتید ک اس

مکتــب ســاخت؛ بنــا بــر ایــن، وزارت معــارف بــه جــای 

ــن،  ــدای زمی ــوض اه ــی در ع ــک و خال ــپاس گزاری خش س

ــام  ــه ن ــاق کنفرانســی را ب ــا ات ــه ای و ی ــی را، کتاب خان مکتب

آن هــا کنیــم کــه بتوانیــم هــامن کمــک معنــوی  شــان را بــا 

کمــک معنــوی جــربان کــرده باشــیم. امســال هــم اهــدای 

ــخصی از  ــار مش ــا آم ــون م ــا کن ــا ت ــان دارد؛ ام ــن جری زمی

ســال جــاری خورشــیدی جمــع آوری نکــرده  ایــم؛ چــون 

ــت.  ــده اس ــی مان ــر باق ــاه دیگ ــک م حــدود ی

ــد کــه در ســال جــاری  صبــح کابــل: شــام اعــالن کردی

خورشــیدی بیشــرت از ۴۰۰ مکتــب در رسارس افغانســتان 

بســته باقــی مانــده اســت، در ســال جدیــد )۱3۹۹( چقــدر 

ــد؟  ــد ش ــاز خواه ــوزان ب ــه  روی دانش آم ــا ب ــن مکتب ه از ای

متــام  دروازه ی  کــه  اســت  ایــن  مــا  تــالش  بلخــی: 

ــه روی  ــیدی ب ــد خورش ــال جدی ــب را در س ــن ۴۰۰ مکت ای

دانش آمــوزان بــاز کنیــم؛ امــا بســتگی بــه رشایــط و وضعیــت 

امنیتــی هــم دارد؛ اگــر صلــح رسارسی در افغانســتان بیایــد، 

در کنــار ایــن ۴۰۰ مکتــب، مکتب هــای جدیــد دیگــری نیــز 

تأســیس خواهــد شــد؛ چــون در مناطقــی از افغانســتان بــه 

دلیــل دایمــی بــودن جنــگ، مکتــب نداشــته  ایــم. مــا یــک 

بســته ی پــس از صلــح داریــم؛ امیدواریــم کــه صلــح بیایــد و 

مــا ایــن طــرح خــود را اجرایــی کنیــم.

در  کــه  بلخــی شــام می دانیــد  آقــای  کابــل:  صبــح 

۱۸ ســال گذشــته هیــچ دخــرتی در هلمنــد از مکتــب 

ــادی از  ــامر زی ــان در ش ــن  س ــه همی ــت. ب ــده اس ــارغ نش ف

ــی  ــوالی غزن ــه در ده ولس ــتان از جمل ــوالی های افغانس ولس

نیــز هیــچ دخــرتی در طــول ۱۸ ســال از مکتــب فــارغ نشــده 

اســت؛ برنامــه ای بــرای تشــویق و ترغیــب خانواده هــا بــرای 

ــد؟  ــب داری ــه مکت ــان ب ــرتان  ش ــتادن دخ فرس

بلخــی: تعلیــامت اطفــال یکــی از اولویت هــای مــا اســت؛ 

ــن اســت کــه  ــل تشــویش اســت، ای ــا قاب ــرای م ــا آنچــه ب ام

ــون کــودک محــروم از مکتــب، حــدود  از مجمــوع 3.۷ میلی

6۵ تــا ۷۰ درصــد آن هــا را دخــرتان تشــکیل می دهنــد. 

ــی را در دســتور کار خــود  ــا مکانیزم های ــل م ــن دلی ــه همی ب

گرفتیــم کــه توجــه  ویــژه ای بــرای تعلیــامت دخــرتان شــود. 

ــه  ــد ک ــان می ده ــورد نش ــن م ــا در ای ــات م ــه ی مطالع نتیج

ــه ســه دلیــل؛ دلیــل فرهنگــی، امنیتــی  معمــوال دخــرتان ب

ــم  ــالش کــرده  ای ــا ت ــد. م ــده ان ــب محــروم مان ــر از مکت و فق

ــای  ــزرگ، برنامه ه ــر ب ــه متغیی ــن س ــت ای ــا درنظرداش ــه ب ک

خــود را بــرای جــذب ایــن دخــرتان بــه مکتــب تنظیــم کنیــم. 

اگــر مکتــب در محلــه ی شــان نبــوده، مکتــب در نظــر گرفتــه 

 ایــم، اگــر معلــم زن نبــوده مــا معلــم زن در نظــر گرفتــه 

مــا حــدود ۵۰۰  ایــم کــه ســال گذشــته ی خورشــیدی 

ــا  ــن مســائل، م ــار ای ــم. در کن ــم زن اســتخدام کــرده ای معل

ــک  ــا ی ــان م ــن زم ــم، در عی ــی ایجــاد کــرده  ای ــوف محل صن

 Education( »ــا نهــاد »تعلیــم منتظــر منی مانــد همــکاری ب

can’t wait( داریــم کــه بــه ۱۵۰ هــزار دانش آمــوز بــه ویــژه 

ــویی  ــد. از س ــوزش دهن ــده اند، آم ــا ش ــه بی ج ــی ک دخرتان

هــم مــا تــالش داریــم کــه یــک برنامــه ی رسارسی تشــویقی 

ــک مــدل  ــا ی ــت پکتی ــه در والی ــم. خوش بختان را راه بیندازی

ــد،  ــم گرفتن ــی داشــتیم کــه رسان قومــی تصمی بســیار خوب

هــر کســی کــه دخرتانــش را بــه مکتــب نفرســتد، پنــج هــزار 

افغانــی جریمــه شــود.

از تمجید تا نقد و اصالح

اصالحات در مدارس دینی جزء برنامه های بزرگ ما است
)قسمت اول(

علی شیر شهیر

گفت وگو کننده

اشــاره:  باوجــود دســت آوردهای زیــادی کــه در دو دهــه ی اخیــر نظــام معــارف افغانســتان بــه دســت آمــده اســت؛ 

امــا هنــوز هــم چالش هــای بزرگــی در بخــش امنیــت، دست رســی بــه تعلیــم و تربیــت، کیفیــت، پاســخ گو بــودن 

و اداره بــر رس راه معــارف افغانســتان موجــود انــد.

ــه  ــلکی ب ــن مس ــود معلمی ــی و کم ب ــهیالت آموزش ــت تس ــدم موجودی ــی، ع ــای امنیت ــداوم تهدیده ــل ت ــه دلی  ب

خصــوص از قــر زنــان، بیشــر از ۵ ملیــون )۴۲٪ ( از ۱۲ ملیــون اطفــال واجــد رشایــط مکتــب دست رســی 

ــد و هم چنیــن  فقــط ۲۷٪ از ۱۷۰۰۰۰ تــن معلــم، کم تریــن رشایــط یــک معلــم مســلکی یعنــی  ــه تعلیــم ندارن ب

فراغــت از صنــف چهاردهــم را دارا می باشــند . بنــا بــر عــدم موجودیــت رشایــط الزم خــالی موجــود میــان فراغــت 

و کاریابــی نهايــت زيــاد بــوده و حســب ارقــام رســمی فقــط یــک چهــارم از ۹۵۰۰۰ تــن فارغیــن صنــوف ۱۲ در 

ــد کار  ــی توانن ــکل م ــه مش ــی ب ــه و متباق ــی راه یافت ــالت عال ــات تحصی ــا و مؤسس ــه پوهنتون ه ــال ۱۳۸۸ ب س

بیابنــد. گفتنــی اســت کــه افــراد متخصــص بــا معــاش پاییــن حــارض بــه اشــتغال در ایــن وزارت نیســتند و کم بــود 

ســاختامن )محــل مناســب کاری( و تجهیــزات مــورد نیــاز تکنالوژیکــی مشــکالت بســیاری بــه بــاور آورده اســت. 

ــر ســوء اســتفاده ی جنســی از دانش آمــوزان در والیــت لوگــر  ــی مبنــی ب ــز نــر گزارش های ــر نی در ماه هــای اخی

صدمــه ی جــدی ای را بــه نظــام معــارف کشــور وارد آورد کــه تــا هنــوز پیامدهــای منفــی آن بــرای نظــام معــارف ادامــه 

ــه ی  ــد، روزنام ــی جدی ــال تحصیل ــال ۱۳۹۸ و رشوع س ــان س ــه پای ــدن ب ــا نزدیــک ش ــن منظــور و ب ــه همی دارد. ب

صبــح کابــل، گفت وگــوی اختصاصــی ای را بــا دکتــور میرویــس بلخــی، رسپرســت وزارت معــارف افغانســتان 

داشــته اســت.

میرویس بلخی– رسپرست وزارت معارف افغانستان
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نفر  یک  داشتم،  موتر  که  زمانی 

دالیلی،  به  بنا  که  روزی  از  اما  بودم؛ 

کردم،  پارک  خانه  در حویلی  را  موترم 

چطور  می پرسید  حتام  شدم؛  نفر  دو 

می گویم! می شود؟  نفر  دو  نفر،  یک 

از آن جا که نرخ تاکسی ها و موترهای مسافربر کوچک 

با  می کنم  سعی  است،  تعیین ناشده  و  گران  کابل،  در 

برسانم.  مقصد  به  را  »تونس«، خودم  لینی ای  موترهای 

تالشم این است که در چوکی پیش  رو نشسته و کرایه ی 

دو نفر را بپردازم؛ چون واقعا چوکی پیش  رو، برای دو نفر 

باشد،  خالی  پیش  رویش  چوکی  که  موترهایی  نیست. 

نیز کم تر گیر می آید؛ چون دخرتخانم ها و بانوان، برای 

دوری از گزند چشم چرانی و دست اندازی آقایان، تالش 

دارند یک نفره و یا دونفره در چوکی اول سوار شوند. 

دونفره  اگر  اما  است؛  خوب  که  باشند  یک نفره  اگر 

بر  و  تونس  ماشین  روی  که  افرادی  یا  راننده  باشند، 

کمر  تا  می کنند  تالش  آن ها  بیشرت  می نشینند،  عکس 

یا باسن  شان با دخرت خانم اولی که در چوکی پیش رو 

و نزدیک راننده نشسته است، متاس داشته باشد. اگر 

زمینه ی برخورد نبود، حین توقف موتر، این کار را برای 

ثانیه ای هم که شده انجام دهند تا از شاه کار شان لذت 

بربند!

رس رسک منتظر موتری استم که چوکی پیش رویش 

خالی باشد. تونسی می آید که چوکی های پشت رسش 

شده  خوش حال  است.  خالی  پیش  رو  چوکی  اما  پر؛ 

می گوید،  راننده  شدن،  سوار  حین  می شوم.  سوار  و 

خوشم  گفتنش  کاکا  از  کاکا.  است  نفر  دو  کرایه اش 

را  خودم  و  زده  ماسک  پوشیده ام،  کاله  چون  منی آید؛ 

کامال پوشانده ام. از خودم می پرسم که چرا کاکا صدایم 

راستش  شده ام؟  ریش سفید  که  فهمید  کجا  از  کرد، 

هامن  گونه که خانم ها »خاله« شدن را دیر باور می کنند، 

من  حداقل  یا  منی پذیرند؛  را  بودن  »کاکا«  نیز  آقایان 

استم. این گونه 

در همین فکر غرقم که راننده دوباره می گوید، گفتم 

دیگری  مسافر  منی توانم  چون  است؛  نفر  دو  کرایه اش 

سوار کنم. می پرسم، چرا؟ می گوید: »امروز ای ترافیکای 

خدا زده جریمه می کنن، موترایی ر که دو نفر د پیش رو 

شانده باشن.« هرچند خودم هر روز، مدعی دو نفر بودن 

بودم؛ اما این بار برایم جالب است، پولیس موترهایی را 

که دو نفر در پیش  رو سوار کرده باشند، جریمه  کند!

را  نفر  یک  کرایه ی  من  اگر  جان  استاد  می پرسم، 

قانونا  را  دیگر  کسی  تو  وقتی  می شود؟  چطور  بدهم 

سوار منی توانی، چرا من باید کرایه ی دو نفر را بدهم؟ 

نداری،  دوست  اگر  است،  همین  کرایه اش  می گوید، 

نباشد،  حارض  کسی  اگر  خوب،  پرسیدم  شو!  پیاده 

گفت،  می کنید؟  چه  شام  بدهد،  را  نفر  دو  کرایه ی 

برای  منی کنم؛  سوار  را  نفر  یک  ولی  می روم؛  خالی 

بود که شام سوار شدید!  همین چوکی پیش  رو خالی 

دهی؟  ادامه  کار  این  به  می خواهی  کی  تا  می پرسم، 

که دامئی  قانون  این  را؛ چون  بار  یک  می گوید همین 

نیست، همین امروز اول صبح  نیم ساعت- یک ساعت 

است، متام می شود. او راست می گفت؛ چون هیچ وقت، 

دیگر پولیس ترافیک را آن جا و یا جایی دیگر ندیدم که 

کنند! جریمه  دلیل  این  به  را  موترها 

پولیس  بررسی  نزدیک  بودیم که  در همین گفت وگو 

یا هامن »ِچک پوینت« رسیدیم. موترها ایستاده است و 

پولیس ترافیک چند موتر را که دو نفر در چوکی پیش 

یا جر  و در حال نوشنت جریمه،  رو دارد، متوقف کرده 

و بحث با راننده ها است. نزدیک که می رسیم، از یکی 

از پولیس ها با لهجه ی شاملی می پرسم: »چه می کنی، 

می بینی  می گوید،  و  می اندازد  نگاهی  قـومـندان«؟ 

که، جریمه می نویسم، می گویم، چرا؟ جواب می دهد، 

تخلف کرده اند و دو نفر در پیش  روی شانده اند. »اینه 

خوبه که در موتر شام قانون رعایت شده است!«

دمل می خواهد بگویم: »قــومــندان مره که می بینی، 

از  می خوانم.  الحول  اما  نفرم«؛  دو  قالب  در  نفر  یک 

به  می گذریم،  سالمت  به  که  پولیس  بررسی  و  تالشی 

راننده می گویم، استاد تو یا باید از من کرایه ی یک نفر 

یا کرایه ی دو نفر را برایم پس بدهی. را بگیری و 

می گوید، چطور؟ می گویم اگر جریمه می شدی چند 

باید می دادی؟ می گوید: »دقیق منی دانم، شاید دوصد 

روپه خو باید می داُدم«، می گویم، برای همین می گویم، 

نه تنها از من کرایه نگیری، باید حداقل ۵۰ افغانی هم 

به عنوان تشکری بپردازی که در آن صورت، ۱۵۰ افغانی 

نیز فایده می کنی!

یکی از پشت رس می خندد و می گوید، »وله امی ره خو 

می گوید  و  می کند  فکر  کمی  راننده  بد هم منی گی!« 

که نه برادر! من از اول هم گفتم که کرایه ی دو نفر را 

باید بدهی و شام هم قبول کردید، اگر سوار منی شدید، 

خالی می آمدم؛ اما یک نفر را سوار منی کنم. می پرسم 

چرا؟ قسم خوردی که حتام پیش رو یا باید دو نفر باشد 

و یا هیچ. می گوید، شاید قسم خورده باشم.

می گویم، استاد دو نفر پیش رو، سه نفر رس ماشین، 

چهار نفر در چوکی اول، سه نفر هم در چوکی آخر که 

که  حالی  در  نیست  زیاد  خیلی  می شوند،  نفر  دوازده 

اما شام پنج  این موترها سوار شوند؛  نفر در  باید هفت 

بار کمی دقیق تر  نفر اضافه سوار می کنید. راننده این 

با  بیدر؛  اس،  پر  »شکمت  می گوید:  و  می بیند  طرفم 

قرض دار  تیل  و  موتر  صاحب  از  همیشه  هم  وضع  این 

استم، تو می گی که هفت نفر بشانُم«. یکی از پشت رس 

می گوید: »سیر کَی از گرسنه خرب داره، از چیزی که بدم 

می آیه، این است که یک آدم اتوکشیده، یک بی چاره را 

نصیحت کنه و از تحمل کردن گرسنگی برایش بگویه.« 

است؟  کی  سیر  است،  کدام  گرسنه  »بیدر  می گویم: 

من هم یکی مثل شام استم، هشتم همیشه »گَِرو« نهم 

است، اتوکشیده هم نیستم، فقط تفاوتی که با شام دارم 

این است که صورتم را با سیلی رسخ نگه می دارم. تو چه 

خربداری که من چه می کشم و چه می بینم؟«

داره از گرسنه خبر  سیر، َکی 

نعمت رحیمی

از  متشکل  افغانستان  مجموع  در 

۸ حوزه ی اقتصادی است. افغانستان 

 ۱6۵ ولسوالی،   3۸۷ والیت،   3۴

از  دارد،  قریه   ۴۵۵3۸ و  شاروالی 

آن جایی  که افغانستان دارای سیستم 

حکومت داری متمرکز است، در این اواخر، بخش ملکی 

)در  جدا  داخله  امور  وزارت  از  محلی  حکومت داری 

محل  ارگان های  مستقل  اداره ی  نتیجه  در  و   )۲۰۰۷

والی ها و شاروال ها،  ایجاد شد.  در حال حارض، متام 

گزارش های  شان را از طریق اداره ی مستقل ارگان های 

این  از  یکی  هر  می کنند.  ارائه  ریس جمهور  به  محل 

شهروندان  برای  ارتباطی  نقطه ی  حیث  به  نهاد ها 

امور  تا  است  مکلف  محل  ارگان های  می کنند.  عمل 

و  قانون  اجرای  کرده،  رهربی  را  محلی  حکومت داری 

مقررات، پیاده ساخنت پروگرام ها و انجام امورات رسمی 

و کاری را از طریق ادارات مربوط، در 3۴ والیت 3۷۴ 

ولسوالی رسمی و غیر رسمی و ۱۵3 شاروالی انسجام و 

کند.  هامهنگ 

از سویی هم، هر والیت از کارکردهای دولت مرکزی 

منایندگی می کند. طبق قانون ادارات محلی، هر یک از 

این والیات بر اساس تعداد جمعیت و وسعت اقتصادی 

آن به والیت های درجه۱، درجه ۲ و درجه 3 درجه بندی 

شده است. 

تشکیالت ارگان های محل

ریاست   ۱۷ دارای  محل  ارگان های  مستقل  اداره ی 

مرکزی و ۱۲۱ ریاست والیتی است. بر اساس تقسیامت 

اداری محالت، افغانستان دارای 36۴ ولسوالی رسمی 

و ۱۱ ولسوالی غیر رسمی است. جدا از شاروالی کابل، 

افغانستان دارای ۱۵6 شاروالی والیتی و محلی است. 

رهربی و مشارکت سیاسی

از  یکی  سنتی  جوامع  اکریت  در  جنسیتی  شکاف 

در  اجتامعی  شکاف های  برجسه ترین  و  پایدار ترین 

با  سنتی  جوامع  فرهنگ های  است.  بوده  تاریخ  طول 

احکام قطعی و تغییرناپذیر، زن و مرد را از هم دیگر جدا 

این  شده  اند.  قایل  تبعیض  و  متایز  آنان  میان  و  کرده 

محرومیت ها و تبعیضات، به اشکال مختلف وجود دارد و 

حتا عرصه ی زندگی خصوصی زنان را در امان نگذاشته 

است.

حوزه ی  در  محرومیت ها  این  منونه ی  مهم ترین   

دیده  اجتامعی  فعالیت های  عرصه ی  در  و  عمومی 

می شود. جامعه برای زنان حوزه ی ممنوعه بوده و حضور 

خالف  آنان  برای  اجتامعی  فعالیت های  در  اشرتاک  و 

تلقی شده است. جندر در  اخالق و هنجار و حتا جرم 

افغانستان مفهوم نو و تازه ی است که در پی از بین بردن 

در  اساس جنسیت  بر  تعصب  و  ترجیح  برتری،  نوع  هر 

عرصه ی آزادی سیاسی، اقتصادی، اجتامعی، فرهنگی، 

مدنیتی و غیره است. در تحقق نیافنت یک هدف، مسائل 

مختلفی دخیل می باشد که از جمله عوامل مهمی که به 

نادیده گرفنت مسأله ی جندر کمک می کند، می توان به 

عدم وجود تعلیم و تربیت، عدم ثبات سیاسی، پالن های 

و  گسرتده  بی عدالتی  ناامنی،  و  جنایات  نامنظم، 

و  دولت  محدود  و  ضعیف  تبلیغات  فرسوده،  سنت های 

امور  اداره ی  و  سیاست  کرد.  اشاره  مردم  آگاهی  عدم 

زنان  و  پنداشته شده  مردانه  امر  یک  همواره  اجتامعی 

در این عرصه غایب بوده اند. به همین منظور ارج گذاری 

به اهمیت جنسیت، تأمین عدالت اجتامعی میان زنان 

و مردان و تریع روند انکشاف اقتصادی و اجتامعی، 

طبق پالن ملی کاری برای زنان، اهدافی را دولت تعین 

کرده که تا سال ۲۰۲۰ در حدود 3۰%صد از پست های 

تصمیم گیری، پالیسی ها و قانون گذاری ها در بخش های 

قضایی، امنیتی و خدماتی در اختیار زنان قرار گیرد. 

اداره ی مرکزی احصائیه به منظور درک وضعیت زنان 

در سطح تصمیم گیری، دور سوم رسوی مشارکت زنان و 

مردان را در سطح تصمیم گیری در سال ۱3۹۵ انجام 

زنان در  یافته های رسوی نشان می دهد که سهم  داد. 

دولتی  بخش  در  زیرا  است؛  پایین  بسیار  تصمیم گیری 

خصوصی%۹.6  سکتور  بخش  در   ،%۱۰.۷ زنان  سهم 

از  بلندتر  نسبتا  غیر حکومتی  بخش سازمان های  در  و 

است.  بوده   %۲۰.3

در حالی  که یافته های رسوی های سال های ۱3۸۸-

سطح  در  مردان  و  زنان  مشارکت   ۱3۹۵ ۱3۹۲و 

سال های  طی  زنان  که  می دهد  نشان  تصمیم گیری 

اهداف  به  نظر  شده  اند.  نایل  اهداف  اندکی  به  فوق 

تعین شده در مشارکت زنان به سطح تصمیم گیری برای 

 ،%۸.۲ ترتیب  به    ۱3۹۵ و   ۱3۹۲-۱3۸۸ سال های 

۱6.۱% و ۲۲.۱% تعین شده بود، در حالی  که در سال 

۱3۹۲ به ۹.۹% و در سال ۱3۹۵ به ۱۰.۷% از اهداف 

افزایش بسیار بطی را طی  تعین شده حاصل شده که 

با در نظرداشت رشد  سال های متذکره نشان می دهد. 

رشد  و   ۱3۹۲ و   ۱3۸۸ سال های  بین   %۵ ساالنه ی 

ساالنه ی 3% بین سال های ۱3۹۲ و ۱3۹۵، رسیدن به 

افزایش زنان در سطح تصمیم گیری  اهداف 3۰ درصد 

تشکیل  را  زنان  ملی  پالن  اهداف  که   ۲۰۲۰ سال  تا 

نیست.  بیش  خیالی  جز  می دهد، 

وضعیت  از  که  گزارش هایی  و  مصاحبه ها  به  نظر     

کارشناسان  بیش تر  تعداد  شده،  نرش  والیات  در  زنان 

زنان  نقش  دادخواهی،  بخش  در  ارگان های ذی ربط  و 

کم رنگ  رهربی  سطوح  و  دولتی  بلند  پست های  در  را 

تنها  موارد  از  بسیاری  در  که  می دارند  اظهار  و  خوانده 

شبکه ی  است.  شده  داده  زنان  به  سمبولیک  نقش 

زنان افغان در سال ۲۰۱6 سندی را به نرش رساند که 

پست  به  زن   ۹ وزیر،  به  عنوان  زن  چهار  آن  اساس  بر 

 6۹ سفیر،  پست  در  زن  چهار  وزارت خانه ها،  معاونیت 

منانیده در ولسی جرگه، ۲۲ سناتور در مرشانو جرگه، 

عنوان  به   زن  و یک  ۲۹6 مناینده در شورا های والیتی 

والی در افغانستان فعالیت داشته  اند. این سند نشان 

می دهد که حضور زنان در دادستانی کل 6درصد، در 

در  و  ۲درصد  داخله  وزارت  در  ۸درصد،  محکمه  سرته  

این شبکه که در ده والیت  وزارت دفاع ۱درصد است. 

گفت وگو هایی را دایر کرده بود، دریافته است که در هر 

والیت یک یا دو زن در سطح رهربی قرار داشته است 

بس. و 

کارآیی جندر 
در حکومت های محلی بعد از نشست بن

طاهره آسا

)قسمت دوم – سابقه ی ارگان های محلی(

شکاف جنسیتی در اکرثیت جوامع سنتی یکی از پایدار ترین و برجسه ترین شکاف های اجتامعی در 

طول تاریخ بوده است. فرهنگ های جوامع سنتی با احکام قطعی و تغییرناپذیر، زن و مرد را از هم دیگر 

جدا کرده و میان آنان متایز و تبعیض قایل شده  اند. این محرومیت ها و تبعیضات، به اشکال مختلف 

وجود دارد و حتا عرصه ی زندگی خصوصی زنان را در امان نگذاشته است.
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فیروزالدیــن فیــروز، وزیــر صحــت، اعــالم کــرد کــه نخســتین 

مــورد مثبــت ویــروس کرونــا در والیــت هــرات بــه ثبــت رســیده 

. ست ا

آقــای فیــروز، روز دوشــنبه )۵ حــوت( در یــک نشســت 

ــا، در  ــروس کرون خــربی گفــت کــه نخســتین مــورد مثبــت وی

هــرات بــه ثبــت رســیده و از همیــن رو، در ایــن والیــت، وضعیت 

ــت. ــده اس ــالم ش ــراری اع اضط

او افــزود: »ویــروس کرونــا، در یــک مــرد جــوان 3۵ ســاله در 

هــرات مشــاهده شــده اســت. ایــن فــرد بــه تازگــی، بــه شــهر 

ــه  ــود و بعــد از جــان دردی و نفس تنگــی، ب ــران رفتــه ب قــم ای

ــد  ــخص ش ــات، مش ــاس معاین ــر اس ــرد. ب ــه ک ــرت مراجع داک

کــه او بــه ایــن ویــروس مبتــال شــده اســت. در حــال حــارض، 

ــه  وضعیــت صحــی ایــن فــرد خــوب اســت، امــا در قرنطیــن ب

ــود.« ــری ش ــروس جلوگی ــن وی ــال ای ــا از انتق ــرد ت رس می ب

آقــای فیــروز، گفــت کــه ایــن فــرد، در زمــان مناســبی 

شناســایی شــده و اکنــون، هیــچ متاســی بــا ســایر افــراد 

جامعــه نــدارد.

ــی اســت کــه روز یک شــنبه )۴ حــوت( وزارت  ــن در حال ای

صحــت، از ثبــت ســه مــورد مشــکوک ویــروس کرونــا در والیــت 

هــرات خــرب داده بــود. 

ــه  ــان س ــه از می ــد ک ــروز می گوی ــای فی ــال، آق ــن ح ــا ای ب

ــود، تنهــا یــک مــورد آن  مــورد مشــکوکی کــه گــزارش شــده ب

مثبــت بــوده و دو مــورد دیگــر، تنهــا دچــار رسماخوردگــی 

ــد. ــده بودن ش

او تأکیــد کــرد کــه در حــال حــارض، در والیــت هــرات 

وضعیــت اضطــراری اعــالم شــده و رشکت هــای مســافربری 

ــه  ــد ب ــا اطــالع بعــدی، از رفــت و آم ــد ت ــی، بای ــی و زمین هوای

ایــن والیــت خــودداری کننــد.

مــاه  یــک  در  کــه  افــرادی  از  هم چنــان  فیــروز،  آقــای 

گذشــته بــه کشــور ایــران بــه ویــژه بــه شــهر قــم ســفر کرده انــد، 

خواســت تــا بــرای مــدت یــک مــاه خودشــان را در خانه هــای 

ــد. ــن کنن شــان قرنطی

وزیــر صحــت، گفــت کــه تدابیــر جــدی ای بــه منظــور 

جلوگیــری از گســرتش ویــروس کرونــا در افغانســتان، بــه ویــژه 

ــتند،  ــران اس ــور ای ــا کش ــرز ب ــه هم م ــی ک ــای غرب در والیت ه

ــت. ــده اس ــه ش ــت گرفت روی دس

او هم چنــان گفــت کــه ویــروس کرونــا، خطرنــاک نیســت و 

ــد، قربانــی  تنهــا از افــرادی کــه مقاومــت بدنــی کم تــری دارن

می گیــرد. 

آقــای فیــروز، از شــهروندان افغانســتان خواســت تــا از تجمع 

زمینه ســاز متــاس  کــه  مزدحــم  در مکان هــای  رفت وآمــد  و 

ــد. ــراد می شــود، خــودداری کنن ــان اف ــی می مســتقیم بدن

آقــای فیــروز، در بخــش دیگــری از ســخنان خــود، در 

مــورد افزایــش قیمــت ماســک در افغانســتان نیــز، گفــت: 

ــده اند و  ــایی ش ــد، شناس ــک وارد می کنن ــه ماس ــانی ک »کس

ــک از  ــیدن ماس ــت، کش ــده اس ــن ش ــا قرنطی ــره ی آن ه ذخی

افغانســتان جــرم بــزرگ اســت و بایــد جلــو آن گرفتــه شــود، بــا 

تولیدکننــدگان داخلــی ماســک در هــرات و کابــل بــه متــاس 

بودیــم و تولیــد ماســک در افغانســتان بیشــرت می شــود.«

او افــزود، ماســک تنهــا بــرای افــرادی توصیــه می شــود کــه 

ــال  ــق، از انتق ــا از آن طری ــند ت ــا باش ــروس کرون ــه وی ــال ب مبت

بیشــرت ایــن ویــروس جلوگیــری کننــد.

ایــن در حالــی اســت کــه مســؤوالن وزارت صحــت ایــران، 

تأییــد کرده  انــد کــه تــا کنــون، تعــداد افــراد مبتــال بــه ویــروس 

ــه  ــا در ایــن کشــور، بــه ۴۷ نفــر رســیده و ۱۲ نفــر نیــز ب کرون

دلیــل مبتــال شــدن بــه ایــن ویــروس، جــان باختــه  انــد.

ــالم  ــتان، اع ــی افغانس ــت مل ــورای امنی ــال، ش ــن ح ــا ای ب

کــرده اســت کــه بــه منظــور جلوگیــری از شــیوع ویــروس 

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

ــت. ــده اس ــف ش ــی متوق ــه ی موقت ــه گون ب

ارشــد  اعضــای  از  یکــی  محســنی،  مصطفــی 

از ســوی  و همگرایــی،  ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی 

ــی  ــالن معرف ــی بغ ــوان وال ــه عن ــه، ب ــه عبدالل عبدالل

شــده اســت.

گزارش هــا حاکــی از آن اســت کــه آقــای محســنی، 

هــواداران  از  بــا شــامری  حــوت(   ۵( دوشــنبه  روز 

دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، وارد مقــام 

ــت. ــده اس ــالن ش ــت بغ والی

ــته،  ــد روز گذش ــه در چن ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــات  ــی ثب ــته ی انتخابات ــرب دس ــه، ره ــه عبدالل عبدالل

ــوان والــی  ــه عن ــی را ب ــور رحامن و همگرایــی، محمدن

والــی  عنــوان  بــه  را  حیــات  عبدالحــی  و  رسپــل 

جوزجــان معرفــی کــرده اهســت.

کمیســیون مســتقل انتخابــات، پــس از چاشــت 

ــات  ــی انتخاب ــه ی نهای ــو( نتیج ــنبه )۲۹دل روز سه ش

ــر اســاس آن،  ریاســت جمهــوری را اعــالم کــرد کــه ب

محمــدارشف غنــی، با بــه دســت آوردن ۵۰.6۴درصد 

شــناخته  ریاســت جمهوری  انتخابــات  برنــده ی  آرا، 

شــده اســت.

انتخابا تــی  دســته ی  رهــرب  عبداللــه،  عبداللــه 

ثبــات و همگرایــی، گفتــه اســت کــه نتیجــه ی نهایــی 

ــرد و یــک حکومــت همه شــمول )حکومــت  را منی پذی

ــد داد. ــکیل خواه ــوازی( را تش م

بشــیراحمد ته ینــج، از اعضــای دســته ی انتخاباتــی 

ــح  ــه ی صب ــا روزنام ــو ب ــی، در گفت وگ ــات و همگرای ثب

چهره هــای  کــه  می کنــد  امیــدواری  ابــراز  کابــل، 

حــل  راســتای  در  جهانــی،  جامعــه ی  و  سیاســی 

جنجال هــای پیــش آمــده همــکاری کننــد.

جامعــه ی  و  »چهره هــای سیاســی  می افزایــد:  او 

جهانــی، بایــد مشــکلی کــه آقــای غنــی ایجــاد کــرده 

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

ــد جــز ایــن کــه مطالبــات خــود را در والیت هــا  ندارن

ــد.« ــی کنن عمل

ــت  ــز خواس ــی نی ــای امنیت ــج، از نیروه ــای ته ین آق

در  و  نکــرده  دخالــت  سیاســی  موضوعــات  در  تــا 

مقابــل مــردم ایســتاد نشــوند.

ــی، در  ــی و دفاع ــای امنیت ــال، نهاده ــن ح ــا ای ب

حملــه  کــه  کرده انــد  تأکیــد  مشــرتکی  اعالمیــه ی 

ــع  ــب آن و مان ــب و تخری ــی، غص ــات دولت ــر تأسیس ب

ــی،  ــای دولت ــور کار نهاده ــد ام ــردن در رون ــاد ک ایج

بــا  و  می شــود  پنداشــته  جــرم«  و  ملــی  »خیانــت 

قانونــی صــورت می گیــرد. برخــورد  آن،  عامــالن 

ــی و  ــای امنیت ــام نیروه ــه مت ــی، ب ــور غن رییس جمه

دفاعــی، دســتور داده اســت کــه در برابــر اعرتاض هــای 

ــد. مردمــی، از زور کار نگیرن

ــا  ــدار ب ــوت( در دی ــنبه )۵ ح ــی، روز دوش ــای غن آق

ــی  ــه متام ــت: »ب ــه اس ــی، گفت ــزرگان قوم ــامری از ب ش

امنیتــی و دفاعــی کشــور هدایــت داده ام  نیروهــای 

ــتفاده  ــرات از زور اس ــات و تظاه ــل اعرتاض ــه در مقاب ک

نکننــد.«

او افــزوده اســت کــه نیروهــای امنیتــی و دفاعــی 

نبایــد در سیاســت های  و  »رسمایــه ی ملــی« اســتند 

کوچــک و اختالفــات، دخیــل شــوند.

انتخابــات ریاســت جمهوری، روز  نتیجــه ی نهایــی 

سه شــنبه )۲۹ دلــو( اعــالم شــد کــه بــر اســاس آن، 

محمــدارشف غنــی، بــا بــه دســت آوردن ۵۰.6۴درصــد 

آرا، برنــده ی انتخابــات ریاســت جمهوری شــناخته شــده 

اســت.

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

و همگرایــی، ایــن نتیجــه را نپذیرفتــه و گفتــه اســت 

کــه یــک حکومــت همه شــمول )حکومــت مــوازی( را 

تشــکیل خواهــد داد. آقــای عبداللــه، بــه تازگــی، دســت 

جوزجــان،  والیت هــای  بــرای  و  زده  اقدام هایــی  بــه 

ــت. ــرده اس ــی ک ــی معرف ــالن، وال ــل و بغ رسپ

در همیــن حــال، آقــای غنــی، گفتــه اســت کــه پــس 

ــه ی انتخابــات ریاســت جمهوری، همــه  از انجــام موفقان

مســؤولیت دارنــد تــا مســائل شــخصی را کنــار گذاشــته 

و بــه خاطــر نجــات افغانســتان از آتــش جنــگ، تأمیــن 

صلــح و رســیدگی بــه مشــکالت مــردم، بــا هــم متحــد و 

یــک جــا شــوند.

او تأکیــد کــرده اســت کــه افغانســتان در ایــن 

ــه تیــم متحــد، منســجم و ملــی  ــه ی تاریخــی، ب مرحل

ــا از بحــران چهــل ســاله نجــات یابــد. او  نیــاز دارد ت

ــوط  ــان هــا مرب ــه متــام افغ ــح ب ــه اســت کــه صل گفت

شــامل  آن  در  بایــد  شــخصیت ها  همــه  و  اســت 

باشــند.

آقــای غنــی، بــا اشــاره بــه ایــن کــه آدرس صلــح 

دولــت افغانســتان اســت، گفتــه اســت: »صالحیت هــای 

هیــأت مذاکره کننــده محــدود اســت.«

بایــد  مذاکره کننــده  هیــأت  در  او،  گفتــه ی  بــه 

انعطــاف باشــد؛ بــه ایــن معنــی کــه بــا توجــه بــه 

بیایــد. تغییــرات  آن  در  نیازمندی هــا،  و  موضوعــات 

رییس جمهــور غنــی، ترصیــح کــرده اســت کــه هــدف 

از مذاکــرات، ختــم جنــگ و تأمیــن صلــح و ثبــات دامئی 

اســت. »ملــت آمــاده ی صلــح اســت و در آتش بــس ســال 

گذشــته، ظرفیــت خــود را در ایــن زمینــه نشــان دادند.«

او افــزوده اســت: »پیــام مــن بــرای طالبــان ایــن 

اســت کــه در رابطــه بــه صلــح بایــد بــه نتیجــه برســند و 

بخاطــر خدمــت بــه وطــن و ملــت، بــه اراده مــردم تســلیم 

شــوند.«

قــرار اســت بــه زودی، توافق نامــه ی صلــح میــان 

ــد  ــا برس ــه امض ــان، ب ــکا و طالب ــده ی امری ــاالت متح ای

دولــت  میــان  گفت وگوهــا  آن،  از  بعــد  هفتــه  دو  و 

افغانســتان و طالبــان، آغــاز شــود.

کمیســیون رســیدگی بــه شــکایات انتخاباتــی، روز دوشــنبه 

)۵ حــوت( بــا نــرش اعالمیــه ای، از دیــدار مســؤوالن ایــن 

کمیســیون بــا مســؤوالن برخــی از نهادهــای مدنــی خــرب داد.

ــن  ــه نقــل از دین محمــد عظیمــی، عضــو ای ــه، ب در اعالمی

ــات،  ــتقل انتخاب ــیون مس ــه کمیس ــود ک ــده ب ــیون، آم کمیس

براســاس  را  انتخاباتــی  شــکایات  کمیســیون  فیصله هــای 

ــت. ــرده اس ــق نک ــیون، تطبی ــر دوکمیس ــای ه ــل ه طرزالعم

آقــای عظیمــی گفتــه بــود: »اگــر رونــد بازشــامری و تفتیــش 

ویــژه بــه صــورت درســت صــورت می گرفــت، 6۵ تــا ۸۰ هــزار 

رأی باطــل می شــد و رسنوشــت انتخابــات تغییــر می کــرد.«

در ایــن اعالمیــه، بــه نقــل از چمن شــاه اعتــامدی، رییــس 

دبیرخانــه ی کمیســیون رســیدگی بــه شــکایات انتخاباتــی نیــز 

ــات ریاســت جمهوری،  ــی انتخاب ــود کــه نتیجــه ی نهای آمــده ب

بــدون هامهنگــی بــا کمیســیون شــکایات اعــالم شــده اســت.

چنــد ســاعت پــس از نــرش ایــن اعالمیــه، کمیســیون 

رســیدگی بــه شــکایات انتخاباتــی، اعالمیــه اش را اصــالح 

ــرد. ک

در اعالمیــه ی اصــالح شــده، اظهاراتــی کــه بــه نقــل از 

بــود،  آمــده  اعتــامدی  چمن شــاه  و  عظیمــی  دین محمــد 

برداشــته شــده اســت.

ریاســت جمهوری،  انتخابــات  نهایــی  نتیجــه ی  اعــالم 

ــه  ــت. عبدالل ــرده اس ــق ک ــتان خل ــی را در افغانس جنجال های

همگرایــی،  و  ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی  رهــرب  عبداللــه، 

ــه اســت کــه حکومــت  ــه و گفت ــات را نپذیرفت نتیجــه ی انتخاب

مــوازی تشــکیل خواهــد داد. آقــای عبداللــه، کمیســیون های 

ــت. ــرده اس ــم ک ــب مته ــه تقل ــی را ب انتخابات

هم زمــان بــا ســومین روز مرحلــه ی یــک هفتــه ای 

ــی  ــای محل ــتان، مقام ه ــونت ها در افغانس ــش خش کاه

در والیــت ســمنگان، از ربــوده شــدن ولســوال دره صــوف 

خــرب  طالبــان  افــراد  ســوی  از  والیــت  ایــن  بــاالی 

می دهنــد.

ــی ســمنگان،  ــزی، ســخن گوی وال ــق عزی محمدصدی

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه حوالــی ســاعت 

محمدعلــی  حــوت(   ۵( دوشــنبه  روز  صبــح   ۱۰:3۰

حســنی، ولســوال دره صــوف بــاال، در ســاحه ی دره ی 

ــد. ــوده ش ــان رب ــراد طالب ــوی اف ــل، از س چبچ

ــدان  ــان، یکــی از کارمن ــراد طالب ــه اف ــد ک او می افزای

مدیریــت مبــارزه بــا جرایــم جنایــی و یکــی از محافظــان 

ــا خــود برده انــد. آقــای حســنی را نیــز ب

آقــای عزیــزی، تأکیــد کــرد کــه بــزرگان ولســوالی 

ــن  ــی، ای ــا پادرمیان ــا ب ــد ت ــالش دارن ــاال، ت ــوف ب دره ص

افــراد را از چنــگ طالبــان آزاد کننــد.

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 ۱۲:۰۰ 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

متحــده ی  ایــاالت  رییس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد 

ــه ی  ــای توافق نام ــه امض ــت ک ــرده اس ــد ک ــکا، تأکی امری

صلــح بــا طالبــان، وابســته بــه مؤثریــت اجــرای مرحلــه ی 

ــه ای کاهــش خشــونت اســت. ــک هفت ی

او افــزوده اســت کــه اگــر مرحلــه ی کاهــش خشــونت 

ــا  ــح ب ــه ی صل ــد، توافق نام ــان برس ــه پای ــت ب ــا موفقی ب

ــرد. ــد ک ــا خواه ــودش امض ــان را خ طالب

رییــس مجلــس مناینــدگان، تنش هــای سیاســی 

انتخابــات  نهایــی  نتیجــه ی  اعــالم  از  ناشــی 

اســت. خوانــده  نگران کننــده  را  ریاســت جمهوری 

میررحــامن رحامنــی، روز دوشــنبه )۵ حــوت( در 

اعالمیــه ای گفتــه اســت، وضعیــت جــاری سیاســی، بــا 

ــان  ــه می ــح ب ــن صل ــرای تأمی ــه ب ــی ک ــه رشایط ــه ب توج

آمــده، افغانســتان را از دســت یابی بــه اهــداف ملــی 

می ســازد. دور 

ــی  ــای سياس ــا و چهره ه ــی، از جريان ه ــای رحامن آق

ــی، در  ــرد سياس ــه خ ــل ب ــا توس ــه ب ــت ک ــته اس خواس

ــد. ــالش کنن ــاری ت ــت ج ــر وضعي تغي

ــه  ــدگان ب ــس مناین ــت مجل ــت: »رياس ــزوده اس او اف

خاطــر حــل ايــن چالش هــا، از هيــچ تالشــی دريــغ 

ــوت  ــره دع ــه مذاك ــل را ب ــرف مقاب ــر دو ط ــده و ه نورزی

می کنــد.«

چاشــت  از  پــس  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

روز سه شــنبه )۲۹ دلــو( نتیجــه ی نهایــی انتخابــات 

ــه بــر اســاس آن،  ریاســت جمهــوری را اعــالم کــرد ک

محمــدارشف غنــی، بــا بــه دســت آوردن ۵۰.6۴درصــد 

آرا، برنــده ی انتخابــات ریاســت جمهوری شــناخته شــده 

ــت. اس

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

و همگرایــی، نتیجــه ی اعــالم شــده را نپذیرفتــه و گفتــه 

اســت کــه کمیســیون های انتخاباتــی »خیانــت ملــی« را 

ــت  ــک حکوم ــه ی ــت ک ــزوده اس ــده اند. او اف ــب ش مرتک

همه شــمول )حکومــت مــوازی( را تشــکیل خواهــد داد.

آقــای عبداللــه، در چنــد روز گذشــته، دســت بــه 

ــل  ــان، رسپ ــای جوزج ــرای والیت ه ــی زده و ب اقدام های

ــت. ــرده اس ــی ک ــی معرف ــالن، وال و بغ

در  ناتــو  غیرنظامــی  مناینــده ی  هــم،  ســویی  از 

خواســته  سیاســی  طرف هــای  متــام  از  افغانســتان، 

ــد. ــازش کار بگیرن ــو و س ــش، گفت وگ ــا از آرام ــت ت اس

در  حــوت(   ۵( دوشــنبه  روز  کــی،  نیکــوالس 

برگــه ی تویــرت خــود نوشــته اســت کــه ســازمان ناتــو، 

و  صلــح  رونــد  تــا  می خواهــد  طرف هــای  متــام  از 

وحــدت ملــی را در اولویــت خــود قــرار بدهنــد. او 

افــزوده اســت، ســازمان ناتــو، از اقدام هــای هیــچ 

ــود،  ــونت ش ــش و خش ــش تن ــبب افزای ــه س ــی ک طرف

منی کنــد. حامیــت 

بــا ایــن حــال، عبدالــرب رســول ســیاف، رهــربی 

جهــادی و حامــد کــرزی، رییس جمهــور پیشــین، روز 

دوشــنبه )۵ حــوت( بــا عبداللــه عبداللــه و محمــدارشف 

ــدار  ــه منظــور حــل چالش هــای پیش آمــده، دی غنــی، ب

کــرده انــد.

قــرار اســت رییس جمهــور غنــی، روز پنج شــنبه ی 

هفتــه ی جــاری، مراســم تحلیــف بــه جــا آورد. از ســویی 

هــم، گفتــه می شــود کــه عبداللــه عبداللــه، رهــرب 

دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی نیــز تــالش 

دارد تــا هرچــه زودتــر، بــرای خــود مراســم تحلیــف 

ــد. ــا کن برپ

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 $

7 ثبت نخستین مورد مثبت ویروس کرونا 
در هرات

مصطفی محسنی از سوی عبدالله عبدالله 
به عنوان والی بغالن معرفی شد غنی به نیروهای امنیتی: در برابر اعرتاض ها 

از زور کار نگیرید

کمیسیون شکایات حرف های دین محمد عظیمی 
را پس گرفت

سومین روز کاهش خشونت ها؛ 

طالبان ولسوال دره صوف باالی سمنگان 
را ربودند

مجلس منایندگان خواستار حل تنش ها میان 
غنی و عبدالله شد
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ایستگاه خربی افغانستان

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

پشت  نیز  را  خشونت ها  کاهش    روز  سومین  افغانستان،  مردم 

امریکا  توافق نامه ی  دیگر  روز  چهار  تا  است  قرار  و  گذاشتند  رس 

و طالبان به امضا برسد. برخالف دو روز گذشته، سومین روز این 

ثبت  به  امنیتی  گزارش ضد  تنها یک  و  پایان رسید  به  آرام  روند، 

است.  رسیده 

خشونت ها،  کاهش  روز  سومین  در  طالبان  که  می شود  گفته 

اند.  برده  خود  با  را  سمنگان  والیت  باالی  دره ی  صوف  ولسوال 

محمدصدیق عزیزی، سخن گوی والی سمنگان، به روزنامه ی صبح 

کابل گفت که حوالی ساعت ۱۰:3۰ صبح روز دوشنبه )۵ حوت( 

دره ی  ساحه ی  در  باال،  صوف  دره  ی  ولسوال  حسنی،  محمدعلی 

است. ربوده شده  طالبان  افراد  از سوی  چبچل، 

آقای عزیزی افزود که افراد طالبان، یکی از کارمندان مدیریت 

با  نیز  را  آقای حسنی  از محافظان  یکی  و  با جرایم جنایی  مبارزه 

خود برده  اند. بزرگان ولسوالی دره ی  صوف باال، تالش دارند تا با 

آزاد کنند.  افراد را از چنگ طالبان  پادرمیانی، این 

خشونت ها  کاهش   برای  مردم  شوق  و  شور  که  این  با  هم زمان 

شنبه  روز  تا  که  می گیرد  آمادگی  امریکا  دارد،  ادامه  شدت  به 

)۱۰حوت( توافق نامه ی صلح را با طالبان به امضا برساند. دونالد 

ترامپ، رییس جمهور امریکا که روز یک شنبه )۴حوت( به هند رفته 

بود، در جریان صحبت با خربنگاران گفت، در صورتی که طالبان به 

تعهدات شان در هفته ی »کاهش   خشونت ها« پابند باشند، خودش 

امضا می کند.  را  توافق نامه ی صلح 

در  نسبی  آرامش  خشونت،  یک هفته ای  کاهش  لطف  به 

و  این کاهش خشونت ها  که  دارند  انتظار  مردم  و  آمده  افغانستان 

امضای توافق نامه ی امریکا و طالبان به آتش بس دایمی منجر شود 

بردارند. دست  مردم  کشتار  از  طالبان  و 

صبح  روزنامه ی  خشونت ها،  کاهش  هفته ی  از  روز  سومین  در 

کابل هم چنان پیام هایی از مخاطبان خود دریافت کرده است که 

نشان می دهد همه امیدوارند، پس از چهل سال جنگ، صلح بیاید 

و مردم زندگی آرام داشته باشند. 

رها عصیان از والیت تخار در پیامی که برای ما فرستاده، نوشته 

است: »افغانستان سال هاست در آتش جنگ و برادر کشی می سوزد 

و ما شاهد خامنان سوزی های زیادی استیم. کاهش خشونت ها در 

افغانستان امیدوارکننده است؛ بنا بر این، همه ی افغانستان نیازمند 

صلح رستارسی می باشد تا دیگر شاهد خامنان سوزی ملت بی چاره 

نباشیم. در سایه ی صلح و آرامش می توان بر یک افغانستان آباد و 

غنی امیدوار بود.«

از  »ما  است:  گفته  نیز  دایکندی  والیت  از  رسداری،  رشیفه 

کاهش خشونتی که طالبان اعالم کرده، بسیار خوش حال استیم، 

به خاطری که اگر دوام دار باشد، یک گپ بسیار خوب است. ما از 

جنگ، خشونت و خون ریزی خسته شدیم. ۵۰ درصد امیدوارم که 

صلح بیاید و ترسی که از طالب و جنگ جویانش داریم، پایان یابد.« 

هم چنان پیام هایی که هم کار ما از والیت هرات فرستاده، مردم 

از سومین روز کاهش خشونت ها در این والیت نیز استقبال کرده 

اند. مردم هرات هامنند دو روز قبل به جاده ها برآمده و به جشن و 

پرداختند.  پایکوبی 

احمد وحید توخی، در یکی از بازارهای هرات دکان  دارد. وحید 

خوش  خیلی  جنگ  کاهش  و  خشونت ها  کاهش  »از  می گوید: 

استیم. کاهش خشونت چه خوب زیبا است، هر دو طرف مسلامن 

بیبنیم،  واقعا  اگر  برادر.  طرف  دو  هر  افغان،  طرف  دو  هر  استند. 

تنگاتنگی دارند. بس است دیگه.  رابطه ی  هم طالب و هم دولت 

چهار دهه است که در جنگ استیم. پدران ما در جنگ عمر خود را 

تیر کردند. ما نسل جوان در جنگ پرورش یافتیم. دیگه بس است 

اگر به نوبت هم باشد، از افغانستان جنگ بس است. از وقتی که 

کاهش خشونت ها اعالم شده، در زندگی مردم تغییر آمده و روح و 

روان مردم زنده شده.« 

از کاهش  متفاوتی  گونه ی  به  اما جوانان  افغانستان  در جنوب 

هلمندی  جوان  صدها  کردند.  استقبال  خشونت ها  یک هفته ای 

به  و  کردند  راه اندازی  را  کاروانی  خشونت ها،  کاهش  روند  آغاز  با 

باد  »زنده  شعارهای  با  و  رفتند  والیت  این  دوردست  ولسوالی های 

اند که  از طرف های درگیر جنگ خواسته  بر جنگ«  و مرگ  صلح 

آنان  و صدای صلح خواهی  بگذارند  پایان  نقطه ی  مردم  کشتار  به 

گویند. لبیک  را 

 آنچه مسؤوالن این کاروان مردمی می گویند، آن ها پس از آغاز 

»کاهش خشونت ها« حرکت های صلح خواهی  شان را آغاز کرده اند 

والیت  ناامن  ولسوالی های  به  هفته،  یک  در مدت  دارند،  تالش  و 

هلمند بروند و برای آمدن صلح در میان مردم ذهنیت سازی کنند. 

والیت هلمند، خواستگاه کاروان صلح خواهی ای است که به بیشرت 

نقاط افغانستان را پیاده سفر کردند. 

صبح  روزنامه ی  به  کاروان،  این  اعضای  از  ستوری،  عبدالستار 

اعالم  از  پس  هلمند،  والیت  جوانان  از  که شامری  می گوید  کابل 

و  امریکا  صلح  توافق نامه ی  از  و  آمده  هم  گرد  خشونت ها  کاهش 

اند.  کرده  حامیت  اعالم  آتش بس  نیمه   حالت  و  طالبان 

موترهای  برآمدند،  به جاده ها  »جوانان  می گوید:  استوری  آقای 

شان را با بیرق سه رنگ افغانستان مزین کردند. دیروز به ولسوالی 

ناوه رفتیم. در این ولسوالی نیز مردم از کاهش خشونت ها حامیت 

کردند. در جریان سفر مان به ولسوالی ناوه، با نیروهای امنیتی نیز 

مواجه شدیم، به میله های تفنگ شان گل ماندیم و از تالش های 

شان برای دفاع از کشور و مردم قدردانی کردیم. بعدا که دوباره به 

ما  تالش  متام  انداختیم.  راه  آتش بازی  برنامه ی  یک  آمدیم،  شهر 

این است تا ذهنیت عامه را به سمت صلح سوق بدهیم و به همه 

بفهامنیم که جنگ منی خواهیم.« 

کاهش  روند  که  می کنند  تأکید  هلمند  والیت  باشندگان 

خشونت ها باید تا جایی ادامه پیدا کند که به صلح و ثبات دایمی 

ستوری  بودند.  جنگ  قربانی  همیشه  عام  مردم  زیرا  شود؛  منجر 

می گوید: »جنگ بس است. باید صلح شود. تنها راه حلی که باقی 

است.«  دایمی  آتش بس  و  جنگ  قطع  مانده، 

به  ناامن  والیت های  از  که  افغانستان  جنوب  در  غزنی  والیت 

حمله  ی  هیچ  شاهد  گذشته  روز  سه  جریان  در  می آید،  حساب 

این  در  محلی  مقام های  است.  نبوده  طالبان  سوی  از  تروریستی 

تا کنون هیچ  آتش بس  اعالم  از  والیت، می گویند که طالبان پس 

اند.  نداده  انجام  غزنی  در  منفی  واکنش  گونه  

دوشنبه  روز  غزنی،  والیتی  شورای  عضو  یوسفی،  حسن رضا 

در  والیت  این  مردم  که  گفت  کابل  صبح  روزنامه  ی  به  )۵حوت( 

مجموع از کاهش خشونت ها استقبال کرده اند؛ زیرا غزنی همواره 

شاهد حمالت سنگینی از سوی طالبان بوده؛ اما در جریان سه روز 

اند.  نداده  انجام  حمله ای  هیچ  گذشته، 

هامنند  خشونت ها،  کاهش  این  که  امیدواریم  »ما  افزود:  او 

امنیتی  نیروهای  شد.  غزنی  سقوط  سبب  که  نشود  عید  آتش بس 

امکانات  غزنی،  والیت  سطح  در  اما  دارند؛  قرار  دفاعی  حال  در 

دارد.  وجود  والیت  این  در  زیادی  نارسایی های  است.  کم  بسیار 

از  بسیاری  در  دارد،  جریان  خشونت ها  کاهش  که  اکنون  همین 

ندارند.« دفاعی  درست  امکانات  ارتش  نیروهای  ولسوالی ها، 

کاهش  هفته ی  از  کابل  صبح  روزنامه ی  گزارش های  سلسله 

خشونت ها ادامه دارد. شام مخاطبان عزیز هم می توانید دیدگاه ها 

ما  برای  خشونت  ها«  »کاهش  روزهای  از  را  تان  چشم دیدهای  و 

برسد.  نرش  به  بعدی  شامره های  در  تا  بفرستید 

عبدالرازق اختیاربیگ

نویسنده

سومین روز کاهش خشونت ها؛ 
ُگُل در میله های تفنگ و نه گفتن به جنگ


