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پاڅېد،  وختي  سهار  به  ورځې  څو 

ترڅو د افغانستان ترټولو وېروونکي 

ونیيس،  نوبت  ورتګ  د  ته  زندان 

هلته چې د افغانستان ترټولو ډېر له 

فردي آزادیو محروم انسانان اويس، 

هغه د کوم ملګري او یا دوست لیدو 

زرګونو  د  غواړي  بلکې  ځي،  نه  ته 

کار  داسې  یوه  د  پاره  له  انسانانو 

اجازه واخيل چې په دې زندان کې 

پرتو کسانو ته د یوازیتوب د ملګرتیا 

المل يش.

الرحمن  مجیب  ځوان  کلیوال  دا 

یې  ځلې  څو  چې  دی  محمودي، 

په دې موخه  ته  زندان  پلچرخي  د 

دغه  په  ګنې  چې  کړې،  مراجعه 

یوه  د  کې  جیل  ویروونکي  او  لوی 

اجازه  جوړولو  د  کتابتون  عامه 

ومومي، ترڅو بندیانو ته د مطالعې 

زمینه برابره کړي. 

هغه تردې مخکې په یوه بل زندان 

یوازیتوب  د  ته  بندیانو  ګڼو  کې 

رسولی  ،کتاب  ملګری  غوره  ترټولو 

دی، خو له ډېرو هڅو وروسته ځکه 

په  ورته  چارواکو  چې  شو  ناهیلی 

پلچرخي زندان...

د وړیا عامه 
کتابتونو جوړونکی 
»محمودي« څه 

غواړي؟

ز؛  ونا در کند کر ومیل بودجه  حیف 
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نــامـه هـا  وز ر
اجتماعی؛  بانی توسعه 

به  �پیشواز چاپ دوباره 
روزنامه ماندگار )راه ماندگار(

به  نیاز  تکاملش  سیر  برای  انسان 

زیادی  پیش نیازهای  و  بسرتسازی 

به  گذشته  از  گذار  راستای  در 

میان،  این  در  دارد.  آینده  و  حال 

جامعه  که  پدیده ای  ارزشمندترین 

توسعه ی  و  رستگاری  مسیر  در  را 

خرد  القای  می دهد،  قرار  پایدار 

ذهن  در  خرد  افکندن  و  القا  است. 

با  آن،  نگه داشنت  شعله ور  و  توده ها 

باشد؛  دشوار  بسیار  می تواند  آن که 

اما می بایست عده ای این مشعل راه 

آزادی را به منزل مقصود برسانند.

رابطه  نه  انسان،  با  خرد  پیوند 

پیوند  بلکه  عام؛  رابطه  نه  و  خاص 

ناگسستنی ای است که انسان را به  

بی تردید،  می کند.  ترغیب  پیرشفت 

که  دارد  عواملی  به  نیاز  پیوند  این 

آن  درشت  و  ریز  و  خرد  با  را  انسان 

مسیر  در  را  انسان  و  بکند  آشنا 

خردورزی قرار بدهد...

جواد ظریف 
در دیدار با مال برادر: 

گير اسالمی  فرا از حکومت 
در افغانستان 

حمایت می کنیم

صلح؛  کرات  مذا خالی  ميـز 
طرف ها یک دیگر را متهم می �پنند

هیئت        گفت وگو    کننده ی 
دولت افغانستان: 

طالبان    برای     مسایلی     که 
ح     می کنند،     پاسخی  مطر

ندارند

�س از سفرهای اعضای هیئت گروه طالبان به �شورهای 
منطقه- ایران و روسیه- هیئت گفت وگو�پننده ی دولت 

افغانستان در �پنفرانس...

کشورهای منطقه از  سود 
افغانستان گفت وگوهای صلح 

گفت وگوهای صلح افغانستان، با آن �ه زیر 
نام »صلح به رهبری افغان ها« جریان دارد؛ 

اما در حقیقت �شورهای...

مقام  چهار  از  نقل  به  رویرتز،  خربگزاری   

خالف  بر  که  است  داده  گزارش  ناتو،  ارشد 

توافق امریکا با طالبان برای خروج نیروهای 

تا  خارجی  نیروهای  می،  ماه  تا  امریکایی 

پایان ماه می هم چنان در افغانستان خواهند 

ماند. 

دلو/ 31   12( روز یک شنبه  که  گزارش  این 

به نرش  رویرتز  از سوی خربگزاری  جنوری(، 

رسیده، نشان می دهد که نیروهای خارجی 

قصد دارند، بیش از مهلت تعیین شده میان 

مبانند؛  افغانستان  در  طالبان،  و  امریکا 

اقدامی که می تواند، تنش ها را در این کشور 

افزایش دهد. 

هزار   10 از  بیش  گزارش،  این  اساس  بر 

نیروی نظامی، به شمول نیروهای امریکایی 

گفته ی  به  که  دارند  حضور  افغانستان  در 

مقام های ناتو، تا پایان ماه اپریل حضور آن ها 

ثابت خواهند ماند.

با روی کارآمدن  ناتو، گفته اند که  مقام های   

خروج  اسرتاتژی  امریکا،  در  جدید  دولت 

عجوالنه ی نظامیان بین املللی، مورد بازبینی 

نیروهای  کامل  خروج  موعد  و  می گیرد  قرار 

بررسی  حال  در  افغانستان  از  بین املللی 

موضوعات  از  یکی  دارد،  احتامل  و  است 

ناتو در ماه فربوری  اصلی مورد بحث رسان 

باشد. 

ماندن  دلیل  که  می افزاید  گزارش،  این 

افغانستان،  در  بین املللی  نیروهای 

به  فراهم نشدن رشایط، عمل نکردن طالبان 

تعهدات و افزایش خشونت ها است. 

سخن گوی  لونگسکو-  اوانا  حال،  همین  در 

ناتو- گفته است که هیچ یکی از متحدان ناتو 

منی خواهد بیش از زمان الزم در افغانستان 

مباند؛ اما حضور ما بر اساس رشایط است: 

و  کرده  ارزیابی  را  کلی  وضعیت  »متحدان 

می کنند.«  مشوره  آینده  در  حضور  مورد  در 

رویرتز  به  طالبان  منبع  دو  هم،  سویی  از 

گفته اند که احتامل تغییر سیاست واشنگنت 

در مواد توافق نامه و نگه داری نیروهای اش در 

افغانستان، قابل نگرانی است. 

ذبیح الله مجاهد، سخن گوی طالبان، گفته 

است که این گروه به توافق نامه ی صلح پابند 

نشود،  اجرا  دوحه  توافق نامه ی  »اگر  است. 

عواقبی را در پی  دارد که تقصیر آن متوجه 

توافق نامه  این  به  که  بود  خواهد  کسانی 

احرتام منی گذراند. 

برای  که  است  این  ناتو،  از  ما  انتظارات 

پایان دادن به جنگ و جلوگیری از بهانه های 

کند.«  فکر  برای طوالنی شدن جنگ  بیشرت 

اکنون  همین  که  است  حالی  در  همه  این 

در  افغانستان  صلح  گفت وگوهای  دوم  دور 

اعضای  از  شامری  اما  دارد؛  جریان  قطر 

هیئت گفت وگوکننده ی دولت، می گویند که 

طالبان در این دور میلی به گفت وگو ندارند. 

همین اکنون نیز این گروه، به جای گفت وگو، 

جهان  و  منطقه  کشورهای  به  سفر  رسگرم 

است.

په  بهرنیو چارو وزارت  افغانستان د  د 

کابل کې د اروپایي ټولنې د اعالمیې 

چارو  بهرنیو  د  دی.  کړی  هرکلی 

وزارت وایي افغانستان د تاوتریخوايل 

د  اوربند  او  درولو  د  وژنو  هديف  او 

ټینګښت په اړه د افغانستان د نړیوالو 

مالتړو او رشیکانو د غوښتنې هرکلی 

او ستاینه کوي.

د  دولت  افغانستان  د  وایي  وزارت 

پای  د  تاوتریخوايل  ټینګښت،  اوربند 

موخه  په  سولې  تلپاتې  رسیدواو  ته 

ته  موخو  دې  او  لري  ژمنه  اسايس 

اسايس  ټول  یې  موخه  په  رسېدو  د 

کارونه کړي دي.

کې  الره  دې  په  موږ  وایي:»  اعالمیه 

سولې  دوامداره  د  کې  افغانستان  په 

د ټینګښت او افغانستان له جمهوري 

دولت څخه د  نړیوالو مالتړو هېوادونو 

اروپايي  یو.«  منندوی  همکاریو  د 

ټولنې د یوې اعالميې په خپرولو رسه 

هديف  وروستۍ  کې  افغانستان  په 

وژنې، اختطافونو او د رغنیزو چارو پر 

وړاندې د ستونزو جوړل په کلکو ټکو 

دغه  چې  کړی  یې  ټینګار  او  غنديل 

ټولنو،  مدين  افغانستان  د  ګواښونه 

مذهبي،  رسنیو،  برخې،  قضايي 

نظامي  غیر  حکومت  د  او  روغتیايي 

کار کوونکو ته متوجه دي.

ډېری  پېښو  دې  د  ټولنې  اروپایي 

عاملین طالبان بليل او ویيل یې دي، 

که حالت دغه شان دوام ومومي دغه 

چاره به د دولتي بنسټونو د کمزورۍ 

نور  به  ته  ډلو  مخالفو  او  يش  المل 

خو  کړي.  برابره  زمینه  فعالیت  د  هم 

طالبانو بیا دغه ادعاوې د دوی په وینا 

د  دښمن تبلیغات ګڼلې دي.

 : ز یـتـر و ر
نند می ما ن  نستا فغا ا ر  د رجی  خا ن  میا نظا افغانستان د اروپایي ټولنې د دریځ هرکلی وکړ

گزارش
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خبر خبر

ک  چگونه ذهن کود
پذیرای آمدن  را  پا  نو

اد کنیم؟ نوز

یداری ها در خر مرتبط  خ ها تا اقالم غير میلیونی در نر تفاوت  از 

برای �ود�ان بزرگ تر، آمدن 
�ودک نوزاد قابل...
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کـه مـا بـه کابـل برگردیـم، اگـر نیاینـد مـا بـا شـورای 

عالـی مصالحـه ی ملـی و بزرگانـی کـه در کابل اسـت- 

بـرای آمـدن و ماندن مـان- مشـوره می کنیـم.«

پرسـش  بـه  پاسـخ  در  طالـب  رسـول  هـم  سـویی  از 

این کـه  بـر  مبنـی  کابـل  صبـح  روزنامـه ی  خربنـگار 

حضـور  پـس  منی گیـرد،  جـدی  را  آن هـا  طالبـان 

آن هـا در دوحـه معنایـی نـدارد، گفـت: »ایـن موضـوع 

کـه  گرفته انـد  جـدی  را  مـا  طالبـان  اسـت.  برعکـس 

منی تواننـد بیاینـد و از مسـایلی کـه مطـرح می کننـد 

در میـز گفت وگوهـا دفـاع کننـد. مـا بـا اراده ی محکـم 

اول  را در دور  ایـن  و  آمادگـی داریـم  بـرای گفت وگـو 

کردیـم.« ثابـت  نیـز  گفت وگوهـا 

بـه بـاور آگاهـان حضور هیئـت در دوحه سـودی ندارد. 

هیئـت  تـا  بـود  بهـرت  کـه  می گویـد  علـی زاده  آقـای 

و  مـردم  اقتـدار  افغانسـتان،  دولـت  گفت وگوکننـده ی 

دولـت افغانسـتان را در دوحـه حفـظ کنـد. »چـرا تیـم 

یـک دولـت، منتظـر هیئت یک گـروه کوچـک روزها در 

یـک کشـور دیگـر باقی مبانـد؛ در حالی کـه هیئت این 

گـروه متایلـی بـه گفت وگـو نـدارد.«

طالبان در انتظار امریکا

گفـت  حرف هایـش  از  بخشـی  در  طالـب،  رسـول 

بـر  مبنـی  امریکایـی  مقام هـای  اخیـر  اظهـارات  کـه 

اسـت؛  امیدوارکننـده  دوحـه،  توافق نامـه ی  بررسـی 

زیـرا امریکایی هـا بـه ایـن باوراند کـه طالبان تـا اکنون 

رابطـه ی شـان را بـا سـایر گروه هـای تروریسـتی قطـع 

نکـرده، خشـونت ها را کاهـش نـداده و هم چنـان هیـچ 

عالقـه ای بـرای گفت وگوهـا از خـود نشـان نداده انـد.

نشـدن  مشـخص  تـا  »طالبـان  افـزود:  طالـب،  آقـای 

معطـل  را  صلـح  گفت وگوهـای  امریـکا  ارزیابـی 

» رد. می گـذا

بـا ایـن حال اما بـه باور آقـای علی زاده، هـدف طالبان 

کـه  زمانـی  »تـا  اسـت.  وقت کشـی  سفرهای شـان  از 

سیاسـت امریـکا در قبـال صلـح افغانسـتان مشـخص 

نشـود، طالبـان به میـز گفت وگوها حارض منی شـوند.« 

بـه بـاور او، طالبـان هـراس دارنـد تـا از امتیازاتـی کـه 

دولـت ترامـپ در توافق نامـه ی دوحـه بـرای آن هـا در 

نظـر گرفتـه اسـت، کاسـته شـود. »بنـاًء طالبـان تالش 

امریـکا  بـه  منطقـه،  کشـورهای  بـه  سـفر  بـا  می کنـد 

فشـار بیـاورد کـه ضمیمه هـای گفت وگوهـای صلـح را 

بپذیرنـد.«

کـه  بـود  کـرده  اعـالم  ایاالت متحـده  پیـش،  چنـدی 

ضمیمه هـای پنهانـی ای در توافق نامه ی صلـح امریکا-

طالبـان وجـود دارد کـه بایـد از سـوی دولـت امریـکا 

مالیـه ی  وزارت  و  پنتاگـون  آن هـم  بـا  شـود؛  بررسـی 

امریـکا در اعالمیه هـای جداگانـه ای اعـالم کردنـد کـه 

طالبـان توافق نامـه را نقـض کـرده و بـا گـروه القاعـده 

دارد. ارتبـاط 

در  پنهانـی  ضمیمه هـای  دربـاره ی  طالـب  آقـای 

را  ضمیمه هـا  ایـن  کـه  گفـت  دوحـه  توافق نامـه ی 

نخوانده اسـت؛ اما بزرگان دولت افغانسـتان و شـامری 

از هیئـت گفت وگوکننـده   ضمیمه هـای پنهـان را دیـده 

اسـت. »ایـن ضمیمه هـا آن قـدر هـم مهـم نیسـت کـه 

شـود.« گفت وگوهـا  در  جـدی  تغییـر  سـبب 

دولـت  گفت وگوکننـده ی  هیئـت  این همـه،  بـا 

گفت وگوکننـده ی  هیئـت  و  دوحـه  در  افغانسـتان 

مـال  می برنـد.  رس  بـه  روسـیه  و  ایـران  در  طالبـان 

بـرادر رییـس هیئـت گفت وگوکننـده ی طالبـان دیـروز 

)یک شـنبه، 12 دلـو( بـا جـواد ظریـف، وزیـر خارجه ی 

ایـران دیدار کرده اسـت؛ اما هنوز مشـخص نیسـت که 

ایـن گـروه چـه زمانـی بـه دوحـه رفته و تـن بـه ادامه ی 

می دهـد. گفت وگوهـا 

»حکومت موقتی« در آجندا نیست!

در روزهـای پسـین، نـوار صوتـی ای از دکـرت احمـدی، 

افغانسـتان در  عضـو هیئـت گفت وگوکننـده ی دولـت 

رسـانه های اجتامعـی دست به دسـت می شـود کـه در 

آن از آمـدن حکومـت موقـت گفتـه اسـت.

رشیفـه زرمتـی، عضـو هیئـت گفت وگوکننـده ی دولـت 

تاریـخ نـرش  ایـن کنفرانـس گفـت کـه  افغانسـتان در 

صحبت هـای آقـای احمـدی مشـخص نیسـت و ممکن 

پیـش از رشوع گفت وگوهـا باشـد. »در ایـن نـوار هـم 

چیـزی از اسـتعفای رییس جمهـور غنـی گفتـه نشـده 

است.«

حکومـت  بحـث  کـه  گفـت  طالـب،  رسـول  هم چنـان 

موقـت در میـز گفت وگوهـای صلـح افغانسـتان، هنـوز 

مطـرح نشـده؛ گـروه طالبـان- چـه به طـور رسـمی در 

میـز گفت وگوهـا و چـه به طـور غیررسـمی- بـه حکومت 

موقـت اشـاره نکـرده اسـت.

آقـای طالـب، ترصیـح کـرد کـه در آجندای پیشـنهادی 

مـا، مشـارکت عادالنـه ی سیاسـی اسـت و طالبـان هم 

حکومـت اسـالمی را مطـرح کرده انـد. بـه گفتـه ی ایـن 

طالبـان  خواسـته ی  کـه  نظامـی  نـوع  هیئـت،  عضـو 

»مهـم  اسـت.  نشـده  مطـرح  آجندای شـان  در  اسـت، 

میـز گفت وگوهـا اسـت. اگـر طالبـان حکومـت موقـت 

آن،  روی  کـه  گفت وگوهـا  میـز  در  بیایـد  می خواهـد، 

معتـرب  کشـور  بیـرون  در  صحبـت  شـود.  زده  حـرف 

نیسـت.«

افغانسـتان،  هیئـت  دیگـر  عضـو  مجـروح  غالم فـاروق 

گفـت کـه 20 مـورد در 6 بخش شـامل آجنـدای دولت 

زعامـت  اسـالمی،  دولـت  روی  صحبـت  امـا  اسـت؛ 

دولـت، معـارف، مهاجریـن، مـواد مخدر و غیره، شـامل 

آجندای پیشـنهادی طالبان اسـت. »توضیحات بیشـرت 

دربـاره ی چگونگـی نظام، در آجندای طالبان نیسـت.«

در نبود طالبان، چرا هیئت به کابل برمنی گردد؟

بـا آن کـه هیئـت طالبـان در میـز گفت وگوهـا حضـور 

نـدارد و هیئـت گفت وگوکننـده ی دولـت افغانسـتان را 

بی صالحیـت می دانـد؛ امـا هیئـت دولـت افغانسـتان 

می گویـد کـه گفت وگوهـا بـه بن بسـت نرسـیده، تنهـا 

وقفـه  ایجـاد شـده اسـت و نیـاز نیسـت کـه آن هـا بـه 

کابـل برگردنـد.

رشیفـه زرمتـی در بخشـی از صحبت هایـش گفـت کـه 

گفت وگوهـا به بن بسـت نرسـیده اسـت. اگـر طالبان از 

سـفر برگردنـد، هیئـت دولت افغانسـتان، حارض اسـت 

کـه بـه گفت وگوهـا اشـرتاک کنـد. »هیـچ نیـاز نیسـت 

سرمقاله

بازی های سیاسی جمهوری اسالمی ایران، به گونه ای 

است که هم از طالبان استفاده می کند و هم از حکومت 

کدام یک،  منی دانند  هنوز  ایرانی ها،  زیرا  افغانستان؛ 

می تواند رشیک سیاسی خوب در منطقه با آنان باشد. 

این  تالش  که  داد  نشان  ایران  به  طالبان  هیئت  سفر 

برآیند گفت وگوهای صلح،  در  تأثیرگذاری  برای  کشور 

مطابق با منافع شخصی است و سیاستی را در پیش  

به  نیازمند  را  افغانستان  درگیر  طرف های  که  گرفته 

حامیت از خود بسازد.

ایران، روی نقطه های ضعف طالبان و حکومت دست  

گذاشته است؛ زمانی که حکومت برای ایجاد فشار بر 

طالبان، نزدیکی با ایران را پیش گرفت، روشن شد که 

است،  امریکا  دشمنان  از  یکی  که  ایران  به   نیازمندی 

جهت  تغییر  شاید،  و  باشد  مطرح  زمانی  هر  می تواند 

با  هم سویی  جز  دیگری  راه  افغانستان،  در  سیاسی 

ایران نداشته باشد.

نشان  را  حکومت  نیازمندی  فقط  هم سویی،  این 

و  امریکا  با  مقابله  برای  نیز  طالبان  چون  منی دهد، 

حفظ توافق نامه اش با این کشور، فوراً وارد تهران شد. 

بزرگ ترین نقطه ضعف هردو طرف-حکومت و طالبان-

توانسته  جهانی  قدرت  این  زیرا  است؛  امریکا  فقط 

است رشایط کشور را طوری ساماندهی کند که بیشرت 

نقش  افغانستان،  سیاست  در  دخیل  طرف های  از 

ناکام  سیاست های  با  ایران  که  چیزی  باشد.  داشته 

را در  برده و طرح مشابهی  از آن سود  توانست  ترامپ 

افغانستان دنبال کند.

جمهوری  سیاسی،  بازی های  لحاظ  از  اکنون  که 

هم سان  کم وبیش  هردو  ایاالت متحده،  و  اسالمی 

برای  قبلی  سیاست  به  بازگشت  جز  راهی  شده اند، 

امریکا منانده است. بایدن، چندی پیش در گفت وگو 

با »ینس استولنربگ«، به تعهد کشورش در دفاع جمعی 

و ماده ی ۵ ناتو، بر اهمیت ارزش های مشرتک، مشاوره 

و مقابله با تهدیدات جدید ازجمله تغییرات اقلیمی و 

امنیت جهانی تأکید کرد و از ناتو به خاطر رهربی پایدار 

و مشورت و همکاری با متحدان امریکا قدردانی کرد.

اشاره ی بایدن به تعهد جمعی، اشاره به خروج هم زمان 

ناتو و نیروهای امریکایی داشت. امریکا در زمان ریاست 

جمهوری ترامپ، بدون در نظر گرفنت رشایط امنیتی و 

را  نیروهایش  ناتو،  اعضای  دیگر  نگرانی های  به  توجه 

کاهش داد چیزی که تصور می شود با روی کار آمدن 

بایدن تغییر کرده است.

در آن گفت وگو، استولنربگ به خاطر »بازسازی اتحاد« 

از بایدن تشکری کرد. اصطالح مورد استفاده او بیان گر 

با  ناتو  اعضای  بین  تنش ها  از  نشان  که  بود  وضعیتی 

امریکا می داد. تنش هایی که بایدن آن را رفع کرده و 

افغانستان،  قبال  در  را  ناتو  جمعی  سیاست  می تواند 

به وجود بیاورد.

معلوم بود که اشاره هر دو طرف در سخنان شان روی 

ادامه ی حضور نظامی در افغانستان است و این مورد 

شد.  روشن  رویرتز،  خربگزاری  از  گزارشی  در  دیروز 

ناتو،  ارشد  مقام  چهار  از  نقل  به  رویرتز،  خربگزاری 

برای  طالبان  با  امریکا  توافق  برخالف  که  داد  گزارش 

خروج نیروهای امریکایی تا ماه می، نیروهای خارجی 

تا پایان ماه می هم چنان در افغانستان خواهند ماند.

که  داشت  خواهد  پی  در  را  واکنش هایی  خرب،  این 

کامالً  را  افغانستان  صلح  گفت وگوهای  می تواند 

را  تازه ای  و موضع گیری های سیاسی  دگرگون ساخته 

ایجاد کند. 

امریکا،  ایاالت متحده   که  باشیم  داشته  نظر  در  باید 

در  نیروهایش  حضور  به  دادن  ادامه  صورت  در 

دوباره  درگیری های  به  را  طالبان  افغانستان، 

ادامه ی  یعنی،  این  و  می خواند  فرا  خود  با 

افغانستان. به   صلح  آمدن  توقع  بدون   جنگ 

با این همه، طالبان در مدتی که از گفت وگوهای صلح 

جهانی  رسانه های  در  سیاسی  داغ  بحث  افغانستان 

را  بیشرتی  قوت  که  بسازد  را  روابطی  توانست  بود، 

برایش به ارمغان آورده است. یکی از این روابط با ایران 

گره خورده که می تواند، ساحات غربی کشور را بیشرت 

از همیشه ناامن ساخته و وضعیت بد موجود را طوری 

که هست نگه دارد.

نکته ی اساسی این است که چه امریکایی ها باشند چه 

نباشند، وضعیت امنیتی کشور دیگر منی تواند روبه راه 

بی اندازه ای  قدرت  زندانیانش  آزادی  با  طالبان،  شود. 

قدرمتند  کشورهای  با  که  روابطی  و  آورد  به دست 

ساخت، آنان را از مهره به یکی از بازیگران سیاسی در 

افغانستان بدل کرد.

یکایی ها باشند  چه امر
امنيتی وضعیت  چه نباشند 

 همين است

با آن �ه هیئت طالبان در میز 
گفت وگوها حضور ندارد و 

هیئت گفت وگو�پننده ی دولت 
افغانستان را بی صالحیت 

می داند؛ اما هیئت دولت 
افغانستان می گوید �ه 

گفت وگوها به بن بست نرسیده، 
تنها وقفه  ایجاد شده است و 

نیاز نیست �ه آن ها به �ابل 
برگردند.

رسول طالب در �اسخ به �رسش 
خبرنگار روزنامه ی صبح �ابل مبنی بر 
این �ه طالبان آن ها را جدی نمی گیرد، 

�س حضور آن ها در دوحه معنایی 
ندارد، گفت: »این موضوع برعکس 

است. طالبان ما را جدی گرفته اند 
�ه نمی توانند بیایند و از مسایلی �ه 

مطرح می �پنند در میز گفت وگوها 
دفاع �پنند. ما با اراده ی محکم برای 

گفت وگو آمادگی داریم و این را در دور 
اول گفت وگوها نیز ثابت �ردیم.«

گزارش

صلح؛  کرات  مذا خالی  ميـز 
طرف ها یک دیگر را متهم می �پنند

روح الله طاهری
گزارشگر

طالبـان  گـروه  هیئـت  اعضـای  سـفرهای  از  پـس 

هیئـت  روسـیه-  و  ایـران  منطقـه-  کشـورهای  بـه 

کنفرانـس  در  افغانسـتان  دولـت  گفت وگوکننـده ی 

میـز  طالبـان  کـه  گفـت  رسـانه ها  بـه  خـربی ای، 

ادامـه ی گفت وگوهـای  از  و  را رهـا کـرده  گفت وگوهـا 

صلـح و ختـم جنـگ بـا آوردن دلیل هـای غیرموجه، رس 

می زننـد. بـاز 

غالم فـاروق  و  زرمتـی  رشیفـه  طالـب،  رسـول  داکـرت 

دولـت  گفت وگوکننـده ی  هیئـت  عضـو  سـه  مجـروح، 

افغانسـتان )یک شـنبه، 12 دلـو( از طریـق کنفرانـس 

ویدیویـی ای، تأکید کردند که هیئت دولت افغانسـتان 

بـرای  پیش آمـده  فرصـت  از  تـا  منتظرنـد  دوحـه  در 

اسـتفاده  از جنـگ  ناشـی  بحـران  حـل مسـاملت آمیز 

کننـد؛ امـا بـه دلیـل نبـود متایـل و اراده ی طالبـان، 

گفت وگوهـای صلـح، بـه وقفـه رفتـه اسـت.

صحبت هـای  بـه  اشـاره  بـا  طالـب،  رسـول  داکـرت 

صحبت هـای  کـه  گفـت  روسـیه،  در  طالبـان  هیئـت 

گـروه طالبـان در بیـرون از میـز گفت وگوهـا، جنبـه ی 

تبلیغاتـی دارد. او می گویـد؛ آقـای اسـتانکزی کـه باید 

در میز گفت وگوها حارض باشـد، در سـفر به کشـورهای 

دیگـر »فرافکنـی« می کند و در تالش سمت وسـو دادن 

بـه افـکار عمومـی افغانسـتان و جهـان اسـت.

چنـدی پیـش، شـیرعباس اسـتانکزی، معـاون هیئـت 

هیئتـی  رأس  در  طالبـان،  گـروه  گفت وگوکننـده ی 

بـا  مصاحبـه ا ی  در  او  رفـت.  مسـکو  بـه  طالبـان  از 

فعلـی  حکومـت  کـه  گفـت  روسـیه،  رسـانه های 

رییس جمهـور غنـی، مانـع اصلـی گفت وگوهـای صلـح 

افغانسـتان اسـت. »اگـر رییس جمهور غنـی، امروز هم 

برقـرار خواهـد شـد.« برکنـار شـود، صلـح 

گفته هـای ایـن عضو بلندپایـه ی گروه طالبان خربسـاز 

بازتـاب  بین املللـی  و  داخلـی  رسـانه های  در  و  شـد 

واکنـش  در  افغانسـتان  ریاسـت جمهوری  ارگ  یافـت. 

بـه گفته هـای اسـتانکزی، گفت کـه این گـروه اراده ای 

بـرای صلـح نـدارد. »طالـب از بیگانـه اسـت، از بیگانـه 

پیـش  بیگانـه  خواسـته های  مطابـق  و  می گیـرد  امـر 

مـی رود.«

از  بخشـی  در  اسـتانکزی  آقـای  هـم  سـویی  از 

از  »یکـی  بـود:  گفتـه  روسـیه،  در  صحبت هایـش 

عـدم صداقـت اداره ی کابـل، ایـن اسـت کـه بـه تیـم 

اسـت.« نـداده  را  مکمـل  صالحیـت  مذاکره شـان 

آقـای طالب در واکنش به حرف های اسـتانکزی، گفت 

و صالحیت هـای  اسـت  یک پارچـه  دولـت  هیئـت  کـه 

تصمیم گیـری را بـا مشـوره ی شـورای عالـی مصالحه ی 

ملـی و دولت افغانسـتان دارد.

یگانـه  می گوینـد؛  امـا  افغانسـتان  سیاسـی  آگاهـان 

منی توانـد  افغانسـتان  دولـت  هیئـت  کـه  دلیلـی 

تصمیم هـای آنـی را در گفت وگوهـا بگیـرد و برنامـه ی 

نبـود  نـدارد،  تعیین شـده  پیـش  از  مشـخصی 

میـان رهـربان دولـت در درون  اتحـاد  و  یک پارچگـی 

اسـت. کشـور 

کارشـناس  و  دانشـگاه  اسـتاد  علـی زاده،  مصطفـا 

می گویـد؛  کابـل  صبـح  روزنامـه ی  بـه  سیاسـی، 

رییس جمهـور  میـان  نزدیکـی  رابطـه ی  و  اتفاق نظـر 

شـورای  رییـس  عبداللـه،  عبداللـه  داکـرت  و  غنـی 

عالـی مصالحـه ی ملـی وجـود نـدارد. »شـورای عالـی 

مصالحـه ی ملـی نیـز در یـک رسدرگمی بـه رس می برد 

نـدارد.« دیـدگاه  توافـق  هـم  حکومـت  رهـربی  بـا  و 
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عایدايت رسچینه نه لري.

او  ټولولو  د  کتابونو  د  کې  رخصتۍ  ورځو  دوو  په  هغه 

خیرښېګڼې کارونه کوي او وایي وخت ورته پیدا کوم.» 

وړوکی تجارت هم کوم ، شات پلورم«

او  انتخابوي  پاره ځای  له  لومړی د کتابتون  محمودي 

او  رسنیو  خواله  د  بیا  کړ  انتخاب  ځای  یې  چې  کله 

بیا فیسبوک له الرې دا موضوع له خلکو رسه  تېره  په 

د  کتابونو  د  یا  او  کتابونو  د  ورته  هرڅوک  او  رشیکوي 

چې  کوي  ژمنه  بسپنې  نغدي  د  پاره  له  کولو  چمتو 

وروسته یې دی او ملګري دا کتابونه راټولوي.

محمودي وایي:» له خلکو یو یو کتاب غواړو، چې ځينې 

نغده مرسته هم کوي او ځینې کتابونه اخيل یا یې له 

موږ  له  او  زموږ السنیوی کوي  عام خلک  راوړي،  کوره 

رسه مرسته کوي.«

کتابتون  د  یې هڅه کوي داسې ځای  ملګري  او  هغه 

وکړای  استفاده  ترې  ډېرخلک  چې  وټاکي  ته  جوړولو 

يش او ځای، د کتابونو د اړتیا وړ نور توکي لکه املارۍ 

او نور ولري، خو وایي که نه وي دا توکي هم دی ورته 

کلیوالې سیمې د بې وسۍ او 

بې وزلۍ یوه بیساري مجموعه 

ده چې حتی ډېر زده کوونکي د 

خپلې اړتیا وړ قلمونه او کتابچې 

نه يش موندلی او ډېر خو یې د 

پوهنې وزارت د ناغیړۍ له امله 

بشپړ کتابونه هم نه لري، نو د 

نورې مطالعې کتابونه به څنګه 

وپیري.

گزارش

نجیب مایار
خربیال

افغانستان  د  ترڅو  پاڅېد،  وختي  سهار  به  ورځې  څو 

ترټولو وېروونکي زندان ته د ورتګ نوبت ونیيس، هلته 

محروم  آزادیو  فردي  له  ډېر  ترټولو  افغانستان  د  چې 

لیدو  دوست  یا  او  ملګري  کوم  د  هغه  اويس،  انسانان 

ته نه ځي، بلکې غواړي د زرګونو انسانانو له پاره د یوه 

پرتو  کې  زندان  دې  په  چې  واخيل  اجازه  کار  داسې 

کسانو ته د یوازیتوب د ملګرتیا المل يش.

چې  دی  محمودي،  الرحمن  مجیب  ځوان  کلیوال  دا 

څو ځلې یې د پلچرخي زندان ته په دې موخه مراجعه 

کړې، چې ګنې په دغه لوی او ویروونکي جیل کې د 

یوه عامه کتابتون د جوړولو اجازه ومومي، ترڅو بندیانو 

ته د مطالعې زمینه برابره کړي. 

هغه تردې مخکې په یوه بل زندان کې ګڼو بندیانو ته د 

یوازیتوب ترټولو غوره ملګری ،کتاب رسولی دی، خو له 

ډېرو هڅو وروسته ځکه ناهیلی شو چې چارواکو ورته په 

پلچرخي زندان کې د کتابتون د جوړولو اجازه ورنه کړه.

له صمیمیت ماالمال  دا کلیوال محمودي که په لومړي 

کلونو  کلونو  له  چې  کوې  احساس  داسې  ووینې  ځل 

کې  کيل  یوه  په  حتي  او  ده  پېژندګلوي  وررسه  دې 

اوسیديل یاست. 

هغه د وردګو والیت په همداسې یوه سیمه کې زږیدلی 

کلونو  ډېرو  له  نشتوايل ستونزه  د  کتابونو  د  هلته  چې 

محمودي  الرحمن  مجیب  احساسېده.   دېخوا  په  را 

په  ولسوالۍ  جلګې(  دایمیردادو)  د  والیت  وردګو  د 

»بربخشک« کيل کې زږیدلی دی. 

کې  کيل  خپل  په  یې  کړې  زده  منځنې  او  لومړنۍ 

کړې او د لیسې دوره یې د سیدجامل الدین افغان په 

ښوونځي پای ته رسولې ده.

اقتصادي ستونزو هغه ته د دې فرصت ورنه کړ چې له 

زده  لوړو  او  پوهنتون  وروسته  ترفراغت  څخه  ښوونځي 

کړو ته الړيش.

محمودي وایي:» له لېسې څخه تر فارغېدو وروسته د 

توانیدلی  یم  نه  ترډېره وخته  امله  له  اقتصادي ستونزو 

چې لوړې زده کړې وکړم، باید کار مې کړی وای او له 

ډېرو کلونو وروسته په کابل کې د لوړو زده کړو په یوه 

خصويص موسسه کې د اقتصاد پوهنځي کې زده کړې 

پيل کړې او تراوسه یې  لومل.«

محمودي وایي  13۹2 کې مې د کتابتونو جوړولو ته 

له هغه وروسته مخه کړه چې ما په دې برخه کې جدي 

اړتیا احساس کړه. محمودي په یوه کلیواله او له بازار 

لیرې سیمې کې زوکېدلی او را لوی شوی، نو ځکه یې 

هلته د ځوانانو ستونزې او مجبوریتونه ښه درک کړي 

او لیديل دي.

بیساري  یوه  وزلۍ  بې  او  وسۍ  بې  د  کلیوالې سیمې 

اړتیا  مجموعه ده چې حتی ډېر زده کوونکي د خپلې 

وړ قلمونه او کتابچې نه يش موندلی او ډېر خو یې د 

نه  هم  کتابونه  بشپړ  امله  له  ناغیړۍ  د  وزارت  پوهنې 

لري، نو د نورې مطالعې کتابونه به څنګه وپیري.

ته د خدمت  ته د کتابونو رسول نوي نسل  هغه خلکو 

غوره الره وبلله» زه نوي نسل ته متوجه وم، چې له یوه 

بد حالت رسه مخ دي، ورځ په ورځ یې افکار د انحراف 

په لور درومي، بهرنۍ کلتور او السوهنې ډېرې دي، نو 

غوره مې وبلله چې د ځوانانو د ذهنیت جوړولو له پاره 

کار وکړم.«

د  کوونکي  ډېرزده  حتی  کې  سیمو  پرتو  لیرې  په 

نور کتابونه خو بیخي  نه لري،  ښوونځي بشپړ کتابونه 

نشته.

مجیب الرحامن محمودي وایي په کلیوالو سیمو کې د 

مطالعې د نشتوايل له امله تعلیمي کچه ټیټیږي او د 

مطالعې له پاره نوي هیڅ نه لري، هغه وایي له دې کبله 

د مطالعې دود هېڅ نشته او که شته هم ډېر کمزوری 

دی، نو ښه مې وبلله چې د کلیوالو ځوانانو له پاره د 

مطالعې آسانتیا برابره کړم.

هم  پاره  له  پلور  د  کې  سیمو  کلیوالو  پرتو  لیرې  په   «

کتابونه نشته او که وي هم ډېر ځوانان یې د اقتصادي 

ستونزو له امله د پیرلو وس نه لري.«

ډېر دا کتابتونونه په داسې ځایونو کې دي چې هلته 

هلته  ځکه  دی،  کار  ستونزمن  خورا  موندل  کتابونو  د 

داسې بازار نشته چې کتابونه په کې وموندل يش.

پرتو  لیرې  او  مرکز  په  والیت  وردګو  میدان  د  هغه 

ولسوالیو کې درویشت کتابتونونه په شخيص هڅو او د 

ملګرو په همکارۍ جوړ کړي دي.

کریم  شهید  کتابتون،  نوراملدارس  کتابتون،  جلګه 

کتابتون په جلګه )دایمیرداد( کې، انبوخاک  کتابتون، 

پرمختګ  کتابتون،  خوات  کتابتون،  انستیتیوت   چک 

کتابتون، حرضت بالل کتابتون، سېبک کتابتون او تقوا 

کتابتون په چک ولسوالۍ کې،

شیخ آباد کتابتون، سیدآباد کتابتون او عمرويل کتابتون 

ګوربت  او  کتابتون  جغتو  کې،  ولسوالۍ  آباد  سید  په 

اقرا  کتابتون،  زندان  ولسوالۍ کې،  جغتو  په  کتابتون 

کې  ښار  میدان  په  کتابتون  مالله  میوند  او  کتابتون 

جوړ کړي دي.

هغه یوازې په میدان وردګو بسنه نه ده کړې بلکې په 

نورو والیتونو کې یې هم دا ډول کتابتونونه جوړ کړي 

لکه : ابوحنیفه کتابتون او د پغامن د ماشومانو کتابتون 

کتابتون،  سوله  او  کې  ولسوالۍ  پغامن  په  کابل  د 

موسکا کتابتون او امن کتابتون په خوست والیت کې. 

محمودي له شپږو کلونو را په دېخوا په دې هڅه کې 

دی چې کتاب پیدا او په یوه لیرې پرته سیمه کې یې 

تر هغو پورې ورسوي چې د لوستلو یې لېواله دي، خو 

لري یې نه.

هغه وایي د کتابتونو ترجوړولو وروسته هم  دغو کتابتونو 

او نوي کتابونه رسوي» له شپږو کلونو راهیسې  نور  ته 

په وخت ځینو کتابتونونو  او وخت  فعالیت کوو  موږ دا 

کړو،  حساب  یې  ډول  اوسط  په  که  وروړو،  کتابونه  ته 

سوه  پنځه  چې  شته  هم  کتابتونونه  داسې  زموږ  یعنې 

تر څلور زره  او داسې هم شته چې  ټوکه کتابونه لري 

کړو،  ټوکه حساب  زره  دوه  که  لري،  کتابونه  ډېر  ټوکو 

ټول ۴۶000  ټوکه کتابونه کېږي.«

کې  پروژو  تعلیمي  په  افغانستان  د  اوس  محمودي 

رسمي دنده لري او د سهار له اتو بجو تر مازیګر څلورو 

بجو پورې باید کار وکړي ځکه د ده په وینا د ورځني 

ژوند د پرمخ بیولو او اړتیاوو د پوره کولو له پاره بله کومه 

چمتو کوي.

ډېر  وروسته  ښوونځي  تر  پاره  له  کتابتون  د  زندان 

چې  زندانیان  ګڼ  خورا  هلته  چې  دی  ځای  اغیزناک 

له آزاد ژوند محروم دي د کتابتون له کتابونو استفاده 

کوي، خو وایي په زندان کې د کتابتون جوړول زیات 

وخت او کار غواړي.

د  کتابتون  د  کې  زندان  په  ښار  میدان  د  محمودي 

پخواين  د  او  وايل  د  ځلې  ډېر  هم  موخه  په  جوړولو 

مرستیال وايل تاج محمد عمري دروازه ټکولې ، خو دا 

چې تصمیم یې جدي و په خپل هوډ کې بریالی شو.

په دې  کتابتونو کې یوازې کتابونه نه، بلکې ګڼ شمېر 

مجلې هم شته چې د هېواد په ګوټ ګوټ کې چاپ 

شوې او د دوی د ملګرو په هڅو راټولې شوې دي.

همدا راز د الف با عريب قاعدې او قرانکریم سیپارې هم 

شته او له دوه زرو ټوکو ډېر قرانکریم دی.

هغه د هرکتابتون پيل له پنځه سوو تر شپږو سوو ټوکو 

ځینو  چې  شوي  هم  داسې  وایي  خو  کوي،  کتابونو 

کتابتونو ته تردې ډېر آن تر 3000 ټوکو پورې کتابونو 

برابرشوي دي.

دیني  جومات،  لکه  ځایونو  بیالبېلو  په  کتابتونونه  دا 

مدرسې، انستیتوت ، ښوونځي او نورو کې جوړ شوي، 

خو وایي په ښوونځي کې د کتابتون جوړولو ځکه ښه 

ښوونکي  او  کوونکي  ډېرزده  هلته  چې  ورکړې  پایله 

استفاده  ترې  اوسیدونکي  سیمو  بېالبېلو  د  او  ورځي 

کوالی يش.

کاله  څو  خو  وم،  یوازې  کې  پیل  په  وایي  محمودي 

ملتیا  ملګرو  بااحساسه  او  مخلصو  ځینو  مې  وروسته 

او په ګډه دا هڅې  وکړه،» اوس ټول یولس ملګري یو 

او فعالیت کوي.«

کتابتون  د  کې  زندان  په  ښار  میدان  د  محمودي 

چې  ورغی  هلته  وروسته  میاشت  نیمه  یوه  ترجوړولو 

وایی  هغه   ، نه  که  او  لري  وال  مینه  کتابتون  وګوري 

کتابونه  پورې  دیرشو  تر  آن  ویشت  پنځه  شل،  »هریوه 

مطالعه کړي وو، ځینو خو ویل چی حتی کتابونه یې 

نورو  په  چې  وهڅولو  موږ  خربو  بندیانو  ،د  دي  لیکيل 

زندانونو کې هم داسې کتابتون جوړ کړو او په پلچرخي 

زندان کې مو هم د داسې یوه کتابتون د جوړولو تابیا 

وکړه، خو پایله یې ورنه کړه او اجازه رانه کړل شوه.«

مجیب الرحمن محمودي له خلکو غواړي چې په دې 

برخه کې یې الس نیوی وکړي او لیرې پرتو سیمو ته د 

کتابونو د رسولو په موخه ورته کتابونه ورکړي. هغه وایي 

د  هرکتاب  د  او  رسويل  کتابونه  دوی  روڼتیا  بشپړه  په 

حساب ورکولو ته چمتو دی.

دغه کتابتونو ته داسې کتابونه او مجلې نه وړل کیږي 

چې د خلکو له کلتور او یا دیني ارزښتونو رسه په ټکر 

کې وي او یا د خلکو ذهنیت زیامنن کړي، نو په ټولنه 

او محرومو  او مجبورو  بنسټیزتیا  کې د مطالعې دود د 

خلکو ته د کتابونو د چمتو کولو په برخه کې د هرچا 

په  یو کتاب هم وي سرتګې  د مرستې هغه که حتی  

الر دی.

محمودي یوازې د کتابونو په رسونه بسنه نه ده کړې، 

د  یې  پام  په  ته  غوښتنې  او  اړتیا  خلکو  د  وایي  بلکې 

کرونا په تېرځپونکي موسم کې د خیرښیګڼې یوبنسټ 

هم جوړ کړی چې وایي له کارونو یې خوښ دی او ښه 

پرمخ ځي.

د وړیا عامه کتابتونو جوړونکی »محمودي« څه غواړي؟
هغه چې نیږدې پنځوس زره کتابونه یې وړیا خلکو ته رسولي!
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بازرس  اداره  گزارش  اسناد  به  کابل  صبح  روزنامه ی 

که  است  یافته  دست  افغانستان،  ریاست جمهوری 

کندز،  در  کرونا  بودجه  مرصف  در  می دهد  نشان 

این  از  هم چنان  و  شده  حیف ومیل  افغانی  میلیون ها 

بودجه برای خریداری اجناس غیرمرتبط و غیررضوری 

است،  کرونا  بودجه  مرصف  طرزالعمل  از  خارج  که 

استفاده شده است.

مجموع  از  که  می دهد  نشان  اسناد  این  بررسی 

کندز،  والیت  برای  کرونا  اختصاص یافته ی  بودجه ی 

مرصف 13 میلیون و 23۹ هزار افغانی آن، مشکوک، 

غیرشفاف و غیرمرتبط به مبارزه با ویروس کرونا بوده و 

در برخی موارد، به این بودجه دستربد زده شده است.

 13 مجموع  از  بازرس،  اداره  گزارش های  بنیاد  بر 

هزار   77۴ و  میلیون   ۵ افغانی،  هزار   23۹ و  میلیون 

و  غیرمرتبط  خریداری های  در  آن  افغانی   ۹1۴ و 

غیررضوری به مرصف رسیده است. هم چنان، از مرصف 

۴ میلیون و 30۴ هزار و ۵۵0 افغانی آن هیچ گزارش 

و ۵1۹  و 108 هزار  ندارد، یک میلیون  شفافی وجود 

و 2  داده شده  انتقال  توسعه ای  بودجه  به  آن  افغانی 

میلیون و ۵1 هزار افغانی آن حیف ومیل شده است.

تفاوت میلیونی در نرخ ها

از  خریداری ها  برخی  بازرس،  اداره  گزارش  اساس  به 

بودجه ی مبارزه با شیوع ویروس کرونا در کندز، تفاوت 

بزرگی با نرخ بازار دارد. به اساس این اسناد، فاصله ی 

توسط  خریداری شده  جنس های  نرخ  میان  زیادی 

مسئوالن کندز و نرخ تخمینی در بازارهای کابل-با در 

نظرداشت تفاوت قیمت ها در هردو شهر - وجود دارد.

در  کندز  کووید-1۹  شفاخانه ی  در  که  جنس هایی   

از  آن  نرخ گیری  شده،  خریداری  ثور  و  حمل  ماه های 

شده  انجام  امسال  سنبله ی  ماه  در  کابل  بازارهای 

است و این نرخ ها با توجه به فاصله ی زمانی و مکانی، 

مقایسه شده است.

کندز  مسئوالن  توسط  کتگوری  سه  در  جنس ها  این 

از مجموع  نخست  کتگوری  در  است؛  خریداری شده 

38 قلم جنس، نرخ 20 قلم جنس آن تفاوت 1 میلیون 

در  بازار؛  نرخ  به  نسبت  افغانی   ۶۹0 و  هزار   32۵ و 

کتگوری دوم آن، از مجموع 8 قلم جنس در نرخ ۵ قلم 

جنس آن، ۴3۶ هزار و ۹00 افغانی نسبت به نرخ بازار 

و در کتگوری سوم از مجموع 11 قلم جنس در نرخ ۶ 

قلم جنس آن، 288 هزار و ۵00 افغانی نسبت به نرخ 

بازار تفاوت وجود دارد.

پیشنهادی  در  کندز  کووید-1۹  شفاخانه  نخست: 

قلم   38 خریداری  درخواست   13۹۹/2/1 تاریخ  به 

نیازهای این شفاخانه را به مقام والیت کندز ارایه کرده 

تدارکاتی  روند  والیت،  معاون  حکم  اساس  به  است. 

این اجناس آغاز شده و با رشکت لوژستیکی »ادریس 

و  هزار   22 و  میلیون   ۵ مجموعی  ارزش  به  رحیمی« 

300 افغانی به تاریخ 2۹ ثور 13۹۹ قرارداد آن منعقد 

شده است. از مجموع 38 قلم جنس خریداری شده در 

تفاوت درشتی  قلم جنس  قرارداد، در قیمت 20  این 

تفاوت،  این  مجموع  که  می شود  دیده  بازار  نرخ  با 

حدود 1 میلیون و 32۵ هزار و ۶۹0 افغانی 

می شود که احتامل حیف ومیل در آن وجود 

جنس  قلم   20 این  مجموعی  قیمت  دارد. 

که توسط مسئوالن کندز خریداری شده، 2 

میلیون و 778 هزار و 800 افغانی می شود؛ 

قیمت  بازار،  نرخ  اساس  به  که  حالی  در 

و  میلیون   1 حدود  قلم   20 این  مجموعی 

۴3۵ هزار و 110 افغانی می شود؛ بنابراین 

حدود 1 میلیون و 32۵ هزار و ۶۹0 افغانی 

در نرخ قلم های خریداری شده ی این قرارداد 

را  حیف ومیل  امکان  که  دارد  وجود  تفاوت 

نشان می دهد.

هبتایت  »سرتپ  باکس  هر  مثال؛  به طور 

سی« چهار هزار افغانی خریدار شده است؛ 

بازار،  در  آن  باکس  هر  قیمت  که  حالی  در 

2۴ افغانی است. مسئوالن کندز ۴0 باکس 

از این جنس را 1۶0 هزار افغانی خریداری 

 ۴0 تخمینی  قیمت  که  حالی  در  کرده اند؛ 

باکس آن در بازار ۹۶0 افغانی است. با این 

حال تنها در یک قلم جنس احتامل حیف ومیل شدن 

حدود 1۵۹ هزار افغانی وجود دارد.

هم چنان هر باکس »هبتایت بی« نیز چهار هزار افغانی 

خریداری شده است که قیمت اصلی هر باکس آن در 

بازار، 1۶ افغانی است. مسئوالن کندز، ۴0 باکس آن 

را 1۶0 هزار افغانی خریداری کرده اند؛ اما به اساس 

نرخ بازار، ۴0 باکس آن ۶۴0 افغانی می شود؛ بنابراین 

در خریداری این جنس نیز حدود 1۵۹ هزار و 3۶0 

افغانی حیف ومیل شده است.

از سویی هم هر خریطه ی »خون 2۵0 همره سیت«، 

1 هزار و ۵00 افغانی خریداری شده است؛ در حالی 

بازار  در  آن  خریطه ی  هر  نرخ  که 

حدود 200 افغانی است. مسئوالن 

کندز، 2 هزار خریطه ی خون را به 

قیمت مجموعی ۵2۵ هزار افغانی 

خریداری کرده اند؛ در حالی که به 

مجموعی  قیمت  بازار،  نرخ  اساس 

 300 حدود  آن،  خریطه ی  هزار   2

بنابراین  می شود.  افغانی  هزار 

این  در  افغانی  هزار   320 حدود 

که  است  آمده  تفاوت  خریداری 

نشان  را  حیف ومیل  احتامل 

می دهد.

مورخ  پیشنهاد  اساس  به  دوم: 

والیت  شهرداری   13۹۹/1/31

والیت،  معاون  منظوری  و  کندز 

مجموعی  ارزش  به  شوینده  مواد  قلم  هشت  قرارداد 

8۴2 هزار و 300 افغانی با رشکت »نوی کندز طلوع 

اداره  برآورد  اساس  به  است.  شده  منعقد  ملیتد« 

بازرس، میان قیمت های اجناس خریداری شده و نرخ 

این  دارد. در  زیادی وجود  تفاوت های  بازار،  تخمینی 

مقاسیه در پنج قلم جنس از مجموع هشت قلم جنس 

خریداری شده، تفاوت ۴3۶ هزار و ۹00 افغانی دیده 

می شود که احتامل حیف ومیل در آن وجود دارد.

به طور منونه؛ هر لیرت »کلورین 20 درصد«، به قیمت 

180 افغانی خریداری شده است؛ در حالی که قیمت 

هر لیرت »کلورین 20 درصد« در بازار حدود ۵0 افغانی 

بوده است. در این خریداری، حدود ۵00 لیرت کلورین 

به قیمت ۹0 هزار افغانی خریدار شده است؛ در حالی 

حدود  آن،  لیرت   ۵00 قیمت  بازار،  نرخ  اساس  به  که 

هزار   ۶۵ حدود  بنابراین  می شود؛  افغانی  هزار   2۵

افغانی در این خریداری تفاوت آمده است که احتامل 

حیف ومیل را نشان می دهد.

هم چنان در این خریداری هر ماسک »اِن-۹۵« 330 

شده؛  خریداری  افغانی 

یکی  هر  نرخ  که  حالی  در 

بازار،  در  ها  ماسک  این  از 

بوده  افغانی   13۵ حدود 

است. در این قرارداد، حدود 

به  یک هزار و 200 ماسک 

افغانی  هزار   3۹۶ قیمت 

خریداری شده؛ در حالی که 

کابل،  بازار  نرخ گیری  در 

 200 و  هزار  یک  قیمت 

هزار   1۶2 حدود  ماسک، 

است.  شده  تخمین  افغانی 

در این محاسبه حدود 23۴ 

و  آمده  تفاوت  افغانی  هزار 

آن  در  حیف ومیل  احتامل 

وجود دارد.

از سویی هم هر جوره کیت محافظتی، حدود 27۵0 

 1100 بازار  نرخ  که  است  شده  خریداری  افغانی 

 ۵0 حدود  قرارداد،  این  در  می دهد.  نشان  را  افغانی 

 ۵00 و  هزار   137 قیمت  به  محافظتی  کیت  جوره 

افغانی خریداری شده؛ اما به اساس نرخ تخمینی بازار 

که از سوی اداره بازرس نرخ گیری شده است، قیمت 

افغانی  هزار   ۵۵ حدود  محافظتی،  کیت  شامر  این 

در  افغانی   ۵00 و  هزار   82 حدود  بنابراین  می شود؛ 

در  احتامل حیف ومیل  که  آمده  تفاوت  این خریداری 

آن وجود دارد.

سوم: در قرارداد سومی، مسئوالن والیت کندز قرارداد 

»کندز  لوژستیکی  رشکت  با  را  طبی  لوازم  قلم   11

مجموعی  نرخ  به   13۹۹/1/11 تاریخ  به  ساالرزی« 

بنابراین  کرده اند؛  منعقد  افغانی   300 و  هزار   ۹71

قلم جنس  از مجموع 11  قلم جنس  قیمت در شش 

که در مقایسه با نرخ تخمینی بازار انجام شده است، 

نشان  را  تفاوت  افغانی   ۵00 و  هزار   288 مجموعاً 

می دهد که احتامل حیف ومیل در آن وجود دارد.

و  هزار  کندز 2  در  »پی پی ای«  به طور منونه یک عدد 

۶0 افغانی خریداری شده است؛ اما قیمت هر عدد آن 

در کابل 1 هزار و 100 افغانی است. مسئوالن والیت 

»پی پی ای«  عدد   100 حدود  قرارداد،  این  در  کندز 

خریداری کرده که نرخ مجموعی آن حدود 2۶0 هزار 

بازار،  نرخ  اساس  به  که  افغانی شده است؛ در حالی 

این مجموع حدود 110 هزار افغانی می شود؛ بنابراین 

در این خریداری، حدود 1۵0 هزار افغانی تفاوت آمده 

است که احتامل حیف ومیل در آن وجود دارد.

خریداری  افغانی   220 حدود  پیش بند،  هر  هم چنان 

بازار  در  پیش بند  هر  تخمینی  قیمت های  اما  شده، 

این  در  کندز  مسئوالن  است.  بوده  افغانی   1۵0

قیمت  که  خریده اند  پیش بند   ۵0 حدود  قرارداد، 

افغانی شده است؛ در حالی  مجموعی آن 110 هزار 

که به اساس نرخ بازار، قیمت مجموعی ۵0 پیش بند، 

حدود 7 هزار و ۵00 افغانی می شود؛ بنابراین در این 

خریداری 102 هزار و ۵00 افغانی تفاوت آمده است 

که احتامل حیف ومیل را نشان می دهد.

خریداری های غیر مرتبط

در کندز از بودجه اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا، 

برخی خریداری هایی انجام شده که ارتباط مستقیم با 

روند مبارزه با کرونا نداشته و خالف بخش های تعیین 

شده  مرصف  کرونا  بودجه  مرصف  طرزالعمل  در  شده 

است.

آمریت شفاخانه کووید-1۹ کندز و منظوری حشمت الله 

رحیمی، معاون والی کندز در 13۹۹/2/1، خریداری 

31 قلم لوازم دفرت به ارزش مجموعی 2 میلیون و 8۴۵ 

لوژستیکی  خدمات  رشکت  با  را  افغانی   122 و  هزار 

منبع  تدارکاتی  روش  از  استفاده  با  رحیمی  ادریس 

واحد قرارداد کرده است.

قلم   31 خریداری  بازرس،  اداره  یافته های  اساس  به 

بودجه ی  مرصف  طرزالعمل  نظرداشت  در  با  جنس 

غیر  ساحات  در  تعیین شده،  بخش های  خالف  کرونا، 

مرتبط به پیکار شیوع ویروس کرونا مرصف شده است.

مخابره  انج،   ۴۵ و  انج   32 تلویزیون های  خریداری 

منونه های  از  دیش آننت  و  امنیتی  کمره های  دوربورد، 

بارز این خریداری های غیرمرتبط است.

خریداری های غیرمرتبط و بیشرت از حد نیاز

خریداری ها  برخی  در  مسئوالن  کندز،  والیت  در 

دقت نکرده و اجناس را به تعداد بیشرت از میزان نیاز 

خریده اند.

 1۹ کووید-  شفاخانه  آمریت  پیشنهاد  اساس  به  اول: 

والی  معاون  رحیمی،  حشمت الله  منظوری  و  کندز 

این والیت، قرارداد خریداری 1۶ قلم البسه به ارزش 

مجموعی 1 میلیون و ۹۶۹ هزار و 200 افغانی 

رحیمی  ادریس  لوژستکی  خدمات  رشکت  با 

است.  شده  منعقد   13۹۹/2/2۹ تاریخ  به 

یافته های اداره بازرس نشان می دهد که تعداد 

اجناس خریداری شده بیشرت از حد نیاز بوده و 

احتامل حیف ومیل در آن وجود دارد.

در این فهرست 1۶ نوع البسه برای محافظان، 

سایر  و  چوکی دارها  داکرتان،  صفاکاران، 

شده  خریده  کووید-1۹  شفاخانه  کارمندان 

است.

 13۹۹/2/1 مورخ  پیشنهاد  اساس  به  دوم: 

و  کندز  والیت  کووید-1۹  شفاخانه  آمریت 

منظوری معاون والیت، 33 مورد چاپ اوراق به 

ارزش مجموعی مبلغ ۹۶0 هزار و ۵۹2 افغانی 

از رشکت لوژستکی ادریس رحیمی با استفاده 

از روش منبع واحد به تاریخ 13۹۹/2/2۹ طی 

قراردادهای جداگانه خرید شده است.

این  که  می دهد  نشان  بازرس  اداره  یافته های 

کرونا  ویروس  با  مبارزه  بودجه ی  از  اجناس 

در کندز؛  ونا  حیف ومیل بودجه کر
یداری ها مرتبط در خر خ ها تا اقالم غير از تفاوت میلیونی در نر

علی شیر شهیر
گزارشگر

 خریداری 31 قلم جنس با در 
نظرداشت طرزالعمل مصرف 

بودجه ی �رونا، خالف بخش های 
تعیین شده، در ساحات غیر مرتبط 

به �پیکار شیوع ویروس �رونا 
مصرف شده است.

خریداری تلویزیون های 32 انج و 
45 انج، مخابره دوربورد، �مره های 

امنیتی و دیش آنتن از نمونه های 
بارز این خریداری های غیرمرتبط 

است.
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بودجه،  این  مرصف  طرزالعمل  نظرداشت  در  با 

غیرمرتبط و بیش از حد نیاز خریداری شده است.

ترمیم البراتوار از بودجه کرونا

بودجه  کندز، خالف طرزالعمل مرصف  در والیت 

کرونا، بخش قابل توجهی از آن برای ترمیم البراتوار 

تدارکاتی  قرارداد  هم چنان  است.  شده  استفاده 

که برای ترمیم این البراتوار منعقد شده، مشکوک 

و غیرشفاف است.

و  کووید-1۹  شفاخانه  آمر  پیشنهاد  اساس  به 

منظوری معاون والیت کندز به تاریخ 13۹۹/2/1۵ 

کار ترمیم البراتوار این شفاخانه آغاز شده و برای 

دریافت نرخ ابتدایی آن از چهار رشکت نرخ گیری 

شده است.

شامل،  کندز  رسک سازی  و  ساختامنی  رشکت 

قیمت مجموعی ۹78 هزار و 10 افغانی؛ رشکت 

قیمت  شامل،  آرمان  رسک سازی  و  ساختامنی 

و  افغانی  و 7۶2  و ۴۵ هزار  میلیون  مجموعی 1 

صبوری،  ابوبکر  رسک سازی  و  ساختامنی  رشکت 

 ۵1۹ و  هزار   108 و  میلیون   1 مجموعی  قیمت 

افغانی برای این قرارداد پیشنهاد داده است.

به تاریخ 17 ثور 13۹۹ به اساس پیشنهاد ریاست 

رحیمی  حشمت الله  حکم  و  کندز  عامه  صحت 

-معاون والی والیت کندز- به دلیل حالت اضطرار، 

این روند را از طریق روش منبع واحد منظور کرده 

است. به همین تاریخ کمیته تدارکات استعالمی 

به مستوفیت کندز راجع کرده و در مورد مسئولیت 

و عدم مسئولیت رشکت ساختامنی و رسک  سازی 

ابوبکر صبوری معلومات خواسته است.

با این حال کمیته تدارکات دعوت نامه ای به خاطر 

اشرتاک در برنامه آفرگشایی روش منبع واحد را در 

18 ثور به رشکت ساختامنی و رسک سازی ابوبکر 

صبوری که بلندترین نرخ را )1 میلیون 108 هزار 

و ۵1۹ افغانی( پیشنهاد داده بود، فرستاده است. 

به  رشکت  این  با  موافقت نامه  آفرگشایی،  از  بعد 

تاریخ 2۹ ثور به امضا رسیده است و پول به تاریخ 

1۹ رسطان به آن رشکت حواله شده است.

تدارکاتی  روند  بازرس،  اداره  یافته های  اساس  به 

این قرارداد مشکوک و غیرشفاف به نظر می رسد و 

احتامل حیف ومیل در آن وجود دارد.

خریداری های غیرشفاف

و  سند  خریداری ها،  برخی  در  کندز  والیت  در 

مدرک شفافی که نشانگر این خریداری ها باشد، 

کلی  به صورت  خریداری ها  این  از  ندارد.  وجود 

جنس  از  مشخصی  اسم  و  شده  یادآوری  مبهم  و 

نشده  آن ذکر  قراردادی  و رشکت  خریداری شده 

بازرس، احتامل  اداره  یافته های  به اساس  است. 

حیف ومیل در آن وجود دارد.

منونه ی برخی از این خریداری های غیرشفاف:

ارزش  به  آشپزخانه  وسایل  قلم   23 قرارداد 

مجموعی 381 هزار و 800 افغانی

به  برقی  وسایل  قلم   ۴2 قرارداد 

ارزش مجموعی ۶۵۶ هزار و 20۵ 

افغانی

قرارداد 20 قلم تیل و فیلرت باب به 

ارزش مجموعی 1۵7 هزار و 1۵0 

افغانی

به  خریداری ۴2 قلم مواد خوراکه 

ارزش مجموعی ۹۹7 هزار و 7۵0 

افغانی

به  و قرارداد 3۴ قلم مواد شوینده 

ارزش مجموعی 2 میلیون و 111 

هزار و ۶۴۵ افغانی

پاسخ مسئوالن کندز

بی ربط  مرصف  و  حیف ومیل  در 

کندز،  والیت  در  کرونا  بودجه ی 

والی،  معاون  رحیمی  حشمت الله 

صحت  رییس  فضلی،  احسان الله 

مجیدی  ذبیح الله  کندز،  عامه ی 

کندز،  کووید-1۹  شفاخانه  آمر 

مستوفی  رجب زاده  احمد  فرید 

کندز،  معارف  رییس  ثاقب،  نجیب الله  کندز، 

و  والیت  اداری  و  مالی  رئیس  پرویز سادات  سید 

علی خان احمدزی مناینده ریاست اقتصاد والیت 

کندز متهم هستند.

فضلی  احسان الله  متهامن،  این  از  منایندگی  به 

رییس صحت عامه ی والیت کندز و پرویز سادات 

رییس مالی و اداری والیت با روزنامه ی صبح کابل 

صحبت کرده است.

در  کندز  صحت عامه  رییس  فضلی،  احسان الله 

در  حیف ومیل  اتهام های  کابل،  صبح  با  صحبت 

و  می کند  رد  کامالً  کندز  در  را  کرونا  بودجه ی 

می گوید که ریاست صحت عامه ی کندز، حتا یک 

افغانی را در بخش بودجه ی کرونا و امکانات دیگر 

فساد نکرده است.

برای  که  شفاخانه ای  دارد،  تأکید  فضلی  آقای 

نظر  در  کندز  در  کووید-1۹  بیامران  درمان 

و  درمان  برای  امکاناتی  هیچ  بود،  شده  گرفته 

امکانات  خریداری  بنابراین  نداشت؛  تجرید 

نیست.  فساد  معنای  به  شفاخانه  این   برای 

او گفت: »زمانی که کرونا آمد، یک حالت اضطرار 

در  کووید-1۹  بیامران  برای  که  بود. شفاخانه ای 

نظر گرفتیم، در زمان کرونا هیچ تجهیزاتی وجود 

ما  نداشت.  قفل  آن  دروازه های  حتا  نداشت، 

بسرت،   100 برای  را  شفاخانه  این  شدیم  مجبور 

آماده کنیم.«

که  دارد  تأکید  نیز  نرخ ها  تفاوت  بخش  در  او 

نرخ گیری از بازارهای کابل و مقایسه ی آن با کندز 

عادالنه  قرنطین،  دوره  از  پس  ماه  شش  آن هم  و 

نیست؛ »ما این خریداری ها را در ماه حمل و ثور از 

کندز انجام داده ایم؛ اما نرخ گیری از کابل و آن هم 

شش ماه بعد از قرنطین، یک حرف طبیعی است 

که تفاوت میاید.«

از سویی هم پرویز سادات، رییس مالی و اداری 

از  کابل  صبح  روزنامه  به  نیز  کندز  والیت  مقام 

انتقاد  بازرس  اداره  نرخ گیری  زمانی  فاصله ی 

قرنطین  زمان  در  نرخ ها  که  می گوید  و  می کند 

به مراتب قیمت تر از شش ماه پس از قرنطین بوده 

است.

او در بخش خریداری های غیرمرتبط تأکید دارد: 

»ما بر اساس پیشنهادهای ریاست صحت عامه ی 

دیگر  برخالف  کرده ایم.  خریداری  را  نیازها  کندز 

امکانات  کندز،  کووید-1۹  شفاخانه  والیات، 

ابتدایی را نداشت؛ یعنی رضوریات این شفاخانه 

تنها دارو نبود، وسایل دیگر نیز نیاز داشت که باید 

خریده می شد.«

دولت افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا ۶.7 

میلیارد افغانی را اختصاص داده بود. از این جمله، 

کندز  به  کرونا  با  مبارزه  برای  آن  میلیون   100

سخنگوی  رسولی،  جمشید  بود.  یافته  تخصیص 

دادستانی کل افغانستان، به روزنامه صبح کابل، 

از  شامری  اتهام  پرونده ی  رسیدن  که  می گوید 

مقام های کندز در پیوند به مرصف بودجه ی کرونا 

به این نهاد رسیده است. او می گوید که پرونده ی 

این مقام ها زیر بررسی است.

در حیف ومیل و مصرف بی ربط 
بودجه ی �رونا در والیت �پندز، 

حشمت الله رحیمی معاون والی، 
احسان الله فضلی، ریپیس صحت 

عامه ی �پندز، ذبیح الله مجیدی آمر 
شفاخانه �ووید-19 �پندز، فرید احمد 
رجب زاده مستوفی �پندز، نجیب الله 

ثاقب، ریپیس معارف �پندز، سید 
�رویز سادات رئیس مالی و اداری 

والیت و علی خان احمدزی نماینده 
ریاست اقتصاد والیت �پندز متهم 

هستند.

پیش نیازهای  و  بسرتسازی  به  نیاز  تکاملش  سیر  برای  انسان 

زیادی در راستای گذار از گذشته به حال و آینده دارد. در این 

میان، ارزشمندترین پدیده ای که جامعه را در مسیر رستگاری و 

افکندن  و  القا  القای خرد است.  قرار می دهد،  پایدار  توسعه ی 

خرد در ذهن توده ها و شعله ور نگه داشنت آن، با آن که می تواند 

بسیار دشوار باشد؛ اما می بایست عده ای این مشعل راه آزادی را 

به منزل مقصود برسانند.

پیوند خرد با انسان، نه رابطه خاص و نه رابطه عام؛ بلکه پیوند 

می کند.  ترغیب  پیرشفت  به   را  انسان  که  است  ناگسستنی ای 

بی تردید، این پیوند نیاز به عواملی دارد که انسان را با خرد و ریز 

و درشت آن آشنا بکند و انسان را در مسیر خردورزی قرار بدهد.

انسان های خردورز، برای فراگیر شدن »خرد« و راه های توسعه 

را  بی شامری  خودگذری های  از  می بایست  توده ها،  میان  در 

متحمل شوند؛ در غیر آن، خرد و انسان دو خط موازی ای است 

که به هم پیوسنت این دو امکان پذیر منی  تواند باشد.

امروزه، انسان برای قرار گرفنت در مسیر توسعه، پیش نیازهایی را 

باید طی کند تا بتواند جامعه ای را برای رسیدن به »آرمان شهر« 

مورد پذیرش رهنمون کند. حقوق برش، عدالت اجتامعی، رفاه 

در  که  است  جوامعی  پیش نیازهای  از  مردم ساالری  عمومی، 

مسیر توسعه قرار گرفته اند.

می برد،  آرمانی  جامعه  یا  فاضله  مدینه  به سوی  را  انسان  آن چه 

واقعیت  امکان  اما؛  شود  آغاز  رویاپردازی  با  که  است  ممکن 

پذیری را منی یابد، مگر این که پیش نیازهای الزم در میان مردم 

فراهم شود و بسرت خردورزی هموار گردد.

یک  پیش نیاز  اجتامعی  عدالت   مردم ساالری،  برش،  حقوق 

این  یک شبه  تزریق  و  القا  است.  توسعه  حال  در  جامعه ی 

برای  ساده تر؛  بیان  به  است.  واقعیت  از  به دور  نیازمندی ها 

رسیدن به آن آرمان شهر مورد پسند و همه پذیر، باید انسان های 

خردگرا رنج ها متحمل شوند تا آن تخیل درون ذهن، در مسیر 

واقعیت گام بردارد.

آن چه بانی خرد در میان توده ها می شود، تولید آهسته و پیوسته 

محتوا است. محتوای شایسته و بایسته ای که باید خورد انسان 

اجتامعی داده شود؛ چاپ کتاب، مجالت، رساله ها و رسانه های 

چاپی می تواند ملزومات یک جامعه روشن را فراهم کند و انسان 

تولید منت در میان  به سوی یک جامعه متعالی بربد. هرقدر  را 

توده ها کمرت باشد، هامن  اندازه سیر تکامل میان توده ها کندتر 

پیشگام  عرصه  این  در  روزنامه ها  دیرباز،  از  می کند.  حرکت 

بوده اند. درواقع، روزنامه یکی از اثرگذارترین رسانه ها در جوامع 

برشی به شامر می رود.

می خواهند  جامعه،  ملتهب  گاه  فضای  باوجود  روزنامه نگاران 

جامعه را آماده تغییر کنند، با وجود ارشاف بر این که ممکن است 

زیر گام های تغییر له شوند. کشته شدن و نابود شدن خربنگاران 

ما  روزنامه های  اگرچه  این مسئله است.  گواه  اخیر  ماه های  در 

بسیار جای نقد دارند و در مواقع خاص هم سو با کسانی شدند 

که به صورت ناباورانه بر پایه داری سنت تأکید داشته اند؛ حتا با 

آگاهی بر این حقیقت نیز منی توان رسانه ها را سکان دار تغییرات 

شگرف اجتامعی ندانست.

ریزبینانه، جامعه  و تحلیلی  بینشی دقیق  با  رسانه ها می توانند 

را مورد واکاوی قرار داده و جای پای خرد را در جامعه باز کند. 

وجود روزنامه ها در کل بانی خردورزی اجتامعی است.

افغانستان، رو  با شیوع کرونا، رسانه هایی چاپی در  سال پیش 

به کم شدن رفتند. اکرث این رسانه ها تا هنوز نتوانسته اند دوباره 

که  بود  روزنامه هایی  از  یکی  ماندگار  روزنامه  اما  کنند؛  رسبلند 

جای خالی اش در میان رسانه هایی چاپی ملموس بود و حس 

رسانه ها  پیکر  بر  بزرگی  آسیبی  پروژه ای شدن،  اگرچه  می شد. 

زده و همین امر باعث شده که رسانه های ما نیازمند یک رسی 

منابع باشند؛ اما بازهم بودن رسانه هایی مانند ماندگار، غنیمتی 

است که منی شود در این دوره ی ملتهب، انکارش کرد.

دست  به  ماندگار  روزنامه  دیروز  یک سال،  از  پس  خوشبختانه 

این  نام  گرفت.  قرار  طرح  و  نام  در  تغییر  اندک  با  مخاطبین  

داریم  امید  که  یافت  تغییر  ماندگار  راه  به  ماندگار  از  روزنامه 

و  باشد  اجتامعی  تغییر  ماندگار هم چنان سکان دار  راه  روزنامه 

راه ماندگار را ادامه دهد.

اجتماعی؛ بانی توسعه   روزنامه ها 
به  �پیشواز چاپ دوباره روزنامه ماندگار )راه ماندگار(
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به  بپذیرند،  را  موضوع  یک  باید  بی گامن  که  طالبان 

معنای حامیت نیست؛ زیرا طالبان، گزینه دومی را نیز 

زیر نظر دارند. آن ها در صورت شکست گفت وگوها، به 

میدان های نربد برخواهند گشت.

طالبان باورمند به برنده شدن از راه جنگ هستند. این 

احتامل وجود دارد که پس از خروج نیروهای امریکایی، 

کشورهای  اما  شد؛  خواهد  گرم تر  نربد  میدان های 

برگردان

نقاشی بکشد.
هنگامی که کودک نوپا نزد بزرگ ترها )مادر کالن( است، 
به او در مورد کودک نوزاد گفته شود و فهامنده شود که 
در خانه  چه  است که  قرار  دنیا می آید،  به  نوزاد  وقتی 
اتفاقی بیافتد و چه کسی از کودک باید مواظبت کند. 
برای کودکان نباید این حس ایجاد شود که پس از به 

دنیا نوزاد، او کامالً به فراموشی سپرده می شود.
اجازه دهید به شام کمک کند

کودکان نوپا دوست دارند احساس کنند که می توانند 
آن ها  به  را  کوچک  کارهای  انجام  شوند.  واقع  مفید 
یا دایپر-پوشک-  آوردن لباس  بسپارید؛ کارهایی مانند 
برای نوزاد. این گونه کودک حس می کند که در تشکیل 
جدید به وجود آمده در خانواده، نقش دارد و باعث بلند 

رفنت اعتامدبه نفس در او نیز می شود.
توقع پرخاشگری از کودک نوپا را داشته باشید

سوی  از  گرفنت  دندان  و  زدن  رضبه  برای  تالش 
در  می رسد.  به نظر  طبیعی  نوزاد  برابر  در  نوپا  کودک 
به خشم  که  است  مهم  نوپا،  از کودک  زمان محافظت 
که  دهید  اجازه  آن ها  به  و  بگذارید  احرتام  کودک تان 

خشم شان را بیان کنند.
کودک تان را تشویق کنید که خشم شان را با داد زدن 
و شیوه های دیگر بیان کنند؛ چون این به طور طبیعی 
در  هم چنان  می دهد.  کاهش  را  کودک تان  ناراحتی 
کودک این حس به وجود می آید که شام فکر منی کنید 

که احساس خشم کودک تان بد است. 
برای کودکان تان وقت کافی بگذارید

کودکان نوپا دوست دارند متام وجود و حواس شام به 
پس  هستند.  شام  قلبی  توجه  نیازمند  آن ها  باشد.  او 
بیرون  به  انجام دهید.  باهم  و  پیدا کنید  را  بازی هایی 

بروید و برای کودک تان داستان بخوانید.
بازشناخت  کودک،  به  رابطه  در  مورد  برجسته ترین 
درست ترس و احساس او است؛ کودک باید اطمینان 
داشته باشد  که شام پدر و مادرش هستید. آن ها-همه 

فرزندان- نیاز به توجه و پشتیبانِی »برابر« شام دارند.
با در نظرداشت این نکته ها، کودک با آمدن عضو جدید، 
سازگاری حاصل می کند؛ درحالی که منی داند تا چند 

ازلحاظ  بیافتد.  اتفاقی  چه  است  قرار  روز  چند  یا  ماه 
عاطفی این می تواند برای کودک چالش برانگیز باشد.

نوپا  کودک  بیاید،  خانه  به  نوزاد  کودک  هنگامی که 
دوست  را  او  مادرش  و  پدر  که  می کند  درک  به خوبی 
دارند. هامن گونه  که به کودک نوزاد مهرورزی و توجه 
او نیز به اندازه ی کافی و بایسته مورد محبت  می شود، 

پدر و مادر خود قرار می گیرد.

برای کودکان بزرگ تر، آمدن کودک نوزاد قابل پذیرش 
گیج  واکنش  کودکان  رشایطی  چنین  در  نیست. 
متفاوت  واکنش ها  می دهند.  نشان  خود  از  کننده ای 
است؛ گاهی در برابر کودک نوزاد با عشق عکس العمل 
حتا  یا  و  حقارت  چشم  به  هم  گاهی  می دهند،  نشان 

حسادت به او نگاه می کنند.
این رشایط برای پدر و مادر نیز دشوار است تا توازن را 
میان کودکان حفظ کنند و به کودک بزرگ تر بفهامنند 
یا  بگیرد  را  او  نیست جای  قرار  آمده،  دنیا  به  نوزاد  که 

رقیب او باشد.
می توان  آن،  به کارگیری  با  که  هست  راه هایی  پس، 
را  دیگری  یکی  تا  کرد  برقرار  کودکان  میان  را  توازن 

اشغال گر جای هم ندانند.
آسان بگیرید!

شناسایی  دهید؛  انجام  می توانید  که  کاری  مهم ترین 
است.  کودک  درهم پیچیده ی  احساسات  و  ترس 
پرسش های کودک را با قاطعیت و برابر با واقعیت پاسخ 
نیست  نیازی  بارداری،  نخستین  ماه های  در  دهید. 
نوپا  کودک  چشم  پیش  نوزاد،  کودک  آمدن  درباره 
با بزرگ شدن شکم مادر،  سخن بزنید. به مرور زمان و 
می توانید به او بفهامنید که آن جا کودکی در حال رشد 
است و قرار است پس از به دنیا آمدن، دوست او باشد. 
کودک،  کردن  خودمانی  احساس  و  آمدن  کنار  برای 
و  کرده  ملس  را  مادر  شکم  روی  گاهی  دهید  اجازه 
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اد کنیم؟ پذیرای آمدن نوز را  پا  نو ک  چگونه ذهن کود

�ا�ستان از �شتیبانان 
بی قیدوشرط طالبان �ه نقش 
برجسته ای در تمویل طالبان 

دارد و یکی بازیگران اصلی روند 
مذا�رات صلح افغانستان است، 

نمی تواند از نفوذ خود در میان 
طالبان انکار �پند. اسالم آباد زیر 

فشار قرار دارد تا طالبان را وادار 
به �اهش خشونت ها �پند و نقش  

بارزی برای بهبود گفت وگوهای 
صلح داشته باشد.

و در کنار آن، هند ترس آن را دارد که در صورت پیروزی 

روند صلح، زمینه  ایجاد شده برای دهلی معقول نباشد.

در یک نظام پساجنگ که اگر طالبان-به عنوان مخالفان 

هند-به قدرت برسند، باب دندان پاکستان خواهد بود. 

وارد  هند  روزها  این  که  می رسد  به نظر  اما  این حال  با 

مشاور  اخیر  ماه های  در  است.  شده  جدیدی  بازی 

خارجه  وزیر  و  کرد  دیدار  کابل  از  هند  امنیت  شورای 

هند ابراز کرده که نیروهای هند به آموزش و پشتیبانی 

نیروهای امنیتی – دفاعی افغانستان می پردازند. هدف 

است؛  افغانستان  حکومت  قدرت  توان بخشی  هند 

بسیار  موضع  از  طالبان  با  گفت وگو  در  که  نظامی 

ضعیفی وارد عمل شده  است.

نیروهای  برون رفت  به  مذاکرات،  روند  در  طالبان 

به  می تواند  خروج  این  و  یافته اند  دست  امریکایی 

ازرسگیری قدرت طالبان در میدان های نربد منجر شود.

این در حالی است که جانب داری قدرت های منطقه ای 

یک  منی تواند  افغانستان،  صلح  گفت وگوهای  روند  از 

اشتباه باشد. همسایه های افغانستان می توانند طالبان 

را به مذاکرات با دولت افغانستان ترغیب کنند؛ اما آنان 

کنند  وادار  طالبان  تا  ندارند  را  ظرفیت  و  توانایی  این 

نتیجه برسد. طالبان، در  به یک  که در روند مذاکرات 

باالی  کردن  وارد  فشار  دارند.  باالی  دست  روند  این 

فشار  طالبان  روی  می تواند  پاکستان-  همسایه-مانند 

وارد کند تا به روند مذاکرات پایبندی نشان دهند.

این  و  است  متفاوت  صلح  مذاکرات  برآیند  به  نگاه ها 

کشورهای  برای  را  زیادی  گامنه زنی های  می تواند 

همسایه ایجاد کند. اگر روند گفت وگوها، منجر به نقطه  

پایان گذاشنت به جنگ شود، به سود کشورهای منطقه 

متام خواهد شد.

یک افغانستان باثبات به نفع کشورهای منطقه است. 

برگشت مهاجران و کاهش تجارت مواد مخدر، کاهش 

و  مرزی  گذرگاه های  از  دهشت افکنان  مرور  و  عبور 

زمینه های بیشرت برای رسمایه گذاری، به ویژه پروژه های 

زیربنایی فراهم خواهد شد.

اسالم آباد، همکار نزدیک گروه طالبان از شکست صلح 

به  کابل  در  را  طالبان  گرفنت  قدرت  زیرا  است؛  نگران 

معنای تقویت گروه های تروریستی ای که در حال حارض 

در این کشورند، می داند.  صلح می تواند منافع امنیتی 

و اقتصادی کشورهای منطقه را نیز برآورده کند. گرچه 

طالبان تعهد کرده اند که از پرو           ژ ه های بازسازی هند در 

افغانستان حامیت خواهند کرد؛ اما دهلی نگران است 

زمینه  یابند،  دست  سیاسی  قدرت  به  طالبان  اگر  که 

برای قدرت گرفنت پاکستان بیشرت فراهم می شود و در 

آن صورت، دست هند از افغانستان کوتاه تر خواهد شد. 

یک بار  افغانستان  و  شود  ناکام  مذاکرات  روند  اگر 

بازیگران  برود،  فرو  داخلی  جنگ های  برزخ  در  دیگر 

منطقه ای، هرکدام بر مبنای منافع خود در آن رشایط 

بر  رضورت  بنا  بازیگران  از  برخی  کرد.  خواهند  عمل 

برای  مداخله جویانه ای  حامیتی  کنش های  امنیتی، 

روی  خود  مرزی  گذرگاه های  در  امنیتی  دیوار  ایجاد 

دست خواهند گرفت.

بی هیچ  و  منافع  اقتضای  بر  بنا  پاکستان  هم چنان، 

جانب داری  متحدان شان  و  طالبان  از  چون وچرایی 

حامیت  طالبانی  ضد  طرف های  از  هند  کرد.  خواهد 

شیعه  مذهبی  گروه های  پشتیبان  ایران  و  می کند 

گروهی  نداشنت  به نسبت  روسیه  و  چین  بود.  خواهد 

خود  حامیان  و  دوستان  از  افغانستان،  در  مشخص 

حامیت خواهند کرد.

بیرونی  بازیگران  میان  افغانستان  رشایطی،  چنین  در 

تقسیم خواهد شد و رسانجام این حامیت ها، نتیجه ای 

جز بی ثباتی بیشرت افغانستان در پی نخواهد داشت. با 

افغانستان  بازیگران منطقه ای در  چنین حالتی، نقش 

غیرقابل انکار است. 

خود  دست  به  شکننده  صلح  یک  موفقیت  این رو،  از 

افغانستانی ها و به صورت ویژه طالبان است. با این همه، 

و  افغانستان  حکومت  به  بیشرت  روند  این  بی گامن 

همسایه های این کشور وابسته است.

گفت وگوهای صلح افغانستان، با آن که زیر نام »صلح به 

رهربی افغان ها« جریان دارد؛ اما در حقیقت کشورهای 

دیگری، از جمله ایاالت متحده ی امریکا و امارات متحده  

عربی، نقش پررنگ تری در این روند بازی می کنند.

کشورهای  نقش  که  بگوییم  اگر  نیست  گزافه گویی 

دولت  و  طالبان  میان  گفت وگوها  روند  در  همسایه 

افغانستان بسیار اثرگذار است.

باهم  افغانستان  دولت  و  طالبان  هیئت  روند،  این  در 

و  نشود  کامیاب  روند  این  اگر  می کنند.  گفت وگو 

افغانستان درگیر فاجعه ی جنگ ها درون کشوری شود، 

از  خودشان  منافع  براساس  افغانستان،  همسایه های 

می تواند  که  کاری  کرد؛  خواهند  شکار  پیش آمد  این 

مرزی  گذرگاه های  و  افغانستان  بیشرت  بی ثباتی  به 

کشورهای همسایه منجر شود.

نیازمند  افغانستان،  گفت وگوهای صلح  روند  این رو،  از 

سال های  در  است.  منطقه ای  کشورهای  همکاری 

به صورت  چین،  و  روسیه  ایران،  پاکستان،  پسین، 

طالبان، مناینده های حکومت  گروه  میزبان  غیررسمی 

تا  بوده اند  کشور  این  سیاست مداران  و  افغانستان 

کنند.  بحث  افغانستان،  آینده  و  گفت وگوها  آغاز  روی 

نیز  واشنگنت  از  کارگزارانی  دیدارها  این  از  برخی  در 

فراخوانده شده بود.

از  دور  چندین  میزبان  امریکا،  رقیب  به عنوان  روسیه 

و  افغانستان  دولت  از  مناینده هایی  میان  گفت وگوها 

در  این کنش ها  که  بود  نگران  اما  امریکا  بود.  طالبان 

تقابل با تالش هایش در روند صلح قرار بگیرد.

بی قیدورشط  پشتیبانان  از  پاکستان  دیگر،  سوی  در 

و  دارد  برجسته ای در متویل طالبان  نقش  طالبان که 

افغانستان  صلح  مذاکرات  روند  اصلی  بازیگران  یکی 

انکار  طالبان  میان  در  خود  نفوذ  از  منی تواند  است، 

وادار  را  طالبان  تا  دارد  قرار  فشار  زیر  اسالم آباد  کند. 

بهبود  برای  بارزی  نقش   و  کند  خشونت ها  کاهش  به 

گفت وگوهای صلح داشته باشد.

تنها همسایه افغانستان که نقش چندان بارزی در روند 

مذاکرات صلح افغانستان ندارد، هند است. کشوری که 

پیوند نزدیکی با حکومت کابل دارد.

صلح  گفت وگوهای  به  رابطه  در  دهلی،  رویکرد 

پاکستان  از یک طرف  ابعاد گوناگونی دارد؛  افغانستان 

به عنوان رقیب هند، در روند مذاکرات دست باالیی دارد 

افغانستان کشورهای منطقه از گفت وگوهای صلح  سود 



سال دوم        شماره   310 دوشنبه         12 دلو  1399
www.subhekabul.com7

ایـران،  خارجـه ی  وزیـر  ظریـف،  محمدجـواد 

فراگیـر  حکومـت  از  کشـور،  ایـن  کـه  می گویـد 

اسـالمی در افغانسـتان کـه همـه اقـوام، مذاهـب 

و طرف هـا در آن حضـور داشـته باشـند، حامیـت 

. می کنـد

آقـای  اسـت،  داده  گـزارش  تسـنیم،  خربگـزاری 

ظریـف، در دیـداری کـه روز یک شـنبه )12 دلـو( 

گـروه  معـاون سیاسـی  بـرادر،  عبدالغنـی  مـال  بـا 

از  کـه  اسـت  گفتـه  داشـت،  تهـران  در  طالبـان 

تشـکیل یـک حکومـت »فراگیـر اسـالمی«  حامیت 

رضورت  یـک  افغانسـتان  بـرای  را  آن  و  می کنـد 

می داند.وزیـر خارجـه ی ایـران، با اشـاره بـه قانون 

»مـا  اسـت:  گفتـه  افغانسـتان،  نظـام  و  اساسـی 

منی توانیـم رشایـط را در خـال در نظـر بگیریـم و 

بایـد رشایـط بـرای رسـیدن بـه حکومـت آینـده در 

شـود.« مشـارکتی  افغانسـتان 

آقـای ظریـف، همچنـان بـه مال بـرادر گفته اسـت: 

در  نبایـد  و  اسـتند  شـام  از  افغانسـتان  »مـردم 

جریـان عملیـات هـدف قـرار بگیرنـد.« از سـویی 

سیاسـی  دفـرت  سـخنگوی  نعیـم،  محمـد  هـم، 

طالبـان در قطـر، در برگه ی تویرتش نوشـته اسـت 

کـه مـال عبدالغنی بـرادر و محمدجـواد ظریف، در 

دیـداری در تهـران، در باره ی وضعیت افغانسـتان، 

کامـل  شـدن  عملـی  صلـح،  گفت وگوهـای 

توافق نامـه ی دوحـه و رضورت صلـح و امنیـت در 

افغانسـتان و منطقـه بحـث کرده اند. آقـای ظریف، 

در حالـی از تشـکیل حکومـت فراگیـر اسـالمی در 

ایـن، در  از  پیـش  کـه  کـرده  افغانسـتان حامیـت 

گفت وگـوی اختصاصـی بـا طلـوع نیوز، گفتـه بود، 

ایـران هنـوز هـم گـروه طالبـان را بـه عنـوان یـک 

می شناسـد. تروریسـتی  گـروه 

هیئـت گـروه طالبـان بـه رهـربی مـال عبدالغنـی 

بـه  تهـران  در  ایـن طـرف  بـه  روز  از چنـد  بـرادر، 

رس می بـرد. ایـن هیئـت، چنـد روز پیـش نیـز بـا 

علـی شـمخانی، دبیـر شـورای امنیـت ملـی ایـران 

دیـدار کـرده بـود.  آقـای شـمخانی پـس از دیـدار 

بـا هیئـت طالبـان، در برگه ی تویرتش نوشـت: »در 

مالقـات بـا هیئـت سیاسـی طالبـان، رهـربان ایـن 

گـروه را در مبـارزه بـا امریـکا مصمـم دیدم. کسـی 

شـکنجه های  زیـر  گوانتانامـو  در  سـال   13 کـه 

امریـکا بـوده، مبـارزه بـا امریـکا در منطقـه را کنـار 

نگذاشـته اسـت.« او همچنان گفته بـود که امریکا 

بـه دنبـال صلـح و امنیـت در افغانسـتان نیسـت؛ 

خون ریـزی  و  جنـگ  تـدوام  امریـکا  راهـربد  بلکـه 

میـان طیف هـای مختلف افغانسـتانی اسـت. دبیر 

شـورای امنیـت ملی ایـران، افـزوده بود کـه امریکا 

ایجـاد  هـدف  بـا  را  صلـح  گفت وگوهـای  منایـش 

بن بسـت در گفت وگوهـا میـان طرف هـای مختلف 

مقـرص  را  آن هـا  تـا  می کنـد  دنبـال  افغانسـتان 

ناامنـی و بی ثباتـی نشـان بدهـد.

رس  بـه  تهـران  در  حالـی  در  طالبـان،  هیئـت 

می بـرد کـه دولـت ایـران متهـم بـه حامیـت مالـی 

و تسـلیحاتی از ایـن گـروه اسـت. اخیـرا، هیئـت 

مجلـس منایندگان کـه به خاطر بررسـی ناامنی ها 

بـه والیـت هـرات رفتـه بـود، اعالم کـرد کـه اجیران 

والیـت  ایـن  در  ناامنی هـا  از  بخشـی  در  ایـران، 

دارنـد. دسـت 

افغانستان،  دولت  گفت وگوکننده ی  هیئت  اعضای 

می گویند که از چندی به این طرف، طالبان حارض 

به برگزاری نشست رسمی نشده اند و به همین دلیل، 

گفت وگوهای صلح با وقفه مواجه شده است.

دولت  گفت وگوکننده ی  هیئت  عضو  طالب،  رسول 

افغانستان، روز یک شنبه )12 دلو(، در یک نشست 

طالبان،  جدی  متایل  عدم  دلیل  »به  گفت:  خربی 

در  ما  است.  شده  وقفه  دچار  صلح  گفت وگوهای 

حل  برای  پیش آمده  فرصت  از  تا  منتظریم  دوحه 

کنیم؛  استفاده  جنگ  از  ناشی  بحران  مساملت آمیز 

در  مقابل  طرف  موضع گیری های  منتظر  که  این  نه 

کشورهای مختلف باشیم.«

آقای طالب، در پاسخ به این پرسش که چرا طالبان 

جدی  را  افغانستان  دولت  گفت وگوکننده ی  هیئت 

منی گیرد، گفت: »این موضوع برعکس است. طالبان 

ما را جدی گرفته اند که منی توانند بیایند و از مسایلی 

که مطرح می کنند در میز گفت وگوها دفاع کنند. ما 

با اراده ی محکم برای گفت وگو آمادگی داریم و این را 

در دور اول گفت وگوها نیز ثابت کردیم.«

او، با بیان این که در دور اول، دو طرف روی مبنای 

گفت وگوها به توافق رسیدند، ابراز امیدواری کرد که 

هیئت های گفت وگوکننده هرچه زودتر گفت وگوها را 

آغاز کنند تا روی موارد بعدی به توافق برسند.

معاون  اخیر  سخنان  به  واکنش  در  طالب،  آقای 

هیئت گفت وگوکننده ی طالبان در مسکو، گفت که 

در آجندای مطرح شده در دوحه، در باره ی حکومت 

موقت هیچ بحثی نشده است.

مبنای  افغانستان،  دولت  هیئت  »برای  افزود:  او 

میز  در  که  است  طالبان  رسمی  اظهارات  اصلی، 

از میز  بیرون  گفت وگوها مطرح می کنند. ممکن در 

گفت وگوها، مطالبی از سوی اعضای طالبان مطرح 

شود که در مسکو هم مطرح شد؛ اما حدس ما این 

است که این اظهارات بیشرت جنبه ی تبلیغاتی داشته 

و برای منحرف کردن افکار عامه بوده است.«

هیئت  معاون  ستانکزی،  عباس  اخیرا، 

به  هیئتی  راس  در  که  طالبان  گفت وگوکننده ی 

روسیه رفته است، گفته که حکومت فعلی به رهربی 

محمدارشف غنی، مانع اصلی برای برقرای صلح در 

افغانستان است. به گفته ی او، اگر رییس جمهور غنی 

از قدرت کنار برود، صلح در افغانستان برقرار خواهد 

شد.

مساله ی  که  می گوید  طالب  آقای  حال،  این  با 

اگر  و  می شود  حل  گفت وگو  راه  از  تنها  افغانستان 

میز  در  رسمی  گونه ی  به  باید  دارند،  طالبان حرفی 

گفت وگوها مطرح کنند.

مقام های  اخیر  اظهارات  که  گفت  همچنان  او، 

امریکایی مبنی بر بررسی توافق نامه ی دوحه، امیدوار 

که  اند  باور  این  به  امریکایی ها  زیرا  است؛  کننده 

گروه های  سایر  با  را  رابطه ی شان  اکنون  تا  طالبان 

تروریستی قطع نکرده، خشونت ها را کاهش نداده و 

همچنان هیچ عالقه ای برای گفت وگوها از خود نشان 

نداده اند.

گفت وگوکننده ی  هیئت  دیگر  عضو  زرمتی،  رشیفه 

که  گفت  نشست  این  در  نیز  افغانستان  دولت 

دیگر  کشور  یک  میکرافون  از  که  طالبانی  اظهارات 

قابل  افغانستان  مردم  برای  هرگز  می کنند،  صحبت 

قبول نیست.

از سویی هم، غالم فاروق مجروح، عضو دیگر هیئت 

نشست  این  در  افغانستان  دولت  گفت وگوکننده ی 

مهاجران،  زعامت،  اسالمی،  نظام  بحث  که  گفت 

معارف، مواد مخدر و غیره، از مواردی است که بیشرت 

تا  گروه  این  هیئت  اما  دارد؛  اهمیت  طالبان  برای 

خواسته های  باره ی  در  روشنی  تعریف  هیچ  اکنون 

برای  مجروح،  آقای  گفته ی  به  است.  نداشته  شان 

دولت افغانستان نیز برقراری آتش بس و توافق روی 

افغانستان  مردم  متام  که  عادالنه  سیاسی  مشارکت 

خود را در حکومت ببینند، مطرح است.

دوم  دور  آغاز  از  روز   20 از  بیش  که  است  گفتنی 

اما؛ در جریان  گفت وگوهای صلح در قطر می گذرد 

این مدت، تنها یک بار هیئت های گفت وگوکننده ی 

مستقیم  نشست  طالبان  گروه  و  افغانستان  دولت 

برگزار کرده اند که آن هم بیشرت ترشیفاتی بوده است.

منایندگی هـای  و  اروپـا  اتحادیـه ی  هیئـت 

دیپلامتیک ناتو، اسـرتالیا، کانادا، چک، دامنارک، 

فنالنـد، فرانسـه، آملـان، ایتالیـا، هالنـد، اسـپانیا، 

ترورهـا،  ادامـه ی  امریـکا،  و  بریتانیـا  سـویدن، 

آدم ربایی هـا و تخریـب زیرسـاخت های حیاتـی در 

کرده انـد. محکـوم  را  افغانسـتان 

 12( یک شـنبه  روز  کـه  مشـرتکی  اعالمیـه ای  در 

دلو(، از سـوی این منایندگی های سیاسـی منترش 

شـده، آمـده اسـت، خشـونت های اخیـر، جامعـه ی 

و  طبـی  مذهبـی،  رسـانه ای،  قضایـی،  مدنـی، 

یـک  بـرای  کـه  را  دولـت  غیرنظامـی  مناینـدگان 

افغانسـتان صلح آمیـز و مرفـه رضوری انـد، هـدف 

می دهـد. قـرار 

اکـرث  مسـئولیت  طالبـان  اعالمیـه،  اسـاس  بـر 

و  دارنـد  عهـده  بـه  را  هدف منـد  خشـونت های 

حمـالت آن هـا، نهادهـای دولتـی را تضعیـف کرده 

آن،  در  کـه  می کنـد  کمـک  ناامنـی  ایجـاد  بـه  و 

می تواننـد  جنایـت کار  و  تروریسـتی  گروه هـای 

کننـد. فعالیـت  آزادانـه 

در اعالمیـه آمـده اسـت: »مـا از دولـت افغانسـتان 

پیرامـون  شـفاف تر،  و  فعاالنه تـر  کـه  می خواهیـم 

حمـالت اخیـر تحقیـق کنـد تـا اطمینـان حاصـل 

شـود افـرادی کـه چنیـن خشـونت ها را علیـه مردم 

انجـام می دهنـد، شناسـایی و بـه دادگاه کشـانده 

شـوند.«

منایندگی هـای سیاسـی در افغانسـتان، گفته انـد 

را  هنگفتـی  رسمایـه ی  جهانـی،  جامعـه ی  کـه 

منابـع  غذایـی،  مصئونیـت  انـرژی،  زمینـه ی  در 

کشـور  ایـن  در  جـاده ای  زیرسـاخت های  و  آبـی 

رسمایه گـذاری کـرده و تخریـب مـداوم آن توسـط 

اسـت. محکـوم  طالبـان، 

در اعالمیـه آمـده اسـت: »ایـن اقدامـات، بـه غیر از 

آسـیب رسـاندن بـه مـردم افغانسـتان، هیـچ هـدف 

دیگـری را دنبـال منی کنـد. 

اقدامـات  کـه  کننـد  درک  را  ایـن  بایـد  طالبـان 

خشـونت بار و ویران گـر آن هـا، جهـان را خشـم گین 

می سـازد و اگـر قـرار اسـت صلـح در افغانسـتان 

بایـد خشـونت ها متوقـف شـود.« برقـرار شـود، 

منایندگی هـای سیاسـی در افغانسـتان، گفته انـد، 

متعهـد  کـه  اسـتند  ایسـتاده  افـرادی  کنـار  در 

یـک  طریـق  از  جنـگ  بـه  پایان بخشـیدن  بـه 

توافـق سیاسـی فراگیـر انـد؛ توافقـی کـه ضامـن 

باشـد. گذشـته  سـال   20 دسـت آوردهای 

مـردم  بـه  کمـک  کـه  اسـت  آمـده  اعالمیـه  در 

افغانسـتان در راسـتای دست یابی به صلح، عدالت 

داشـت. ادامـه خواهـد  انکشـاف،  و 

بـر اسـاس اعالمیه، گـروه طالبـان نیز باید بـا پایان 

دادن بـه خشـونت، توقـف تخریـب زیرسـاخت های 

حیاتـی و تعهـد بـه صلـح پایـدار، اراده اش بـرای 

برقـراری صلـح در افغانسـتان را نشـان بدهـد.

از چنـد مـاه بـه این طـرف، همزمـان با آغاز رسـمی 

گفت وگوهای صلح افغانسـتان، سـطح خشـونت ها 

نیـز افزایش یافته اسـت. 

نیروهـای  میـان  همـه روزه  نربدهـای  کنـار  در 

امنیتـی افغانسـتان و طالبـان کـه در جریـان آن به 

غیرنظامیـان نیـز تلفاتـی وارد می شـود، در جریـان 

چنـد مـاه گذشـته، سـطح ترورهـای هدف منـد و 

انفجـار ماین های مقناطیسـی نیز در کابل و سـایر 

والیت هـا افزایـش یافتـه اسـت.

هرچنـد نهادهـای امنیتی، بارهـا از بازداشـت افراد 

بـه اتهـام دست داشـنت در ترورهـا و ماین گذاری ها 

خـرب داده؛ امـا این کار، تاثیـر چندانی روی کاهش 

فعالیت های تروریسـتی نداشـته است.

دولـت افغانسـتان بارهـا، گـروه طالبـان را مسـئول 

ایـن حمالت خوانـده؛ امـا این گروه، دست داشـنت 

در ایـن حمـالت را رد کـرده اسـت.
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خبرونه

لغمان کې د جمهوریت 
په مالتړ الریون وشو

په لغامن کې ګڼو کسانو د یوې غونډې او الریون په ترڅ کې د نظام، 

اسايس قانون او جمهوریت مالتړ وکړ. دا کسان چې د لغامن د مرکز او 

ولسوالیو څخه راټول شوي وو په افغانستان کې یې د جمهوریت خالف 

څرګندونې وغندلې. په دې دیني عاملانو، قومي مرشانو، مدين فعاالنو 

یوه مرش شیرمحمد عباس  او مېرمنو ګډون درلود. دوی د طالبانو د 

ستانکزي وروستۍ څرګندونې وغندلې.

 د غونډې یوه ګډونوال او قومي مرشحاجی شاه مرد وویل دوی به 

هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د نظام او جمهوریت خالف 

ګام واخيل. هغه وویل: »د افغانستان اوسنی نظام بشپړ اسالمي دی، 

د ولس په خوښ رامنځته شوی او جمهور رییس هم د ولس په رایه 

ټاکل شوی دی.«

ته الره هواره کړي.  د الریون ګډونوالو وویل چې طالبان دې سولې 

دوی وویل:» موږ د عباس ستانکزي څرګندونې په کلکو ټکو غندو او 

طالبانو تل د افغانستان ددښمنانو په خوله او خوښه خربې کړې دي.« 

الریون والو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ هم وستایلې. 

کې  افغانستان  په  چې  وکړ  غږ  طالبانو  والو  وسله  پر  راز  دغه  دوی 

او د هېواد ورانول دي  افغان وژنه  اوسنۍ جګړه ودروي.» دا جګړه 

ژر تر ژه دې طالبان دا ورور وژنه بس کړي او نور دې د افغانستان 

د دښمنانو په خوله خپله خاوره او ولس ته زیان نه رسوي.« الریون 

کوونکو هغه ټوکر هم السلیک کړ چې د نظام او جمهوریت د پایښت 

غوښتنه په کې شوې وه.

ترینکوټ کې په لومړي ځل یو 
خصوصي تلویزیون جوړشو

په ارزګان کې د لومړي ځل له پاره یوه خصويص تلویزیون په خپرونو 

پيل وکړ. د پیوستون راډیو تلویزیون نن د یوې غونډې په ترڅ کې د 

ارزګان د وايل محمد عمرشیرزاد له خوا پرانیستل شو. 

شیرزاد وویل: » ټولو ادارو ته جدي هدايت کوم، هغه اطالعات چي 

بايد خلک پرې خرب يش، له رسنيو رسه پر وخت رشيک کړئ.« شېرزاد 

همدا راز د خربياالنو د خونديتوب او نورو برخو کې د تلویزیون له 

د  چې  لري  حق  خلک  وویل  هغه  ورکړ.  همکارۍ  د  مسوولینورسه 

حکومت له کړنو او فعالیتونو خربيش او دا کار یوازې رسنۍ کوالی يش.

خصويص  يو  د  لپاره  ځل  لومړي  د  کي  واليت  دغه  په  وايل  ارزګان   

ټلوېزون د فعالولو په پار د ياد ټلوېزون د ادارې او مرشتابه د هڅو 

د  تر څو  وکړي  خپرونې  دايس  وښوده چي  يې  هيله  او  وکړه  ستاينه 

دغه  په  دی چې  لومړی ځل  دا  وګرځي.  المل  ودې  او  ټولنيز سمون 

والیت کې یو خصويص تلویزیون خپرونې پيلوي.

چپرهار کې د دوو ښوونځیو ودانۍ 
بشپړې شوې

بشپړې  چارې  جوړولو  د  ودانیو  د  ښوونځیو  دوو  د  کې  ننګرهار  په 

شوې.دغه ودانۍ د کليو بيارغونې او پراختيا وزارت، وليس تړون ميل 

پروګرام تر چرت الندې د اقرا برنامې له لوري په ۱۲ میلیونه او ۱۲۰ زره 

افغانۍ جوړې شوې دي.

مسوولین وایي په دې کې یوه د نجونو د ښوونځي ودانۍ ده چې ۶ 

دريس خونې، اداره، د څښاک اوبو له پاره څاه او نورې آسانتیاوې لري 

او بله د هلکانو د ښوونځي ده چې ۱۲ دريس خونې، ژوره څاه او نورې 

آسانتیاوې لري. دا ښوونځي چې دواړه په یوه وخت کې د ۹۳۰ زده 

کوونکو له پاره د زده کړې چاپېریال برابروي د چپرهار ولسوالۍ اتفاق 

فاميلۍ کلیوايل پراختيايي شورا لپاره منظور شوې وې.

جوړولو  د  ودانیو  دغه  د  وایي  ریاست  پراختیا  او  کلیوبیارغونې  د 

پروخت د سیمې اوسیدونکو ته  ۶۲۷۰ ورځې د کار زمینه برابره شوې 

وه.

په پام کې ده په چپرهار کې د اقرا برنامې له خوا ۴۲ ښوونځیو له پاره 

ودانۍ جوړې يش.

ننګرهار کې ۲۳۹  ټول  په  پړاو کې  لومړي  په  لوري  له  برنامې  اقرا  د 

ښوونځیو له پاره د ودانیو جوړول منظور شوي، چې له دې ډلې يې ۳۴ 

د بېالبېلو ښوونځیو الحاقیې او پاتې ۱۰۵ د ښوونځيو نوې ودانۍ دي.

ګټې  او  بشپړې  ودانۍ  ښوونځيو   ۴۵ د  کې   والیت  دغه  په  تراوسه 

اخيستنې ته سپارل شوې دي.

هیئت گفت وگو�پننده ی دولت افغانستان: طالبان برای مسایلی �ه مطرح می �پنند، �اسخی ندارند

جواد ظریف در دیدار با مال برادر: از حکومت فراگیر اسالمی در افغانستان حمایت می �پنیم

نمایندگی های سیاسی در افغانستان: اقدامات خشونت بار طالبان جهان را خشم گین می �پند

خبرهای داخلی
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موج های  تقویت  در  خودتان  حتا  شاید،  شده اید. 

باشید-چیزی که  داشته  دست  انفجار  آن  انرتنتی 

در صدمه ای  یعنی  این،  و  باشد-  باید سخت  انکارش 

که دیده اید، خود نیز سهیم اید. 

فکر منی کنید صدمه زدن به خود، عین چیزی باشد که 

قابلیت  چون  و  می شود  مرتکب  انتحارکننده  فرد  یک 

دارد،  را  انفجار  تخریبی  موضوع  همگانی ساخنت 

می تواند هزاران هزار آدم دیگر را نیز صدمه بزند؟

ابراز تأسف ما، خالف چیزی است که واقعاً باید باشد؛ 

در شبکه های اجتامعی، اکرث خلق های دنیای واقعی 

دروغین هستند و هیچ ربطی هم به داشنت صداقت 

صداقت  متام  با  است  ممکن  ندارد؛  آن  نداشنت  و 

درونی ای که دارید، یک انتحاری مجازی باشید.

به  منی خواهم  نوشته،  این  در  که  شوم  یادآور  باید 

منظور  بپردازم؛  تروریستان  زیرکانه ی  برنامه ریزی های 

انتحار  هدف  تخریب،  و  »کشتار  بحث  توضیح  از  من 

نیست«، کاری به سازمان دهنده ی آن و قدرت طراحی 

یا زیرکی اش ندارد.

انتحار به مثابه یک پدیده موردبحث است و می خواهم 

آن را چنان چه عمل می کند، رشح بدهم. در استدالل 

در  استثنایی  ظرفیت  اجتامعی،  شبکه های  من 

آن، می تواند  در  انتحار  و  دارد  پدیده ها  مجازی سازی 

مفهوم گسرتده تری داشته باشد.

زمانی که انتحاری را در شبکه های اجتامعی، منعکس 

می کنیم شاید تصور دیگری از عمل خود داشته باشیم 

عواطف  با  واقعی   و  عمیق  رابطه ی  تصور  این  شاید  و 

آن هم  با  باشد.  داشته  واقعی  زندگی  در  زنده ی مان 

واکنش های  یا  منت  عکس،  قالب  در  را  آن  همین که 

اموجیک، وارد حساب کاربری خود می کنیم، عملکرد 

در  ریشه  تناقض،  این  می گیرد.  به خود  را  ما  از  مجزا 

انتحار که مقصدی جز  دارد؛ نخست، عمل  زمینه  دو 

و  است  مشخص  هدف  مفهوم  فاقد  و  ندارد  هیاهو 

دیگر شبکه های اجتامعی که شدیداً همزاد و مشابه با 

همین  نوع عمل است.

مثل  ماشین هایی  اطالعاتی،  ماشین های  شناخت 

همچنان  موضوعات،  به  آن ها  پرداخت  و  فیس بوک 

به  مبدل  ماشین ها،  این  با  بیشرت  که  موضوعاتی 

دارد  اهمیت  این رو  از  می شود،  اطالعاتی  محصول 

که ما را قادر به موضع گیری یا آگاه به نیاز کنش گری 

می سازد.

هدف  بردن  بین  از  مقصد  به  خود  کشنت  انتحار، 

موردحمله نیست؛ انتحار هیاهویی است که انسان را 

به ناهشیاری محض دچار کند تا جایی که اراده  اش را 

باخته و جزیی از هیاهو-انتحار- شود. فرد انتحارکننده، 

خودش را در متام قربانیان به حلول می رساند؛ حتا در 

تکه گوشتی که روی دیوارهای کنار خیابان چسپیده و 

عکاس از آن عکس برداری می کند.

اشتراک در روزنامه
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4500 افغانی2500 افغانیدانش جویان و خانواده ها 

کابل، کارته سه300دالر  175دالردفترها و سازمان های بین المللی
+93774002604

زا�ر آباد؛ حرف هایی از شهر انترنتی
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مردن در سراشیبی سکوت
از دیرباز، جنگ چالش های فراونی پیش روی افغانستان قرار داده؛ از تخریب زیرساخت ها تا فاجعه های بزرگ انسانی 
پیامد جنگ در این کشور است. افغانستان هر روز می میرد. افغانستان هر روز می سوزد و جهانی که در حال تماشای این 

سوختن است و گروهی در آن باال، آن باالی ناپیدا در حال کف زدن و هورا کشیدن است.

روزی به  عده ای از دوستان گفتم؛ بسیاری از حمله های 

انتحاری و انواع دیگر فعالیت های تروریستی، به خاطر 

می افتد.  اتفاق  فیس بوک  در  موجود  قابلیت های 

و  نرش  دسرتس شدن  قابل  با  که  بود  این  منظورم 

اهداف شان  تروریستان،  مردم،  میان  در  اخبار  پخش 

استفاده  با  و  شهر  سطح  در  هیاهو  خلق  به مقصد  را 

گسرتش  خانه های مان  تا  آورده  به بار  فاجعه ی  از 

می دهند.

زمانی که عمل انتحار در شهر اتفاق می افتد، دامنه ی 

انسان های  و  تخریب شده  محوطه  از  فراتر  آن  موج 

موجود در آن، رفته و وارد خانه ها می شود. شبکه های 

که  را  عملی  هر  است  همه گیر  چون  اجتامعی، 

موردتوجه قرار بگیرد، می تواند تا بی نهایت بزرگ منایی 

کند.

انتحار  که  منظور  این  به  نه  بزرگ منایی-البته  امکان 

موضوع کوچکی است؛ به این منظور که می تواند در 

چندین  را  تخریبش  ساحه ی  اجتامعی،  شبکه های 

تروریستان  سوی  از  که  را  عملی  توانسته،  کند-  برابر 

ساحتی  کند.  دیگری  ساحت  وارد  می پذیرد،  انجام 

که نتیجه ی نهایی را از آن می گیرد و انتحار و کشتار 

دیگر  هدف  به  رسیدن  برای  وسیله ای  به  مبدل  را 

می سازد.

و  کشتار  که  است  این  منظورم  کلی،  نگاه  یک  در 

تخریب، هدف عمل انتحار نیست؛ هدف انتحار هامن 

مورد  در  استاتوس گذاری  ایموجیک«،  »واکنش های 

آن، نظردهی ها و بازنرش هایی است که پس از انتحار 

انتحاری ها،  اکرث  در  می شود.  انجام  خودمان  توسط 

مشخص  موضع  بدون  که  زمانی  تا  مشمولیم؛  نیز  ما 

شده  اجتامعی  صورت  دارای  که  فکری  و  سیاسی 

عمل  بازتولید  به  باشد  یافته  کنش گری  توانایی  و 

تروریستی در حساب کاربری خود می پردازیم، سهمی 

در عمل انتحار داریم.

شام آسیب روحی می بینید، از  مقاومت و مبارزه فکری 

و  شهر  در  راحت  منی توانید  دیگر  می شوید،  ناامید 

کوچه پس کوچه هایش گشت وگذار کنید؛ این صدمات 

را در اثر برخورد با موج های انرتنتی یک انفجار متحمل 

انفجار، غافل گیر کننده است و متام مفهوم  لحظه ی 

انتحار نیز در همین غفلت نهفته است. انتحارکننده، 

و  می زند  را  هوش  خاموشی  دکمه ی  همه  از  نخست 

تخریب  را  منطق  بر  استوار  رابطه های  متام  سپس 

انفجار  صدای  از  پس  که  غوغایی  و  هیاهو  می کند. 

چشم   یک  در  که  محیطی  آرایش  می شود،  خلق 

آن،  از  برآمده  ناآشنایی  و  می یابد  وجود  به  هم زدن، 

انسان را چونان در خود حل می کند که دیگر جزیی 

از فضای مهندسی شده ی انفجار است نه آن چه خود 

می پنداشت.

و  است  حاکم  ما  بر  که  فضایی  از  می توان  چگونه 

توانسته تا اعامق وجودمان رخنه کند، رهایی یابیم و 

در مورد آن به تفکر بپردازیم. آن هم زمانی که نخستین 

چیزی را که در فضای آمده از آن از دست می دهیم، 

توانایی تفکر است.

باشد  مستمر  این که  برای  انتحار  اجتامعی  تأثیرات 

این  اما؛  می شود  پشتیبانی  پی درپی  انفجارهای  با 

پشتیبانی، در شبکه های اجتامعی از سوی هر فردی 

تحت  ناخودآگاهانه  به طور  و  می زند  دامن  آن  به  که 

تأثیر آن قرار می گیرد، عمق بیشرت می یابد.

از  ناهشیاری خلق شده  از سوی ما،  بار  پشتیبانی هر 

انتحار را به شکل عجیبی تداوم بخشیده و قوه ی تفکر 

را تحت تأثیر می گذارد. وقتی منی توانیم تفکیکی بین 

قدرت  یعنی  شویم؛  قایل  انتحار،  نرش  و  انتحار  عمل 

تفکیک از ما گرفته شده است و دیگر منی توانیم، آن را 

برای تحلیل وضعیت استفاده کنیم.

بازتاب دهنده ی  ما  تصور  برعکس  مجازی،  شبکه های 

زندگی  واقعیت های  شبکه ها،  نیست؛  واقعی  زندگی 

با  را می خورد؛ تغذیه ای که منجر به اطالعات متضاد 

ارزش های اجتامعی شده و آلودگی اطالعات را به بار 

می آورد. 

مجازی  شبکه های  در  واقعی  عمل  بازخورد  ما  آن چه 

نیست؛  واقعیت  تفاله ی  جز  چیزی  می گوییم، 

آن هستیم  از  تفاله هایی که هرلحظه، خواهان دوری 

اما؛ چون بسیار است دیگر منی توانیم از آن بگریزیم.

ریخت وپاشی که دچار آن هستیم، فضایی را می سازد 

که کس منی داند چه چیزی اخالقی است و چه چیزی 

اجتامعی،  شبکه های  در  دارد؛  قرار  تضاد  در  آن  با 

برای  می شود  نابود  اجتامع  مفهوم  همه،  از  نخست 

همین است که انتحار می تواند، متام کاربران را علیه 

خود آنان، به کار بگیرد.
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در یک نگاه �لی، منظورم این 
است �ه �شتار و تخریب، هدف 

عمل انتحار نیست؛ هدف 
انتحار همان »وا�پنش های 

ایموجیک«، استاتوس گذاری 
در مورد آن، نظردهی ها و 

بازنشر هایی است �ه �س از 
انتحار توسط خودمان انجام 
می شود. در ا�پثر انتحاری ها، 

ما نیز مشمولیم؛ تا زمانی 
�ه بدون موضع مشخص 
سیاسی و فکری �ه دارای 

صورت اجتماعی شده و توانایی 
�پنش گری یافته باشد به 

بازتولید عمل تروریستی در 
حساب �اربری خود می �ردازیم، 

سهمی در عمل انتحار داریم.


