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مهتاب هنوز
چشم بهراه
یحیا است
نخستین کلمهای که از زبانش
شنیدم «یحیا» بود...

صفحهی تازه جو بایدن
در جنگ افغانستان

«زمانی که  ١٩ساله بود بهطورجدی
کارش را در حوزه موسیقی راک آغاز
کرد .در سال  ۱۳۷۹همزمان با ورود
به دانشگاه (در رشتهی مهندسی
عمران) مطالعات خود در دوران
نوجوانی در حوزه شعر و ادبیات را
به فلسفه و روانشناسی تعمیم و نیز
فعالیت پیشین خود را در زمینهی
موسیقی ادامه داد .نیاز چندانی به
توضیح ندارد که او نیز مانند اغلب
گروههای مشابه موفق به دریافت
مجوز رسمی برای کارهایش نشده و
به همین دلیل آثارش را بهطور رایگان
در پایگاه اینرتنتی منظم و نسبتاً کامل
در معرض استفاده عمومی قرار داده
است .او مانند بسیاری از گروههای
مشابه نخست به موسیقی پاپ /راک
پرداخت و کمکم بهسوی موسیقی
راک کشیده شد»(برشی از زندگینامه
کوتاه ،بهقلم هادی پاکزاد).
هادی پاکزاد یکی از خوانندگان و
ترانهرسایان مردمی بود که توسط
رسانهها در ایران و بخشهای
رسمی حکومت...
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کارکرد فراقانونی در معارف؛
حذف یازده بست ،بدون در میان گذاشتن
کمیسیون اصالحات اداری

گزک در ولسوالی «بتخاک» در  ۳۰کیلومتری شهر کابل
موقعیت دارد .شهرداری کابل حدود  ۲۰۰۰جریب زمین را در
این منطقه برای انبار زبالههای شهر کابل اختصاص داده است.

طناب سست
مهریههای سنگین؛
بنیاد خانوادههایی که بر
پایه بدهکاری ساخته
میشود ،ش�کننده است

ذبیحالله –نام مستعار -نزدیک به
دو سال پیش ،با دخرتی نامزد
شده است .او در آن زمان کارمند
ریاست اجراییه بود و درآمد قابل
قبولی داشت؛ ولی اکنون بیکار
است .رابطهی او با نامزد و خرسش
دچار دگرگونیهایی شده که اکنون،
حتا او را از ادامه دادن این وصلت
و عروسی دلرسد کرده است .از
سوی دیگر اما مهریه نامزد ذبیحالله
 15هزار دالر آمریکایی است و او
به صدها دلیلی که بر «این جامعه»
حاکم است ،منیتواند پا پس بکشد.
بیگامن ،نامزدی رسآغازی برای
برپایی خانواده است...
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گفتوگوهای پسا ترامپ؛
در بههمانسمتمیچرخد!

سرما و طالبان

6

عبدالله عبدالله:
گفتوگوها با طالبان
برای برقراری آ تشبس
جریاندارد

سه روز پس از سو�گند وفاداری ر�ییسجمهور جدید امریکا -جو
بایدن -جیک سالیوان مشاور امنیت ملی...

آنچه نمیگذارد
کودکان واکسين پولیو
دریافت �کنند

جهـان

خبر

ارګ حکمتیارته:
افغانستان اوس د مال نصرالدین کال نه ده
د افغانســتان حکومــت د حــزب
اســامي د مــر ګلبدیــن حکمتیــار
هغــه ادعــا رد کــړې چــې ویــي یــې و
د حامــد کــرزي پــه هوایــي ډګــر کــې
بــې نومــه او نښــانه الوتکــې کینــې او
پورتــه کیــږي.
حکمتیــار پــه کابــل کــې د جمعــې
ملانځــه پــه خطبــه کــې ویــي و:
«دا بــې نومــه او بــې نښــانه الوتکــې
پــه قاچــاق کــې الس لــري ،امنیــت
یــې ځانګــړې ځواکونــه نیــي او
د بارولــو پروخــت د هوایــي ډګــر
امنیتــي کارمندانــو تــه ویــل کیــږي
چــې لــه ســیمې ووځــي».
د ولســمرش محمــد ارشف غنــي
د ویانــد مرســتیال دواخــان مینــه
پــال وایــي پــه هېــواد کــې اوس یــو

زمانی که جو بایدن -در سال  -۲۰۰۹پست معاون
ریاست جمهوری امریکا را عهدهدار بود ،هزاران تن
از نظامیان این کشور...
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تحــــــلیـل

درگير فلسفهی بودن؛
آوازخوانی
که خودکشی کرد
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سیســتم حاکــم دی .مینــه پــال پــه
ټویټــر لیــکيل« :حکمتیــار صاحــب
لکــه چــې هغــه پخــواين رادار پــر
کــور درولــی دی ،هوایــې حریــم
پــه کنټرولــوي .دلتــه اوس سیســټم
دی ،د مــا نرصالدیــن کال نــه ده.
اوس د دې وطــن الوتکــي نــه
خرڅیــږې ،نــه ډالــۍ کیــږې او نــه
یــې پاکســتان تــه تښــتوي».
د ملکــي هوایــي چلنــد ادارې
هــم د حکمتیــار ادعــا رد کــړې او
وایــي هېــڅ یــوې الوتکــې تــه د
لوګــو او زنــګ نښــې پرتــه اجــازه نــه
ده ورکــړل شــوې او د موخــې تــر
مشــخص کېــدو وروســته د مســافرو
او کارګــو الوتنــو لــه پــاره اجــازه
ورکــول کیــږي.

دهها معترض در روسیه بازداشت شدند
پولیـس روسـیه ،دههـا معترض را کـه بـه
خاطـر رهایـی آلکسـی ناوالنـی ،یکـی از
منتقـدان رسسـخت حکومـت ایـن کشـور
بـه جادههـا آمدنـد بودنـد ،بازداشـت کرد.
معرتضان روز شـنبه ( 4دلـو 23 /جنوری)
در شـهر مسـکو و چندیـن شـهر دیگـر
روسـیه ،بـه جادههـا آمدنـد و خواسـتار
رهایـی ناوالنی شـدند .در ایـن اعرتاضها
بیـش از  100نفـر از سـوی پولیـس ایـن
کشـور ،بازداشـت شـدند.
معرتضـان در رسمـای زیـر صفـر و بـا جود
مخالفتهـای پولیـس ایـن کشـور بـه
جادههـا آمدنـد و راهپیامیـی کردند .آنها
بـه سـوی کاخ ریاسـتجمهوری روسـیه یا
کرملیـن روان بودنـد کـه از سـوی پولیـس
ایـن کشـور بازداشـت شـدند.
ایـن اعتراض پـس از اعرتاضـات 2017
کـه مـردم در مخالفـت بـا فسـاد ،کاهـش
درآمـد و تخلفـات مقامـات دولتـی در 99

شـهر بـه جادههـا آمدنـد ،بزرگتریـن
اعرتاض در چند سـال گذشـته در روسـیه
اسـت.
ایـن راهپیامیـی پـس از آن در شـهرهای
روسـیه برپـا شـد کـه ناوالنـی از زنـدان
روسـیه در یـک پیـام ویدیویـی از مـردم
خواسـت بـرای رهایـی او بـه جادههـا
بیاینـد.
او در ایـن پیـام گفـت کـه حـال روحیاش
مناسـب اسـت و «اگـر اتفـاق مشـکوکی
بیافتـد» همـه بداننـد که قصد خودکشـی
نداشـته اسـت.
او در ادامـه افـزود« :راهزنـان در قـدرت،
بیـش از همـه از ایـن میترسـند کـه مردم
بـه جادههـا بیاینـد .نرتسـید و بـه جادهها
بیاییـد ،بـرای مـن نـه بلکـه بـرای خـود و
بـرای آینـدهی تـان بیاییـد».
آلکسـی ناوالنـی یکشـنبه هفتـهی
گذشـته ،هنـگام بازگشـت بـه روسـیه در

فـرودگاه مسـکو از سـوی پولیـس ایـن
کشـور بازداشـت شـد.
دادگاهـی در روسـیه او را بـه  30روز
حبـس محکـوم کـرده اسـت.
اتحادیـهی اروپـا ،امریکا ،فرانسـه ،ایتالیا،
جمهـوری چـک ،لهسـتان ،بلاروس و
چندیـن کشـور دیگـر ،بازداشـت او را
محکـوم کردنـد و خواسـتار رهایـی بـدون
قیـد و رشط او شـدند.
آلکسـی ناوالنـی کـه یکـی منتقـدان
رسسـخت والدیمیرپوتیـن ،رییسجمهـور
روسـیه بـه شمار مـیرود ،پنـج مـاه پیـش
در جریـان بازگشـت از آملـان بـه روسـیه،
در هواپیما با سـم نوویچوک مسـموم شـد
و در آملـان بستری شـد .او رییسجمهور
روسـیه را عامـل مسـمومیت خـود
میدانسـت؛ ادعایـی کـه از سـوی کاخ
کرملیـن رد شـد.
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زمـانرسـوایـی؛
امنیت ملی هرچهرا دارد
در برابر طالبان رو �کند!

محمدامین احمدی ،عضو هیئت گفتوگوکنندهی دولت
افغانستان ،چندی پیش ،گفته بود گروه طالبان به این
فکر میکند که بدون قطع جنگ و برقراری آتشبس،
آزادی زندانیان خود را بهدست امریکا عملی کند و
نیز بیپروا به خواست همگانی به قطع جنگ ،جنگ و
خشونت را زیر نام جهاد تا برپایی نظام «ناب اسالمی»
ادامه دهد.
بااینوجود ،آقای عبدالله عبدالله ،رییس شورای مصالحه
ملی ،میگوید؛ گفتوگوها با گروه طالبان برای کاهش
خشونت و برپایی آتشبس در افغانستان ،جریان دارد.
بهنظر میرسد ،فشارهای اخیر که به گونهی غیرمستقیم
از سوی امریکا بر طالبان اعامل شده است ،توانسته
نتیجه بدهد و آنان را وادار به گفتوگو بر رس آتشبس
بسازد.
در اعالمیهای که ناوقت روز جمعه ( ۳دلو ۲۲/جنوری)
از سوی کاخ سفید به نرش رسیده بود ،آمده است؛
جک سالیوان گفته که امریکا از روند صلح افغانستان
پشتیبانی میکند و توافقنامهی ماه فربوری با طالبان را
بررسی خواهد کرد.
در اعالمیه آمده است که امریکا توافقنامهی ماه فربوری
 ۲۰۲۰قطر را بررسی میکند که آیا بر بنیاد آن گروه
طالبان به تعهدات خود در پیوند به قطع ارتباط با
گروههای تروریستی و کاهش خشونتها در افغانستان
عمل کرده است یا خیر.
نکتهی حساس و کارسازی که میتواند برای گروه
طالبان و پشتیبان آن یعنی پاکستان بسیار سخت متام
شود همین مورد است .اگر توافقنامه طالبان و امریکا،
آنچنانی که گفته شده ،بررسی شود ،بهزودی بسیاری از
تخلفات طالبان آشکار میشود که میتواند روند جاری
گفتوگوها را کامالً دگرگون کند.
تا بهحال بارها از سوی مقامهای حکومتی افغانستان،
هشدار داده شده که طالبان هنوز هم با گروه تروریستی
القاعده در پیوند است؛ ولی این اظهارات از سوی
امریکاییها به رهربی ترامپ ،نادیده گرفته شده
بود .اکنون که کار جو بایدن به شکل رسمی در کاخ
سفید آغاز شده است ،بحث بر رس بررسی توافقنامه
و روشنسازی زاویههای پنهان آن بهشمول بسیاری از
نکات قابل تطبیق با اعامل طالبان در جریان اجرایی
شدن توافق ،داغ شده است.
زمانی که امنیت ملی کشور اعالم کرد که حسام
عبدالرئوف املرصی ،یکی از اعضای رسشناس القاعده را
در یک عملیات در والیت غزنی کشتهاند ،هیچ واکنشی
از سوی امریکا صورت نگرفت.
با اینکه آقای ادموند براون ،مسئول گروه نظارت سازمان
ملل متحد بر گروه دولت اسالمی ،طالبان و القاعده با
در نظرداشت اظهارات مقامهای امنیتی افغانستان ،به
بیبیسی گفته بود؛ «القاعده هنوز پابرجا و خطرناک
باقی مانده است و طالبان با آنان مرتباً در حال گفتوگو
است» بازهم هیچ تالشی برای بررسی این گفتهها صورت
نگرفت.
اکنونکه شامر نظامیان امریکا در افغانستان بهشکل
چشمگیری کاهش یافته است ،پنتاگون میخواهد
تخلفات طالبان را مورد بررسی قرار بدهد .چیزی که
نهتنها طالبان را که حامی آنان ،پاکستان را نیز رساسیمه
ساخته و تا حدی نیز گامن میرود سبب به متکین
درآمدنشان شده باشد.
علت اصلی ورود امریکا به افغانستان پس از حمالت
 ۱۱سپتامرب ،از بین بردن تهدیدات القاعده و رسنگونی
رژیم طالبان بود که به آنها پناه داده بود .در آن زمان،
رییسجمهور بوش قول داده بود که تروریستان را تا
زمانی شکار میکند که «هیچ جایی برای اجرای حمله،
یا پنهان شدن یا اسرتاحت آنها وجود نداشته باشد».
با وجود این ادعا ،امریکاییها نتوانستند رابطهی
طالبان و القاعده را در افغانستان از بین بربند و کشته
شدن رهربان گروه القاعده در خاک افغانستان که در
محدودهی تحت کنرتل طالبان بودند ،اثباتگر این باور
است.
در صورتیکه امنیت ملی افغانستان بتواند ،مشاهدهی
خود از فعالیت القاعده در پناه طالبان را علنی ساخته
و با استدالل به امریکاییها و دیگر جوانب نشان بدهد،
شانسی برای طالبان باقی منیماند که بر اقتدار دروغین
خود پافشاری کند.
طالبان بر عالوهی تخطی از توافق بر رس قطعرابطه با
القاعده ،متعهد بهکاهش خشونت در افغانستان بود اما؛
اتفاقاً پس از اجرایی شدن توافقنامه ،مردم افغانستان
بارها شاهد حملههای اینگروه بودند و تعداد زیادی نیز
ی شدند.
در اثر آن جانباخته یا زخم 

یکشنبه 5دلو 1399

گزارش

www.subhekabul.com

گفتوگوهای پسا ترامپ؛
در بههمانسمتمیچرخد!

روحالله طاهری
گزارشگر

سـه روز پـس از سـوگند وفـاداری رییسجمهـور جدید
امریـکا -جـو بایـدن -جیـک سـالیوان مشـاور امنیـت
ملـی ایـن کشـور ،بـه حمداللـه محـب ،مشـاور شـورای
امنیـت ملـی افغانسـتان گفته کـه امریـکا از روند صلح
افغانسـتان پشـتیبانی میکنـد و توافقنامـهی مـاه
فبروری بـا طالبـان را بررسـی خواهنـد کـرد.
در اعالمیـهی کاخ سـفید کـه در روز جمعـه ( ۳دلـو)
نشر شـده ،آمـده اسـت کـه امریـکا توافقنامـهی مـاه
فبروری  ۲۰۲۰قطـر را بررسـی میکنـد؛ اینکـه آیـا
گـروه طالبـان بـه تعهـد خـود مبنـی بـر قطـع ارتبـاط
بـا گروههـای تروریسـتی و کاهـش خشـونتها در
افغانسـتان عمـل کـرده اسـت یـا نـه.
پیشازایـن ،آنتونـی بلینکـن ،نامـزد وزارت خارجـهی
امریـکا (سهشـنبه ۳۰ ،جـدی) در نشسـت تأییـد
صالحیتـش در کمیتهی خارجی مجلس سـنای امریکا
نیـز ،گفـت کـه نیـاز اسـت ،ضمیمـهی توافقنامـهی
امریـکا و طالبـان بررسـی شـود .از سـویی هـم یـک
روز پیشازایـن ،شـاهمحمود قریشـی ،وزیـر خارجـهی
پاکسـتان ،گفته اسـت که امریـکا باید بـه توافقنامهی
خـود کـه بـا طالبـان امضـا کـرده اسـت ،پابنـد باشـد.
آقـای قریشـی ،روز پنجشـنبه ( ۲دلـو ۲۱ /جنـوری)
در مصاحبـه بـا شـبکهی خبری الجزیـره ،گفته اسـت:
«مـن فکـر میکنـم دولـت بایـدن بایـد درک کنـد،
فرصتـی کـه در افغانسـتان بـه وجـود آمـده ،نبایـد از
دسـت بـرود؛ زیـرا کـه پـس از مدتهـا مـا در مسـیر
درسـت قـرار گرفتهایـم».
ایـن مقـام پاکسـتانی در حالـی ایـن گفتههـا را بیـان
میکنـد کـه لویـد آسـتین ،گزینـهی پیشـنهادی جـو
بایـدن بـرای وزارت دفـاع امریـکا ،پاکسـتان را «رشیک
اساس�ی» ب�رای صل�ح افغانس�تان توصیف کرده اس�ت.
آقـای قریشـی همچنـان میافزایـد« :تخریبکنندگان
یـا بازیگـران داخلـی افغانسـتان مقصر خشـونتها
هسـتند و دیدگاه آنان با دیدگاه ما که یک افغانسـتان
صلحآمیـز و بـا ثبات اسـت ،مشترک نیسـت».
وزیـر خارجـهی پاکسـتان در حالـی بازیگـران داخلـی
افغانسـتان را تخریبکننـدگان صلـح و مقصر
خشـونتها میدانـد کـه مقامهـای داخلی افغانسـتان
و شماری از رسـانههای بیناملللـی بارهـا پاکسـتان را
متهـم بـه حامیـت از گروههـای تروریسـتی و طالبـان
کـرده اسـت.
رضـوان مـراد ،رییـس اطالعـات و ارتباطـات عامـهی
معـاون نخسـت ریاسـتجمهوری افغانسـتان ،بـه
روزنامـهی صبـح کابـل میگویـد کـه سـخنان آقـای
قریشـی بـرای سمتوسـو دادن افـکار مـردم و جهـان
اسـت« .بـرای همـه آشـکار اسـت کـه پاکسـتان از
گروههای تروریسـتی و تروریسـتان ،به شـمول طالبان

حامیـت میکنـد .ایـن حرفهـا هـم بـرای انحـراف
دادن اذهـان و خـاک زدن بـه چشـم مـردم اسـت».
بـه بـاور آقـای مـراد پاکسـتان در تلاش قباحتزدایـی
از کارکردهـای سـیاه طالبـان اسـت« .ایـن صحبتهـا
برای به راه انداخنت جنگ تبلیغاتی اسـت و پاکسـتان
میخواهـد کـه چهـرهی سـیاه طالبـان را کـه هدفـش
تـرور و ایجـاد وحشـت اسـت ،سـفید جلـوه دهد».
از سـویی هـم بهتازگـی نرشیـهی «گریـک سـیتی
تایمـز» ،گـزارش داده کـه سـازمانهای هراسافکـن؛
ماننـد جامعـت الدعـوت و جیـش محمـد ،بـدون
مصونیـت از مجـازات در پاکسـتان فعالیـت دارنـد و از
همیـن رو ممکـن اسـت ،این کشـور در فهرسـت سـیاه
گ�روه وی�ژه اق�دام مال�ی ق�رار بگی�رد.
آگاهـان سیاسـی افغانسـتان نیـز ،میگوینـد کـه
پاکسـتان در رشایطـی چنیـن موقـف میگیـرد کـه
ادارهی جدیـدی در امریـکا برقـرار میشـود .از ایـنرو،
ایـن کشـور میخواهـد بـه امریـکا بگویـد که پاکسـتان
بـه حیـث یـک بازیگـر اصلـی در منطقـه حضـور دارد.
اسـدالله ندیـم ،کارشـناس سیاسـی ،میگویـد کـه
پاکسـتان هیـچگاه از خواسـتهها و امتیازهایشـان

رضوان مراد ،ر�ییس اطالعات و
ارتباطات عامهی معاون نخست
ریاستجمهوری افغانستان،
به روزنامهی صبح کابل میگوید
که سخنان آقای قریشی برای
سمتوسو دادن افکار مردم و
جهان است« .برای همه آشکار
است که پاکستان از گروههای
تروریستی و تروریستان ،به
شمول طالبان حمایت می�کند.
این حرفها هم برای انحراف دادن
اذهان و خاک زدن به چشم مردم
است».
کـه در جنـگ و صلـح افغانسـتان نهفتـه اسـت،
عقبنشـینی نخواهـد کـرد.
آقـای ندیـم ،ترصیـح میکنـد« :قریشـی آدم بسـیار
عمیقـی اسـت .او در رشوع کار بایـدن ،میخواهـد
کـه وزارت خارجـهی امریـکا را تحتفشـار قـرار بدهـد؛
یعنـی قریشـی میگویـد کـه مـا هسـتیم مـا بـه حیـث
یـک بازیگـر در میدان صلح و جنگ افغانسـتان حضور
داریـم .کسـی منیتوانـد مـا را نادیـده بگیـرد».
بااینحـال امـا دولـت افغانسـتان از تصمیـم
ایاالتمتحـدهی امریـکا مبنـی بر بررسـی توافقنامهی
امریـکا بـا طالبـان اسـتقبال کـرده اسـت.
عبداللـه خنجانـی ،رسپرسـت وزارت دولـت در امـور

صلـح افغانسـتان ،میگویـد« :دولـت افغانسـتان از
تصمیـم ادارهی جدیـد امریـکا مبنـی بـه ارزیابـی
توافقنامـهی امریـکا بـا طالبـان اسـتقبال میکنـد و
همزمـان از دولـت امریـکا میخواهـد کـه ایـن ارزیابی
مبتنـی بـر خواسـت مـردم افغانسـتان کـه ختـم فـوری
خشـونت و رسـیدن بـه صلـح عادالنـه اسـت ،باشـد».
امریـکا بـه تعهدهایـش بـا طالبـان پابنـد خواهـد
بـود؟!
بـا آمـدن جو بایـدن در کاخ سـفید ،گمان میرفت که
تغییراتـی در رویکـرد امریـکا در قبال صلح افغانسـتان
پدیـد شـده و زملـی خلیـلزاد از سـمتش – مناینـدهی
ویـژهی وزارت خارجـهی امریکا برای صلح افغانسـتان-
برکنـار شـود؛ امـا شـبکهی خبری سـیانان (شـنبه،
 ۴دلـو) در گزارشـی گفتـه اسـت کـه رییسجمهـور
بایـدن ،زملـی خلیـلزاد را برکنـار نکـرده اسـت و او
بـه سـمتش همچنـان باقـی میمانـد .در گـزارش
ایـن شـبکهی خبری آمـده اسـت که اقـدام جـو بایدن
بـرای حفـظ آقـای خلیـلزاد در سـمتش ،بیانگر تعهد
ابتدایـی او بـرای حفـظ پابندی امریکا بـه توافقنامهی
صلـح قطر اسـت.
زملـی خلیـلزاد ،در ماه حـوت  ۱۳۹۷از سـوی دونالد
ترامـپ ،رییسجمهـور پیشـین امریـکا بـه حیـث
مناینـدهی ویـژهی ایـن کشـور بـرای صلـح افغانسـتان
گامشـته شـد .او ،گفتوگـوی مسـتقیم امریـکا بـا
طالبـان را رهبری کـرده و پـس از یک سـال گفتوگو،
در مـاه حـوت  ۱۳۹۸توافقنامـهای را بـا گـروه طالبان
امضـا کـرد؛ توافقنامـهای کـه بـه گفتـهی کارشناسـان
سیاسـی و نظامـی ،امتیـازات زیـادی در آن بـه طالبان
داده شـده اسـت.
آقـای ندیـم ،میگویـد کـه وجـود مـواد محـرم در
گفتوگوهـا و باقیمانـدن خلیـلزاد در سـمتش،
دو واقعیـت را برجسـته میکنـد؛ نخسـت اینکـه
وجـود ضمیمههـای محـرم در توافقنامـهی امریـکا
و طالبـان ،نشـان میدهـد کـه دو طـرف توافقنامـه
باهـم نزدیکانـد و روابطشـان بهراحتـی قابـل
گسسـت نیسـت؛ دوم اینکـه آقـای خلیـلزاد بـرای
صلـح افغانسـتان به نفـع امریـکا مؤثر بوده اسـت؛ زیرا
شـناخت دقیـق از دو طـرف جنـگ افغانسـتان دارد؛
هرچنـد بازیگـران اصلـی امریـکا جرنال اسـکات میلر،
ماموریـن سـیآیای و وزارت خارجـهی امریـکا اسـت.
بـه بـار آقـای ندیـم در دولت بایـدن ،تغییر فاحشـی در
رویکـرد امریکا نسـبت صلح افغانسـتان ایجـاد نخواهد
شـد؛ امـا ممکـن اسـت کـه در جزییـات تغییراتـی
آورده شـود« :غیـر از ترامـپ ،بازیگـران جنـگ و صلـح
افغانسـتان در داخـل افغانسـتان و کشـورهای منطقـه
بهویـژه پاکسـتان و ایـران تغییـر نکـرده اسـت».
بااینهمـه ،بـر اضافـهی طرفهـای درگیـر جنـگ
در افغانسـتان ،کشـورهای تأثیرگـذار روی صلـح
افغانسـتان ،مانند پاکسـتان منتظر اسـت کـه نتیجهی
ارزیابـی تعهدهـای پنهانـی ایاالتمتحـدهی امریـکا با
طالبـان بـه کجـا خواهـد کشـید.
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بنیاد خانوادههایی که بر پایه بدهکاری ساخته میشود ،ش�کننده است
طاهر احمدی
گزارشگر

ذبیحالله –نام مستعار -نزدیک به دو سال پیش ،با
دخرتی نامزد شده است .او در آن زمان کارمند ریاست
اجراییه بود و درآمد قابل قبولی داشت؛ ولی اکنون بیکار
است .رابطهی او با نامزد و خرسش دچار دگرگونیهایی
شده که اکنون ،حتا او را از ادامه دادن این رابطه و
عروسی کردن ،دلرسد کرده است .از سوی دیگر اما
مهریه نامزد ذبیحالله  15هزار دالر آمریکایی است و او به
صدها دلیلی که بر «این جامعه» حاکم است ،منیتواند
پا پس بکشد.
بیگامن ،نامزدی رسآغازی برای برپایی خانواده است و
میتوان از یک زاویه ،هردو طرف -نامزد و خانواده -را
مورد توجه قرار داد .در این نوشته کوشش شده است
تا به خانوادهها و زندگیهایی که با مهریههای سنگینی
بههم گره زده میشوند ،پرداخته شود .با آنکه ممکن
است نهتنها در کشور ما که در جاهای دیگری نیز چنین
پیشآمدهایی وجود داشته باشد؛ اما برای پیشگیری از
کلیگویی ،سعی میشود متام مترکز این نوشته به شهر
کابل و پیوندهای خانوادگی آن باشد.
خانواده ،نهادی است که «همواره بر حسب رشایط
اجتامعی محیط زندگی تغییر میکند» (ایتزرن ،ص:
 .)194با این برآورد ،با توجه به رشایط افغانستان ،دو
نوع خانواده را میتوان متصور شد :خانوادههای سنتی
–روستایی و خانوادههای شهری.
خانواده در روستاها ،آمیخته از کسانی است که زیر یک
سقف زندگی میکنند؛ پیوندهای اجتامعی نزدیک و
پیوند عاطفی قویای باهم دارند .در روستاها ،در بیشرت
موارد سه نسل زیر یک سقف-در هامن یک خانه -زندگی
میکنند.
طبقهبندی نخست-خانوادههای سنتیروستایی-
خانههایشان را بیشرت برای اسرتاحتگاه و پناهگاه
شب استفاده میکنند و روزها را در بیرون از خانه بهرس
میبرند .چرخهی اقتصاد در روستاها با کار روی زمین و یا
دامداری حرکت میکند .اعضای خانوادههای روستایی،
هرکدام بهگونهای در پیشربد اقتصاد خانواده سهم
میگیرند .به این صورت ،سنت و فرهنگ جاافتادهی
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روستاها ،زندگی مردمان را اداره میکند.
خانه و خانواده ،اما در شهرها معنای دیگری مییابد.
در شهر ،خانوادهها معموالً کمنفوسترند و خانه پناهگاه
آرامی برای فرار از رش و شور و ازدحام شهری بهشامر
میرود.
در شهر کابل ،درصد بسیار باالیی از زنان در خانوادهها
کار پیشهای ندارند و بیشرتشان خانهنشیناند .اینجا،
شهروندان-بهویژه مردان -دیگران را بیگانههایی
میپندارند بر هیچکدام آنها اعتامدی نیست .از سوی
دیگر ،با توجه به جنسیتزدگی شهر و هنجارهای سنتی
بر پایه دیگر پنداری زن ،مردان همیشه خود را در
موقف مالک و نگهبان زنان میبینند و برای تحقق این
حفاظت ،منیخواهند که زنان خانوادهاش در اجتامع
حضور پیدا کنند.
به این ترتیب ،نیمی از جمعیت جامعه رسامً ،زمینهی
تکاپو و سهمگیری در پیشربد اقتصاد خانواده را پیدا
منیکند .زنان از بامداد تا شامگاه ،در چهاردیواری
خانههایشان میمانند و همین امر باعث میشود که
از لحاظ روابط اجتامعی ،کمبودیهایی نیز احساس
کنند .آنها در پایان روز که بیصربانه چشمبهراه مردان
خانواده بودهاند؛ به دلیل فضای حاکم بر کابل ،در
بیشرت موارد ،با مردی خشن و پرخاشگر روبهرو میشوند.
با توجه به وضعیت معیشتی باشندگان کابل ،بیشرت
مردم این شهر در طبقات پایین و غیرمرفه جامعه قرار
میگیرند.
آنها که پیشههای ناپایداری دارند ،روزشان برای
دستوپا زدن و یافنت یک لقمه نان سپری میشود.
مردان این شهر ،برای بهدست آوردن لقمهای نان از
سپیدهدم تا شب با افراد گوناگونی برخورد میکنند؛
چهبسا که کارشان به جنجال درگیری نیز بکشد.
افزون بر مردم طبقات فرودست جامعه ،مردمان طبقات
باال نیز با حضور در اجتامع ،در منت روابط اجتامعی قرار
میگیرند .بهصورت عموم مرد در خانه بهدنبال آرامش و
برآورده شدن احساسات و عواطفاش است؛ اما در این
فضای ناامن-از نظر روحی ،جانی ،اجتامعی ،شغلی و
مالی -کابل ،با رسیدن به خانه تاب و حوصلهی شنیدن
سخنی را ندارد.
او چشمبهراه برآورده شدن نیازهای عاطفیاش است
و به دور شدن از خستگیهای مفرط روزش نیاز دارد.

در مقابل اما زن که از صبح تا شب منتظر برگشنت،
همرسش بوده ،عاملی از حرف در دلش جمع شده تا
شب با همرس و یاور خود در میان بگذارد؛ اما کو گوش
شنوا و کو نایی برای بازگفنت و درد دل کردن .تردیدی
نیست که در چنین وضعیتی ،روزبهروز و بهمرور زمان،
پیوندهای زناشویی رو به رسدی گراید.
زنان و مردان ،شاید برای مدت کوتاهی این رسدی را
تاب بیاورند؛ اما شهر رشایط را چنان خواهد کرد که
رسدی روابط ،همیشگی یا درازمدت شود .این بخشی
از واقعیتهای خانوادههای کابل است .پهلوی دیگر
واقعیت این است که مطابق فرهنگ و سنتهای جامعه،
طالق یا جدایی زوجها ،از پدیدههای ناپسندی است که
اگر اتفاق بیافتد ،عالوه بر شکست دو طرف ،پیامدهای
بسیار دیگری نیز میتواند داشته باشد.
جدایی به معنای شکست زن و انزوای واقعی او از
جامعه انگاشته میشود .جدایی با آنکه شاید برای مرد
خانواده نیز بدون پیامد نباشد؛ ولی پیامد جدایی برای
زنان بهشدت سنگینتر متام میشود .گفتهی «دخرت با
جامهی سفید به خانهی شوهر میرود و با کفن سفید
بر میگردد» بیانگر واقعیتی است که نشان میدهد،
پدیدهی جدایی تا چه حد پدیدهی غیرقابل پذیرشی در
این جامعه است.
در افغانستان و بهویژه در شهر کابل ،برای پیشگیری
از طالق در بسیاری موارد ،مهریههای سنگینی از
سوی دخرتان و یا خانوادههایشان تعیین میشود تا
پشتوانهای باشد برای جلوگیری از جدایی.
این مهریهها که در عقدنامه-نکاحخط -زوجین یادآوری
میشود ،باید از سوی شوهر به زن پرداخت شود.
در مواردی که مهریهها سنگین باشد ،شوهر توانایی
پرداخت آن را ندارد و در آن صورت حق طالق دادن زنش
را نیز ندارد؛ مگر اینکه مهریه را پرداخت کند.
باید گفت؛ هنگامیکه یک پیوند ،تنها به ریسامن مهریه
آویزان میماند ،به این معنا است که پیوند عاطفی
به «ضامنت بدهی مالی» اتکا کرده است .پایداری
خانوادهها با قدرت مهریههای سنگین ،خانواده را با
فروپاشی نرم روبهرو میکند .کانون گرم و گروهی که
فرد از متام نامالیمیهای اجتامعی گریخته و به آن پناه
میآورد ،دیگر کارکرد خود را از دست میدهد.
در چنین رشایطی ،نهتنها خانه جایی برای خلوت کردن

و پناه بردن نیست؛ چهبسا زندانی است که فرد مدام در
تالش گریخنت از آن است .با این وضعیت ،از یکسو مرد
توان پرداخت مهریه را ندارد و از سوی دیگر ،برای پایان
دادن به رابطهی رسمیشان باید آن را پرداخت کند.
جدایی پدیده ناپسندی است و پیامدهای بدی بههمراه
دارد ،زنان وقتی پیامدهای جدایی را بپذیرند؛ بیگامن
مهریهشان را نیز میخواهند و مردی که توانایی پرداخت
مهریه را نداشته باشد ،ناگزیر است تن به ادامهی زندگی
مشرتک بدهد.
پیامد زندگیای که از برای مهریه سنگین پابرجا مانده
باشد ،خوشآیند نیست .بیروننشینی ،پرخاش ،اعتیاد
و کوشش برای برپایی روابط نامرشوع ،میتواند از
پیامدهای آشکار پیوندهایی باشد که بهخاطر مهریه
سنگین پایدار میماند.
دوام چنین پیوندهایی ،پیامدهای ناگواری را برای
کودکان نیز دارد .معمول است که پدرومادر میتواند
کودکانشان را رسزنش کنند؛ اما بهندرت برعکس این
مسئله رخ میدهد .هنگامیکه کودکی پرخاش پدر و
مادر خود را ببیند ،بیگامن جرئت منیکند که با سخن
زدن وارد مسئله شود .کودک شاید از چنین پیشآمدها
فرار کند و با پدیدههایی که به ذهنش میرسد ،کلنجار
برود.
بیتردید این پدیده آیندهی کودک را تحت تاثیر
میگیرد .این تأثیرات هر چیزی باشد ،تأثیر خوبی
نیست و آیندهی کودک را دچار درد رس خواهد کرد.
شهر کابل بهعنوان جایی که در آن ساختار اجتامعی-
فرهنگی تا اندازهای آسیبدیده است ،ممکن است
زوجها و خانوادههای فراوانی را در خود جای داده باشد
که رسنوشتی مانند ذبیحالله داشته باشند .ادامه چنین
وضعیتی در گام نخست ،سبب باال رفنت جرایم جنایی،
بیبند و باری و باال رفنت سطح اعتیاد به مواد مخدر
خواهد شد و در گام دوم؛ ممکن است ،پیامدهای منفی
جربان ناپذیری را در پیش داشته باشد.
برای کاسنت از این پیامدها و پیوندهایی که بر پایه
مهریههای سنگین پابرجا مانده ،نیاز است که وزارتهای
اطالعات و فرهنگ ،معارف و تحصیالت عالی ،هامهنگ
و با آگاهی به واقعیتهای اجتامعی؛ نهتنها برای شهر
کابل باالتر از آن برای رسارس افغانستان برنامههای
درازمدت و کارهای سازندهای را روی دست گیرند.

مهتابهنوزچشمب هراهیحیااست
معصومه عرفان

نخسـتین کلمـهای کـه از زبانش شـنیدم «یحیـا» بود .هر
بـار یحیـا میگفـت و انگشـتانش را درهـم میفشرد تـا
قلبـش آرام شـود؛ ولـی اتفاقـی منیافتـاد.
مهتـاب ،مـادر یحیـا هنـوز بـه آمـدن یحیـا بـاور دارد .او
زنـی میانسـال بـا دندانهـای سـپید و جفـت اسـت کـه
جامـهی گلدار مخملـی به تن دارد .دسـتانش چروکیده
و پیرتـر نشـانش میدهـد .غـم نبـود یحیـا ،خسـته و
فرتوتـش کـرده .موهایـش کـه کمـی از گوشـهی چادرش
بیـرون زده ،مـاش و برنـج دیـده میشـود.
از مهتـاب دربـاره یحیا میپرسـم ،میگویـد« :وای دخرتم
یـک دانـه عکس نـدارم کـه از یحیا برایت نشـان میدادم
و میدیـدی کـه پرسم چطور شـاخ شمشـاد بود».
سـال  1352بـود کـه خانـوادهای در منطقـهی افشـار،
در دامنـهی کـوه ،صاحـب فرزنـدی میشـوند .مهتـاب و
یاسـین همسرش دارنـد کـه چهـار فرزندشـان در همان
خانـه بهدنیـا آمدهانـد .اکنـون نیـز پـس از چندیـن سـال
آنجـا زندگـی میکننـد ،مهتـاب حـاال جـوان پیـر شـده
و یاسـین نیـز کمـرش خمیـده و ریـشاش سـفیده شـده
است.
یاسـین ،روزهـا کراچـی میـوه را از خانـه بیـرون میکند و
در رسک افشـار چشـمبهراه خریـداران میمانـد .مهتـاب
پـس از یحیـا ،سـه فرزنـد دیگـر نیـز دارد؛ فـروزان ،فرزانه
و زکریا.
مهتـاب رسش را میچرخانـد و از کلکیـن چوبـی خانـه
کـه بـا پالسـتیک پوشـانده شـده ،بیـرون حویلـی را نـگاه
میکنـد و میگویـد« :آنجـا را نـگاه کـن ،یـک مسـجد
و مکتـب اسـت از روز بـدی کـه داشـتیم یحیـای مـن
نتوانسـت کـه نـه به مکتـب برود و نـه به مسـجد .از صبح

تـا شـب بـرای خانههای همسـایه کـه حاال بسیاریشـان
کـوچ کردهانـد ،آب مـیآورد و شـب خسـته میخوابیـد.
هیچوقـت آرامـش پسرم را ندیـدم».
درخـت بزرگـی با شـاخ و بـرگ خشـکیده کنار گورسـتان
افشـار اسـت کـه بـا شـاخههای بـدون برگـش کمـی از
پیرامونـش را سـایه کـرده اسـت .بـه گفتـهی مهتـاب،
آنجـا خلوتـگاه یحیـا بـوده اسـت .او همیشـه و بیشتر
وقتهـا در هنـگام چاشـت خوراکـش را آنجـا میخـورد
و کتابهـای داسـتان را کـه کمکـم میتوانسـت بخوانـد
از دوسـتش کـه کتابفروشـی داشـت قـرض میگرفتـه

مهتاب سرش را میچرخاند و از
کلکین چوبی خانه که با پالستیک
پوشانده شده ،بیرون حویلی را
نگاه می�کند و میگوید« :آنجا را
نگاه کن ،یک مسجد و م�کتب
است از روز بدی که داشتیم
یحیای من نتوانست که نه به
م�کتب برود و نه به مسجد.
از صبح تا شب برای خانههای
همسایه که حاال بسیاریشان کوچ
کردهاند ،آب میآورد و شب خسته
میخوابید.
و میخوانـده اسـت .اکنـون آن درخـت ،پیرتـر از پیـش،
کنـار صدهـا قبر دیگر اسـتوار ایسـتاد اسـت؛ ولـی یحیا
نیسـت .یحیـا سالهاسـت کـه نیسـت و جـای خالیاش
را تنهـا میتـوان از قلـب نـاآرام مادرش و سـایهی درختی
فهمیـد کـه خالـی دیـده میشـود.

بـا هـر بـار دگرگونـی حکومتهـای مختلـف و آمـدن
دولتهـای خارجـی در افغانسـتان ،یحیـا بزرگتـر و
بـار زندگـی پـدر سـبکتر میشـد .یاسـین-پدر یحیـا-در
منـدوی کابـل بارکشـی میکـرد و بارهـای سـنگینی را
بـه پشـت برمیداشـت .گاه پشـتش زخـم برمیداشـت و
چنـد روز را از کار میمانـد.
یاسـین بهدنبـال کار گشـته بـود؛ امـا پیدا منیتوانسـت.
هـر بـار کـه دولـت تغییـر میکـرد بـازار کار اندکتـر
میشـد و پـس از هـر حکومتـی ،یاسـین بدتریـن روزهـا
را داشـت .هـرروز بـار موترهـای بزرگی را خالـی میکرد.
در یکـی از همیـن روزهـا ،هنگامـی کـه یاسـین بـار
سـنگینی را پشـت کـرده بـود ،موتـری بـه او میزنـد و
هـر دو پایـش میشـکند .او ناگزیـر میشـود کموبیـش
یـک سـال را بـدون کار کـردن در خانه مبانـد .در هنگام
مصدومیـت پـدر ،یحیـا پشـتیبان خانوادهاش میشـود و
بـا سبزیفروشـی و آبآوردن بـرای همسـایهها ،خوراکـی
بخورومنیـری بـرای خانـوادهاش فراهـم میکنـد.
پـس از بیـرون رفنت شـوروی از افغانسـتان ،درگیریهای
داخلـی آغـاز میشـود و هـر روز فضـای شـهر کابـل برای
مردمـش تنگتـر شـده و بیـرون رفتن از خانـه تبدیـل به
آرزوی بزرگـی میشـود.
بیـرون نرفتن از خانـه ،بـرای یحیـا بـه معنـای گرسـنگی
و مـرگ اسـت .او هـرروز ناچـار اسـت تـا بیـرون رفتـه و
کار کنـد .رفتن کنـار تکدرخـت پیـر گورسـتان نیـز
برایـش ناشـدنی اسـت و دیگـر نـه زمانـی بـرای خوانـدن
کتـاب داسـتان دارد و نـه نشستن زیـر سـایهی درخـت.
گاه شـبها تـا دیرهنـگام وادار بـود تـا سبزیفروشـی
کنـد و گاه بـرای رسبـازان میـوه و سـبزی میبـرد و پـول
میگرفـت.
یحیـا گاهـی در شـب بـا صـدای مرمـی و راکـت دروازهی
خانـه را بـاز میکـرد و مـادرش بـرای زنده مانـدن پرسش
شـادمان میشـد و روز هنگامیکـه صـدای مرمیها زیاد

میشـد کراچـیاش را یلـه میکـرد و بـه گوشـهای پنـاه
میبـرد.
روز شـنبه بـود و هـوا نیـز ماننـد دل مـردم شـهر غبارآلـود
و ابـری بـود .ابرهـای سـیاه آهنـگ باریـدن داشـتند و
میخواسـتند خودشـان را خالـی کننـد .یـک روز پیـش
بـرای همـه هشـدار داده شـده بـود کـه روز شـنبه قـرار
اسـت تـا راکت فیر شـود و جنـگ تندی در بگیرد .کسـی
نبایـد از خانـهاش بیـرون شـود.
آن روز یحیـا کراچـیاش را در گوشـهای از حویلـی
گذاشـته بـود و آهنـگ بیـرون رفتن نداشـت .کتابـی در
دسـت داشـت و هـر بـار کـه مرمـی از تفنـگ رها میشـد
و صـدای آن شـهر کابـل را میگرفـت ،یحیـا کلمـهای
میخوانـد و آوازش درون ایـن چهاردیـواری کوچـک
میپیچیـد« .فـروزان دختر کوچکـم کـه دوسـاله بـود
گرسـنه شـده بـود و نانـی نبـود کـه برایـش بدهـم وقتـی
یحیـا صـدای گریـهاش را شـنید گفـت کـه من مـیروم و
مقـداری سـبزی کـه مانـده بـرای رسبـازان میبرم شـاید
پولـی داد تـا نـان بیـاورم و از خانـه بیـرون شـد ».سـاعت
 9صبـح بـود کـه یحیـا خانـه را تـرک کـرده بود؛ اما شـب
تاریـک شـد ولـی خبری از یحیـا نبـود .مـادر در حویلـی
خانـه رساسـیمه گشـت مـیزد و احسـاس میکـرد زمیـن
زیـر پایـش آتـش گرفتـه اسـت .صـدای مرمیهـا هـر بـار
تنـدی میگرفـت و بـوی دود و راکـت ،مهتـاب را وادار
میکنـد کـه بـرای یافنت فرزنـدش بهبیـرون از خانه برود.
همیـن کـه درب حویلـی را بـاز میکنـد ،راکتی بـا تندی
بـه کوچـه پرتـاب شـده و هامنجـا منفجـر میشـود.
چرههـای راکـت دسـت و پـای مهتـاب را زخمـی میکند
و هامنجـا بیهـوش میشـود.
مهتـاب فـردای آنشـب بههـوش میآیـد .همـه را بـاالی
رسش میبینیـد بـه غیـر از یحیـا .از آن روز تـا حـاال،
مهتـاب مـدام نـذر میکنـد و فـال میگیـرد؛ امـا یحیـا
هیـچگاه برنگشـت.
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کارکرد فراقانونی در معارف؛

ن گذاشتن کمیسیون اصالحات اداری
حذف یازده بست ،بدون در میا 
ابوبکر صدیق
گزارشگر

اسـنادی کـه بـه دسـت روزنامه صبـح کابل قـرار گرفته
اسـت ،نشـان میدهـد کـه وزارت معـارف در  21قوس
سـال روان 11 ،مشـاور و کارمنـد ایـن وزارت را خلاف
قوانیـن اداری از کارشـان برکنـار کرده اسـت.
بـه اسـاس اسـنادی کـه از سـوی منبعـی از وزارت
معـارف ،بـه دسـت صبـح کابل رسـیده ،دیده میشـود
کـه رنگینـه حمیـدی -رسپرسـت وزارت معـارف -بـرای
بازنگـری در تشـکیالت ایـن وزارت 11 ،مشـاور و
کارمنـد ایـن وزارت را از کارشـان سـبکدوش کـرده و
بسـتهای کاریشـان را نیـز از میـان برداشـته اسـت.
ایـن وزارت در مکتـوب شماره ( ،)۵۲۴۶بـه غلام
دسـتگیر منیر ،مشـاور ارشـد امور تخنیکی و تدریسـی
ایـن وزارت که در میان برکنار شـدگان اسـت ،نگاشـته
اسـت« :طـوری کـه در جریـان هسـتید ،بـه اسـاس
هدایـات مسـتقیم جاللتمـآب رییسجمهـور اسلامی
افغانسـتان ،پلان وسـیع بازنگـری و ریفورم تشـکیالت
وزارت معـارف تحـت کار اسـت و تغییرات چشـمگیر در
تشـکیالت وزارت معـارف رومنـا خواهـد گردیـد ،بنـا به
همیـن دلیـل برخـی بسـتهای اداری و تخنیکـی و
مشـاورین تعدیـل و تنقیـض میشـود».
در بخـش دیگـر ایـن مکتـوب آمـده اسـت« :از اینکـه
بسـت شما [دسـتگیر منیـر] نیـز در بخـش تنقیـض
شـدهها قـرار دارد ،وزارت معـارف ضمن سـپاسگزاری
از خدمـات شما در پروسـهی رشـد معـارف ،از ریاسـت
منابـع بشری درخواسـت میمنایـد کـه شما را نیـز در
لیسـت منتظریـن اضافـه کنـد».
آقـای منیـر ،ایـن برخـورد رسپرسـت وزارت معـارف
را سـلیقهای ،تبعیضآمیـز و خلاف قانـون خدمـات
ملکـی میدانـد .او میگویـد تـا هنـوز زیرسـاختهای
بازنگـری تشـکیالت معـارف بـا کمیسـیون اصالحـات
اداری و خدمـات ملکـی رشیـک نشـده و بـرای
توشـیح بـه ریاسـت جمهـوری نیز فرسـتاده نشـده؛ اما
رسپرسـت وزارت معـارف بـدون در نظرداشـت قانـون
خدمـات ملکـی ۱۱ ،مشـاور و کارمندان فـوق رتبه این
نهـاد را برکنـار کـرده اسـت.
او میگویـد« :رسپرسـت وزارت معـارف ،بـا آنکـه
صالحیـت نـدارد ،ادعـا میکنـد کـه حکـم بازنگـری
تشـکیالت وزارت معـارف را از رییـس جمهـوری گرفتـه
و پیـش از اینکـه زیرسـاختهای ایـن تشـکیالت بـا
کمیسـیون اصالحـات اداری رشیـک سـاخته شـود،
بسـتهای کارمنـدان را تنقیـض کـرده اسـت».
نجیبـه آریـن -سـخنگوی وزارت معـارف -امـا بـا رد این
ادعـا ،میگویـد« :هیچ برخورد سیاسـی صـورت نگرفته
اسـت و بازنگـری بـه اسـاس فرمـان رییسجمهـور
صـورت میگیـرد».
بـا اینکـه وزارت معارف مدعی اسـت ،مسـئله برکناری
مشـاوران و کارمنـدان ایـن وزارت و از میـان برداشتن
بسـتهای شـان را بـا کمیسـیون اصالحـات اداری
نیـز رشیـک کـرده اسـت؛ امـا عبدالفریـد احمـدی،
سـخنگوی ایـن کمیسـیون بـا رد ایـن ادعـا میگویـد

کـه ایـن کمیسـیون بـه گونـهی رسـمی از تغییـرات و
کاهـش بسـتهای وزارت معـارف در جریـان نیسـت.
از سـویی هم وزارت معارف ،برکناری این یازده مشـاور
و کارمنـد ایـن وزارت را بـه دلیـل تنقیـض –کاهـش
بسـت -در معـارف میدانـد؛ امـا بـه اسـاس سـندی که

با اینکه وزارت معارف
مدعی است ،مسئله بر�کناری
مشاوران و کارمندان این وزارت
و از میان برداشتن بستهای
شان را با کمیسیون اصالحات
اداری نیز شریک کرده است؛ اما
عبدالفرید احمدی ،سخنگوی
این کمیسیون با رد این ادعا
میگوید که این کمیسیون
به گونهی رسمی از تغییرات
و کاهش بستهای وزارت
معارف در جریان نیست.
در دسترس صبـح کابـل قـرار گرفتـه ،نشـان میدهـد
که این وزارت به ریاسـت جمهوری درخواسـت تأییدی
بسـت تازهای را نیز داده که از سـوی ریاسـتجمهوری
نیـز منظور شـده اسـت.
در مکتـوب «شماره  »۵/۳/۱۳۹۹ -140وزارت معـارف
عنوانـی ریاسـتجمهوری ،رسپرسـت وزارت معـارف

از ریاسـت عمومـی کوچیهـای ریاسـت جمهـوری،
درخواسـت ازدیاد بسـت رتبـه  ۲را به احمـد ولی فرزند
محمـد سـامل بهعنوان مشـاور در امـور کوچیها با ۵۰
هـزار معـاش ماهوار درخواسـت کرده اسـت و بـه تاریخ
 ۱۴/۸/۱۳۹۹شمارهی ( )۲۰۹۳منظـوری ایـن بسـت
از ریاسـت جمهـوری صادر شـده اسـت.
همینگونـه در سـند دیگـری که به دسـت صبـح کابل
رسـیده ،رنگینه حمیـدی ،رسپرسـت وزارت معارف ،در
 4عقـرب سـال روان ،درخواسـت اجـرای معـاش بـرای
یـازده کارمنـد جدیـد؛  5همـکار 2 ،مشـاور و  4کارمند
اداری دیگـر را بـا امتیازهـای بلنـد بـه وزارت مالیـه
فرسـتاده است.
عبدالغفـار اخلاص سـیغانی ،مشـاور دیگـر برکنـار
شـدهی وزارت معـارف کـه در میـان ایـن  11تـن جـا
دارد ،میگویـد کـه برکنـاری دسـتهجمعی مشـاورانی
کـه در بسـت اول ،دوم و سـوم کار میکننـد ،از
صالحیـت رسپرسـت وزیـر معـارف نیسـت و این خالف
قانـون خدمـات ملکـی اسـت؛ زیـرا پیـش از اینکـه
تشـکیالت وزارت معـارف بـه کمیسـیون اصالحـات
اداری و خدمـات ملکـی فرسـتاده شـود و بـه توشـیح
رییسجمهـور برسـد ،رسپرسـت وزارت معـارف ۱۱
بسـت مشـاوران را تنقیـض کـرده اسـت.
او گفـت کـه رسپرسـت وزارت معـارف خلاف فیصلهی
کابینـه ،چهـار مشـاوریت؛ تعلیمات اسلامی ،نصـاب
تعلیمـی ،امـور کوچیهـا و مشـاوریتمالـی ،اداری و
تخنیکـی ایـن وزارت را بـه حـال خـودش نگهداشـته
اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه دو مـاه پیـش کابینـه
فیصلـه کـرده بـود کـه در سـال  ۱۴۰۰بسـتهای
ت خانـه و ادارات بهاسـتثنای
همـهی مشـاوران وزار 

مشـاوران حقوقـی ،بایـد از میـان برداشـته شـود .از
سـویی هـم در مخالفـت بـا ایـن فیصلـهی کابینـه،
رسپرسـت وزارت معارف ،شماری از مشـاوران حقوقی
را نیـز از کارشـان بیـرون کـرده اسـت.
آقـای سـیغانی میگویـد کـه ایـن مشـاوران بـرای
اینکـه بـه وزیـر شـدن خانم رنگینـه همـکاری نکردند،
او نیـز ایـن بسـتها را از میـان برداشـته اسـت.
از سـویی هـم بـه اسـاس قانـون کارکنـان خدمـات
ملکـی ،صالحیـت تعییـن و برکنـاری بسـتهای (۲ ،۱
و  )۳از صالحیتهـای رییـس جمهـوری اسـت و تنهـا
بسـتهای پایینتـر از  4از صالحیـت وزیـران اسـت.
داکتر حمیـرا قـادری ،مشـاور ارشـد وزارت در امـور
والیتهـا ،مافـوق رتبـه در بسـت 1؛ عبدالغفار اخالص
سـیغانی ،مشـاور مکاتـب خصوصـی وزارت معـارف،
مافـوق رتبـه در بسـت 2؛ قدرتاللـه قـدردان ،مشـاور
ارشـد منابـع بشری فـوق رتبه؛ دكتر اسـدالله ،محقق
جهانـی ،مشـاور ارشـد مقـام در امـور نصـاب تعليمـي
در بسـت  1و داکتر عبدالولـی خنجانـی ،مشـاور مقام
در امـور نظـارت تعلیمـی ،بسـت ٢؛ غلام دسـتگري
منير ،مشـاور ارشـد تدريسي ،مافـوق رتبـه در بسـت
 ،2آنهاییانـد کـه بـه اسـاس حکـم رییسجمهـور
تعییـن شـده بودنـد .عظيـم الحـق عظيمـي _ مشـاور
حقوقـي_ در بسـت  2نیـز به اسـاس رقابـت و منظوری
رییسجمهـور بـه کار گامشـته شـده بـود.
عبدالـرزاق احمـدی ،مشـاور مقـام در امـور تعلیمات
عمومـی در بسـت ٢؛ حمیداللـه حاتـم ،مشـاور مقـام،
در بسـت 2؛ عبدالهادي رحيمي ،مشـاور امور شـوراي
علمـي در بسـت  2و صفیاللـه خیبر کارمنـد بخـش
نشرات در بسـت  2نیـز از شمار  11کارمندیانـد
کـه اخیـرا ً از سـوی رنگینـه حمیـدی ،رسپرسـت وزارت
معـارف از کارشـان سـبکدوش شـدهاند.
از سـوی دیگـر ،منبعـی در وزارت معـارف که نخواسـت
نامـش در ایـن گـزارش بیاید ،بـه صبح کابـل میگوید
کـه رسپرسـت وزارت معـارف اخیـرا ً از رییـس منابـع
بشری ایـن وزرات نیـز بـه دلیـل نامعلومـی خواسـته
اسـت کـه از موقفـش اسـتعفا کنـد.
پسازایـن خواسـت خانـم حمیـدی ،خالـد ارشـد –
رییـس منابـع بشری وزارت معـارف -در  10جـدی
سـال روان مکتوبـی –شماره  -977بـرای معاونیـت
نخسـت ریاسـتجمهوری ،فرسـتاده و ایـن خواسـت
را غیرقانونـی دانسـته و خواسـتار دسـتور مانـدن و یـا
اسـتعفا از موقفـش از ایـن معاونیـت شـده اسـت.
پـس از آن ،دفتر عمومـی معاونیـت نخسـت
ریاسـتجمهوری ،مکتوبـی –شماره  -4298را در
 13جـدی عنوانـی وزارت معـارف فرسـتاده و خواهـان
روشـنایی بـرای دلیـل درخواسـت اسـتعفای محمـد
خالـد ارشـد از وزارت معـارف شـده اسـت.
بـا گذشـته  21روز از ارسـال ایـن مکتـوب ،وزارت
معـارف ،محمدنـور اکبری ،رییـس عمومـی دفتر
معاونیـت نخسـت ریاسـتجمهوری ،شـنبه ( 4دلـو)
بـه صبـح کابـل گفـت کـه وزارت معـارف تـا هنـوز در
رابطـه بـه ایـن مکتـوب پاسـخی ارایـه نکـرده اسـت.
اینهمـه در حالـی انجـام میشـود کـه بـه اسـاس
قانـون رسپرسـت وزیـران ،رنگینـه حمیـدی ،هیچگونه
صالحیـت حقوقـی برای برکنـاری کارمنـدان و از میان
برداشتن بسـتهای وزارت معـارف را نـدارد.
وحیـد فـرزهای -حقـوقدان -میگویـد؛ وزیرانـی کـه
نتواننـد رأی را از مجلـس منایندگان به دسـت بیاورند،
بـه اسـاس قانـون رسپرسـت وزیـران ،منیتواننـد
بهعنـوان رسپرسـت در همان وزارت گامشـته شـوند.
«بنابرایـن ،هـر عملـی کـه در وزارتخانههـا از سـوی
رسپرسـت وزارت صـورت میگیـرد ،خلاف قانـون و
قابـل تطبیـق نیسـت».
در مـادهی  5قانـون رسپرسـتوزیران آمـده اسـت:
«هـرگاه کاندیـد وزارت یا ادارهای از جانب ولسـیجرگه
– مجلـس مناینـدگان -رأی اعتماد کسـب ننامیـد و یا
وزیـر در جریـان وظیفـه از سـوی ولسـیجرگه سـلب
اعتماد گـردد ،بـه حیـث رسپرسـت در همان وزارت یا
اداره تعییـن شـده منیتوانـد».
خانـم رنگینـه حمیـدی ،رسپرسـت کنونـی وزارت
معـارف ،در  12قـوس سـال روان ،بـرای گرفتن رأی
اعتماد از سـوی حکومـت بـه مجلـس مناینـدگان
فرسـتاده شـد کـه بـا گرفتن  114رأی ،نتوانسـت
بهعنـوان وزیـر معـارف رأی اعتماد را از مجلـس
مناینـدگان بـه دسـت بیـاورد.
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درگير فلسفهی بودن؛ آوازخوانیکهخودکشی کرد
عبدالله سالحی

«زمانی که  ١٩ساله بود بهطورجدی کارش را در حوزه
موسیقی راک آغاز کرد .در سال  ۱۳۷۹همزمان با ورود
به دانشگاه (در رشتهی مهندسی عمران) مطالعات خود
در دوران نوجوانی در حوزه شعر و ادبیات را به فلسفه و
روانشناسی تعمیم و نیز فعالیت پیشین خود را در زمینهی
موسیقی ادامه داد .نیاز چندانی به توضیح ندارد که او
نیز مانند اغلب گروههای مشابه موفق به دریافت مجوز
رسمی برای کارهایش نشده و به همین دلیل آثارش را
بهطور رایگان در پایگاه اینرتنتی منظم و نسبتاً کامل در
معرض استفاده عمومی قرار داده است .او مانند بسیاری
از گروههای مشابه نخست به موسیقی پاپ /راک پرداخت
و کمکم بهسوی موسیقی راک کشیده شد»(برشی از
زندگینامه کوتاه ،بهقلم هادی پاکزاد).
هادی پاکزاد یکی از خوانندگان و ترانهرسایان مردمی بود
که توسط رسانهها در ایران و بخشهای رسمی حکومت
نادیده گرفته شد .هادی پاکزاد موزیسین راک که بهمدت
دو سال تحتفشار نیروهای امنیتی مشهد بود ،سال
 95خودکشی کرد و درگذشت؛ او با زدن رگ دستش
خودکشی کرد.
من ،دو سالی است که به آهنگهایش گوش میدهم
و دوست داشتم کاش زنده بود .امروز که در مورد او
مینویسم ،شاید شناخت چندانی پیدا نکرده باشم که
بتواند ،مفهوم کلیتر و عمومی را در مورد او بیان کند
اما؛ آنچه میخوانید برداشت مخاطبمحورانه و آمده از
رابطههای شخصی با ترانههای او و موسیقیاش بوده
است.
وقتی از او شنیدم؛ روشن بود که ترانه یا کالم ،حرف
اول را در آثارش میزند اما؛ رویکردهای موسیقایی او
در کارش ،فاصلهای از فضای کالمی ندارد .زمانی که از
هادی پاکزاد ،آهنگ «زاناکس» را شنیدم ،متوجه شدم که
با نگرش مولکولی در ترانه مواجهم.
شاید توصیف مولکولی ،جالب نباشد ولی میتواند آنچه
را مدنظر دارم ،نشانتان بدهد؛ مولکول ،از کوچکترین
ذرات یک ماده شیمیایی خالص است که ویژگیهای آن
ماده را دارد .نخست از همه ،باید بگویم که منظور من
بیشرت به کوچکی مولکول اشاره دارد و نه به ویژگیهای

آن اما؛ ویژگیهای آنهم مدنظر خواهد بود زیرا عین
رفتار را دارد؛ یعنی ریز رفتارهای یک ماده -تغییرات و
تحرکات -بهنسبت کوچکی آن بهوجود آمده است.
در زاناکس ،بیتی هست که اینچنین به رابطه دیدن و
تحلیل آن چیز قابل دید ،در مغز میبیند:
جزییات صورتت که ارسال میشن به حافظه
تحلیلگری بهنام «ذن» که از درک عشق عاجزه.
عملی که در بیت باال ،انجام شده ،بیشرت شبیه عمل
ماشین است؛ بهنحوی خوی یک ماشین را نشان
میدهد .دلیلش هم ساده است؛ چون نویسندهی آن،
بهجای کلینگریهای همهی ما آدمها ،ریز-ملوکولی-
نگاه میکند.
نگاه بهصورت یار ،همیشه بزرگ و کلی بوده است تا حدی
که در ادبیات کهن پارسی دری ،همیشه به ماه تشبیه
شده است .اینجا برعکس است؛ به جزییات صورت توجه
شده و درنهایت به جزییات رسیدن آن بهحافظه پرداخته
میشود .وقتیکه بهذهن ،صفت تحلیلگر را میدهد،
همهچیز خاصیت کمپیوتری پیدا میکند؛ بعد متوجه
میشویم که متام رفتار قبلی ،نگاه بهجزییات صورت،
ارسال شدنش به حافظه و ...برای یک انسان اتفاق
نیافتاده بلکه برای یک کمپیوتر پیش آمده است.
منیگویم این ترانه ،شخصیت راوی خودش را کمپیوتر
میداند؛ منظورم این است که نگرشی که در آن وجود
دارد از رفتارهای همیشهی انسانی ،فاصله گرفته است.
رشایطی که ما در آن زندگی میکنیم ،طوری است که
بیشرت وقتمان را با ماشینها میگذراند .بهنظر شام
کسی که اطرافیانش ،عدهای خودخواه یا آدمهای
عصبی باشد ،دو سال بعد ،فرد مانده در چنین جمع ،چه
اخالقی خواهد یافت؟
درست است؛ او نیز پرخاشگر و یا خودخواه خواهد شد
و یا شبیه رفتارهای دوستانش چیزی را در خود پرورش
میدهد.
ما نیز طوری رفتار میکنیم که ابزار مورداستفاده،
پیرامونی و حاکم بر رشایطمان ،اقتضا میکند؛ اگر
هر صبح باعجله از رختخوابتان برمیخیزید ،بهدلیل
استفاده و موجودیت وسایلی است که رسعت را در
زندگیمان ممکن ساخته است .حاال ،در این ترانه ،کمی
پیشتر رفتهایم و حتا نوع توجهمان بهصورت کسی یا
چیزی ،شبیه به ماشینهای تحلیلگر و کمپیوتری شده
است.

بیتأمل تو قفسه پی «قرصهای صورتی»
یک محصول شیمیایی-فراوردهی صنعتی
بلعیدن «صورتی»ها برای فتح راحتی
برای رخنه کردن به دیوارهای امنیتی
هامنطور که گفتم ،منظوری در این ترانه مبنا بر اینکه
راوی آن ،یک ماشین است ،وجود ندارد .چیزی که در
آن قابلتأمل است ،خلق نگرش در رابطه به انسان در
وضعیت متفاوت است.
همین دو بیت باال؛ وقتیکه از دنبالقرص گشنت بدون
تأمل حرف میزند و بعد ،از صفت محصول شیمیایی-
صنعتی استفاده میکند؛ موجودی را که همزمان با
خصلت و نیازهای انسانی ،رفتار ماشینی دارد ،به منایش
گذاشته است.
نقش صنعت در تغذیه دارویی ،بهبهانهی راحتی آوردن،
خیلی هوشمندانه ذکر شده است؛ صنعت برای رفاه برش
است یا الاقل چنین ادعایی دارد اما؛ زمانیکه محصوالت
آن قادر بهخلق خوی مشخصی در ما شده و توانسته
است جهتدهندهی نوعی از زیسنت ماشینی باشد،
دیگر نهراحتی که برعکس ،نیازمندی را خلق کرده است.
بهچنین نگرشی ،صفت مولکولی میدهم؛ زیرا همزمانی
که از جهان بیولوژیک صحبت میکند و ارتباطات
عاطفی را نشان میدهد ،اشارهای هم به مکانیک دارد؛
یعنی در ضمن بحث زیستی انسان ،از روابط ماشینی و
متأثر از صنعت نیز صحبت میکند و این کار را با نوع
نگاه ریزبینانه انجام میدهد.
نگاهی که گویی با میکروسکوپ انجام شده باشد؛ اصالً
برای میکروسکوپی بودن نگرشش ،خواستم آن را صفت
مولکولی بدهم.
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در ترانهها و آهنگهای هادی پاکزاد میتوان ،بهطور
عموم ،حضور همیشگی میکروسکوپ را دید و فهمید که
نگاه ما به اطرافمان ،یک نگاه مسلح به وسایل جانبی
است.
ما از طریق وسایلی مثل صفحه منایش کمپیوتر ،مبایل،
تلویزیون و ...بیشرت بههم نگاه میکنیم .با استفاده از
ماشینآالت دیگر کارهای زیاد دیگر را انجام میدهیم
که اکرثا ً بر روابط اجتامعیمان تأثیر دارد اما؛ درنهایت،
خویی که از ماشینها میگیریم ،پنهان و نادیده میماند.
ترانههای پاکزاد ،به این خوی و طرز فکرها ،توجه دارد؛
ی در میان ماشینها و همینطور زندگیای
اشارهگر زندگ 
است که با همنشینی از ماشین بهوجود آمده است.
شیوهی خودکشی او با بریدن رگ دست نیز نزدیک
بههمین ماجرا است؛ کسی که رگش را میزند ،سیم
ارتباطیای را قطع میکند که کل سیستم ماشینی بهنام
بدن را از کار میاندازد .هادی پاکزاد با تخریب بدن
خود ،زندگی را به پایان رساند اما؛ سیستم کنرتلگری
که او را محدود نگهداشته بود ،میخواست با ادارهی او
همهی زندگیاش را از خود کند.
اگر با نگاه پاکزاد به جهان و کشورش نگاه کنیم؛ حاکمیت
ایران چیزی نیست جز سیستمعاملی که ماشینهای
جانبی یک جامعه را کنرتل میکند .تعقیبشان میکند،
برایشان برنامه تعریف میکند و میخواهد بهسمتی
هدایتشان کند که ممکن است هیچیک میلی به آن
نداشته باشد.
هادی ،در زندگینامهای که از او خواسته شده بود،
چنین نوشته است؛ «شاید ویژگی بارز پاکزاد بهقدرت
ترانهرسایی او برمیگردد .اشعاری که اغلب تصویری
است و ایامژهای بسیار جذاب و تازهای دارد و گاه بسیار
عمیق و تفکربرانگیز است .بهنظر میرسد او بسیار متأثر
از ترانهرسایی گروههای راک روانگردان است .ترانههایی
که سعی دارند عمق وجود خواننده/شاعر را نشان دهند
و این اتفاقاً در شعر ایرانی نیز سابقه فراوان دارد .منونه
بسیار بارز آن را در اشعار حافظ میتوان دید.
اشعار هادی پاکزاد به ما میگوید که او یکی از شاعران
ترانهرسای موسیقی نوین ایران است .ترانههای او
آینههایی شکسته با گوشههایی تیز و برنده ،بر زمین
سنگی خانه تنهایی او هستند .شعر/آهنگهای او
درواقع متافورهای چندبعدی در وصف جهان پستمدرن
و «انسان درگیر فلسفهی بودن» است».

سرما و طالبان؛

آنچه نمیگذارد کودکان واکسين پولیو دریافت �کنند
عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر

آخرین مورد ویروس پولیو یا فلج کودک در افغانستان
در سال گذشته میالدی در والیت کندهار ثبت شد
که درنتیجهی آن ،یک کودک یکساله در ولسوالی
«معروف» این والیت ،برای همیشه فلج شد .پیش از
آن نیز 53 ،کودک دیگر به دلیل اینکه واکسین فلج
کودک را دریافت نکرده بودند ،در چند والیت دیگر
کشور فلج شدند.
در آخرین کارزار رستارسی واکسین فلج کودک ،وزارت
صحت عامهی افغانستان به کمک صندوق جهانی
کودکان سازمان ملل متحد ،تطبیق این واکسین را برای
پنج روز ،از صبح روز دوشنبه ( 29جدی) ،آغاز کرد که
تا روز جمعه ( 3دلو) ،ادامه داشت .هرچند پیش از آغاز
این کارزار ،وزارت صحت عامه گفته بود که 10میلیون
کودک در افغانستان واکسین پولیو را دریافت خواهند
کرد؛ اما در پایان این کارزار ،مسئوالن این وزارت ،اعالم
کردند که دستکم  3.3میلیون کودک این واکسین را
دریافت نکردهاند.
مسئوالن وزارت صحت عامه میگویند که به دلیل
ناامنی و رسدی هوا در پنج والیت کشور ،کودکان
نتوانستند واکسین پولیو را دریافت کنند.
میرجان راسخ ،مسئول آگاهی عامه برنامهی محو پولیو
وزارت صحت ،روز جمعه ( ۳دلو) ،به روزنامهی صبح کابل
گفت که در والیتهای پکتیا و میدانوردک به دلیل
ناامنی هیچ کودکی واکسین پولیو دریافت نکردهاست
که شامرشان به بیش از  3.3میلیون میرسد.
هرچند پیش از آغاز کارزار واکسین پولیو ،محمد نعیم
وردک ،سخنگوی دفرت سیاسی طالبان در قطر ،گفته
بود که مال برادر ،رییس دفرت طالبان در قطر و معاون

رهربی این گروه ،با روسای بخش صحت سازمان ملل
متحد و یونیسف برای جنوب آسیا دیدار کرده و از
برنامهی تطبیق واکسین پولیو حامیت کردهاند؛ اما
وزارت صحت ،میگوید که «مذاکرات» ،آنها با طالبان
نتیجهای در پی نداشته است.
ذبیحالله مجاهد ،سخنگوی طالبان به بیبیسی گفته
است که این گروه به دلیل سوءاستفادهها نتوانستند
در این مرحله در تطبیق کارزار واکسین پولیو همکاری
کنند .مجاهد ،گفته است که آنها تالش میکنند که
در دورههای بعدی در تطبیق این کارزار همکاری کنند.
با اینحال ،وزارت صحت تأکید میکند ،کودکانی که در
این دور از دریافت واکسین باز ماندهاند در دور بعدی
که سال آیندهی خورشیدی برگزار میشود ،واکسین
خواهند شد .از سویی هم تا هنوز مشخص نیست که
در این دور چه شامر کودک زیرپوشش واکسین پولیو
قرار گرفتهاند.
در کنار ناامنی ،رسدی هوا نیز از عواملی است که باعث
میشود شامری زیادی از کودکان از دریافت واکسین

پولیو در افغانستان محروم شوند.
آقای راسخ میگوید که به دلیل رسدی هوا ،در این دور
کارزار تطبیق واکسین پولیو ،در والیتهای؛ بامیان،
غور و دایکندی ،هیچ کودکی واکسین پولیو را دریافت
نکرده است.
در بسیاری از والیتهای مرکزی؛ غور ،دایکندی و بامیان
از چندی به اینسو ،به دلیل برفباری و یخبستگی
جادهها ،راههای ارتباطی مسدود است؛ چیزی که باعث
شده ،شامر زیادی از کودکان از دریافت واکسین پولیو
باز مبانند.
با این حال ،مسئول آگاهی عامه برنامه محو پولیو وزارت
صحت ،تأکید میکند ،کودکانی که در این سه والیت
واکسین دریافت نکردهاند ،در دورههای قبلی واکسین
شدند و معافیت بدنشان در مقابل این ویروس بلند
است و حتا اگر این دور واکسین نشوند ،با خطر ابتال به
ویروس پولیو مواجه نیستند.
فلج کودک ،بیامریای است که با وجود سالها تالش و
رسازیر شدن هزاران بستهی کمکی برای محو آن ،هنوز

هم در افغانستان و پاکستان شیوع دارد .این ویروس
بیشتر کودکان زیر سن  5سال را متأثر میکند.
بررسیهای پزشکی نشان میدهد که این ویروس از
طریق ویروسهای دهانی ،مدفوع ،مواد غذایی و آب
آلوده از یک فرد بهفرد دیگر انتقال میکند.
گفتنی است که بیامری فلج کودک ،هیچگونه درمانی
ندارد و تنها میتوان با تزریق واکسین از مبتال شدن به
آن پیشگیری کرد.
واکسین پولیو برای نخستین بار در سال  1954به
گونهی آزمایشی توسط جوناس سالک ،پژوهشگر و
ویروسشناس امریکایی ساخته شد و روی یک میلیون
کودک تطبیق شد؛ اما پس از  66سال هنوز هم این
ویروس در افغانستان و پاکستان همهساله کودکان
زیادی را فلج کرده و زندگیشان را سختتر میکند.
در افغانستان ،همهساله به کمک وزارت صحت و
نهادهای بیناملللی کارزار تطبیق واکسین پولیو برگزار
میشود که در جریان آن ،میلیونها کودک این واکسین
را دریافت میکنند .بااینحال همهساله شامر زیادی از
کودکان به دلیل ناامنی و حضور طالبان در کشورهای
مختلف از دریافت واکسین پولیو بازمیمانند .از سویی
هم این کارزار ،در حالی برگزار شد که در جریان سال
 ۲۰۲۰میالدی ،موارد مثبت پولیو در افغانستان ۵۰
درصد افزایش داشته است.
بر اساس معلومات وزارت صحت ،در سال ۲۰۲۰
میالدی ۵۶ ،مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شد
که  ۲۸مورد آن در جنوب ۸ ،مورد در غرب ۶ ،مورد در
جنوب رشق ۲ ،مورد در رشق و یک مورد در شامل و
شامل رشق بود .این در حالی است که در سال ۲۰۱۹
میالدی ۲۹ ،مورد مثبت پولیو در افغانستان به ثبت
رسیده است.
در حال حارض ،بیامری پولیو یا فلج اطفال ،در بسیاری
از کشورها نابود شده و تنها در افغانستان و پاکستان
شیوع دارد.
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زمانــی کــه جــو بایــدن -در ســال  -۲۰۰۹پســت
معــاون ریاســت جمهــوری امریــکا را عهــدهدار بــود،
هــزاران تــن از نظامیــان ایــن کشــور در برابــر گــروه
تروریســتی طالبــان در افغانســتان میجنگیدنــد.
نــگ برونمــرزی
ج
ایــن طوالنیتریــن
ایاالتمتحــده بهشــار مــیرود.
چنــد مــاه پــس از حملـهی  ۱۱ســپتامرب ،نیروهــای
امریکایــی در جنــگ افغانســتان تلفــات ســنگینی
را متحمــل شــدند .شــبکهی القاعــده بهعنــوان
تهدیــد درجهیــک بــرای امریــکا در گــذرگاه مــرزی
افغانســتان – پاکســتان پنــاه بــرده بــود و پنتاگــون
بــرای مبــارزه بــا ایــن شــبکه خواهــان نظامیــان
بیشــری بــود.
در م��اه فـبروری ه�مان س��ال ،م��ن بـ�ا دهه��ا تــن از
تحلیلگــران مســایل افغانســتان در یــک مهامنــی
بــه میزبانــی بایــدن در کاخ ســفید اشــراک کــرده
بــودم .بایــدن در مــورد بیشــر کــردن نظامیــان
در افغانســتان نظرخواهــی میکــرد و ایــن دقیقــاً
زمانــی بــود کــه افــکار عمومــی-در امریــکا-از جنــگ
پشــتیبانی منیکــرد .آقــای بایــدن میگفــت؛ ایــن
یــک آغــاز نیســت و از پافشــاری بــارک اوبامــا بــرای
ژنــرال یــادآوری میکــرد و از چانهزنیهایــش بــا
اوبامــا ســخن م ـیزد.
امــروز نیــز در ادامــه هــان زمــان قــرار داریــم.
نیروهــای امریکایــی در افغانســتان مــروف
جنگانــد ،بایــدن بهمجــرد رســیدن بــه دفــر
ریاســت جمهــوری ،در رابطــه بــه رسنوشــت جنــگ
افغانســتان صفحــهی تــازهای از کتــاب جنــگ را
ورق خواهــد زد و از جنــگ امریــکا و همچنــان
ی بیــش از  ۸میلیــارد دالــر و تلفــات ۲۴۰۰
هزین ـه 
رسبــاز امریکایــی دفــاع خواهــد کــرد.
براســاس توافقنامـهی مــاه فــروری ســال گذشــته-
-2020میــان ادارهی ترامــپ و طالبــان تــا هنــوز
نزدیــک بــه  ۲۵۰۰نیــروی امریکایــی افغانســتان
را تــرک کردهانــد .هــدف از توافقنامــه ،خــروج
نیروهــای امریکایــی از افغانســتان و ایجــاد یــک
راهحــل سیاســی میــان طالبــان و دولــت افغانســتان
بــه رهــری محمــد ارشفغنــی و نیــز جلوگیــری
از تبدیــل شــدن افغانســتان بــه مرکــز تروریــزم و
شــبکهی القاعــده و داعــش بــود؛ امــا طــوری کــه بــه
نظــر میرســد ،امریــکا بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف
موفقیــت چندانــی را نصیــب نشــده اســت.
بایـ�دن در بهـ�ار سـ�ال گذشـ�ته در« «�Foreign Af
 »fairsنوشــته بــود کــه بخشــی از نیروهــا بایــد بــرای
مبــارزه بــا تروریســم در افغانســتان حفــظ شــوند.
بــر مبنــای توافقنامــهی امریکا-طالبــان ،بایــدن
بــرای خــروج کل نیروهــای امریکایــی از افغانســتان
تــا مــاه مــی ســال روان میــادی زمــان دارد .در ایــن
توافقنامــه ،گــروه طالبــان تعهــد کــرده اســت کــه
بــا شــبکه القاعــده و گروههــای تروریســتی اجــازه
فعالیــت در خــاک افغانســتان را منیدهــد؛ امــا
آنچنانــی کــه امیــد میرفــت اوضــاع پیــش نرفتــه
اســت .خشــونتها کاهــش نیافــت و گفتوگوهــا
منجــر بــه نتیج ـهی درخــور انتظــاری نشــده اســت.
در مــاه ســپتامرب ســال گذشــته ،گفتوگوهــا میــان
هیئــت مذاکرهکننــده طالبــان و دولــت افغانســتان
در دوحــه  -قطــر آغــاز شــد؛ امــا گفتوگوهــا
بــا شــکنندگی مواجــه شــد و جنــگ هنــوز از
غیرنظامیــان قربانــی میگرفــت و خشــونتها
روزبــهروز افزایــش یافــت.
بایــدن هیــچ راه عملــیای را بــرای خــروج متامــی
نیروهایــش تــا مــاه مــی از افغانســتان ،روی میــز
نــدارد کــه اگــر چنیــن تصمیمــی هــم داشــته
باشــد؛ نخســت بایــد روی توافقنامــهی دوحــه و
خشــونتها مترکــز بیشــری داشــته باشــد.

توافقنامــهی دونالــد ترامــپ بــا طالبــان توســط
زملــی خلیـلزاد ،دیپلومــات افغان-امریکایــی امضــا
شــد .در ایــن معاهــده ،تعهــد بــه خــروج نیروهــای
امریکایــی از افغانســتان شــده اســت .موضوعــی
کــه مــورد اســتقبال طالبــان قــرار گرفــت و پــس از
امضــای توافقنامــه بــا طالبــان ،متــام مســئوالن
ارشــد ادارهی ترامــپ خواهــان کاهــش خشــونتها
در افغانســتان شــدند .بااینهمــه امــا هنــوز طالبــان
بــه حمالتشــان بــر نیروهــای امنیتــی ادامــه
میدهنــد و برخــی مناطــق کلیــدی و جادههــا را بــه
گــرو خــود درآوردهانــد .بــا وجــود یــک توافقنامــه،
هنــوز بیــم حملــه بــه مرکــز نظامیــان امریکایــی
نیــز وجــود دارد .ســال گذشــته -2020-طالبــان
بــا راهانــدازی قتلهایــی هدفمنــد ،خربنــگاران،
فعــاالن مدنــی و حقــوق بــری و افــراد غیرنظامــی
را هــدف قــرار دادنــد.
پــس از توافقنامــه فــروری ،رشایــط بــه نفــع
طالبــان رقــم خــورد« .کیــت کالرک» ،خربنــگار
پیشــین بیبیســی و عضــو شــبکهی تحلیلگــران
افغانســتان ،در پایــان ســال گذشــته میالدی نوشــته
بــود کــه بــا خــروج نظامیــان امریکایــی از میــدان
جنــگ و آزادی  ۵هــزار زندانــی طالــب ،انگیــزهی
گــروه طالبــان بــرای پیــروزی نظامــی افزایــش یافتــه
اســت .احتــال اندکــی بــرای موفقیــت رونــد صلــح
وجــود دارد و طالبــان ،بــرای پیــروز شــدن ،گزینــه

مبــارزه بــا تروریــزم در افغانســتان حفــظ کنــد .او
افــزود کــه تعــداد ایــن نیروهــا از  ۵۰۰- ۴۰۰تــن
خواهــد بــود و تــا زمانــی کــه خطــر تروریــزم برطــرف
نشــود ،ممکــن نیســت بیــرون شــوند.
رونــا امیــری کــه در بخــش راهــردی وزارت خارجــه
امریــکا در مــورد افغانســتان کار کــرده و همچنــان
بهعنــوان مشــاور در ســازمان ملــل بــوده ،میگویــد
کــه ادارهی ترامــپ امتیازهــای بیشــری بــرای
طالبــان قایــل شــده اســت؛ امــا حفــظ نیروهــا تــا

زمــان تأمیــن صلــح ،تأثیرگــذار اســت .از ایــنرو،
َآقــای جــو بایــدن بایــد از گفتوگوهــای صلــح
بهعنــوان یــک گزینــه موفــق اســتفاده کنــد.

دوبــاره اتفــاق خواهــد افتــاد.
در کنــار آن پاکســتان تــاش میکنــد تــا بــا وارد
کــردن طالبــان در افغانســتان نفــوذش را افزایــش
دهــد .پــس از آنکــه پاکســتان در رونــد جهــاد
افغانســتان دخیــل دانســته شــد ،حکومــت نظامــی
ایــن کشــور تــاش دارد تــا مهرههــای نزدیــک بــه
خــودش را در افغانســتان تقویــت کنــد.
پاکســتان بــه دلیــل چالشهــای مــرزی بــا
افغانســتان و رقابــت بــا هنــد تــاش میکنــد تــا
متحــدان قابلاعتــادی در افغانســتان داشــته
باشــد و از طریــق ســازمان اســتخباراتیاش-
آیاسآی-از گــروه طالبــان حامیــت کنــد.
بایــدن بــه رهــری پاکســتان گفتــه اســت؛ اینکــه
آیاسآی و فرماندهــان نظامــی ایــن کشــور از
شــبکهی القاعــده حامیــت میکننــد ،دور از
واقعیــت نیســت .رییسجمهــور اوبامــا بــاور داشــت
کــه در جنــگ افغانســتان و مبــارزه بــا تروریــزم و
القاعــده ،منافــع امریــکا نهفتــه اســت؛ امــا زمانــی
کــه نیروهــای امریکایــی در جنــگ خونیــن بــا
القاعــده در برابــر تروریــزم مشــغولاند ،رهــران
القاعــده در پاکســتان حضــور دارنــد کــه ایــن نیــز
تهدیــدی بــرای ایاالتمتحــده بهشــار مــیرود.
جــو بایــدن ،بــا باقــی گذاشــن تعــداد کمــی از
نیروهــا در افغانســتان بــرای مبــارزه بــا تروریــزم
نگــران تکــرار چنیــن تجربــهای اســت.

نظامــی را ارجحتــر میداننــد.
توافقنام ـهی زملــی خلی ـلزاد بــا طالبــان ،بهماننــد
تالشهــای ادارهی بــارک اوبامــا ،نتیجـهای را در پی
نخواهــد داشــت .جــک ســالیوان ـ  Jake Sullivanـ
مشـ�اور شـ�ورای امنیـ�ت و آنتونـ�ی بلینکیـ�ن – �Ant
 -ony blinkenوزیــر خارجــه بایــدن ،از منتقــدان
راهربدهــای اوبامــا هســتند .مــن بــا شــاری از
تحلیلگرانــی کــه در ادارهی بــارک اوبامــا کار کــرده
بودنــد ،صحبــت کــردم .دیدگاهشــان حامیــت از
دولــت کابــل و مذاکــرات دوحــه اســت؛ امــا شــاری
بــه تأخیــر در رونــد خــروج نظامیــان امریکایــی
پافشــاری بیشــری دارنــد.
جیمــز دابینــز ،مناینــدهی خــاص اوبامــا در
افغانســتان کــه اکنــون خلیــلزاد آن مســئولیت را
دارد ،میگویــد کــه بــه نظــر میرســد جــو بایــدن
یــک گــروه کوچــک از نیروهــای امریکایــی را بــرای

ولــی نــر ،اســتاد در دانشــگاه جــان هاپکینــز
امریــکا کــه در زمــان اوبامــا در افغانســتان و
پاکســتان کار کــرده اســت ،میگویــد :اینکــه
رونــد مذاکــرات منجــر بــه ثبــات شــود ،زمانگیــر
اســت .طالبــان بــه توافــق سیاســی تعهــد نشــان
منیدهنــد و بــه نظــر منیرســد آنچــه را کــه تعهــد
کردهانــد عملــی کننــد .او گفــت کــه طالبــان فکــر
میکننــد کــه امریــکا بــا چالشهــای زیــاد مواجــه
اســت و امیدوارنــد کــه امریــکا افغانســتان را تــرک
کنــد.
آقــای نــر بــر ایــن بــاور اســت کــه اگــر رونــد
مذاکــرات موفــق نشــود و نیروهــای خارجــی بیــرون
شــوند ،بــه ایــن معنــا اســت کــه افغانســتان بــه
گذشــته برمیگــردد و جنگهــای داخلــی دوبــاره
آغــاز خواهــد شــد ،هرجومــرج و بحــران انســانی،
ماننــد زمــان حاکمیــت رژیــم طالبــان در ۱۹۹۶

در گام نخســت؛ دو لــت افغانســتان تــاش دارد
تــا در همــکاری بــا نیروهــای امریکایــی و اروپایــی،
القاعــده و داعــش را رسکــوب کنــد و رونــد مذاکــرات
صلــح از حامیــت بیناملللــی برخــوردار باشــد.
در گام دوم؛ نگرانــی جــدیای وجــود دارد کــه
طالبــان بــه حقــوق زنــان کوچکتریــن توجهــی
نکننــد و دموکراســی و دســتآوردهای اخیــر
افغانســتان را ماننــد شــبکههای مخابراتــی ،جامعــه
مدنــی و توســعهی روســتاها کــه بــا کمکهــای
بیناملللــی صــورت گرفتــه اســت ،نابــود کننــد.
امــا نقطــهی عطــف مســئله اینجاســت :زمانــی
کــه چهــار ســال پیــش بایــدن معاونیــت اول را
تــرک کــرد ،جنــگ در افغانســتان وجــود داشــت و
امــروز نیــز بــا رســیدن بــه کاخ ریاســت جمهــوری،
شــعلههای هــان جنــگ هنــوز خامــوش نشــده
اســت.

نیروهای امریکایی در افغانستان
مصروف جنگاند ،بایدن بهمجرد
رسیدن به دفتر ریاست جمهوری،
در رابطه به سرنوشت جنگ
افغانستان صفحهی تازهای از
�کتاب جنگ را ورق خواهد زد و از
جنگ امریکا و همچنان هزینهی
بیش از  ۸میلیارد دالر و تلفات
 ۲۴۰۰سرباز امریکایی دفاع خواهد
کرد.
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عبدالله عبدالله :گفتوگوها با طالبان برای برقراری آتشبس جریان دارد
عبدالله عبدالله ،رییس شورای عالی مصالحهی
ملی ،میگوید که گفتوگوها با گروه طالبان برای
کاهش خشونت و برقراری آتشبس در افغانستان،
جریان دارد.
آقای عبدالله ،روز شنبه ( ۴دلو) ،در مراسم گشایش
کمیسیون جوانان شورای عالی مصالحهی ملی در
کابل ،گفت که برای رسیدن به صلح ،باید طرح
کاهش خشونت به گونهی کامل تطبیق و آتشبس
برقرار شود.
او افزود« :در حال حارض ،سطح خشونتها غیرقابل

قبول است .مردم افغانستان توقع داشتند که دولت
افغانستان و گروه طالبان در آغاز گفتوگوها روی
کاهش خشونت توافق کنند؛ اما به دلیل ارصار
طالبان به ادامهی جنگ ،تا اکنون این توافق صورت
نگرفته است».
به گفتهی آقای عبدالله ،کاهش خشونت و برقراری
آتشبس ،سبب خواهد شد که مردم نسبت به
آیندهی شان مطمین شوند و از روند صلح حامیت
کنند.
این در حالی است که در هفدهم جدی ،دور دوم

گفتوگوهای صلح در قطر آغاز شد.
تا اکنون جزییاتی از جریان این گفتوگوها
منترش نشده؛ اما محمدامین احمدی ،عضو هیئت
گفتوگوکنندهی دولت افغانستان ،به تازگی گفته
است ،گروه طالبان به این فکر میکند که بدون
قطع جنگ و برقراری آتشبس ،آزادی زندانیان خود
را توسط امریکا عملی کند و همچنان بدون توجه به
خواست عمومی به قطع جنگ ،به جنگ و خشونت
زیر نام جهاد تا تشکیل نظام «ناب اسالمی» ادامه
دهد.

امریکا توافقنامهی صلح با طالبان را بررسی می�کند
حمدالله محب ،مشاور امنیت ملی افغانستان
و جیک سالیوان ،مشاور امنیت ملی امریکا ،در
متاس تلفنی ،در بارهی تعهدات ایاالت متحده
برای صلح افغانستان گفتوگو کردهاند.
در اعالمیهای که ناوقت روز جمعه ( ۳دلو۲۲/
جنوری) از سوی کاخ سفید به نرش رسیده ،آمده
است ،جیک سالیوان گفته که امریکا از روند صلح
افغانستان پشتیبانی میکند و توافقنامهی ماه
فربوری با طالبان را بررسی میکند.
در اعالمیه آمده است ،امریکا توافقنامهی ماه
فربوری  ۲۰۲۰قطر را بررسی میکند که آیا بر

وزیر مالیه بر�کنار شد

رییسجمهور غنی ،عبدالهادی ارغندیوال ،وزیر
مالیه را برکنار کرده و محمدخالد پاینده را به عنوان
رسپرست این وزارت گامشته است.
فاطمه مورچل ،معاون سخنگوی ریاستجمهوری،
روز شنبه ( ۴دلو) ،در یک پیام ویدیویی گفت
که آقای ارغندیوال به دلیل تعلل در جمعآوری
عواید ،عدم همکاری با هیئت مشرتک بررسی
مقرریهای غیرقانونی در وزارت مالیه و منع کردن
بررسی ،ضعف مدیریتی ،عدم تعهد به ارزشهای
حکومتداری خوب و رسپیچی از احکام و هدایات
ریاستجمهوری ،برکنار شده است .گفتنی است که

اساس آن گروه طالبان به تعهدات خود در رابطه
با قطع ارتباط با گروههای تروریستی و کاهش
خشونتها در افغانستان عمل کرده است یا خیر.
آقای محب و سالیوان همچنان روی حفظ
دستآوردهای زنان و دخرتان و اقلیتها به عنوان
بخشی از روند صلح افغانستان صحبت کردهاند و
مشاور امنیت ملی امریکا ،وعده سپرده است که
برای آیندهی پایدار و امن در افغانستان با متحدان
ناتو و رشیکهای منطقهای مشوره خواهد کرد.
از سویی هم ،شبکهی خربی سیانان ،گزارش
داده است که جو بایدن ،رییسجمهور امریکا،

چندی پیش ،عبدالهادی ارغندیوال ،در یک نامه
عنوانی ادارهی امور ریاستجمهوری ،با برکناری
 ۵۹کارمند و رییس منابع برشی وزارت مالیه توسط
ریاستجمهوری مخالفت کرده بود.
او گفته بود که این افراد تا نهاییشدن روند استخدام
رقابتی بستهای شان ،به اساس قانون به وظایف
خود ادامه میدهند .آقای ارغندیوال ،گفته بود که
به اساس قانون کارمندان خدمات ملکی ،استخدام
کارمندان بستهای اول و دوم به اساس پیشنهاد
وزارت و منظوری رییسجمهور صورت میگیرد و
استخدام کارمندان بستهای سوم تا هشتم نیز

زملی خلیلزاد ،منایندهی ویژهی این کشور در
امور صلح افغانستان را برکنار نکرده است .بر
اساس این گزارش ،آقای خلیلزاد در سمت اش
باقی خواهد ماند.
در فربوری  ۲۰۲۰میالدی ،توافقنامهی صلح
میان امریکا و طالبان در قطر امضا شد .بر اساس
این توافقنامه ،نیروهای امریکایی تا ماه می سال
 ۲۰۲۱میالدی ،به گونهی کامل از افغانستان
خارج خواهند شد .همچنان در این توافقنامه،
گروه طالبان ،متعهد شده که رابطهی خود را با
سایر گروههای تروریستی قطع کند.

از صالحیتهای شخص وزیر است .پیشرت از آن،
ادارهی امور ریاستجمهوری در نامهای گفته بود
که استخدام رییس منابع برشی وزارت مالیه و ۵۹
کارمند دیگر این وزارت ،به گونهی غیررقابتی صورت
گرفته و به همین دلیل ،این افراد به اساس هدایت
ریاستجمهوری از وظایفشان برکنار و منفک اند.
به دنبال این موضوعات ،چند روز پیش دادستانی
کل اعالم کرد که محمدغالم مالخیل ،رییس منابع
برشی وزارت مالیه به اتهام مترد از حکم مقام
ریاستجمهوری و سوءاستفاده از صالحیت وظیفوی
بازداشت شده است.

نشر تصاویر نیروهای پولیس در شبکههای اجتماعی ممنوع شد

وزارت داخله ،اعالم کرده است که نیروهای پولیس،
حق ندارند تصویر خود را در شبکههای اجتامعی
منترش کنند.
طاریق آرین ،سخنگوی وزارت داخله ،روز شنبه (۴
دلو) ،در برگهی فیسبوکش نوشت که تبلیغات فردی
از سوی نیروهای امنیتی ،عواقب بازپرس را به دنبال
خواهد داشت .آقای آرین ،در بارهی این اقدام وزارت
داخله توضیحی نداده؛ اما ظاهرا دلیل اصلی این کار،

مسایل امنیتی بوده است .در حال حارض ،بسیاری
از نیروهای امنیتی در شبکههای اجتامعی حساب
کاربری دارند و تصاویر شان را در مواردی با لباس
نظامی منترش میکنند که به گفتهی کارشناسهای
نظامی ،این کار سبب فاش شدن هویت شان خواهد
شد و گروههای تروریستی نیز با استفاده از تصاویر
و اطالعات شخصی آنها ،برای ترورشان برنامهریزی
خواهند کرد .این همه در حالی است که در جریان

چند ماه گذشته ،سطح ترورهای هدفمند نیروهای
امنیتی در کابل و سایر والیتها افزایش یافته است.
در تازهترین مورد ،پنجشنبه شب ( ۲دلو) ،دو افرس
ارتش در ناحیهی پنجم شهر کابل ترور شدند.
هرچند نهادهای امنیتی بارها از بازداشت افراد
به اتهام دستداشنت در ترورهای هدفمند خرب
دادهاند؛ اما ظاهرا این کار تاثیر چندانی روی کاهش
آن نداشته است.

امرالله صالح به خانوادهها :کودکانتان را زیر نام آموزش دینی به کسی تسلیم ن�کنید

امرالله صالح ،معاون اول ریاستجمهوری ،از
شهروندان افغانستان خواسته است که کودکان و
نوجوانهای شان را زیر نام آموزشهای دینی ،به فرد
یا حلقهای بیرون از ساحهی زیست شان تسلیم نکنند.
آقای صالح ،روز شنبه ( ۴دلو) ،در برگهی فیسبوکش
نوشت« :طالبان زیر نام آموزش دین ،شامری از
نوجوانان و کودکان را از خانوادههای بیبضاعت
تسلیم گرفته و در عوض آنها را شستوشوی مغزی
داده و به انتحار تشویق میکنند ».به گفتهی او ،این

آموزشها بیشرت در پاکستان و در برخی موارد در
ساحات زیر کنرتل طالبان انجام میشود.
آقای صالح گفته است« :برای طالب ،ارزانترین پدیده
زندگی انسانها است و با ارزشترین پدیده کسب
رضایت حامی اصلی شان در منطقه است .یگانه
کشوری که به گونهی رساسیمه خواستار امتیازگیری
بیشرت از غرب برای طالب است ،پاکستان است».
او افزوده است که ریاست امنیت ملی کابل ،فهرست
کودکان و جوانانی را که در دام تبلیغات طالب افتاده

و بعدا از آنها برای انتحار و کشتار استفاده شده را
نرش خواهد کرد .آقای صالح ،چندی پیش نیز گفته
بود که پولیس کابل از انتقال دهها کودک و نوجوان
به مدارس طالبان جلوگیری کرده و آنها را به
خانوادههای برگشتانده است.
او گفته بود که اکرث فرماندهان طالبان و تروریستان،
هامن افرادی اند که  ۱۵یا  ۱۶سال پیش برای آموزش
به کراچی و سایر شهرهای پاکستان فرستاده شدند و
حاال به افرادی بیرحم تبدیل شدهاند.

جهـ ــان

گونهی جدید ویروس کرونای بریتانیایی میتواند کشندهتر باشد
بوریـس جانسـون ،نخسـتوزیر بریتانیـا ،گفتـه اسـت
کـه گونـهی جدیـد ویـروس کرونـا کـه نخسـتین بـار در
این کشـور شناسـایی شـده بـود ،میتوانـد خطرناکتر
و کشـندهتر باشـد.
بـه نقـل از بیبیسـی ،آقـای جانسـون کـه روز جمعـه
( ۳دلـو ۲۲ /جنوری) ،در یک نشسـت خربی در لندن
صحبـت میکـرد ،گفـت کـه ویـروس جدیـد رسیعتـر
منتقـل میشـود و بـه نظـر میرسـد کـه بـا آمـار باالتـر
مـرگ همراه باشـد.
بـه گفتـهی آقـای جانسـون ،ایـن یافتههـا را
ریاضیدانانـی کشـف کردهانـد کـه آمـار مرگومیـر

در نتیجـهی گونـهی قدیمـی و گونـهی جدیـد ویـروس
کرونـا را مقایسـه میکننـد.
در همیـن حـال ،پاتریک واالنس ،مشـاور علمی ارشـد
دولـت بریتانیـا ،گفته اسـت کـه این نتیجهگیـری هنوز
چنـدان قـوی نیسـت و بایـد تحقیقـات بیشتری انجام
شـود؛ امـا این موضوع کـه همزمان با انتقـال رسیعتر،
آمـار مـرگ هم باالتـر رفته اسـت ،نگرانکننده اسـت.
داکرت پاتریک واالس ،گفته اسـت که مشـخص نیسـت
واکسـینهای فایـزر و بایوانتـک ،چقـدر در مقابـل
گونههـای جدیـدی کـه در برازیـل و آفریقـای جنوبـی
کشـف شـده ،موثر اسـت؛ اما گونهی جدید بریتانیایی

را کنترل میکنـد .گونـهی جدیـد ویـروس کرونـا کـه
نخسـتینبار در بریتانیـا کشـف شـد ،حـاال بـه بیـش از
 ۵۰کشـور گسترش یافته اسـت.
یافتههـا نشـان میدهـد کـه گونـهی جدیـد کرونـا بین
 ۳۰تـا  ۷۰درصـد رسیعتـر از گونـهی قبلـی قـدرت
انتقـال دارد و  ۳۰درصـد نیـز بیشتر از گونـهی قبلـی
مـرگآور اسـت.
بریتانیـا تـا هنـوز تطبیـق دو واکسـین رشکـت فایـزر-
بایوانتـک و استرازنکا آکسـفورد را آغـاز کـرده و
گامنهزنیهایـی وجـود دارد کـه ایـن هردو واکسـین بر
گونـهی جدیـد بریتانیایـی موثـر باشـد.
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امرخېل :ننګرهار کې د نشه یي
توکو کښت اتیا سلنه لږ شوی دی
د ننګرهار وايل وایي طالبان د نشه یي توکو کښت او قاچاق ته د زمینې
برابرولو په موخه جګړه روانه سايت او په تدریجې ډول افغانان وژين.
ضیاالحق امرخېل چې د شنبې په ورځ یې په جالل آباد ښار د نشه
یي توکو پروړاندې مبارزه کې د رسنیو ونډې ترنامه الندې یو ورځیني
کنفرانس ته چې د امریکا غږ له خوا جوړ شوی خربې کولې وویل د نشه
یي توکو او جګړې قربانیان یوازې افغانان دي.
امرخيل وویل « :د وسله والو طالبانو په وړاندیز د حکومت له لورې ازاد
شویو پنځو زرو کسانو کې یې ډېر د نشه یي توکو قاچاقربان وو ،ځکه
دوی د نشه یي توکو د قاچاق په پیسو د افغانانو د وژنې لپاره وسلې او
امکانات تر السه کوي».
د هغه په وینا طالبان له نشه یي توکو د جګړې د متویل له پاره کار اخيل
او په ټولو هغو سیمو کې چې ترهګریزفعالیتونه کوي ،د نشه یي توکو
کښت او قاچاق هم کیږي.
د ننګرهار وايل د دغه کنفرانس جوړېدل ګټور وبلل او له دیني عاملانو،
قومي مرشانو ،رسنیو او ټولو خلکو یې وغوښتل چې د نشه یي توکو د
کښت ،قاچاق او کارونې د مخنیوي په برخه کې خلکو ته د پوهاوي په
ورکولو کې همکاري وکړي.
وايل څرګنده کړه چې ټولو ولسواالنو ته یې سپارښتنه کړې چې د نشه
یي توکو د کښت او قاچاق په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي چې په
وینا یې د دې کار په پایله کې په ننګرهار کې د نشه یي توکو په کښت
کې اتیا سلنه کموالی راغلی دی.
په ننګرهار کې محيل مسوولین وایي په تېریوه کال کې یې له  ۴۰۰کسانو
رسه  ۱۰۲۰۰کیلوګرامه بېالبېل نشه یي توکي نیويل او عاملین یې عديل او
قضایي بنسټونو ته ورپیژنديل دي.
ننګرهار په هغو والیتونو کې راځي چې د نشه یي توکو او په تېره بیا
کوکنارو کرکیلې کچه په کې لوړه ده.

بلخ کې  ۵۰زره ټنه
پنبه تولید شوې ده
په بلخ کې په روان کال کې  ۵۰۰۰۰ټنه بې دانې پنبه تولید شوې ده .د
بلخ د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي په دې کال کې په بلخ په ۱۹۶۰۰
هکتاره ځمکه پنبه کرل شوې وه.
پنبه ډېره د دغه والیت په شولګره ،دهدادي ،نهرشاهي ،شورتپه ،کلدار،
دولت آباد ،بلخ ،چهاربولک او چمتال ولسوالیو کې کرل کیږي.
په دغه والیت کې بزګران په منځني ډول له هر هکتار ځمکې کرل شوې
کروندې څخه دوه نیم ټنه پنبه ترالسه کوي.
د کرنې او مالدارې وزارت مسوولین وایي په بلخ والیت کې څو ډوله
پخته کرل کیږي چې مهم یې پوزه ایشان ،ترکي او اکاال دي چې د نورو
سیمه ییزو ورایتي ګانو په پرتله ښه کیفیت لري او ډېر حاصل ورکوي.
په بلخ کې د خاورې کیفیت ته په پام رسه له هر هکتار کروندې څخه
پنځه ټنه دانه لرونکې پنبه ترالسه کیږي او په دې کچه ځمکه کې ۲۵
کیلوګرامه د د دغه نبات تخم کرل کیږي.
د نورو ډولونو په پرتله د پوزه ایشان پنبه ژر حاصل ورکوي او له کرلو تر
حاصل ورکولو ټولې  ۱۷۰ورځې نیيس ،خو نورې ورایټي ګانې بیا تر ۲۰۰
ورځو پورې وخت ته اړتیا لري.
د بلخ د کرنې ریاست مسوولین وایي په دغه والیت کې د پنبې د
پروسس درې رشکتونه فعالیت کوي چې پنبه له کروندو انتقالوي او له
دانو څخه ترجال کولولو وروسته درجه بندي کیږي چې یوه برخه یې
بهر او په ځانګړې توګه پاکستان ته صادریږي او بله برخه یې دهېواد
په بازارونو کې پلورل کیږي.
په بلخ کې پخوا د جن او پرس رشکت چې د فرانسې په مايل او تخنیکي
همکارۍ جوړ شوی و د پنبې د کښت او پروسس او له پنبې څخه د
غوړیو د تولید په برخه کې فعالیت کاوه.
په دغه رشکت کې تولید شوي غوړیو ښه شهرت هم درلود ،خو اوس
غیرفعال دی.
پنبه په بلخ کې په هغو ځمکو کې کرل کیږي چې اوبه لري او د کرلو ښه
وخت یې د وري له  ۱۵مې د غویې تر ۲۵مې نیټې پورې دي.
دا صنعتي نبات په دوو پړاونو کې ټولیږي یو یې هغه وخت پیلیږي چې
د پنبې د بوټي غوزې شپېته سلنه خالصې يش او کرونده سپین رنګ نیيس
او بل پړاو یې بیا له هغه دوې اونۍ وروسته کیږي.
همدا راز کومې غوزې چې ال هم نه وې غوړېدلې هغه ته فرصت ورکول
کیږي چې د مني باران او یا پرښه یې ملدې او وروسته خالصې يش.
پنبه پر بلخ رسبېره د افغانستان په نورو سیمو کې هم کرل کیږي .هلمند
والیت هم هرکال د افغانستان په کچه ډېره پنبه تولیدوي.
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خط اول

روایتقربانیانجنگ

سقوط کندز به همکاری حکومت محلی

زاهدمصطفا

گفتوگو با ژنرال مراد

بخش هفتم و پایانی
یادداشـت :ایـن گفتوگـو ،بـر پایـهی گفتههایـی از
ژنـرال مرادعلـی مـراد و پژوهشهایـی نوشـته شـده
کـه نویسـنده انجـام داده اسـت .نویسـنده ،تلاش
کـرده بـا کنـار هـم گذاشتن پژوهشهـا و اظهـارت
ایـن ژنـرال ارتـش ،بـه روایـت روشـنتری از جنـگ
افغانسـتان برسـد.
ایـن ژنـرال چهارسـتارهی ارتـش کـه عملیـات
پاکسـازی کنـدز را از وجـود طالبـان پـس از دو
دور رسنگونـی ایـن والیـت کلیـدی در شمال-رشق
افغانسـتان بـه بر دوش داشـته ،میگوید که سـقوط
ایـن والیـت ،جنبـهی سیاسـی داشـت و بلندپایگان
حکومـت محلـی ،طالبـان را در درون شـهر جـا و
جنگافـزار داده بودنـد .بـه گفتـهی وی ،طالبانـی
کـه کنـدز را سـقوط دادنـد ،جنـگ را از درون شـهر
آغـاز کردنـد .او امـا مشـخص منیکنـد کـه کـدام
مقامهـای حکومـت محلـی در جـا دادن طالبـان در
درون شـهر کنـدز دسـت داشـتند.
چنـد سـال پیـش ،زمانـی کـه والیـت کنـدز بـرای
نخسـتین بـار بـه دسـت پژوهنـدگان رسنگـون شـد،
گزارشهایـی از دسـت داشتن بلندپایـگان محلـی
بهویـژه والـی ایـن والیـت در برخـی از رسـانهها بـه
نشر رسـید .در زمـان سـقوط ایـن والیـت ،والـی که
گفتـه میشـد بـا طالبـان همدسـتی داشـته اسـت،
بـه یکـی از کشـورهای خارجـی ظاهـرا ً بـرای تداوی
رفتـه بـود .آنچـه گمان دسـت داشتن مقامهـای
حکومـت محلـی در رسنگونـی کنـدز را افزایـش
داده بـود ،نبـود والـی آن والیـت در زمـان سـقوط
بـود؛ چـون سـقوط یـک والیـت ،کاری نیسـت کـه
یکشـبه رخ بدهـد و حتماً مقامـات محلـی کـه در
سـاختوپاخت بـا نیروهـای کشـفی و امنیتـی عمل
میکننـد ،بـه اطالعاتـی دسـت پیـدا میکردنـد کـه
خبر از حملـهی طالبـان بر مرکـز این والیـت بدهد.
گفتههـای ژنـرال مـراد ،بهنوعـی تأییدکننـدهی ایـن
گامنهزنیهـا دربـاره سـقوط کنـدز اسـت .او ،از دور
دوم سـقوط کنـدز میگویـد کـه عملاً بلندپایگانـی
از حکومـت محلـی در سـقوط ایـن والیـت نقـش
داشـتند و طالبـان را در خانههایشـان جاسـازی
کـرده بودنـد.
کنـدز ،یکـی از والیتهـای کلیـدی در شمال-رشق
افغانسـتان اسـت کـه گـذرگاه والیتهـای تخـار و
بدخشـان در شامل-رشق افغانستان از آن میگذرد.
ایـن والیـت کـه مرکـز زون شمال-رشق افغانسـتان
اسـت ،بـرای طالبان بـه چند انگیـزه ارزش راهربدی
دارد .بـودن نقطـهی مـرزی شـیرخان بنـدر کـه مـرز
مشترک افغانسـتان و تاجیکسـتان اسـت ،گذشتن
مسـیر والیتهـای تخـار و بدخشـان از ایـن والیـت
و همچنـان امکانـات نظامـیای کـه بـه دلیـل
موجودیـت زون  ۸۰۸سـپین زر در ایـن والیت وجود
دارد ،بـا توجـه به آسـیبپذیری موقعیـت جغرافیایی
آن بـه لحـاظ نظامـی ،یکـی از والیتهایی اسـت که
همـواره مـورد توجـه طالبـان بوده اسـت.
بـا اینکـه ایـن ژنـرال ارتـش ،از دسـت داشتن

مقامـات حکومـت محلی در سـقوط کنـدز میگوید؛
امـا هیئـت حقیقتیابـی کـه در آن زمـان پـس از
سـقوط کنـدز بـه رهبری امراللـه صالـح و فـاروق
وردک بـه ایـن والیـت رفتـه بـود ،عوامـل دیگـری از
جملـه نبـود استراتژی درسـت امنیتـی و موجودیـت
طالبـان در ولسـوالیهای اطـراف شـهر را از دالیـل

�کندز ،یکی از والیتهای کلیدی در
شمال-شرق افغانستان است که
گذرگاه والیتهای تخار و بدخشان
در شمال-شرق افغانستان از آن
میگذرد .این والیت که مرکز زون
شمال-شرق افغانستان است،
برای طالبان به چند انگیزه ارزش
راهبردی دارد.
سـقوط ایـن والیت برشـمرده بـود .امراللـه صالح که
در آن زمـان بهعنـوان یـک مقـام اسـتخباراتی بـرای
تحقیـق در مـورد چگونگـی رسنگونـی کنـدز و دالیل
آن بـه ایـن والیـت رفتـه بـود ،در برگشـت هیئـت
حقیقتیـاب از ایـن والیـت ،گفتـه بـود کـه یکـی از
دالیـل اصلـی سـقوط کنـدز ،حضـور طالبـان در دو
ولسـوالی اطـراف شـهر بـوده اسـت .او گفتـه بـود:
«یکـی از عوامـل سـقوط شـهر کنـدز ،بیتفاوتـی
دولـت در قبـال سـقوط ولسـوالیهای چهـاردره
و دشـت ارچـی بـه دسـت طالبـان بـوده اسـت ».او
همچنـان ،کارکـرد نادرسـت شـورای امنیـت را کـه
در رأس آن رییسجمهـور قـرار دارد ،دلیـل دیگـری
بـر سـقوط کنـدز خوانـده و گفتـه بـود کـه ایـن
«بزرگتریـن ناکامـی در رهبری اسـت ».در بخشـی
از گزارشـی کـه گـروه حقیقتیـاب دربـاره رسنگونـی
کنـدز فراهـم کـرده بـود ،آمـده اسـت« :برداشـت و
تحلیـل نهادهـای کلیـدی امنیتـی و دفاعـی ماننـد

مشـاوریت امنیـت ملـی ،وزارت دفـاع ملـی ،وزارت
امـور داخله ،ریاسـت عمومـی امنیت ملی و ریاسـت
مسـتقل ارگانهـای محلـی ،از مقیـاس تهدید ،قوت
دشـمن ،تحلیـل نیـروی خـودی و روش مقابلـه بـا
چالـش در مغایـرت بـا یکدیگـر قرار دارنـد ».در این
گـزارش تأکیـد شـده بـود کـه عـدم هامهنگـی بیـن
ارگانهـای ذکرشـده ،از دالیـل اصلـی سـقوط ایـن
والیـت بـوده اسـت.
از ژنـرال مـراد ،بـه عنـوان آخریـن پرسـش در چنـد
دقیقـهی محـدودی کـه دارم ،در مـورد نیروهـای
حربکی-مردمـی میپرسـم و میگویـم کـه آیـا طـرح
ایجـاد ایـن نیروهـا مفیـد بـود یـا جنـگ را همهگیرتر
کـرد .او ،بـا لحنی جـدی و مصمـم ،ایجـاد نیروهای
حربکـی را تالشـی بـرای همهگیـر شـدن جنـگ
میدانـد کـه از یکسـو ،باعـث افزایش تلفـات مردم
ملکـی در میـدان جنگ و از سـویی ،سـبب همهگیر
شـدن جنـگ شـد .او ،بـرای بیـان روشـنتر ایـن
موضـوع ،از ملیشهسـازی اواخـر حکومـت داکتر
نجیـب میگویـد که رسانجام باعث سـقوط آن شـد.

ق ـ ــاب

بـه بـاور ایـن ژنـرال ارتش ،ایجـاد نیروهـای حربکی،
حرکتـی بـود بـه سـوی همهگیـر شـدن جنـگ تـا
امـکان کنترل آن از دسـت بـرود .همهگیـری جنـگ
کـه بـه وضعیت امـروز انجامیده و دولـت را ناگزیر به
دادن سـهم بـرای طالبـان پشـت میـز مذاکـره کـرده
است.
هرچنـد نیروهـای حربکـی ،در جاهـای مختلفـی
مدتهـا مقابـل طالبـان جنگیدنـد؛ امـا نبـود
پشـتیبانی دولـت از ایـن نیروهـا ،رسانجـام نزدیـک
در متـام ولسـوالیهای دوردسـت افغانسـتان منجـر
بـه شکسـت شـد کـه در پـی شکسـت ایـن نیروهـا،
طالبـان بـر مـردم محـل و خانوادههـای رسبـازان
حربکـی یـورش بردند و دسـت به کشـتار آنـان زدند.
کشـتاری کـه باعـث تشـدید دشـمنیهای قومی در
روسـتاها و ولسـوالیهای زیـادی شـد و امـکان کنار
هـم ایسـتادن مـردم را از بیـن بـرد .ایـن برداشـت،
در کنـار اسـتداللی کـه ایـن ژنـرال ارتـش در مـورد
همهگیـر شـدن جنـگ توسـط نیروهـای حربکـی
میگویـد ،میتوانـد بـه این نکته اشـاره کنـد که حتا
اگـر احتمال صلحـی در کار باشـد و دولـت با رسان
ایـن گـروه بـه توافـق برسـد ،بازهـم دشـمنیهای
موجـود در مناطـق مختلـف بیـن طالبـان و نیروهای
محلی-حربکـی ،همچنـان پابرجـا اسـت و میتوانـد
زمینهسـاز رسبازگیـری دیگـر گروههـای تروریسـتی
شود.
ایـن ژنـرال ارتـش کـه پـس از نزدیـک بـه چهـل
سـال خدمـت در ارتـش افغانسـتان ،رسانجـام از
نظامیگـری کنارهگیـری کـرده و دنبـال سیاسـت
رفتـه اسـت ،هیـچ امیـدی بـه پایـان جنـگ در
افغانسـتان نـدارد و میگویـد؛ تـا زمانـی کـه اراده
در سـطح رهبری دولـت و اقـوام مختلف افغانسـتان
بـرای پایـان جنـگ بـه وجـود نیایـد ،پایانـی بـرای
ایـن جنـگ متصـور نیسـت .او ،نبـود اراده و سـودی
کـه عـدهای از موجودیـت جنـگ میبرنـد را ،دلیـل
اصلـی بـر فعالیـت گروههـای مختلـف تروریسـتی
و مداخلات کشـورهای همسـایه در افغانسـتان
میدانـد.

Mohibaliphotography@gmail.com

محب علی
عـ ــکاس

اشتراک در روزنامه

اشتراک �کنندگان

شش ماه

یکسال

دفترهاوسازمانهایداخلی

4500افغانی

8000افغانی

دانشجویانوخانوادهها

2500افغانی

4500افغانی

دفترهاوسازمانهایبینالمللی

175دالر

300دالر

ایستگاه خبری افغانستان

+93774002604
کابل،کارتهسه

www.1sada.com

تقابل دو دیدگاه؛ سنت و مدرنیته همواره در افغانستان کنار هم بوده است .ما هیچگاهی نه ظرفیت
پذیرش مدرنیته را داشتهایم و نی هم پاسدار درست سنت بودهایم.

