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گزارش روز

یادداشت روز

فرزندان زمینجامعه

گزارشگفت وگو

اگرکرونامردمرانکشت،گرسنگیمیکشد

ــان  ــار مبتالی ــن آم ــاال رف ــا ب ــر ب ــای اخی در روزه

بــه کرونــا در افغانســتان، روز گذشــته زنــگ هشــدار 

ــن  ــه ای ــد ک ــدا در آم ــه ص ــانی ب ــه ی انس ــک فاجع ی

ــی  ــد قربانیان ــا می توان ــروس کرون ــان وی ــار، بی گ ب

ــا در  ــه حت ــرد ک ــتان بگی ــردم افغانس ــری از م بیش ت

چنــد دهــه ی گذشــته، جنــگ و جنگ جویــان طالــب 

ــد. ــد، بگیرن هــم نتوانســته ان

ــود و  ــل ب ــیارتر از قب ــد هوش ــه، بای ــن مرحل در ای

این جاســت کــه برمی تابــد تــا آن تحکیــم وحــدت 

ملــی را کــه ایــن همــه ســال، سیاســیون حکومتــی، 

ــران... ــی، ره ــران قوم ــون، ره اپوزیس

نیروهــای امریکایــی، کــم کــم افغانســتان را تــرک 

می کننــد و نخســتین گــروه ایــن رسبــازان کــه تعــداد 

شــان بــه 300 رسبــاز می رســد، راهــی امریــکا شــده 

و بــه خانه هــای  شــان برگشــته  انــد. درحــال حــارض، 

عمل کــرد جنگــی نیروهــای امریکایــی در افغانســتان 

ــرار دارد.  ــه ق ــی اله ــی دادگاه بین امللل ــت بررس تح

چنــدی پیــش، قضــات دادگاه بین املللــی الهــه، 

ــی  ــای جنگ ــورد جنایت ه ــه در م ــت ک ــم گرف تصمی

در افغانســتان تحقیــق کنــد کــه ایــن تحقیــق شــامل 

نیروهــای امریکایــی، نیروهــای امنیتــی و...

ــوان از  ــه بت ــی ک ــای معمول ــی از انتقاد ه ــاید یک ش

ــودن  ــه روز نب ــت، ب ــور داش ــگاه ها در رسارس کش دانش

مــواد درســی یــا جزوه هــا باشــد؛ امــا این جا در دانشــگاه 

ــکایت  ــش ش ــن بخ ــر از ای ــان کم ت ــان، دانش جوی بامی

دارنــد. محمدمــال ســالنگی، رییــس دانش کــده ی 

علــوم اجتاعــی در دانشــگاه بامیــان اســت. آقــای 

ســالنگی لیسانســش را در رشــته ی تاریــخ از دانشــگاه 

تعلیــم و تربیــه ی اســتاد ربانــی و ماســری اش را از 

ــت. ــه اس ــال 2015 گرفت ــی در س ــگاه دهل دانش

آقــای ســالنگی، وجــود مــواد کهنــه ی درســی در 

ــده ی... ــژه دانش ک ــه وی ــان و ب ــگاه بامی دانش

پنج شــنبه ی هفتــه ی گذشــته، هواپیایــی کــه 

خــود  در  را  افغانســتان  اخراجــی  پناه جــوی   39

داشــت، از آملــان بــه کابــل رســید.

پیــش از 2016، هیــچ پناه جــوی افغانســتانی، از 

آملــان بــه گونــه ی اجبــاری بــه افغانســتان برگردانــده 

ــان  ــاری پناه جوی ــراج اجب ــد اخ ــا رون ــود؛ ام ــده ب نش

افغانســتانی از آملــان، پــس از 2016 رشوع شــد کــه 

ــار  ــه اجب ــی کــه ب در حــال حــارض، شــار پناه جویان

ــه افغانســتان بازگشــتانده شــده انــد، بــه  از آملــان ب

9000 می رســد.

پــس از 2014 کــه مهاجــرت میلیونــی آســیایی ها 

بــه اروپــا شــکل گرفــت، در میــان کشــورهای...

سیاسترارها؛
کروناراجدیبگیرید
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ادارههایحکومتی50درصددر
ارائهیاطالعاتناموفقبودهاست

ــی  ــی خیل ــا کاالی ــرزد. ب ــا می ل ــش، از رسم ــدن نحیف ب

نــازک بــر تــن و پاهایــی کــه مجــال راه رفــن را نــدارد، بــرای 

رهایــی خــود از شــکنجه های شــوهرش فــرار کــرده اســت.

ــش  ــم های ــان دادن زخ ــرای نش ــش را ب ــه لباس ــی ک زمان

بلنــد می کنــد، تــاب تحمل دیدنــش را نــدارم و چشــم هایم را 

می بنــدم. بی گــان حیــوان بــر هم نــوع خــود چنیــن ظلمــی 

ــر هــم روا می داریــم.  را روا منــی دارد کــه مــا انســان ها ب

خودبرتربینی و قدرت طلبی مردان بر زنان، سبب...

ــک کــودک  ــد کــه ی ــد می کنن ــی، تأیی مقام هــای امنیت

هشــت ســاله، در مربوطــات ولســوالی بگرامــی کابــل، 

ــل رســیده اســت. ــه قت ــان ب توســط آدم ربای

بــه  کابــل،  پولیــس  ســخن گوی  فرامــرز،  فــردوس 

ــد کــه روز یک شــنبه )25  ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب روزنام

ــط... ــاله توس ــت س ــودک هش ــک ک ــوت( ی ح

بــه دنبــال افزایــش مــوارد مثبــت ویــروس کرونــا و 

افزایــش قیمــت مــواد خوراکــی در افغانســتان، وزارت 

ــدگان،  ــکار کنن ــا احت ــه ب ــت ک ــرده اس ــد ک ــه، تأکی داخل

برخــورد قانونــی خواهــد شــد.

وزارت داخلــه، روز دوشــنبه )26 حــوت(، در اعالمیــه ای 

گفتــه اســت پــس از شــیوع ویــروس کرونــا در...

وزیــر صحــت، از مــردم افغانســتان خواســته اســت تــا 

رهنمودهــای صحــی در مــورد ویــروس کرونــا را تطبیــق کنند؛ 

در غیــر آن، در ایــن کشــور، فاجعــه ی انســانی رخ خواهــد داد.

ــروز، پــس از چاشــت روز دوشــنبه )26  ــن فی فیروزالدی

حــوت( در یــک نشســت خــری گفــت کــه هرچنــد ویروس 

کرونــا در افغانســتان وارد مرحلــه ی گــردش...

قتلیککودکهشتساله
درولسوالیبگرامیکابل
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افغانستان  کم  کم  امریکایی،  نیروهای 

این  گروه  نخستین  و  می کنند  ترک  را 

رسباز   300 به  شان  تعداد  که  رسبازان 

می رسد، راهی امریکا شده و به خانه های 

 شان برگشته  اند. درحال حارض، عمل کرد 

افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  جنگی 

چندی  دارد.  قرار  الهه  بین املللی  دادگاه  بررسی  تحت 

که  گرفت  تصمیم  الهه،  بین املللی  دادگاه  قضات  پیش، 

که  کند  تحقیق  افغانستان  در  جنگی  جنایت های  مورد  در 

و  امنیتی  نیروهای  امریکایی،  نیروهای  شامل  تحقیق  این 

عمل کرد  دادگاه،  این  فرمان  بنیاد  بر  می شود.  طالبان  گروه  

نیروهای امریکایی و طرف های جنگی در جنگ افغانستان، از 

آغاز فعالیت های آن ها در این کشور مورد بررسی قرار خواهد 

گرفت.

دادگاه بین املللی الهه، در رشایطی تصمیم به تحقیقات 

تحول  که  می گیرد  افغانستان  در  جنگی  جنایت  پیرامون 

هم اکنون  و  خورده  رقم  افغانستان  جنگ  ختم  برای  بزرگی 

از  پس  تا  دارد  جریان  بین املللی  و  ملی  سطح  در  تالش ها 

20 سال، امریکا و ناتو به این خشونت ها پایان دهند. طرف 

استند  طالبان  گروه  و  امریکایی ها  افغانستان  جنگ  اصلی 

اساس  بر  کردند.  امضا  را  صلح  توافق نامه ی  تازگی،  به  که 

بیرون  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  توافق نامه،  این 

بین املللی  دادگاه  قضات  روی  پیش  در  چالشی  می شوند. 

که  است  این  چالش  آن  و  دارد  وجود  افغانستان  در  الهه 

امریکا، عضویت دادگاه بین املللی الهه را به دست نیاورده 

همواره  واشنگن  است؛  دادگاه  این  کارکردهای  مخالف  و 

این دادگاه را به »یاغی گری« تشبیه کرده و از جانب دیگر، 

دست  به  را  دادگاه  این  عضویت  پیش  سال   18 افغانستان 

یک  که  کرده  امضا  را  مهمی  سند  دو  کابل-واشنگن  آورد. 

توافق نامه ی  دیگر،  سند  و  است  اسراتژیک  پیان  سند، 

که  صورتی  در  شده،  تأکید  امنیتی  توافق نامه  در  امنیتی. 

مرتکب جنایتی می شوند،  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای 

باید از سوی دادگاه های امریکا مورد بررسی قرار گیرند. این 

موضوع، از یک طرف، دست حکومت افغانستان را می بندد 

انجام  بین املللی کیفری  با دادگاه  را  که هم کاری های الزم 

ندهد و از طرف دیگر، ممکن است که امریکا تحقیقات این 

کند. روبه رو  مشکل  با  را  دادگاه 

خوش بینی های  با  الهه،  بین املللی  دادگاه  تصمیم 

و  شده  همراه  افغانستان  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون 

عنوان  عدالت  تأمین  برای  گامی  را  آن  نهاد،  این  مسؤوالن 

می کنند. نعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق برش، 

می گوید که این کمیسیون بارها از دادگاه بین املللی کیفری، 

اتفاق  زیادی  جنگی  جرایم  افغانستان  در  که  کرده  مطالبه 

گیرد. قرار  رسیدگی  مورد  باید  و  افتاده 

حکومت  چند  هر  که  است  معتقد  کمیسیون،  این  معاون 

برای  را  کل  دادستانی  از  بخشی  اواخر،  این  در  افغانستان 

دادگاه  هنوز  اما  داده؛  تخصیص  جنگی  جرایم  به  رسیدگی 

دستگاه  ظرفیت  حال،  عین  در  و  ندارد  وجود  اختصاصی ای 

عدلی و قضایی افغانستان، برای رسیدگی به جرایم پیچیده ی 

دادگاه  حضور  خاطر،  این  »به  نیست.  کافی  هنوز  جنگی 

مثبت  فوق العاده  امر  یک  افغانستان  در  جرایم  بین املللی 

پنداشته می شود. ما جدا از حضور آن ها استقبال می کنیم و 

آن چه که می توانیم با مناینده های این دادگاه هم کاری الزم را 

داد.« خواهیم  انجام 

به  که  دارد  وجود  ظرفیت  این  افغانستان،  دادگاه های  در 

شکل دقیق، قضایای مربوط به جنایت جنگی در افغانستان را 

مورد رسیدگی قرار دهند؛ اما به گفته ی نعیم نظری، مرشوط 

بر این  که اراده ی سیاسی در رهران امریکا در جهت رسیدگی 

به جرایمی  که توسط رسبازان امریکایی صورت گرفته، وجود 

داشته باشد.

مجتمع  شبکه ی  رییس  رفیعی،  عزیز  حال،  همین  در 

بین املللی  دادگاه  تصمیم  که  می گوید  مدنی،  جامعه ی 

کیفری الهه برای بررسی جرایم جنگی ای  که در طول یک ونیم 

دهه در افغانستان اتفاق افتاده، امیدواری را نسبت به تأمین 

عدالت در افغانستان احیا کرده است. »به خاطر بررسی جرایم 

جنایت جنگی در افغانستان که در طول یک ونیم دهه اتفاق 

عدالت  تأمین  برای  که  استند  امیدوار  مردم  خیلی  افتاده، 

این بحث، سبب شود که  از طرف دیگر  و  پیدا شود  روزنه ای 

هم نیروهای خارجی و هم نیروهای داخلی از جنایات و جرایم 

جنگی بکاهند و راهی برای مردم و امیدواری برای مردم پیدا 

تأمین شود.« که عدالت  شود 

به  اشاره  با  مدنی،  جامعه ی  مجتمع  شبکه ی  رییس 

یا  قانون  به  ارجحیت  که  می گوید  دادگاه،  این  اصول نامه ی 

آیا  که  است  این  مهم  و  برمی گردد  الهه  دادگاه  اصول نامه ی 

اراده ی سیاسی در درون افغانستان به خاطر ایجاد این مسأله 

خیر. یا  دارد  وجود 

آغاز  درخواست  الهه،  بین املللی  دادگاه  گذشته،  سال 

تحقیقات در خصوص جنایت های جنگی در افغانستان را رد 

کرده بود. در آن زمان، امریکا ویزه ی »فاتو بنسودا« دادستان 

باره ی  در  تحقیقاتش  خاطر  به  را  کیفری  بین املللی  دیوان 

عمل کرد نظامیان امریکایی در افغانستان، لغو کرد. بنسودا، 

اواخر سال 201۷ از قضات دیوان بین املللی درخواست کرد 

طالبان،  علیه  جنگی  جنایات  اتهامات  تا  دهند  اجازه  او  به 

در  مستقر  بین املللی  نیروهای  و  افغانستان  دولت  نیروهای 

قرار  تحقیق  مورد  را  امریکایی  نظامیان  جمله  از  افغانستان 

دهد.

امریکایی ها معتقد اند که دادگاه بین املللی الهه، تهدیدی 

هیچ گاهی  خاطر،  همین  به  است؛  امریکا  ملی  حاکمیت  به 

تاخت وتاز  آن  بر  و همواره  به رسمیت نشناخته  را  این دادگاه 

اتحادیه ی  به شمول  به 130 کشور جهان  نزدیک  اند.  کرده 

اروپا، عضو دادگاه بین املللی الهه است و این دادگاه در سال 

در  امنیت  و  و حفظ صلح  استقرار  منظور  به  میالدی   2002

 ،200۷ سال  در  دادگاه،  این  کرد.  آغاز  را  خود  کار  جهان، 

بررسی های ابتدایی خود را در باره ی وضعیت افغانستان آغاز 

تا کنون 112 مورد که احتال می رود جنایت جنگی  و  کرد 

اعضای  اکرث  است.  رسیده  دادگاه  این  به  شود،  محسوب 

واشنگن  گسرده ی  حایت های  و  کمک ها  از  دادگاه،  این 

برخودارند و بعید به نظر می رسد که این دادگاه بتواند به طور 

همه جانبه جرایم جنگی انجام شده در افغانستان بررسی کند.

که  است  معروفی  حکایت 

شهر  در  »وقتی  می گویند: 

پنیر پیدا منی شد، او پنیر را به 

ذخیره  تا  می برد  خود  خانه  ی 

چند  فاجعه  زمان  در  و  کند 

بفروشد  اصلی  قیمت  از  برابر 

پنیر  که  می شود  مواجه  مردی  با  راه  مسیر  در  و 

ذخیره داشته ی خود را به بازار می برد تا مردم به 

نشوند.«  دچار  پنیر  کمبود 

خر شیوع کرونا در افغانستان هم نگرانی های 

آورده است که بسته  باور  به  برای مردم  را  زیادی 

این  افغانستان،  با  تورخم  تجاری  بندر  شدن 

نگرانی ها را بیشر کرد و عده  ای زیادی از تاجران 

مردم  مجبوریت  از  سوءاستفاده  با  فروشنده ها   و 

قیمت  غذایی،  مواد  به  نیاز شدید شان  بر  مبنی 

دادند. افزایش  برابر  چندین  آن را 

مرزی  گذرگاه  پاکستان  گذشته،  روز  ابتدای 

تورخم را به روی رفت و آمد بست. با نرش این خر، 

نیز  بازارهای کابل  در  مواد خوراکی  بهای  قیمت  

افزایش چند برابر داشت. هرچند تنها سبزی جات 

افغانستان  وارد  کشور  این  از  تازه  میوه های  و 

به  روغن  و  آرد  قیمت  اما،  حال  این  با  می شود، 

است.  داشته  افزایش  بی پیشنه ی  گونه ی 

او  است.  کابل  غرب  باشنده ی  احمدرضا، 

می گوید: »یک بوجی آرد در قلعه ی نو، به 2600 

افغانی رسیده، قبال ما یک بوجی آرد را به 1500- 

برایم  کاکایم  بچه   می خریدیم.  افغانی   1600

زنگ زد که بیا شار، یک بوجی آرد، 2100 افغانی 

آرد و  تا چند بوجی  است. حالی هم شار می روم 

بگیرم.« روغن  پیپ  چندین 

او  است.  کابل،  پل رسخ  باشنده ی  جالل، 

می گوید که برای تهیه ی آرد به یکی از مارکیت ها 

رفته بود؛ اما به دلیل افزایش بیش از حد قیمت ها 

نتوانسته است، آرد تهیه کند. به گفته ی او، قیمت 

یک بوجی آرد به 2900 افغانی رسیده است. 

افزایش  نیز  فروشندگان  حال،  همین  در 

خرهای  می گویند،  و  می کنند  تأیید  را  قیمت ها 

که در مورد بسته شدن مرز تورخم، به نرش رسیده، 

برابر  چند  را  خوراکی  مواد  قیمت   بارگی  یک  به 

است.  داده  افزایش 

صالح، در قلعه ی نو دشت برچی عمده فروشی 

کسب  مردم  که  رشایطی  در  می گوید  او  دارد. 

مواد  برابر  چند  افزایش  ندارند،  مناسب  کار  و 

خوراکی نگرانی های زیادی را به بار آورده است. 

اتاق  با مسؤول  با متاس های مکرر موفق نشدیم 

مورد  این  در  افغانستان  رسمایه گذاری  و  تجارت 

یک شنبه  روز  ناوقت  نهاد  این  اما  کنیم؛  صحبت 

»در  است:  گفته  خرنامه ای  در  حوت(،   25(

تجارت  اتاق  رهری  هیأت  تالش های  نتیجه ی 

با  همکاری  در  افغانستان،  رسمایه گذاری  و 

بنادر  طریق  از  کاالها  تبادل  ترانسپورت،  وزارت 

برگشته  عادی  حالت  به  افعانستان-ترکمنستان 

به  که  ما  هم وطنان  به  دارد.  جریان  مرور  عبور  و 

خاطر کمبود مواد اولیه نگرانی داشتند، اطمینان 

تالش  متشبثین  و  اتاق  اعضای  که  می دهیم 

می کنند با واردات بیشر مواد غذایی، از افزایش 

کنند.« جلوگیری  قیمت ها 

با این حال، وزارت داخله و پولیس می گوید که 

جلو تاجران و دکان داران گران فروش را می گیرد و 

با آن ها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. 

کرونا  ویروس  دلیل شیوع  به  نیز  این  از  پیش 

قیمت   ویروس،  این  از  ناشی  نگرانی های  و 

ماسک، لیمو، میوه های تازه در کابل و شاری از 

است.  داشته  برابر  چهار  افزایش  والیت های 

ماه  دو  حدود  چین،  در  کرونا  ویروس  شیوع  از 

و چند روز می گذرد؛ این ویروس درحال حارض در 

بیش از 130 کشور جهان شیوع پیدا کرده است. در 

افغانستان، نیز 21 نفر به این ویروس مبتال شده اند. 

وحیدالله مایار، سخن گوی وزارت صحت عامه، 

اعالم کرده که به تازگی، پنج مورد مثبت ویروس 

کرونا، در والیت های هرات، لوگر و بادغیس ثبت 

شده است. تاکنون منونه ی 263 مورد مشکوک به 

ویروس کرونا، آزمایش شده و از این میان، 242 

مورد، منفی تثبت شده است. 

کرونا  ویروس  مثبت  موارد  گسرش  دنبال  به 

در افغانستان، متام برنامه های ورزشی لغو، جشن 

سایر  در  جهنده باال  مراسم  و  مزاررشیف  در  نوروز 

نقاط افغانستان لغو، متام دانشگاه ها و مکاتب تا 

آخر ماه حمل تعطیل و برگزاری امتحانات کانکور 

نیز  دولتی  ادارات  به  است.  افتاده  تعویق  به  نیز 

دستور داده شده است که متام موارد صحی برای 

پیش گیری از این ویروس را در نظر بگیرند. 

از  کرونا،  ویروس  با  مبارزه  برای  آمادگی ها 

والی  چهار  زبان 

در  کرونا،  ویروس  مثبت  مورد   21 تاکنون 

والیت های هرات، سمنگان، بادغیس، کاپیسا، لوگر، 

بیشرین  است.  شده  ثبت  دایکندی  و  مزاررشیف 

واقعه ی مثبت در هرات بوده و در سایر والیت ها یکی 

دو مورد ثبت شده است. در این گزارش با مقام های 

محلی چهار والیت گفت وگو شده است. 

والی دایکندی

تا  که  می گویند  دایکندی  در  محلی  مسؤوالن 

کنون یک مورد مثبت ویروس کرونا، در این والیت 

ثبت شده است. سید انور رحمتی، والی این والیت 

می گوید، یک مورد مثبت که در دایکندی ثبت شده 

بود، در قرنطین وزارت صحت عامه به رس می برد. 

آقای رحمتی، در مورد آمادگی  مقام های محلی 

بسر   20 شفاخانه ی  »یک  می گوید:  دایکندی 

در  یکی  داریم.  صحی  پاسگاه   دو  و  شده  آماده 

مسیر  در  دیگر  یکی  و  دایکندی  شالی  قسمت 

تثبیت  که  اخیر  مورد  دارد.  وجود  بامیان  والیت 

شد، نیز از والیت هرات به دایکندی فرار کرده بود. 

وقتی خانه می رسد، خامنش اجازه منی دهد، بعد با 

تیم های صحی متاس می گیرد و قرنطین می شود.«

دو  است  قرار  کرد،  تأکید  دایکندی  والی 

پاسگاه صحی به یک مرکز مجهز تبدیل شود و در 

امکانات  با  آن یک مرکز جدید دیگر صحی  کنار 

شود.  ایجاد  خوب 

 والی سمنگان

 در والیت سمنگان نیز چند مورد مثبت کرونا 

ثبت شده است. عبدالطیف ابراهیمی، والی این 

والیت می گوید که تیم های صحی به منظور مبارزه 

با این ویروس، توظیف شده و در کنار مراقبت های 

صحی، آگاهی دهی عامه از طریق علا، مدارس و 

رسانه ها به شدت ادامه دارد و پروسه ی دواپاشی 

نیز تطبیق می شود. 

نیاز  فوری  کمک  »به  گفت:  ابراهیمی  آقای 

است.  شده  خواسته  کمک  نیز  مرکز  از  داریم، 

شهر  در  سابقه  شفاخانه ی  رصف  حارض،  درحال 

ایبک، فعال است و 50 بسر دارد. پیشنهاد این 

بود که یک مرکز صحی خارج از شفاخانه ساخته 

و  شده  منظور  مرکزی  دولت  سوی  از  که  شود 

استیم.« تجهیزات  رسیدن  منتظر 

والی کاپیسا

عبدالطیف مراد، والی کاپیسا می گوید که تا کنون 

یک مورد مثبت در این والیت ثبت شده؛ اما موارد 

مشکوک زیاد است. به گفته ی او، همین اکنون یک 

شفاخانه 20 بسر در این والیت فعال است. 

نیز  مرکزی  شفاخانه ی  »در  گفت:  مراد  آقای 

یک شفاخانه 20 بسر دیگر آماده است. آمادگی 

نیاز  که  صورتی  در  ما  است.  گرفته  تام  و  عام 

ببینم، دوا پاشی در نقاط مهم آغاز شده. محبس، 

است.« شده  دواپاشی  نیز  نظامی  قطعات 

از  بیش  تاکنون  می گوید،  کاپیسا  والی  آنچه 

300 مهاجران افغان از ایران به این والیت آمده 

می برند.  به رس  قرنطین  در  که همه ی  اند 

 والی بادغیس

که  است  والیت های  از  نیز  بادغیس  والیت 

یک مورد مثبت کرونا ثبت شده است. عبدالغفور 

ملک زی، والی این والیت به روزنامه ی صبح کابل 

می گوید که برای مراحل ابتدایی یک شفاخانه ی 

آماده شده است.   20

والی بادغیس اما به این باور است که به جای 

سیستم  برای  باید  بیشر  صحی،  مراکز  ساخن 

از  پیش  باید  ویروس  این  زیرا  کار شود،  وقایه وی 

شود.   نابود  بیشر،  شیوع 

محلی  مسؤوالن  که  والیت های  سایر  برخالف 

والی  می کنند،  انتقاد  طالبان  همکاری  عدم  از 

اطمینان  طالبان  گروه  که  می گوید  اما  بادغیس 

نرمال  گونه ی  به  صحی،  مراکز  که  اند  داده 

کنند. رسیدگی  مریضان  به  می توانند 
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احتــکار کــه از مــاده ی »حکــر« می آیــد بــه معنــای 

گــران  امیــد  بــه  ارتزاقــی(  )مــواد  ارزاق  کــردن  ذخیــره 

ــه  ــکار ب ــن باشــد کــه احت شــدنش اســت. ســؤال شــاید ای

ــد  ــردم تحقــق می یاب ــاج م ــا مایحت ــی ی ــواد غذای ــه م هرگون

یــا در مــورد برخــی کاالهــا صــدق می کنــد کــه گفتــه 

می شــود احتــکار در بــاره ی مــواد ارتزاقــی و مــورد نیــاز 

ــن  ــه، روغ ــالت چهارگان ــا، غ ــو، خرم ــدم، ج ــل گن ــردم مث م

و هرچیــزی کــه انســان ها بــرای ادامــه ی زندگــی بــه آن 

ــه  ــد ک ــاب می آی ــه حس ــته ب ــن دس ــزو ای ــت، ج ــاج اس محت

بــا تأســف، در روزهــای اخیــر بــا توجــه بــه گســرش شــیوع 

ویــروس کرونــا در دنیــا و بــاال رفــن آمــار مبتالیــان بــه ایــن 

ویــروس در افغانســتان، برخــی از ســودجویان و محتکــران 

دســت بــه ایــن کار زده و در جامعــه ایجــاد وحشــت کردنــد. 

ــتباه  ــواد اش ــردن م ــره ک ــا ذخی ــکار را ب ــی احت ــه برخ البت

می گیرنــد کــه ایــن دو تــا بــا یک دیگــر کامــال تفــاوت دارد. 

وقتــی مثــال بــاغ داران مــواد خــود را در فصــل تابســتان 

ــا  ــود، در رسدخانه ه ــراب نش ــازار خ ــه در ب ــل آن ک ــه دلی ب

ــازار  ــه مــرور زمــان وارد ب ــه موقــع و ب ــا ب ذخیــره می کننــد ت

کننــد، ایــن احتــکار نیســت کــه در آن صــورت نــه تناســب 

ــه انصــاف از بیــن  ــه هــم می خــورد و ن ــازار ب قیمت هــا در ب

ــاز  ــز اســت: یکــی نی ــرای احتــکار دو چی مــی رود. مــالک ب

ــه  ــن ک ــده و دوم، ای ــکار ش ــای احت ــه کااله ــردم ب ــرم م م

ــاز  ــه نی ــای ک ــردم چیزه ــا م ــد ت ــری نباش ــنده ی دیگ فروش

دارنــد از او بخرنــد. البتــه رشایــط  دیگــری نیــز وجــود دارد؛ 

ــت. ــده اس ــر ش ــران ذک ــر از دیگ ــن دو مهم ت ــا ای ام

ــد؛  ــالم ان ــن اس ــروی از دی ــی پی ــتان مدع ــردم افغانس م

امــا بــا تأســف، در بســیار مــوارد یــا بــه دلیــل عــدم آگاهــی 

درســت از دســتورهای دینــی و یــا بــرای ســودجویی و 

ــد.  ــل می کنن ــالق عم ــا اخ ــن و حت ــالف دی ــی، خ دنیاطلب

در قــرآن کریــم نیــز بارهــا و بارهــا کم فروشــی و احتــکار 

نکوهــش شــده اســت و در ســوره های رشیفــه ی »مطففیــن، 

ارساء، الرحمــن، اعــراف، هــود و انعــام« بــه صــورت رصیــح 

بــه آن اشــاره شــده اســت؛ امــا بازهــم افــراد مســلان 

می کننــد. احتــکار  و  کم فروشــی 

ورود  از  دلیــل جلوگیــری  بــه  پاکســتان  کــه  همیــن 

ویــروس کرونــا بــه آن کشــور مرزهایــش را بســت، ناگهــان در 

کابــل غوغــا بــر پــا شــد. افــراد ســودجو دوکان هــای شــان 

ــازار  ــه ب ــه، ب ــواد اولی ــد م ــرای خری ــز ب را بســتند و مــردم نی

هجــوم آوردنــد. وحشــتی کــه بــه صــورت ناگهانــی موجــب 

ــر  ــروز در ه ــد. دی ــا ش ــش قیمت ه ــه و افزای ــود بی روی صع

ببینــی کــه  کجــای شــهر کــه می رفتــی، می توانســتی 

مــردم مــدام در حــال خریــدن مــواد ارتزاقــی بــا قیمــت بــاال 

هســتند. کنــرل قیمت هــا جــدا از نیــاز بــه نظــارت از ســوی 

دولــت، بــه پشــتوانه و البتــه تطبیــق کــردن قانــون وابســته 

ــار  ــل دچ ــن  مراح ــدام ای ــر ک ــتان ه ــه در افغانس ــت ک اس

مشــکل  اســت. نــه نــرخ و نــوا از ســوی حکومــت بــه صــورت 

دقیــق کنــرل می شــود و نــه تاجــران مــا چنان چــه مدعــی 

ــردم  ــال م ــه ح ــان ب ــتند، دلش ــالم اس ــن اس ــروی از دی پی

می ســوزد. کافــی اســت، اتفاقــی بیفتــد تــا همــه چیــز ده هــا 

بــار گران تــر بــرای فــروش عرضــه شــود. وقتــی بحــث کرونــا 

ــی  ــول ضــد عفون ــک قوطــی محل در کشــور جــدی شــد، ی

ــه 500 افغانــی رســید و  کننــده ی دســت، از 80 افغانــی ب

ســایر لــوازم شــوینده و بهداشــتی نیــز وضعیــت بهــر از آن 

ــتان  ــا در افغانس ــت کرون ــورد مثب ــاال 21 م ــا ح ــت. ت نداش

ثبــت شــده اســت و اگــر ایــن وضعیــت کنــرل نشــود و 

شــیوع ایــن ویــروس در هفته هــای آینــده بــه باالتریــن ســیر 

ــرل  ــدم کن ــدا از ع ــورت، ج ــد؛ در آن ص ــودی اش برس صع

بیــاری، کنــرل مــواد ارتزاقــی نیــز از کنــرل خــارج خواهد 

شــد و نظــم اجتاعــی بــه کلــی از بیــن خواهــد رفــت کــه 

نیــاز بــه هــم کاری مــردم، حکومــت و تاجــران دارد کــه اگــر 

برنامــه ی مــدون و جــدی وجــود نداشــته باشــد، اوضــاع 

کشــور بــه کلــی دگرگــون خواهــد شــد.

ــا  ــهر، ب ــاط ش ــی نق ــل در برخ ــس کاب ــته پولی روز گذش

ــه  ــد ادام گــران فروشــان و محتکــران برخــورد کــرد کــه بای

داشــته باشــد و در ضمــن حکومــت بــرای پشــتیبانی بــازار 

ــود مــواد ارتزاقــی برنامــه داشــته باشــد؛ چــون تنهــا  و کم ب

ــید.  ــد رس ــی نخواه ــه جای ــا ب ــن دروازه ی دوکان ه ــا بس ب

ــه  ــود ک ــن ب ــی ای ــدت قبل ــت وح ــعارهای حکوم ــی از ش یک

ــرده  ــم ک ــای افغانســتان را از پاکســتان ک وابســتگی بازاره

ــازار  ــا بســن مرزهایــش ب ــد ب ــن کشــور دیگــر منی توان و ای

ــی  ــن اتفاق ــروز چنی ــا دی ــد؛ ام ــم کن ــار تالط ــل را دچ کاب

ــاد. افت

اگــر بــاال رفــن قیمــت در بــازار بــه دلیــل افزایــش تقاضــا 

باشــد، در آن صــورت حکومــت بایــد بــه مــردم اطمینــان 

ــود.  ــه رو منی ش ــود روب ــی و کمب ــا قحط ــور ب ــه کش ــد ک ده

ــند،  ــته باش ــاور داش ــت ب ــای حکوم ــه برنامه ه ــر ب ــردم اگ م

ــودجوها و  ــت س ــه دس ــه ب ــرده و بهان ــوم ن ــا هج ــه بازاره ب

محتکــران منی دهنــد.

ــد  ــن رون ــه داش ــد نگ ــرل و کن ــأله، کن ــن مس مهم تری

گســرش و نفــوذ ویــروس کرونــا در کشــور اســت کــه هــم از 

نظــر درمانــی و بهداشــتی مــا را بــا بحــران مواجــه منی کنــد 

و هــم کشــورهای دیگــر، مرزهایــش را نخواهنــد بســت؛ امــا 

اگــر کرونــا همه گیــر شــود، بــه غیــر از تلفــات انســانی، 

بــازار را نیــز زیــر تاثیــر شــدید خواهــد بــرد. حکومــت بایــد 

ضمــن رایزنــی بــا کشــورهای دیگــر بــرای بــاز گذاشــن داد 

ــفافیت  ــا ش ــردم ب ــه م ــی دادن ب ــاری، در آگاه ــتد تج و س

از  بــرای کنــرل گســرش کرونــا  تــالش شــبانه روزی  و 

ــد. ــری کن ــی جلوگی بی نظم

احتکار و وجدان های مریض 
خطرناک تر از کرونا

دادگاه بین المللی »الهه« آیا موفق به بررسی مثلث جرایم 
جنگی در افغانستان می شود؟ 

اگر کرونا مردم را نکشت، گرسنگی می کشد

سیدمهدی حسینی

عبدالرازق اختیاربیگ

وحیدالله مایار، 

سخن گوی وزارت صحت 

عامه، اعالم کرده که 

به تازگی، پنج مورد 

مثبت ویروس کرونا، در 

والیت های هرات، لوگر و 

بادغیس ثبت شده است. 

تاکنون منونه ی 263 

مورد مشکوک به ویروس 

کرونا، آزمایش شده و 

از این میان، 242 مورد، 

منفی تثبت شده است. 

به دنبال گسرتش موارد 

مثبت ویروس کرونا 

در افغانستان، متام 

برنامه های ورزشی 

لغو، جشن نوروز در 

مزاررشیف و مراسم 

جهنده باال در سایر نقاط 

افغانستان لغو، متام 

دانشگاه ها و مکاتب تا 

آخر ماه حمل تعطیل و 

برگزاری امتحانات کانکور 

نیز به تعویق افتاده 

است. 
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شــاید یکــی از انتقاد هــای 

از  بتــوان  کــه  معمولــی 

ــور  ــگاه ها در رسارس کش دانش

ــواد  ــودن م ــه روز نب ــت، ب داش

باشــد؛  یــا جزوه هــا  درســی 

دانشــگاه  در  این جــا  امــا 

بخــش  ایــن  از  کم تــر  دانش جویــان  بامیــان، 

رییــس  ســالنگی،  محمدمــال  دارنــد.  شــکایت 

دانشــگاه  در  اجتاعــی  علــوم  دانش کــده ی 

را  لیسانســش  آقــای ســالنگی  اســت.  بامیــان 

ــه ی  ــم و تربی ــگاه تعلی ــخ از دانش ــته ی تاری در رش

دانشــگاه  از  را  ماســری اش  و  ربانــی  اســتاد 

اســت. گرفتــه   2015 ســال  در  دهلــی 

آقــای ســالنگی، وجــود مــواد کهنــه ی درســی 

ویــژه دانش کــده ی  بــه  و  بامیــان  در دانشــگاه 

علــوم اجتاعــی را رد می کنــد. او گفــت: »بــه 

جــرأت می تــوان بگویــم، چنــد ســال اســت کــه مــا 

سیســتم جــزوه را کنــار گذاشــته ایــم. اســتادان ما 

جــوان اســتند و بــه یکــی دو زبــان خارجــی تســلط 

دارنــد. تــا کنــون بــا مــوردی از کهنــه بــودن مــواد 

نشــده ام؛  روبــه رو  دانش کــده  ایــن  در  درســی 

اســتاد  هــر  از  سمســر  هــر  رشوع  در  چــون 

سیاســت و مفــردات درســی اش را می خواهیــم 

و مطمــن می شــویم کــه مــواد درســی بــه روز 

باشــد. فکــر می کنــم ایــن موضــوع بیشــر در 

ــتادان  ــی از اس ــون برخ ــد؛ چ ــادق باش ــل ص کاب

بــا  و  می کننــد  تدریــس  کــه  اســت  ســال ها 

تکنولــوژی و حتــا زبــان انگلیســی آشــنا نیســتند. 

و  قدیمــی  مــواد  هــان  از  دلیــل  همیــن  بــه 

حتــا مــوادی کــه در دوران دانش جویــی شــان 

ــان شــان  ــرای دانش جوی ــد، ب اســتفاده مــی کردن

می کننــد.« تهیــه 

هاشــم رضایــی، دانش جــوی رشــته ی اقتصــاد 

ــارغ شــده  ــه امســال ف ــود ک ــل ب در دانشــگاه کاب

تأییــد  را  آقــای ســالنگی  او گفته هــای  اســت. 

ــی  ــواد درس ــدادی از م ــد: »تع ــد و می گوی می کن

در دانشــگاه کابــل بســیار کهنــه اســت. شــاید 

ــر  ــال از عم ــی س ــا س ــه حت ــد ک ــی باش جزوه های

آن هــا می گــذرد.« آقــای محبــی، رییــس دانشــگاه 

ــودن  ــه روز نب ــد ب ــه منی توان ــد ک ــان، می گوی بامی

ــد؛  ــن دانشــگاه را رد کن متــام مــواد درســی در ای

امــا تأکیــد کــرد کــه تالش هــا بــرای به روزرســانی 

متــام مــواد درســی در ایــن دانشــگاه جریــان دارد. 

ــی  ــال، کارگاه آموزش ــتان امس ــت: »در زمس او گف

ــات آن،  ــی از موضوع ــه یک ــتیم ک 14روزه ای داش

اســتفاده از مــواد درســی ای بــود کــه مطابــق بــه 

ــاز روز و جامعــه باشــد.« نی

گذشــته از موضــوع مــواد درســی، کم بــود کادر 

علمــی، یکــی از شــایع ترین مشــکالت در ایــن 

دانشــگاه بــه حســاب می آیــد. آقــای ســالنگی 

کم بــود  بــا  بامیــان  دانشــگاه  کــه  می گویــد 

گفته هــای  پایــه ی  بــر  اســت.  روبــه رو  اســتاد 

ــای ســالنگی، برخــی از دانشــگاه های کشــور،  آق

چندیــن برابــر دانشــگاه بامیــان اســتاد دارنــد 

و در آن دانشــگاه ها، ممکــن اســت هــر اســتاد 

ــت:  ــد. او گف ــس کن ــون را تدری ــک مضم ــا ی تنه

ــه  ــای اداری ام ب ــت کاره ــا در نظرداش ــه ب ــر چ »گ

عنــوان رییــس دانش کــده ی علــوم اجتاعــی، 

ــا  ــم؛ ام ــت( درس بده ــد )کریدی ــار واح ــد چه بای

ــس  ــن سمســر گذشــته، 25 واحــد تدری در همی

ــن 25 واحــد، وظیفــه ی دو اســتادی  کــرده ام. ای

اســت کــه هیــچ مســؤولیت دیگــری جــز تدریــس 

بــه  اســتاد،  هــر  این جــا  در  باشــند.  نداشــته 

انــدازه ی دو اســتاد کار می کنــد؛ امــا امتیــازی 

کــه می گیــرد، هــان امتیــاز اســتادی اســت کــه 

تنهــا یــک مضمــون را تدریــس می کنــد.«

علی اکــر  دانشــگاه،  خاکــی  صحــن  در 

ــوم اجتاعــی و  محســنی، فــارغ دانش کــده ی عل

دیپارمتنــت فلســفه در ســال 9۷، منتظــِر معــاون 

در  کــه  برگــه ای  تــا  بــود  دانش جویــان  امــور 

دســتش بــود را برایــش امضــا کنــد. او، از والیــت 

غــور و ولســوالی لعــل و رسجنــگل اســت و اکنــون 

ــن پرسشــی کــه در ذهنــش می چرخــد،  بزرگ تری

ایــن اســت کــه چگونــه کار پیــدا کنــد. محســنی 

ریاســت  روابــط  و  بامیــان  دانشــگاه  از فضــای 

دانشــگاه و اســتادان بــا دانش جویــان، راضــی 

محیــط  بامیــان،  »دانشــگاه  گفــت:  او  اســت. 

ــه وارد  ــی ک ــر کس ــاده ای دارد. ه ــِی فوق الع علم

ایــن دانشــگاه شــود، بــه زودی خــودش را بــا 

ــق می دهــد.« دانشــگاه  اســتندردهای این جــا وف

بامیــان، یکــی از معــدود دانشــگاه های دولتــی 

آن  در  دانش جومحــوری  کــه  اســت  کشــور  در 

ــم  ــه چش ــور ب ــگاه های کش ــر دانش ــر از دیگ بیش

می خــورد. بــر خــالف آن چــه هاشــم رضایــی 

از روابــط رسد و نامناســب برخــی از اســتادان 

دانش جویــان  می گویــد،  کابــل  دانشــگاه  در 

هــر  طــرح  بــه  آزادانــه   بامیــان،  دانشــگاه  در 

بــا  روابــط دوســتانه ای  و  پرسشــی می پردازنــد 

ریاســت و اســتادان شــان دارنــد. آقــای ســالنگی 

ــگاه های  ــن از دانش ــه ی م ــه تجرب ــر ب ــت: »نظ گف

ــگاه  ــای دانش ــور، فض ــرون از کش ــتان و بی افغانس

ــت  ــاز اس ــی و ب ــتانه، صمیم ــیار دوس ــان بس بامی

ــل  ــش گری را در محص ــه ی پرس ــتادان روحی و اس

تقویــت و نهادینــه می کننــد«

دانشــگاه  از  نفــر   1400 جــاری،  ســال  در 

بامیــان فــارغ شــدند و موضوعــی کــه بیشــر 

ــرار گرفــت  مــورد توجــه مــردم در رسارس کشــور ق

شــد،  اجتاعــی  شــبکه های  روِز  ســوژه ی  و 

ــود. در  جشــن عمومــی فراغــت دانشــجویان آن ب

جشــن فراغتــی کــه از ســوی دانشــگاه برگــزار 

شــده بــود، بــر خــالف ســال های گذشــته کــه 

فارغــان هــر والیــت یــا حتــا ولســوالی بــه صــورت 

جداگانــه بــرای خــود جشــن فراغــت می گرفتنــد، 

ــای  ــان از والیت ه ــه ی فارغ ــال )1398( هم امس

گوناگــون در کنــار هــم جشــن برپــا کردنــد. آقــای 

ــش  ــگاه، پی ــت دانش ــه ریاس ــد ک ــی می گوی محب

بــا آوردن گل هــای پالســتیکی بــرای  از پیــش 

فارغ شــده ها، آشــکارا مخالفــت کــرده بــود و از 

دوســتان و نزدیــکان فارغــان خواســته بــود تــا 

بــه جــای گل پالســتیکی، بــرای دانش جویــان 

فارغ شــده، کتــاب یــا خــودکار بیاورنــد.

در  تنهــا  بامیــان،  دانشــگاه  مشــکالت 

بــرای  خــواب گاه  نداشــن  یــا  اســتاد  کم بــود 

دانش جویــان خالصــه منی شــود. جالــب ایــن 

جــا اســت کــه ایــن دانشــگاه دو دروازه ی ورودی و 

تنهــا یــک دیــوار دارد و ســه طــرف دیگــر آن کامــال 

بــاز اســت. ایــن موضــوع بــه لحــاظ امنیتــی، 

و  باشــد  خطرنــاک  دانشــگاه  بــرای  می توانــد 

ــود  ــای آن وج ــن دارایی ه ــت رف ــه رسق ــکان ب ام

ــالت  ــد، وزارت تحصی ــی می گوی ــای محب دارد. آق

ــواری  ــاخت چهاردی ــده ی س ــا وع ــه آن ه ــی ب عال

آقــای  گفتــه ی  بــه  اســت.  داده  را  دانشــگاه 

محبــی، اولویــت دانشــگاه بامیــان در ســال آینــده 

اســت.  آن  )1399( ســاخت دیوارهــای 

ــتادان  ــگاه، اس ــت دانش ــود، ریاس ــن وج ــا ای ب

آب  کم بــود  کــه  دارنــد  بــاور  دانش جویــان،  و 

آشــامیدنی و فضــای خشــک در دانشــگاه بامیــان، 

هیــچ  دانشــگاه،  محوطــه ی  اســت.  جدی تــر 

فضــای ســبزی نــدارد و ماننــد دشــتی اســت در آن 

چند ســاختان ســاخته شــده اســت. نبــود فضای 

ــن  ــی ای ــه مشــکل کم آب ــط مســتقیمی ب ســبز، رب

دانشــگاه دارد. آقــای محبــی گفــت: »وقتــی بــرای 

اولیــن بــار وارد دانشــگاه بامیــان شــدم، ســه چیــز 

مــرا خیلــی آزار مــی داد. دیوار نداشــن دانشــگاه، 

کم بــود صنف هــا و آب. یــک تعــداد نهال هایــی 

ــم، در حــال خشــک شــدن اســت.  کــه شــانده  ای

ــت  ــط زیس ــت و محی ــه زراع ــی ک ــوان کس ــه عن ب

ــیار  ــه بس ــم ک ــی را می بین ــی درخت ــده، وقت خوان

تشــنه اســت، احســاس می کنــم خــودم تشــنه 

اســتم.« ایــن دانشــگاه یــک ذخیــره ی آب دارد 

کــه بــه گفتــه ی آقــای محبــی، از بــازار شــهر 

بامیــان، توســط بــرق آفتابــی پمــپ می شــود؛ 

ــگاه  ــا دانش ــر ب ــش از 3.5 کیلوم ــه بی ــازاری ک ب

بــه  بــازار  از  آب  انتقــال  پــروژه ی  فاصلــه دارد. 

دانشــگاه، موفــق نبــوده و هنــوز هــم بســیاری 

از اوقــات، دانش جویــان و اســتادان بــا کم بــود 

ــی  ــر محب ــوند. دک ــه رو می ش ــامیدنی روب آب آش

ــن کــه ســه حلقــه چــاه در  ــا وجــود ای ــد ب می گوی

ــن  ــات ای ــی اوق ــده، گاه ــر ش ــگاه حف ــن دانش ای

منی دهــد. آب  چاه هــا 

ــه ی  ــان از دامن ــگاه بامی ــت آب دانش ــرار اس ق

کــوه بابــا و فاصلــه ی ده کیلومــری، تأمیــن شــود. 

رییــس دانشــگاه گفــت: »پیــش از ایــن حتــا مــردم 

از  آب  لوله هــای  کــه  اجــازه منی دادنــد  محــل 

ــیده  ــگاه کش ــمت دانش ــه س ــا ب ــوه باب ــه ی ک دامن

شــود؛ امــا در ایــن اواخــر بــا کمــک والــی بامیــان، 

مشــاور ارشــد والــی و تعــدادی از بــزرگان محــل، 

ــم.  ــل را بگیری ــردم مح ــت م ــا قناع ــیم ت در تالش

بــا ایــن حــال، گرفــن اجــازه ی مــردم از یــک 

طــرف و تأمیــن هزینه هــای آن از طــرف دیگــر، 

مشکل ســاز اســت. تــالش مــا ایــن اســت کــه 

ــل  ــی ح ــالت عال ــا وزارت تحصی ــکل را ب ــن مش ای

ــم.« کنی

بــا وجــود متــام ایــن دشــواری ها، اســتادان 

ــد.  ــی دارن ــای خوب ــگاه، خره ــؤوالن دانش و مس

چنــد  تــا  انــد  تــالش  در  دانشــگاه  مســؤوالن 

ــده ی  ــد دانش ک ــر مانن ــر دیگ ــده ی معت دانش ک

دانشــگاه  بــه  نیــز  را  مهندســی  و  پزشــکی 

ــس  ــالنگی، ریی ــای س ــد. آق ــه کنن ــان اضاف بامی

ــی از  ــت: »برخ ــی، گف ــوم اجتاع ــکده ی عل دانش

ــر  ــر عم ــا بیش ــال ی ــل س ــه چه ــگاه هایی ک دانش

دارنــد، در جایــگاه دانشــگاه بامیــان نیســتند. 

ــد  ــه ی دوم رون ــتیم مرحل ــال )1398( توانس امس

رس  پشــت  را  کیفیــت  تضمیــن  و  اعتباردهــی 

بگذاریــم و بــرای دور ســوم نامــزد اســتیم.« آقــای 

محبــی بــا تأییــد حرف هــای اســتاد ســالنگی، 

گفــت: »در صورتــی کــه بتوانیــم از مرحلــه ی ســوم 

اعتباردهــی و کیفیــت عبــور کنیــم، می توانیــم 

در  نیــز  را  و حتــا دکــرا  ماســری  برنامه هــای 

دانشــگاه بامیــان داشــته باشــیم.«

چنــدی پیــش، مدیــران دانشــگاه بامیــان، روی 

برنامــه ی راهــردِی پنج  ســاله  ی آن کار کردنــد. 

رییــس دانشــگاه می گویــد کــه ایــن برنامــه ی 

ــود:  ــده می ش ــش عم ــه بخ ــامل س ــردی، ش راه

ــد  ــی مانن ــوارد علم ــود م ــا، بهب ــرش زیربناه گس

تحقیقــات و کارهــای علمــی و قدرت دهــی بــه 

دانشــجویان. آقــای محبــی گفــت: »متأســفانه 

دانش جویــان  کــه  زمانــی  حــارض،  حــال  در 

یعنــی در  فــارغ می شــوند، رسگــردان اســتند؛ 

بــازار کار کم تــر جــذب می شــوند. مــا تصمیــم 

هــر  و  کنــد  تغییــر  وضعیــت  ایــن  کــه  داریــم 

رشکــت و نهــادی مشــتاقانه حــارض بــه اســتخدام 

ــان باشــد.« گــر چــه  ــان دانشــگاه بامی دانش جوی

نــدارد  ناکافــی ای  بودجــه ی  بامیــان  دانشــگاه 

ــا  ــت؛ ام ــه رو اس ــزرگ روب ــکل ب ــن مش ــا چندی و ب

ــا  ــت حکم فرم ــن والی ــه در ای ــی ک ــت خوب ــا امنی ب

ــی در  اســت، توجــه بیشــر وزارت تحصیــالت عال

حــل مشــکل آب ایــن دانشــگاه و جــران کم بــود 

ایــن  میان مــدت،  در  می توانــد  علمــی،  کادر 

دانشــگاه را در میــان دســت کم ســه دانشــگاه 

ــد. ــرار ده ــتان ق ــر افغانس برت

مبتالیــان  آمــار  رفــن  بــاال  بــا  اخیــر  روزهــای  در 

بــه کرونــا در افغانســتان، روز گذشــته زنــگ هشــدار 

ــار،  ــن ب ــه ای ــد ک ــدا در آم ــه ص ــانی ب ــه ی انس ــک فاجع ی

ــری  ــی بیش ت ــد قربانیان ــا می توان ــروس کرون بی گــان وی

از مــردم افغانســتان بگیــرد کــه حتــا در چنــد دهــه ی 

گذشــته، جنــگ و جنگ جویــان طالــب هــم نتوانســته 

ــد. ــد، بگیرن ان

و  بــود  قبــل  از  هوشــیارتر  بایــد  مرحلــه،  ایــن  در 

وحــدت  تحکیــم  آن  تــا  برمی تابــد  کــه  این جاســت 

ملــی را کــه ایــن همــه ســال، سیاســیون حکومتــی، 

اپوزیســون، رهــران قومــی، رهــران جهــادی، ارگان هــا 

ــه ی  ــی و در کل، هم ــر دولت ــی و غی ــازمان های دولت و س

ــا  ــد ت ــل کنن ــد؛ متثی ــتان از آن دم می زدن ــردم افغانس م

ــن رسزمیــن را  ــم جــان خــود و متامــی ســاکنان ای بتوانی

در برابــر کرونــا مصــؤون کنیــم. 

دیگــر  و  افغانســتان  رییس جمهــور  دو  هــر  بــرای 

ماحــول شــان جمــع  در  کــه  چهره هــای سیاســی ای 

ــا  ــروس کرون ــه وی ــی ک ــت در رشایط ــد گف ــد، بای ــده ان ش

ــر  ــت، دیگ ــده اس ــا آم ــدام از م ــر ک ــه ی ه ــت خان در پش

اختالف هــای سیاســی تــان بــرای مــردم و هــواداران 

ــه  ــت ک ــد گف ــم بای ــان ه ــرای طالب ــدارد. ب ــان ارزش ن ت

در ایــن رشایــط، بــه ایــن فکــر و تدبیــر باشــید کــه مــردم 

را چگونــه می توانیــد از رِش بیــاری ویــروس کرونــا، در 

امــان نگه داریــد. بایــد از بلندگــوی مســاجد و گلــوی 

مال امامانــی کــه تــا امــروز افــکار سیاســی و آیینــی شــا 

را تبلیــغ می کردنــد، بتوانیــد بــرای پیام رســانی بــه مــردم 

ــدن بــه  ــاره ی پیش گیری هــای صحــی از مبتــال ش در ب

ــد.  ــتفاده کنی ــا، اس ــروس کرون وی

و گروه هــا  بــه جریان هــای سیاســی، دولــت  بایــد 

تروریســتی گفــت کــه ایــن روزهــا، روز سیاســت نیســت؛ 

ایــن روزهــا بیــش از هــر چیــز دیگــری، بایــد کرونــا را در 

ــا  ــن صــورت، کرون ــر ای افغانســتان  جــدی گرفــت؛ در غی

حتــا از دیوارهــای بلنــد ارگ و ســپیدار و هــر قــر و کاخ 

دیگــر، تــوان رد شــدن دارد و بــا یــک چشــم برهــم زدن، 

نــام هــر یــک مــان در لیســت قربانیــان ویــروس کرونــا، تــا 

ــد. ــد ش ــده خواه ــر دی ــای دیگ هفته ه

ــه  ــتند ک ــیاری هس ــی بس ــتان، خانواده های در افغانس

از نظــر رشایــط اقتصــادی، وضعیــت خوبــی ندارنــد؛ فقــر 

اقتصــادی تــوأم بــا مشــکالت و کم بودهــای فرهنگــی، 

تراکــم بــاالی جمعیــت در کالن شــهرها، کاســتی های 

بهداشــت فــردی و عمومــی، ضعــف ایمنــی بــدن بــه علــت 

تغذیــه ی نامناســب و ســوء تغذیــه بــه خاطــر فقــر مالــی، 

ــا کارگــری؛  ــاه مناســب، شــغل های عموم نداشــن رسپن

از مشــکالتی اســت کــه شــیوع ویــروس کرونــا را بیش تــر 

از دیگــر کشــورها، محتمــل می کنــد. در روزهــای دشــوار 

ــیار  ــط بس ــا رشای ــتان ب ــردم افغانس ــا، م ــا کرون ــارزه ب مب

هم راهــی  و  هم دلــی  بــدون  و  انــد  مواجــه  دشــواری 

ــا  ــروس کرون ــه وی ــکالتی  ک ــا مش ــم ب ــر، منی توانی هم دیگ

ــم. ــرم کنی ــت وپنجه ن ــد آورد، دس ــش خواه پی

گروه هــای  متــام  بایــد  آینــده،  روزهــای  طــی 

اجتاعــی، آســتین بــاال بزنیــم تــا بتوانیــم هــر چــه زودتــر، 

ازشــیوع ویــروس کرونــا پیش گیــری کنیــم. هــر چنــد تــا 

ــان،  ــروس کشــنده در جه ــن وی ــی کــه  ای ــون، از زمان کن

ــور هایی  ــت، در کش ــرده اس ــن ک ــی گرف ــه قربان رشوع ب

بی بضاعتــی  هم چــون افغانســتان، تنهــا کاری کــه از 

دســت دولــت برمی آیــد، ایــن اســت کــه مــدت زمــان 

شــیوع هم گانــی ایــن ویــروس را، بــه تأخیــر بیندازنــد تــا 

هــوا گرم تــر شــود و تابســتان نجــات از راه برســد.

بــا شــیوع کرونــا در افغانســتان؛ بیاییــد گروه هــای 

مــورد  در  الزم  آگاهــی  کــه  جوانانــی  از  را  مردمــی 

و  شــهر ها  در  دارنــد،  کرونــا  ویــروس  پیش گیــری 

روســتاها برویــم و راه هــای پیش گیــری از کرونــا را بــه 

مردمــان آمــوزش دهیــم؛ چــرا کــه بــدون شــک، اگــر 

ــوند،  ــان ش ــه گریب ــت ب ــا دس ــا کرون ــتان ب ــردم افغانس م

ــا مشــکالتی دشــوارتر مواجــه خواهنــد شــد. در اولیــن  ب

ــی و  ــردی و عموم ــت ف ــه بهداش ــوط ب ــکات مرب ــدام، ن اق

راه هــای ســالمت پیش گیرانــه را، از طریــق رســانه های 

چاپــی، شــنیداری، دیــداری و شــبکه های اجتاعــی 

امــکان،  تــا حــد  و   بدهیــم  آمــوزش  بــه خانواده هــا، 

ــت،  ــر اس ــا بیش ت ــد درآن جاه ــه رفت وآم ــای را ک مکان ه

ــم. ــی کنی ــد عفون ض

ــا  ــد و ب ــر بدهن ــت هم دیگ ــه دس ــت ب ــیون دس  سیاس

اقتصــادی، صنــدوق  ملــی و رسمایه گــذاران  تاجریــن 

از مجمــوع کمک هایــی  ایجــاد کننــد و  مالــی خیــره 

می شــود،  جمــع  صنــدوق  ایــن  بــه  کــه  نقــدی ای 

مــواد شــوینده و بهداشــتی؛ مایــع دست شــوی، پــودر 

خانواده هــا  بیــن  ظرف شــویی،  مایــع  و  کاال شــویی 

تجربــه ی  کــه  خارجــی  دولت هــای  از  کننــد.  توزیــع 

موفــق کنــرل کرونــا را دارنــد، خواســته شــود تــا تجربــه 

ــد.  ــک کنن ــان را رشی ــتانه ی ش ــای انسان دوس و کمک ه

 متــام ایــن مــوارد پیشــنهادهایی اســت کــه می شــود 

در  کرونــا  شــیوع  بحــران  شــان،  گرفــن  جــدی  بــا 

افغانســتان را کــه احتــال قــوت گرفتنــش اســت، مهــار 

کــرد تــا بــه هــم راه دیگــر کشــورهای جهــان، مــردم 

افغانســتان هــم بتواننــد از ایــن مرحلــه، جــان ســامل بــه 

دربرنــد. 

یادداشت روز

سیاست را رها؛ 
کرونا را جدی بگیرید

مهدی غالمی

هاشم رضایی، 

دانش جوی رشته ی 

اقتصاد در دانشگاه کابل 

بود که امسال فارغ شده 

است. او گفته های آقای 

سالنگی را تأیید می کند 

و می گوید: »تعدادی از 

مواد درسی در دانشگاه 

کابل بسیار کهنه است. 

شاید جزوه هایی باشد 

که حتا سی سال از عمر 

آن ها می گذرد.« آقای 

محبی، رییس دانشگاه 

بامیان، می گوید که 

منی تواند به روز نبودن 

متام مواد درسی در این 

دانشگاه را رد کند؛ اما 

تأکید کرد که تالش ها 

برای به روزرسانی متام 

مواد درسی در این 

دانشگاه جریان دارد. 

مشکالت دانشگاه بامیان، 

تنها در کم بود استاد یا 

نداشنت خواب گاه برای 

دانش جویان خالصه 

منی شود. جالب این جا 

است که این دانشگاه دو 

دروازه ی ورودی و تنها 

یک دیوار دارد و سه طرف 

دیگر آن کامال باز است. 

این موضوع به لحاظ 

امنیتی، می تواند برای 

دانشگاه خطرناک باشد 

و امکان به رسقت رفنت 

دارایی های آن وجود دارد. 

آقای محبی می گوید، 

وزارت تحصیالت عالی 

به آن ها وعده ی ساخت 

چهاردیواری دانشگاه را 

داده است. 

بخش دوم- پایانی

دانشگاهبامیان
درسالجاری

دانشگاه بامیان؛
 گنجینه ای در سرزمین بودا 
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 39 کــه  هواپیایــی  گذشــته،  هفتــه ی  پنج شــنبه ی 

پناه جــوی اخراجــی افغانســتان را در خــود داشــت، از آملــان 

ــید. ــل رس ــه کاب ب

ــان  ــتانی، از آمل ــوی افغانس ــچ پناه ج ــش از 2016، هی پی

بــه گونــه ی اجبــاری بــه افغانســتان برگردانــده نشــده بــود؛ امــا 

رونــد اخــراج اجبــاری پناه جویــان افغانســتانی از آملــان، پــس 

از 2016 رشوع شــد کــه در حــال حــارض، شــار پناه جویانــی 

کــه بــه اجبــار از آملــان بــه افغانســتان بازگشــتانده شــده انــد، 

ــه 9000 می رســد. ب

پــس از 2014 کــه مهاجــرت میلیونــی آســیایی ها بــه اروپــا 

شــکل گرفــت، در میــان کشــورهای اتحادیــه ی اروپــا، آملــان 

تنهــا کشــوری بــود کــه شــار زیــادی از پناه جویــان را در 

خــود جــا داد.

ــورهای  ــر کش ــر از دیگ ــز بیش ــان نی ــارض، آمل ــال ح در ح

ــاوت  ــا تف ــا ب ــت؛ ام ــران اس ــذب مهاج ــالش ج ــی، در ت اروپای

ــان  ــش را از می ــواه خوی ــران دل خ ــد مهاج ــه می خواه ــن ک ای

میلیون هــا مهاجــر دســت چین کنــد.

ــروی  ــذب نی ــالش ج ــش در ت ــن اقدام ــان، در تازه تری آمل

بــا  ایــن کشــور،  کار حرفــه ای از میــان مهاجــران اســت. 

تفاوت گذاشــن میــان مهاجــران، از یــک ســو می خواهــد 

روحیــه ی مهاجر ســتیزی خــود را پنهــان کنــد و از ســوی 

ــر  ــه ای، در بیش ــروی کاری حرف ــود نی ــل کم ب ــه دلی ــر ب دیگ

از 40 درصــد کارخانه هــای صنعتــی  کوچــک، مهاجــران 

ــد. ــذب کن ــه ای ج حرف

آملــان بــه دلیل هــای اقتصادی-اجتاعــی و سیاســتی 

مــورد نظــر  برابــر مهاجــران دارد، همــواره کشــور  کــه در 

پناه جویــان افغانســتانی در اتحادیــه ی اروپــا بــوده اســت؛ 

ــان افغانســتانی  ــن باعــث شــده اســت کــه  شــار پناه جوی ای

ــر  ــان بیش ــی، در آمل ــر اروپای ــور دیگ ــر کش ــا ه ــه ب در مقایس

ــد. باش

هجــوم بیــش از انــدازه ی مهاجــران در آملــان، باعــث 

شــده اســت کــه ایــن کشــور در سیاســت های خــود در برابــر 

مهاجــران بازنگــری کــرده و قواعــد دشــوار تری را در رابطــه بــه 

ــه اجــرا بگــذارد. مهاجــران ب

در  را  افغانســتان  پناه جــوی   39 حالــی  در  آملــان، 

افغانســتان  بــه  اجبــار  بــه  گذشــته  هفتــه ی  پنج شــنبه ی 

ــی و  ــت امنیت ــن وضعی ــور، بدتری ــن کش ــه ای ــد ک برمی گردان

سیاســی خــود را در یــک و نیــم دهــه ی اخیــر تجربــه می کنــد.

از  امن تــر  مراتــب  بــه   ،2016 از  پیــش  افغانســتاِن 

افغانســتاِن امــروز بــود؛ امــا بــا گســرش ناامنــی و تنش هــای 

سیاســی در افغانســتان پــس از 2016، رونــد اخــراج اجبــاری 

ــز رشوع شــده و در حــال  ــان افغانســتان از آملــان نی پناه جوی

ــت. ــش اس افزای

اختالف هــای  دلیــل  بــه  در حــال حــارض،  افغانســتان 

گوهــای  گفــت و  مســأله ی  و  قدرت خواهــی  بــرای  درونــی 

میان افغانــی، در بدتریــن وضعیــت سیاســی خــود قــرار دارد. 

از ســویی هــم بیشــر شــاهراه های افغانســتان کــه پایتخــت 

را بــه والیت هــای دیگــر وصــل می کنــد، از امنیــت کامــل بــر 

ــاهراه ها،  ــن ش ــری ای ــد کیلو م ــر چن ــوده و در ه ــوردار نب خ

ــه  ــه روزان ــد ک ــرده ان ــاد ک ــی ایج ــت های بازرس ــان ایس طالب

ده هــا شــهروند افغانســتان را یــا بــه گلولــه می بندنــد یــا هــم  

ــد. ــروگان می گیرن ــه گ ب

اخــراج  بــرای  آملــان  افغانســتان،  کنونــی  رشایــط  در 

ــه  ــور، هیچ گون ــن کش ــتانی از ای ــان افغانس ــاری پناه جوی اجب

ــه از  ــن ک ــر ای ــد؛ مگ ــه کن ــد ارائ ــی ای منی توان ــل منطق دلی

ــه ی  ــه گون ــش ب ــرو خوی ــر قلم ــود ب ــل خ ــت کام ــق حاکمی ح

قــرون  وســطا بهــره گرفتــه و اجــازه ی مانــدن شــهروندان 

کشــورهای دیگــر را در ایــن کشــور ندهــد.

آملــان،  از  افغانســتانی  پناه جویــان  اجبــاری  اخــراج 

ــوق  ــرش و حق ــوق ب ــای حق ــد نهاده ــای تن ــواره واکنش ه هم

پناهنــدگان را بــه همــراه داشــته اســت.

از ســویی هــم، بــه اســاس مــاده ی 32  و 33 کنوانســیون 

امــور پناهنــدگان )1951(، آملــان بــه هیــچ وجــه حــق اخــراج 

ــا  ــا ب ــدارد؛ ام ــی ن ــط کنون ــان افغانســتانی را در رشای پناه جوی

ایــن هــم، ناتوانــی دولــت افغانســتان و کوتاهــی کمیســاریای 

ــارت از  ــرای نظ ــدگان، ب ــور پناهن ــل در ام ــازمان مل ــی س عال

تطبیــق کنوانســیون های مربــوط بــه حقــوق و امیتازهــای 

ــاری  ــراج اجب ــد اخ ــه رون ــت ک ــده اس ــث ش ــدگان، باع پناهن

ــد. ــه یاب ــان ادام ــتان از آمل ــان افغانس پناه جوی

 نداشــن تعهــد دولــت آملــان بــه حقــوق پناه جویــان و 

باعــث  پناه جویــان،  از  خودخواهانــه  و  ابــزاری  اســتفاده ی 

شــده اســت کــه رونــد اخــراج اجبــاری افغانســتانی ها از آملــان 

هم چنــان دوام پیــدا کنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه پارملــان 

آملــان روز جمعــه )23 حــوت(، مأموریــت نظامــی ایــن کشــور را 

ــد کــرد. ــرای یــک ســال دیگــر متدی در افغانســتان ب

حــاال ایــن پرســش پیــش می آیــد کــه اگــر افغانســتان 

در  آملــان  نظامــی  مأموریــت  چــرا  اســت،  امــن  کشــوری 

ــد و اگــر امــن نیســت، آملــان  ــدا می کن ــه پی افغانســتان ادام

ــتانی ای را  ــان افغانس ــی، پناه جوی ــای قانون ــدام دلیل ه ــا ک ب

کــه بــرای فــرار از جنــگ و وحشــت حاکــم در ایــن کشــور، بــه 

آن جــا فــرار کــرده انــد را بــدون میــل شــان بــه افغانســتان بــر 

می گردانــد؟

حقــوق  نادیده گرفــن  نشــان دهنده ی  همــه  این هــا 

دولــت  کوتاهــی  و  آملــان  دولــت  ســوی  از  پناه جویــان 

ــا آملــان اســت  ــط سیاســی اش ب ــف رواب افغانســتان، در تعری

کــه باعــث شــده اســت رونــد اخــراج اجبــاری پناه جویــان 

ــی در  ــوار زندگ ــط دش ــود رشای ــا وج ــان، ب ــتانی از آمل افغانس

ــد. ــدا کن ــه پی ــور ادام ــن کش ای

فرزندان زمین

درنگی بر اخراج اجباری 
مهاجران از آلمان

مجیب ارژنگ

نویسنده

زنان  جامعه  هر  قرش  آسیب پذیرترین  زنان 

استند. یکی از مصادیق خشونت علیه زن در 

قانون منع خشونت  پنجم  به ماده ی  مطابقت 

است؛  تخویف  و  تحقیر  دشنام،  زنان،  علیه 

باالی  که  روانی ای  و  روحی  خشونت های 

منع  قانون  در  نیز  می گذارد،  اثر  شخص  روح 

همین  و  شده  جرم انگاری  زن،  علیه  خشونت 

طور، مثال های دیگر آن مثل انزوای اجباری، 

می شود. را شامل  غیره  و  اذیت  و  آزار 

و  خشونت  منع  قانون  در  خشونت، 

جمله  از  بین املللی،  مختلف  اسنادهای 

مصوب  زنان،  علیه  خشونت  حذف  اعالمیه ی 

1993، سازمان  صحی جهان و مجمع عمومی 

آن ها  متام  شده،  تعریف  متحد  سازمان  ملل 

خشونت را جرم انگاری کرده اند. امروزه از نظر 

اکرثیت مردم جامعه، زمانی که با کلمه ی مثل 

تجسم  را  لت وکوب  می شوند،  روبه رو  خشونت 

می کنند؛ در حالی که تنها لت وکوب خشونت 

وجود  خشونت ها،  دیگر  انواع  بلکه  نیست؛ 

دارد که عبارت اند از خشونت های اجتاعی، 

خشونت های  آن ها  مهم ترین  و  اقتصادی 

. است  روانی  و  روحی 

حکومت ها باید سعی و تالش بیش تر کنند 

از بین برند و  تا حد امکان  که خشونت ها را 

منطقی  حل  راه های  آن،  از  جلوگیری  برای 

کنند. پیدا 

در مورد بررسی تأثیر خشونت های روحی و 

روانی علیه زنان، باید گفت که در جامعه ی ما، 

متأسفانه بیش تر موارد خشونت های روانی در 

نظر گرفته منی شود؛ چون این نوع خشونت ها، 

بیشر به چشم دیده منی شود؛ بلکه احساس 

می شود؛ بنا بر این، توجه  بیش تر به آن صورت 

خشونت های  مسأله ی  كه  این  منی گیرد. 

جا  به  ناگواری  تأثیرات  چه  روانی،  و  روحی 

می گذارد، به تجسس و تحقیق رضورت دارد. 

موضوع دیگر این است که چون اکرث قضایای 

خشونت علیه زنان، امروز در محاکم خشونت 

بر  بنا  می گیرد؛  قرار  بررسی  مورد  زنان  علیه 

برمالسازی  جهت  فرصت  بیان،  آزادی  این، 

و  است  كرده  مساعد  را  خشونت ها  این گونه 

این، فرصت خوبی برای تحقیق و تتبع، روی 

خشونت های روحی و روانی و تأثیر آن بر زن ها 

بود. خواهد 

دانشگاه ها،  در  دخر  دانش جویان  چون 

پژوهش  برای  زمینه  و  دارند  بیش تر  حضور 

ما  این،  بر  بنا  است؛  قابل دست رس  و  راحت 

آماری قرار داده  دخران را به حیث جامعه ی 

و نظریات آنان را در این تحقیق مد نظر گرفته  

ایم.

مفهوم لغوی خشونت

سازمان صحی جهان، خشونت را این گونه 

از،  عبارت  :»خشونت  است  کرده  تعریف 

به  که  است  زور  و  فیزیکی  قوه ی  استفاده ی 

به صورت  یا هم  و  یا عملی  و  فیزیکی  صورت 

شخص  شخص،  خود  علیه  روانی،  خشونت 

دیگر که به احتال زیاد سبب مجروح شدن، 

سبب  انکشاف،  مانع  روانی،  صدمات  ایجاد 

می شود. مرگ  سبب  حتا  و  محرومیت 

تخصصی ای  اصطالح  زنان،  علیه  خشونت 

است که مانند جنایت بر پایه ی بیزاری، برای 

زنان  علیه  خشونت آمیز  کارهای  کلی  توصیف 

به کار می رود. این شکل از خشونت علیه گروه 

جنسیت  و  می شود  اعال  مردم  از  خاصی 

. است  اصلی خشونت  پایه ی  قربانی، 

می کوشند  جهان  کشورهای  و  سازمان ها 

زنان  علیه  با خشونت  گوناگون،  برنامه های  با 

 25 روز  متحد،  ملل  سازمان   کنند.  مبارزه 

نوامر را روز بین املللی مبارزه با خشونت علیه 

است. کرده  اعالم  زنان 

مفهوم اصطالحی خشونت 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، خشونت 

بر  خشونت آمیز  عمل  گونه  هر  را،  زنان  علیه 

آسیب  به  منجر  بتواند  که  جنسیت  پایه ی 

تعریف  شود،  زنان  روانی  یا  جنسی  فیزیکی، 

کارها،  این  به  تهدید  شامل  که  است  کرده 

آزادی چه  یا سلب مستبدانه ی  اجبار،  اِعال 

در اجتاع و چه در زندگی شخصی می شود .

اعالمیه ی رفع خشونت علیه زنان در سال 

1993، بیان می کند که این خشونت ممکن 

است توسط افرادی از هان جنس، اشخاص 

عادی، اعضای خانواده و دولت ها اِعال شود.

انواع خشونت

عمل  گونه  هر  جنسیتی:  خشونت 

خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت است که لزوما 

جسانی،  رنج  یا  آسیب  به  منجر  محتمال  یا 

ایجاد  به  تهدید  یا  و  شود  روانی  یا  جنسی 

میان  در  فرد  آزادی  و محدودکردن  محرومیت 

کند. خصوصی  زندگی  قلمرو  در  و  اجتاعی 

غیر  رفتار  گونه  هر  جنسی:  خشونت 

خصوصی،  زندگی  محیط  در  که  اجتاعی 

زناشویی و خانوادگی به صورت الزام به متکین 

در  یک دیگر  با  محارم  رابطه ی  و  شوهر  از 

حلقه ی خویشاوندی علیه زن صورت می گیرد .

نقاط  از  بسیاری  در  اقتصادی:  خشونت 

باید  و  استند  مجانی  کار  نیروی  زنان  جهان، 

کنند؛  مراقبت  خود  خانواده ی  از  عمر  آخر  تا 

باشند؛  داشته  اقتصادی  امنیت  که  آن  بدون 

و  ندارند  اقتصادی  منابع  به  دست رسی  زنان 

می مانند  باقی  خانواده  مرد  به  وابسته  کامال 

کنند؛  کوتاهی  امر  این  در  مردان  چنان چه  و 

به  می افتد؛  مخاطره  به  زنان  زندگی  ادامه ی 

در  دیگری  اولویت هایی  که  وقتی  خصوص 

خارج از قلمرو منزل و خانواده برای خود قایل 

استند. تعریف دیگری که از این نوع خشونت 

می شود؛ عبارت است از قراردادن زنان در هر 

دایمی. مالی  تنگنای  نوع 

برقراری  از  مانعت  اجتاعی:  خشونت 

اجتاعی  روابط 

که  خشونت آمیزی  رفتار  روانی:  خشونت 

آبرو و اعتادبه نفس زن را خدشه دار  رشافت، 

ناروا،  انتقاد  صورت  به  رفتار  این  می کند؛ 

تحقیر، فحاشی، متسخر، توهین، تهدیدهای 

اعال  مجدد  ازدواج  یا  و  طالق  به  مداوم 

می شود.

پیامد های خشونت علیه زنان 

زنان،  علیه  خشونت  موارد،  برخی  در 

احساس  یا  شده  آنان  مرگ  سبب  می تواند 

از  بیش  کند.  تقویت  را  آنان  در  خودکشی 

40 درصد از موارد خشونت علیه زنان، آسیب 

. است  شده  گزارش  جسانی 

تجاوز به زنان می تواند منجر به بارداری های 

مریضی های  بروز  و  جنین  سقط  ناخواسته، 

شود. مقاربتی 

خشونت علیه زنان هم چنین می تواند منجر 

افرسدگی،  چون  اختالالتی؛  پدیدآمدن  به 

روانی،  ضایعه ی  از  پس  اسرسی  اختالل 

اختالل  خواب،  مشکالت  اضطرابی،  اختالل 

. شود  خودکشی  برای  تالش  و  غذاخوردن 

راه های جلوگیری از خشونت

راه های  مورد  در  بسیاری  مطالعات 

جلوگیری از خشونت علیه زنان صورت گرفته و 

روش های متعددی از سوی کارشناسان برای 

. است  شده  پیشنهاد  آن 

مهم ترین  از  جامعه،  در  افراد  آموزش 

روش های پیشنهادی است. آگاهی از عواقب 

بازدارنده  حدی  تا  می تواند  خشونت ورزی، 

باشد. اِعال قانون بر اذیت کنندگان، از دیگر 

میزان خشونت  از  می تواند  که  است  راه هایی 

بکاهد. زنان  علیه 

عکس العمل های مناسب در مقابل خشونت 

خشونت  دچار  که  زنانی  از  بسیاری 

می شوند، به دالیل متعددی حارض به افشای 

آن نیستند. در برخی جوامعِ کم تر توسعه یافته، 

دخران،  علیه  خانواده  مردان  خشونت 

همرسان و مادران، امری عادی تلقی می شود. 

از  خشونت ها  انواع  از  برخی  جوامع،  این  در 

کالمی،  خشونت های  جمله  از  مردان  سوی 

دچار  را  فرد  که  جسانی  یا  و  کنرل گری 

آسیب جدی نکند، حتا میان زنان جامعه نیز 

. است  شده  پذیرفته  متداول  امری  عنوان  به 

آگاه سازی  و  خشونت  مصداق های  آموزش 

جامعه، می تواند  قدم اول برای مهار خشونت 

باشد. در صورتی که خشونت ادامه یابد، ترک 

می تواند  امکان،  صورت  در  اذیت کننده  فرد 

در  چه  گر  باشد؛  معضل  این  برای  حلی  راه 

برخی جوامع به ویژه جوامع کم تر توسعه یافته، 

اقتصادی  و  ذهنی  استقالل  عدم  دلیل  به 

اذیت کننده،  ترک  آنان  از  بسیاری  برای  زنان 

. نیست  امکان پذیر 

قانون  به  شکایت  خشونت،  آشکارکردن 

جمله  از  روان شناس،  و  مشاور  به  مراجعه  و 

باید  از بروز خشونت  رفتارهایی است که پس 

شود. انجام 

بهانه ی  به  فقط  خشونت  برابر  در  سکوت 

کشورهای  حتا  جوامع  از  بسیاری  در  آبرو، 

روش های  مخرب ترین  از  یکی  پیش رفته، 

برابر  در  سکوت  است.  خشونت  با  مقابله 

خشونت، نه تنها مانع تکرار خشونت از سوی 

به  را  امکان  این  بلکه  منی شوند،  اذیت کننده 

. کند  تکرار  را  خود  کار  تا  می دهند  وی 

اجتاعی  وظیفه ی  خشونت،  با  مقابله 

شهروندان و حکومت ها است. آموزش عمومی 

علیه خشونت  قوانین قضایی  جامعه، تصویب 

از  قربانیان،  درمانی  امکانات  فراهم آوردن  و 

جمله وظایفی است که بر دوش دولت ها قرار 

دارد.

یکی از مهم ترین عواملی که خشونت را به 

بار می آورد، این است که زنان عادت کرده اند 

به نوع رفتار خشونت آمیز و جامعه همیشه این 

جنس  آن ها  که  است  قبوالنده  شان  برای  را 

باالی  بیش تر  ظلم  این،  بر  بنا  استند؛  دوم 

چون  جامعه ای  در  می گیرد.  صورت  این ها 

استند؛  زنان  قربانیان،  بیش ترین  افغانستان، 

چون از لحاظ فزیکی، طبقه ی ضعیف استند؛ 

بنا بر این، بیش تر از طرف مردها مورد خشونت 

می گیرند. قرار 

نتیجه گیری

زنان در هر جامعه، نیمی از پیکر جامعه را 

تشکیل می دهند؛ بنا بر این، از مقام و ارزش 

زیاد برخوردار استند .

که  می دهد  نشان  حارض  پژوهش  نتایج 

و  دارند  آشنایی  خشونت  کلمه ی  با  اکرثیت 

را  فیزیکی  و  روحی  خشونت های  بین  فرق 

اند  کرده  تأیید  اکرثیت  هم چنان  می دانند؛ 

و  اند  مواجه شده  قضیه ی خشونت آمیز  با  که 

این که ندادن مهر و میراث، نوعی از خشونت 

. اند  موافق  موضوع  این  به  همه  است، 

کاهش  روی  تحصیل  که  این  مورد  در 

همه  دارد،  تأثیر  زنان  علیه  خشونت 

این  هم چنان  و  بودند  موافق  پاسخ دهندگان 

که خاموشی در مقابل خشونت، باعث کنرل 

اند.  موافق  اکرثیت  نیز  منی شود،  آن 

تجربه های خشونت های روانی 
در بین دختران دانش جو

سعیده امینی

خشونت، در قانون منع 

خشونت و اسنادهای 

مختلف بین املللی، از 

جمله اعالمیه ی حذف 

خشونت علیه زنان، 

مصوب ۱۹۹3، سازمان 

 صحی جهان و مجمع 

عمومی سازمان  ملل متحد 

تعریف شده، متام آن ها 

خشونت را جرم انگاری 

کرده اند. امروزه از نظر 

اکرثیت مردم جامعه، 

زمانی که با کلمه ی 

مثل خشونت روبه رو 

می شوند، لت وکوب 

را تجسم می کنند؛ در 

حالی که تنها لت وکوب 

خشونت نیست؛ بلکه 

انواع دیگر خشونت ها، 

وجود دارد که عبارت اند 

از خشونت های اجتامعی، 

اقتصادی و مهم ترین 

آن ها خشونت های روحی 

و روانی است .

سازمان صحی جهان، 

خشونت را این گونه 

تعریف کرده است 

:»خشونت عبارت 

از، استفاده ی قوه ی 

فیزیکی و زور است که 

به صورت فیزیکی و یا 

عملی و یا هم به صورت 

خشونت روانی، علیه 

خود شخص، شخص 

دیگر که به احتامل زیاد 

سبب مجروح شدن، 

ایجاد صدمات روانی، 

مانع انکشاف، سبب 

محرومیت و حتا سبب 

مرگ می شود.
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خــود  مــورد  در  می خواهــم  نخســت  در  کابــل:  صبــح 

بپرســم.  اداری  فســاد  بــا  مبــارزه  ویــژه ی  ســکرتریت 

ترابــی: ســکرتریت ویــژه ی مبــارزه بــا فســاد اداری، در 

ــاه  ــش م ــرد. ش ــت ک ــه فعالی ــالدی رشوع ب ــر 201۷ می نوام

ــم،  ــد بگیری ــم و کارمن ــدا کنی ــر پی ــه دف ــا زمانی ک ــت، ت نخس

مــن از خانــه بــه تنهایــی در ایــن بخــش کار کــردم. وظیفــه ی 

اساســی ایــن ســکرتریت، نظــارت از تطبیــق اســراتژی ملــی 

مبــارزه بــا فســاد اســت کــه ایجــاِب ایجــاد میکانیــزم انســجام 

ــل  ــالن عم ــر اداره پ ــار آن، ه ــد. در کن ــا می کن ــان اداره ه می

ــد شــامل پالن هــای عمــل اداره هــا  دارد و همــه ی موادهــا بای

شــود. عــالوه بــر آن، در مــدت ایــن دو ســال، کــم ازکــم 

صالحیت هــای دیگــری از طــرف شــورای عالــی حاکمیــت 

قانــون مبــارزه بــا فســاد اداری؛ نهــادی کــه مــا بــه آن گــزارش 

ــه ی مثــال، ارزیابــی  ــه گون می دهیــم، ســپرده شــده اســت.  ب

ــی آن، چــه  ــن کــه بعــد از ارزیاب ــل متحــد و ای کنوانســیون مل

اقدام هایــی الزم اســت کــه از ســوی حکومــت افغانســتان 

ــر،  ــأله ی دیگ ــود. مس ــا ب ــف م ــی از وظای ــرد، یک ــورت بگی ص

تعقیــب گزارش هــای تحقیقــی رســانه ها و مــوارد از ایــن قبیــل 

اســت. 

صبــح کابــل: فلســفه  و انگیــزه ی ایجــاد چنیــن ســکرتریتی 

چــه بــوده اســت؟ 

ترابــی: مــا بــه خاطــر عملــی کــردن یــک اســراتژی ای کــه 

ــده  ــن ش ــت تدوی ــی حکوم ــوان پالیس ــه عن ــی، ب ــطح مل در س

ــود کــه از تعهــدات اداره هــای  ــاز ب ــی نی ــه یــک بازوی اســت، ب

مختلــف حکومتــی در قبــال اســراتژی ملــی مبــارزه بــا فســاد 

اداری، نظــارت کنــد. 

صبــح کابــل: شــیوه ارزیابــی شــا از میــزان فســاد در 

اداره هــای حکومتــی چگونــه اســت؟ 

ــت  ــه پیرشف ــتقیم ب ــاط مس ــا ارتب ــت کار م ــی: پیرشف تراب

اســراتژی،  اســاس  بــر  دارد.  حکومتــی  اداره هــای  متــام 

طریــق  از  هــم  و  ملــی  شــورای  از  هــم  گزارش هایــی  مــا 

ســره محکمه دریافــت می کنیــم. متــام ایــن گزارش هــا را 

یــک  جــا کــرده و در کنــار آن، یافته هــای آن هــا را بررســی و در 

صورتــی کــه درســت بــود، تصدیــق می کنیــم؛ معمــوال بیش تــر 

ــا  ــق م ــورد تصدی ــا، م ــن نهاده ــای ای ــد از یافته ه از 30 درص

قــرار منی گیــرد. پــس از ایــن مرحلــه، گــزارش بــه شــورای 

عالــی حاکمیــت قانــون و مــردم ارائــه می شــود؛ بنابرایــن، 

در مــدت دو ســالی کــه ســکرتریت ایجــاد شــده اســت، مــا از 

تطبیــق اســراتژی مبــارزه بــا فســاد اداری، بــه گونــه ی ربــع وار 

گــزارش داده ایــم و در ویب ســایت مــا نــرش شــده اســت. 

نــرش  هــر ســال  در  اداره  از 60  بیش تــر  پالن هــای عمــل 

می شــود.

چقــدر  ســکرتریتی،  چنیــن  موجودیــت  کابــل:  صبــح 

ــا فســاد  ــارزه ب ــد در بخــش حکومــت داری خــوب و مب می توان

اداری کمــک کنــد؟

ترابــی: از دو ســالی کــه ایــن ســکرتریت ایجــاد شــده، هــم 

ــر  ــاد تغیی ــا فس ــارزه ب ــش مب ــات در بخ ــه اطالع ــی ب دست رس

کــرده و هــم بســرهای مناســبی بــرای مبــارزه بــا فســاد ایجــاد 

ــت  ــن اس ــا ای ــای م ــی از کاره ــه روزه، یک ــا هم ــت. م ــده اس ش

کــه روی اداره هــا فشــار بیاوریــم کــه کارهــای خــود را در ایــن 

بخــش اجــرا کننــد؛ چــون اگــر چیــزی را کــه مــا در آخــر ســال 

ــم  ــا خت ــه ت ــم ک ــش بخواهی ــاه پی ــار م ــد چه ــم، بای می خواهی

ســال اداره هــا، آن را آمــاده کنــد. 

صبــح کابــل: تعریــف شــا از فســاد چیســت؛ بــه صــورت 

ــای  ــاد در اداره ه ــام فس ــه ن ــزی ب ــه چی ــا چ ــا ب ــخص ش مش

حکومتــی، مبــارزه می کنیــد؟ 

ترابــی: تعریــف ســکرتریت ویــژه از فســاد؛ هــان تعریفــی 

اســت کــه در قوانیــن آمــده اســت. در کــد جــزای مــا، فســاد 

ــه ی  ــت. هم ــده اس ــف ش ــده و تعری ــورد آم ــت م اداری در بیس

ــاری  ــل متحــد الزامــی و اختی مــواردی کــه در کنوانســیون مل

اســت، در بخــش مبــارزه بــا فســاد اداری آمــده اســت. بــه 

ــوارد  ــی از م ــراد خیال ــتخدام اف ــکیل و اس ــال، تش ــه ی مث گون

قانــون،  را در  آن  افغانســتان  مــا در  امــا  اســت؛  اختیــاری 

اجبــاری کردیــم، از نــگاه بســر قانونــی ای کــه ما داریم، شــاید 

ــوارد  ــر آن، م ــالوه ب ــیم؛ ع ــته باش ــون را داش ــن قان مکمل تری

ــا  مشــخص دیگــر اســت کــه از صالحیــت  اداره هــای مبــارزه ب

فســاد اســت. بــه گونــه ی مثــال، اســتخراج غیرقانونــی معــادن، 

قاچــاق آثــار تاریخــی، غصــب زمیــن و مــوارد از ایــن قبیــل را، 

مــا جــزء جرایــم ســنگین مبــارزه بــا فســاد اداری مرکــز عدلــی 

ــت؛  ــا اس ــرای آن ه ــا در اج ــکل م ــم؛ مش ــرار دادی ــی ق و قضای

بــه دیگــر مــوارد خــوب رســیدگی صــورت گرفتــه؛ امــا ایــن ســه 

ــز  ــت. مرک ــش نیس ــردم، رضایت بخ ــر ک ــه ذک ــر را ک ــورد اخی م

عدلــی و قضایــی مــا بایــد در ایــن ســه مــورد زیادتــر کار کننــد.

صبــح کابــل: شــا می دانیــد کــه مــا در افغانســتان، 

ــی از  ــت، برخ ــه ی حکوم ــه گفت ــم و ب ــادی داری ــای زی قانون ه

ایــن قانون هــا حتــا در منطقــه نظیــر نــدارد؛ امــا چالــش عمــده 

ــن اســت. ســکرتریت  ــن قوانی در افغانســتان، عــدم اجــرای ای

ــه ی دارد؟  ــه نقش ــش چ ــن بخ ــژه در ای وی

از  اداره هــا  را در  قانــون  واقــع، تطبیــق  مــا در  ترابــی: 

ــه  ــاری ک ــر ب ــم؛ ه ــه می کنی ــل نهادین ــای عم ــق پالن ه طری

ــورد آن  ــی در م ــود و آگاه ــاخته می ش ــد س ــون جدی ــک قان ی

وجــود نــدارد و حتــا مقاومــت در برابــر تطبیــق آن صــورت 

می گیــرد؛ کاری کــه مــا در ایــن بخــش کردیــم، ایــن اســت کــه 

مــواردی از آن قانــون را در عملکــرد ادارات بیاوریــم. بــه گونه ی 

مثــال، قانــون ثبــت دارایی هــای مقام هــای حکومتــی؛ مــا 

متــام  اداراه هــا را بــر اســاس پــالن عمــل شــان، ملــزم بــه ایــن 

اداره ی  بــه  مربــوط  مقام هــای  دارایی هــای  کــه  ســاختیم 

شــان را ثبــت کننــد و بــه مــا گــزارش دهنــد. در بخــش قانــون 

دست رســی بــه اطالعــات نیــز، مــا عیــن کار را کردیــم. در 

ــم و  ــه ی اطالعــات ایجــاد کردی ســاختار هــر اداره، مرجــع ارائ

ــن  ــود در ای ــرد خ ــه از کارک ــت ک ــن اس ــه ای ــزم ب ــر اداره، مل ه

ــن کار،  ــه ای ــت ک ــت اس ــد. درس ــزارش دهن ــا گ ــه م ــش، ب بخ

موفقیــت صددرصــدی را نــدارد؛ هــم ارائــه ی اطالعــات و هــم 

ــا  ــدود 95 ت ــا، ح ــت دارایی ه ــش ثب ــا؛ در بخ ــت دارایی ه ثب

ــا در بخــش دست رســی  ــم؛ ام ــت داشــته ای 96 درصــد موفقی

ــد.  ــد باش ــا 55 درص ــا 50 ت ــت م ــاید موفقی ــات، ش ــه اطالع ب

دو دلیــل اصلــی در عــدم موفقیــت ایــن امــر وجــود دارد. 

اداره ی   50 حکومتــی،  اداره ی   60 از  کــه  ایــن  نخســت 

امــا  کرده انــد؛  ایجــاد  را  اطالع رســانی  مرجــع  بخــش  آن، 

اطالعاتــی کــه توســط خــود اداره هــا، بــدون تقاضــای کســی 

ــاز  ــا اطالعــات مــورد نی در ویب ســایت شــان نــرش می شــود، ب

ــی در  ــک اطالعات ــود بان ــت دارد. دوم. نب ــر مطابق ــردم، کم ت م

اداره هــا، از چالش هــای عمــده ی دیگــر هــر اداره ی حکومتــی 

افغانســتان اســت؛ زمانــی  کــه بانــک اطالعاتــی وجــود نداشــته 

باشــد، همه چیــز در کتاب هــای آرشــیف و مخــازن باشــد، 

دســته بندی ایــن معلومــات بــرای متقاضــی اطالعــات، بســیار 

ــک  ــر اداره، بان ــه ه ــت ک ــن اس ــا ای ــالش م ــت. ت ــوار اس دش

اطالعاتــی ای ایجــاد کنــد و ایــن اطالعــات دیجیتــال شــده و 

ــود. ــاده ش ــه آن س ــی ب دست رس

صبــح کابــل:  شــا در مــورد چالــش ثبــت دارایی هــا نیــز 

ــن  ــدی در ای ــت صددرص ــه موفقی ــد ک ــد و گفتی ــاره کردی اش

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــا چ ــن چالش ه ــد؛ ای ــته ای ــش نداش بخ

ترابــی: در بخــش ثبــت دارایی هــای مقام هــای حکومتــی، 

مشــکل در ثبــت آن نیســت؛ مشــکل در بررســی آن اســت. 

کنــار  در  می شــود،  فهرســت  مــا  بــرای  کــه  دارایی هایــی 

بررســی ابتدایــی ای کــه صــورت می گیــرد، بایــد بررســی دقیــق 

نیــز صــورت گیــرد. از ســویی هــم، شــا بــه صدهــا و هزارهــا 

مــوارد مشــکوک بــر می خوریــد. آن هــا را بایــد چگونــه بررســی 

ــی وجــود نداشــته باشــد  کــرد؛ وقتی کــه هیــچ بانــک اطالعات

ــت و  ــه، ملکی ــدر خان ــرد چق ــک ف ــام ی ــه ن ــم ب کــه در آن ببینی

زمیــن وجــود دارد؛ پــس تکمیــل ایــن رونــد، بســیار زمان گیــر 

ــود.  خواهــد ب

ــارزه  ــژه مب ــکرتریت وی ــه س ــالی ک ــل: در دو س ــح کاب صب

بــا فســاد اداری، آغــاز بــه کار کــرده اســت، چــه کارهــای 

مشــخصی صــورت گرفتــه و قــرار اســت چــه کارهــای دیگــری 

ــود؟ ــام ش انج

ترابــی: همــه ی نقشــه ی راه مــا در اســراتژی ملــی مبــارزه 

بــا فســاد اداری، ترســیم شــده اســت. مــا در حــال حــارض، روی 

ــم؛ امنیــت، بخــش  ــر از چهار-پنــج ســکتور مترکــز داری بیش ت

از  اقتصــادی، بخش هــای اداری و چگونگــی اســتخدام ها، 

ــر انحصــار  ــن ســکتورها بیش ت ــوارد اســت. ای ــن م ــه ی ای جمل

)state capture( شــده اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه در ایــن 

ــراد و شــبکه ها،  ــه اســت و توســط اف ســکتورها، فســاد نهادین

به گونــه ی سازمان دهی شــده، عمیقــا ریشــه دوانــده اســت. 

بنابــر ایــن، بــا یــک برخــورد ســطحی و جرمــی کــه شــخص یــا 

فــردی را محکــوم کنیــم و آن را بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی 

ــده،  ــار ش ــتم انحص ــن سیس ــد ای ــت. بای ــاز نیس ــی کارس معرف

ــوده اســت کــه  ــا کنــون ایــن ب شکســتانده شــود؛ تــالش مــا ت

اســتخدام ها را رقابتــی کــرده و سیســتم را دیجیتالــی کنیــم، 

ایــن کار تاکنــون تکمیــل نشــده و برخــی اداره هــا باقــی مانــده 

اســت. پــس، بزرگ تریــن چالشــی کــه داشــتیم، ســکتور 

امنیتــی مــا در قبضــه ی زورمنــدان بــود؛ چــه از نــگاه تعیینــات، 

چــه از نــگاه منابــع و چــه از نــگاه لوجســتیک و تــدارکات. 

بنابرایــن، در رونــد دیجیتال ســازی منابع بــرشی، اجنــاس، 

زیــادی  پیرشفت هــای  امنیتــی،  ســکتور  وســایط  و  ســالح 

داشــته ایم. وزارت دفــاع تکمیــل شــده و وزارت داخلــه نیــز بــه 

ــل خواهــد شــد. زودی تکمی

در بخــش اقتصــادی؛ پیــش از ایــن افغانســتان در لیســت 

ســیاه قــرار داده می شــد. ســکتور مالــی مــا، بــه اصطــالح عــام 

یــک اقتصــاد مافیایــی اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه اقتصــاد مــا بــر 

اســاس رقابــت ســامل و آزاد نیســت؛ بــل در قبضــه ی چنــد فــرد 

ــا  ــمول بانک ه ــرد، به ش ــاز می ب ــه از آن امتی ــت ک ــدود اس مح

ــا  ــادی م ــش اقتص ــته، در بخ ــال گذش ــا. در دو س و رصافی ه

منــع  و  پول شــویی  منــع  قانون هــای  تطبیــق  روی  بیشــر 

متویــل تروریــزم، مترکــز کرده ایــم کــه وضعیــت بــه شــکل 

ــی،  ــه ی مل ــش بودج ــت؛ در بخ ــرده اس ــر ک ــم گیری تغیی چش

پیرشفت هــا و شــفافیت زیــادی بــه میــان آمــده اســت؛ پیــش از 

ایــن بودجــه ی ملــی افغانســتان مثــل ایــن کــه لیالم باشــد، هر 

زورمنــدی می توانســت پــروژه ی دل خــواه خــود را در آن جــای 

دهــد، یکــی از میکانیزم هــای کــه بــه همــه اجــازه می دهــد تــا 

از بودجــه نظــارت کنــد، نــرش جزئییــات بودجــه اســت. شــا 

ــتان،  ــی افغانس ــای خصوص ــی از روزنامه ه ــزارش یک ــاهد گ ش

در مــورد چگونگــی مــرف کــد 91 بودیــد کــه چقــدر انعــکاس 

ــات  ــت جزئی ــر حکوم ــا اگ ــت؛ ام ــت داش ــرای حکوم ــی ب منف

بودجــه و کــد 91 را این گونــه مــرشح نــرش منی کــرد، هیــچ گاه 

امــکان ایــن وجــود منی داشــت کــه آن روزنامــه، بــه ایــن 

ــه ی  ــوارد در بودج ــن م ــد. ای ــدا کن ــی پی ــات دست رس معلوم

ــه  ــدگان بودج ــن، مرف کنن ــس از ای ــی آورد و پ ــات م اصالح

ــرد.  ــد ک ــورد خواه ــه برخ ــرف آن، محتاطان ــد 91، در م و ک

یــک چیــز را کــه بایــد در مــورد کــد 91 تصحیــح کنیــم، ایــن 

اســت کــه  آن مســأله فســاد نبــود؛ بــل چگونگــی مــرف 

آن بــود کــه در ایــن بخش هــا مــرف منی شــد. بایــد در 

ــه  ــری ک ــی دیگ ــد؛ اصالحات ــرف می ش ــر م ــای دیگ بخش ه

در بودجــه آمــده اســت، مــرف بودجــه ی ادارات اســت؛ پیــش 

از ایــن کم تــر اداره ی بــود کــه باالتــر از50 تــا 60 درصــد 

بودجــه اش را مــرف می کــرد؛ امــا حــاال شــا می دانیــد کــه 

ســطح مــرف بودجه هــا، از 80 تــا 90 و باالتــر از آن رســیده 

ــن  ــی از بی ــای خیال ــه پروژه ه ــت ک ــن اس ــش ای ــت، دلیل اس

رفتــه اســت؛ چــون اگــر پروژه هــای خیالــی باشــد، اداره کم تــر 

می توانــد از آن گزارش دهــی کنــد.  

ــای  ــرف کمک ه ــورد م ــکایت های در م ــل: ش ــح کاب صب

در  پالیســی هایی  دارد؛  وجــود  آن  حیف ومیــل  و  خارجــی 

ــورد  ــن م ــورد طــرح شــده اســت کــه حکومــت را  در ای ــن م ای

پاســخ گو کنــد؟ 

ــا  ــر؛ حت ــا در ســال های اخی ترابــی: یکــی از تالش هــای م

در ده ســال گذشــته، ایــن بــوده اســت کــه حســاب دهی 

حکومــت در برابــر کمک هــای خارجــی، بهــر شــود؛ امــا 

ــا  ــا، بن ــی و دونره ــه ی جهان ــه جامع ــت ک ــا اس ــکل این ج مش

بــه دالیــل مختلفــی، برخــالف تعهــدی کــه در بخــش ارائــه ی 

آنهــا  بــه حکومــت می دهنــد، عمــل می کننــد؛  معلومــات 

جزئیــات پــروژه را بــا حکومــت افغانســتان رشیــک منی کننــد، 

حتــا ارزیابی هایــی کــه از اداره هــای می کنــد و معلوماتــی 

کــه از مــا می گیــرد، دوبــاره بــه مــا رشیــک منی کننــد. برخــی 

ــرف  ــه از م ــژه ی دارد ک ــازرس وی ــکا، ب ــد، امری ــورها مانن کش

می کنــد؛  نظــارت  افغانســتان،  در  کشــورش  کمک هــای 

ــت.  ــت نیس ــا حکوم ــی ب ــا در هاهنگ ــای آن ه ــا ارزیابی ه ام

به گونــه ی مثــال، آن هــا گزارشــات ربــع وار دارنــد کــه هــر وقــت 

بــه  موقــع نــرش می شــود و منبــع خوبــی اســت بــرای متــام مــا؛ 

ــا مــا رشیــک منی شــود.  امــا ایــن معلومــات، پیــش از پیــش ب

در برخــی مــوارد، در ایــن گزارش هــا چیــزی انعــکاس داده 

ــدم  ــن، ع ــت؛ بنابرای ــی اس ــت عین ــالف واقعی ــه خ ــود ک می ش

رشیــک کــردن معلومــات پروژه هــای بــزرگ، توســط جامعــه ی 

ــزرگ  ــا ب ــی از چالش ه ــتان، یک ــت افغانس ــه حکوم ــی ب جهان

ــم.  ــدا می کنی ــا در آخــر از آن هــا اطــالع پی ــوده اســت کــه م ب

ــام »پرومــوت«  یــک پــروژه ی کالن 200 میلیــون دالــری، بــه ن

در افغانســتان مــرف شــده اســت؛ در حالی کــه از رونــد 

تطبیــق آن، بــا درخواســت های مکــرر، هیــچ معلوماتــی بــا مــا 

رشیــک منی شــود. 

5 اداره های حکومتی 50 درصد در ارائه ی اطالعات 
 ناموفق بوده است

از متجید تا نقد و اصالح

یامترابی
 رییس سکرتریت ویژه ی مبارزه با فساد اداری، اداره ی عالی ریاست جمهوری

علی شیر شهیر

گفت وگو کننده

اشاره: فساد پدیده ای که سال ها است نام افغانستان را در صدر فهرست کشورهای 

افغانستان  حکومت  است.  داده  قرار  پدیده  این  با  مبارزه  بخش  در  جهان،  بدنام 

می گوید که در سال های اخیر، مبارزه با این پدیده را به شکل سیستامتیک و عملی 

آغاز کرده است. این کشور، دو سال پیش، سکرتریت ویژه ی مبارزه با فساد اداری را 

در اداره ی عالی ریاست جمهوری ایجاد کرد. 

در گفت وگویی با یام ترابی، رییس سکرتریت ویژه ی مبارزه با فساد اداری، اداره ی 

عالی ریاست جمهوری، از او در مورد مؤثریت و پیرشفت  های این سکرتریت در بخش 

مبارزه با فساد پرسیده ایم. 

ــش از  ــادی؛ پی ــش اقتص در بخ

ایــن افغانســتان در لیســت ســیاه قــرار 

بــه  مــا،  مالــی  داده می شــد. ســکتور 

اصطــالح عــام یــک اقتصــاد مافیایــی 

اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه اقتصــاد مــا بــر 

اســاس رقابــت ســامل و آزاد نیســت؛ بــل 

در قبضــه ی چنــد فــرد محــدود اســت 

به شــمول  می بــرد،  امتیــاز  آن  از  کــه 

ســال  دو  در  رصافی هــا.  و  بانک هــا 

مــا  اقتصــادی  بخــش  در  گذشــته، 

بیشــر روی تطبیــق قانون هــای منــع 

تروریــزم،  متویــل  منــع  و  پول شــویی 

مترکــز کرده ایــم کــه وضعیــت بــه شــکل 

در  اســت؛  کــرده  تغییــر  چشــم گیری 

بخــش بودجــه ی ملــی، پیرشفت هــا و 

شــفافیت زیــادی بــه میــان آمــده اســت؛ 
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درخشان ترین  از  یکی  شک  بدون  زکریا،  فرید 

استعدادهای امریکایی است که از جامعه ی غنی 

امروز،  است.  کرده  دریافت  هدیه  عنوان  به  هند 

دانشگاه یل، در یک برنامه ی ویژه،  از زکریا دعوت 

تا در جمع دانش جویان و استادان این  کرده بود 

دنیای  مطرح  شخصیت های  از  جمعی  و  دانشگاه 

رییس  پرسش های  به  سیاست،  و  تجارت  علم، 

گوید.  پاسخ  لوین،  سی  ریچارد  آقای  دانشگاه، 

پرسش و پاسخ، مسائل مختلفی را در چهارگوشه ی 

می کرد. احتوا  امریکا  داخل  وضعیت  و  جهان 

یک ساعت طول  از  بیشر  برنامه، چیزی  متام 

بدون شک منی توانست  زکریا،  پاسخ های  کشید. 

پوشش  جامع  و  مفصل  طور  به  را  مسائل  همه ی 

که  بودند  او  سخنان  در  زیادی  نکته های  دهد. 

نیاز به توضیح و استداللی بیشر داشتند؛ اما وی 

آن چنان با مهارت، هوش مندی و دیدی تحلیلی به 

همه ی این مسائل رسیدگی کرد که در ختم برنامه، 

به  اشراک کنندگان  طوالنی  کف زدن  عالوه ی  بر 

اکرثیت  او،  دیدگاه های  به  ارج گذاشن  نشانه ی 

و  هوش مندی  تأثیر  تحت  پرسیدم،  که  را  کسانی 

اعراف  و  گرفته  قرار  او  خارق العاده ی  توان مندی 

وجود  شان  ذهن  در  زیادی  گرِه های  که  داشتند 

شده  برطرف  زکریا،  صحبت های  با  که  داشته 

»عالی«،  »شگفت انگیز«،  قبیل  از  تعبیراتی  اند. 

امثال  و  قدرت مند«  اما  »متواضع،  »خارق العاده«، 

داشت. چرخش  زبان ها  اکرث  روی  آن 

زکریا، از عراق و افغانستان رشوع کرد و به مسائل 

جهان اسالم، خاورمیانه، ایران، پاکستان، چین، هند، 

افریقا پرداخت و  امریکای التین و  اروپا، کشورهای 

بعد به وضعیت داخلی امریکا و سیاست های اوباما و 

مشکالت اقتصادی، سیاسی، بحران مالی، آینده ی 

دانش آموختگان  نقش  و  رسنوشت  و  امریکا  جهان، 

پرسش های  زمینه ها  متام  در  و  رسید  یل  دانشگاه 

پاسخ های کوتاه، سنجیده،  پاسخ گفت؛  را  فراوانی 

جامع و قناعت بخش. برای من جالب بود که او چگونه 

با بیانات ساده ، پیچیده ترین مسائل را باز می کرد و به 

گونه ای به آن ها می رسید که هم رییس دانشگاه و هم 

مخاطبان او حس رضایت و قناعت را به طور هم زمان 

تجربه می کردند.

من البته قسمت های زیادی از حرف های او را 

تجارتی  و  اقتصادی  ویژه ی  اصطالحات  که حاوی 

دقیق  طور  به  بود،  تکنولوژی  با  مرتبط  مسائل  و 

مسائل  به  وقتی  خصوص  به  منی توانستم؛  گرفته 

اقتصادی امریکا و کشورهای امریکای التین اشاره 

یا رقابت ظریف چین در نظام تجارت و  و  می کرد 

اقتصاد بین املللی را رشح می داد؛ اما روی هم رفته 

جهانی،  مسائل  مورد  در  که  بررسی هایی  از 

جامعه ی  و  امروز  جهان  تحوالت  و  سیاست ها 

به  را  دیدگاه هایش  می توانستم  داشت،  امریکایی 

کنم. دنبال  روشنی 

متولد  دارد:  جالبی  رکورد  زکریا،  فرید 

مقاله نویس،  خرنگار،  هندوستان،   1964

اساتید  از  و  نظریه پرداز،  تایم،  نرشیه ی  ویراستار 

شناخته شده ی مسائل سیاست خارجی در امریکا، 

در    GPS شبانگاهی  پربیننده ی  برنامه ی  مجری 

در  کارشناس مسائل سیاست گذاری  ان،  ان  سی 

پی  ان،  ان  سی  رسارسی  تلویزیونی  کانال های 

بی اس، و شبکه ی ای بی سی. تا قبل از اشتغال 

نرشیه ی  ویراستاران  از  نیوزویک،  نرشیه ی  در 

به  این سمت را در 28سالگی  افرز بوده که  فارن 

دست آورده است. وی دانش آموخته ی یل است و 

دکرای خود را از دانشگاه هاروارد زیر نظر ساموئل 

دیمیری  با  است.  کرده  دریافت  هانتینگتون 

بائو،  جای  وین  و  روسیه،  رییس جمهور  مدودف، 

و  پرطرف دار  مصاحبه های  چین،  نخست وزیر 

کتاب  نویسنده ی  او  است.  داده  انجام  مشهوری 

»جهان پس از امریکا«، »آینده ی آزادی«، »از ثروت 

خارج  و  داخل  در  کوته نگر  دموکراسی  قدرت:  تا 

کشور«، »رویارویی های امریکایی« و صدها مقاله ی 

بین املللی  و  امریکایی  معتر  نرشیات  در  دیگر 

را دارد که  بوردهای مختلف  است. زکریا عضویت 

امور  آن ها شورای ریاست دانشگاه یل در  از  یکی 

است. بین املللی 

مناقشه انگیز،  اقدام  یک  در  امسال  زکریا 

جایزه ای را که یک بنیاد امریکایی به نام »اتحادیه ی 

که  این  خاطر  به  بود،  کرده  اهدا  او  به  افرا«  ضد 

این اتحادیه با ساخت مسجد منهن مخالفت کرد، 

دوباره مسرد کرد. یکی از استادان امریکایی که در 

حاشیه ی جلسه ی دیدار با زکریا لحظه ای صحبت 

کردیم، می گفت: این مرد از چنان وزنه ای در افکار 

با  اگر  که  است  شده  برخوردار  امریکایی  عامه ی 

ریاست جمهوری هم مخالفت کند، مردم به حرفش 

بزرگی در  بها می دهند و حس می کنند که دلیل 

از  البته  استاد  این  دارد.  خود  مخالفت  این  پشت 

امریکا را حاوی  کسانی است که سیاست خارجی 

ابهامات زیادی می دانست که نه تنها افکار عامه ی 

جهانی را مخدوش کرده، بلکه از خلق اطمینان و 

نیز عاجز بوده است. قناعت در داخل کشور 

ریچارد لوین، از زکریا وضعیت عراق را پرسید؛ 

جمله ی  از   ،2003 سال  در  زکریا  که  کشوری 

طرف داران حمله ی نظامی بر آن بوده و از آن زمان 

تا کنون به طور مستمر این حمله را مفید و موثر 

اعالم کرده است. آیا او هنوز هم به وضعیت عراق 

جهانی  را  صدام  از  پس  جهان  و  است  خوش بین 

از  بامزه  با یک شوخی  بهر می داند؟ پاسخ زکریا 

خارجه ی  وزیر  کسینجر،  هرنی  دیدار  خاطرات 

پرقدرت  نخست وزیر  الی،  چوئن  با  امریکا  سابق 

این  در  تونگ، رشوع شد.  مائوتسه  زمان  در  چین 

خاطره، کسینجر از چوئن الی می پرسد که نظرش 

با  چوئن الی  چیست؟  فرانسه  انقالب  مورد  در 

زود  هنوز خیلی  می گوید: خوب،  خنده ی منکین 

زکریا   .... بگوییم!  سخن  مورد  این  در  که  است 

بگوییم  که  باشد  زود  خیلی  هنوز  شاید  گفت: 

حمله بر عراق و رسنگونی صدام چه اثراتی داشته 

است. بااین هم، او به روشنی تریح کرد که نجات 

او رژیم  از صدام، رخداد خوبی بود.  یافن جهان 

خواند  تاریخ  رژیم های  بدترین  از  یکی  را  صدام 

به  او  توسط  انسان  میلیون  دو  از  بیش  گفت:  و 

ادامه  عراق  علیه  تحریم  که  زمانی  در  رسید.  قتل 

از  از 50 هزار کودک عراقی  داشت، ساالنه بیش 

بی غذایی و بی دوایی می مردند و مهم تر از همه، با 

رهایی از صدام، در واقع امریکا از صدها ناگزیری 

در  انسان  میلیون ها  و  یافته  رهایی  خاورمیانه  در 

را  خویش  بهر  زندگی  و  رسنوشت  عراق  داخل 

آغاز کرده اند. او گفت: به دلیل این که هنوز هم 

انتحار  و  مبب   از  ناشی  عاطفی  حساسیت های  با 

اثرات  و قتل مواجه استیم، شاید دشوار باشد که 

جامع  و  دقیق  طور  به  را  تحول  این  پیامدهای  و 

امروز در  آنچه  اما مطمن استم که  بررسی کنیم؛ 

گذشته ی  با  وجه  هیچ  به  می افتد،  اتفاق  عراق 

عراق  آینده ی  و  نیست  مقایسه  قابل  کشور  این 

نیز نشان خواهد داد که این تحول برای منطقه و 

است. داشته  نیکویی  پیامدهای  جهان 

نباید  عراق  در  امریکا  که  کرد  تأکید  زکریا 

جنوبی  کوریای  در  خود  حضور  و  عمل  تجربه ی 

را فراموش کند. وی حضور یک تعداد از نیروهای 

امریکایی را در منطقه برای حفظ ثبات و توازن قوا 

موثر دانست و گفت که ایاالت متحده باید از رشد 

و پیرشفت عراق به طور صادقانه و شفاف حایت 

اوایل  تا  جنوبی  کوریای  برای  افزود:  زکریا  کند. 

سال های 1980 بیش از سی سال زمان گذشت تا 

این کشور رشد و پیرشفت خود را آغاز کرد و توانست 

بر مشکالت و دشواری های پس از جنگ غلبه کند. 

ترک  را  جنوبی  کوریای  امریکایی  نیروهای  اگر 

می کردند، امروز نه تنها در آن منطقه ی آسیا، بلکه 

در رسارس جهان وضعیت دشوارتری می داشتیم. او 

گفت: صدام مهره ای بود که هرگونه تحول و رشد 

مانع  را  خاورمیانه  سطح  در  و  کشورش  داخل  در 

هم  دیگری  موانع  که  آن  وجود  با  امروز  و  می شد 

در راه خود داریم؛ اما این موانع به هیچ صورت با 

بوده منی توانند. مقایسه  قابل  صدام 

نغز جرنال  از سخن  آینده ی عراق،  برای  زکریا 

داخلی  جنگ  بود،  گفته  که  کرد  یاد  پریوس 

کنند  باور  شیعه ها  که  می شود  ختم  وقتی  عراق، 

باخته  که  کنند  باور  سنی ها  و  اند  شده  برنده  که 

جدید  واقعیت  جدید،  باور  این  با  گفت:  او  اند. 

شیعه ها  وقتی  می شود.  درک  قابل  کشور  این  در 

باور کنند که قدرت را به دست آورده اند، دست از 

انتقام جویی برداشته و هراس از برگشت به گذشته 

را از ذهن خود دور می کنند و سنی ها وقتی باور 

حکومت  گذشته  مانند  منی توانند  دیگر  که  کنند 

کنند، موقعیت خود را با خشونت و مبب و آشوب به 

مخاطره منی اندازند. او گفت: درک عمیق جایگاه 

دریافت  به  همیشه  جدید،  واقعیت های  در  خود 

می کند.  کمک  معقول  حل  راه های 

)ادامه دارد(

فرید زکریا، هدیه ی هند به امریکا
عزیز رویش

زکریا، از عراق و 

افغانستان رشوع کرد 

و به مسائل جهان 

اسالم، خاورمیانه، 

ایران، پاکستان، چین، 

هند، اروپا، کشورهای 

امریکای التین و 

افریقا پرداخت و بعد به 

وضعیت داخلی امریکا 

و سیاست های اوباما 

و مشکالت اقتصادی، 

سیاسی، بحران مالی، 

آینده ی جهان، امریکا 

و رسنوشت و نقش 

دانش آموختگان دانشگاه 

یل رسید و در متام 

زمینه ها پرسش های 

فراوانی را پاسخ گفت؛ 

پاسخ های کوتاه، 

سنجیده، جامع و 

قناعت بخش.
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بــا  می لــرزد.  رسمــا  از  نحیفــش،  بــدن 

کاالیــی خیلــی نــازک بــر تــن و پاهایــی کــه 

مجــال راه رفــن را نــدارد، بــرای رهایــی خــود از 

اســت. کــرده  فــرار  شــوهرش  شــکنجه های 

زمانــی کــه لباســش را بــرای نشــان دادن زخــم 

هایــش بلنــد می کنــد، تــاب تحمــل دیدنــش 

بی گــان  را می بنــدم.  و چشــم هایم  نــدارم  را 

را  ظلمــی  چنیــن  خــود  هم نــوع  بــر  حیــوان 

روا  هــم  بــر  انســان ها  مــا  کــه  منــی دارد  روا 

می داریــم. 

خودبرتربینــی و قدرت طلبــی مــردان بــر زنــان، 

ــونت  ــوع خش ــچ ن ــال هی ــا از اِع ــده ت ــبب ش س

ــه هــر  ــان زیردســت خــود دریــغ نکــرده و ب ــه زن ب

طریــق ممکــن، بــرای زنــان زیردســت شــان زور و 

ســتم روا دارنــد؛ زندگــی را بــر آنــان ســیاه کــرده 

و طعــم شــیرین آســایش را بــرای شــان بــه تلخــی 

زهــر کننــد.

نامــش نیکبخــت اســت؛ امــا تأثیــر نامــش بــر 

ــی ای  ــت؛ بدبخت ــوده اس ــی ب ــی اش بدبخت زندگ

اســت.  منایــان  بدنــش  زخم هــای  در  کــه 

نیکبخــت، 20 ســال دارد، چهــار طفــل بــه دنیــا 

اســت.  بــاردار  را  پنجمــی اش  طفــل  و  آورده 

ــه ی  ــدل طویان نیکبخــت را ده ســال پیــش، در ب

ناچیــزی عروســی کــرده و از والیــات مرشقــی بــه 

ــت.  ــده اس ــل آم کاب

ــدا  ــمتی را پی ــوان قس ــش، منی ت ــام بدن در مت

کــرد کــه آثــار رضب وشــتم در آن موجــود نباشــد؛ 

ــر ایــن همــه شــکنجه، بیشــر  ــده ماندنــش زی زن

ــد.  ــزه می مان ــه معج ب

درســتی صحبــت  بــه  نیکبخــت منی توانــد 

ــه  ــه او را این گون ــن ک ــد از ای ــوهرش بع ــد. ش کن

خانــواده اش  بــه  داده،  قــرار  خشــونت  مــورد 

متــاش گرفتــه تــا بیاینــد و دخــر شــان را بــا خــود 

برنــد؛ دخــری کــه از خانــه ی شــوهر بیــرون 

ــت.  ــده اس ــا ش ــا ره ــده و در رسک ه ــه ش انداخت

ــرای  ــواده اش ب ــی کــه یکــی از اعضــای خان زمان

تحویــل گرفــن نیکبخــت می آیــد، او را در پشــت 

دروازه ی شــوهرش بیهــوش می بینــد.

آرام  اندکــی  کــه  ایــن  از  بعــد  نیکبخــت 

زندگــی اش  تلــخ  تجربــه ی  از  می گیــرد، 

ــیزده  ــه س ــی ک ــش، زمان ــال پی ــد. ده س می گوی

بــه  بــه خواســت خانــواده اش  داشــت،  ســال 

شــوهر داده می شــود؛ ازدواجــی کــه در مــورد 

بچــه  آن قــدر  او،  نــدارد؛  آگاهــی ای  هیــچ  آن 

ــد:  ــم منی دان ــا هــدف ازدواج را ه ــه حت ــت ک اس

ــر،  ــوی دیگ ــاری! از س ــن و اجب ــر س ــی زی عروس

شــوهر او نیــز چنــدان ســن و ســالی نــدارد و 

اســت. خــودش  هم ســن  هــم  شــاید 

در ابتــدا او مــورد خشــونت های خانــواده ی 

بالــغ  کــه  زمانــی  تــا  داشــته  قــرار  شــوهرش 

می شــود و هــم او و هــم شــوهرش، بــه روابــط 

زناشــویی پــی می برنــد. پــس از آن، مدتــی را 

ــک  ــه تحری ــا ب ــت؛ ام ــوب اس ــا او خ ــوهرش ب ش

خانــواده اش دیگــر شــوهر نیــز بــا هم دســتی 

ــد  ــرار می ده ــونت ق ــورد خش ــواده اش او را م خان

و بارهــا بــه بهانه هــای مختلــف او را لت وکــوب 

می کنــد. نیکبخــت پــی هــم بــاردار می شــود 

ــش  ــر زایان ــا ه ــی آورد. او، ب ــا م ــه دنی ــل ب و طف

بــه گونــه ی بــی رحانــه لت وکــوب می شــود؛ 

ــه ی اندکــی  ــه بهان ــه ی طفــل، ب ــه ی گری ــه بهان ب

تأخیــر در آمــاده شــدن غــذا و بهانه هــای دیگــری 

کــه کــم نیســت. رسانجــام پــس از ده ســال، در 

آخریــن مــورد بــر رس لباس هــای شســته شــده ای 

کــه روی طنــاب گذاشــته و فرصــت نکــرده پــس 

از خشــک شــدن آن را از طنــاب بــردارد؛ ایــن 

مــورد بهانــه ی می شــود کــه شــوهرش او را تــا 

حــد مــرگ لت وکــوب کــرده و از خانــه بیــرون 

ــدازد. بین

نیکبخــت دیگــر مجــال صحبــت کــردن نــدارد 

ــک  ــا اش ــه تنه ــن قص ــنیدن ای ــای او از ش و مام

بــه  نیکبخــت  شــوهر  می خواهــد  می ریــزد. 

عــوض هــر خشــونتی کــه علیــه نیکبخــت کــرده 

ــد. ــواب بده ــت، ج اس

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

زنیکهبیدلیلشکنجهمیشود

افسانه یاس

اســت؛  نیکبخــت  نامــش 

زندگــی اش  بــر  نامــش  تأثیــر  امــا 

بدبختــی بــوده اســت؛ بدبختــی ای کــه 

اســت.  منایــان  بدنــش  زخم هــای  در 

نیکبخــت، 20 ســال دارد، چهــار طفــل 

بــه دنیــا آورده و طفــل پنجمــی اش را 

ســال  ده  را  نیکبخــت  اســت.  بــاردار 

ناچیــزی  طویانــه ی  بــدل  در  پیــش، 

عروســی کــرده و از والیــات مرشقــی بــه 

کابــل آمــده اســت. 
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بدیــن وســیله بــه تاســی از فقــره )2( مــاده چهــل و ســوم قانــون تــدارکات بــه اطــالع 

عمــوم رســانیده میشــود اداره ترانســپورت جــاده، وزارت ترانســپورت در نظــر دارد پروژه 

ــوژی( مــورد رضورت مرکــز ایــن اداره  ــدارک تجهیــزات دفــر )وســایل تکنال ــه و ت تهی

بــه رشکــت تجارتــی خالــد ســبحان دارنــــــــده جـــــــــواز منــر )46893( ریاســت 

عمومــی  ثبــت مرکــزی  و مالکیــت فکــری وزارت محــرم تجــارت و صنایــع واقــع ارزان 

قیمــت، کابــل، افغانســتان را بــه قیمــت مجموعــی  مبلــغ ۷,592,388 هفــت میلیون 

و پنجصــد و نــود و دو هــزار و ســه صــد و هشــتاد و هشــت افغانــی اعطــا منایــد.

اشــخاص حقیقــی و حکمــی  کــه هــر گونــه  اعــراض در زمینــه داشــته باشــند مــی 

تواننــد اعــراض خویــش را از تاریــخ نــرش ایــن اعــالن الــی هفــت روز تقویمــی  طــور 

کتبــی تــوام بــا دالیــل آن بــه ریاســت تــدارکات اداره ترانســپورت جــاده، وزارت 

ترانســپورت، واقــع انصــاری وات متصــل رادیــو تلویزیــون ملــی، وفــق  احــکام  مــاده 

ــد. ــه مناین ــدارکات ارای ــون ت پنجاهــم قان

ــی تکمیــل میعــاد فــوق  الذکــر و  ــوده و ال ــرارداد نب ــه معنــی عقــد ق ــه ب ــن اطالعی ای

ــد شــد. ــد نخواهن ــرارداد منعق ــی بعــدی، ق طــی مراحــل قانون

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $
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اطالعیهتصمیماعطایقرارداد

عامــه  روابــط  امــور  در  ریاســت جمهوری  ارشــد  مشــاور 

افغانســتان،  دولــت  کــه  می کنــد  تأکیــد  اســراتژیک،  و 

آمادگی هــای الزم را بــه منظــور جلوگیــری از گســرس ویــروس 

ــت. ــه اس ــت گرفت ــور، روی دس ــن کش ــا در ای کرون

ــت  ــک نشس ــوت( در ی ــنبه )26 ح ــر، روز دوش ــد عم وحی

کابــل،  و شــهرداری  وزارت داخلــه  بــه  کــه  خــری گفــت 

هدایــت داده شــده تــا جلــو مراکــزی کــه امــکان تجمــع زیــاد 

مــردم در آن وجــود دارد را، بگیرنــد.

او افــزود: »وزارت داخلــه و شــهرداری کابــل، بــه متــام 

مســؤوالن ســالن های عروســی هدایــت می دهــد تــا متــام 

مــورد  در  تصمیــم  عیــن  کننــد.  لغــو  را  خــود  برنامه هــای 

ــود دارد و در  ــی وج ــای عموم ــازی و حام ه ــای آب ب حوض ه

ــد.« ــد ش ــل خواه ــه عم ــه، قاطعان ــن زمین ای

ثبــت احــوال  بــه ریاســت های  آقــای عمــر گفــت کــه 

ــت  ــی، هدای ــناس نامه های الکرونیک ــپورت و ش ــوس، پاس نف

ــه  ــات ب ــه ی خدم ــور ارائ ــه منظ ــی را ب ــا راه بدیل ــده ت داده ش

مــردم، پیــدا کننــد تــا از تجمــع شــهروندان جلوگیــری شــود.

او، عــالوه کــرد کــه بــه وزارت صحــت و شــهرداری کابــل، 

هدایــت داده شــده تــا بــرای نانوایی هــا، قصابی هــا، ســلانی ها، 

ــی  ــی صح ــه ی آموزش ده ــا، زمین ــی ها و دکان ه ــرکاری فروش ت

و جلوگیــری از ویــروس کرونــا را فراهــم کنــد؛ زیــرا در ایــن 

ــروس وجــود دارد. ــیوع وی مکان هــا، احتــال ش

آقــای عمــر، گفــت کــه اســتفاده از پــول نیــز، یکــی از 

عوامــل مبتــال شــدن بــه ویــروس کرونــا اســت و از همیــن  رو، 

بــه بانک هــای افغانســتان و حتــا بــه رسای  شــهزاده، هدایــت 

داده شــده کــه تــالش کننــد تــا پول هــا پیــش از توزیــع، ضــد 

عفونــی شــود.

ــتقل  ــه اداره ی مس ــر، ب ــد عم ــه ی وحی ــه گفت ــان ب هم چن

ارگان هــای محلــی و وزارت احیــا و انکشــاف دهــات، هدایــت 

داده شــده تــا رهنمودهــای صحــی را بــه والی هــا بفرســتند تــا 

ــا، در ســطح  ــروس کرون ــورد وی کمیته هــای آگاهی دهــی در م

ــود. ــال ش ــتاها فع ــوالی ها و روس ولس

آقــای عمــر، گفــت کــه دولــت افغانســتان، تصمیــم گرفتــه 

ــا  ــروس کرون ــی در مــورد جلوگیــری از وی ــا برگه هــای تبلیغات ت

ــه متــام مناطــق  ــه، ب ــاع و داخل ــق وزارت دف را چــاپ و از طری

افغانســتان منتقــل کــرده و بــه مــردم توزیــع کنــد.

ــه  ــرده ک ــالم ک ــع، اع ــارت و صنای ــای تج ــزود: »اتاق ه او اف

بــا اســتفاده از بنــدر ترکمنســتان، مــواد غذایــی را انتقــال 

ــود مــواد غذایــی نیــز  می دهــد و نگرانــی مــردم در مــورد کم ب

حــل می شــود.«

آقــای عمــر تریــح کــرد، بــا اداره ی اتــرا، صحبــت خواهــد 

ــی  ــه پیام های ــد ک ــی را وادار کن ــای مخابرات ــا رشکت ه ــد ت ش

را در مــورد جلوگیــری از ویــروس کرونــا، بــه مــردم برســاند.

گفتنــی اســت کــه محمــدارشف غنــی، یک شنبه شــب 

)25 حــوت( فرمــان ایجــاد کمیتــه ی دولتــی ارتباطــات عامــه 

بــه منظــور وقایــه و جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا در 

افغانســتان را صــادر کــرد. وحیــد عمــر، بــه عنــوان رییــس ایــن 

ــت. ــده اس ــته ش ــه گاش کمیت

وزیــر صحــت، از مــردم افغانســتان خواســته اســت تــا 

رهنمودهــای صحــی در مــورد ویــروس کرونــا را تطبیــق کننــد؛ 

در غیــر آن، در ایــن کشــور، فاجعــه ی انســانی رخ خواهــد داد.

از چاشــت روز دوشــنبه )26  فیروزالدیــن فیــروز، پــس 

ــروس  ــد وی ــه هرچن ــت ک ــری گف ــت خ ــک نشس ــوت( در ی ح

کرونــا در افغانســتان وارد مرحلــه ی گــردش اجتاعــی نشــده؛ 

ــرار دارد. ــرار ق ــت اضط ــور، در حال ــن کش ــا ای ام

او افــزود: »در وضعیــت اضطــرار قــرار داریــم. بــه مــردم 

صــدا می کنــم کــه هــر کدام تــان، مبلــغ صحــی شــوید و 

ــق آن  ــانید و طب ــران برس ــه دیگ ــت را ب ــای وزارت صح پیام ه

عمــل کنیــد تــا مــردم را از ایــن فاجعــه نجــات دهیــد، در غیــر 

آن، بــا ســهل انگاری منتظــر فاجعــه ی انســانی باشــید. در آن 

ــؤولیت دردی را  ــرار از مس ــه ف ــردن و ن ــت ک ــه مالم ــه، ن مرحل

ــرد.« ــد ک دوا خواه

آقــای فیــروز، گفــت کــه مرحلــه ی گــردش اجتاعــی 

ــا در افغانســتان، آغــاز نشــده و هــر مــوردی کــه  ویــروس کرون

تثبیــت شــده، از بیــرون آمــده اســت؛ امــا اگــر ایــن ویــروس در 

ــکان  ــا ام ــده و حت ــر ش ــط جدی ت ــود، رشای ــرش ش ــه منت جامع

ــت. ــد داش ــود خواه ــا وج ــردم در خانه ه ــن م قرنطی

ــای  ــه آمادگی ه ــود، ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ او، در بخ

وزارت صحــت بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا در والیــت هــرات 

اشــاره کــرده و گفــت: »هشــت و نیم میلیــون افغانــی پــول نقــد 

ــی  ــه ی طب ــون ادوی ــه هــرات ارســال شــده، حــدود 12 میلی ب

ارســال شــده، پنــج میلیــون افغانــی تجهیــزات طبــی انتقــال 

یافتــه، در لیســتی کــه در تــدارکات ملــی در حــال خریــد 

اســت، ســهم هــرات معــادل نصــف افغانســتان اســت.«

آقــای فیــروز، تریــح کــرد، در کنــار شــفاخانه ی صــد 

ــه  ــال ب ــراد مبت ــداری از اف ــرای نگه ــرات ب ــه در ه ــری ک بس

ویــروس کرونــا ایجــاد شــده، بــه زودی، یــک شــفاخانه ی 

ــن  ــت ای ــد و ظرفی ــد ش ــال خواه ــز فع ــر نی ــری دیگ 300 بس

شــفاخانه ها، تــا یــک هــزار بســر ارتقــا خواهــد یافــت.

ــا در  ــا تنه ــروس کرون ــش وی ــه آزمای ــت ک ــان گف او هم چن

کابــل انجــام می شــود. بــه گفتــه ی او، در حــال حــارض، وزارت 

صحــت حــدود 30 هــزار کیــت تشــخیصیه ی ویــروس کرونــا را 

در اختیــار دارد و قــرار اســت بــه زودی، 30 هــزار کیــت دیگــر 

نیــز بــه افغانســتان منتقــل شــود.

ــرای 50  ــی، ب ــت آزمایش ــر کی ــه ه ــت ک ــروز، گف ــای فی آق

ــر  ــر کــدام آن، 1500 دال ــر اســتفاده می شــود و قیمــت ه نف

ــت. ــی اس امریکای

ــا  ــر اســاس آمــار منتــرش شــده از ســوی وزارت صحــت، ت ب

ــت  ــتان ثب ــا در افغانس ــروس کرون ــت وی ــورد مثب ــون 22 م کن

ــرات، 3  ــورد در ه ــار، 13 م ــن آم ــاس ای ــر اس ــت. ب ــده اس ش

مــورد در ســمنگان، 2 مــورد در لوگــر و چهــار مــورد دیگــر نیــز 

در والیت هــای بلــخ، دایکنــدی، بادغیــس و کاپیســا ثبــت 

شــده اســت.

ــده  ــاهده ش ــرادی مش ــا، در اف ــروس کرون ــت وی ــوارد مثب م

کــه در جریــان یــک مــاه گذشــته، بــه ایــران، بــه ویــژه شــهر قـُـم 

ــن کشــور ســفر داشــته اند. ای

بــه دنبــال افزایــش مــوارد مثبــت ویــروس کرونــا و افزایــش 

ــد  ــه، تأکی ــتان، وزارت داخل ــی در افغانس ــواد خوراک ــت م قیم

کــرده اســت کــه بــا احتــکار کننــدگان، برخــورد قانونــی 

ــد. ــد ش خواه

وزارت داخلــه، روز دوشــنبه )26 حــوت(، در اعالمیــه ای 

ــتان،  ــا در افغانس ــس از شــیوع ویــروس کرون ــه اســت پ گفت

شــاری از تاجــران، مــواد ارتزاقــی، اولیــه و مرفــی را در 

بازارهــا احتــکار کــرده و قصــد دارنــد تــا آن را بــا قیمــت بیشــر 

ــروش برســانند. ــه ف ب

در اعالمیــه آمــده اســت کــه عملکــرد تاجــران، خــالف 

ارزش هــای انســانی و اســالمی بــوده و بــر اســاس قانــون نیــز، 

ایــن کار جــرم پنداشــته می شــود.

در مــاده ی 800 کــود جــزا آمــده اســت: »شــخصی کــه بــه 

ــر از قیمــت  ــا فــروش نــرخ بلندت مقصــد ســودجویی بیشــر ی

ــه  ــاز عام ــورد نی ــی م ــی و مرف ــه، ارتزاق ــواد اولی ــی م رقابت

ــا  ــاع ورزد ی ــواد مذکــور امتن ــا از عرضــه ی م ــد ی را پنهــان کن

ــرشوط  ــود، م ــخاص ش ــایر اش ــط س ــه ی آن توس ــع عرض مان

بــر اینکــه مــواد احتــکار شــده منجــر بــه کمبــود مــواد اولیــه 

ــکار  ــرم احت ــب ج ــود، مرتک ــازار ش ــا در ب ــش قیمت ه و افزای

مجــازات  فصــل،  ایــن  احــکام  مطابــق  و  شــده  شــناخته 

می شــود.«

ــه  ــردی ک ــزا، ف ــود ج ــاده ی 802 ک ــاس م ــان، براس هم چن

دســت بــه احتــکار بزنــد، عــالوه بــر مصــادره ی مــواد احتــکار 

ــز محکــوم می شــود. ــر نی ــه حبــس قصی شــده، ب

در همیــن حــال، وزارت داخلــه، بــه نیروهــای پولیــس 

دســتور داده اســت تــا بــا افــرادی کــه دســت بــه احتــکار 

ایــن وزارت،  بــر اســاس قانــون برخــورد کننــد.  می زننــد، 

صــورت  در  تــا  اســت  خواســته  افغانســتان  شــهروندان  از 

ــه شــاره ی »119 پولیــس«  مشــاهده ی مــوارد این چنینــی، ب

متــاس بگیرنــد.

ایــن در حالــی اســت کــه تــا کنــون، 22 مــورد مثبــت 

افغانســتان شناســایی شــده اســت. ویــروس کرونــا در 

ــرد مشــکوک  وزارت صحــت، اعــالم کــرده اســت کــه 3۷ ف

ــرات،  ــت ه ــیدایی والی ــفاخانه ی ش ــا، از ش ــروس کرون ــه وی ب

فــرار کرده انــد.

وحیداللــه مایــار، ســخن گوی وزارت صحــت، بــه روزنامــه ی 

ــتان  ــک دوس ــا کم ــراد، ب ــن اف ــه ای ــد ک ــل می گوی ــح کاب صب

و  شیشــه ها  شکســن  درگیــری،  از  بعــد  شــان،  اقــارب  و 

لت وکــوب داکــران شــفاخانه ی شــیدایی، فــرار کرده انــد.

او می افزایــد: »کارمنــدان صحــی در خــط مقــدم نــرد 

بــا ویــروس کرونــا قــرار دارنــد، امــا بــا تاســف کــه توســط 

زورگویــان تهدیــد و لت وکــوب شــدند. پولیــس موظــف در 

شــفاخانه هــم هیچ گونــه همــکاری نکــرده اســت.«

از ســویی هــم، عبدالحکیــم متنــا، رییــس صحــت عامــه ی 

والیــت هــرات، گفتــه اســت کــه 38 نفــر بــه شــمول 2 زن و 36 

مــرد، از شــفاخانه ی شــیدایی فــرار کرده انــد. او افــزوده اســت 

ــروس  ــه وی ــال ب ــرد مبت ــک ف ــا ی ــراد، تنه ــن اف ــان ای ــه از می ک

کرونــا بــوده اســت.

مــورد  حــارض، 1۷  حــال  در  آقــای متنــا،  گفتــه ی  بــه 

مشــکوک بــه ویــروس کرونــا، در شــفاخانه ی شــیدایی بســری 

ــتند. اس

گفتنــی اســت کــه تــا کنــون 22 مــورد مثبــت ویــروس 

ــان، 13  ــن می ــت. از ای ــده اس ــت ش ــتان ثب ــا در افغانس کرون

مــورد در هــرات، 3 مــورد در ســمنگان، 2 مــورد در لوگــر و 

دایکنــدی،  بلــخ،  والیت هــای  در  نیــز  دیگــر  مــورد  چهــار 

بادغیــس و کاپیســا ثبــت شــده اســت.

مقام هــای امنیتــی، تأییــد می کننــد کــه یــک کــودک 

هشــت ســاله، در مربوطــات ولســوالی بگرامــی کابــل، توســط 

ــل رســیده اســت. ــه قت ــان ب آدم ربای

فــردوس فرامــرز، ســخن گوی پولیــس کابــل، بــه روزنامــه ی 

ــک  ــوت( ی ــنبه )25 ح ــه روز یک ش ــد ک ــل می گوی ــح کاب صب

کــودک هشــت ســاله توســط آدم ربایــان در ولســوالی بگرامــی 

ربــوده شــده و بــه قتــل رســیده اســت.

نــام  بــه  فــردی  پولیــس،  نیروهــای  کــه  می افزایــد  او 

ــده اســت، بازداشــت  ــن پرون ــی ای ــه را کــه عامــل اصل عطاولل

کرده انــد.

روز یک شــنبه  کــودک  »ایــن  فرامــرز، می گویــد:  آقــای 

ربــوده شــده بــود و جســدش چنــد ســاعت بعــد در ولســوالی 

ــت و  ــده بازداش ــن پرون ــی ای ــل اصل ــد. عام ــدا ش ــی پی بگرام

بــه منظــور تحقیقــات بیشــر، بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی 

ــل  ــه دلی ــت ک ــخص نیس ــون مش ــا کن ــت. ت ــده اس ــی ش معرف

ــر.« ــا خی ــوده و ی ــداد مشــکالت خانوادگــی ب ــن روی ــی ای اصل

ــاوز  ــد از تج ــان بع ــه آدم ربای ــد ک ــی گفته ان ــد منابع هرچن

جنســی بــر ایــن کــودک، او را بــا رضبــات چاقــو بــه قتــل 

رســانده، امــا ســخن گوی پولیــس کابــل می گویــد کــه جســد 

ایــن کــودک، بــه طــب عدلــی انتقــال یافتــه و تــا کنــون، 

ــورت  ــاوز ص ــر او تج ــا ب ــه آی ــده ک ــخص نش ــه ی آن مش نتیج

ــر. ــا خی ــت و ی ــه اس گرفت

ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن نیــز، رویدادهــای 

ــت. ــاده اس ــاق افت ــل اتف ــت کاب ــی، در والی این چنین

ریاســت جمهوری،  پیشــین  نامــزد  نبیــل،  رحمت اللــه 

ــا دو  ــح ب ــرات صل ــوی مذاک ــه س ــن ب ــه رف ــد ک ــد می کن تأکی

رییس جمهــور، نگران کننــده بــوده و خطرهــای ناگــواری را در 

ــی خواهــد داشــت. پ

آقــای نبیــل کــه پــس از چاشــت روز دوشــنبه )26 حــوت(، 

در یــک نشســت خــری ســخن گفــت، از محمــدارشف غنــی و 

عبداللــه عبداللــه، خواســت تــا جنجال هــای سیاســی را کنــار 

گذاشــته و بــه گونــه ی متحــد، بــه ســوی مذاکــرات صلــح بروند.

او افــزود: »از چهره هــای سیاســی، می خواهیــم تــا نگرانــی 

مــردم افغانســتان را درک کــرده و بــه جنجال هــای شــان پایــان 

ــال  ــش فع ــم داع ــد، ه ــه یاب ــت ادام ــن وضعی ــر ای ــد. اگ بدهن

می شــود و هــم مــا ارزش هــای خــود را تقســیم خواهیــم کــرد. 

نگرانی هایــی هــم در مــورد ظهــور گروه هــای نیابتــی دیگــر بــا 

حایــت کشــورهای همســایه وجــود دارد.«

آقــای نبیــل گفــت کــه اگــر وضعیــت جــاری کنــرل نشــود، 

ــه  ــی، عبدالل ــط »غن ــه جانبه توس ــی، س ــرات بین االفغان مذاک

ــان  ــروه طالب ــت، گ ــد و در نهای ــد ش ــزار خواه ــان« برگ و طالب

برنــده ی جنــگ و صلــح خواهــد بــود.

او، در بخــش دیگــری از ســخنان خــود، تالش هــای زملــی 

خلیــل زاد، مناینــده ی ویــژه ی وزارت خارجــه ی امریــکا در امــور 

صلــح افغانســتان را مشــکوک خوانــد.

پــول  طالــب  بــه  هــم  »خلیــل زاد  گفــت:  نبیــل  آقــای 

می دهــد و هــم بــه نیروهــای امنیتــی؛ تالش هــا و نیــت او 

در قبــال افغانســتان مشــکوک اســت. وقتــی وارد افغانســتان 

و  می دهــد  مختلفــی  پیام هــای  طرف هــا  بــرای  می شــود، 

ــه  ــر ب ــان در قط ــا طالب ــاال حت ــد. ح ــک می کن ــا را تحری آن ه

خلیــل زاد اطالعــات ارائــه می کننــد.«

رحمت اللــه نبیــل، طــرح حکومــت مصالحــه ی ملــی را بــرای 

بیرون رفــت افغانســتان از بحــران کنونــی، پیشــنهاد کــرد.

زملــی خلیــل زاد، بــه تازگــی، فهرســت اعضــای هیــأت 

ــا شــاری از چهره هــای سیاســی،  مذاکره کننــده ی صلــح را ب

ــت. ــته اس ــان گذاش در می

ــن،  ــم امی ــتم، کری ــور دوس ــت، بات ــن فهرس ــاس ای ــر اس ب

رضار مقبــل، محمــد ناطقــی، رســول طالــب، حبیبــه رسابــی، 

کلیم اللــه نقیبــی، جــرنال ایــوب انصــاری، اورزال نعمــت، نــادر 

نــادری، متیــن بیــگ، زینــب موحــد، عنایت اللــه بلیــغ، رشیفــه 

ــد کــه از ســوی  ــرادی  ان ــوال، اف زرمتــی و عبدالهــادی ارغندی

دولــت افغانســتان، بــرای مذاکــره بــا مناینــدگان طالبــان، 

انتخــاب شــده  انــد.

دولــت  ســوی  از  رســمی  گونــه ی  بــه  فهرســت،  ایــن 

اســت. نشــده  تأییــد  افغانســتان 

قــرار بــود 10 روز بعــد از امضــای توافق نامــه ی صلــح 

میــان امریــکا و طالبــان، گفت وگوهــای مســتقیم میــان دولــت 

ــان، اعــالم  ــا گــروه طالب ــاز شــود؛ ام ــان آغ افغانســتان و طالب

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

ــه دنبــال آن، محمــدارشف غنــی، فرمــان عفــو، مجــازات  ب

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

ــه  ــاره ب ــه دوب ــن ک ــه رشط ای ــب، ب ــان طال ــرح، زندانی ــن ط ای

ــد. ــد ش ــد، آزاد خواهن ــگ برنگردن ــدان جن می

از ســویی هــم، ســخن گوی دفــر سیاســی طالبــان در 

ــا آزادی مــرشوط  قطــر، تأکیــد کــرده اســت کــه ایــن گــروه، ب

ــت. ــف اس ــش مخال زندانیان

ســهیل شــاهین، بــه خرگــزاری رویــرز گفتــه اســت: »مــا 

هرگــز بــا آزادی مــرشوط زندانیــان خــود توافــق نخواهیــم کــرد 

ــه یک بارگــی آزاد شــوند.« ــد ب و همــه بای
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توسعه نیافته؛ اما تاریخ  افغانستان کشوری است عمدتاً 

و  فرازوفرودها  و  تاریخی  مهم  تحوالت  سلسله  یک  با  آن 

خورده   گره  فرهنگی  و  اجتاعی  سیاسی،  آشفتگی های 

رسزمینی  »افغانستان  گودوین:  جیسن  گفته ی  به  است. 

است که متدن ها را در خود فرو بلعیده و در دل شن زارها 

آماج  خود  رسزمین،  همین  اما  است؛  داشته  نهان 

کاوش ها، مساحی ها و فریب ها بوده و با جر به زیر فرمان 

افغانستان  که  گفت  می توان  وجود  این  با  آمده  است.« 

برای  رقابت  و  ستیز  میدان  دوره ها  از  بسیاری  در  کنونی، 

قدرت های بیرونی بوده  است که این حرکت ها، پیامدهای 

با توجه به این  فاجعه آمیز را به  وجود آورده اند. هم-چنین 

امر، رژیم های که تاکنون در افغانستان حکومت کرده اند، 

پیدایش  بوده اند.  استبدادی  خصلت  دارای  آن  بیش تر 

طالبان در افغانستان نیز با این خصیصه، یعنی استبداد و 

است.  بوده  هم راه  خشونت 

از طاُلّب مدارس دینی– مذهبی   گروه طالبان متشکل 

قبایل پشتون  از  افرادی  را  این گروه  پاکستان اند و عمدتاً 

مذهبی  دینی–  مدارس  در  گروه،  این  می دهند.  تشکیل 

پاکستان آموزش دیده اند و از تراوش های عقاید ابن تیمیه، 

طالبان  شده اند.  بارور  مودودی  ابواالعلی  و  قطب  سید 

لحاظ  از  دیوبندی اند.  مکتب  پیرو  و  سلفی   تفکر  دارای 

احیای  اصل،  مهم ترین  دیوبندی  اندیشه ی  در  سیاسی، 

به  وابسته  گروه های  عمده ترین  است.  اسالمی  خالفت 

العلای  »جمعیت  از  عبارت  پاکستان  در  دیوبندی  مکتب 

»سپاه صحابه«   و  اهل حدیث«  العلای  »جمعیت  اسالم«، 

اند که طالبان با هر سه این گروه ارتباط نزدیک دارند و از 

می شوند. مادی  و  معنوی  حایت های  آن ها  سوی 

در ظهور طالبان به عنوان قدرت سیاسی در افغانستان 

دو عامل نقش دارد. یکی عامل داخلی است: پس از سقوط 

اختالف های  به دلیل  افغانستان،  در  کمونیستی  حکومت 

و طالبان  افغانستان رخ داد  قومی، جنگ های داخلی در 

از این زمینه برای به قدرت رسیدن خویش استفاده کردند. 

کشورهای  طالبان  پیدایش  در  است:  خارجی  عامل  دیگر 

و  داشتند  اساسی  نقش  پاکستان  و  عربستان  امریکا، 

از  را  طالبان  منافع  شان،  به  رسیدن  برای  کشور  سه  این 

کشورها  این  می کردند.  حایت  تسلیحات  و  مالی  لحاظ 

خاورمیانه  در  دست نشانده  حکومت  یک  می خواستند، 

داشته باشند تا از آن طریق بتوانند، منافع کشورهای ایران، 

سال  در  طالبان  این رو،  از  کنند.  تهدید  را  هند  و  روسیه 

1996م، در افغانستان در مدت بسیار کوتاه، تحت عنوان 

نظام  و  دادند  انجام  را  قدرت  جابه جایی  اسالمی  امارت 

بر مردم تحمیل  را  قوانین ظاملانه ی خویش  و  استبدادی 

با نام »اسامه  کردند. چنان چه »پیر ال برگن« در کتابش 

حکومت داری  خصیصه ی  را  جنایت  و  استبداد  الدن«  بن 

طالبان می داند. به گفته ی برگن، طالبان داکر نجیب الله 

در  و  کرده  بیرون  متحد  ملل  سازمان  مقر  از  را  برادرش  و 

چهارراه آریانا به دار آویختند. هم چنین طالبان عبدالعلی 

را  هزاره ها  به ترتیب  و  کشتند  نیز  را  هزاره ها  رهر  مزاری 

قتل عام کردند. طالبان از سال 1966 – 2001م، تحت 

عنوان امارت اسالمی، بر مردم افغانستان حکومت کردند و 

هر نوع جنایت و خشونت را در حق مردم روا داشتند. زیرا 

متام اعال  شان را به  نام دفاع از دین، توجیه می کردند. 

منادهای  متام  با  خویش  حکومت داری  دوران  در  طالبان 

طالبان  خصومت  مخالفت  پرداختند.  به  مدرن  جهان 

آتش زدن  زنان،  آموزش  منع  با  مدرن  جهان  منادهای  با 

مکتب ها و تخریب آثار باستانی و فرهنگی به خوبی درک 

می شود.

تجارت  مرکز  بر  حمله  11/سپتامر/2001م،  حادثه ی 

بن  اسامه  به رهری  القاعده  از سوی  نیویورک  در  جهانی 

الدن سبب شد که امریکا تغییر موضع دهد و پس از این 

حمالت  تروریسم،  علیه  جنگ  عنوان  تحت  امریکا  حادثه، 

پناه  به دلیل  را  طالبان  و  منود  آغاز  افغانستان  در  را  خود 

دادن به القاعده، از قدرت در افغانستان برکنار کرد. اکنون 

که  می گذرد  دهه  دو  به  نزدیک  طالبان  سقوط  از  پس 

افغانستان  علیه حکومت  تروریستی  به عنوان گروه  طالبان 

می جنگند. با گذشت نزدیک به دو دهه، امریکا دوباره تغییر 

موضع داده و گفت وگوهای پروسه ی صلح با طالبان را روی 

دست گرفته است. از نخستین نشست 12/اکتر/2018م، 

امریکا و طالبان در خصوص پروسه ی صلح، نزدیک  میان 

به یک-ونیم سال می گذرد و روی هم رفته، گفت وگوها میان 

رسیده  آن  زمان  حاال  است.  شده   نهایی  طالبان  و  امریکا 

بنابراین،  شود.  رشوع  بین االفغانی  مذاکرات  به زودی  که 

رضورت تأمل در باره ی گفت وگوها با طالبان مطرح می شود 

و انتظار می رود کسانی که به منایندگی مردم افغانستان با 

طالبان وارد گفت-وگو می شوند، هوش مندانه عمل کنند. 

نگارنده در این جا به نکته های زیر اشاره می کند. 

در  طالبان  پیدایش  و  ظهور  از  ما  که  گفت  باید  یکم: 

افغانستان تا امروز، از آدرس این گروه، جز قتل، جنایت و 

خشونت چیزی دیگر ندیده ایم. پنج هزار زندانی طالب که 

در  مستقیم  به صورت  آنان  می برند،  به رس  زندان  در  هنوز 

خلق حوادث انتحاری، انفجاری و حمله بر مردم ملکی و 

نظامی افغانستان دست دارند. آنان به قیمت جان رسبازان 

افغانستان در نردهای رودررو دست گیر شده  اند. رهایی 

آن ها خالف ارزش های انسانی، حقوق برشی و بی حرمتی 

به خون رسبازان و مردم ملکی است که هر کدام  شان در 

اثر حمله ی همین افراد، جان خویش را از دست داده اند. 

اصوالً نباید رهایی پنج هزار زندانی در توافق نامه ی صلح 

مذاکرات  پیش رشط  به  عنوان  امریکا،  و  طالبان  میان 

توافق  زیرا  می شد؛  امضا  امریکا  سوی  از  بین االفغانی 

حکومت  حضور  بدون  طالب  زندانیان  رهایی  مورد  در 

افغانستان، به  صورت واضح نقض پیان اسراتژیک میان 

افغانستان و امریکاست؛ چون امریکا حق ندارد با گروهی 

و  جنگیده اند  افغانستان  مردم  با  دهه  دو  از  بیش تر  که 

خون مردم را ریخته اند، در مورد رهایی زندانیان این گروه 

تصمیم بگیرد. طوری که آقای ارشف غنی در یک نشست 

اظهار  چنین  نیز  خویش  تحلیف  مراسم  از  قبل  خری 

داشت: »ما با امریکا روی رهایی زندانیان موافقه نداریم. 

می کنم،  تکرار  برای تان  باز  و  دارد  وجود  کامل  وضاحت 

و  تنها  است،  افغانستان  اسالمی  جمهوری  صالحیت  این 

تنها این موضوع در چهارچوب مذاکره ی همه جانبه مورد 

بحث قرار گرفته می تواند.« هم چنین آقای غنی گفت که 

هیچ نوع تعهد برای رهایی زندانیان طالب وجود ندارد و 

وی بارها این موضوع را با زملی خلیل زاد و دیگر مقام های 

اظهارات،  این  از  پس  ساخته  است.  رشیک  امریکایی 

مذاکرات  خصوص  در  غنی  آقای  با  خلیل زاد  زملی  آقای 

گفت وگو  پشت برده  طالب،  زندانیان  رهایی  و  طالبان  با 

که  بوده است  این  گفت وگو  این  برآیند  تاکنون  کرده اند. 

برای  و  می زند  قولش  زیر  هفته  یک  طی  در  غنی  آقای 

بقای خود در مراسم تحلیف خویش از صدور فرمان رهایی 

گزارش  اساس  بر  می دهد.  خر  طالب  زندانی  پنج هزار 

مراسم  از  بعد  روز  یک  غنی  آقای  ریاست جمهوری،  ارگ 

طالب  زندانی  پنج-هزار  رهایی  فرمان  خویش،  تحلیف 

وهله ی  در  طالب  زندانیان  رهایی  است.  کرده  صادر  را 

در  بی عدالتی  و  حقوق برشی  ارزش های  خالف  نخست 

حق قربانیان است. در وهله ی دوم می توان گفت که هیچ 

پابند  تعهدات شان  به  افراد  این   که  ندارد  وجود  ضانتی 

افغانستان،  مردم  علیه  جنگ  صفوف  به  دوباره  و  مبانند 

نپیوندند.

گذار  دین  از  افراطی  قرائت  از  طالبان  تاکنون  دوم: 

نتوانسته  و هنوز بر تشکیل امارت اسالمی تأکید می کنند. 

و  طالبان  میان  صلح  توافق نامه ی  بند  هر  در  طوری که 

امریکا به امارت اسالمی اشاره شده -است. اگرچه طالبان 

به  ظاهر می گویند که با موفقیت مذاکرات بین االفغانی و 

دیدگاه  افغانستان،  سیاسی  نظام  ساختار  در  سهم گیری 

به صورت  اما  کرد؛  نخواهند  تحمیل  مردم  بر  را  خویش 

واضح می توان گفت که هنوز در نوع نگاه طالبان نسبت به 

دین، سیاست، آموزش و فرهنگ تفاوت بنیادینی مشاهده 

منی شود. ازاین رو، طالبان با سهم گیری خویش در ساختار 

توان،  حدی  تا  حتمی  به  طور  افغانستان،  سیاسی  نظام 

به  افغانستان و نوع نظام سیاسی،  برابر قانون اساسی  در 

صورت عینی با دولت جمهوری و نوع آموزش در مکاتب و 

دانشگاه ها، مخالفت و مقاومت خواهند کرد. چون در تفکر 

آزادی  عقیده،  آزادی  مدرن،  حقوقی  نظام های  طالبانی، 

مدرن  ارزش های  سایر  و  زنان  آموزش  مدرن،  دانش  بیان، 

ندارد.  جایگاهی 

و  امریکا  میان  گفت وگوهای  روند  به  توجه  با  سوم: 

آقای زملی خلیل زاد  و گفت وگوهای پشت پرده ی  طالبان 

می توان  به عنوان  را  بین االفغانی  مذاکرات  غنی،  و ارشف 

ارشف  آن  ضلع  یک  که  مثلثی  گرفت.  نظر  در  مثلث  یک 

آن  سومی  ضلع  و  برادر  عبدالغنی  آن  دیگر  ضلع  و  غنی 

نیز زملی خلیل زاد خواهد بود. چون آقای خلیل زاد نقش 

تطبیق کننده را به عهده دارد. از همین  اکنون بازی های  

سیاسی در درون این مثلث رشوع شده  است و مهره های 

اصلی این بازی ها  هم همین سه شخص هستند. تاکنون 

در این بازی ها برای غیرپشتون ها، هیچ نقش تعریف نشده 

است.  نگران-کننده  غیرپشتون ها  برای  موضوع  این  و 

پیداست  تاکنون  طالبان  پیدایش  و  ظهور  از  چهارم: 

و  عربستان  امریکا،  کشورهای  مهره ی  طالبان  که 

برای  کشور  سه  این  افغانستان اند.  درون  در  پاکستان 

یک  عنوان  به  طالبان  ظهور  در  منافع  شان،  به  رسیدن 

/11 حادثه ی  اما  داشته اند؛  نقش  افغانستان  در  قدرت 

سپتامر/2001م، حمله  بر مرکز تجارت جهانی در نیویورک 

که  شد  سبب  الدن  بن  اسامه  رهری  به  القاعده  سوی  از 

امریکا تغییر موضع دهد. حاال نیز امریکا برای رسیدن به 

طالبان مرشوعیت  به  دوباره  و  داده  موضع  تغییر  منافعش 

بخشیده است. طالبان همیشه مهره ی کشورهای خارجی 

افغانستان  درون  در  پاکستان،  و  عربستان  امریکا،  نظیر 

استفاده  دیگری  شکل  به  مهره  این  از  اکنون  و  بوده اند 

می شود. چرخش این مهره هیچ گاه به نفع مردم افغانستان 

بیش تر  مهره،  این  چرخش  از  بلکه  بود.  نخواهد  و  نبوده 

می-برند. نفع  خارجی  کشورهای 

به  نسبت  که  می کند  حکم  سیاسی  عقالنیت  پنجم: 

پروسه ی صلح، دید واقع بینانه داشته باشیم. شتاب بیش 

از حد نسبت به این پروسه  رضور نیست. پنج هزار زندانی 

طالب نباید آزاد شوند، چون آنان مرتکب جرم شده اند. در 

افغانستان  اساسی  قانون  حفظ  با  صلح  پروسه ی  راستای 

برداشته  گام ها  گذشته،  دهه ی  دو  مدنی  دستاوردهای  و 

محتاط  باید  است،  شکننده  بسیار  اکنون  وضعیت  شوند. 

بود که افغانستان دوباره هالک نشود. صلح خواست همه ی 

مسیر  در  را  افغانستان  که  صلحی  است،  افغانستان  مردم 

قرار دهد. توسعه  و  پیش رفت 

ضرورت تأمل در باره ی گفت وگوها با طالبان
عبدالحسین امیری

نویسنده

را  گروه  این  عمدتاً  و  پاکستان اند  مذهبی   دینی–  مدارس  طاُلّب  از  متشکل  طالبان  گروه 

افرادی از قبایل پشتون تشکیل می دهند. این گروه، در مدارس دینی– مذهبی پاکستان 

آموزش دیده اند و از تراوش های عقاید ابن تیمیه، سید قطب و ابواالعلی مودودی بارور 

در  سیاسی،  لحاظ  از  دیوبندی اند.  مکتب  پیرو  و  سلفی   تفکر  دارای  طالبان  شده اند. 

اندیشه ی دیوبندی مهم ترین اصل، احیای خالفت اسالمی است. عمده ترین گروه های 

»جمعیت  اسالم«،  العلامی  »جمعیت  از  عبارت  پاکستان  در  دیوبندی  مکتب  به  وابسته 

العلامی اهل حدیث« و »سپاه صحابه«  اند که طالبان با هر سه این گروه ارتباط نزدیک 

مادی می شوند. و  معنوی  آن ها حامیت های  از سوی  و  دارند 


