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گزارش روز

یادداشت روز

ورزشجامعه

گزارشگفت وگو

اگر کرونا جدی گرفته نشود
تا چهار هفته  ی دیگر فاجعه خلق می کند

معمــوال هــر ســال در روز جهانــی هم بســتگی 

زنــان )8  مــارچ(، تــاش می کنــم در برنامه هــا و 

تجلیل هــا رشکــت  کنــم و کنــج کاوم بدانــم، چــه 

ــت  ــان در والی ــت زن ــی در وضعی ــی و کیف ــول کم تح

ــده  ــود آم ــه وج ــته ب ــال گذش ــک س ــی ی ــرات، ط ه

ــا دقــت وارد  اســت؛ ایــن انگیــزه، ترغیبــم می کنــد ب

محتــوای برنامه هــا شــوم و در ذهــن خــود، تصویــری 

از وضعیــت مبهــم زنــان ترســیم کنــم. هــر چنــد 

ــارچ،  ــتم م ــد هش ــث ش ــا باع ــروس کرون ــال وی امس

ماننــد ســال های گذشــته در هــرات تجلیــل نشــود؛ 

امــا بــا آن هــم، از ایــن روز کم وبیــش...

بــه اســاس زمــان تعیین شــده در توافق نامــه ی 

صلــح طالبــان بــا امریــکا، قــرار بــود کــه دولــت 

از  پیــش  را  طالــب  زندانــی   5000 افغانســتان، 

ــخ  ــه از آن تاری ــن ک ــا ای ــا ب ــد؛ ام ــوت، آزاد کن 20 ح

ــوز هــم روشــن نیســت کــه  شــش روز می گــذرد، هن

زندانیــان طالــب چــه زمانــی آزاد خواهنــد شــد. 

آزادی زندانیــان طالــب، مهم تریــن پیــش رشط ایــن 

گــروه بــرای رشوع گفت وگوهــای بین االفغانــی اســت. 

محمــد ارشف غنــی، رییس جمهــور افغانســتان، 

پیــش رشط  انتخابــات،  نتیحــه ی  اعــام  از  پــس 

آزاد ی 5000 زندانــی... بــر  را مبنــی  طالبــان 

»قــول روبــاه« دره ی کوچــک و خشــکی اســت کــه 

دو منطقــه از شــهر بامیــان را از هــم جــدا می کنــد. 

تفــاوت آن دو منطقــه به لحاظ ســاخت و ســاز، چیزی 

شــبیه کاخ و کــوخ اســت. ســمت غــرب »قــول روبــاه«، 

پــاک  دشــت عیســاخان اســت کــه خیابان هــای 

زیبایــی دارد. در دشــت عیســاخان،  و ســازه های 

و  اســت  شــده  شــاره گذاری  همــه  خیابان هــا 

اکــر نهادهــای حکومتــی و غیرحکومتــی، ماننــد 

مقــام والیــت بامیــان، قطعــه ی 01 امنیــت ملــی، 

ریاســت  های صحــت  عامــه، اطاعــات و فرهنــگ، 

ــاد  ــن نه ــتانی و چندی ــه، دادس ــاف، عدلی ــج و اوق ح

دیگــر؛ در ایــن بخــش از شــهر کــه معــروف بــه »شــهر 

ــمت... ــت دارد. در س ــت، موقعی ــان اس ــو« بامی ن

بــا  مبــارزه  و  بــدن  مقاومــت  بدنــی،  قــدرت 

دارد،  ورزش  بــا  مســتقیم  ارتبــاط  بیاری هــا، 

ــر ویروس هــای کشــنده ی  مقاومــت انســان ها در براب

ــر  ــد و ه ــت منی آی ــه دس ــادگی ب ــه س ــا ب ــل کرون مث

کســی اگــر خواهــان بــدن مقــاوم در برابــر بیاری هــا 

ــی  ــک دوره ی طوالن ــه ی آن را در ی ــد زمین ــت، بای اس

ــر آن  ــت مگ ــدنی نیس ــن ش ــد و ای ــرده باش ــم ک فراه

ــوی  ــدن ق ــا ب ــد ت ــی ورزش کن ــای طوالن ــه مدت ه ک

داشــته باشــد. ورزش در ایــن مواقــع اســت کــه ارزش 

ــه  ــر ب ــه اگ ــد ک ــا می گوی ــه م ــد و ب ــری می یاب بیش

دنبــال زندگــی و رسزندگــی اســتید، بایــد ورزش 

ــر ویروس هــا و  ــاوم در براب ــوی و مق ــدن ق ــا ب ــد ت کنی

ــف... ــا تأس ــا ب ــید؛ ام ــته باش ــراض داش ام

نقش زنان در صلح؛ 
روزنه ای برای امید

رهایی زندانیان طالب تا زمان 
نامعلومی به تعویق افتاد

سایه ی مرگ بر ورزش

کاخ و کوخ های بامیان
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نقش زنان 
در مدیریت شهری

بوی حوادث دهه ی هفتاد 
به مشام می رسد

و  می شــود  بیــرون  خانــه  از  هفــت  ســاعت  هــرروز 

بــه مقصــد می رســاند.  تــا شــام، مســافران زیــادی را 

جاده هــای کابــل، او و چهــار چــرخ موتــرش را می شناســد. 

تــا کــه ایــن چرخ هــا حرکــت می کنــد، چــرخ روزگار او نیــز 

می چرخــد. نورآغــا، مــردی اســت پنجاه ســاله. او تنهــا 

ــه  ــدی ک ــت و درآم ــری اس ــواده ی ده نف ــک خان ــان آوِر ی ن

دارد، برایــش رضایت بخــش نیســت. امیــِد پیــدا کــردن 

ــه... ــی ب ــرروز او را در جاده های ــان، ه ــه ن ــک لقم ی

گــروه طالبــان، اعــام کــرده اســت کــه بــرای جلوگیــری 

از شــیوع ویــروس کرونــا در مناطــق زیــر حاکمیــت خــود، 

آمادگی هــای الزم را روی دســت گرفتــه اســت.

بــه  طالبــان،  ســخن گوی  مجاهــد،  ذبیح اللــه 

روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه مراکــز، کلینیک هــا 

حاکمیــت... زیــر  مناطــق  در  صحــی  تیم هــای  و 

وزارت صحــت، اعــام کــرده اســت کــه بــه تازگــی، 

ــرات  ــای ه ــا، در والیت ه ــروس کرون ــت وی ــورد مثب ــج م پن

ــت. ــده اس ــت ش ــدی ثب و دایکن

بــه  صحــت،  وزارت  ســخن گوی  مایــار،  وحیداللــه 

ــش  ــه ی آزمای ــه نتیج ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب روزنام

چهــار مــورد در هــرات و یــک مــورد در دایکنــدی...

ــه ی  ــژه ی وزارت خارج ــده ی وی ــل زاد، مناین ــی خلی زمل

امریــکا بــرای صلــح افغانســتان، فهرســت اعضــای هیــأت 

چهره هــای  از  شــاری  بــا  را  صلــح  مذاکره کننــده ی 

سیاســی، در میــان گذاشــته اســت.

بــر اســاس ایــن فهرســت، باتــور دوســتم، کریــم امیــن، 

رضار مقبــل، محمــد ناطقــی، رســول طالــب...

طالبان برای جلوگیری از شیوع کرونا 
اعالم آمادگی کردند

فهرست هیأت مذاکره کننده ی صلح 
منترش شد

آمار مبتالیان به کرونا 
در افغانستان به 16 نفر رسید

جنگ بهرتین سال های جوانی ام را گرفت
ویژه ی صلح

7

7

7

6

رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس منایندگان
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تعیین شده  زمان  اساس  به 

طالبان  صلح  توافق نامه ی  در 

دولت  که  بود  قرار  امریکا،  با 

زندانی   5000 افغانستان، 

حوت،   20 از  پیش  را  طالب 

آن  از  که  این  با  اما  کند؛  آزاد 

تاریخ شش روز می گذرد، هنوز هم روشن نیست 

شد.  خواهند  آزاد  زمانی  چه  طالب  زندانیان  که 

پیش رشط  مهم ترین  طالب،  زندانیان  آزادی 

بین االفغانی  گفت وگوهای  رشوع  برای  گروه  این 

است. 

افغانستان،  رییس جمهور  غنی،  محمد ارشف 

پیش رشط  انتخابات،  نتیحه ی  اعام  از  پس 

از  آنان  زندانی   5000 آزاد ی  بر  مبنی  را  طالبان 

این  که  گفت  و  نپذیرفته  افغانستان،  زندان های 

نه  است  افغانستان  و حکومت  مردم  از صاحیت 

تغییر  سوگند ،  مراسم  اجرای  از  پس  اما  امریکا؛ 

پذیرفت. را  طالب  زندانیان  آزادی  و  داد  جایگاه 

آقای غنی، روز سه شنبه )20 حوت(، فرمانی را 

مبنی بر رهایی زندانیان طالب صادر کرد.

رییس جمهور  فرمان  نخست  ماده ی  اساس  به 

آزاد  این فرمان  از  با استفاده  زندانیانی که  غنی، 

بر  مبنی  کتبی  تعهد  ارائه ی  به  مکلف  می شوند، 

رهایی  و  استند  جنگ  میدان  به  آن ها  برنگشنت 

صورت  بایومریک  روند  تکمیل  از  بعد  زندانیان، 

می گیرد.

که  شده  تأکید  فرمان،  این  دوم  ماده ی  در 

مربوط  زندانی   1500 رهایی  و  مجازات  عفو 

از  حسن  نیت،  نشانه ی  به  طالبان،  گروه  به 

که  می گیرد  صورت  افغانستان  بازداشت گاه های 

روند رهایی آن ها، از تاریخ )2۴ حوت( سال روان 

از محبوسین  تن  روز 100  »در هر  آغاز می شود. 

سن،  درنظرداشت  با  طالبان  گروه  به  مربوط 

رها  باقی مانده  حبس  مدت  و  صحی  وضعیت 

شوند.«

ماده ی سوم فرمان ریاست جمهوری، به کاهش 

می کند  اشاره  طالبان  گروه  سوی  از  خشونت ها 

که پس از آغاز و در جریان گفت وگوهای مستقیم 

میان هیأت تعیین شده از جانب دولت افغانستان 

زندانی   500 هفته  دو  هر  در  طالبان،  گروه  و 

نفر می رسد،  به ۳500  طالبان که مجموع  شان 

مرشوط به کاهش چشم گیر خشونت ها، از زندان 

رها خواهند شد.

رییس جمهور غنی، مسؤولیت تطبیق این حکم 

را به دفر شورای امنیت داده است.

روز شنبه  از  آمده است،  فرمان  در  آن گونه که 

طالب،  زندانیان  رهایی  پروسه ی  حوت(،   2۴(

این  چرا  هنوز  تا  که  این  اما  می شد؛  رشوع  باید 

است،  نشده  آن  اجرایی  مرحله ی  وارد  پروسه 

ملی،  امنیت  شورای  سخن گوی،  فیصل،  جاوید 

صبح  روزنامه ی  به  حوت(،   25( یک شنبه  روز 

است  تاش  در  افغانستان،  »دولت  گفت:  کابل، 

استفاده ی  شده،  مهیا  صلح  برای  که  فرصتی  از 

اعظمی شود؛ روی همین هدف، مکانیزمی برای 

فهرست  آن،  اساس  به  که  است  کرده  ارائه  صلح 

آن،  تکمیل  با  که  دارد  قرار  بررسی  زیر  زندانیان 

شد« خواهیم  بعدی  مرحله ی  وارد 

که  است  مهم  بسیار  می گوید،  فیصل  آقای 

آزاد  صلح  نام  زیر  که  آن هایی  شویم،  مطمنئ  ما 

برمنی گردند. جنگ  به  دوباره  می شوند، 

از سوی دیگر، سهیل شاهین، سخن گوی دفر 

فرمان  به  واکنش  در  قطر،  در  طالبان  سیاسی 

ریاست جمهوری گفته است که، این گروه فهرست 

5000 نفری زندانیان طالب را به امریکا سپرده و 

زندانیان  از  شار  این  یک باره ی  رهایی  خواهان 

است و این اقدام دولت افغانستان، در مخالفت با 

با امریکا است. توافق نامه ی صلح طالبان 

سهیل  گفته های  به  رابطه  در  فیصل،  آقای 

طالبان  که  آن گونه  چیز،  همه  می گوید،  شاهین 

مسائلی  برای  منی رود؛  پیش  به  می خواهند، 

مهم  می شود،  مربوط  افغانستان  حکومت  به  که 

کنند؛  کار  افغانستان  دولت  با  طالبان  که  است 

و  کرده  بهانه جویی  این  از  بیش تر  نباید  طالبان 

در پروسه ی صلح نقش مشکل زا داشته باشند تا 

مشکل. حل کننده ی  نقش 

آن گونه که روشن است، خواست های طالبان 

و دولت افغانستان در برابر هم قرار گرفته است؛ 

سیاسی  آگاهان  و  مردم  نگرانی  باعث  که  چیزی 

با این گروه شده است. برای رسیدن به صلح 

جعفر مهدوی، عضو پیشین مجلس منایندگان 

و آگاه امور سیاسی، می گوید که امریکا و به ویژه 

زملی خلیل زاد که هاهنگ کننده ی ارتباط میان 

صادقانه  متأسفانه  طالبان،  و  افغانستان  طرف 

دو  هر  که  می بینیم  هم  آن  با  است؛  نکرده  عمل 

طرف، به امریکا اعتاد کرده و در راستای رسیدن 

پیش  قدم  به  قدم  بین االفغانی  گفت وگوهای  به 

اند. رفته 

مهدوی اضافه می کند که نیاز بود امریکا پیش 

را  مواردی  همه  طالبان،  با  توافق نامه  امضای  از 

که به تعهد دولت افغانستان نیاز است، با دولت 

را  آن  مثبت  نظر  و  گذاشته  میان  در  افغانستان، 

را  زمان بندی ای  جدول  همین گونه  می گرفت؛ 

حکومت  با  هاهنگی  بدون  کرده،  پیشنهاد  که 

است.  بوده  افغانستان 

آقای مهدوی، در میان نگذاشنت منت  باور  به 

زمان بندی  و  افغانستان  حکومت  با  توافق نامه 

گفت وگوهای  و  طالب  زندانیان  آزادی  برای 

سیاسی  واقعیت های  از  دور  به  بین االفغانی، 

می گوید:  مهدوی  است.  افغانستان  در  موجود 

»با توجه به شکاف خواسته های طالبان و موقف 

از  امریکا  کشیدن  کنار  و  افغانستان  حکومت 

میدان، بعید می بینم که به این زودی با طالبان 

برسیم.« صلح  به 

عرص روز گذشته )25 حوت(، زملی خلیل زاد، 

مناینده ی ویژه ی وزارت خارجه ی امریکا برای صلح 

افغانستان، فهرست اعضای هیأت مذاکره کننده ی 

صلح را با شاری از چهره های سیاسی، در میان 

فهرست،  این  انتشار  با  هم زمان  است.  گذاشته 

وحید عمر، مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور 

هیأت  که  می گوید  اسراتژیک،  و  عامه  روابط 

مذاکرات  برای  افغانستان  دولت  مذاکره کننده ی 

است. نهایی شده  بین االفغانی، 

بر بنیاد تازه ترین معلومات وزارت صحت 

در  کرونا  ویروس  به  مبتایان  تعداد  عامه، 

است.  رسیده  مورد   16 به  افغانستان، 

وزارت،  این  سخن گوی  مایار،  وحیدالله 

روزنامه ی  به  حوت(،   25( یک شنبه  روز 

مورد  تازگی چهار  به  که  کابل گفت  صبح 

مثبت ابتا به ویروس کرونا در هرات و یک مورد دیگر در والیت 

دایکندی ثبت شده است. آنچه وزارت صحت عامه گفته است، 

آن ها تاکنون نزدیک به ۳00 مورد مشکوک را در البراتوارهای 

مرکزی این وزارت بررسی کرده که از این میان 16 مورد مثبت 

ثابت شده است.  و دیگر موارد منفی  بوده 

این  شیوع  با  هم زمان  افغانستان،  در  کرونا  ویروس 

)کووید-19(،  ویروس  که  این  از  پس  بود.  ایران  در  ویروس 

گونه ی  به  افغانستان،  مهاجران  یافت.  گسرش  ایران  در 

وزارت مهاجران  آمار  بنیاد  بر  وارد کشور شدند.  رسسام آوری 

50هزار  از  بیش  هفته،  یک  از  کمر  در  عودت کنندگان،  و 

دوباره ی  برگشت  اند.  آمده  افغانستان  به  ایران  از  مهاجران 

داده  افزایش  را  کرونا  ویروس  شیوع  خطر  مهاجران،  این 

است. 

والیت هرات، مرکز ویروس کرونا، در افغانستان است. این 

والیت به دلیل داشنت مرز مشرک با ایران، شاهد بیشرین 

تاکنون ده مورد مثبت در  این ویروس بوده است.  رقم مثبت 

این والیت ثبت شده است؛ اما آنچه نگرانی ها را بیشر ساخته 

است، عدم توجه مردم و مسؤوالن است که این ویروس، یک 

پدیده ی زودگذر و عادی حساب می کنند. 

روزنامه ی  با  گفت وگو  در  هرات  والی  رحیمی،  عبدالقیوم 

جدی  کرونا،  ویروس  که  صورتی  در  می گوید،  کابل،  صبح 

تا چهار هفته ی دیگر، فاجعه ی خلق می کند و  گرفته نشود، 

بود.  نخواهند  آن  کنرل  به  قادر  مردم  و  حکومت  آن گاه، 

فعلن  وضعیت  هرات،  والیت  »در  افزود:  رحیمی،  آقای 

افغانستان استیم. در  شدیدا اضطراری است. ما هان »قُم« 

از طریق  افغانستان ثبت شده،  هرات متام کیس های که در 

این  ابتدایی  مرحله ی  در  فعلن  ما  است.  آمده  والیت  همین 

ویروس قرار داریم. و ممکن است تا چهار هفته ی دیگر، شیوع 

آسیب  که  است  قوی  امکان  کند.  پیدا  افزایش  ویروس  این 

ببینیم.« کان  بسیار 

از  ناشی  را  مسؤوالن  بی توجهی  دلیل  هرات،  والی 

کرونا  اینجا  می گوید،  و  کرده  عنوان  سیاسی  کشمکش های 

تقسیم  غم  در  ما  سیاست مداران  اما  می برد؛  بین  از  را  مردم 

استند. قدرت  و  چوکی 

اوگفت: »اوال همین کشمکش های سیاسی را که به وجود 

می کنیم؛  نرم  پنجه  و  دست  کرونا،  با  این جا  یعنی  آوردند، 

این  به جای که  اما سیاسیون ما رس چوکی جنگ می کنند. 

مردم با هم بشینند، رس موضوع که داره افغانستان را تهدید 

می  کند، تهدید ساده نیست. با وضعیت که ما و شا داریم. 

حالت  در  کلن  سویی هم  از  داریم،  که  اقتصادی  وضعیت 

جنگ استیم. توجه مردم ضعیف است. مردم فکر می کنند که 

می کنند.  فکرش  ریشخند  باشد،  سیاسی  شاید  مریضی  این 

همه ی مردم افغانستان، در هر والیت در هر ولسوالی، همه ی 

کنند،  را درک  قضیه  این  باید عمق  علا، جامعه  سیاسیون، 

زیرا تا چهارهفته ی دیگر، ویروس کرونا فاجعه به بار می آورد.«

تیم صحی وزارت صحت عامه در مرز اسالم قلعه کافی 

نیست

عامه  صحت  و  مهاجران  وزارت های  مسؤوالن  آنچه 

می گویند، درحال حارض یک تیم 18نفری در مرز اسام قلعه 

می شوند،  وارد  ایران  از  که  مهاجران  به  رسیدگی  جهت 

تیم  این  که  می گوید  هرات  والی  اما  است؛  شده  توظیف 

18نفری کافی نیست، باید امکانات و تجهیزات بیشری در 

شود.  فرستاده  مرز 

با  مهاجران  بازگشت  که  می گوید،  رحیمی  عبدالقیوم 

ایران  در  که  مهاجرانی  زیرا  می یابد،  افزایش  روز  هر  گذشت 

متوقف  شان  وظایف  ویروس،  شیوع  از  پس  داشتند،  اقامت 

شده و در وضعیت بد اقتصادی به رس می برند. به همین دلیل 

بازگردند.  کشورشان  به  اند  گرفته  تصمیم  آن ها 

گفتنی است که مهاجران افغان از ایران از سه مرز )هرات، 

و  امکانات  که  این  می شوند.  افغانستان  وارد  فراه(  و  نیمروز 

این  در  هرات  والی  دارد،  وجود  اسام قلعه  مرز  در  تجهیزات 

مورد می گوید: »وزارت صحت تیم خود را از1۴ نفر به 18 نفر 

افزایش داده است. شفاخانه ی قرنطین جور شده؛ با این حال، 

امور  وزارت  ایجاد شود،  باید کمپ  کفایت منی کند،  نفر   1۴

مهاجران هیچ گونه امکانات در رسحد ندارد. هم چنان باید به 

انتقال  که  داده شود  انتقال  بودجه  مرکز  از  ادارات سکتوری 

باشیم،  صحت  وزارت  منتظر  تنها  ما  اگر  است.  نشده  داده 

بی جا است، زیرا این مسأله تنها کار وزارت صحت نیست؛ بلکه 

یک کار همه شمول است.«  

مقام والیت هرات، هم چنان می گوید که در حال حارض، 

خانه  کمپین های  دارد،  ادامه  شدت  به  آگاهی دهی  برنامه ی 

به خانه آغاز شده است. در کنار این متام برنامه های رادیو و 

تلویزیون ملی در هرات نیز برای آگاهی دهی از ویروس کرونا، 

اختصاص داده شده است. 

والی هرات گفت که تیم های مؤظف شهر هرات را دوام دار 

تولیدات  سایر  نیز  تولیدی  کارخانه های  و  می کنند  دواپاشی 

خود را متوقف کرده و درحال حارض تنها به تولید ماسک و ژل 

دست می  پردازند. 

انتقاد مجلس منایندگان از کم کاری وزارت صحت

هم زمان با افزایش شیوع ویروس کرونا، مجلس منایندگان 

نیز روز گذشته نشست فوق العاده برگزار کرد و وزیران صحت 

عامه، مهاجران و عودت کنندگان، رسحدات اقوام قبایل، داخله، 

دفاع و خارجه را فراخواند. آنچه که منایندگان مجلس می گویند، 

صحبت های وزیران نتوانسته است، قناعت آن ها حاصل کند. 

بیشر انتقاد منایندگان مجلس، از وزیر صحت عامه، بود. 

حبیب الرحمن پدرام، مناینده ی هرات در مجلس، به روزنامه ی 

صبح کابل، با انتقاد از فیروزالدین فیروز می گوید، آماری که 

از سوی وزارت صحت، در مورد مبتایان به ویروس بیرون داده 

شده، نادرست است؛ زیرا با توجه به حجم مهاجران که از ایران 

برگشته اند، این رقم خیالی است.

بر 50هزار  بالغ  پنج روز گذشته  »تنها در چهار-  او گفت: 

اما  اند؛  افغانستان شده  وارد  هرات  از طریق  ایران  از  مهاجر 

تا کنون وزارت صحت عامه، تنها 10 مورد مثبت اعام کرده 

که کمی از عقل دور است. از سویی هم این وزارت، هیچ گونه 

افراد  تشخیص  برای  طبی-البراتواری  تجهیزات  و  امکانات 

ندارد. تنها یک دستگاه حرارت سنج است. که اگر تب داشت، 

بخیر.« برو  نه،  اگر  مشکوک 

این مناینده ی مجلس، به دلیل آنچه کم کاری وزارت صحت 

صحبت  طوری  عامه  صحت  وزیر  می گوید،  می خواند،  عامه 

می کند، که دنیا گل و گلزار است و همه چیز رسجایش است. 

چطور ممکن است، 50هزار مهاجر در جریان 5 روز از ایران 

آمده باشد؛ اما رقم مبتایان ده نفر باشد.

به  نیز  مجلس  در  هرات  دیگر  بارکزی، مناینده ی  سیمین 

امروز  که  گفت  و  کرد  انتقاد  مسؤولین  بی توجهی  از  شدت 

هرات، در معرض ویروس کرونا، قرار دارد، اگر بی توجهی شود، 

انداخت. در خطر خواهد  را  افغانستان  متام 

اعالم آمادگی طالبان برای مبارزه با ویروس کرونا

در کنار آمادگی حکومت و مسؤوالن ادارات، گروه طالبان، 

نیز اعام کرده است که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 

در مناطق زیر حاکمیت خود، آمادگی های الزم را گرفته است.

ذبیح الله مجاهد، سخن گوی این گروه، به روزنامه ی صبح 

کابل گفت که مراکز، کلینیک ها و تیم های صحی در مناطق 

زیر حاکمیت این گروه، در حالت آماده باش قرار دارند.

سازمان های  سایر  و  جهان  صحی  سازمان  »از  افزود:  او 

دارند،  فعالیت  ما  حاکمیت  زیر  مناطق  در  که  بین املللی 

همکاری خواسته ایم و آمادگی ها وجود دارد. تا حاال کدام رس 

نخی از ویروس کرونا در ساحات ما دیده نشده؛ اما اگر دیده 

شود، مراکز صحی داریم. اگر شهروندان بخواهند، می توانند 

به شهرها رفته و در شفاخانه های دولتی بسر شوند و افراد این 

گروه، هیچ گونه مانعتی در برابر آن ها، ایجاد نخواهند کرد.«
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هیــأت  رس  بــر  چانه زنــی  ماه هــا  از  پــس 

طالبــان،  بــا  افغانســتان  دولــت  مذاکره کننــده ی 

رسانجــام دیــروز دولــت افغانســتان موفــق شــد فهرســت 

ــه  ــت ب ــرار اس ــه ق ــد ک ــه کن ــی ک ــری ای را همگان 1۴نف

ــا طالبــان گفت وگــو کننــد؛  منایندگــی از افغانســتان، ب

فهرســتی کــه پیــش از ایــن دولــت افغانســتان تأکیــد بــر 

دولت محــور بــودن آن داشــت و جریان هــای سیاســی 

بــودن آن. بــر همه شــمول  تأکیــد  افغانســتان،  در 

ظاهــرا، تنش هــای دولــت و جریان هــای سیاســی 

منتقــد دولــت، بــر رس تعییــن هیــأت گفت وگوکننــده 

ــراه  ــا هم ــه ی جریان ه ــرده و هم ــش ک ــان فروک ــا طالب ب

ــت  ــن مأموری ــرای ای ــری ای را ب ــأت 1۴نف ــت، هی ــا دول ب

بــر  تأکیــد  انــد.  کــرده  همگانــی  و  انتخــاب  مهــم، 

ظاهــر  در  مذاکره کننــده،  هیــأت  بــودن  همه شــمول 

امــر، آن قــدر دولــت افغانســتان و جریان هــای سیاســی 

ــه جــای تأمــل  منتقــد آن را مــرصوف کــرده اســت کــه ب

ــی  ــت، معرف ــن مأموری ــه در ای ــرادی ک ــی اف ــر چگونگ ب

ــه گروه هــای سیاســی  ــراد ب ــر وابســتگی اف می شــوند، ب

ــت. ــده اس ــل ش تأم

ــه  فهرســت برآمــده از ســوی دولــت افغانســتان کــه ب

نحــوی متــام جریان هــای سیاســی را بــا خــود دارد، 

تــا  اســت  هیــأت  ایــن  بــودن  همه شــمول  بیان گــر 

ــی  ــر چهره های ــودن. بیش ــاز ب ــودن و کارس ــص ب متخص

چهره هایــی  می شــود،  دیــده  فهرســت  ایــن  در  کــه 

ــتان،  ــی افغانس ــدان سیاس ــوز در می ــا هن ــه ت ــت ک اس

ــت؛  ــیده اس ــت نرس ــه ثب ــان ب ــردی از آن ــت و کارک درای

وجــود چنیــن چهره هایــی، فقــط بــه دلیــل همه شــمول 

بــودن می تــوان توجیــه کــرد؛ نــه تخصــص و کارکشــتگی 

سیاســی. بازی هــای  در 

ــن  ــت ای ــن اس ــه ممک ــود ک ــه می ش ــد، گفت ــر چن ه

فهرســت نهایــی نباشــد؛ امــا اگــر قــرار باشــد ایــن 

فهرســت نهایــی شــده باشــد، در حقیقــت ایــن 1۴ 

نفــر، کســانی اســتند کــه بایــد ضمــن پاســبانی از 

ارزش هــای 18ســال اخیــر، بایــد طالبــان را بــه پذیــرش 

رشایطــی کننــد کــه بتــوان راه بــرای پیش رفــت آینــده ی 

افغانســتان را در آن رشایــط جســت وجو کــرد؛ یعنــی، 

داشــته های  نســبی  حفــظ  تنهــا  هیــأت،  وظیفــه ی 

ــه  فعلــی افغانســتان نیســت؛ بلکــه قبوالنــدن طالبــان ب

ــازه چیزهــای اندکــی  ــر اســت کــه افغانســتان ت ــن ام ای

بــه دســت آورده اســت و قــرار اســت بــه دســت آوردهای 

ــد.  ــت یاب ــده دس ــری در آین ــی بیش مدن

در مقایســه ای رسرسی از هیــأت طالبــان در قطــر 

ــت،  ــرده اس ــی ک ــتان معرف ــت افغانس ــه دول ــی ک و هیأت

بــه جــای  کــه طالبــان،  نتیجــه می رســیم  ایــن  بــه 

ــودن هیــأت شــان کــه از همــه گروه هــای  همه شــمول ب

ــراد  ــتگی اف ــه کارکش ــد، ب ــی کن ــان منایندگ ــن جری ای

شــان توجــه داشــته انــد و مناینــدگان طالبــان در قطــر 

ــاع  ــروه در دف ــن گ ــراد ای ــته ترین اف ــوان کارکش را، می ت

ــد  ــروی می کنن ــان از آن پی ــه طالب ــای ک از ایدیولوژی ه

دانســت؛ در ضمــن، ایــن افــراد بــه شــدت پابنــد و آگاه 

از اصــول طالبــان، طــی نزدیــک بــه یک ونیــم ســال 

گذشــته، در گفت وگوهایــی کــه بــا زملــی  خلیــل زاد 

ــک و  ــد و چــون بازی هــای دموکراتی ــد، از چن داشــته ان

امــروزی نیــز رس درآورده انــد کــه امتیــازی اســت، افــزوده 

بــر امتیــازی کــه قبــا داشــتند؛ امــا هیأتــی کــه از ســوی 

دولــت افغانســتان بــرای گفت وگــو بــا ایــن افــراد گزینش 

شــده اســت، نــه در بازی هــای سیاســی دموکرتیــک در 

افغانســتان چنــدان کارنامــه ای دارنــد و نــه بــر اندیشــه 

ــت  ــد، دس ــال می کنن ــان دنب ــه طالب ــوژی ای ک و ایدیول

ــه  ــاز دارنــد. هــر چنــد می تــوان در بیــن ایــن افــراد، ب ب

چهره هایــی مواجــه شــد کــه می تــوان بــه آن هــا در 

مــورد منایندگــی از دســت آوردهای افغانســتان اعتــاد 

ــت. ــدک اس ــیار ان ــا بس ــن چهره ه ــا ای ــرد؛ ام ک

سیاســی،  جریان هــای  و  افغانســتان  دولــت  اگــر 

بــه دنبــال حفــظ دســت آوردهای افغانســتان بودنــد، 

بایــد هــر جریــان سیاســی-مذهبی یــا قومــی، فــردی را 

معرفــی می کــرد کــه می توانســت بــه عنــوان متخصــص 

یــک جامعــه ی دموکراتیــک وارد گفت وگــو شــود؛ نــه 

ــب.  ــا مذه ــان ی ــوم، زب ــزب، ق ــده ی ح ــوان مناین ــه عن ب

مناینــدگان طالبــان در قطــر را، می تــوان دکتوریــن 

نوعــی حکومتــی خوانــد کــه طالبــان بــه دنبــال رســیدن 

بــه آن انــد؛ امــا بــه هیــچ وجــه، مناینــدگان معرفــی شــده 

دکتوریــن  منی توانــد،  را  افغانســان  دولــت  ســوی  از 

یــک جامعــه ی مــدرن و امــروزی دانســت. بیش تــر ایــن 

چهره هــا، تــا ایــن کــه متخصــص یــا مجــرب در دفــاع از 

ارزش هــای مــدرن باشــند، افــرادی اســتند کــه تنهــا بــه 

دلیــل منایندگــی از گروه هــا، احــزاب و جریان هــای 

ــت  ــپردن رسنوش ــد. س ــده ان ــی ش ــی-قومی معرف سیاس

دســت آوردهای دو دهــه ی اخیــر بــه ایــن هیــأت، و 

انتظــار دفــاع از آن، انتظــاری اســت بیــش از احتــال. 

ایــن  دموکراتیــک،  حکومــت داری  دهــه  دو  از  پــس 

ــی  ظرفیــت در افغانســتان ایجــاد شــده اســت کــه هیأت

کارکشــته تر از ایــن را معرفــی کنــد. هنــوز فرصــت باقــی 

اســت کــه دولــت و جریان هــای سیاســی، بــه ایــن امــر 

ــتان  ــداوم افغانس ــظ و ت ــه حف ــند ک ــته باش ــه داش توج

امــروز، بــه افــراد آگاه و کارکشــته ی سیاســی نیــاز دارد؛ 

نــه افــرادی کــه فقــط مدافــع جریان هــای سیاســی-

ــی اند. قوم

هیأت همه شمول 
یا با ظرفیت؟!

رهایی زندانیان طالب تا زمان نامعلومی به تعویق افتاد

اگر کرونا جدی گرفته نشود؛ تا چهار هفته  ی دیگر 
فاجعه خلق می کند

سیاسیون افغانستان بر سر گرفتن چوکی می جنگند، کرونا از مردم قربانی می گیرد

مجیب ارژنگ

عبدالرازق اختیاربیگ

جعفر مهدوی، عضو 

پیشین مجلس 

منایندگان و آگاه امور 

سیاسی، می گوید 

که امریکا و به ویژه 

زملی خلیل زاد که 

هامهنگ کننده ی 

ارتباط میان طرف 

افغانستان و طالبان، 

متأسفانه صادقانه 

عمل نکرده است؛ 

با آن هم می بینیم 

که هر دو طرف، به 

امریکا اعتامد کرده و 

در راستای رسیدن 

به گفت وگوهای 

بین االفغانی قدم به 

قدم پیش رفته اند.

اعالم  از  پس  افغانستان،  رییس جمهور  غنی،  محمد ارشف 

نتیحه ی انتخابات، پیش رشط طالبان را مبنی بر آزاد ی 5000 

که  گفت  و  نپذیرفته  افغانستان،  زندان های  از  آنان  زندانی 

این از صالحیت مردم و حکومت افغانستان است نه امریکا؛ 

آزادی  و  تغییر جایگاه داد  اجرای مراسم سوگند ،  از  اما پس 

پذیرفت. را  طالب  زندانیان 
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دره ی  روبــاه«  »قــول 

کوچــک و خشــکی اســت کــه 

ــان را  ــه از شــهر بامی دو منطق

از هــم جــدا می کنــد. تفــاوت 

لحــاظ  بــه  منطقــه  دو  آن 

ســاخت و ســاز، چیــزی شــبیه 

ــاه«،  ــول روب ــرب »ق ــمت غ ــت. س ــوخ اس کاخ و ک

ــاک  ــای پ ــه خیابان ه ــت ک ــاخان اس ــت عیس دش

ــاخان،  ــت عیس ــی دارد. در دش ــازه های زیبای و س

و  اســت  خیابان هــا همــه شــاره گذاری شــده 

اکــر نهادهــای حکومتــی و غیرحکومتــی، ماننــد 

مقــام والیــت بامیــان، قطعــه ی 01 امنیــت ملــی، 

ریاســت  های صحــت  عامــه، اطاعــات و فرهنــگ، 

حــج و اوقــاف، عدلیــه، دادســتانی و چندیــن 

نهــاد دیگــر؛ در ایــن بخــش از شــهر کــه معــروف 

ــت دارد. در  ــان اســت، موقعی ــو« بامی ــه »شــهر ن ب

»قــول روبــاه«، یکــی دو جــاده ی  ســمت رشق 

ــادی  ــی زی ــای گل ــرض و خانه ه ــم ع ــی و ک خاک

و  جنوبــی  قســمت های  در  می شــود.  دیــده 

پایانــی آن منطقــه کــه بــه »ســید آباد« معــروف 

اســت، ریاســت شهرســازی و اراضــی و کمــی 

بامیــان ســاخته شــده  دانشــگاه  آن،  از  باالتــر 

ــت. اس

چنــد ســالی از کــوچ )انتقــال( ایــن دانشــگاه، 

از مرکــز شــهر بــه جنــوب رشق بامیــان می گــذرد. 

ــه  ــبت ب ــری نس ــای بزرگ ت ــگاه فض ــا، دانش این ج

ســاختان پیشــین دارد و کاس هــای درســی، 

دانشــگاه،  ایــن  اســت.  پیــش  از  مجهزتــر 

دوره ی  در  ســال 1۳75 خورشــیدی،  در  ابتــدا 

حاکمیــت حــزب وحــدت ســاخته شــد و تنهــا 

پزشــکی،  کشــاورزی،  دانشــکده ی  چهــار 

تأســیس  آوان  در  داشــت.  ادبیــات  و  ســاینس 

آن  در  دانش جــو  تــن   600 بامیــان،  دانشــگاه 

درس می خواندنــد و بیــش از ۳0 اســتاد در آن، 

مشــغول تدریــس بودنــد. در ســال ســوم فعالیــت 

ایــن دانشــگاه و بــا گســرش تســلط گــروه طالبــان 

بــر کشــور، ایــن دانشــگاه بســته شــد و متــام 

ــت.  ــش گرف ــان آن، آت ــی دانش جوی ــناد آموزش اس

ــه در  ــان ک ــقوط طالب ــس از س ــال، پ ــن ح ــا ای ب

بــه  را  دانشــگاه  ایــن  شــان  حاکمیــت  دوره ی 

ــگاه  ــن دانش ــت ای ــناختند، فعالی ــمیت منی ش رس

در 15 حمــل 1۳8۳، بــه طــور رســمی آغــاز شــد؛ 

امــا ایــن بــار تنهــا بــا دو دانشــکده ی کشــاورزی و 

ــه. ــم و تربی تعلی

دکــر عبدالعزیــر محبــی، رییــس دانشــگاه 

ــا  ــال 1۳97 ت ــد س ــاه اس ــه از م ــت ک ــان اس بامی

ــد.  ــه می کن ــای وظیف ــمت ایف ــن س ــون، در ای کن

ــی  ــاورزی و مهندس ــش کش ــش را از بخ او دکرای

ــت.  ــت آورده اس ــه دس ــان ب ــت از جاپ محیط زیس

بــر پایــه ی اطاعــات آقــای محبــی، این دانشــگاه، 

ــد  ــه ۳7.2 درص ــو دارد ک ــون 6627 دانش ج اکن

آن، شــامل زنــان و دخــران می شــود. بــا ایــن 

ایــن  دانش جویــان  از  تــن   2۳16 حســاب، 

ــران  ــر را پ ــن دیگ ــر و ۳911 ت ــگاه، دخ دانش

کــه  ایــن  بــه  توجــه  بــا  می  دهنــد.  تشــکیل 

ــای  ــن درصدی  ه ــی از باالتری ــان، یک ــت بامی والی

را  دانشــگاه ها  و  مکاتــب  در  دخــران  حضــور 

 2۳ هــان  از  والیــت  ایــن  در  دخــران  دارد، 

ســال پیــش کــه تــازه ایــن دانشــگاه تأســیس 

آقــای  می خواندنــد.  درس  آن  در  بــود،  شــده 

محبــی، بــه یــاد مــی آورد کــه در آوان فعالیــت ایــن 

دانشــگاه، دخــران در دانشــکده های پزشــکی 

و ادبیــات درس می خواندنــد و او هــم یکــی از 

دانش جویــان روزهــای نخســتین آن بــوده اســت.

بــا ایــن وجــود، در متــام ســال هایی کــه از 

دخــران  می گــذرد،  بامیــان  دانشــگاه  ایجــاد 

و  ندارنــد  خواب گاهــی  هیــچ  دانشــگاه،  ایــن 

والیت هــای  یــا  ولســوالی ها  از  کــه  کســانی 

ایــن دانشــگاه درس می خواننــد، در  دیگــر در 

ــی، ماننــد رسآســیاب، ســید آباد،  مناطــق گوناگون

حیدر آبــاد و دشــت عیســا خــان، اتاق هایــی را 

بــه کرایــه گرفتــه انــد و بــا کم تریــن امکانــات، 

کرایــه  می کننــد.  زندگــی  و  می خواننــد  درس 

ــراف  ــی در دور و اط ــای دانش جوی ــردن اتاق ه ک

نیســت.  راحتــی  زیــاد  کار  بامیــان،  دانشــگاه 

ــی در  ــا 2500 افغان ــاق ت ــر ات ــه ی ه ــا کرای اینج

مــاه و قیمــت مــواد خوراکــی بیشــر از کابــل 

ــگاه،  ــراف دانش ــای اط ــیاری از خانه ه ــت. بس اس

ــه  ــه گرفت ــه کرای ــی ب ــال تحصیل ــاز س ــش از آغ پی

می شــوند و دانش جویانــی کــه دیرتــر بیاینــد، 

ــر  ــی دورت ــا خیل ــه ؛ ام ــان کرای ــا ه ــد ب ــور ان مجب

اتــاق کرایــه کننــد. بــا ایــن حــال، برخــی از 

خانواده هــا حــارض بــه کرایــه دادن اتاق هــا بــه 

دخــر  دانش جویــان  یــا  پــر  دانش جویــان 

ــت و  ــود دس ــرای خ ــه ب ــی ک ــه دالیل ــتند و ب نیس

ــرد و  ــران مج ــا دخ ــران ی ــه پ ــد، ب ــرده ان ــا ک پ

فاصلــه ی  در  منی کننــد.  اعتــاد  دانش جــو، 

ــگاه،  ــاختان های دانش ــری رشق س ــد م چندص

ــده می شــود کــه نزدیــک  ســازه ی ســفیدرنگی دی

بــه دو ســال پیــش، کار ســاختش آغــاز شــد. 

آن ســاختان، خــواب گاه دخرانــه ی دانشــگاه 

ــرداری ســپرده نشــده؛  ــه بهره ب ــوز ب اســت کــه هن

امــا دکــر محبــی، رییــس دانشــگاه می گویــد 

کــه امیــدوار اســت ســال آینــده دانش جویــان 

آقــای محبــی،  از آن اســتفاده کننــد.  بتواننــد 

راه  رس  دشــواری های  از  برخــی  بــه  اشــاره  بــا 

بهــره داری از آن خــواب گاه، گفــت: »خــواب گاه 

ــس  ــه دارد و پ ــار طبق ــگاه، چه ــه ی دانش دخران

از آن کــه اســناد و وســایل مــورد نیــاز آن، توســط 

ــه  ــت و تهی ــی ثب ــات عال ــی از وزارت تحصی هیأت

شــود، خــواب گاه بــه بهره بــرداری ســپرده خواهــد 

شــد. بــا ایــن حــال، هنــوز ســالن غذاخــوری ایــن 

ــه  ــی ک ــهل انگاری رشکت ــل س ــه دلی ــگاه، ب دانش

نشــده  را دارد، ســاخته  آن  مســؤولیت ســاخت 

اســت. مشــکل دیگــری کــه بــا آن روبــه رو اســتیم، 

ــه  ــروی انســانی( خــواب گاه اســت ک تشــکیل )نی

ــکل را  ــن مش ــل ای ــده ی ح ــات، وع وزارت تحصی

داده اســت.«

اکنــون دانشــگاه بامیــان، هفــت دانشــکده، 

دارد.  اســتاد   165 و  تحصیلــی  رشــته ی   ۳۴

ــن، یکــی از اســتادانی اســت کــه  ــی معی بنیادعل

در رشــته ی کیمیــا، در ایــن دانشــگاه تدریــس 

ــه  ــد. او ماســری اش را از دانشــگاه عثانی می کن

در حیدرآبــاد هندوســتان گرفتــه و دوازده ســال 

ــد.  ــان درس می ده ــگاه بامی ــه در دانش ــت ک اس

ــرای تدریــس  ــن، ب ــای معی ســال نخســتی کــه آق

ــا  ــتادان، ت ــر اس ــود، بیش ــده ب ــهر آم ــن ش ــه ای ب

ســطح کارشناســی )لیســانس( تحصیــل کــرده 

بودنــد. او گفــت: »در آن زمــان، حتــا یــک اســتاد 

ــون  ــه، اکن ــا خوش بختان ــتیم؛ ام ــم نداش ــر ه دک

ــد.«  ــازده تــن از اســتادان دانشــگاه، دکــرا دارن ی

گــر چــه بــه طــور اســتاندارد، چهــار رتبــه ی علمــی 

ــر  ــتاد در بیش ــار و اس ــتادیار، دانش ی ــی، اس مرب

کشــورهای جهــان وجــود دارد؛ امــا رتبه بنــدی 

ــی  ــتان کم ــگاه در افغانس ــتادان دانش ــی اس علم

عالــی  تحصیــات  سیســتم  اســت.  متفاوت تــر 

بــرای  را  علمــی  رتبــه ی  هشــت  افغانســتان، 

اســتادان دانشــگاه در نظــر گرفتــه اســت. اســتاد 

ــان  ــه بامی ــار اول ب ــه ب ــی ک ــد زمان ــن می گوی معی

ــه ی علمــی، اســتادیار درجــه  ــن رتب آمــد، بلندتری

ــه کســانی داده  ــه ب ــن رتب ــود. ای ــار( ب دوم )پوهنی

)ماســری(  ارشــد  کارشناســی  کــه  می شــود 

کــه  می گویــد  معیــن،  آقــای  باشــند.  داشــته 

هم اکنــون اســتادان زیــادی در دانشــگاه بامیــان 

)پوهنــدوی(  دوم  درجــه  دانش یــار  ســطح  در 

اســتند و چندیــن اســتاد رتبــه ی دانش یــار درجــه 

ــد. ــز دارن ــوال( را نی ــم )پوهن یک

امســال کــه آخریــن روزهــای آن، در حــال 

ســپری شــدن اســت و چیــزی از آن باقــی منانــده، 

بامیــان  دانشــگاه  بــرای  یمنــی  خــوش  ســال 

ــتاد  ــال 98 دو اس ــی در س ــاد علم ــن نه ــود. ای نب

ــاه  ــش م ــه ش ــک ب ــت داد. نزدی ــش را از دس خوب

اســت کــه دیگــر کســی صــدای گام هــای اســتاد 

امــور  پیشــین  معــاون  راســخ،  احمدحســین 

محصــاِن ایــن دانشــگاه را در راه روهــا و دهلیزهــا 

در  کار  جریــان  در  راســخ  اســتاد  منی شــنود. 

ــد و  ــزی ش ــکته ی مغ ــار س ــان، دچ ــگاه بامی دانش

ــه ای  ــچ نتیج ــان او هی ــظ ج ــرای حف ــا ب تاش ه

نــداد. دکــر محبــی می گویــد کــه اســتاد راســخ، 

تأثیرگــذار  و  خــوب  شــخصیت های  از  یکــی 

دانشــگاه بامیــان بــود و ایــن دانشــگاه، یکــی 

از بــازوان توان منــدش را از دســت داده اســت. 

ــان  ــخ در جری ــتاد راس ــت: »اس ــی گف ــای محب آق

ــگ  ــد. او را بی درن ــزی ش ــکته ی مغ ــار س کار دچ

بــه بیارســتان بردیــم و در جریــان انتقــال اســتاد 

ــم. او یکــی  ــل، او را از دســت دادی ــه کاب راســخ ب

ــود،  ــاورزی ب ــکده ی کش ــوِب دانش ــتادان خ از اس

در بخــش زنبــورداری کار کــرده بــود و چندیــن 

مقالــه ی علمــی داشــت.« آقــای راســخ در دوره ی 

فعالیتــش، در ســمت  رییــس دانشــکده و معــاون 

دانشــکده نیــز کار کــرده بــود. حــدود دو مــاه 

ــال  ــخ، محمداقب ــتاد راس ــت اس ــش از درگذش پی

دانشــگاه  اســتادان  از  دیگــر  یکــی  حیــدری، 

بامیــان کــه بــرای تحصیــات دوره ی کارشناســی 

ارشــد، در مالزیــا بــه رس می بــرد نیــز، در یــک 

ــدری  ــتاد حی ــرد. اس ــوت ک ــی ف ــه ی ترافیک حادث

ــوم  ــت عل ــوان دیپارمتن ــتادان ج ــی از اس ــم یک ه

دانشــگاه  کشــاورزی  دانشــکده ی  در  حیوانــی 

تنهــا  کــرد،  فــوت  کــه  زمانــی  و  بــود  بامیــان 

در  حیــدری  آقــای  پیکــر  داشــت.  ســال   ۳۳

ــی  ــدان هوای ــاری، از می ــال ج ــان س ــم رسط ده

از  و هیأتــی  اکلیــل گل  بــا  بین املللــی کابــل 

ــه شــد و در  ــی، بدرق ســوی وزارت تحصیــات عال

قربســتان عمومــی غــرب کابــل بــه خــاک ســپرده 

ــد.« ش

ادامه دارد...

معمــوال هــر ســال در روز جهانــی هم بســتگی زنــان )8  مــارچ(، 

ــم و کنــج کاوم  ــم در برنامه هــا و تجلیل هــا رشکــت  کن تــاش می کن

بدانــم، چــه تحــول کمــی و کیفــی در وضعیــت زنــان در والیــت هــرات، 

طــی یــک ســال گذشــته بــه وجــود آمــده اســت؛ ایــن انگیــزه، ترغیبــم 

می کنــد بــا دقــت وارد محتــوای برنامه هــا شــوم و در ذهــن خــود، 

تصویــری از وضعیــت مبهــم زنــان ترســیم کنــم. هــر چنــد امســال 

ــته  ــال های گذش ــد س ــارچ، مانن ــتم م ــد هش ــث ش ــا باع ــروس کرون وی

در هــرات تجلیــل نشــود؛ امــا بــا آن هــم، از ایــن روز کم وبیــش، 

پراکنــده و بــه صــورت شــخصی در گوشــه و کنــار تجلیــل شــد. مــن هــم 

ــه در  ــه ای ک ــم. نکت ــت کن ــل رشک ــتم در دو محف ــه توانس خوش بختان

ایــن دو محفــل و در ســال های قبــل همــواره توجهــم را بــه خــود جلــب 

ــود.  ــا ب ــوای برنامه ه ــر محت ــأس« ب ــت ی ــلط »روای ــرد، تس می-ک

بــا مثالــی ادامــه می دهــم. تقریبــا در اکــر قریــب بــه اتفــاق 

برنامه هــا، شــعری دکلمــه می شــود کــه بیــت آغازیــن آن »زنــی را 

می شناســم مــن...« اســت. هــر چنــد ایــن شــعر بســیاری از دردهــای 

ناگفتــه و رنج هــای بی شــار زنــان افغانســتان را بــه زیبایــی بیــان 

می کنــد؛ امــا محتــوای آن، در گفتــان ناامیــدی اســت. بــه عبارتــی، 

وقتــی کســی ایــن شــعر را بــا دقــت گــوش کنــد، از آن اســتنباط 

و  اســت  دردنــاک  چنــان  و  چنیــن  زنــان  وضعیــت  کــه  می شــود 

مخاطــب، کامــا بــا احســاس و محتــوای غم انگیــز شــعر رابطــه برقــرار 

می کنــد؛ امــا در نهایــت، بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه هــر چنــد ایــن 

ــرد؛  ــوان ک ــی کاری منی ت ــت؛ ول ــانی اس ــاک و غیرانس ــت دردن وضعی

چنــان  کــه یکــی از دوســتان در محفلــی، پــس از امتــام شــعر بــه مــن 

گفــت: محتــوای ایــن شــعر، وضعیــت زنــان را ماننــد وضعیــت مبتایــان 

بــه بیــاری ویــروس کرونــا توصیــف می کنــد. مــن می توانــم بــا آن هــا 

خیلــی هم دلــی و هــم دردی کنــم؛ امــا در حــل مســأله احســاس عجــز 

می کنــم و بــه ایــن نتیجــه می رســم کــه تغییــر ایــن وضعیــت فقــط در 

ــت اســت و بــس.  ــم طباب ــی عل حیطــه ی توانای

ــه در  ــت ک ــددی اس ــای متع ــی از فعالیت ه ــط مثال ــعر، فق ــن ش ای

ایــن برنامه هــا اجــرا می شــود و بــه صــورت قــوی گفتــان ناامیــدی را 

روایــت می کنــد. منظــور مــن از گفتــان یــا روایــت ناامیــدی، فضایــی 

اســت کــه در آن، فقــط از درد و رنــج گفتــه شــود. افــراد هیــچ روزنــه ی 

ــد. آن هــا خودشــان را در  ــط نبینن ــرای برون رفــت از آن رشای امیــدی ب

ــود  ــن ش ــته تلقی ــا ناخواس ــا بدان ه ــد ی ــوان بیابن ــت نات ــر وضعی تغیی

کــه وضعیــت، هیــچ تغییــری نکــرده و متــام تاش هــا نــاکام بــوده 

ــه هیــچ عنــوان باورمنــد نیســتم کــه واقع بینــی  اســت. هرچنــد مــن ب

ــی  ــای اصل ــی از  دغدغه ه ــاً یک ــم. اتفاق ــی کنی ــن آرمان گرای را جاگزی

مــن ایــن اســت کــه مســأله ی زنــان در افغانســتان و بــه ویــژه در هــرات، 

ــه  ــن دو ده ــت آوردهای ای ــت و دس ــده اس ــرح نش ــح ط ــت و رصی درس

را بــه شــدت ناکافــی و ناموفــق می دانــم؛ امــا منی تــوان ســلطه ی 

روایــت یــأس بــر محتــوای برنامه هــای مناســبتی در هشــتم مــارچ 

ــده  ــرح ش ــش ط ــن پرس ــب، ای ــن مخاط ــاید در ذه ــرد. ش ــه ک را توجی

باشــد کــه اگــر ایــن روایــت ناامیــدی اســت، چگونــه از امیدهــا روایــت 

کنیــم؟ از نظــر مــن، راه هــای مختلفــی وجــود دارد کــه در حیــن طــرح 

مســأله، وضعیــت نگران کننــده ی زنــان، از روزنه هــای امیــد ســخن 

رانــده شــود. 

شــاید یکــی از مناســب ترین راه هــا، ایــن باشــد کــه در هــر برنامــه، 

بخشــی بــه توصیــف دســت آوردهای چنــد ســال اخیــر، در بهبــود 

ــب آن،  ــه تعقی ــکان، ب ــورت ام ــد و در ص ــاص یاب ــان اختص ــت زن وضعی

مباحــث توصیفــی در بســر نظــری قــوی راه انداختــه شــود و تحــواالت 

کیفــی در جایــگاه زنــان بــه درســتی و دقــت تحلیــل شــود. البتــه بایــد 

در نظــر داشــت کــه در ایــن زمینــه، بهــر اســت هــم جلــِو اغــراق گرفتــه 

ــت  ــا اهمی ــود ت ــته ش ــه نگرس ــی ظریفان ــدازه ی کاف ــه ان ــم ب ــود و ه ش

ــک  ــال، ی ــوان مث ــه عن ــز درک شــود؛ ب ــه ظاهــر ناچی دســت آوردهای ب

ــه تجلیــل از هشــتم  دفــر را در نظــر بگیریــد کــه مســؤوالن تصمیــم ب

ــش را  ــن پرس ــینند و ای ــم بنش ــد دور ه ــا می توانن ــد؛ آن ه ــارچ دارن م

ــت آوردهایی در  ــه دس ــته، چ ــال گذش ــک س ــی ی ــه ط ــد ک ــرح کنن مط

عرصــه ی زنــان در کشــور یــا والیــت تحقــق یافتــه اســت. حتــا اگــر ایــن 

دســت آوردها توقــع عمــوم را بــرآورده نکــرده باشــد، بــاز هــم مهــم اســت 

ــه  ــن ک ــرای ای ــود. ب ــته ش ــت نگرس ــوان پیش رف ــه عن ــا ب ــه آن ه ــه ب ک

اهمیــت ایــن تغییــرات درک شــود، مناســب اســت کــه وضعیــت فعلــی 

ــه  ــود. ب ــه ش ــته مقایس ــت گذش ــا وضعی ــخص، ب ــورد مش ــان م در ه

عنــوان منونــه، بــه نظــرم رشــد حضــور زنــان در ســطوح تصمیم گیــری 

ــد در  ــار درص ــا چه ــه تقریب ــد ب ــک درص ــدود ی ــرات، از ح ــت ه در والی

ــت در  ــن اس ــد ممک ــر چن ــت. ه ــی اس ــت آورد بزرگ ــال 2019، دس س

مقایســه بــا ســلطه ی مــردان کــه حــدود 96% می شــود، بســیار ناچیــز 

بــه نظــر برســد و یــا ممکــن اســت مســأله ی منادین بــودن آنــان مطــرح 

شــود. بــا وجــود متــام ایــن مســائل، ایــن رقــم یــک گام بــه جلــو اســت 

و بایــد زنــان بــه اهمیــت ایــن گام پــی بربنــد. درک ایــن پیرشفــت، بــه 

ــا تاریــک  ــده را مطلق ــا دیگــر آین ــد. آن ه ــد خلــق می کن آن-هــا امی

نقطه هــای ســفید در  روزنه هــا چــون  ایــن  بلکــه  دیــد؛  نخواهنــد 

فضــای کائنــات تاریــک )!( مشــاهده می شــود کــه در جــای خــود 

کامــا قابــل تأمــل و ارزش منــد اســت. 

ممکــن اســت کســانی بپرســند کــه چگونــه می تــوان بــه داده هــای 

ــرد؟  ــدا ک ــی پی ــان دست رس ــت زن ــا در وضعی ــه پیش رفت ه ــوط ب مرب

پاســخ ابتدایــی بــه ایــن پرســش ایــن اســت کــه متأســفانه، حتــا خــود 

ادارات و قــوه ی مجریــه در ایــن مــورد دچــار خــای معلوماتــی انــد؛ چــه 

برســد بــه عمــوم مــردم؛ امــا ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه در ایــن زمینــه، 

هیــچ معلوماتــی وجــود نــدارد. اتفاقــا هــر ســاله داده هــای ارزش منــدی 

از آدرس اداره ی احصائیــه ی مرکــزی نــرش می شــود کــه بــه ســهولت بــا 

ــل دست رســی اســت. نهادهــای دیگــری  ــه ســال نامه ها قاب مراجعــه ب

نیــز وجــود دارد کــه عمــا در راســتای تولیــد داده هــای قابــل اعتــاد 

در زمینه هــای مختلــف، بــه ویــژه زنــان فعالیــت می کنــد. رسوی هــای 

ــِی  ــه نگران ــت. البت ــا اس ــن مثال ه ــی از ای ــیا، یک ــاد آس ــاالنه ی بنی س

ــه داده هــا دست رســی  ــراد ممکــن اســت ب دیگــری وجــود دارد کــه اف

داشــته باشــند؛ امــا قــادر بــه معنــادادن بــه آمــار و ارقــام نباشــند. در 

راســتای همیــن نگرانــی، مــن در نخســت پیشــنهاد کــردم کــه بررســی 

پیش رفــت زنــان در دو بخــش انجــام شــود؛ ابتــدا توصیــف وضعیــت و 

ســپس یــک یــا چنــد متخصــص، داده هــا را تحلیــل کننــد. 

در پایــان، یــک بــار دیگــر تأکیــد می کنــم کــه در کنــار توصیــف 

و توضیــح نگرانی هــا، بیاییــد از امیدهــا نیــز روایــت کنیــم. بــه یــاد 

داشــته باشــیم کــه ممکــن اســت دســت آوردها در البــه الی گَــرد و 

غبــار آشــفتگی ها گــم  شــده باشــد؛ امــا بایــد یقیــن داشــته باشــیم کــه 

روزنه هــای امیــدی وجــود دارد و بایــد بــه زنــان ناامیــد، نشــان داده شــود.

یادداشت روز

نقش زنان در صلح؛ 
روزنه ای برای امید

مهدی غالمی

عصمت الله جعفری

نویسنده

دکرت عبدالعزیر محبی، 

رییس دانشگاه بامیان 

است که از ماه اسد 

سال 1397 تا کنون، در 

این سمت ایفای وظیفه 

می کند. او دکرتایش را 

از بخش کشاورزی و 

مهندسی محیط زیست 

از جاپان به دست 

آورده است. بر پایه ی 

اطالعات آقای محبی، 

این دانشگاه، اکنون 

6627 دانش جو دارد که 

37.2 درصد آن، شامل 

زنان و دخرتان می شود. 

با این حساب، 2316 

تن از دانش جویان این 

دانشگاه، دخرت و 3911 

تن دیگر را پرسان 

تشکیل می  دهند.

بخش اول

دانشگاه بامیان

کاخ و کوخ های بامیان

دانشکده

7

رشته ی تحصیلی

34

استاد

165



  
ل

ل او
سا

امره  202              
ش

شنبه                 
13                 دو

ت 98
س 2020             26 حو

   16 مار
w

w
w.subhekabul.com

4

قــدرت بدنــی، مقاومــت بــدن و مبــارزه بــا بیاری هــا، 

ــان ها در  ــت انس ــا ورزش دارد، مقاوم ــتقیم ب ــاط مس ارتب

برابــر ویروس هــای کشــنده ی مثــل کرونــا بــه ســادگی بــه 

دســت منی آیــد و هــر کســی اگــر خواهــان بــدن مقــاوم 

ــد زمینــه ی آن را در یــک  ــر بیاری هــا اســت، بای در براب

دوره ی طوالنــی فراهــم کــرده باشــد و این شــدنی نیســت 

ــدن  ــا ب ــد ت ــی ورزش کن ــای طوالن ــه مدت ه ــر آن ک مگ

ــه  ــت ک ــع اس ــن مواق ــد. ورزش در ای ــته باش ــوی داش ق

ارزش بیشــری می یابــد و بــه مــا می گویــد کــه اگــر بــه 

ــد  ــد ورزش کنی ــال زندگــی و رسزندگــی اســتید، بای دنب

ــراض  ــا و ام ــر ویروس ه ــاوم در براب ــوی و مق ــدن ق ــا ب ت

داشــته باشــید؛ امــا بــا تأســف، ایــن روزهــا دروازه ی 

رقابت هــای  متــام  و  اســت  بســته  نیــز  ورزش گاه هــا 

ورزشــی کــه ضمــن آوردن نشــاط و ســامتی بــه جامعــه، 

بــه یــک رسگرمــی جــدی و البتــه تجــارت و کار نیــز بــدل 

ــک خــأ  ــد ی ــن می توان ــل اســت و ای شــده، همــه تعطی

بــزرگ بــرای مــردم و بــه خصــوص جوانــان باشــد. امــروز 

در ســالن های ورزشــی و ورزش گاه هــای افغانســتان نیــز 

پرنــده پــر منی زنــد و طبــق دســتورالعمل حکومــت، بایــد 

ــند. ــل باش ــی، تعطی ــای ورزش ــن و رقابت ه ــام اماک مت

متاشــای ورزش گاه هــای بــدون ورزشــکار و متاشــاگر، 

ایــن روزهــا دلهــره و تــرس از کرونــا را بیشــر می کنــد و 

رشایــط غم انگیــزی را بــر بزرگ تریــن دلیــل نشــاط و 

زندگــی در دنیــا حاکــم کــرده اســت. در دنیــا نیــز رشایط 

ــد روز گذشــته، متــام  ــه اســت و در چن ورزش همین گون

ــی  ــال یک ــوص فوتب ــه خص ــب ورزش ب ــورهای صاح کش

ــد.  پشــت رس هــم، رقابت هــای ورزشــی را تعطیــل کردن

لیــگ   مثــل  اروپــا  فوتبــال  معتــرب  لیگ هــای  متــام 

قهرمانــان، لیــگ اروپــا، اللیــگا، لیــگ پرتــگال، کالچیــو، 

ــای  ــه، لیگ ه ــگ فرانس ــگا، لی ــدس لی ــر، بون ــگ برت لی

دیگــر بــه جــز فوتبــال نیــز زیــر تأثیــر کرونــا تعطیــل شــده 

ــل  ــال در اوای ــدان فوتب ــه عاقه من ــی ک ــد و دل خوش ان

ــه )روزهــای شــنبه و یک شــنبه( و هم چنیــن اواخــر  هفت

دســت  از  داشــتند،  چهار شــنبه(  و  )سه شــنبه  هفتــه 

رفتــه اســت. عاقه منــدان بــه ورزش ایــن روزهــا رشایــط 

در  کــه  منی داننــد  و  می کننــد  تجربــه  را  عجیبــی 

روزهــای در خانــه مانــدن، چگونــه اوقــات فراغــت شــان 

را پــر کننــد. در کشــوری مثــل افغانســتان کــه زمینــه ی 

تفریــح و گــذران مثبــت اوقــات فراغــت وجــود نــدارد و بــا 

توجــه بــه عــدم فرهنــگ مطالعــه و لــذت بــردن از هــر، 

در قرنطیــن خانگــی بــودن، بســیار ســخت شــده اســت. 

ــه  ــاال ب ــا ح ــان ت ــا و جه ــادی در اروپ ورزش کاران زی

کرونــا مبتــا شــده انــد و تــا کنــون کســی بــه ایــن دلیــل 

ــام  ــل »ت ــی مث ــدان بزرگ ــت. هرمن ــه اس ــت نرفت از دس

ــد و ایــن نشــان  ــا مبتــا شــده ان ــه کرون ــز ب هنکــس« نی

از یــک بحــران همه گیــر و جهانــی دارد کــه هنــوز در 

ــد.  ــه آن می خندن ــردم ب ــتان م افغانس

خریــد  حــق  ورزش،  در  دیگــر  جالــب  مســأله ی 

ــانه ها  ــر رس ــه اب ــت ک ــی اس ــای ورزش ــای رقابت ه متاش

ــو  ــا لغ ــه ب ــت ک ــخص نیس ــد و مش ــه ان ــردم فروخت ــه م ب

شــدن رقابت هــای ورزشــی، آیــا پــول مــردم بــه آن هــا بــر 

گردانــده خواهــد شــد یــا خیــر؟ ســؤال دیگــر ایــن اســت 

کــه اگــر اپیدمــی کرونــا بــرای مــدت طوالنــی، هم چنــان 

ــای  ــزاری تورمننت ه ــف برگ ــد، تکلی ــته باش ــود داش وج

ــد؟ ــد ش ــه خواه ــک چ ــای املپی ــا بازی ه ــی و حت ورزش

ــدار  ــد، آخریــن دی ــول و اتلتیکومادری ــازی لیورپ ــا ب آی

دارای متاشــاچی امســال در لیــگ قهرمانــان خواهــد 

ــاره  ــا برآمــده و دوب ــد از پــس کرون ــا می توان ــا دنی ــود، ی ب

ــاز خواهــد گشــت؟ ــه وضعیــت عــادی ب ــز ب همــه چی

اگــر  می شــود؟  چــه  لیگ هــا  قهرمــان  تکلیــف 

بازی هــا کامــا تعطیــل شــود، چــه تیم هــای می تواننــد 

در  بربنــد؟  رس  بــاالی  را  قهرمانــی  جــام  لیگ هــا  در 

لیــگ برتــر انگلســتان کــه تکلیــف تــا انــدازه ی مشــخص 

اســت و اگــر جــام امســال را بــه لیورپــول بدهنــد، شــاید 

دیگــران معــرض نباشــند؛ امــا در اللیــگا کــه فاصلــه ی 

ــاز اســت، چــه خواهــد  ــا 2 امتی تیم هــای اول و دوم تنه

شــد؟

ــا رقابت هــای  ــگا، رسی ا و ... چــه؟ آی ــدس لی در بون

ــن  ــذاب تری ــی، ج ــام  جهان ــس از ج ــه پ ــورو 2020 ک ی

برگــزار  اســت،  دنیــا  در  فوتبــال  ملــی  رقابت هــای 

خواهــد شــد؟ کوپــا امریــکا چــه می شــود کــه قــرار بــود، 

تابســتان امســال در کشــورهای ارجنتیــن و کلمبیــا 

ــود.  ــزار ش برگ

ــز  ــی را نی ــوازم ورزش ــدگان ل ــد کنن ــا تولی ــا حت کرون

صدمــه زده اســت و ارزش ســهام کمپنــی امریکایــی 

»نایکــی« در دو هفتــه ی اخیــر ســقوط آزاد داشــته و 

26.5 درصــد کــم شــده اســت. ارزش ســهام »آدیــداس«، 

رقیــب نایکــی نیــز از ابتــدای امســال تــا امــروز ۴0 

ــن  ــال، بهری ــر ح ــه ه ــت. ب ــه اس ــش یافت ــد کاه درص

زمــان بــرای درک ارزش داشــته ها دوره ی اســت کــه 

ــه  شــا آن هــا را نداشــته باشــید و امــروز عاقه منــدان ب

ورزش می فهمنــد کــه چــه چیــز مهمــی را از دســت داده 

انــد کــه نــه می تواننــد دلشــان بــه متاشــای رقابت هــای 

جــذاب ورزشــی خــوش باشــد و نــه می تواننــد بــه اماکــن 

ــن شــان  ــه و خســتگی متــام زندگــی را از ت ورزشــی رفت

ــه از  ــت ک ــی اس ــل زمان ــا مث ــن دقیق ــد. ای بیــرون کنن

ــش و  ــح، آرام ــه ارزش صل ــد و ب ــرون بروی ــتان بی افغانس

ــد. ــر کنی ــت فک پیرشف

ورزش

سایه ی مرگ بر ورزش 

نعمت رحیمی

نویسنده

تبدیل کردن شهرها،  و  جهت ساخنت 

بتوانند در  فرد  بهر که هر  به مکان های 

بزرگ ترین  زنان  کند،  کار  آرام  فضای 

است.  کار  این  برای  انسانی  نیروی 

از  منایندگی  به  قدرت،  در  آن ها  صعود 

تساوی  برای  جهان،  نفوس  فیصد   50

تداوم  و  مرشوعیت  انسانی،  حقوق 

این،  بر  افزون  است.  خوب  دموکراسی 

کشور های  بانک جهانی،  بیانیه ی  طبق 

جنسیتی  تساوی  باالتری  درجه ی  در  که 

و  داخلی  منازعات  به  کمر  دارند،  قرار 

در  زنان  اشراک  می خورند.  بر  خارجی 

اکرا متضمن  منازعات،  و حل  جلوگیری 

موفقیت پروسه ها می شود، هم چنان طبق 

توافق نامه هایی  سازمان ملل،  مطالعه ی 

آن  شامل  مدنی،  جامعه ی  و  زنان  که 

شان  ناکامی  امکان  فیصد   6۴ استند، 

کمر است، نسبت به آن هایی که زنان در 

نیستند. شمول  آن 

عنوان  به  زنان  رهربی  و  مشارکت 

مطرح  جهان  سطح  در  عمده،  بحث  یک 

و  سنتی  جامعه ی  در  زن  رهربی  است.  

کار  هرگز  افغانستان،  چون  بحران زده ی 

آسان نبوده و چالش های منحرص به فرد و 

خطرهای فراوان دارد.  از این رو، الزم است 

از این نیروی عظیم برشی که تا اکنون در 

انزوای اجتاعی قرار داشته است، در این 

رشایط نابه سامان، به هدف تحول و تغییر 

و  اقتصادی  اجتاعی،  وضعیت سیاسی، 

مؤثر شود. استفاده ی  فرهنگی کشور، 

زنان  )حضور  گزارش:  یک  اساس  به 

بین  از  باعث  رهربی،  نقش های  در 

آن  ساختارهای  و  فرهنگی  موانع  بردن 

 ) . می شود

مدیریت  سطوح  در  زنان  قرارگرفنت  با 

جامعه  در  که  نادرستی  ذهنیت   شهری، 

هم چنان  می روند.  بین  از  است،  حاکم 

در رشیعت و ارزش های دموکراسی، تنها 

است. بودن مطرح  و شایسته  بودن  بهر 

منادین،  و  ترحم آمیز  روی کردهای 

امتیازات  شدن  قایل  و  زنان  به  نسبت 

زنانه  مثبت،  تبعیض  قبیل  از  سمبولیک؛ 

امور  وزارت  مثل،  نهادها،  برخی  ساخنت 

سایر  و  ادارات  جندر  واحدهای  زنان، 

از  را  گره ای  هیچ  ترشیفاتی،  بست های 

منی کند.  باز  زنان  چالش های  انبوه ی 

یک سان  انکشاف  و  رشد  زمینه های  باید 

مشارکت، کار، رهربی هم سان با مردان؛ 

شود،  فراهم  زنان  توان مندسازی  جهت 

و  وظایف  در  بتوانند  توان مند  زنان  تا 

است،  شان  دوش  به  که  مسؤولیت هایی 

شوند. مؤفق 

و  کشورها  انسانی،  تجارب  براساس 

قرار  در رهربی  آن ها  در  زنان  جوامعی که 

داشته و دوشا دوش مردان، مسؤولیت ها 

بوده   موفقی  اند، جوامع  برده  پیش  به  را 

اند. 

به  نسبت  زنان  پژوهش ها،  اساس  بر 

استند.  باماحظه تر  حساس تر،  مردان 

نقاط  در  زنان  به  نسبت  مردان  عکس  بر 

و  خطرپذیرتر  مستبدتر،  دنیا،  مختلف 

مردان،  از  بیش تر  زنان  استند.  خوبین تر 

بهره  مؤثر،  رهربی  اسراتژی های  از 

پژوهش های  و  بررسی ها  در  می گیرند. 

زنان،  که  است  شده  مشخص  کلی، 

پیروان از  بیش تر 

می کنند،  کسب  احرام  و  غرور  خود، 

دیدگاه های آن ها را به طور مؤثر، بررسی 

کارشان  بر  و  تقویت  را  زیردستان  کرده، 

و مشکل ها  مسائل  می کنند.زنان  نظارت 

حل  خاق تر  و  منطعف تر  صورت  به  را 

مدیریت  تحت  که  کارمندانی  می کنند. 

و  تعهد  با  را  خود  وظایف  استند،  زنان 

در  می دهند.  انجام  بیش تر  بندی  پا 

بیش تر  انجام می دهند،  که  کاری  مقابل 

آن ها  به موفقیت  این  و  پذیرند  مسؤولیت 

یک  مدیریت  زنی  وقتی  می کنند.  کمک 

رشد  دیدن  از  دارد،  برعهده  را  سازمان 

احساس  اش  گروه   اعضای  متام  فردی 

کارمندان همواره،  و  کرده  غرور 

خود را به پیش رفت در زندگی حرفه ای 

هان  این  می کند.  تشویق  تخصصی  و 

به  خصوصیتی است که هر مدیر مؤفقی 

ارتباط  بتوانند  تا کارمندان  نیاز دارد،  آن 

دلیل  به  زنان  کنند.  برقرار  او  با  مؤثرتری 

با  می توانند  شان،  بودن  شنونده  خوب 

خوب  ارتباط  زیردستانش  و  کارمندان 

باشند. مؤفق  و  کرده  برقرار 

چگونه  که  اند  کرده  ثابت  زنان 

مخصوصا  بیایند،  کنار  مشکات  با 

زنان  که  زمانی  بزرگ.   مشکل های 

بیش تر در بخش تصمیم گیری های بزرگ 

باشند، بهرین و منطقی ترین تصامیم را 

. می گیرند

می دهد،  نشان  جدید  تحقیقات 
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مسکن گزین  شهرها  در  مردم  درصد 

شهرها  است  الزم  صورت  درین  شوند. 

شهروندان  برای  را  خوبی  سهولت های 

تأمین کنند و زنان بهرین نیروی مناسب 

استند،  سهولت ها  این  فراهم سازی  برای 

در  زنان  می شود،  ماحظه  که  طوری 

سطح  در  درصد،  ازپنج  کم تر  جهان 

از  کم تر  هم چنان  استند،  شهرها  رهربی 

حضور  دنیا  پارملان های  در  درصد   22

دارند. متأسفانه هنوز هم، رهربی زن در 

قرار  جامعه  پذیرش  مورد  عرصه ها  سایر 

توجه مورد  کم تر  هم  یا  و  نگرفته 

قرار گرفته است؛ وقتی موضوع رهربی 

زن مطرح می شود، بیش تر از هر پدیده ی 

وخاص،  عام  توجه ی  معرض  در  دیگر، 

سوژه ی دوربین ها و تیر روزنامه ها و اخبار 

وصفحات اجتاعی قرار گرفته و به کشف 

می کنند. اقدام  کاستی هایش 

مؤثر  صورتی  در  زنان،  رهربی  ارتقای 

در  را  توانا  زنان  حکومت،  که  بود  خواهد 

طریق  از  تصمیم گیری،  ارشد  سمت های 

در  را  مرشوعیت  که  معترب  روند  یک 

بگارد. کند،  تضمین  مردم  پیشگاه 

رهربی  مترین  به  مشتاق  که  زنانی   

بیاموزند،  را  نفس  به  اعتاد  باید  استند، 

آن را به کار بگیرند و به صورت فعاالنه، به 

دنبال مربی باشند و خود برای سایر زنان، 

نقش مربی را اختیار کنند. آن ها باید به

طریق  از  هوش مندانه  صورت 

دیدن  و  بررسی  اهداف،  اولویت بندی 

و  کنند  مبارزه  جامعه،  بزرگ تر  تصویر 

حلقه های  خود  برای  فعال  صورت  به 

بسازند.  حایتی  شبکه های  و  اتحاد 

تنها  نه  باید  زن،  رهربان  افغانستان،  در 

از  بلکه  باشند؛  آگاه  سیاسی  رشایط  از 

هنجارهای اجتاعی و ارزش های جامعه 

نیز مطلع باشند؛ زیرا این ارزش ها اغلب 

وفاداری شهروندان را شکل و سمت و سو 

. هد می د

درس  یک  عنوان  به  رهربی  آموزش 

آکادمیک، به تنهایی منی تواند رهربسازی 

تجربه  عملی  صورت  به  باید  بلکه  کند؛ 

و  تحصیات  کنار  در  بهراست  شود. 

آموزش های تئوری رهربی و مدیریت، برای 

آموخته های  تا  شود،  فراهم  فرصت  زنان 

و خطا  آزمون  و  تجربه  معرض  در  را  شان 

قرار دهند و تکنیک های عملی رهربی و 

مهارت را فراگیرند، درست هانند رهربان 

مرد که برای رهرب شدن، آزمون و آموزش 

رهرب  تا  می گذرانند،  رس  پشت  را  خطا  و 

می شوند.

جهت  حکومت  رشایط،  درین 

با  پایدار  توسعه ی  و  رشد  به  دست یابی 

نیاز  و  است  مواجه  کار  نیروی  کم بود 

جدی به رهربان و مدیران زن دارد و زنان 

باید دارای مقام رسمی و صاحب اختیار 

قدرت  و  تصمیم گیری  توانایی  باشند. 

مالی  منابع  به  باشند،  داشته  اجرایی 

در  زنان  به  باید  باشند.   متصل  برشی  و 

قواعد  و  قوانین  تعیین  ساخنت،  پالیسی 

شود.   داده  نقش  شهروندی  حقوق  و 

به  اعتاد  و  راسخ  تصمیم  با  زنان  هرگاه 

نفس، اقدام به مدیریت و رهربی منایند، 

مؤفق تر از مردان عمل خواهند كرد؛  زیرا  

به  گرایش  بیش تر  مردان،  از  بهر  زنان 

دارند.  شهر  گوناگونی  نگه داشنت  زنده 

شهرداری  رهربی  سطح  خوش بختانه 

بهر  فعالیت های  اواخر  این  در  کابل، 

در  مسؤولیت  تعیین  در  را  چشم گیری  و 

مانند،  است.  داده  انجام  زنان  به  پیوند 

معاونین   ، معین  حیث  به  زن  تعیین 

این  البته  گذر.  وکیل  هم چنان  و  نواحی 

کافی نیست؛ اما می تواند یک آغاز خوب 

استیم  خوش بین  روند  این  به  ما  باشد. 

و  رهربی  سطح  در  زنان  امیدواریم  و 

داشته  نقش  بزرگ،  تصمیم گیری های 

یک  که  باشیم  این  روزی شاهد  و  باشند 

شود. کابل  شهردار  زن، 

نقش زنان در مدیریت شهری

مژگان رسوری

مشارکت و رهربی زنان 

به عنوان یک بحث 

عمده، در سطح جهان 

مطرح است.  رهربی 

زن در جامعه ی سنتی 

و بحران زده ی چون 

افغانستان، هرگز کار 

آسان نبوده و چالش های 

منحرص به فرد و 

خطرهای فراوان دارد.  

از این رو، الزم است از 

این نیروی عظیم برشی 

که تا اکنون در انزوای 

اجتامعی قرار داشته 

است، در این رشایط نابه 

سامان، به هدف تحول و 

تغییر وضعیت سیاسی، 

اجتامعی، اقتصادی 

و فرهنگی کشور، 

استفاده ی مؤثر شود.

تحقیقات جدید نشان 

می دهد، احتامل می رود 

در سال 2030، 75 

درصد مردم در شهرها 

مسکن گزین شوند. 

درین صورت الزم است 

شهرها سهولت های 

خوبی را برای شهروندان 

تأمین کنند و زنان 

بهرتین نیروی مناسب 

برای فراهم سازی این 

سهولت ها استند، طوری 

که مالحظه می شود، زنان 

در جهان کم تر ازپنج 

درصد، در سطح رهربی 

شهرها استند، هم چنان 

کم تر از 22 درصد در 

پارملان های دنیا حضور 

دارند. متأسفانه هنوز 

هم، رهربی زن در سایر 

عرصه ها مورد پذیرش 

جامعه قرار نگرفته و یا 

هم کم تر مورد توجه
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ــان را  ــت ت ــه فرص ــی ک ــای بلخاب ــکر آق ــل: تش ــح کاب صب

ــت از  ــد. نخس ــرار دادی ــل ق ــح کاب ــه ی صب ــار روزنام در اختی

ــتید  ــن اس ــدر خوش بی ــم؛ چق ــی می پرس ــرات بین االفغان مذاک

ــد؟ ــت بینجام ــه موفقی ــا ب ــن گفت وگوه ــه ای ک

رشیفــی بلخابــی: تشــکر! شــا بهــر می دانیــد کــه بعــد از 

تقریبــا هــژده مــاه، تاش هایــی  کــه در بــاره ی پروســه ی صلــح 

ــد و  ــام ش ــه انج ــتی در دوح ــه نشس ــت، در نتیج ــورت گرف ص

توافق نامــه ی صلــح بیــن امریــکا و طالبــان، در چنــد بخــش بــه 

تصویــب رســید. یکــی از بحث هــا ایــن بــود کــه طالبــان بــاالی 

ــی  ــا عمل ــش تنش ه ــد. کاه ــه نکنن ــی حمل ــای امریکای نیروه

ــورت  ــی ص ــای امریکای ــروج نیروه ــته خ ــته آهس ــود و آهس ش

بگیــرد تــا ایــن  کــه زمینه ســاز نشســتی بیــن دولــت افغانســتان 

ــر  ــح قط ــه ی صل ــش در توافق نام ــار بخ ــد. چه ــان باش و طالب

ــان و  ــت طالب ــه وق ــه چ ــن  ک ــه ای ــه ب ــت و در رابط ــود داش وج

افغان هــا می نشــینند. در جریــان اســتید کــه فعــا طــرف 

طرف هــای  متــام  و  پارملــان  سیاســی،  احــزاب  حکومــت، 

ــه در  ــد و البت ــی کردن ــود را معرف ــای خ ــتان، مناینده ه افغانس

حــال معرفــی اســتند کــه یــک ترکیــب جامــع و ملــی در هیــأت 

ــا  ــره ب ــز مذاک ــد و رس می ــا برون ــود ت ــن ش ــده تعیی مذاکره کنن

ــأت  ــب هی ــر در ترکی ــا 20 نف ــدود 15 ت ــینند. ح ــان بنش طالب

ــن،  ــر م ــه نظ ــت؟ ب ــم چیس ــاس کار و مه ــتند. اس ــرح اس مط

ایــن اســت کــه کــه ایــن نشســت در حــال قطعی شــدن اســت؛ 

ــر از ســوی  امــا طــرف ایــن نشســت ها کــی باشــد؟ افــراد مؤث

طالبــان چــه کســانی باشــند و افــراد مؤثــر از طــرف افغانســتان 

کی هــا باشــند کــه در ایــن راســتا، یــک رسی اختافــات وجــود 

غنــی، می گفتنــد  داکــر صاحــب  و  دارد. خــود حکومــت 

ــد  ــراد را بای ــی اف ــتیم؛ یعن ــا اس ــح م ــه ی صل ــک پروس ــه مال ک

ــادی  ــربان جه ــی، ره ــزاب سیاس ــی اح ــم؛ ول ــی کنی ــا معرف م

این هــا  دارنــد،  نشســت  کــه  تأثیرگــذار  شــخصیت های  و 

ــی  ــه معرف ــده ای ک ــأت مذاکره کنن ــی هی ــد یعن ــه. بع ــد ن گفتن

رهــربان  احــزاب،  باشــد.  همه شــمول  و  جامــع  می شــود، 

سیاســی، جامعــه ی مدنــی، زنــان، پارملــان و کســانی  کــه 

بــا طالبــان جنگیدنــد، طــرف قضیــه باشــند؛ زیــرا این هــا 

ــه  ــد مصالح ــاال می خواهن ــد و ح ــرف را می فهمن ــق دو ط منط

ــات  ــه در مناقش ــد ک ــی بیاین ــراد  هوای ــه اف ــن  ک ــه ای ــد؛ ن کنن

ــط  ــان، در آن رشای ــه طالب ــان و جبهــه علی گذشــته بیــن طالب

ــان  نیســتند؛ این هــا منایندگــی خــوب از خانواده هــای قربانی

منی تواننــد. حــاال چنیــن کــه می شــنویم، یــک مقــدار کار 

جمــع شــده و مقــداری ایــن ترکیــب در نظــر گرفتــه شــده 

ــی شــود کــه تأثیرگــذاری داشــته  ــا مجموعــه ای معرف اســت ت

ــن  ــرای ای ــی نشــویم. حــاال ب ــا بیــش از حــد قربان ــا م باشــد ت

لحظه شــاری می شــود کــه فهرســت ایــن افــراد اعــان و 

اذهــان مــردم روشــن شــود کــه تــوان چانــه زدن مقابــل طالبــان 

ــه اســتند. ــر! همــه منتظــر ایــن قضی ــا خی ــد ی را دارن

مذاکــرات  بــه  حــارض  هنــوز  طالبــان  کابــل:  صبــح 

کــه  بودیــم  شــاهد  همین طــور  نیســتند.  دولت محــور 

ــد؛  ــدار نکردن ــر دی ــت در قط ــای حکوم ــا مناینده ه ــان ب طالب

ــا  ــح ب ــد صل ــا رون ــد، آی ــاق بیفت ــن اتف ــم چنی ــار ه ــن  ب ــر ای اگ

شــد؟ خواهــد  روبــه رو  بیش تــری  پیچیدگی هــای 

رشیفــی بلخابــی: باریکــی در همین جــا اســت. وقتــی 

هیــأت مذاکره کننــده معرفــی می شــود، نــه تنهــا از آدرس 

ــرف افغان هــا  ــد همه شــمول و از ط حکومــت باشــد، بلکــه بای

باشــد. اگــر ایــن باریکــی در نظــر گرفتــه شــود، طالبــان 

ــد. ــره ندارن ــرای رد مذاک ــه ای ب بهان

صبــح کابــل: قــرار اســت کــه پنــج هــزار زندانــی طالــب از 

زندان هــای افغانســتان رهــا شــوند. بــا ایــن کــه مخالفت هایــی 

وجودداشــت؛ امــا رسانجــام دولــت تــن بــه رهایــی آن هــا داد. 

مجلــس مناینــدگان آیــا بــا ایــن تصمیــم دولــت موافــق اســت؟

رشیفــی بلخابــی: دیدگاه هــا متفــاوت اســت؛ یعنــی بــرای 

ــه  ــح ب ــه ســوی صل ــا قدمــی ب ــن  کــه م ــرای ای خوش بینــی و ب

خاطــر مــردم و امنیــت مــردم برداریــم. در کلیــات همــه راضــی 

اســتند؛ امــا چگونگــی رهایــی زندانیــان طالــب، حــرف و 

ــرار اســت آزاد  ــی ای کــه ق ــج هــزار زندان ــا پن ــی دارد. آی حدیث

ــد؟  ــنگر برمنی گردن ــه س ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــوند، ضانت ش

نشــانه  افغانســتان  مــردم  ســینه ی  در  را  تفنــگ  هــم  بــاز 

منی گیرنــد؟ آیــا اصــا چنیــن تضمینــی وجــود دارد؟ آیــا التزام 

ــد؟ در قســمت  ــان تعهــد جــدی داده ان ــه شــده و زندانی گرفت

نحــوه ی رهایــی، مشــکاتی وجــود دارد. شــا نظریــات وکا را 

می بینیــد. وقتــی پنــج هــزار طالــب رهــا می شــوند، بــه خاطــر 

توضیحــات  امــا  اســت؛  صلــح  عاقه منــدی  و  خوش بینــی 

ــگ  ــات جن ــاره در جبه ــا دوب ــا این ه ــه آی ــدارد ک ــود ن الزم وج

ــار مــردم زندگــی می کننــد. در ایــن مــوارد  ــا در کن ــد ی می رون

ــا  ــد. ت ــک دارن ــردم ش ــه ی م ــود دارد و هم ــد وج ــک و تردی ش

ــداد  ــن تع ــه ای ــت ک ــا الزم اس ــده، آی ــزی نش ــچ چی ــوز هی هن

زندانــی را مفــت رهــا کنیــم؟ جــای ســؤال باقــی اســت. بایــد 

امریکایی هــا، بــه خصــوص خلیــل زاد و حکومــت بــه ســؤاالت و 

ــد. ــخ دهن ــردم پاس ــردم م ــای م نگرانی ه

صبــح کابــل: دقیقــا، ایــن نگرانی هــا از هــان آغــاز بلنــد 

ــان  ــربان طالب ــید؛ ره ــان رس ــربان طالب ــوش ره ــه گ ــد و ب ش

بــه رصاحــت گفتنــد کــه اگــر افــراد آن هــا بــه جبهــه ی جنــگ 

ــد. برونــد، ضانتــی منی کنن

ــی،  ــت؛ یعن ــن اس ــی همی ــا نگران ــی: دقیق ــی بلخاب رشیف

ــود  ــی وج ــه ضانت ــت، چ ــد اس ــدا بلن ــن رسوص ــه ای ــی ک وقت

دارد. از آن طــرف عکس العمــل مثبــت دیــده نشــده و ایــن 

نگرانی هــا در روزهــای اخیــر بیش تــر شــده اســت.

صبــح کابــل: چقــدر موافــق اســتید کــه تیــم مذاکره کننــده 

از طــرف حکومت باشــد؟

کــه  اســت  ایــن  مــن  باورمنــدی  بلخابــی:  رشیفــی 

دقیقــا نظریــات شــخصیت های افغــان، رهــربان جهــادی، 

ــد  ــا می گوین ــود و آن ه ــه ش ــزاب گرفت ــی و اح ــربان سیاس ره

ــأت  ــاور مــن، اگــر هی ــه ب ــی اســت. ب کــه فرصــت بســیار خوب

مذاکره کننــده ی قــوی، بامنطــق و شــخصیت های توان منــد 

را معرفــی کنیــم کــه رس میــز مذاکــره، توانایــی صحبــت کــردن 

را بــا طــرف داشــته باشــد، فراگیــر و از آدرس  احــزاب و رهــربان 

ــم و  ــاظ کنی ــا را لح ــه ی طرف ه ــد هم ــا بای ــد. م ــی باش سیاس

ــم  ــد را مطــرح کنی ــک ترکیــب جامــع، همه شــمول و توان من ی

ــد.  ــم نیاورن ــه ک ــح و مصالح ــای صل ــه در باریکی ه ک

صبــح کابــل: مدتــی اســت کــه رونــد گفت وگوهــای صلــح 

جــدی و همین طــور مذاکــرات بین االفغانــی قطعــی شــده؛ 

مجلــس مناینــدگان بــه عنــوان قــوه ی مقننــه، چــه بحث هــای 

تخصصــی ای را در ایــن زمینــه انجــام داده اســت؟

ایــن  از  قبــل  مناینــدگان  مجلــس  بلخابــی:  رشیفــی 

مجلــس  کمیســیون  هــر  عضویــت  بــا  هیأتــی  بحث هــا، 

مناینــدگان معرفــی کــرد کــه نقشــه ی راه، پان صلح، پالیســی 

ــد؛  ــک کنن ــت رشی ــا حکوم ــیم و ب ــی را ترس ــح و چارچوب صل

امــا متأســفانه ارگ ریاســت جمهوری، ایــن ماحظــه را روی 

طــرح این هــا نداشــت. بعــد در افتتــاح شــورای ملــی، جنــاب 

ــدگان  ــس مناین ــو، مجل ــه عض ــر، س ــج نف ــه پن ــت ک ــی گف غن

ــأت  ــب هی ــا در ترکی ــد ت ــی کن ــنا معرف ــس س ــو، مجل و دو عض

شــامل شــود. خوش بختانــه این هــا معرفــی شــدند تــا بتواننــد 

انعکاس دهنــده ی نظریــات پارملــان کــه ممثــل اراده ای مــردم 

ــن  ــا کــه در ای ــاز م ــی هــزاران رسب ــد قربان اســت، باشــند. بای

ــه ی  ــده و زن و بچ ــروح ش ــوب و مج ــده، معی ــهید ش ــن ش وط

شــان را از دســت داده انــد، نادیــده گرفتــه نشــود؛ یعنــی 

صلــح بــه چــه بهایــی و بــه چــه قیمتــی؛ بنــا بــر ایــن، خواســت 

ــودی  ــه ناب ــود و ب ــظ ش ــه حف ــه معادل ــت ک ــی اس وکا، صلح

نظــام منجــر نشــود؛ بــه نابــودی وثیقــه ی ملــی مــا کــه هــان 

ــودی ارزش هــای بــرشی چــون  ــه ناب ــون اساســی اســت؛ ب قان

آزادی بیــان، آزادی زنــان، کــودکان، جامعــه ی مدنــی، حقــوق 

شــهروندی و... ایــن هــان دیــدگاه اســراتژیک مهــم شــورای 

ــه اســت. ــد نکت ــن چن ــی در همی مل

ــت  ــه شکس ــی ب ــرات بین االفغان ــر مذاک ــل: اگ ــح کاب صب

ــد؟ ــی می کنی ــه پیش بین ــدی را چگون ــال بع ــود، س ــر ش منج

ــش  ــح پی ــه ی صل ــر پروس ــفانه اگ ــی: متأس ــی بلخاب رشیف

ــی را  ــده ی خوب ــود، آین ــته نش ــی برداش ــای عمل ــرود و قدم ه ن

ــی نظــام، پیش بینــی منی کنــم.  ــه اختافــات درون ــا توجــه ب ب

خداونــد ایــن ملــت را حفــظ کنــد و نیروهــای امنیتــی مــا را کــه 

توانســتند بــا انبوهــی از مشــکات سیاســی، بــه دفــاع از عــزت 

و متامیــت ارضــی ایســتادگی کننــد؛ هم چنــان سیاســیون مــا 

را توفیــق بدهــد.

ــر  ــه اگ ــم ک ــس می کن ــاال را برعک ــش ب ــل: پرس ــح کاب صب

ــد؟ ــا جنــگ خامتــه می یاب ــد، آی ــق کنن ــان تواف ــت و طالب دول

رشیفــی بلخابــی: احتــال دارد کــه جنــگ ختــم نشــود؛ 

چــون مــا و شــا دیدیــم کــه طالبــان هــم واحد نیســتند. شــاید 

بدنــه ای از طالــب بــه ســمت های دیگــر بــرود. در بیــن طالبــان 

ــروه  ــه گ ــود دارد؛ از جمل ــادی وج ــی زی ــای ناراض ــم گروه ه ه

حقانــی، حــزب تحریــر، تحریــک اوزبیکســتان و داعــش. مــن 

کــه مناینــده ی مــردم رسپــل اســتم، در ایــن والیــت، چچینــی، 

اوزبیکــی و آیغــوری وجــود دارد و همین طــور در جوزجــان و 

فاریــاب هــم فعالیــت دارنــد. بــا توافــق دولــت و طالبــان، جنگ 

بــه حــد اقــل تقلیــل پیــدا می کنــد و مــردم نفــس راحــت 

کشــور  جغرافیــای  در  جنــگ  صددرصــد  امــا  می کشــند؛ 

ــود  ــوذ خ ــم نف ــوز ه ــده هن ــش و القاع ــد. داع ــه منی یاب خامت

را در افغانســتان دارنــد. نیروهــا و پدیده هــای افراطــی در 

ــد کــه  ــا آدرس هــا و نام هــای مشــخصی حضــور دارن کشــور، ب

یکــی از آن هــا طالبــان اســت. ایــن کــه طالبــان آیــا می تواننــد 

همــه را جمــع کننــد، بعیــد اســت. مــا تجربــه ی حــزب اســامی 

را داریــم کــه جمعــی آمدنــد و جمــع دیگــر رفتنــد.

صبــح کابــل: در خصــوص بحــران سیاســی می خواهــم 

موجــود،  سیاســی  تنش هــای  بــه  توجــه  بــا  کــه  بپرســم 

افغانســتان بــه کــدام ســمت مــی رود؟

ــته  ــا خس ــت و واقع ــوم اس ــیار معل ــی: بس ــی بلخاب رشیف

ــم.  ــی می روی ــی سیاس ــی و تباه ــوی بدبخ ــه س ــه ب ــتیم ک اس

ــی  ــی و همــه قربان ــی، اجــاع مل ــت مل ــن وضعیــت، از هوی ای

می گیــرد و بــه ســمت پراکندگــی وســیع امنیتــی، قومــی 

بــه  ایــن نیســتیم کــه  و قتصــادی مــی رود. مــا طــرف دار 

ــیار  ــت بس ــن وضعی ــی ای ــود؛ ول ــی ش ــام منته ــی نظ فروپاش

خطرنــاک اســت.

صبــح کابــل: تفســیر شــا از »خطرنــاک« چیســت؛ آیــا بــه 

ــم؟ ــاد برمی گردی دهــه ی هفت

رشیفــی بلخابــی: ایــن احتال وجــود دارد که خــدا آن روز 

را نیــاورد. خداونــد سیاســیون را رس عقــل بیــاورد؛ دل ســوزی 

ــردم  ــوز م ــدار دل س ــک مق ــند. ی ــردم باش ــر م ــه فک ــد و ب کنن

ــی  ــع مل ــل مناف ــد. حداق ــد کنن ــا را قاعده من ــند و بازی ه باش

ــام  ــه مش ــن ب ــوی ای ــورت »ب ــن ص ــر ای ــد؛ در غی ــاظ کنن را لح

ــم«  ــاد برگردی ــه ی هفت ــه ده ــت ب ــن اس ــا ممک ــه م ــد ک می رس

ــت. ــتان اس ــه در افغانس ــن ده ــع تلخ تری ــه در واق ک

صبــح کابــل: حــاال دو رییس جمهــور داریــم؛ ایــن وضعیــت 

آیــا بــرای مجلــس مناینــدگان قابــل قبــول اســت؟

کمیســیون  اصلــی  مقــرص  مــن،  بلخابــی:  رشیفــی 

می بینــم.  را  انتخاباتــی  شــکایات  کمیســیون  و  انتخابــات 

همــه طرف هــا ظاهــرا گفتــه بودنــد کــه هــر چــه کمیســیون ها 

ــه  بیــرون دهنــد را، قبــول می کننــد؛ امــا هــر دو کمیســیون ب

ــردم را  ــاک م ــفید و پ ــتند و آرای س ــرام نگذاش ــردم اح رأی م

آلــوده کردنــد. فتنــه ی اساســی کمیســیون اســت. بایــد از 

خودگــذری می کردنــد؛ ولــو بــه زنــدان می رفتنــد یــا تــرور 

شــفاف  افغانســتان  مــردم  نجــات  بــرای  ولــی  می شــدند؛ 

یــا احمــد  اعــام می کردنــد کــه  کار می کردنــد و شــفاف 

رأی بــاال دارد یــا محمــود؛ ایــن جنجــال و مخمصــه را راه 

ــت؛  ــات اس ــیون انتخاب ــی کمیس ــرص اصل ــد. مق منی انداختن

اگــر زور مــی داشــتم، محاکمــه اش می کــردم.

صبح کابل: راه حل چیست؟

رشیفــی بلخابــی: راه حــل تفاهــم اســت. دو نفر بنشــینند. 

دو رییس جمهــور، دو والــی، دو ولســوال، دو فرمانــده، بــا چــه 

ــار اســتیم. از  ــا گرفت ــر و کرون ــل فق ــاری مث وضعیــت مصیبت ب

خودگــذری نشــان دهنــد و تفاهمــی کننــد کــه بــه خیــر مــردم 

و جامعــه باشــد.

صبــح کابــل: حــاال تنش هــای سیاســی نــه تنهــا فروکــش 

ــا  ــد؛ ام ــد می کن ــد بلن ــر روز ق ــت ه ــا گذش ــه ب ــد، بلک منی کن

در ایــن میــان، نقــش پارملــان بــه عنــوان قــوه ی مقننــه مهــم 

اســت؛ چــرا ایــن روحیــه در مجلــس مناینــدگان وجــود نداشــته 

تــا مداخلــه کنــد، نقــش میان جــی را ایفــا کنــد و حداقــل 

تأثیرگــذاری خــود را نشــان دهــد؟

رشیفــی بلخابــی: متأســفانه تــا هنــوز پارملــان درگیــر 

هیــأت اداری بــود. روزهــای تعطیلــی بــود کــه هنــوز هــم 

هــم  هنــوز  داریــم.  مشــکل  اداری  هیــأت  تشــکیل  در 

ــد. ایــن تصمیــم  کمیســیون های دایمــی رأی گیــری نکــرده ان

وجــود دارد. در ســاعت امتیــازی می گوینــد کــه بی تفــاوت 

نباشــیم. ایــن حرف هــا اســت. بــه خیــر هیــأت اداری تکمیــل 

شــود، بــا آمــدن آرامــش در مجلــس مناینــدگان، حرکــت 

ــار این کــه پنــج نفــر در  خوبــی را انجــام خواهیــم داد و در کن

پروســه ی صلــح معرفــی کردیــم، یــک کمیســیون یــا کمیتــه ای 

تشــکیل می دهیــم کــه البتــه فعــا در حــد پیشــنهاد اســت تــا 

بــرای حــل بحــران موجــود ایجــاد شــود و ایــن نیــت در میــان 

ــت. ــدگان اس ــس مناین ــای مجل اعض

بــه عنــوان آخریــن پرســش، در مراســم  صبــح کابــل: 

دیپلات هــای  بیش تریــن  غنــی،  رییس جمهــور  تحلیــف 

ــفیر  ــل زاد، س ــی خلی ــه زمل ــد؛ از جمل ــت کردن ــی رشک خارج

ــن  ــد و در عی ــل  متح ــازمان  مل ــاص س ــده ی خ ــکا و مناین امری

حــال، دبیــرکل ســازمان ملــل  متحــد، پیــروزی آقــای غنــی را 

تربیــک گفــت. نقــش جامعــه ی جهانــی و متحــدان افغانســتان 

در تحــوالت سیاســی کشــور از چــه اهمیتــی برخــوردار اســت؟

رشیفــی بلخابــی: شــا دو تــا نظریــه را در فضــای مجــازی 

اســت  تعیین کننــده  مــردم  آیــا  کــه  می دانیــد  رســانه ها  و 

یــا خارجی هــا؟ ایــن منطــق عامیانــه ی مــردم اســت. اگــر 

مــردم تعیین کننــده اســت، نبایــد یک طرفــه راه می رفتنــد؛ 

بــه  می کردنــد.  کار  تفاهــم  بــرای  و  می بودنــد  بی طــرف 

قــول عامیانــه ، ریگــی در کفــش آن هــا هســت. بــه خاطــر 

سیاســت خارجــی، منافــع شــان و مصارفــی کــه کردنــد. 

آن هــا بــه خاطــر رضــای خــدا نیامــده انــد؛ در کنــار کمک هــا، 

ــن اســت  ــد. نظــر مــن ای اســراتژی بیرون مــرزی خــود را دارن

کــه نبایــد ایــن کار را می کردنــد؛ اگــر دل ســوزی ای بــه مــردم 

بــه  یــا  می کردنــد  را حفــظ  خــود  بی طرفــی  می داشــتند، 

کمیســیون ها می گفتنــد کــه معیارهــای مشــخصی را در نظــر 

ــدی را از دوســتان  ــن گله من ــان، ای ــث افغ ــه حی ــا ب ــد. م بگیرن

بین املللــی داریــم کــه دل ســوزی الزم را ندارنــد.

5 بوی حوادث دهه ی هفتاد به مشام می رسد
از متجید تا نقد و اصالح

سیدحسین رشیفی بلخابی
رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس منایندگان

سیدمهدی حسینی

گفت وگو کننده

منایندگان  مجلس  قضایی  و  عدلی  کمیسیون  رییس  بلخابی،  رشیفی  سیدحسین  اشاره: 

است. او، طی دو دور اخیر در انتخابات پارملانی رشکت کرد و به عنوان مناینده ی منتخب مردم 

والیت رسپل در مجلس منایندگان راه یافت. در عین حال، او همواره سیاست هایی را دنبال 

کرده که معموال منتقد سیاست های حکومت افغانستان بوده است. در رشایطی که از یک سو، 

واحد  تیم  و  دیدگاه  یک  با  سیاسی،  رهربان  که  است  نیاز  و  شده  جدی  صلح  گفت وگوهای 

به سوی مذاکرات بین االفغانی بشتابند و از سوی دیگر، اختالفات و کشمکش های سیاسی 

در چنین  برده است؛  از بحران فرو  در گودالی  را  افغانستان  انتخابات،  نتیجه ی  از  برخاسته 

یا هم در جنجال های سیاسی  به نحوی سکوت اختیار کرده و  رشایطی،  مجلس منایندگان 

افغانستان  کشور،  پنج هزارساله ی  تاریخ  در  نخستین  بار  برای  دیگر،  جانب  از  دخیل  اند. 

دارای دو رییس جمهور شده که این اتفاق، در افکار عمومی خاطره های تلخی را زنده کرده که 

افغانستان شود. برای بحث بیش تر،  گویا ممکن است قدرت طلبی افراد، منجر به تجزیه ی 

روزنامه ی صبح کابل، گفت وگوی اختصاصی ای را با رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس 

است.  داده  انجام  منایندگان 

کمیســیون  اصلــی  مقــر  مــن، 

ــی را  ــکایات انتخابات ــات و کمیســیون ش انتخاب

می بینــم. همــه طرف هــا ظاهــرا گفتــه بودنــد کــه 

هــر چــه کمیســیون ها بیــرون دهنــد را، قبــول 

ــردم  ــه رأی م ــیون ب ــر دو کمیس ــا ه ــد؛ ام می کنن

ــردم  ــاک م ــفید و پ ــتند و آرای س ــرام نگذاش اح

را آلــوده کردنــد. فتنــه ی اساســی کمیســیون 

اســت. بایــد از خودگــذری می کردنــد؛ ولــو بــه 

زنــدان می رفتنــد یــا تــرور می شــدند؛ ولــی بــرای 

ــد  ــفاف کار می کردن ــتان ش ــردم افغانس ــات م نج

و شــفاف اعــالم می کردنــد کــه یــا احمــد رأی 

بــاال دارد یــا محمــود؛ ایــن جنجــال و مخمصــه 

را راه منی انداختنــد. مقــر اصلــی کمیســیون 

داشــتم،  مــی  زور  اگــر  اســت؛  انتخابــات 

می کــردم. محاکمــه اش 
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هرروز ساعت هفت از خانه بیرون می شود و 

تا شام، مسافران زیادی را به مقصد می رساند. 

را  موترش  چرخ  چهار  و  او  کابل،  جاده های 

می کند،  این چرخ ها حرکت  که  تا  می شناسد. 

مردی  نورآغا،  می چرخد.  نیز  او  روزگار  چرخ 

است پنجاه ساله. او تنها نان آوِر یک خانواده ی 

نیست.  رضایت بخش  برایش  دارد،  که  درآمدی  و  است  ده نفری 

امیِد پیدا کردن یک لقمه نان، هرروز او را در جاده هایی به شدت 

طالبان،  آمدن  ترِس  که  جاده هایی  می کشاند؛  کابل،  خاک آلوِد 

است. ربوده  را  مردمش  این روزهایی  آرامش  کرونا،  و  هوا  آلودگی 

داخلی  جنگ های  در  را  اش  جوانی   سال های  بهرین  نورآغا، 

که  را  جنایاتی  منی تواند  هیچ گاه  و  است  کرده  سپری  افغانستان 

که  قصه هایی  کند.  فراموش  کردند،  اِعال  مردم  برابر  در  طالبان 

آوارگی است.  او از سال های جوانی  اش می کند، قصه  ی جنگ و 

خانواده ها،  شدند.  تخریب  کابل  در  خانه ها  متام  که  روزهایی 

فرزندان جوان شان را از دست دادند، بسیاری ها ناپدید شدند و تا 

ندارند.  بودن شان خربی  زنده  یا  مرده  از  امروز، کسی 

روایت  اش،  پیشانی   روی  و چین های  او  موهای  تارهای سفید 

است. افغانستان  در  و سختی  روزهای جنگ  

درس  فرزندانش  می کند،  حمل  دوشش  روی  را  بی کاری  رنِج 

خوانده  اند و اکنون بی کار اند، با سختی های فراوان می تواند خرج 

ده نفر را تأمین کند. 

»جنگ، بهرین سال های جوانی مره گرفت و حتا د سال های 

بعد از سقوط طالبا هم، ما آرام نیستیم.«

زخمی که جنگ بر پیکر این رسزمین  زده است، هنوز تازه است 

و خونش بند منی آید.

نورآغا، یکی از آسیب دیده های جنگ است و هزاران آدم دیگری 

نورآغا  با  مشابهی  رسنوشت  می کند،  زندگی  رسزمین  این  در  که 

دارند. 

امضاشدن توافق نامه ی صلح امریکا با طالبان هم، نتوانست این 

مردم را امیدوار کند. نورآغا، خوش بین نیست؛ او در عین زمانی  که 

می داند صلح نیاز مربم همه ی مردم است، مطمنئ نیست که این 

نیاز بعد از این همه سال انتظار، رفع شود. 

زیر یک  را  بتواند متام مردم  از صلحی حرف می زند که  نورآغا، 

او،  باشند.  هم  طالبان  چر  این  زیر  در  اگر  حتا  کند؛  جمع  چر 

خواستار صلحی است که دیگر هیچ  کس به دیگری آسیب نرساند.

فرزندان تحصیل کرده ی نورآغا بیکار است؛ او، انتظار دارد که در 

صلح، رشایط زندگی مردم بهر شود و فرزندانش بتوانند کار کنند.

»هر پدر و مادر یک آرزو و امید داره به خاطر اوالدش؛ ولی وقتی 

می بینی که امیدت ناامید شده، دگه چی می مانه بریت؟«

مرحمی  فرزندانش  که  می خواهد  دیگر،  پدر  هر  مانند  نورآغا، 

تاخت و تاز  آن  در  طالبان  که سال ها  زخم های رسزمینی  بر  باشند 

اند. کرده 

نورآغا منی تواند طالبان را ببخشد؛ اما برای آمدن صلح، تاش 

می کند که به توافق نامه ی امضاشده، به چشم یک روزنه نگاه کند؛ 

روزنه ای که بتواند متام بدبختی ها و ناامنی ها را دور کنند. 

نورآغا، نگران است؛ نگران این  که حضور دوباره  ی طالبان، چه 

رسنوشتی را برای او و مردمش رقم خواهد زد. 

رسمی  مناینده های  طالبان،  با  امریکا  صلح  گفت وگوهای  در 

انتظار  که  خایی   نداشتند؛  حضور  افغانستان  مردم  و  حکومت 

می رود در گفت وگوهای بین االفغانی جربان و در مورد مسائلی  که 

صحبت  طالبان  با  است،  افغانستان  مردم  تشویش های  و  نگرانی  

شود.

نورآغا، با حضور دوباره ی طالبان موافق نیست؛ اما وقتی بحث 

صلح می آید، حتا حارض است با طالبان زیر یک چر زندگی کند؛ 

صلحی که از دید او، می تواند آرامی را برای مردم افغانستان بیاورد.

دستی به روی موهای جو-گندمی  اش می کشد. »خسته  ایم؛ تا 

چه  وقت باید قربانی بتیم؟ تا چه  وقت باید خون جوانای ما ده کف 

رسک و میدان های جنگ بریزه؟«

پارک کرده است. حرف هایش  کنار جاده  را  موتر رسمه ای اش 

مردی  دست های  موترش.  سمت  به  می رود  می شود،  متام  که 

می کند.  روشن  را  موترش  و  می چرخاند  را  کلید  پنجاه ساله، 

آدم های زیادی امروز را با امید نتیجه بخش بودن گفت وگوهای 

اند  انداخته  کلید  اما  اند؛  کرده  آغاز  افغانستان  مردم  برای  صلح 

از  دیگری  و  اش  خانه   از  یکی  اند؛  رفته  دِل خوشی  هیچ  بدون  و 

شهرش.

گفت وگوهای بین االفغانی که قرار بود در تاریخ دهم مارچ آغاز 

شود، هنوز هم نشده است. در این گفت وگوها، مناینده های رسمی 

حکومت افغانستان و مردم حضور خواهند داشت تا روی مسائلی  که 

در توافق نامه ی صلح امریکا با طالبان در موردش حرف زده نشده، 

برای  مردم  امیدواری  تنها  بین االفغانی،  گفت وگوهای  شود.  بحث 

دهه ی  دو  دست آوردهای  متام  که  صلحی  است؛  صلح  به  رسیدن 

اخیر را قربانی نکند.
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درس های کرومنن، بیشر به نظریاتی که آقای 

لبنانی در کتاب  نویسنده ی مشهور  مألوف،  امین 

از آن سخن می گوید اشاره  نام » هویت«،  خود به 

دست رس  به  پیش تر  روز  چند  کتاب  این  داشت. 

آقای  کاس  در  آمادگی  برای  تا  شد  داده  قرار  ما 

باخرب  نیز  مألوف  آقای  دیدگاه های  از  کرومنن، 

است که  لبنانی  نویسنده ی  مألوف،  امین  باشیم. 

لبنان  در  در سال 19۴8 در خانواده ای مسیحی 

فرانسه  در   1976 سال  از  پس  و  آمده  دنیا  به 

زمانی  هان  »از  می گوید:  او  است.  کرده  زندگی 

که زادگاهش را برای زندگی در فرانسه ترک کرده، 

یک  بیشر  او  که  است  بوده  مواجه  سؤال  این  با 

خود  هویت  مألوف  فرانسوی؟«  یا  است  لبنانی 

هم  و  لبنانی  هم  می داند؛  دو  هر  از  آمیزه ای  را 

این،  از  غیر  پاسخی  هر  او  عقیده ی  به  فرانسوی. 

بود. خواهد  دروغ  نوعی 

این  از  را  لبنان  با  خود  پیوند  مألوف،  امین 

منظر می بیند که در آن جا متولد شده و نخستین 

از  را  جهان  و  آدم ها  و  زبان  با  خود  آشنایی های 

را در هان  و لذت های کودکی  هان جا، گرفته 

در  سالگی   27 تا  او  است.  کرده  تجربه  محیط، 

لبنان بوده و بعد از آن، بقیه ی عمرش را در فرانسه 

آب و رشاب  او  این کشور،  در  زندگی کرده است. 

و  کرده  را ملس  لحظه سنگ هایش  هر  و  نوشیده 

کتاب هایش را با زبان فرانسوی نوشته است. حاال 

را  یکی  تعلق،  دو  این  میان  از  می تواند  چگونه 

اندازد؟ دور  را  دیگری  و  برگزیند 

بحث ظریف هویت و خشونت آقای امین مألوف 

نیز از همین جا باز می شود. او منی تواند بگوید که 

من نیمی لبنانی و نیمی فرانسوی ام. به عقیده ی 

او  منی شود.  سهم بندی  این گونه  فرد  هویت  او 

که  ام  نگرفته  را  هویت  چندین  من  که  می گوید 

یک  رصفاً  من  باشم،  آمیخته  را  آن ها  خود  در  تا 

و  شده  تشکیل  مختلف  اجزای  از  که  دارم  هویت 

رده بندی  هم  با  مقایسه  در  منی توانم  را  اجزا  این 

دارای  این چنین  فردی  هر  که  می گوید  او  کنم. 

هویت می شود؛ اما مألوف به این پاسخ ساده باقی 

منی ماند. او باید به این سؤال نیز پاسخ دهد که 

وقتی به خود مراجعه می کند عمیق ترین پیوندهای 

او  درهم آمیخته ی  هویت های  از  بخش  کدام  با  او 

ابتدا،  در  را  سؤال  این  مألوف  می شود.  نزدیک 

عاری از هرگونه دقتی می دانست که حتا به آن فکر 

کند؛ اما رفته رفته متوجه می شود که در عقب این 

سؤال، رگه های دیگری از حقایقی نهفته است که 

انسان ها را به سوی خود جلب می کند. او می بیند 

که انسان ها در عامل واقع، با این سؤال به سادگی 

از  آن ها  واقعی  هویت  بگویند  که  منی آیند  کنار 

متأثر است. بیشر  تعلق شان  کدام 

پیش  روز  چند  که  سؤالی  با  مألوف،  بحث های 

آمیخته ی خود طرح  مورد هویت  در  ماروین ریس، 

کرده بود، ارتباط می یافت. ماروین ریس، از مادری 

اهل ولز و پدری جاماییکایی به دنیا آمده و عمرش 

او  وقتی  اما  است؛  برده  رس  به  انگلستان  در  را 

او  در هویت  مادرش  که  را  سخن می گوید سهمی 

همیشه  و  می یابد  ناچیز  و  اندک  داشته،  عهده  بر 

برده  عنوان  به  که  می داند  پدری  آن  فرزند  را  خود 

به انگلستان و جاهای دیگر انتقال یافته و خرید و 

فروش شده است. اکنون چهره ی سیاه متایل به 

سفیدی ماروین ریس، او را در جامعه ی سیاه پوستان 

بیشر قابل درک و پذیرش می سازد تا در جامعه ی 

آنتونی  بحث های  در  ریس،  ماروین  سفیدپوستان. 

کرومنن نیز این سؤال خود را به میان کشید و گفت 

به کدام  واقعی شا  تعلقات  این که  و  بحث هویت 

رشایط  در  می کند،  برگشت  تان  هویت  از  بخش 

وقتی  اما  ندارد؛  زیادی  معنای  طبیعی  و  عادی 

پای محاسبات جدی تر در روابط و صف بندی های 

اجتاعی به میان می آید و وقتی امتیازات اجتاعی 

با همین معیارها، تقسیم بندی می شود شا ناگزیر 

می شوید که پیوند عمیق تر تان به یکی از هویت های 

پنهان تان را برجسته تر حس کنید.

را  مألوف  آقای  دیدگاه  ظرافت  کرومنن،  آقای 

می گوید  او  می بیند.  نکته  همین  پرورش  در  نیز 

خاصه  این  به  تنها  ما،  زمان  در  هویت  بحث  که 

منی شود که من یا تو یا کسی دیگر چه اسم داریم 

و چگونه خود را به هم دیگر معرفی می کنیم؛ بلکه 

فراتر از آن این نکته را نیز در بر می گیرد که ما از 

می کنیم  معرفی  آن  با  را  هویت خود  که  پایگاهی 

و  انتظارات  و  می رویم  هم دیگر  رساغ  به  چگونه 

می گیرد.  شکل  چگونه  هم دیگر،  از  ما  توقعات 

تعلق  دریافت  پیچیدگی  کرومنن،  عقیده ی  به 

هویت بخش،  عنارص  از  آمیزه ای  میان  در  راستین 

برگشت  خودش  درون  به  بیشر  را  امروزی  انسان 

دنیای  هان  در  قضاوت ها  متام  و  است  داده 

که  می گوید  او  می گیرد.  صورت  او  درون  پنهان 

هراس  نوعی  دچار  زیاد،  مواردی  در  امروز  انسان 

از درون خود است و این مناقشه ی درونی او را از 

رابطه های  و  می دارد  باز  واقعی اش  هویت  تعریف 

می سازد. خدشه دار  را  دیگران  با  کان ترش 

رابطه  همین  در  که  جالبی  بحث های  از  یکی 

هویت  تعریف  در  ایدئولوژی ها  نقش  آمد،  پیش 

هویت  به  هیچ گاهی  ایدئولوژی ها،  بود.  انسان ها 

واحدی که از اجزای متکر پدید آمده و قابل تجزیه 

نیست، تکیه منی کنند. این امر با ذات ایدئولوژی 

منافات  است،  فرد  مشخص  حرکت  خواهان  که 

تنها  ایدئولوژی ها،  که  است  علت  همین  به  دارد. 

فرد نقش دارند،  را که در هویت  از عنارصی  یکی 

برجسته می سازند و مجموعه ی تعلقات و پیوندهای 

دیگر فرد را با هان عنرص تعریف می کنند و معنا 

طبقاتی  پایگاه  مارکسیسم  در  مثا،  می بخشند. 

و  مذهبی  تعلق  مذاهب  در  برجسته می شود،  فرد 

پیوند انسان با خدا برجسته می شود، در فاشیسم، 

تعلق نژادی برجسته می شود و حاال هم هر چند در 

را  ما  زمان  استند که  زیادی  تیوریک؛ کسان  بیان 

عمل،  در  می کنند.  قلم داد  ایدئولوژی  پایان  زمان 

ایدئولوژی ها دایره ی بزرگ تر خود را از دست داده و 

در دایره های کوچک تر باز هم، هان نقشی را بازی 

محدودشدن  و  انسان  شقه شدن  به  که  می کنند 

می شود.  منجر  هویت بخش  عنارص  از  یکی  به  او 

توجیهات  ملی  و  زبانی  و  اتنیکی  جنگ های 

شبه ایدئولوژی های  همین  از  را  خود  عمده ی 

کوچک دریافت می کنند. او گفت: »ترسی که این 

ایجاد  فرد  درون  در  کوچک  شبه ایدئولوژی های 

افراد  به گونه ای عمل می کند که گاهی  می کنند 

نگاه  کنند.« هم  به چشم  حتا منی توانند چشم 

جنگ هایی  تاریخ  را  برش  تاریخ  کرومنن،  آقای 

از  به دالیل هویتی آن ها،  را  انسان ها  می داند که 

هم مجزا ساخته و به جان هم انداخته است. سؤال 

از مرزهایی که  این است که چگونه می توان  مهم 

هویت های ما به اطراف ما می کشند، عبور کرد و 

به دنیایی وارد شد که هویت آن ها تنها بیان هان 

باشد؟  دیگر  افراد  کنار  در  آن ها،  مستقل  فردیت 

قرار  اجتاعی  بزرگ تر  گروه   یک  در  وقتی  افراد 

هویتی  پایگاه  از  دیگر  گروه های  با  باز  می گیرند، 

دگربودن  و  استقال  معرف  که  می کنند  تعامل 

شان است. چگونه می توانیم این تعریف از هویت 

به حل  باز کنیم که  و  پرورش دهیم  به گونه ای  را 

خود  زمان  دشوار  معضات  از  پاره ای  ریشه ای 

شویم؟ نزدیک 

تروریسم و رادیکالیسم مذهبی، مشکل عمده ی 

انسان  کرومنن،  آقای  عقیده ی  به  ماست.  زمان 

برای عبور از تهدیدات رادیکالیسم مذهبی تنها بر 

منی تواند.  تکیه  نظامی  قدرت  برتری   و  تکنولوژی 

رشد تجارت و فراهم آوردن زمینه های رفاه همگانی 

که  است  ناممکن  اصا  نیست.  مناسب  پاسخ  نیز 

افراد،  در  غالب  ذهنیت  تغییر  بدون  بتوانید  شا 

را  افراد  آن،  اساس  بر  که  اندازید  راه  پروژه ای 

مرفه سازید و بعد انتظار داشته باشید که همه از 

هویت های مورد عاقه ی خود، دست بکشند و در 

او  یک فضای صلح و آشتی باهمی زندگی کنند. 

گفت: »کار مهم این است که ذهنیت افراد به طور 

از  انسان ها  تعریف  و  کند  تغییر  عمیق  و  ریشه ای 

پیدا کند.«  تازه تر  مبنایی  آن ها،  و تشخص  هویت 

او می گوید: »از زمانی که جهان تکنولوژی و رشد 

توجه  کرد،  تلقی  خوش بختی  راه  تنها  را  صنعتی 

یافت.  کاهش  انسان  رضورت  دیگر  بخش های  به 

معنابخشی  برای  تاش  و  خاق  تفکر  و  فلسفه 

بازار  در  که  شدند  مفقوده ای  حلقه های  جهان، 

طور  به  را  خود  مانور،  میدان  اقتصاد  و  تجارت 

کرومنن،  آقای  یافتند.«  کوچک  وحشت ناکی 

نظام آموزش و پرورش جهانی را مکان اصلی برای 

می داند. انسان ها  هویت  بازتعریف 

در جریان بحث، آقای کرومنن، این سخن یکی 

ما  ظاهر  در  که  پذیرفت  را  ورلدفیلوز  همراهان  از 

در  را  انسان  بنیادی  حقوق  و  انسان  به  احرام 

انسانی  واقع،  در  اما  داریم؛  خود  متدن  زیربنای 

که بتواند شقه های مختلف خود را در یک فضا و 

بسر قابل قبول برای همه، گرد آورد وجود ندارد. 

یک  و  مکان  یک  از  منی توان  را  انسان ها  هویت 

پایگاه تعریف کرد و بعد به متام نقاط جهان منتقل 

ساخت. هویت، بحث مهمی است که باید انسان ها 

موقعیت های  در  سؤال  این  با  هم زمان  را  آن 

دید  آن،  برای  و  کنند  تعریف  خود  جداگانه ی 

مشرک و راه کشا خلق کنند: »آیا حق داریم و آیا 

می توانیم برای بیان هویت خود، از ساح خشونت 

استفاده کنیم؟ اگر این حق و این توان را نداریم، 

چگونه می توانیم هویت های مستقل و جداگانه ی 

خود را از یک عامل، برای افراق و چندپارچگی به 

کنیم؟« تبدیل  نزدیکی  و  وفاق  برای  عاملی 

تاریخ بشر، تاریخ جنگ هویت ها است 
عزیز رویش

امین مألوف، پیوند خود 

با لبنان را از این منظر 

می بیند که در آن جا 

متولد شده و نخستین 

آشنایی های خود با 

زبان و آدم ها و جهان 

را از هامن جا، گرفته و 

لذت های کودکی را در 

هامن محیط، تجربه 

کرده است. او تا 27 

سالگی در لبنان بوده و 

بعد از آن، بقیه ی عمرش 

را در فرانسه زندگی کرده 

است. در این کشور، او 

آب و رشاب نوشیده و 

هر لحظه سنگ هایش را 

ملس کرده و کتاب هایش 

را با زبان فرانسوی 

نوشته است. حاال چگونه 

می تواند از میان این دو 

تعلق، یکی را برگزیند و 

دیگری را دور اندازد؟
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خارجــه ی  وزارت  ویــژه ی  مناینــده ی  خلیــل زاد،  زملــی 

امریــکا بــرای صلــح افغانســتان، فهرســت اعضــای هیــأت 

ــا شــاری از چهره هــای سیاســی،  ــح را ب ــده ی صل مذاکره کنن

در میــان گذاشــته اســت.

ــم امیــن، رضار  ــور دوســتم، کری ــن فهرســت، بات ــر اســاس ای ب

مقبــل، محمــد ناطقــی، رســول طالــب، حبیبــه رسابــی، کلیم اللــه 

نقیبــی، جــرال ایــوب انصــاری، اورزال نعمــت، نــادر نــادری، 

ــه بلیــغ، رشیفــه زرمتــی و  متیــن بیــگ، زینــب موحــد، عنایت الل

عبدالهــادی ارغندیــوال، افرادی اند که از ســوی دولت افغانســتان، 

ــا مناینــدگان طالبــان،  انتخــاب شــده اند. ــرای مذاکــره ب ب

دولــت  ســوی  از  رســمی  گونــه ی  بــه  فهرســت،  ایــن 

اســت. نشــده  تأییــد  افغانســتان 

ارشــد  مشــاور  فهرســت،  ایــن  انتشــار  بــا  هم زمــان 

اســراتیژیک،  و  عامــه  روابــط  امــور  در  ریاســت جمهوری 

افغانســتان  دولــت  مذاکره کننــده ی  هیــأت  کــه  می گویــد 

اســت. شــده  نهایــی  بین االفغانــی،  مذاکــرات  بــرای 

وحیــد عمــر، روز یک شــنبه )25 حــوت( بــه خربنــگاران 

ــی  ــتان نهای ــت افغانس ــده ی دول ــأت مذاکره کنن ــه هی ــت ک گف

ــاز گفت وگوهــا  ــخ آغ ــه تاری ــی ک ــز، وقت ــات آن نی شــده و جزئی

مشــخص شــود، اعــام خواهــد شــد.

از ســویی هــم، شــاری از چهره هــای سیاســی بــه شــمول 

حامــد کــرزی، عبداللــه عبداللــه، ســیدحامد گیانــی، محمــد 

محقــق، گلب الدیــن حکمتیــار و رنگیــن دادفــر ســپنتا، روز 

شــنبه )2۴ حــوت( در خانــه ی محمدکریــم خلیلــی، جمــع 

شــده و در مــورد پروســه های صلــح و انتخابــات، بیانیــه ی 

ــد. ــادر کردن ــرکی را ص مش

در ایــن بیانیــه کــه پــس از چاشــت روز یک شــنبه )25 

مرجــع  یــک  ایجــاد  رضورت  بــر  شــد،  همگانــی  حــوت( 

و  توحیــد  و  صلــح  پروســه ی  رهــربی  بــرای  باصاحیــت 

هاهنگ ســازی دیدگاه هــای متــام جوانــب سیاســی در امــور 

مهــم کشــوری، تأکیــد شــده اســت.

ــورت  ــه ص ــأت ب ــن هی ــن ای ــت: »تعیی ــده اس ــه، آم در بیانی

یک جانبــه، نــه تنهــا بــه پیرشفــت صلــح و موفقیــت مذاکــرات 

ملــی مصالحــه کمــک منی کنــد، بلکــه پروســه  را بــا مشــکل و 

ــازد.« ــه می س ــد مواج ــش جدی چال

توافق نامــه ی صلــح  امضــای  از  بعــد  روز  بــود 10  قــرار 

میــان امریــکا و طالبــان، گفت وگوهــای مســتقیم میــان دولــت 

ــام  ــان، اع ــروه طالب ــا گ ــود؛ ام ــاز ش ــان آغ ــتان و طالب افغانس

ــج  ــس از آزادی پن ــی، پ ــرات بین االفغان ــد مذاک ــه رون ــرد ک ک

ــد. ــد ش ــاز خواه ــی آغ ــزار زندان ه

بــه دنبــال آن، محمــدارشف غنــی، فرمــان عفــو، مجــازات و 

آزادی پنــج هــزار زندانــی طالــب را صــادر کــرد. بــر اســاس ایــن 

طــرح، زندانیــان طالــب، بــه رشط ایــن کــه دوبــاره بــه میــدان 

جنــگ برنگردنــد، آزاد خواهنــد شــد.

گفتــه  ریاســت جمهوری  ســخن گوی  صدیقــی،  صدیــق 

اســت کــه تــا کنــون، هیــچ طالبــی از زنــدان آزاد نشــده اســت. 

ــرش  ــی کــه آزاد می شــود، در براب ــزوده اســت: »هــر طالب او اف

رشط گذاشــته شــده تــا دیگــر هیــچ کــدام از شــهروندان 

افغانســتان کشــته نشــود. پروســه ی آزادی از 2۴ حــوت آغــاز 

می شــود و اگــر پــس از روز اول و دوم خشــونت ها پابرجــا 

ــد.« ــد ش ــف خواه ــه، متوق ــن پروس ــد، ای باش

از ســویی هــم، ســخن گوی دفــر سیاســی طالبــان در 

ــا آزادی مــرشوط  ــن گــروه، ب ــد کــرده اســت کــه ای قطــر، تأکی

ــت. ــف اس ــش مخال زندانیان

ســهیل شــاهین، بــه خربگــزاری رویــرز گفتــه اســت: »مــا 

هرگــز بــا آزادی مــرشوط زندانیــان خــود توافــق نخواهیــم کــرد 

ــه یــک بارگــی آزاد شــوند.« او گفتــه اســت کــه  و همــه بایــد ب

طــرح حکومــت افغانســتان بــرای آزادی زندانیــان، در تضــاد بــا 

ــکا اســت. ــان و امری ــان طالب ــح می توافق نامــه ی صل

گــروه  ســخن گوی  مجاهــد،  ذبیح اللــه  حــال،  ایــن  بــا 

طالبــان، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه ایــن گــروه، 

پیــش از ایــن نیــز آمــاده ی آغــاز مذاکــرات بین االفغانــی بــود، 

امــا بــه دلیــل آزاد نشــدن پنــج هــزار زندانــی طالــب و نهایــی 

نشــدن هیــأت مذاکره کننــده ی دولــت افغانســتان، ایــن رونــد 

ــه تعویــق افتــاد. ب

ــج  ــی، پن ــه تازگ ــه ب ــت ک ــرده اس ــام ک ــت، اع وزارت صح

مــورد مثبــت ویــروس کرونــا، در والیت هــای هــرات و دایکنــدی 

ثبــت شــده اســت.

وحیداللــه مایــار، ســخن گوی وزارت صحــت، بــه روزنامــه ی 

ــد کــه نتیجــه ی آزمایــش چهــار مــورد در  ــل می گوی صبــح کاب

هــرات و یــک مــورد در دایکنــدی، مثبــت بــوده اســت.

او می افزایــد کــه بــا ثبــت ایــن پنــج مــورد، آمــار مجموعــی 

ــورد  ــه 16 م ــتان، ب ــا در افغانس ــروس کرون ــه وی ــا ب ــراد مبت اف

رســیده اســت.

کنــون، منونــه ی 206  تــا  کــه  می گویــد  مایــار،  آقــای 

ــه  ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــگاه ها م ــکوک در آزمایش ــورد مش م

ــه ی او،  ــه گفت ــت. ب ــده اس ــت ش ــی تثبی ــورد آن منف و 190 م

منونــه ی 56 مــورد مشــکوک دیگــر نیــز زیــر بررســی قــرار دارد 

و نتیجــه ی آن بــه زودی مشــخص می شــود.

از ســویی هــم، ریاســت عمومــی تربیــت بدنــی و ورزش 

افغانســتان، روز شــنبه )2۴ حــوت( اعــام کــرد کــه متــام 

برنامه هــای ورزشــی، بــه دلیــل جلوگیــری از گســرش ویــروس 

ــت. ــده اس ــوع ش ــور، ممن ــن کش ــا در ای کرون

حکومــت افغانســتان نیــز اعــام کــرده اســت کــه بــه دلیــل 

جلوگیــری از گســرش ویــروس کرونا در افغانســتان، به اســاس 

ــات  ــارف، تحصی ــت، مع ــای صح ــرک وزارت ه ــنهاد مش پیش

ــی،  ــی و اطاعــات و فرهنــگ و منظــوری محمــدارشف غن عال

متــام مؤسســات تعلیمــی دولتــی و خصوصــی، تــا تاریــخ )۳0 

ــده اند. ــل ش ــل( تعطی حم

ــت جمهوری در  ــاور ریاس ــر، مش ــد عم ــال، وحی ــن ح ــا ای ب

ــه و اســراتیژیک، روز شــنبه )2۴ حــوت( در  ــط عام ــور رواب ام

برگــه ی تویــرش نوشــت کــه بــه منظــور جلوگیــری از گســرش 

ویــروس کرونــا، جشــن نــوروز در مزاررشیــف لغــو شــده اســت.

او افــزود: »جشــن نــوروز در  مــزار رشیــف، بــه گونــه ی 

ــوروز  ــان از ن ــد در خانه های ش ــردم بای ــده و م ــو ش ــمی لغ رس

تجلیــل کننــد و از ســفر و گردهایــی جلوگیــری کننــد. مراســم 

جهنده بــاال در ســایر نقــاط افغانســتان، بــه شــمول کارتــه 

ــت.« ــده اس ــو ش ــز لغ ــل نی ــخی کاب س

گفتنــی اســت کــه بــرای نخســتین بــار، حــدود ســه هفتــه 

پیــش، وزارت صحــت از ثبــت نخســتین مــورد مثبــت ویــروس 

کرونــا در والیــت هــرات خــرب داده بــود.

مــوارد مثبــت بــه ویــروس کرونــا، در افــرادی مشــاهده شــده 

ــن  ــم ای ــژه شــهر قُ ــه وی ــران، ب ــه ای ــان یــک مــاه، ب کــه در جری

ــته اند. ــفر داش ــور س کش

ــد  ــد می کنن ــن حــال، مقام هــای وزارت صحــت، تأکی ــا ای ب

کــه آمادگی هــای الزم بــه منظــور مبــارزه بــا ویــروس کرونــا در 

افغانســتان، روی دســت گرفتــه شــده اســت.

از ســویی هــم، دولــت افغانســتان مبلــغ 25 میلیــون دالــر 

امریکایــی را بــه منظــور مبــارزه بــا ویــروس کرونــا در ایــن 

کشــور، اختصــاص داده اســت.

ــری  ــرای جلوگی ــه ب ــت ک ــرده اس ــام ک ــان، اع ــروه طالب گ

از شــیوع ویــروس کرونــا در مناطــق زیــر حاکمیــت خــود، 

اســت. گرفتــه  روی دســت  را  آمادگی هــای الزم 

ذبیح اللــه مجاهــد، ســخن گوی طالبــان، بــه روزنامــه ی 

صبــح کابــل می گویــد کــه مراکــز، کلینیک هــا و تیم هــای 

صحــی در مناطــق زیــر حاکمیــت ایــن گــروه، در حالــت 

آماده بــاش قــرار دارنــد.

ــد: »از ســازمان صحــی جهــان و ســایر ســازمان  او می افزای

ــر حاکمیــت مــا فعالیــت  هــای بین املللــی کــه در مناطــق زی

دارنــد، همــکاری خواســته ایم و آمادگی هــا وجــود دارد. تــا 

حــاال کــدام رس نخــی از ویــروس کرونــا در ســاحات مــا دیــده 

نشــده، امــا اگــر دیــده شــود مراکــز صحــی داریــم. اگــر مــردم 

بخواهنــد، می تواننــد بــه شــهرها رفتــه و در شــفاخانه های 

ــدارد.« دولتــی بســر شــوند و هیــچ مانعتــی وجــود ن

ســخن گوی طالبــان، گفــت کــه اعضــای ایــن گــروه، مــردم 

را تشــویق بــه رعایــت کــردن رهنمودهــای صحــی می کننــد.

او عــاوه کــرد: »جنــگ مــا، روی برنامه هــای مبــارزه بــا 

ویــروس کرونــا، تأثیــری نــدارد و هــر جــا و هــرگاه اگــر واقعــه ای 

دیــده شــود، تیم هــای صحــی رفتــه می توانــد و مریض هــا 

آمادگی هــا  هــم  قرنطیــن  بــرای  و  می شــوند  داده  انتقــال 

ــت.« ــده اس ــه ش گرفت

ــروس  ــت وی ــوارد مثب ــش م ــال افزای ــه دنب ــن، ب ــش از ای پی

کرونــا در افغانســتان، کمیســیون مســتقل حقــوق بــرش، از 

گــروه طالبــان خواســته بــود تــا در مناطــق زیــر حاکمیــت خود، 

در راســتای حفاظــت از شــهروندان در برابــر ایــن ویــروس، 

ــد. ــاش کن ت

 25( یک شــنبه  روز  بــرش،  حقــوق  مســتقل  کمیســیون 

حــوت( در اعامیــه ای، از گــروه طالبــان خواســته بــود تــا 

ضمــن آگاهی دهــی بــه مــردم و تضمیــن دسرســی مــردم بــه 

اطاعــات مناســب در ایــن مــورد، بــه دلیــل جدیــت و بزرگــی 

ــازه ی  ــت اج ــه وزارت صح ــی، ب ــامت عموم ــرای س ــد ب تهدی

عرضــه ی خدمــات صحــی در مناطــق زیــر نفــوذ خــود را بدهــد 

ــد. ــن کن ــدان آن را تضمی ــامت کارمن و س

بــر اســاس آمارهــای منتــرش شــده از ســوی وزارت صحــت، 

تــا کنــون 16 مــورد مثبــت ویــروس کرونــا در افغانســتان 

ــت. ــده اس ــایی ش شناس

وزیــر امــور مهاجریــن و عودت کننــدگان، می گویــد کــه 

ــه  ــا ب ــل ابت ــه دلی ــران، ب ــان در ای ــر افغ ــون، 10 مهاج ــا کن ت

ویــروس کرنــا، جــان باخته انــد.

سیدحســین عاملــی بلخــی، روز یک شــنبه )25 حــوت( 

ــدگان، گفــت کــه 10  ــس مناین در نشســت اســتاعیه ی مجل

مهاجــر افغــان در ایــران، جــان باخته انــد و تاکنــون، آمــار 

دقیقــی از مهاجریــن مبتــا بــه ویــروس کرونــا در ایــران، 

مشــخص نیســت.

ــروس  ــه وی ــا ب ــه ی ابت ــه در نتیج ــی ک ــزود، مهاجرین او اف

ــن  ــن دف ــه ی قرنطی ــه گون ــد، ب ــان باخته ان ــران ج ــا در ای کرون

شــده اند.

ــن  ــی مهاجری ــت گروه ــه بازگش ــرد ک ــد ک ــی، تأکی ــای بلخ آق

افغــان از ایــران، نگران کننــده اســت. بــه گفتــه ی او، روزانــه حداقل 

15 هــزار مهاجــر افغــان، از ایــران بــه افغانســتان بــر می گردنــد.

بــا ایــن حــال، تا کنــون تنها 16 مــورد مثبــت ویــروس کرونا در 

افغانســتان شناســایی شــده اســت. مــوارد مثبــت ویــروس کرونــا، 

در افــرادی مشــاهده شــده کــه در جریــان یــک مــاه گذشــته، بــه 

ایــران، بــه ویــژه شــهر قـُـم ایــن کشــور ســفر داشــته اند.

بــه  وزارت صحــت، اعــام کــرده اســت کــه آمادگی هــا 

ــا در افغانســتان، روی دســت  ــروس کرون ــا وی ــارزه ب منظــور مب

ــت. ــده اس ــه ش گرفت

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 فهرست هیأت مذاکره کننده ی صلح منترش شد

آمار مبتالیان به کرونا 
در افغانستان به 16 نفر رسید

طالبان برای جلوگیری از شیوع کرونا 
اعالم آمادگی کردند

کرونا جان 1۰ مهاجر افغان را 
در ایران گرفت

قچه طا

ایاالت متحده آماده ی بدترین 
رنج می شود، ممنوعیت سفر 

گسرتش یافت

با گسرتش ویروس، اروپا در 
قرنطینه و با بحران روبه رو است

تردید برگشته است و ما دوباره از 
این مرحله عبور خواهیم کرد

صد میلیارد درهم برای حامیت از 
اقتصاد امارات متحده ی عربی

ارتش از شفاخانه ها و سوپرمارکت ها 
محافظت خواهد کرد
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کارآفرین

تاش  که  این  کنار  در  افغان  زنان  اخیر،  سال های  در 

پررنگ  را  شان  حضور  سیاست  میدان های  در  کرده  اند 

کنند، در میدان اقتصاد و تجارت نیز عقب منانده  و دست 

به ایجاد کسب وکارهای کوچک و بزرگی زده  اند. آمار اتاق 

در  که  می دهد  نشان  افغانستان،  رسمایه گذاری  و  تجارت 

حال حارض، مسؤولیت نزدیک به پنج هزار رشکت کوچک و 

بزرگ تجارتی را، زنان به عهده دارند. 

 20 رسمایه گذاری  با  پیش  سال  چهار  صافی،  حامده 

هزار دالر، کارگاهی را به نام »تکمه فیشن«، راه  اندازی کرد. 

او، از دانش کده ی خربنگاری فارغ شده و مدتی با برخی از 

رسانه های داخلی کار کرده  است. حامده می گوید که شغلش 

را رها کرده است تا بتواند کسب وکار مستقلی را راه  اندازی کند.

حاال  کرد،  ایجاد   2016 سال  در  حامده  که  کارگاهی 

آن  و غیر مستقم در  به صورت مستقیم  تن  به ۳0  نزدیک 

مشغول کار استند. درصدی بیشر از این کارمندان را، زنان 

می دهند. تشکیل 

را  افغانستان  قدیمی-سنتی  لباس های  فیشن«  »تکمه 

و دوردست ها  از روستاها  تا 50 سال پیش،  با قدمت ۴0 

و  مدرن  در طرح های  را،  آن  نشانه های  و  کرده  جمع آوری 

شده  سبب  که  طرحی  می دهد؛  جای  رسمی،  لباس های 

با  را آمیخته  این کارگاه، لباس های رسمی  شان  مشریان 

بپشوند. سنتی  طرح های 

خانم صافی می گوید: »هدف از ایجاد تکمه فیشن این 

استفاده ی  کم،  امکانات  از  و  بکنیم  معیاری  کار  که  بود 

مردم  فرهنگ  که  است  این  ما  دیگر  هدف  کنیم.  بیشر 

افغانستان را زنده نگه داریم و طرح های سنتی-قدیمی را 

دهیم.« جای  جدید  طرح های  به 

دو سال پیش، حکومت افغانستان به خاطر تشویق زنان 

تجارت پیشه، اتاق تجارت و رسمایه گذار زنان افغانستان را 

بازرگان  زن   800 از   بیش تر  حارض،  حال  در  کرد.  ایجاد 

به  اما  اند؛  شده  ثبت  رسا  اتاق  این  در  کارخانه دار  و 

گفته ی مسؤوالن اتاق تجارت و رسمایه گذاری زنان، تعداد 

خانم های رسمایه گذار در افغانستان به هزاران تن می رسند 

که کسب وکارهای کوچک و بزرگی را راه اندازی کرده اند. 

کوچک  رسمایه گذاران  اکر  که  است  این  مهم  نکته ی 

زن در افغانستان، بر خاف رسمایه گذاران مرد، به  صورت 

حرفه ای به تجارت رو آورده اند و از سواد و تحصیات بهری 

اند. برخوردار 

تولیدات خاص برای مشریان خاص

سید حسیب الله، مدیر عمومی »تکمه فیشن« می گوید 

او،  گفته ی  به  اند.  خاص  آن ها  مشری های  بیش تر  که 

شاری از وکیان و هرمندان از مشری های دایمی این 

واسکت،  مثل  مردانه  لباس های  بیش تر  که  استند  کارگاه 

می دهند.  فرمایش  رسمی  لباس های  و  دریشی 

لباس های زنانه، بخش دیگری از تولیدات تکمه فیشن 

مناسب  لباس های  بیش تر  آن،  مدیر  گفته ی  به  که  است 

می کند.  طراحی  هرمندان،  از  شاری  برای  را  محفلی  و 

تکمه فیشن، از مشریانش ماهانه حدود 20 تا 25 فرمایش 

کار  جدید،  طرح های  روی  آن ها  آن،  کنار  در  می گیرد. 

شبکه های  طریق  از  آن ها  گذاشنت  منایش  با  و  می کنند 

اند.  شان  مشریان   ذوق  یافنت  دنبال  اجتاعی، 

به  و  لباس  معريف هشت طرح  با  نخست  فيشن،  تکمه 

افکار  در  اجتاعي،  صفحات  در  آن  گذاشنت  اشراک 

مشريانش جاي گرفت. اکنون اين مرکز تجاري لباس، تنها 

در کابل فعاليت دارد؛ اما مسؤوالن آن، بيش ترين تاش را 

دارند که تکمه فيشن را به يک برند با اعتبار تبديل کنند.

برنامه های  از  بیش تر،  کارمندان  استخدام  و  توسعه 

آینده ی این کارگاه تولید لباس است. به گفته ی مسؤوالن 

در  تنها  را  تولیدات  شان  کنون  تا  آن ها  فیشن،  تکمه 

در  دارند  تصمیم  و  اند  گذاشته  منایش  به  منایش گاه ها 

آینده، برنامه های »مدلینک« ویژه ی خود را داشته باشند. 

سال ها است که لباس های هندی و چینایی، به  دلیل 

قیمت ارزان و تنوع طرح، بازار لباس افغانستان را در تسلط 

خود دارد. برندهای لباس  مشهور دنیا، به دلیل نرخ بلند 

این، در  بر  بنا  ندارد؛  افغانستان مشری  بازار های  در  آن، 

تازه؛  و طرح های  باکیفیت  لباس های  بازاری، جای  چنین 

طوری که برای خریداران افغانستانی قیمت مناسب داشته 

تولید  کارگاه های  بیشر  محصوالت  است.  خالی  باشد، 

لباس که به  تازگی در افغانستان ایجاد شده است نیز برای 

قرش خاصی از جامعه تولید می شود. 

تکمه فیشن؛
 تبارز توانایی مدیریت اقتصادی زنان افغان

علی شیر شهیر

@ashershahir

»تکمه فیشن« لباس های قدیمی-

سنتی افغانستان را با قدمت 40 

تا 50 سال پیش، از روستاها و 

دوردست ها جمع آوری کرده و 

نشانه های آن را، در طرح های 

مدرن و لباس های رسمی، جای 

می دهد؛ طرحی که سبب شده 

مشریان این کارگاه، لباس های 

رسمی  شان را آمیخته با طرح های 

سنتی بپشوند.


