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کابل-کوچه پس کوچه ها  شهر  متام 

که  موانعی  از  پر شده  خیابان ها-  و 

گذاشته  شهر  این  باشندگان  برای 

شده  است؛ موانع فلزی و کانکریتی 

که نه تنها چهره شهر که هویت شهر 

را نیز دگرگون کرده است. در واقع، 

این موانع برای شناساندن محدوده 

به ما قرار داده شده است. 

پرسیده ایم  خود  از  گاهی  احتامالً 

که اگر از این موانع و محدوده های 

چه  بگذاریم،  فراتر  پا  شده  تعیین 

این  بگذارید  افتاد.  خواهد  اتفاقی 

پرسش را این گونه طرح کنیم: چند 

بازدارنده های  و  مانع ها  این  بار 

و  گرفته اید  نادیده  را  راه تان  رس 

نگاه  یک  در  کرده اید؟  چنین  چرا 

ساده و البته کمی سطحی، ممکن 

آسان  پرسش  این  به  پاسخ  است 

باشد: ممکن است شام برای کوتاه 

تعیین  مرز«  و  »حد  آن  از  راه  کردن 

احتامالً  یا  و  باشید  گذشته  شده 

باشند،  گذشته  آن  از  دیگران  چون 

در  کرده اید.  دنباله روی  هم  شام 

چارچوب های  از  گذشنت  مسئله ی 

سومی  احتامل  یک  شده،  تعیین 

با آگاهی کامل،  هم وجود دارد: ما 

عمد  به  و  کرده ایم  قانون شکنی 

چارچوب را زیر پا کرده ایم.

جمعی  شعور  به  می خواهید  اگر 

کافی  بربید،  پی  شهر  یک  مردمان 

است به موانع فزیکی )نه اشاره ای( 

موجود در آن شهر...

کنترل شعور    انسانی
 با موانع شهری

سرور دانش: 
ج  ر د ی  برا م  ا قو ا فهرست 

ی  مه ها س نا شنا ر  د
ید  با نیکی  و لکتر ا

د شو ی  زنگر با

؛ ز و ر نو تا  ز  و ر شش 
از آمادگی برای میله ی گل سرخ تا محدودیت های کرونایی

حمدالله محب: 
حکومت افغانستان 

در نشست های مسکو 
و استانبول شرکت 

می کند

کم کم به پایان زمستان رسیده ایم و قرار است تا کمتر از یک 
هفته دیگر، شهروندان افغانستان به پپیشواز از موسم بهار و 

زنده شدن دوباره ی طبیعت، نوروز یا...

ن  لبا طا
ر نتحا ا ی  ر تو مپرا ا و 

گاهی خواب می بینم؛ خوابی وحشتناک در 
مورد جنگی که مانند سایر جنگ ها آغاز 

می شود. در یک کشور بزرگ...

هشدار  غذا،  جهانی  برنامه ی  مسئوالن 

اثر  در  یمنی  داده اند که 400 هزار کودک 

قحطی در این کشور، در معرض مرگ قرار 

دارند.

دیوید بیزلی، مدیر اجرایی برنامه ی جهانی 

غذا، در گفت وگو با شبکه ی العربی الجدید، 

دچار  یمن  در  نفر  میلیون   16 که  گفت 

گرسنگی استند و بیش از پنج میلیون آن ها، 

با خطر قحطی روبه رو اند.

جنگ  در  درگیر  طرف های  از  بیزلی،  آقای 

یمن خواست تا سالح های خود را به زمین 

تا  پایان دهند  این درگیری ها  به  و  بگذراند 

و قحطی ای که در  یمنی ها  بیشرت  از مرگ 

جلوگیری  دارد،  جریان  کشور  این  رسارس 

شود.

او افزود: »وضعیت یمن فاجعه بار است و مردم 

این کشور در بزرگ ترین فاجعه ی روی زمین 

به رس می برند. کمبود بودجه برای کمک های 

عربستان  ائتالف  مامنعت  و  برشدوستانه 

سعودی از انتقال تانکرهای سوخت به شهر 

الحدیده، به شدت این فاجعه افزوده است.«

بیزلی در ادامه گفت که اگر اقدام فوری در 

این زمینه نشود، یمن با بدترین قحطی قرن 

روبه رو خواهد شد.

افزود:  غذا  جهانی  برنامه ی  اجرایی  مدیر 

»درگیری در یمن کار انسان ها است و مهم 

نیست که ما کدام طرف را مالمت کنیم. این 

درگیری باید پایان یابد. من نیز تالش می کنم 

که سیاست مداران را برای اتخاذ اقدام های 

الزم در این زمینه دعوت کنم. زمان آن رسیده 

است که بزرگ ترین فاجمعه ی انسانی پایان 

یابد و اگر کمک های الزم انجام نشود، 400 

هزار کودک یمنی خواهند مرد؛ یعنی در 75 

ثانیه یک کودک جان خواهد باخت.«

او از دولت امریکا خواست که بر طرف های 

دایمی  صلح  به  دست یابی  هدف  به  درگیر 

بیاورد و مواد سوختی را به بنادر این  فشار 

آن، وضعیت وخیم تر  برساند؛ در غیر  کشور 

و قیمت کاالها در بازار یمن افزایش خواهد 

یافت.

ایاالت متحده ی امریکا  نیز، اعالم کرده است، 

به  کمک  برای  که  امدادی  محموله های 

مردم یمن فرستاده شده، از سوی شورشیان 

نرسیده  مقصد  به  و  حوثی ها مامنعت شده 

است.

جو  ویژه ی  فرستاده ی  گینگ،  لیندر  تیم 

بایدن در امور یمن، با اعالم این خرب، گفته 

است که شورشیان حوثی به جای رسیدگی 

پیرشفت  به  یمنی ها،  نابسامان  وضعیت  به 

نظامی فکر می کنند.

آقای کینگ که از دو هفته به این سو به یمن 

سفر کرده، ابراز امیدواری کرد که با برقراری 

و مذاکرات در  برای صلح  آتش بس، رشایط 

این کشور فراهم شود.

د  وایي  ولسمشري  افغانستان  د 
امنیتي  عمومي  شمال  د  افغانستان 
اشرف  محمد  ولسمشر  د  وضعیت 
غني په مشرۍ په یوه غونډه کې ارزول 
شوی دی.  د ولسمشرۍ مطبوعاتي 
د  چې  کې  غونډه  دې  په  ویلي  دفتر 
شنبې په ورځ په ارګ کې جوړه شوې 
وه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کړنو 
پوځ  وال  وسله  د  او  شوې  قدرداني 
لیکو ته د جلب او جذب او د امنیتي او 
دفاعي ځواکونو سمبالتیا او مالتړ ته د 

پاملرنې په اړه خبرې شوې دي.
په دې غونډه کې چې په اړه یې جزیات 
لوړپوړو  نورو  په  شوي  خپاره  دي  نه 
ولسمشر  د  سربېره   چارواکو  دولتي 
مارشال  مرستیال  لومړي  پخواني 
عبدالرشید دوستم هم ګډون کړی و.

دا ظاهرا  کابل ته د مارشال دوستم 
له راتګ وروسته لومړی ځل دی چې 
د دولت په امنیتي غونډه کې ګډون 

کلونو  دوو  له  دوستم  مارشال  کوي. 
وروسته  د روان کال د کب میاشتې 
ته  کابل  څخه  جوزجان  له  اتمه  په 

راغی.
هغه کابل ته تر راتګ وروسته په خپلو 
خبرو کې وویل چې د سولې په برخه 
په  سوله  خو  دی،  مخکښ  تل  کې 

خپله نه راځي.
چې  وه  کړې  زیاته  دوستم  ښاغلي 
باید الرې او ولسوالۍ له طالبانو آزادې 
حال  داسې  په  ولسمشرغني  شي. 
کې د شمال امنیتي وضعیت ارزولي 
چې په یو شمېر شمالي والیتونو کې 
تاوتریخوالی او د طالبانو بریدونه ډېر 

شوي دي.
ښاغلی دوستم د ۱۳۹۸ کال په پسرلي 
کې له بهر څخه له دوو کلونو وروسته 
بلخ ته راستون او خپلو مالتړو ته له 
وینا وروسته جوزجان والیت ته الړ او 

تراوسه همالته و.

غذا: جهانی  برنامه ی 
رند ا د ر  قرا مرگ  معرض  ر  د یمنى  ک  د کو ر  هزا  4 0 0  

د مارشال دوستم په ګډون غونډې 
د شمال امنیتي وضعیت وارزاوه

شهر خوانی
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جهان خبر

ر  د یشتن  خو به  مید  ا
نه ا مرد سلطه ی  بر  برا

ــتى  یس ز لید  زتو با ؛  ن زنا
و  ملت  ــی  فرهنگ و 

جنسیتى ت  ــبا س منا

بخش نخست

نوشت،  باید  مقدمه  یک  به عنوان 

از  نشان  جستارها  این گونه  طرح 

عرصه ی  در  ظرفیت هایی  پیدایش 

پرسش های  خلق  و  مسئله شناسی 

زندگی  مسایل  گسرته ی  در  تازه ای 

پرسش  آفرینش  دارد.  ما  اجتامعی 

شکل گیری  آغازگر  قلمروی  هر  در 

در  و  انتقادی  نوین،  آگاهی های 

و  دگرگون ساز  جنبش های  آن  پی 

عادت  ما  به  بود.  خواهد  تکامل زا 

نظام های  درون  از  تا  شده  داده 

بر  حاکم  سنت های  و  فرهنگی 

موضوعات  و  پیش آمدها  به  جامعه 

در  و  بنگریم  اجتامعی مان  زندگی 

به  و  کنیم  موضع گیری  آن ها  مورد 

داوری بنشینیم.

در  هم  علمی-مطالعاتی  مراکز  در   

عرصه های معرفتی...

w     w     w.     s     u     b     h     e      k      a      b      u      l.    c    o    m
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توافق روسیه و امریکا بر سر حکومت موقت؛

نشست مسکو مقدمه  نشست استانبول است

2

برخورد و برنامه ریزی ای که 
بنیادگرایان نسبت به زنان و 

برای زنان داشته اند،...

پس  از آن که پپیش نویس »توافق نامه ی صلح« و نامه ی آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ی امریکا، به محمد 
اشرف غنی، ریپیس جمهوری افغانستان و داکپتر عبدالله عبدالله، ریپیس شورای عالی مصالحه ی ملی 

رسید، موقف  کشورهای منطقه و دخیل در...
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اسـت  گفتـه  ترکیـه  خارجـه ی  وزارت  آن کـه  بـا 

کـه دولـت افغانسـتان و گـروه طالبـان خواسـتار 

نشسـت اسـتانبول شـده اند؛ امـا وزارت خارجـه ی 

افغانسـتان در ایـن مـورد چیـزی منی گویـد. تنها 

شـورای امنیـت ملـی افغانسـتان تأییـد می کنـد 

نشسـت  در  افغانسـتان  دولـت  مناینـدگان  کـه 

می کننـد. رشکـت  ترکیـه 

حمداللـه محـب، مشـاور امنیت ملی افغانسـتان، 

در نشسـت امنیتـی روز پیش –شـنبه، ۲۳ حوت- 

گفـت کـه وزارت خارجه و شـورای عالـی مصالحه 

روی اشـرتاک در نشسـت های مسکو و روسیه کار 

می رونـد  چه  کسی/کسـانی  »این کـه  می کننـد. 

خارجـه  وزارت  می کنـد،  اشـرتاک  نفـر  چنـد  و 

و شـورای عالـی مصالحـه پـس از بررسـی شـامر 

مناینـدگان طالبـان تصمیـم خواهـد گرفـت.«

پیش ازایـن، رییس جمهـور غنـی در گشـایش دور 

سـوم سـال هفدهم تقنینـی پارملـان )1۸ حوت( 

طـرح خلیـل زاد را »خیـال و خـواب« روی کاغـذ 

خوانـد و گفـت کـه وثیقه –سـند ملی- افغانسـتان 

قانـون اساسـی افغانسـتان اسـت و این کشـور به 

وثیقـه ی دیگـری نیاز نـدارد.

نشسـت مسـکو، آمادگـی بـرای توافق نامـه ی 

اسـتانبول اسـت

در  موقـت  حکومـت  از  این کـه  کنـار  در  مسـکو 

افغانسـتان حامیـت کـرده، قرار اسـت کـه میزبان 

مناینـدگان  آن،  در  کـه  »تروییـکای«  نشسـت 

دولـت  و  پاکسـتان  امریـکا،  چیـن،  کشـورهای 

افغانسـتان، گـروه  طالبان و شـامری از چهره های 

سیاسـی افغانسـتان در رابطه به صلح افغانسـتان 

نیـز باشـد. اشـرتاک می کننـد، 

در ایـن نشسـت که ریاسـت آن را رسگـی الوروف، 

وزیـر خارجـه ی روسـیه، بـه دوش دارد، ۲ نفـر از 

مصالحـه ی  عالـی  شـورای  از  نفـر   ۲ حکومـت، 

سیاسـی  رهـربان  از  دیگـر  نفـر   ۳-۲ ملـی، 

افغانسـتان کـه در کل 6-7 نفـر می شـود، دعـوت 

شـده اسـت. قرار اسـت 5 نفر از گروه  طالبان نیز 

در این نشسـت دعوت شـود و یک مهامن از قطر 

نیـز جـز اشـرتاک کننـدگان باشـد.

رقیـب در عرصـه ی  قـدرت  امریـکا، دو  و  روسـیه 

می شـوند؛  شـناخته  بین املللـی  سیاسـت های 

امـا این بـار دیـده می شـود کـه نقطـه ی اشـرتاک 

موقـت  حکومـت  برقـراری  رقیـب،  کشـور  هـردو 

پـس  از آن کـه پیش نویـس »توافق نامـه ی صلح« و 

نامـه ی آنتونـی بلینکن، وزیر خارجـه ی امریکا، به 

محمـد ارشف غنـی، رییس جمهوری افغانسـتان و 

داکـرت عبداللـه عبداللـه، رییـس شـورای عالـی 

مصالحـه ی ملی رسـید، موقف  کشـورهای منطقه 

و دخیـل در صلـح افغانسـتان در رابطـه بـه نظـام 

سیاسـی آینـده ی ایـن کشـور، دوبـاره رس زبان ها 

تازه تریـن  در  روسـیه،  خارجـه ی  وزارت  افتـاد. 

برخـورد، حامیتـش را از تشـکیل حکومت موقت و 

فراگیـر در افغانسـتان اعـالم کرده اسـت.

زاخـاروا،  ماریـا  فرانسـه،  خربگـزاری  از  نقـل  بـه 

سـخنگوی وزارت خارجـه روسـیه روز جمعـه )۲۲ 

حـوت/ 1۲ مـارچ(، در نشسـتی گفتـه اسـت کـه 

کشـورش از تشـکیل حکومـت فراگیر با مشـارکت 

همـه ی گروه هـا به شـمول طالبـان در افغانسـتان 

مسـکو  کـه  کـرده  تأکیـد  او  می کنـد.  حامیـت 

طرفـدار تشـکیل حکومـت مشـارکتی بـا طالبـان 

فراگیـر  و  موقـت  دولـت  یـک  »تشـکیل  اسـت. 

راه حـل منطقـی بـرای ادغـام طالبـان در حیـات 

سیاسـی افغانسـتان بـه شـامر مـی رود.«

پیش ازایـن نیـز، ضمیـر کابلـوف، مناینـده ی ویژه 

روسـیه در امـور افغانسـتان )۲۹ دلو( به رسـانه ها 

در پاکسـتان گفتـه بـود کـه بـرای ختـم جنگ در 

افغانسـتان، حکومت انتقالی ائتالفی نیاز اسـت؛ 

زیـرا حکومـت رییس جمهـور غنی مانعـی در برابر 

صلـح ایـن کشـور اسـت. چنـد هفتـه پس ازایـن 

ویـژه ی  مناینـده ی  خلیـل زاد،  زملـی   گفته هـا، 

وزارت خارجـه ی امریـکا بـا طرحـی بـه کابـل آمد؛ 

بـرای  انتقالـی  »حکومـت  از  آن  در  کـه  طرحـی 

صلـح« یاد شـده اسـت.

امریـکا  وزیـر خارجـه ی  ایـن طـرح،  بـا  هم زمـان 

و داکـرت  بـه رییس جمهـور غنـی  نیـز  را  نامـه ای 

عبدللـه فرسـتاد؛ در ایـن نامـه کـه امراللـه صالح، 

»آمرانـه«  را  آن  رییس جمهـوری  نخسـت  معـاون 

و »سـند بردگـی« خوانـده، آمـده اسـت کـه پـس 

طالبـان  گـروه  و  افغانسـتان  دولـت  موافقـت  از 

نشسـت  امریـکا،  ایاالت متحـده ی  پیشـنهاد  بـه 

سیاسـی  چهره هـای  اشـرتاک  بـا  همگانـی  یـک 

کشـورهای  مناینـدگان  و  افغانسـتان  جهـادی  و 

منطقـه بـا محوریـت سـازمان ملل متحد در شـهر 

اسـتانبول ترکیـه برگـزار خواهـد شـد تـا دربـاره ی 

افغانسـتان تصمیـم بگیرنـد. آینـده ی  نظـام 

کـرده  تأییـد  ترکیـه  خارجـه ی  وزارت  به تازگـی 

اسـت کـه نشسـتی برای صلـح افغانسـتان در ماه 

اسـتانبول  روان میـالدی، در شـهر  اپریـل سـال 

رسـانه های  از  شـامری  شـد.  خواهـد  برگـزار 

ترکـی )۲۲ حـوت( از زبـان چـاووش اوغلـو، وزیـر 

خارجـه ی ترکیـه، گـزارش داده که کشـورش برای 

دولـت افغانسـتان و طالبـان مـورد اعتامد اسـت؛ 

گـروه  و  افغانسـتان  –دولـت  طـرف  دو  ازایـن رو، 

طالبـان- خواسـتار برگـزاری چنیـن نشسـتی در 

شـده اند. ترکیـه 

از  شـامری  اسـت.  افغانسـتان  در  صلـح  بـرای 

کارشناسـان سیاسـی افغانسـتان نیـز می گوینـد 

طـرح  تـا  دارنـد  تـالش  امریـکا  و  روسـیه  کـه 

پیشـنهادی وزارت خارجـه ی امریـکا بـرای صلـح 

افغانسـتان را بـه دولت افغانسـتان تحمیل کنند.

اسـدالله ندیـم -کارشـناس سیاسـی افغانسـتان- 

در صحبـت بـا روزنامـه ی صبح کابـل می گوید که 

نشسـت مسـکو، نشسـتی مقدماتی برای نشسـت 

اسـتانبول اسـت و در این نشسـت تالش می شود 

تـا  وارد شـود  فشـار  افغانسـتان  دولـت  روی  کـه 

طـرح حکومـت انتقالی برای صلـح را بپذیرد: »در 

افغانسـتان  بـرای دولـت  لبـاس خـام دوز  مسـکو 

آمـاده می کنـد و بعـد در اسـتانبول ایـن لبـاس را 

بـه تـن دولـت افغانسـتان می دهـد.« بـه گفتـه ی 

آقـای ندیـم، نشسـت اسـتانبول برعکس نشسـت 

فشـارهای  زیـرا  کشـید،  نخواهیـد  درازا  بـه  بـن 

کافـی روی دولـت افغانسـتان وارد شـده اسـت.

و  دیپلوماسـی  میـز  در  حکومـت  تنهایـی 

جنـگ میـدان 

برقـراری حکومـت موقـت در افغانسـتان، نقطه ی 

طالبـان  و  روسـیه  امریـکا،  خواسـت   اشـرتاک 

اسـت؛ امـا حمداللـه محـب، مشـاور امنیـت ملـی 

افغانسـتان، در نشسـت امنیتـی روز پیـش )۲۳ 

گفـت  روسـیه  اظهـارات  بـه  پاسـخ  در  حـوت( 

کـه حکومـت موقـت دردی را در افغانسـتان دوا 

. منی کنـد

آقـای ندیـم می گویـد کـه دولـت  ایـن حـال،  بـا 

در  هـم  و  سیاسـت  میـدان  در  هـم  افغانسـتان 

میـدان جنـگ تنهـا مانده اسـت. »نظـام فعلی ای 

کـه ما داریم، مثل کشـتی ای اسـت کـه در توفان 

برابـر شـده و ماشـینش تـوان حرکـت را نـدارد.«

مبـب  موتـر  حملـه ی  بـه  اشـاره  بـا  ندیـم  آقـای 

هـرات  والیـت  در  حـوت-   22- جمعه شـب 

می گویـد کـه دامنـه ی ناامنـی هـر روز در کشـور 

فراخ تـر می شـود. او سیاسـت های آقـای غنـی را 

دلیـل ایـن ناامنی هـا می دانـد. »هیچ کـس را در 

اطرافـش نگـه نداشـت، رهـربان سیاسـی را به نام 

از خـود دور  و جنگ سـاالران  قومـی  تیکـه داران 

کـرد، همیـن اسـت کـه سیاسـت مداران از آقـای 

منی کننـد.« پشـتیبانی  غنـی 

از سـویی هـم اداره ی بـازرس ویـژه ی امریکا برای 

داده  گـزارش  )سـیگار(،  افغانسـتان  بازسـازی 

اسـت کـه از زمـان امضـای توافق نامـه ی امریکا با 

طالبـان تـا اکنـون، حمله های طالبان در هر سـه 

مـاه، در مقایسـه بـا سـه مـاه مشـابه آن در سـال 

تـا  طالبـان  »گـروه  اسـت.  بـوده  بیشـرت   ۲01۹

اکنـون تاکتیک هـا و اهـداف خـود را تغییـر نداده 

و سـطح خشـونت ها هنـوز هـم در افغانسـتان باال 

است.«

این همـه در حالـی اسـت کـه گفت وگوهـای صلح 

افغانسـتان در دوحـه بـه نتیجـه  نرسـیده و هـر دو 

طـرف درگیـر جنـگ، به سـوی دو نشسـت مهـم - 

نشسـت مسـکو و ترکیـه- می رونـد؛ امـا این کـه از 

ایـن نشسـت ها بـه صلح در افغانسـتان می رسـیم 

یـا خیـر، زمان روشـن خواهـد کرد.

سرمقاله

حفظ  حتا  نه  و  است  جمهوری  نجات  به دنبال  نه  غنی 

ادغام طالبان در  را جز  حکومت خودش؛ ارشف غنی چیزی 

دارد،  آنان  با  نیز  قومی  نسبت  که  افغانستان  سیاسی  بدنه 

منی خواهد. حفظ حکومت و تالش غنی در این راستا، بیشرت 

شبیه به یک شایعه است تا واقعیت. همه می بینیم که رفتار 

حکومت در همه موارد، به نفع طالبان متام می شود. چطور 

می توان باور کرد که او فقط می خواهد قدرت را نگه  دارد و 

برنامه ای برای برادرانش در سیاست افغانستان ندارد؟

ساده لوحی سیاسی در افغانستان فقط بین سیاست مداران 

تحلیل گران  از  بسیاری  ندارد؛  وجود  قومی  رهربان  و  سنتی 

مانند  می کنند،  منترش  را  آنان  حرف های  که  رسانه هایی  و 

آنان در بسیاری از موارد، فریب خورده و بحث اصلی را گم 

می کنند.

آن  و  است  مشرتک  کامالً  خلیل زاد  و  ارشف غنی  هدف 

عبارت از تشکیل یک حکومت فاشیستی ا ست. فکر نکنید، 

می خواهیم فقط از به حاشیه روی اقوام دیگر صحبت کنیم و 

همه چیز را در حد مباحث قومی فرو بکاهیم. مبارزه با اقوام 

به عنوان  نهایت  در  آن چه  است؛  برنامه  این  از  بخشی  دیگر 

به  معطوف  غنی-  و  خلیل زاد  مشرتک  سیاست های  برآیند 

مرشوع  گروه  یک  به  تروریستی  گروه  یک  از  طالبان  تطهیر 

تقسیم  شد،  خواهد  داده  بیرون  سیاسی-  قدرت  در  سهیم 

حکومت  توسط  آن ها  گرفنت  دست  در  و  اقتصادی  منابع 

فاشیستی ای  است که به زودی با حامیت جهانی بر افغانستان 

حاکم می شود.

جمهوری  که  منی کند  تفاوتی  هیچ  خلیل زاد،  و  غنی  برای 

ارزش ها  از  در چنین حکومتی جزیی  می تواند  انتخابات،  و 

باشد یا نه و یا این که آیا آنان در قدرت باقی می مانند یا نه؛ 

آن،  تشکیل  از  پس  که  هستند  حکومتی  زمینه ساز  دو،  این 

دلیل  داشت.  نخواهد  را  براندازی اش  توانایی  احدی  هیچ 

از بین رفنت امکان براندازی نیز، تسلط کامل آنان بر منابع 

اقتصادی کشور خواهد بود.

نشست های  در  خودش  عنارص  چیدن  حال  در  ارشف غنی 

به دنبال  که  نشست هایی  است.  افغانستان  صلح  به  مربوط 

تطبیق طرح امریکا- هامن طرحی که حکومت با آن مخالفت 

کرد- است. وقتی حمدالله محب که یکی از عنارص نزدیک به 

غنی و یار وفادار او است، اعالم می کند که حارض است در 

نشست های مسکو و استانبول اشرتاک کند، در شکل ضمنی 

قضیه، موافقتش را با طرح امریکا نشان داده است.

سوی  از  و  نعل  به  یک سو  از  غنی،  اطرافیان  که  می بینیم 

در  آتشین  سخرنانی های  طرفی  از  می کوبند؛  میخ  به  دیگر 

مخالفت با طرح امریکا ایراد می کنند و از طرف دیگر، چهار 

آماده  طرح  آن  تطبیق  برای  که  نشستی  به سوی  دست وپا 

شده، می دوند.

ارشف غنی برای ایجاد جبهه مخالف با طرح امریکا، عنارصی 

در  اشرتاک  برای  و  است  کرده  انتخاب  دیگر  اقوام  از  را 

نشست های مربوط به طرح امریکا، افرادی را که گرایش های 

قومی و سیاسی با او دارند.

اقوام  از  گروهی  تشکیل  هدفش،  بود؟  خواهد  چه  هدفش   

با طالبان را داشته اند.  مختلف است که گذشته ی دشمنی 

دشمنی با طالبان، یک نوستالژیا است؛ نوستالژیای جهادی 

و گروه مقاومت.

تشکیل این گروه، بسیاری از رهربان قومی و سیاسی را گرد 

آورده و مخالفت آنان را با طرح امریکا، بیشرت از پیش، تقویت 

زمینه ساز  طالبان،  با  آنان  دشمنی  یعنی،  این  می سازد. 

همه  می شود.  جهانی  جامعه  و  امریکا  با  آنان  مخالفت 

دارای  طالبان  اکنون  که  شویم  متوجه  به راحتی  می توانیم 

پیش ازاین  که  است  کشورهایی  سوی  از  جهانی  پشتوانه 

و  ساختند  افغانستان  سیاسی  ساختار  وارد  را  مجاهدین 

به  دادن  مرشوعیت  با  اکنون،  بخشیدند.  مرشوعیت  را  آنان 

طالبان، گروه مخالف، در جایگاهی قرار می گیرد که پیش از 

آن طالبان قرار داشت؛ این نقشه غنی است.

معاونت  مقام  وقتی  که  کسی  دوستم،  عبدالرشید  مارشال   

نخست را داشت برای دیدار با رییس اش باید وقت می گرفت، 

اکنون بدون داشنت هیچ مقام خاصی، در جلسه های امنیتی 

از آن،  این بسیار عجیب است و عجیب تر  اشرتاک می کند. 

برنامه ریزی در مورد امنیت شامل با او است.

وارد  را  طالبان  مخالفان  می خواهد  غنی  می رسد،  نظر  به 

و  صلح  گفت وگوهای  از  کامالً  تا  کند  مسلحانه  درگیری 

برنامه ی جهانی برای ادغام طالبان در بدنه سیاسی کشور، 

دور نگه داشته شوند. جنگ می تواند با ملیشه ها در بگیرد؛ 

ملیشه ها و گروه های مردمی که مثل قیصاری و افراد پر رس و 

صدای دیگر در این اواخر از میان اقوام گوناگون برای مقابله 

با طالبان به وجود آمدند.

که  جنگی  اما  است  داخلی  جنگ  یک  ایجاد  به دنبال  غنی 

بیشرت اقوام مخالف با او را درگیر می کند؛ این جنگ یعنی 

آینده؛  حکومت  در  قومی  رهربان  اشرتاک  فرصت  پایان 

حکومتی که نظر به نقشه غنی، باید با سهمیه بیشرت طالبان 

تشکیل شود.

؛  می قو جنگ  نه  آستا ر  د
زد می سا ملیشه  یگر  د م  ا قو ا ز  ا غنى 

مسکو در کپنار این که از 
حکومت موقت در افغانستان 

حمایت کرده، قرار است که 
میزبان نشست »ترویپیکای« 

که در آن، نمایندگان کشورهای 
چین، امریکا، پاکستان و دولت 

افغانستان، گروه  طالبان و شماری 
از چهره های سیاسی افغانستان 

در رابطه به صلح افغانستان 
اشتراک می کپنند، نیز باشد.

گزارش

روح الله طاهری
گزارشگر

توافق روسیه و امریکا بر سر حکومت موقت؛

ست ا ل  نبو ستا ا نشست  مه   مقد مسکو  نشست 



سال دوم        شماره   338 یک شنبه         24 حوت  1399
www.subhekabul.com3

غرض از انتشار، ناامیدی نیست؛ با وجود متام کمبودها 

در طول بیست سال گذشته، منی توان از دست آوردهای 

بزرگ به نفع زنان چشم پوشید. هنوز و هم چنان چشم 

که  ما  برادران  و  و خواهران  ماست  خود  به  ما  امید 

دل شان برای انسانیت می تپد.

آیا گاهی در حضور دیگران با کفش هایتان داخل مسجد 

استثنایی  موارد  در  جز  را  کاری  چنین  قطعاً  شده اید؟ 

هیچ گاهی  شام  که  است  این  دلیلش  نشده اید.  مرتکب 

چنین عملی را ندیده اید و در ضمن آن را بد می پندارید. 

اگر شام از کودکی، در مکانی بزرگ می شدید که به فهم 

در  کفش  با  نشدن  وارد  همین  حد  در  انسانی،  زبان  و 

برای  منونه  شهروند  قطعاً   می شد،  داده  اهمیت  مسجد، 

شهر ما می شدید. 

به این صورت، در خصوص شام هیچ نیازی به  کتاره های 

جمعیت  درصد  تنها۲0  اگر  منی بود.  رسک  کنار  آهنین 

شک،  بدون  می بود؛  انسان هایی  چنین  کابل  شهر 

این  باشندگان  دیگر  برای  مناسبی  الگوی  می توانستند 

شهر باشند. این گونه ممکن بود، آهسته آهسته تا چندین 

محور  زبان  و  فهم محور  ما  رفتاری  الگوی  آینده،  سال 

می شد.

به کسانی که در رأس اداره  های فرهنگ و نظم عامه  قرار 

کانکریتی  و  فلزی  موانع  ایجاد  که  شد  یادآور  باید  دارند 

این  اجتامع شود؛  بنیادی  باعث اصالح  نیست که  راهی 

حتا  کند.  بدتر  را  اجتامعی  وضعیت  می تواند  حتا  موانع 

ممکن است، به فرد خودآگاه یا ناخودآگاه چنین القاء شود 

که هرجایی که مانع فزیکی رس راهش نیست، می تواند به 

میل خودش رفتار کند! این واقعیت را نیز همه می دانیم 

که ممکن نیست متام شهر و هرجایی، مانع ایجاد کرد. 

موانع  ایجاد  فکر  به  در سطح شهر  موانع  ایجاد  به جای 

در فهم مردم باشید. اگر صادقانه برای شهر و جامعه کار 

سامل  به صورت  را  امروزی  جامعه  کنید  تالش  می کنید؛ 

کنرتل کرده و به فکر اصالحات بنیادین آینده باشید.

هم  امنیتی  قابل قبول  و  محکم  تدابیر  و  بود  شده 

اندیشیده شده بود و حس ماجراجویی خارجی ها را هم 

می توانست ارضا بکند، امکان داشته که گروهی بیایند 

و برای بهبود وضع زنان کلوخی بر آب گذاشته و بگذرند 

و با ختم پروژه به دامان امن مملکت خودشان بازگردند؛ 

خشونت های  باالی  میزان  و  مانده اند  زنان  دوباره  اما 

و  نارسا  حقوقی  و  قضایی  نظام  نابرابری،  خانوادگی، 

فاسد به خصوص برای زنان.

با  می توانست  که  سالمت  و  صحت  ناکارآمد  سیستم 

از مواهب دموکراسی در طول بیست سال،  بهره مندی 

بسیاری از تنگناها و مشکالت را کم ازکم ریشه یابی کند 

و بسیاری مشکالت دیگر که حل نشده باقی ماند.

از آن می گذشتند. از عامل دین گرفته تا پیر و جوان این 

کار را می کردند. یکی از عابران همین که متوجه شد، از 

دیگری  مسیر  از  و  کرد  کج  را  راهش  می گیرم،  عکس  او 

رفت. این در حالی است که در هامن مکان، پیاده روهای 

از  می توانند،  به راحتی  افراد  و  دارد  وجود  زیرزمینی 

این طرف رسک به  آن طرف بگذرند.

رسی به  پیاده روهای زیرزمینی زدم، بخشی از آن پاک بود 

و عبور و مرور مردم در آن دیده می شد؛ اما بخشی دیگر، 

دست شویی  به جای  آن،  از  بود.  تصور  حد  از  ناپاک تر 

ما  از  غیر  شهر  این  باشندگان  مگر  بود.  شده  استفاده 

کیست که این کارها را می کند؟ آری ما در صفت حیوانیِت 

شیر با او رشیکیم، قبل از آن که در شجاعت با او رشیک 

به حیوانات  توهین  این تشبیه، ممکن است  تازه  باشیم. 

و  زبان محروم هستند  و  نعمت فهم  از  آن ها  باشد. چون 

همین دلیل بر عملکردشان است؛ اما ما فهم خود را زیر پا 

گذاشته و فهمی را به منایش می گذاریم که عقل آدمی از 

توضیح آن خجالت می کشد.

تا این جای بحث شاید روشن شده باشد که ما در مسایل  

پا  زیر  عامل  باشیم،  نافهمی  دچار  آن که  قبل  از  شهری 

کردن فهم و شعور انسانی هستیم.

پیدا  خود  شهر  اجتامعی  واقعیت  این  برای  تبیینی  باید 

معلول  می تواند  اجتامعی  واقعیت  هر  شک  بدون  کنیم. 

عوامل،  میان  از  می توان  اما  باشد؛  بی شامری  عوامل 

چند نکته ی تأثیرگذارتر را یادآوری کرد. شکی نیست که  

مسایل  در  را  تأثیرگذاری  بیشرتین  که  عواملی  کنرتل  با 

اجتامعی دارد، می توانیم مشکالت اجتامعی را مدیریت 

کرده و به اصالح جامعه کمک کنیم.

نگران بود.

نگرانی را زنان متعهد و هوشیاری می فهمند که از همه 

دست  از  را  امید شان  اما  محارصه اند؛  و  فشار  زیر  سو 

اما تنها زن تنهایی با متام وجود  منی دهند. نگرانی را 

و  مادی خود  نیازهای  رفع  برای  باید  که  می کند  حس 

با  باید  تنهایی  به خاطر  و  باشد  فرزندانش درآمد داشته 

گرگ های خانه و بیرون از خانه بجنگد.

را  تحصیالتش  که  است  جوانی  دخرتهای  مال  نگرانی 

متام کرده و امیدواراست با ارایه ی تخصص و مهارتش، 

خودش  وهم  بردارد  نوعانش  هم  پای  پیش  از  سنگی 

را مادران دخرتان  نگرانی  تعریف کند.  با تخصصش  را 

خردسال می فهمند که غم تاریخی داشنت طفل دخرت 

را در افغانستان به میراث برده اند.

رنج،  این همه  تاوان  که  می فهمند  مردانی  را  نگرانی 

ناآگاهی و خواری زنان را داده و می دهند. نگرانی را نه 

جامعه جهانی می فهمد و نه نهادهای حقوق برشی دنیا. 

سیاست زبان خودش را دارد و حق و حتا جان انسان را 

برای رسیدن به اهداف خود فدا شده می خواهد.

پرسش اما این است که در آن چه در رسلوحه کار نهادها 

و سازمان های جهانی برای اعاده حق زنان تعریف شده 

برای  متداوم  تقالی  و  از صدسال تالش  بیشرت  و  است 

زن  انسانی  حق  اعاده  و  دفاع  برای  گرفته،  صورت  آن 

پاسخ:  است؟  شده  اندیشیده  تدبیری  چه  افغانستانی 

هیچ!

و  قابل مالحظه  پول  گذشته  سال های  طول  در  اگر 

تعریف  کوتاه مدت  کار  برای  داری  نان  و  نام  پروژه ی 

بسیاری در ما رخنه کرده است. این را می توان در یک نظر 

ساده به موانع سطح شهر دریافت.

از  و  می شود  آشکار  جمعی  شعور  شهر،  سطح   موانع  از 

–وسیله ای  زبان  از  استفاده  فهم  کیفیت  جمعی  شعور 

شهری  همین  در  می شود.  روشن  ندارند-  حیوانات  که 

که زندگی می کنیم، ده ها مانع فلزی و کانکریتی موجود 

موانع  تا  گرفته  پیاده روها  کناره های  از  موانع  این  است. 

امنیتی و ترافیکی و ... را دربر می گیرد. راستی اگر کنش 

من، تو، رفیقان ما و دیگران، بر پایه فهم و زبان انسانی 

و  فلزی  به موانع  بازهم  آیا  اتفاقی می افتاد؟  می بود، چه 

کانکریتی نیاز بود.

در قوانین ترافیکی خط اطراف جاده ها، به مثابه ی دیوار 

به حساب می آید و نباید به آن خیلی نزدیک شد. چنین 

دست کم  منی شود،  گرفته  نظر  در  اصالً  کابل  در  چیزی 

من در جایی ندیده ام که چنین چیزی در نظر گرفته شود. 

شاید متوجه شده باشید که گاهی ترافیک مجبور می شود 

بگذارد.  کانکریتی  موانع  جاده ای  سیرهای  خط  میان 

ترافیک مجبور می شود چنین موانعی را رس راه  آیا واقعاً 

راننده ها،  فهم  کنرتل  برای  این که  یا  و  بگذارد  موترها 

این موانع  این موانع گذاشته می شود؟! واضح است که 

نیز  راننده ها  و  راننده ها گذاشته شده است  برای کنرتل 

آدم های امثال من و شام هستند. آن ها می دانند که خط 

سیرشان در کدام جهت جاده است؛ اما فهم شان را زیر پا 

می گذارند و نادیده می گیرند.

از  را  پیاده رو  به سادگی  حالی که  در  باشنده ها،  همین 

نیستند!  خود  فهم  تابع  اما  می کنند؛  تفکیک  جاده 

همین باشنده ها، در حالی که می فهمند، پیاده روها برای 

رفت وآمد مردم است، با آن هم از آن را به عنوان بازار های 

سیار استفاده می کنند.

عوامل  معلول  مشکالتی  چنین  از  نیمی  اگر  بی تردید، 

زدن  پشت  پا  نتیجه ی  آن  دیگر  نصف  باشد،  مختلفی 

ما  برای  شهر،  ساختامن  خود  اصالً  است.  خود  فهم  به 

می گوید، چه برای چه ساخته شده است. شاید به ندرت 

کسی در این شهر پیدا شود که نداند، جویچه های کنار 

به  قریب  اما  نشده؛  ساخته  آشغال  انداخنت  برای  رسک 

متام مردم کامبیش آشغال شان  را در آن می اندازند.

شهر  مرکز  در  عبدالرحامن  مسجد  نزدیک  از  باری 

با دریشی ای سیاه شدم.  می گذشتم که متوجه  پولیسی 

وی بر فراز موانع کانکریتی محکمی که در میانه ی جاده 

گذاشته شده بود، ایستاده بود. اول این که ایستادن او در 

آن جا خود زیر پا گذاشنت شعور و فهمش بود. آن موانع 

برای هر چیزی گذاشته شده باشد، برای ایستادن پولیس 

گذاشته نشده است. دوم؛ در لحظه ای که آن جا ایستاده 

بودم، طیف مختلف از مردمی را دیدم که با وجود موانع، 

شهر خوانی

طاهر احمدی

برخورد و برنامه ریزی ای که بنیادگرایان نسبت به زنان و 

برای زنان داشته اند، چیزی جز برنامه هایی برای کنرتل 

تسلط شان  تحت  جوامع  در  زنان  حضور  و  بدن  ذهن، 

اخالق  دین،  از  هستند  عالقه مند  آنان  است.  نبوده 

به  را  زنان  نقش  تا  کنند  استفاده  جامعه  سنت های  و 

نگه دارنده ی خانه و خانواده تقلیل دهند.

از  زنان  راندن  بیرون  و  گذاشنت  کنار  که  است  واضح 

مقابل چشم ها از اولویت های شان باشد. بنیادگرایان نه 

توان علمی برخورد با پیامدهای حضور زنان را در جامعه 

پیشینه ی  در  را.  زنان  تربیتی حضور  تحمل  نه  و  دارند 

تاریخی آنان، زن مساوی است با عورت که باید پوشانیده 

شود، صحبت راجع به آن تابو و بودنش در کنار مرد تنها 

لحاظ  از  است.  بوده  مرد  لذت جویی  حیطه  به  محدود 

این محاسبات، تداوم حفظ  با  سیاسی مسلم است که 

زنان،  در  حتا  تصمیم گیری  مختلف  مواضع  در  قدرت 

برای مردان تضمین شده است؛ مسئله ای که از سازوکار 

ذهن نابالغ و رشدنیافته ی نظام تربیتی مردساالر نشأت 

می گیرد.

می توان فرض کرد در یک خانه، کودکی با مغزی کوچک 

رسیدگی ها  امکانات،  فرصت ها،  متامی  دیکتاتورمآبانه، 

و منافع را فقط برای خود بخواهد؛ زنان نه تنها خود از 

را  زمینه  می مانند؛ چه بسا  بی بهره  امکانات  و  فرصت ها 

کنند.  مهیا  امکانات،  از  مردان  بیشرت  برخورداری  برای 

ساختار  و  ایدیولوژی  به  این چشم انداز  از  که  هنگامی 

حذف  به  نسبت  باید  شود؛  نگریسته  گروه  این  فکری 

فزیکی زنان از جامعه در صورت تسلط این گروه بسیار 

متام شهر کابل-کوچه پس کوچه ها و خیابان ها- پر شده از 

موانعی که برای باشندگان این شهر گذاشته شده  است؛ 

نه تنها چهره شهر که هویت  و کانکریتی که  فلزی  موانع 

شهر را نیز دگرگون کرده است. در واقع، این موانع برای 

شناساندن محدوده به ما قرار داده شده است. 

این موانع و  از  از خود پرسیده ایم که اگر  احتامالً گاهی 

اتفاقی  چه  بگذاریم،  فراتر  پا  شده  تعیین  محدوده های 

خواهد افتاد. بگذارید این پرسش را این گونه طرح کنیم: 

چند بار این مانع ها و بازدارنده های رس راه تان را نادیده 

و  ساده  نگاه  یک  در  کرده اید؟  چنین  چرا  و  گرفته اید 

پرسش  این  به  پاسخ  است  ممکن  سطحی،  کمی  البته 

آسان باشد: ممکن است شام برای کوتاه کردن راه از آن 

»حد و مرز« تعیین شده گذشته باشید و یا احتامالً چون 

دیگران از آن گذشته باشند، شام هم دنباله روی کرده اید. 

شده،  تعیین  چارچوب های  از  گذشنت  مسئله ی  در 

کامل،  آگاهی  با  ما  دارد:  وجود  هم  احتامل سومی  یک 

قانون شکنی کرده ایم و به عمد چارچوب را زیر پا کرده ایم.

پی  شهر  یک  مردمان  جمعی  شعور  به  می خواهید  اگر 

بربید، کافی است به موانع فزیکی )نه اشاره ای( موجود 

در آن شهر توجه کنید. 

البته می دانید که اشاره نیز نوعی از زبان است و شکی 

نیست که زبان وسیله افهام و تفهیم است. آن جا که زبان 

شام  منی دانم  می کند.  پیدا  کاربرد  اجبار  می آید،  کوتاه 

چقدر با زندگی حیوانات اهلی آشنا هستید. اگر در دهات 

یا  و  باشید  باش حیوانات، شده  و  بود  مکان های  متوجه 

رسی به باغ وحش کابل زده باشید، حتامً متوجه موانعی 

زندگی  حیوانات  آن،  چهارچوب  داخل  در  که  شده اید 

می کنند.

از آن جهت  را  واقعیت ساده است. مثالً شیر  این  تبیین 

در قفس زندانی می کنند که به دیگران حمله نکند و از 

محوطه ی که می خواهیم، خارج نشود. شاید اگر شیر نیز 

مانند ما از نعمت فهم و زبان برخوردار  بود، نیازی به قفس 

نداشت. در آن صورت ما به او می فهامندیم که به کسی 

آسیب نرساند و در مکانی که ما برایش مشخص می کنیم 

زندگی کند.

و  می دادیم  غذا  او  به  ما  خواسته،  این  مقابل  در 

همین  به  می کردیم؛  برآورده  را  اولیه اش  نیازمندی های 

سادگی شیر وارد قراردادی با ما می شد.

داعیه دار  افغانستانی ها  ما  که  باشید  شنیده  زیاد  شاید 

شیر بودن هستیم. این داعیه را حتا از زبان بلندپایه ترین 

شیر  خصلت  شک  بدون  شنیده ایم.  سیاسی  نخبگان 

بودن به استعاره از شجاعت توسط ما به کار برده می شود. 

در  نه تنها  ما  که  است  باور  این  بر  نیز  منت  این  نگارنده 

شجاعت با شیر مشابهت داریم؛ بلکه خصلت های حیوانی 

محبوبه ابراهیمی

نه ا مرد سلطه ی  بر  برا ر  د یشتن  خو به  مید  ا

کنترل شعور انسانی
 با موانع شهری

شاید زیاد شنیده 
باشید که ما 

افغانستانی ها داعیه دار 
شیر بودن هستیم. 

این داعیه را حتا از زبان 
بلندپایه ترین نخبگان 

سیاسی شنیده ایم. 
بدون شک خصلت 

شیر بودن به استعاره 
از شجاعت توسط ما 

به کار برده می شود. 

نگرانی را مردانی می فهمند 
که تاوان این همه رنج، 

ناآگاهی و خواری زنان را 
داده و می دهند. نگرانی را نه 
جامعه جهانی می فهمد و نه 
نهادهای حقوق بشری دنیا. 

سیاست زبان خودش را دارد 
و حق و حتا جان انسان را 

برای رسیدن به اهداف خود 
فدا شده می خواهد.
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؛  ز و ر نو تا  ز  و ر نوروزهـا سـال ها اسـت کـه نسـل به نسـل در این کشـور شش 

جشـن گرفتـه می شـود.

بـردن  و هفت سـین،  تهیـه هفت میـوه  پخـنت سـمنک، 

نـوروزی و خانه تکانـی، از برنامه هایـی اسـت که هم زمان 

گرفتـه  افغانسـتان  در  خورشـیدی  نـو  سـال  آغـاز  بـا 

می شـود.

در همیـن حال، شـامری از پژوهش گـران و تاریخ نگاران 

می گوینـد کـه فلسـفه ی وجـودی نـوروز، از ایـن جهـت 

بـرای مـردم افغانسـتان بـا اهمیـت اسـت کـه نـوروز را 

به عنـوان یـک تحول از نـگاه اقلیمی و آب وهـوا و گردش 

فصل هـای سـال می داننـد؛ زیـرا افغانسـتان یک کشـور 

زراعتـی اسـت و مردم با زنده شـدن دوبـاره ی طبیعت به 

کشـت و کارشـان آغـاز می کننـد.

صالح محمـد خلیـق، نویسـنده و محقـق بـه روزنامـه ی 

صبـح کابـل، می گوید کـه آریایی ها-نخسـتین سـاکنان 

بـرای  کـه  داشـتند  را  امتیـاز  ایـن  قدیـم-  افغانسـتان 

نخسـتین بـار نـوروز یا گردش فصل های سـال را کشـف 

جنبـه  سـال،  نخسـت  روز  جشـن  ایـن رو،  از  و  کردنـد 

مردمـی و فرهنگـی دارد.

جشـن  کـه  می گویـد  خلیـق  آقـای  دیگـر،  سـوی  از 

نـوروز یـک جشـن دولتـی اسـت؛ زیـرا جمشـید پادشـاه 

افغانسـتان، در این روز در بلخ باسـتان اعالم پادشـاهی 

کـرد و از آن زمـان تا اکنون، روز اول سـال در دربارها نیز 

جشـن گرفتـه می شـود.

بـه بـاور او، جشـن نـوروز از بعـد طبیعـی و آغـاز متـدن 

و شهرنشـینی نیـز بـرای شـهروندان افغانسـتان اهمیـت 

زیـادی دارد؛ بـه دلیلـی کـه افغانسـتان خاسـتگاه نوروز 

اسـت و از همیـن جهـت، امـروز نه تنها نوروز یک جشـن 

ملـی؛ بلکـه یـک جشـن جهانـی و جـزو میـراث فرهنگی 

جهـان در سـازمان یونسـکو ثبت شـده اسـت.

بـا ایـن حـال، دیدگاه هـای متفاوتی نسـبت بـه برگزاری 

از  شـامری  دارد.  وجـود  افغانسـتان  در  نـوروز  جشـن 

علـامی دینـی برگزاری جشـن نـوروز را حـرام می دانند و 

بـه ایـن باوراند که این جشـن از سـوی زردشـتیان قدیم 

برگزار می شـد و نباید از سـوی مسـلامنان تجلیل شـود.

علـامی موافـق ایـن دیـدگاه، می گوینـد کـه بـر اسـاس 

یـک روایـت اسـالمی، زمانـی که حـرت محمـد، پیامرب 

مسـلامنان از مکـه بـه مدینه هجـرت کرد، به باشـندگان 

سالی که در روزهای 
پایانی آن قرار داریم، 

بدون برگزاری هیچ گونه 
جشنی آغاز شد. 

ریاست جمهوری چند 
روز پپیش از آغاز سال 

1399، به دلیل همه گیری 
ویروس کرونا، برگزاری 

جشن نوروز را در سراسر 
افغانستان ملغا اعالم 

کرد و از مردم خواست 
که به منظور جلوگیری از 

ویروس کرونا، نوروز را 
در خانه های شان تجلیل 

کپنند.

بر اساس معلومات 
سخنگوی پولیس، از پنج 

روز به این طرف بررسی  
خانه های اطراف روضه ی 

حضرت علی آغاز شده 
و هم چنان یک کمربند 

امنیتی در تنگی تاشقرغان 
نیز ایجاد شده است. در 

کپنار این، پولیس بلخ از آغاز 
عملیات های پاک کاری برای 

پاک کردن ولسوالی های 
اطراف والیت بلخ و مسیر 

شاهراه ها از وجود طالبان 
و سایر گروه های تروریستی 

خبر می دهد و می گوید که 
تالش نیروهای امنیتی این 

است که مردم سال نو و 
جشن نوروز را در فضایی 

امن تجلیل کپنند.

عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر

مدینـه گفـت کـه عیـد اضحـی و عیـد فطـر، دو عیـدی 

اسـت که خداوند به مسـلامنان داده اسـت؛ اما شـامری 

جشـن  یـک  نـوروز  کـه  می گوینـد  دینـی  علـامی  از 

باسـتانی، تاریخـی و فرهنگـی و حتـا جـزو میراث هـای 

غیرملمـوس شـهروندان افغانسـتان اسـت کـه هیچ گونـه 

جنبـه دینـی نـدارد و نه دین اسـالم مخالف برگـزاری آن 

است.

بـه روزنامـه ی صبـح کابـل  سـامل حسـنی، عـامل دیـن 

می گویـد، آن هایـی کـه بـه جشـن نـوروز صبغـه ی دینی 

تاریخـی  روایت هـای  یـک رسی  بـر  مبتنـی  می دهنـد، 

اسـت کـه اسـتدالل دینـی نـدارد. »دیـن نسـبت بـه این 

مسـئله هیـچ دیدی نـدارد. در دین حکمـی در این مورد 

نیسـت، نـوروز مبـاح و مسـلامن می توانـد به عنـوان یـک 

میـراث و تاریـخ گذشـته  آن را جشـن بگیرنـد.«

آقـای حسـنی، می گویـد کـه برخـی علـام بـه دلیلـی بـا 

تأثیـر  زیـر  آن هـا  نـوروز مخالفـت می کننـد کـه  جشـن 

اندیشـه  ایـن  بـا  و  گرفته انـد  قـرار  متدنـی  تضادهـای 

ناجایـز و حـرام اعـالم کننـد. را  نـوروز  می کوشـند کـه 

فرهنگـی  میـراث  »نـوروز  می افزایـد:  دینـی  عـامل  ایـن 

اسـت. حملـه به نـوروز، حمله به هویت این مردم اسـت. 

کسـانی کـه دغدغـه هویـت خـود را دارنـد، بایـد از ایـن 

جشـن تجلیـل کننـد.«

تاریخ نـگاران نیـز می گوینـد که جشـن نوروز یک جشـن 

طبیعـی و بـه پیشـواز از تولـد دوبـاره ی طبیعـت برگـزار 

دوره هـای  در  خراسـان  و  آریانـا  تاریـخ  در  و  می شـود 

مختلـف و تـا صدر اسـالم از آن به عنوان جشـن فرهنگی 

گرامیداشـت شـده کـه هیـچ ربطـی بـه دیـن و مذهـب 

ندارد.

ایـران،  در  افغانسـتان،  بـر  افـزون  کـه  اسـت  گفتنـی 

قرغیزسـتان،  قزاقسـتان،  آذربایجـان،  تاجیکسـتان، 

کردسـتان  عـراق،  ازبیکسـتان،  ترکمنسـتان،  آلبانـی، 

یـک  به عنـوان  تقویم شـان  نـوروز در  نیـز  و گرجسـتان، 

روز ملـی ثبـت شـده کـه دولت هـا در ایـن روز رخصتـی 

کرده انـد. اعـالم  رسـمی 

بـا این همـه، شـهروندان افغانسـتان بـرای رسـیدن نوروز 

لحظه شـامری می کننـد و آن را آغـاز دوبـاره و رهایـی از 

فصـل رسد می داننـد. باشـندگان والیت هـای مختلـف، 

آن هایـی کـه فرصـت و توانایـی مالی داشـته باشـند، در 

روزهـای نوروز به متاشـای میلـه ی گل رسخ و برپا کردن 

جهنـده ی سـخی بـه مزاررشیـف می روند.

این جشـن در کابل و سـایر والیت ها نیز برگزار می شود. 

سـارا فهیمـی -باشـنده ی کابـل- از همین اکنـون برنامه 

دارد کـه بـرای جشـن گرفـنت نـوروز بـا خانـواده یک جـا 

بـه شـهر مـزار رشیـف بـرود. سـارا می گویـد: »مـن بارهـا 

تصمیـم گرفتـه ام به خاطـر جشـن نـوروز مـزار بروم. 

مـزار  در  نـوروز  جشـن  کـه  شـنیده ام  زیـاد  پیش ازایـن 

گرامیداشـت  افغانسـتان  جاهـای  دیگـر  از  باشـکوه تر 

می شـود. سـال گذشـته تصمیم خیلی جدی برای رفنت 

بـه مـزار داشـتم؛ امـا ویـروس کرونا باعـث شـد نتوانم به 

مـزار بـروم و امسـال کـه تصمیـم دارم بروم، تنهـا نگرانی 

مـن تهدیـدات امنیتـی اسـت.«

ایـن در حالـی اسـت کـه بسـیاری از خانواده هـای دیگر 

نیـز می گوینـد؛ هرچنـد تصمیـم دارند که سـال نـو را در 

شـهر مزاررشیـف باشـند و در میلـه ی گل رسخ رشکـت 

اسـت  امنیتـی  وضعیـت  نگرانی شـان  تنهـا  امـا  کننـد؛ 

کـه مسـئوالن تأکیـد می کننـد، امنیـت آن هـا را تأمیـن 

کرد. خواهنـد 

***

از  ناشـی  ناامنی هـا و محدودیت هـای  بـه دلیـل  اخیـر 

ویـروس کرونـا، رفت و آمد به این شـهر کمرت شـده اسـت.

بـا ایـن حـال، عادل شـاه عـادل، سـخنگوی فرماندهـی 

پولیـس بلـخ بـه روزنامـه ی صبـح کابـل، می گویـد کـه 

در  مـردم  امنیـت  تأمیـن  بـرای  امنیتـی  تدابیـر خـاص 

روزهـای نـوروز گرفته شـده اسـت. آقـای عادل افـزود که 

قوت هـای دفاعـی، کشـفی و نیروهـای پولیـس در پنـج 

کمربنـد امنیتـی توظیف شـده اند و مطابق بـه برنامه  ای 

مـردم  امنیـت  تأمیـن  بـرای  ریختـه شـده،  قبـل  از  کـه 

می کننـد. تـالش 

او هم چنـان گفـت کـه برنامـه ی امنیتـی جهـت تأمیـن 

امنیـت جشـن نـوروز در دو مرحلـه طـرح شـده کـه در 

مرحلـه نخسـت، کمربندهـای امنیتـی ایجـاد می شـود 

کـه ایجـاد شـده و در مرحلـه ی دوم، نیروهـای امنیتـی 

رفت وآمـد  محدودیت هـای  تشـدید  و  تالشـی  جهـت 

آغـاز می کننـد. را  کارهـای خـود 

بـر اسـاس معلومـات سـخنگوی پولیـس، از پنـج روز بـه 

این طـرف بررسـی  خانه هـای اطـراف روضـه ی حـرت 

علـی آغـاز شـده و هم چنـان یـک کمربنـد امنیتـی در 

تنگـی تاشـقرغان نیـز ایجـاد شـده اسـت. در کنـار این، 

بـرای  پـاک کاری  عملیات هـای  آغـاز  از  بلـخ  پولیـس 

پـاک کـردن ولسـوالی های اطـراف والیـت بلـخ و مسـیر 

شـاهراه ها از وجود طالبان و سـایر گروه های تروریسـتی 

خـرب می دهـد و می گویـد کـه تـالش نیروهـای امنیتـی 

این اسـت که مردم سـال نو و جشـن نوروز را در فضایی 

امـن تجلیـل کنند.

فلسفه ی وجودی نوروز چیست؟

جشـن نـوروز در افغانسـتان، از جشـن های قدیمـی ای 

اسـت کـه تاریخ چنـد هزارسـاله دارد و رسـم و رواج های 

تـا  قـرار اسـت  و  پایـان زمسـتان رسـیده ایم  بـه  کم کـم 

بـه  افغانسـتان  از یـک هفتـه دیگـر، شـهروندان  کمـرت 

پیشـواز از موسـم بهـار و زنـده شـدن دوبـاره ی طبیعـت، 

نـوروز یـا هـامن روز اول سـال نـو خورشـیدی را جشـن 

بگیرنـد.

ایـن جشـن، همه سـاله بـا حضـور هـزاران تـن در رسارس 

افغانسـتان و به ویـژه در روضـه ی حـرت علی، در شـهر 

مزاررشیف-والیـت بلـخ- برگـزار می شـود. تاریخ نویسـان 

می گوینـد کـه بلـخ؛ خاسـتگاه جشـن نـوروز اسـت و بـه 

همیـن دلیل این جشـن همه سـاله در این والیـت برگزار 

می شـود.

بـدون  داریـم،  قـرار  آن  پایانـی  روزهـای  در  کـه  سـالی 

برگـزاری هیچ گونـه جشـنی آغاز شـد. ریاسـت جمهوری 

دلیـل  بـه   ،1399 سـال  آغـاز  از  پیـش  روز  چنـد 

همه گیـری ویـروس کرونـا، برگـزاری جشـن نـوروز را در 

رسارس افغانسـتان ملغـا اعـالم کـرد و از مـردم خواسـت 

کـه به منظـور جلوگیـری از ویـروس کرونـا، نـوروز را در 

کننـد. تجلیـل  خانه های شـان 

هرچنـد وزارت صحـت عامه، می گوید که خطر گسـرتش 

ویـروس کرونـا تـا هنـوز به گونـه ی کامل از میـان نرفته و 

در صورتـی کـه مـردم رهنمودهـای بهداشـتی را مراعات 

کشـور  در  دوبـاره  ویـروس  ایـن  اسـت  ممکـن  نکننـد، 

شـیوع پیـدا کنـد. بـا این همـه، مسـئوالن می گوینـد که 

آمادگی هـا بـرای برگـزاری جشـن نـوروز در سـال 1400 

گرفته شـده اسـت.

منیراحمـد فرهـاد، سـخنگوی والـی بلـخ، 

کـه  کابـل می گویـد  روزنامـه ی صبـح  بـه 

شـهرداری بلـخ در هامهنگـی بـا حکومت 

را  آمادگی هـا  همـه  والیـت،  ایـن  محلـی 

روضـه  در  نـوروز  جشـن  برگـزاری  بـرای 

گرفته انـد. علـی  حـرت 

آقـای فرهـاد، می گویـد: »روضـه ی رشیـف 

طـرف  چهـار  و  رنگاملـی  علـی  حـرت 

برنامه هـای  اسـت.  شـده  پـاک کاری  آن 

دارد.  ادامـه  نیـز  نهال شـانی 

بـرای برنامه هـای فرهنگـی نیـز آمادگی ها 

گرفتـه شـده اسـت. تاکنـون تنهـا بیش از 

در  غیرمثمـر  و  مثمـر  هـزار درخـت   100

شـهر مزار رشیـف با همکاری شـهرداری و 

ریاسـت محیط زیسـت غرس شـده است.«

سـخنگوی والـی بلـخ، بـا اشـاره بـه خطـر 

احتـامل  کـه  می افزایـد  کرونـا،  ویـروس 

بـا  نیـز  پیـش  رو  سـال  نـوروز  دارد، 

باشـد. به همـراه  محدودیت هایـی 

سـال های  در  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

والیت هـای  از  کشـور  شـهروندان  پیـش ، 

مختلف برای تجلیل جشـن نوروز به شـهر 

مزاررشیـف می رفتنـد و آغاز سـال جدید را 

در روضـه سـخی و دشـت های شـهر مـزار 

جشـن می گرفتنـد؛ امـا در یکـی دو سـال 

گزارش

از آمادگی برای میله ی گل سرخ تا محدودیت های کرونایی
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اولویت  در  را  جمعیتی  کنرتل  سیاست های  کشورها  از 

برنامه های توسعه ای شان قرار دهند.

از: الف( نظریه  نکات شایان توجه در این مورد عبارت اند 

برخوردار  مدعیاتش  از  دفاع  برای  الزم  قابلیت  از  مالتوس 

این  ب(  دارد.  قرار  جدی  انتقادات  معرض  در  و  نیست 

به یک گفتامن مسلط  در کشورهای جهان سوم  گفتامن 

ایدیولوژیک تبدیل شد و به عنوان اسرتاتژی اصلی توسعه 

و  متنوع  ابعاد  تا  شد  سبب  امر  این  شد.  گرفته  نظر  در 

و  یابد  تقلیل  آن  بعد جمعیت شناختی  به  توسعه  پیچیده 

به برنامه ریزی های توسعه در سایر ابعاد توجه الزم صورت 

همه جانبه  توسعه ی  برنامه های  به  عمل  چه بسا  نپذیرد. 

بلکه چنان  تهدید،  یک  به عنوان  نه تنها  را  عامل جمعیتی 

می توانست  انسانی  منابع  تأمین کننده  فرصت  یک 

مورد  ابزار  به عنوان  مالتوسی  گفتامن  ج(  بسازد.  مطرح 

به منظور  استعامری  و  ابرقدرت  کشورهای  سوءاستفاده 

د(  گرفت.  قرار  جهان سومی  کشورهای  تضعیف  و  کنرتل 

این گفتامن در امر بازتولید زیستی ملت پیامدهای روانی، 

همراه  به  ویران کننده ای  اجتامعی  و  اقتصادی  سیاسی، 

برنامه های  مشوق  جمعیت  کنرتل  سیاست های  داشت. 

داروهای ضدبارداری  از  آن ها  استفاده  و  زنان  عقیم سازی 

بود.

این  از  که  زنانی  از  بسیاری  که  می دهند  نشان  مطالعات 

داروها استفاده کرده اند، با انواع بیامری های دیگر مواجه 

شده و درصد قابل توجهی از آنان که مورد عمل »سزارین« 

قرار می گیرند عقیم می شوند.

متوجه  غالباً  داروها  از  استفاده  و  عقیم سازی  برنامه های 

در  کنگره ای  حزب  یک بار  تنها  است.  مردان  نه  و  زنان 

برای  را  عقیم سازی  برنامه   ،1۹70 دهه ی  در  هندوستان 

نقش و جایگاه زنان و سایر 
گروه های تحت ستم در 

مطالعات و نظریه پردازی ها 
پنهان مانده است. در مورد 

زنان باید گفت، در ادبیات 
معمول و متعارف کالمی، 

فلسفی و علمی، بینش های 
دوگانه گرا به لحاظ هستی 
 ذات گرا و 

ً
شناختی، اساسا

جوهرگرا است، بیشتر سیطره 
داشته اند؛ به این معنی 

که قلمروهای خردورزی و 
عقالنیت، فرهنگ و حوزه ی 

عمومی به مردان تعلق داده 
شده و قلمروهای عاطفه، 
احساس، طبیعت و حوزه 
خصوصی، بیشتر به زنان 

نسبت داده شده است.

ناکامی  با  برنامه  این  نه تنها  که  کرد  پیشنهاد  نیز  مردان 

به همین دلیل در رقابت های  این حزب  بلکه  مواجه شد؛ 

بیشرتین  مالتوسی  گفتامن  خورد.  شکست  انتخاباتی 

ساخته  محروم  طبقات  و  گروه ها  زنان  متوجه  را  آسیب ها 

است و در بسیار موارد با گفتامن نژاد شناسی نیز درآمیخته 

است.

در این قسمت اشاره به دو نکته مهم به نظر می رسد: 1( 

زنان عامل اصلی در فرایند بازتولید زیستی ملت هایند، در 

حالی که در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها حضور ندارند 

آنان گرفته شده  از  بر بدن شان  تولیدمثل و کنرتل  و حق 

است. شایان یادآوری است که این حق باید نه فقط به عنوان 

نیز  گروهی  برش  حقوق  با  پیوند  در  بلکه  فردی،  حق  یک 

در   )۲ گیرد.  قرار  گفت وگو  و  موردبحث  ظرافت  و  دقت  با 

جغرافیایی به نام افغانستان که کاربرد واژه ملت از ابهامات 

با شدت و ضعف  و  زیادی رنج می برد، در رشایط مختلف 

متفاوت، تأثیرات هر سه گفتامن قابل تحلیل است.

خراسان  قلمرو  از  مختلفی  گروه های  و  افراد  ما  کشور  در 

و  می رانند  سخن  افغانستان  و  بزرگ  پشتونستان  بزرگ، 

جدی  واکنش های  با  اصطالحات  این  از  یک  هر  کاربرد 

سایر گروه ها روبه رو بوده است.

برای  افغانستان  در  نیز  ملیت  واژه  که  است  یادآوری  قابل  

و  وسیع  کاربرد  از  مختلف  اقوام  میان  مرزی  خط  ترسیم 

در  نه تنها  افغانستان  در  است.  برخوردار  تعیین کننده ای 

نخبگان  میان  در  بلکه  قدرت،  و  سیاسی  نخبگان  میان 

کشور،  جمعیتی  ساختار  با  ارتباط  در  نیز  علمی  و  فکری 

نگاه کمیت گرا و قوم گرایانه کامالً مشهود است.

آمارهای ارایه شده توسط نویسندگان اقوام مختلف در مورد 

اختالف  با  حتا  اقوام،  سایر  و  خودشان  قوم  نفوس  تعداد 

این  دلیل  است.  شده  کشیده  تصویر  به  میلیونی  چندین 

است که فزونی جمعیت ابزاری است برای رسیدن به منابع 

آموزش  مانند  توسعه ای؛  امکانات  و  قدرت  ثروت،  کمیاب 

صحت و درمان، مسکن، کار و شغل، تفریح و غیره.

یک  به  نیروبخشی  و  نژادی   – قومی  پاک سازی  به  اقدام 

سیاست مداران  عملکرد  در  نیز  دیگر  اقوام  مقابل  در  قوم 

این رسزمین قابل یادآوری است. مشهورترین چهره در این 

و  هزاره ها  مقابل  در  خان  عبدالرحامن  اقدامات  عرصه ی 

به جهاد در  قوم محور دوره های موسوم  جنگ های خونین 

در  ملیت ها  یا  ملت  زیستی  بازتولید  اما  است؛  کشور  این 

افغانستان پروژه ای است مطلقاً مردانه. 

صورت  مردان  اراده ی  و  خواست  با  فرزندان  ولد  و  زاد 

می پذیرد؛ به فرزند پرس اولویت داده می شود و در مواردی 

این  است،  نظر  مورد  ولد  و  زاد  از  جلوگیری  به  اقدام  که 

زنان اند که باید مرصف داروهای عقیم کننده و رسطان زا را 

بپذیرند.

زیستی  بازتولید  امر  در  نیز  فراوانی  موارد  در  افزود  باید 

داده  اولویت  قومی  درون  و  درون گروهی  ازدواج های  به 

می شود. در افغانستان اسطوره ی نژاد برتر با شدت تأکید 

متفاوت در میان متام گروه های قومی وجود دارد و هر یک 

از این گروه ها، عنوان »ملیت خاصی« را به خود اختصاص 

قوم  تقسیم بندی  دارند.  تأکید  آن  به  قویاً  و  داده اند 

مدارانه ی »ما« و »دیگران« یا »ما« و »بیگانگان« در فرهنگ 

ترتیب می توان  این  به  است.  نهادینه شده  قوم عمیقاً  هر 

از پیوند عمیق بازتولید زیستی با بازتولید فرهنگی سخن 

به میان آورد.

فرزندان ملت بیشرت شود، بر قدرت آن افزوده خواهد شد. 

این گفتامن به دالیل متعدد نظامی- سیاسی یا اجتامعی 

گرفته  نظر  در  پروژه  یک  به عنوان  می تواند  اقتصادی  و 

مهاجر می تواند  یا  و  کار، رسباز  نیروی  به  نیاز  مثالً  شود. 

به این گفتامن اولویت بخشد. واضح است که »زاد و ولد« 

در  پروژه  این  عملیاتی  راهکارهای  جمله  از  مهاجرت،  و 

سابقه  مورد؛  این  در  برجسته  مثال  می شود.  گرفته  نظر 

جمعیتی یهودیان و فلسطینی ها است. فلسطینی ها به زاد 

به  هم  و  بیشرت  ولد  و  زاد  به  هم  یهودیان  و  بیشرت  ولد  و 

مثال ها  دادند.  اولویت  ارساییل  به  گسرتده  مهاجرت های 

در این زمینه بسیار زیاد است؛ جاپان، اسرتالیا، اسلوونی، 

لهستان و... به شکل بسیار جدی و قاطع به این گفتامن 

عمل نکرده اند. نکته ی مهم و قابل توجه در این جا، پایگاه و 

ارزش باالتر برای فرزندان پرس است که در بحث جنسیت 

نباید از نظر دور ماند.

۲. گفتامن نژادشناسی؛ در این گفتامن دغدغه ی اصلی، 

تربیت،  و  آموزش  فقط  راه  از  نه  اما  است؛  ملت  کیفیت 

برتر  نژاد  وجود  توهم  گزینشی.  ولد  و  زاد  طریق  از  بلکه 

دارد؛  وجود  متدنی  و  فرهنگی  مختلف  قلمروهای  در 

مغول های  خالص،  نژادهای  سامی  خالص،  آریایی های 

ایجاد  یا  و  توهم  این   ... و  خالص  سفیدپوستان  خالص، 

و حفظ خلوص  نژادی  پاک سازی  با شعار  توهمی،  چنین 

زنان  عقیم سازی  خونین،  جنگ های  به  منجر  نژادی، 

نژادها و طبقات محروم، تحمیل فقر و تنگدستی و اجرای 

سطوح  در  سلطه جویانه  و  قدرت طلبانه  مهم  پروژه های 

مختلف ملی و بین املللی شده است.

آوری  فرزند  به  تشویق  »اس.اس«  مردان  نازی،  آملان  در 

بیشرت از زنان خالص آریایی می شدند و نازی ها از بچه دار 

میلیونی  قتل عام  می کردند.  جلوگیری  دیگر  زنان  شدن 

تحلیل  مورد  می توان  راستا  همین  در  نیز  را  یهودی 

گسرتده  تجاوزهای  و  جنسی  خشونت های  داد.  قرار 

است.  مورد  این  در  دیگری  مثال  بوسنی هرزگوین  در 

و  آرام  روش های  با  زنان  عقیم سازی  و  نژادی  پاک سازی 

نهان تری نیز صورت می پذیرد.

در سنگاپور، لی کوان یو-نخست وزیر وقت- از زنان تحصیل 

کرده درخواست فرزندآوری بیشرت را مطرح ساخت و مادران 

تهی دست و دارای تحصیالت پایین را با ارایه پاداش های 

این  در  مثال ها  کرد.  تشویق  کمرت  آوری  فرزند  به  نقدی 

بار  هم  که  است  این  قابل توجه  نکته  اما  فراوان اند؛  مورد 

فرزندآوری بیشرت و هم فرزند آوری کمرت به دوش زنان است 

و هر دو وجه می تواند سالمت جسامنی و روانی زنان را در 

معرض آسیب های جدی قرار دهد.

زنان گروه های محروم و در حاشیه ای که متهم به گونه های 

نژادی ضعیف تر هستند، مجبورند با ارایه خدمات جنسی 

دهند؛  تن  صاحبان شان،  به  عبارتی  به  و  مردان شان  به 

بنابراین باید از انواع داروهای ضدبارداری با عواقب بسیار 

وخیم استفاده و یا خود را عقیم کنند.

نظریه ی  اساس  بر  گفتامن  این  مالتوسی؛  گفتامن   .۳

است.  گرفته  شکل  بریتانیایی  شناس  جمعیت  مالتوس، 

مالتوس باور داشت که جمعیت به شکل تصاعد هندسی 

به شکل تصاعد  رشد می کند، در حالی که منابع غذایی 

حسابی؛ بنابراین، »انفجار جمعیتی«، کشورها را در معرض 

حامیت های  و  نظریه  این  ارایه  داد.  خواهد  قرار  بحران 

بسیاری  تا  شد  سبب  گرفت،  صورت  آن  از  که  وسیعی 

بخش نخست

جستارها  این گونه  طرح  نوشت،  باید  مقدمه  یک  به عنوان 

پیدایش ظرفیت هایی در عرصه ی مسئله شناسی  از  نشان 

زندگی  مسایل  گسرته ی  در  تازه ای  پرسش های  خلق  و 

آغازگر  قلمروی  هر  در  پرسش  آفرینش  دارد.  ما  اجتامعی 

آن  پی  در  و  انتقادی  نوین،  آگاهی های  شکل گیری 

جنبش های دگرگون ساز و تکامل زا خواهد بود. به ما عادت 

داده شده تا از درون نظام های فرهنگی و سنت های حاکم 

بر جامعه به پیش آمدها و موضوعات زندگی اجتامعی مان 

داوری  به  و  کنیم  موضع گیری  آن ها  مورد  در  و  بنگریم 

بنشینیم.

معرفتی  عرصه های  در  هم  علمی-مطالعاتی  مراکز  در   

دیدگاه ها  درون  از  علمی-  و  فلسفی  متفاوت-کالمی، 

ریشه یابی  و  تحلیل  به  متعارف  و  معمول  نظریه های  و 

اندیشه ی  و  فرهنگ  من،  دید  از  می پردازیم.  موضوعات 

مراکز  با  پیوند  در  معمول،  معرفتی  حوزه های  و  عامیانه 

می یابد  تداوم  مسلط  گروه های  منافع  و  ثروت  و  قدرت 

و  فهم ساختارها  از  را  ما  ایدیولوژیکی،  پوششی  به سان  و 

زوایای پنهان نهفته در واقعیت ها باز می دارند.

درست به همین دلیل است که نقش و جایگاه زنان و سایر 

گروه های تحت ستم در مطالعات و نظریه پردازی ها پنهان 

معمول  ادبیات  در  گفت،  باید  زنان  مورد  در  است.  مانده 

دوگانه گرا  بینش های  علمی،  و  فلسفی  متعارف کالمی،  و 

جوهرگرا  و  ذات گرا  اساساً  شناختی،  هستی  لحاظ  به 

است، بیشرت سیطره داشته اند؛ به این معنی که قلمروهای 

خردورزی و عقالنیت، فرهنگ و حوزه ی عمومی به مردان 

و  احساس، طبیعت  عاطفه،  قلمروهای  و  داده شده  تعلق 

حوزه خصوصی، بیشرت به زنان نسبت داده شده است.

و  از طبیعت  فراتر  و خردورزی  فرهنگ  این حال، چون  با 

باتلر«  »جودیت  گفته  به  می شود؛  گرفته  نظر  در  احساس 

بود.  خواهد  قدرمتندان  و  مردان  آن  از  سیطره  و  سلطه 

به  مربوط  تحلیل های  در  که  هویداست  دیگر،  سوی  از 

معرفت،  سیاست،  و  مدیریت  ملت سازی،  حکومت داری، 

که  آن  امثال  و  آموزش  صلح،  و  جنگ  توسعه،  جنسیت، 

هریک بخشی از حوزه ی عمومی زنان است، نادیده گرفته 

می شود.

معرفت های  کلی  به طور  و  دوگانه بینی  این  که  افزود  باید 

به  پاسخ  در  ناتوانی  دلیل  به  فکری  حوزه های  بر  مسلط 

روابط  از  رهایی  به  نیاز  و  انسانی  بنیادین  دغدغه های 

چالش های  و  ابهامات  با  انسان،  برابر  در  انسان  سلطه ی 

زیادی مواجه  است.

که  است  مهم  نکته  این  یادآوری  موضوع،  با  ارتباط  در 

و  تعریف ها  از  نظریه ها  و  رویکردها  بطن  در  مفاهیم 

کاربردهای بسیار متفاوتی برخوردار است. به عنوان مثال؛ 

در مورد مفهوم ملت قلمرو معنایی و مؤلفه های آن اختالف 

پایدار، رسزمین،  دیدگاه های زیادی وجود دارد. جامعه ی 

زنان، زندگی اقتصادی، ساختار روانی و فرهنگی مشرتک، 

جمله  از  ملی  جمعی  هویت  مشرتک،  رسنوشت  و  منشأ 

کاربردهای  و  اولویت بندی ها  که  است  ملت  مؤلفه های 

»نیرایوال  دارد؛ طوری که  نظریه های مختلف  متفاوتی در 

دیویس« در کتاب »جنسیت و ملت« اشاره کرده، در بحث 

مورد  چند  به  توجه  ملت سازی،  و  ملی گرایی  پروژه های 

رضورت دارد:

الف( بُعد نسب شناختی که بر محور منشأ مشخص مردم-یا 

نژاد آن ها- بنا می شود. اسطوره ی منشأ مشرتک یا خون و 

ژن های مشرتک، انحصارگرایانه ترین و هم گون ترین تصور 

را  انسان ها  ترتیب،  این  به  پایه گذاری می کند.  را  ملت  از 

به دو دسته تقسیم بندی می کنیم: آن ها که از خون و در 

یا از ملت  نتیجه از ملت ما هستند و آن هایی که از خون 

ما نیستند.

و  دین  زبان،  منادین  میراث  آن  در  که  فرهنگی  بعد  ب( 

رسم و سنت ها به عنوان گوهر ملت در نظر گرفته می شود. 

از این بعد آن ها که تابع سنت ها، عقاید و زبان و فرهنگ 

آن،  جز  و  می شوند  گرفته  نظر  در  ما  ملت  از  هستند  ما 

بیگانگان، دیگران و احتامالً دشمنان ما هستند.

تعیین کننده ی  به عنوان  شهروندی  به  که  مدنی  بعد  ج( 

مرزهای ملت توجه دارد و آن را به مفاهیم حاکمیت کشور 

و رسزمین مشخصی ربط می دهد.

فرهنگی  و  شناختی  نسب  بعد  دو  به  من  توجه  عطف 

بنیاد  بر  طبیعی  زیستی  بازتولید  از  دارد.  اختصاص 

رویکردهای جامعه شناختی، تأکید بر این نکته مهم است 

مشخص  چارچوب های  در  بازتولیدی،  فرایند  این  که 

درک  و  می گیرد  صورت  اجتامعی  و  اقتصادی  سیاسی، 

دفاع  قابل  چارچوب ها  این  با  پیوند  در  جز  آن  تحلیل  و 

نخواهد بود.

موقعیت و نقش زنان در این ساختارها و در جامعت های 

حق  از  باالتر  آن ها  به  تعهدات شان  و  ملی  و  قومی 

فرایندهای  با  ارتباط  در  است.  گرفته  قرار  تولیدمثل شان 

به مثابه  »خلق  گفتامن  سه  به  توجه  زنان  زیستی  بازتولید 

قدرت«، »نژاد شناسی« و »مالتوسی« مهم است:

آینده  گفتامن،  این  در  قدرت؛  به مثابه  خلق  گفتامن   .1

تعداد  هر چه  یعنی  است؛  وابسته  آن  مداوم  رشد  به  ملت 

ــیتى جنس ت  ــبا س منا و  ملت  فرهنگی  و  ــتى  یس ز ــد  لی زتو با ؛  ن زنا
نورالدین علوی-استاد دانشگاه کابل

تحلیل
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نتیجه  البته  می خورند.  شکست  امپراتورها  همه  است. 

امپراتوری  یک  که  زمانی  است.  پیش بینی  غیرقابل  آن 

شامر  باقی  می ماند؛  آن  از  چیزی  می خورد،  شکست 

زیادی از کشته ها و زخمی ها و یک رسزمین ویرانی .

زیادی  قربانی های  است  ممکن  امریکا  بزرگ  حمله ی 

دیده  همه جا  در  آن  نشانه های  که  باشد  گذاشته  به جا 

شود؛ مانند امپراتوری روم. من این پیش بینی را از طریق 

همین رسانه انرتنتی پیش می کشم. شکست قربانی های 

زیادی را به جای می گذارد که بیشرتشان ممکن است از 

چشم ها دور مباند.

و  دارند  را  صلح  به  رسیدن  رویای  همه  انقالب  یک  در 

بخشی  الهام  لحظه ی  به  این  می کنند.  تالش  آن  برای 

می ماند که آفتاب طلوع کند، اما هنوز من برای وضعیت 

تهدیدات  که  امنیتی  مدون  اسرتاتژی  نبود  نتیجه؛  در 

علیه امنیت ملی کشور در آن تحلیل و تجزیه و مشخص 

مداخالت  و  درگیری  دهه  چهار  از  بیش  کنار  در  شود، 

باعث  نه تنها  کشور،  داخلی  امور  در  خارجی  قدرت های 

ظهور رهربان قومی، مذهبی، زورمندان محلی قانون گریز 

و  سیاست  در  بی تعهد  پاسپورته ی  دو  تکنوکرات های  و 

بنیادهای تعلیمی، اقتصادی،  بلکه  اقتصاد کشور شده؛ 

اعتامدبه نفس  و  نابود  نیز  را  کشور  نظامی  و  سیاسی 

شهروندان را در راستای تغییر وضعیت موجود از بین برده 

است.

افغانستان خوش بین  نیستم.

مداخله غرب در افغانستان برای مصونیت خودشان بود. 

برای بیرون ساخنت این کشور – ملت از تاریکی نبود. به 

همین دلیل است که من جامعه  بین امللل را رد می کنم 

کمک رسان  محلی  نهادهای  به  رویاهایم  تحقق  برای  و 

بیشرت معتقدم.

به  افتادن  در  مداخله  عامالن  برای  اشتباه  بزرگ ترین 

جبهه متفاوت است و این زمینه ی ناکامی را بیشرت مهیا 

عقب نشینی  به  مجبور  را  عامالن  حقیقت  در  و  می کند 

می کند.

جنگ یک عمل شنیع و احمقانه است و باید از آن دوری 

کرد؛ اما جنگ در دفاع از خود می تواند توجیه پذیر باشد.

باطل قرار دارند، مردم  و  تنها کسانی که در جنگ حق 

افغانستان در برابر طالبان اند. پایان این جنگ زمینه را 

که  آنانی  برای  می کند.  فراهم  جامعه  اقشار  متام  برای 

کارشان در نهایت به پایان مداخالت بیرونی می انجامد.

ایجاد  دلیل  به  کمونیستی  جوان  حکومت  که  زمانی 

قرار  مردم  استقبال  مورد  حکومت  روند  در  اصالحات 

اقشار  متام  فرهنگی  توسعه  ی  برای  زمینه ها  اما  گرفت، 

فراهم نشد، اختالف به وجود آمد.

اگر امریکا نیز در وضعیت کنونی افغانستان را ترک کند، 

مردم افغانستان نخواهند گذاشت تا یک گروه وهابی که 

خود را مجاهد می نامند، بر رسنوشت شان حاکم شود.

کشور  این  به  بودن،  هم رزم  دلیل  به  سابق  شوروی  اگر 

اسالمی توجه کرده بود، امریکا به اساس یک برنامه وارد 

شده است.

گروه های  به  ما  بود:  گفته  سپتامرب   11 از  پس  امریکا 

جهادی اجازه فعالیت منی دهیم، نه اسامه، نه طالب، نه 

دارند.  حضور  دره   و  کوه  در  که  گرو ه هایی  نه  و  القاعده 

متام این گروه ها زمینه را برای حضور امریکا فراهم کرد. 

به همین دلیل است که صلح پیش روی دچار شکنندگی 

در آینده است؛ زیرا هنوز هامن گروه ها وجود دارند.

باید  امریکا  که جنگ  معتقد شده ام  کامل  به صورت  من 

به جای  دوباره  باید  ما  می کنم  فکر  چون  یابد؛  پایان 

مداخله  با  که  ندارم  انتظار  دیگر  من  برگردیم.  خود 

شود.  شلیک  آنان  باالی  التین-  –امریکای  بولیوی   در 

با  که  بگیرند  تصمیم  اروپایی شان  متحدان  و  بایدن  اگر 

طالبان پیش بروند، در آن صورت چشم به راه  هرج ومرج و 

تنش بیشرتی باشند.

یادداشت: نیک رید، همکار ویراستار در سایت انرتنتی 

آنالین در پنسلوانیای امریکا است.

با این همه، هنوز فرصت های بی شامری در راستای مهار 

بازیگر مؤثر  به عنوان یک  وضعیت موجود و ظهور مجدد 

تنها  امر  این  که  دارد  وجود  جهان  و  منطقه  سطح  در 

بر  مترکز  و  کشور  گذشته   و  تاریخ  از  دقیق  شناخت  با 

توانایی های مادی و معنوی در قالب یک اسرتاتژی مدون 

و  دوست  آن  در  که  اسرتاتژی ای   است.  ممکن  امنیتی 

دشمن به صورت واضح تعریف و بحث اکرثیت و اقلیت در 

تدوین آن کنار گذاشته شده به حقوق و آزادی های متام 

شهروندان کشور، به عنوان شهروند، احرتام شده و زمینه 

دسرتسی یک سان قانون را به  شهروندان فراهم کند.

 برگردان: ابوبکر صدیق

نویسنده: نیک  رید
 منبع:  کانرت پانچ

کمک های  متام  تا  شده اند  آماده  نیز  آملان،  و  فرانسه 

بیست ساله خود را به طالبان تسلیم کنند.

یک  با  می توانند  دور  مسیر  از  که  شده اند  متقاعد  آنان 

هواپیامی بدون رسنشین، دشمنان – طالبان – را که با 

ولی  کنند؛  رسکوب  دارند  دشمنی  دموکراسی  و  آزادی 

این همه فقط حامقت است.

از امپراتوری باکونیسم تا لینینسیم تالش ها بر این بوده 

که دنیا را در قبضه ی خود بگیرند. چگوارا به صورت روشن 

 )Bolivian( بولیوی  دره های  در  را  امریکا  تا  کرد  تالش 

ایجاد جریان های وطن دوستی که  با  امریکای التین  در 

شامری از ویتنامی ها در آن دخیل بودند، شکست دهد.

دارم  باور  وجود  با متام  من  کردم.  بازگو  را  رویا  این  من 

که تصورها و رویاهای مان مناد روشنایی در فضای تاریک 

انجام  توانایی  امنیت ملی،  ویژه  نیروهای  و  یابد  افزایش 

ترورهای هدفمند را در برابر رسان گروه های تروریستی و 

جاسوسان سازمان های استخباراتی متخاصم در داخل و 

خارج کشور داشته باشند.

مخدر،  مواد  باید  کشور،  امنیتی  اسرتاتژی  تدوین  در 

استخراج غیرقانونی معادن، گروه های مسلح غیرمسئول 

و فساد اداری، به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی تعریف 

امر  در  قانونی  گسرتده  صالحیت  از  امنیتی  نیروهای  و 

مبارزه با آن ها برخوردار باشند.

اسرتاتژی  در  که  است  آن  نیازمند  موجود  رشایط 

دینی  مدارس  و  مساجد  مدیریت  حق  کشور،  امنیتی 

و  شده  شناخته  رسمیت  به  استخباراتی  نهاد های  برای 

مواد  فروش  و  مدیریت  در جهت  مشخصی  مکانیزم های 

مخدر به منظور متویل و تجهیز نیروهای امنیتی و تأمین 

مخارج بازی های استخباراتی در خارج از مرزهای کشور 

امور  زمام  قبل  سال ها  افغان ها  زیرا  شود؛  پیش بینی 

کشورشان را برای بازیگران منطقه ای و جهانی باخته اند و 

چاره ای جز تدوین یک اسرتاتژی امنیتی مداخله گرایانه، 

استخباراتی،  سازمان های  داخلی  عوامل  فزیکی  حذف 

تطبیق  جرمی،  اقتصاد  اداری،  فساد  علیه  جدی  مبارزه 

داخلی شان  توانایی های  بر  مترکز  و  قانون  یک سان 

ندارند.

قدرت های  که  ساخته  ثابت  جهانی  و  داخلی  تجربه 

کشورهای  آوردن  بیرون  رس  اجازه  هیچ گاه  استعامرگر 

نخواهند  بدبختی  خاکسرت  زیر  از  را  تسلط شان  تحت 

داد ـ هامن گونه که »هیچ پشکی برای رضای خدا موش 

منی گیرد«.

گاهی خواب می بینم؛ خوابی وحشتناک در مورد جنگی 

که مانند سایر جنگ ها آغاز می شود. در یک کشور بزرگ 

با حمالت گسرتده. می بینم که ارتشی از اشباح به دره ای 

تاریک در عمق کوه ها هجوم می برند.

اول  از  این  همیشه  البته  است.  امپراتور  جنگ  برنده ی 

جنگ  جریان  در  که  مبب هایی  می شود.  معلوم  کار 

دود  با  پول دارها  اما  می کشد  را  فقیر  مردم  می اندازند، 

کردن نخ سیگار دست  همدیگر را فشار می دهند و لبخند 

می زنند.

ارزش های زیادی در این نربد هزینه می شود؛ مرد، زن، 

مبب و پول، اما متام این ها در یک تاریکی فرو می رود. 

مردان،  زنان،  از  لشکری  با  دیگر  ملت  یک  به زودی  بعد 

مبب و پول وارد معرکه ی جنگ می شوند؛ اما هیچ تغییری 

به وجود منی آید. اگر اتفاقی هم بیافتد، منجر به بیشرت 

در  قدرت ها  متام  به زودی  شد.  خواهد  تاریکی  شدن 

جهان قربانی های این  جنگ را فراموش می کنند و هیچ 

بوده  این جنگ چه  دلیل  به خاطر منی آورد که  شخصی 

است.

به  واکنش  در  را  صداهایی  مختلف  کشورهای  در  مردم 

دلیل  به  نه تنها  البته  می کنند.  بلند  جنگ  فاجعه های 

و  جنگ  از  مانده  باقی  جسمی  و  روحی  آسیب های 

بلکه  می ماند؛  باقی   جنگ ها  متام  از  که  آسیب هایی 

به خاطر آغاز جنگ. متام مردم باید در برابر این جنگ ها 

بایستند و مرشوعیت جنگ را نابود کنند.

قشون  و  می شکند  را  جهان  دروازه های  متام  انقالب 

هرگز  که  می گذارند  پا  دره هایی  عمق   به  امپراتورها 

آن جاها را ندیده اند. من این خواب ها را دید ه ام؛ گاهی 

با  هم  زمانی  و  می کشم  جیغ  برمی خیزم،  خواب  از  که 

خنده شادمانی بیدار می شوم.

اوایل ۲0۲1، جو بایدن نسبت به هر زمان دیگر به پایان 

دادن به حاکمیت ناکام دونالد ترامپ نزدیک شده بود. 

می کرد  تالش  کارش  اخیر  لحظات  در  ترامپ  زمان  آن 

تاریک  جنگ  از  امریکایی  باقی مانده ی  نیروهای  تا 

افغانستان را بیرون کند.

نظامی،  و  مالی  فشارهای  متام  با  سال   ۲0 از  پس 

و  گورباچوف  برنامه ی  می خواستند،  آنان  که  شد  واضح 

الکساندر را تکرار کنند و زمینه  را برای امپراتوری انتحار 

در حومه های هندوکش آماده کنند. توافق اداره ی دونالد 

ترامپ با طالبان زمان خروج نظامیان امریکایی را در اول 

ماه می تعیین کرد.

به نظر می رسد که متام قوه به درجه صفر نزدیک است. 

مانند  ما  قوی  متحدان  بلکه  امریکا،  امپراتوری  نه تنها 

بخش چهارم و پایانی

جمهوری  ترغیب  به منظور  افغان  ...اسرتاتژیست های 

ترکمنستان،  تاجیکستان،  ازبیکستان،  چین،  خلق 

و  تروریزم  برابر  در  مبارزه  امر  در  روسیه  و  قزاقستان 

که  پاکستانی ها  هامنند  باید  امنیتی،  نیروهای  تجهیز 

راستای  در  تروریستی  گروه های  از  بدین سو  سال ها  از 

را  مشخصی  سازوکارهای  می برند،  بهره  ملی شان  منافع 

پیش بینی و به منصه اجرا درآورند؛ زیرا استفاده از حضور 

ازبیکستان،  اسالمی  حرکت  چون  تروریستی  گروه های 

اسالمی،  جهاد  اتحاد  رشقی،  ترکستان  اسالمی  نهضت 

خراسان  جنداالله  حرکت املجاهدین،  قفقاز،  امارت 

جنگ جویان  اکرثیت  با  دیگر  تروریستی  گروه  ده ها  و 

ایالت  در  اسالمی  خالفت  ایجاد  تالش  در  که  خارجی 

جمهوریت های  و  چین  خلق  جمهوری  سینگ کیانک 

آسیای میانه اند، در راستای تأمین منافع ملی، عالوه بر 

افزایش فشار بر پاکستان، به عنوان پایگاه اصلی و حامی 

فکری تروریستان، می توانند به کارت های برنده کشور در 

معادالت منطقه ای مبدل شوند.

در راهربد امنیتی کشور، با نگاه به ناکامی های گذشته، 

چهار  در  تروریستی  و  شورشی  گروه های  مهار  امر  در 

در  باید  افغان ها،  بررسی شیوه جنگی  با  پسین،  دهه ی 

نوعیت و مدیریت جنگ کشور بازنگری صورت گیرد؛ زیرا 

گروه های  برابر  در  نظامی  آموزش دیده  نیروهای  پیروزی 

پارتیزانی، دست کم در جغرافیای کشور، ناشدنی است.

نیروهای  حمالت  بیشرت  مؤثریت  به منظور  بنابراین،   

امنیتی و استفاده اعظمی از توانایی موجود، باید حمالت 

تروریستی  گروه های  علیه  هوایی  و  زمینی  هدفمند 

برگردان

صلح مين  تأ ر  د مت  حکو منیتى  ا ی  تژ سترا ا نقش 
مضراب الدین نظری

جنگ یک عمل شنیع و احمقانه است و باید از آن دوری کرد؛ اما جنگ در دفاع از 
خود می تواند توجیه پذیر باشد. تنها کسانی که در جنگ حق و باطل قرار دارند، مردم 

افغانستان در برابر طالبان اند. پایان این جنگ زمینه را برای تمام اقشار جامعه 
فراهم می کپند. برای آنانی که کارشان در نهایت به پایان مداخالت بیرونی می انجامد.

زمانی که حکومت جوان کمونیستی به دلیل ایجاد اصالحات در روند حکومت مورد 
استقبال مردم قرار گرفت، اما زمینه ها برای توسعه  ی فرهنگی تمام اقشار فراهم 

نشد، اختالف به وجود آمد.
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رسور دانـش، معـاون دوم ریاسـت جمهوری، گفتـه 

اسـت، آن چـه کـه از طـرف اداره ی ملـی احصائیـه 

و معلومـات بـه عنـوان فهرسـت اقوام بـرای درج در 

فاقـد  شـده،  نـرش  الکرتونیکـی  شـناس نامه های 

جنبـه ی مسـلکی و علمـی اسـت. 

پیامـی  آقـای دانـش، روز شـنبه )۲۳ حـوت(، در 

گفتـه اسـت، افغانسـتان کشـور کثیرالقومی اسـت 

و ایـن تنـوع از زیبایی هـای فرهنگـی و اجتامعـی 

بـا  کـه  دارد  قومـی هـم حـق  هـر  و  اسـت  کشـور 

هویـت خـود بـه رسـمیت شـناخته شـود؛ امـا ایـن 

هـم درسـت نیسـت کـه شـاخه ها و طوایـف متعـدد 

یـک قـوم و تبـار، بـه عنوان اقـوام مسـتقل و متعدد 

معرفـی شـوند.

بـه گفته ی او، شـناخت هویت های قومـی، نیازمند 

کار مسـلکی، علمـی، تاریخـی و فرهنگـی اسـت و 

آن  بـاره ی  در  شـتاب زدگی  و  سـادگی  بـه  نبایـد 

تصمیـم گرفتـه شـود. آقـای دانـش، افزوده اسـت: 

»مـا تنهـا در بـاره ی قـوم سـادات تصمیـم گرفتیـم 

عنـوان  بـه  رییس جمهـور  رسـمی  حکـم  بـا  کـه 

هویـت مسـتقل شـناخته شـود. بـرای سـایر مـوارد 

نیـز بایـد یـک تحقیـق مسـتقل علمـی و تاریخـی 

صـورت بگیـرد و بـر اسـاس آن تصمیم گرفته شـود، 

وگرنـه تصمیم هـای عجوالنـه هـم حکومـت را مـورد 

پرسـش قـرار می دهـد و هـم در میان مـردم تفرقه و 

می کنـد.« ایجـاد  بی اعتـامدی 

امیـدواری  ابـراز  ریاسـت جمهوری،  دوم  معـاون 

کـرده اسـت کـه اداره ی ملی احصائیـه و معلومات، 

قـوم جدیـد در  ثبـت 54  تصمیـم خـود دربـاره ی 

بازنگـری  مـورد  را  الکرتونیکـی  شـناس نامه های 

قـرار دهـد.

از  معلومـات،  و  احصاییـه  ملـی  اداره ی  اخیـرا، 

ثبـت 54 قـوم جدیـد در سیسـتم شـناس نامه های 

شـهابی،  رویینـا  اسـت.  داده  خـرب  الکرتونیکـی 

معلومـات،  و  احصاییـه  ملـی  اداره ی  سـخنگوی 

بـزرگان  کـه  کابـل می گویـد  روزنامـه ی صبـح  بـه 

برخـی از اقـوام، از طریـق مراجـع مختلف رسـمی، 

خواهـان درج نـام قوم شـان کـه در قانـون اساسـی 

بـه صـورت رصیـح ذکـر نشـده، در شـناس نامه ی 

بودنـد. شـده  الکرتونیکـی 

ملـی  اداره ی  دلیـل،  همیـن  بـه  او،  گفتـه ی  بـه 

احصاییـه و معلومات، 54 قوم جدید را در سیسـتم 

اسـت. کـرده  ثبـت  الکرتونیکـی  شـناس نامه های 

شبکه های  کاربران  واکنش های  تصمیم،  این 

اجتامعی را در پی داشته است. 

از کاربران شبکه های اجتامعی، گفته اند  شامری 

که اداره ی ملی احصاییه و معلومات، قبیله ای در 

درج  مستقل  قوم  یک  عنوان  به  را  قوم  یک  درون 

سیستم شناس نامه ی الکرتونیکی کرده است.

ملی،  امنیت  عمومی  رییس  رساج،  احمدضیا 

می گوید که به تازگی، 55 نفر به اتهام دست داشنت 

در پرونده ی اختطاف عبدالرئوف، کودک ۹ ساله ی 

بلخی، بازداشت شده اند.

آقای ضیا که روز شنبه )۲۳ حوت(، در یک نشست 

اختطاف  »پرونده ی  گفت:  می کرد،  صحبت  خربی 

عبدارئوف ۹ ساله سیاسی نیست. تا حاال 55 نفر را 

در این زمینه بازداشت کرده ایم که متام شان اعضای 

نام  به  فردی  از  ما  بازداشتی  اولین  استند.  داعش 

آرش که در سطح رهربی قرار داشت، رشوع شد. در 

و  ازبیکستان  شهروندان  بازداشت شده،  افراد  میان 

تاجیکستان نیز شامل اند.«

را  ساله   ۹ عبدالرئوف  که  شبکه ای  او،  گفته ی  به 

همچون  بزرگی  تروریستی  پرونده های  در  ربوده، 

حمله بر دانشگاه کابل نیز دست داشته و از طریق 

متویل  را  تروریستی اش  فعالیت های  آدم ربایی، 

می کرده است.

آقای رساج، گفت که اکرث این افراد، در والیت های 

روند  و  شده اند  بازداشت  فاریاب  و  جوزجان  بلخ، 

بازداشت افراد، هنوز هم ادامه دارد.

رییس عمومی امنیت ملی گفت: »در باره ی این که 

به کجا رسیده ایم، چیزی منی گویم، اما در زمینه ی 

نگهداری  آن جا  در  عبدالرئوف  که  نقطه ای  یافنت 

می شود، نزدیک شده ایم و نتیجه هم خواهیم گرفت. 

چندین تن از افراد بازداشت شده، در چندین مرحله، 

از عبدالرئوف ۹ ساله نگهداری می کردند.«

در  بازداشت شده،  افراد  که  گفت  رساج،  آقای 

ترورهای هدف مند نیز دست داشتند و می خواستند 

مزار  شهر  در  دسته جمعی  عروسی  مراسم  یک  بر 

رشیف حمله ی انتحاری انجام دهند.

رساج  آقای  پیش،  هفته  دو  حدود  که  است  گفتنی 

گفته بود که ۲۹ عملیات برای رهایی عبدالرئوف ۹ 

شده  تالشی  نیز  مکان   ۲6 و  شده  راه اندازی  ساله 

است؛ اما متام این فعالیت ها ناکام بوده است.

لباس های  با  آدم ربایان  پیش،  ماه  چهار  از  بیش 

در  مکتب  مسیر  از  را  ساله   ۹ عبدالرئوف  نظامی، 

چندین  اکنون،  تا  زمان  آن  از  ربودند.  بلخ  والیت 

عملیات نظامی برای رهایی او در نقاط مختلف شهر 

مزار انجام شد؛ اما همه به ناکامی انجامید.

خردسال،  کودک  این  رهایی  بدل  در  آدم ربایان 

خانواده اش  از  پول  دالر  میلیون  یک ونیم  از  بیش 

درخواست کرده اند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد، خشونت های اخیر 

حمالت  افزایش  از  و  کرده  محکوم  را  افغانستان  در 

هدف مند در این کشور ابراز نگرانی کرده است.

از  به نقل  در اعالمیه ای که روز جمعه )۲۲ حوت(، 

منترش  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  اعضای 

شده، آمده است که حمالت هدف مند، غیرنظامیان، 

مقام های  رسانه ها،  کارمندان  دولت،  کارمندان 

مدنی  فعاالن  صحی،  کارکنان  عدلی،  و  قضایی 

قرار  هدف  را  مذهبی  اقلیت های  و  برشی  حقوق  و 

می دهد.

این شورا، حمالت هدف مند را مصداق جرایم جنگی 

باید  خشونت ها  که  است  کرده  تاکید  و  خوانده 

دادگاه  به  آن  عامالن  و  یابد  پایان  فوری  گونه ی  به 

کشانیده شوند.

از  تنها  پایدار  صلح  که  گفته اند  شورا،  این  اعضای 

مالکیت   و  رهربی  به  و  همه جانبه  صلح  روند  طریق 

و  دایمی  آتش بس  برقراری  آن  هدف  که  افغان ها 

در  جنگ  پایان  برای  همه  شمول  سیاسی  توافق 

افغانستان باشد، به دست می آید.

شمولیت  بر  متحد،  ملل  سازمان  امنیت  شورای 

واقعی، مساوی و کامل زنان در روند صلح افغانستان 

به  را  صلح  مذاکرات  طرف های  همه  و  کرده  تاکید 

اعتامدسازی، کاهش خشونت  برای  اقدام های الزم 

و حسن نیت ترغیب کرده است.

گفت وگوکننده  طرف های  از  همچنان  اعالمیه،  در 

به تعهدات خود  تا تحت هر رشایطی  خواسته شده 

از جمله حفاظت از غیرنظامیان و قوانین بین املللی 

برشدوستانه پابند مبانند.

در اعالمیه آمده است که شورای امنیت سازمان ملل 

و  افغانستان  در  تروریزم  تهدید  و  افزایش  از  متحد، 

منطقه نگران است.

خربنگاران  مرکز  تازگی،  به  که  است  حالی  در  این 

و  بیان  آزادی  مدافع  سازمان   40 و  افغانستان 

رسگشاده ای  نامه ی  در  جهان،  رسارس  از  رسانه ها 

افزایش  از  متحد،  ملل  سازمان  امنیت  شورای  به 

ابراز  افغانستان  در  خربنگاران  هدف مند  قتل های 

نگرانی کرده است.

در این نامه آمده است که پس از امضای توافق نامه ی 

صلح امریکا – طالبان، حداقل 11 خربنگار و کارمند 

رسانه ای در افغانستان کشته شده اند که اکرث آن ها 

قرار  هدف   عمدی  گونه ی  به  و  کارشان  خاطر  به 

گرفته اند.

حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی، می گوید 

و  مسکو  نشست های  در  افغانستان  حکومت  که 

استانبول رشکت خواهد کرد.

آقای محب که روز شنبه )۲۳ حوت(، در یک نشست 

در حال  که  گفت  می کرد،  کابل صحبت  در  خربی 

مصالحه ی  عالی  شورای  و  خارجه  وزارت  حارض، 

تا سطح اشرتاک سایر کشورها و  ملی، تالش دارند 

طالبان در نشست های پیش رو در مسکو و استانبول 

را مشخص کنند.

و  کشورها  اشرتاک  سطح  اساس  بر  »ما  افزود:  او 

طالبان، هیئت خود را به روسیه و ترکیه می فرستیم. 

هیئت  باشد،  هیئت  حد  در  اشرتاک  سطح  اگر 

اگر  و  کرد  خواهد  رشکت  دولت  گفت وگوکننده ی 

این  در  ما  سطح  هامن  به  کند،  تغییر  سطحش 

نشست ها رشکت خواهیم کرد.«

افغانستان  حکومت  تصمیم  محب،  آقای  گفته ی  به 

برای رشکت در دو نشست پیش رو، قطعی است.

قرار است در هجدهم مارچ، مسکو میزبان نشستی 

مقام های  باشد.  افغانستان  صلح  روند  ترسیع  برای 

و  طالبان  منایندگان  افغانستان،  حکومت  ارشد 

برخی از کشورها، برای رشکت در این نشست دعوت 

شده اند.

همچنان، مولود چاوش اوغلو، وزیر خارجه ی ترکیه نیز 

گفته است که استانبول برای میزبانی از گفت وگوهای 

صلح افغانستان در ماه اپریل آمادگی می گیرد.

از  دیگری  بخش  در  محب،  حمدالله  حال،  این  با 

سخنانش به موضع روسیه در باره ی ادغام طالبان در 

دولت موقت افغانستان اشاره کرده و گفت: »حکومت 

موقت هیچ دردی را دوا منی کند. ما می خواهیم به 

صلح برسیم و طرف هایی که از صلح فرار می کنند، 

موضوعات دیگری از جمله حکومت موقت را مطرح 

می کنند.«

طالبان  در حال حارض،  که  کرد  تاکید  آقای محب، 

برای برقراری صلح واقعی در افغانستان آماده نیستند.

ماریا  حوت(،   ۲۲( جمعه،  روز  که  است  گفتنی 

گفت  روسیه،  خارجه ی  وزارت  سخنگوی  زاخارووا، 

منطقی  حل  راه  فراگیر،  موقت  حکومت  ایجاد  که 

برای ادغام طالبان در فضای مساملت آمیز سیاسی 

افغانستان است.
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خبرونه

د کورنیو چارو وزارت: کابل کې بې 
اسناده موټرو ته د ګرځېدو اجازه نشته

د کورنیو چارو وزارت وایي د بې اسناده موټرو د ثبتونې موده پای ته 

رسېدلې او نور به په کابل کې ټول هغه موټر د پولیسو له خوا ضبط 

يش چې سند ونه لري.

د کورنیو چارو وزارت د یوې اعالمیې په خپرولو رسه ویيل په وروستیو 

کې لیدل شوي چې ترهګر او اختطافګر له بې اسنادو موټرو استفاده او 

په جنایت الس پورې کوي.

د کورنیو چارو وزارت ویيل له دې امله  په کابل ښار کې یې د موټرو د 

اسنادو د کتنې بهیر چټک کړی او د ټولو موټرو سندونه کتل کیږي، ځکه  

په وینا یې د خلکو د ژوند خوندیتوب او امنیت ورته مهم دی.

دا اعالمیه وایي د بې اسناده موټرو د ثبتولو په موده کې چې چا خپل 

موټر ثبت کړي ترې منندوی دي، خو نوره دا موده پای ته رسیدلې او 

چې هرڅوک کابل ښارته له بې اسنادو موټرو رسه د داخلېدو هڅه وکړي 

نو له ځنډ پرته به یې موټر ودرول يش او دوی به ونیول يش.

د کورنیو چارو وزارت اعالمیه وایي کابل به  د نوي کال په ورځو کې 

الرې  دې  له  یې  ځینې  وي، چې  کوربه  اوسیدونکو  د  والیتونو  نورو  د 

مزاررشیف ښار ته د تفرېح په موخه ځي، نو هرڅوک چې کابل ته د تلو 

تکل لري له بې سنده موټرو رسه د داخلېدو دې ډډه وکړي.

د مالیې وزارت د روان ملریزکال د لړم په میاشت کې د هغو موټرو د 

ثبتونې او سند ورکولو لړۍ پيل کړه سند یې نه درلود. د مالیې وزارت 

خلکو ته لومړی دوې میاشتې وخت ټاکلی و چې خپل دا ډول موټر د 

هېواد په ګمرکونو او مستوفیتونو کې ثبت کړي.

پاره نوره هم  له   که څه هم د مالیې وزارت دا موده د یوې میاشتې 

وغځوله، خو الهم ډېرو کسانو خپل موټر نه دي ثبت کړي.

 تردې مخکې د مالیې وزارت ویيل وو چې په وروستیو څو میاشتو کې له 

۳۵ زرو ډېر غیر قانوين موټر ثبت شوي او له دې الرې یې له دوو میلیارد 

افغانیو ډېر عاید د دولت خزاين ته سپارلی دی.

اړه مالومات  په  ته د راوړل شویو غیرقانوين موټرو د شمېر  افغانستان 

نشته او ګمرکونو هم یوازې د هغو موټرو شمېر له تیرو لسو کلونوکې ۴۰ 

زره ښودلی چې په قانوين ډول هېواد ته راوړل شوي دي.

د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا اعالمیه خپره کړې چې تېرکال 

د نوي کال په ورځو کې له کندهار او ورڅېرمه والیتونو څخه سلګونه 

کسان له بې اسناده موټرو رسه کابل ته راغيل وو چې کابل ښار ته د 

ننوتو اجازه ورنه کړل شوه.

د پوهنې وزارت: د ښځینه زده کوونکو 
په ترانو ویلو بندیز د وزارت دریځ نه دی 
د پوهننې وزارت وایني د دغنه وزارت رهنري پنه فرهنګني، هنري او 

ورزيش برنامنو کنې د ټولنو نجوننو او هلکاننو زده کوونکنو د ګنډون حق 

تنه ژمنن دی. دغنه وزارت دا هنوډ نه لنري، چې د زده کوونکنو قانوين او 

تعلیمني حقنوق محندود کړي.

د پوهننې وزارت د ینوې اعالمینې پنه خپرولنو رسه وینيل هغنه مکتنوب 

چنې پنه دې وروسنتیو کنې د کابنل ښنار د پوهننې ريينس لخنوا صنادر 

شنوی، د پوهننې وزارت د موقنف او پالیسنۍ څرګنندوی ننه دی.

اعالمیه وایي د پوهنې وزارت دا موضوع څیړي او د پروسنې تر بشنپړې 

ارزوننې وروسنته بنه، پايلنې لنه خلکنو رسه رشیکنې کنړي او د اړتینا پنه 

صنورت کنې بنه د پوهننې وزارت انظباطني الرې چارې هنم وکاروي.

وزارت وایني لنه هغنه فعالیتوننو مالتنړ کنوي، چنې زده کوونکنو تنه پنه 

ټولنینزو ډلنو کنې لکه د تراننې ویلو، څارنندوی او ورزيش فعالیتونو  لپاره 

دګنډون فرصتوننه برابنروي. وزارت پنه دې برخه کې د ټولنو زده کوونکو 

رضاکاراننه ګنډون هڅنوي او لنه نصناب ننه بهنر برنامو کې يې پنر ګډون 

ویاړي.

د پوهننې وزارت لنه هغنه وروسنته دا اعالمینه خپنره کنړې چنې د کابنل 

ښنار د پوهننې ریاسنت لنه خنوا صنادر شنوي ینوه مکتنوب پنه ښنځینه 

زده کوونکنو ځیننې محدودیتوننه لګنويل وو. پنه خوالنه رسننیو کنې دغه 

مکتنوب سپارښنتنه کنړې وه چې لنه ۱۲ کلونو ښنکته زده کوونکو  نجونو 

او هلکاننو دې د تراننې ویلنو لپناره کار واخیسنتل يش او پنه هغو غونډو 

کنې  لنه ۱۲ کلوننو پورتنه نجونې هنم ترانې ویلنی يش چنې ګډونوال یې 

ټول ښنځې وي.

پنه دغنه مکتنوب کنې ټولنو شنخيص او دولتني ښنوونځیو تنه الرښنوونه 

شنوې چنې لنه دوولنس کلننو پورتنه نجوننو د تراننو ډلنو تنه د نارینه وو 

لخنوا روزننه ننه ورکنول کیږي.

د کابنل د پوهننې ریاسنت دغنه مکتوب پنه هېواد کې د نننه او بهر  ګڼ 

غرګونوننه راوپنارول او هغنه ینې طالباننو پرېکنړو تنه ورتنه ینوه پرېکړه 

وبلله.

سرور دانش: فهرست اقوام برای درج در شناس نامه های الکپترونیکی باید بازنگری شود

سراج: 55 نفر به اتهام اختطاف عبدالرئوف 9 ساله بازداشت شده است

شورای امنیت سازمان ملل خواهان توقف فوری حمالت هدف مند در افغانستان شد

حمدالله محب: حکومت افغانستان در نشست های مسکو و استانبول شرکت می کپند

خبرهای داخلی
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وقتی از خانه بیرون می شود، باعث تحریک دیگران شده و 
جامعه را به فساد آلوده می کند.

می آید  وجود  به  نظام هایی  در  شک،  و  بی اعتامدی  این 
و  کارهای خانه هستند  انجام  به  زنان محکوم  آن،  در  که 
هیچ نوع ارتباطی با مردان، غیر از کسانی که محرم رشعی 
چنین  سایه ی  زیر  طالبان،  ندارند.  می شوند،  پنداشته 
را  آنان  زنان،  از  آنان  این دوری  و  زندگی کرده اند  نظامی 
است؛  کرده  تبدیل  کنرتل  غیرقابل  وحشی ای  مردان  به 
و  ندارند  را  خیابان ها  در  زنان  دیدن  توانایی  که  مردانی 
یا در  و  برود  راه  تصور می کنند که هرگاه زنی در خیابان 
قرار  تجاوز  و  حمله   مورد  حتامً  کند،  کار  مردان  با  جایی 

می گیرد.
مردی  با  زنی  هرگاه  می گوید  که  دینی ای  برداشت های 
است،  شیطان  آن جا  در  سوم  نفر  باشد،  تنها  جایی  در 
بیان گر این نوعی از دیدگاه نسبت به روابط زنان و مردان 
است؛ دیدگاهی که در آن، نقش انسان به عنوان موجودی 
گونه  هر  و  شده  تبدیل  بی اراده  موجود  به  اراده،  صاحب 

اعتامدی به آن، اشتباه پنداشته می شود.
خط کشیدن بین مردان و زنان در جوامع سنتی به خصوص 
جوامع اسالمی، زنان را تبدیل به موجودات باحیایی کرده 
که باید نیازهای جنسی و عالقه ی عاطفی شان را رسکوب 
و پنهان کنند و مردان را تبدیل به کسانی که از هر فرصتی 
اقدام  جنسی شان  عالیق  یا  و  گوش  چشم،  ارضای  برای 
کنند. برای همین است که در افغانستان تا موی زنی از 
و  نگاه می کنند  بیرون می زند، همه چهارچشمی  رورسی 
کافی  است، زنی کنار خیابان بایستد تا ده ها موتر ایستاد 

برآیند  رفتار،  این  کنند؛  همراهی  درخواست  او  از  و  شود 
فاصله ای است که بین زنان و مردان کشیده شده و بسرت 

گرسنگی جنسی را در جامعه افزایش داده است.
به  ظاهراً  مردان  و  زنان  که  توسعه یافته ای  کشورهایی  در 
فعالیت های  زمینه ی  و  یافته اند  دست  مساوی ای  حقوق 
و بسرتهای  آموزشی-تحصیلی  نظام های  در  آنان  مشرتک 
کاری فراهم شده است، روابط زنان و مردان عادی شده و 
هیچ مردی به زنی که حتا لباس نیمه برهنه پوشیده است، 
گیر منی دهد. در افغانستان اما به دلیل غیرقابل دسرتس 
و  دست نیافتنی  موجودات  به  تبدیل  آنان  زنان،  بودن 
خواستنی ای شده اند که پیر و جوان، به دنبال رسیدن به 
آنان از هر طریق ممکن اند و کافی ا ست فرصتی مساعد 
شود تا این عالقه و خواست را مطرح و یا به اجرا بگذارند.

آن چه جهان مدرن را معنا می بخشد، اعتامد به شهروندان 
آن،  در  که  قوانینی  است؛  قوانین  در  اعتامدسازی  و 
شناخته  اراده   دارای  و  آگاه  افرادی  به عنوان  شهروندان 
قابل  دولت ها  برای  هویت شان  و  شخصیت  که  می شوند 
در  که  شده  باعث  شهروندان،  به  اعتامد  این  است.  قدر 
مقابل قوانین احساس مسئولیت بیشرتی داشته باشند و 
طوری به عنوان فرد در جامعه ظاهر شوند که جایگاه شان 
به عنوان شهروندی آگاه و مسئول، نزد قوانین و نهادهای 

اجتامعی آسیب نبیند.
شک  که  مردان  به  شک  نه تنها  معارف،  وزارت  تصمیم 
شک،  این  و  است  جامعه-  از  خاصی  –قرش  آموزگاران  به 
از  خاصی  گروه  و  دولت  نزد  بی اعتامدی  اوج  بیان گر 
مسئولیت  که  گروهی  است؛  آورده  میان  به  را  شهروندان 

زاهد مصطفا

دو  دست آوردهای  رفنت  دست  از  ترِس  که  رشایطی  در 
دهه ی اخیر در پیوند به گفت وگوهای صلح مطرح است، 
ترانه خوانی  منع  بر  مبنی  معارف  وزارت  اخیر  تصمیم 
دخرتاِن باالی 1۲ سال، اقدامی است خوش آمدگویانه به 
طالبان و این نگرانی را به وجود آورده که دولت، ظاهراً روی 
حفظ  و  اخیر  دهه ی  دو  ارزش های  دفاع  از  حرف  صحنه 
امتیازهایی به  به دنبال دادن  نظام می زند و پشت صحنه، 
از این طریق، حسن نیت خود را برای  تا  این گروه است 

این گروه نشان بدهد.
این که  ترانه خوانی دخرتان باالی 1۲ سال، در کنار  منع 
می تواند بسرتسازی برای ورود طالبان تعبیر شود، بیان گر 
است؛  مکاتب  آموزگاران  به  معارف  وزارت  بی اعتامدی 
بی اعتامدی ای که ویژه ی حکومت های بسته و به خصوص 

نظام طالبانی است.
در نظام هایی چون امارت اسالمی طالبان، دولت به اراده 
طوری  را  قوانین  و  است  مشکوک  شهروندان  آگاهی  و 
از  عمالً  شهروندان  همه  باید  آن،  در  که  می کند  طراحی 
سوی نظام حاکم کنرتل شوند و هیچ گونه اعتامدی به آنان 
وجود ندارد. این که طالبان زنان را در خانه حبس می کنند 
اجتامعی- فعالیت های  و  کار  آموزش،  به  منی گذارند  و 

به  گروه  این  شک  بیان گر  باشند،  داشته  نقشی  سیاسی 
آنان این نگرانی را دارند که هر زنی  زنان و مردان است. 

آموزش وپرورش فرزندان این کشور را بر عهده دارند و طبق 
پنداشته  دانش آموزان  معنوی  پدر  اسالمی،  آموزه های 

می شوند.
زمانی که وزارت معارف به این قرش جامعه مشکوک است 
نزد  بتوانند  باالی 1۲ سال  که دخرتان  نیست  و مطمین 
آنان ترانه بخوانند یا آموزش ببینند، دیگر چگونه می توان 
زمینه هایی  و  پرداخت  اعتامد جمعی  برای  بسرتسازی  به 
را جست وجو کرد که در آن زنان و مردان کنار هم فعالیت 
کنند و از همدیگر در بخش های مختلف علمی، هرنی و 

ورزشی آموزش ببینند.
طالبان  ورود  برای  بسرتسازی  بی اعتامدی ای،  چنین 
سفت وسخت،  قوانین  به جز  که  گروهی  ورود  برای  است؛ 
به هیچ کسی باور ندارند و شهروندان در نظام دلخواه این 
گروه، همه افرادی بی اراده و رشوری پنداشته می شوند که 
اگر سایه ی قوانین از رس آنان دور باشد، دست به هرگونه 
جرم و جنایتی خواهند زد؛ حتا حمله به دخرتان زیر سن 
قانونی از سوی کسانی که وظیفه ی آموزش وپرورش آنان را 

به عهده دارند.
این تصمیم وزارت معارف، اقدامی در راستای خواست های 
شهروندان  برای  را  نگرانی  این  و  شده  پنداشته  طالبان 
وارد  طالبان  اگر  که  است  آورده  وجود  به  مدنی  فعاالن  و 
از  نیز  آموزش  حق  شوند،  کشور  این  سیاسی  ساختار 
زمانی  چون  شد؛  خواهد  گرفته  سال   1۲ باالی  دخرتان 
آموزشی منع  ارزش های  از  به عنوان یکی  ترانه خوانی،  که 
به  نیز  را  آموزشی  می شود، احتامل منع دیگر بخش های 
میان می آورد. این، دومین تصمیم مشابهی است که وزارت 

معارف طی چند ماه اخیر گرفته است.
چندی پیش، مکتوبی از آدرس این وزارت به رسانه ها درز 
در  تا صنف سوم  بود؛ کودکان  آن گفته شده  در  کرد که 
مساجد درس بخوانند؛ تصمیمی که پس از اعرتاض های 
از  دخرتان  منع  شد.  لغو  اجتامعی  شبکه های  در  مردم 
خواندن ترانه، دومین تصمیم مشابه وزارت معارف است؛ 
تصمیمی که از سوی یک وزیر ظاهراً تحصیل کرده ی غرب 
نکند  که  می کند  مطرح  را  نگرانی  این  و  می شود  گرفته 
در  طالبان  پیاده سازی خواست های  مهره های  از  یکی  او 
نظام آموزشی افغانستان باشد. کسی که با وجود نگرفنت 
بار دوم است تصمیم  برای  پارملان،  از سوی  اعتامد  رأی 
واپس گرا و طالبانی می گیرد و در پی فروریزی نظام نوین 

آموزشی در افغانستان است.
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یک سالشش ماهاشتراک کپنندگان

8000 افغانی4500 افغانیدفترها و سازمان های داخلی 

4500 افغانی2500 افغانیدانش جویان و خانواده ها 

300دالر  175دالردفترها و سازمان های بین المللی
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خط کشیدن بین مردان و زنان 
در جوامع سنتی به خصوص 

جوامع اسالمی، زنان را تبدیل 
به موجودات باحیایی کرده که 

باید نیازهای جنسی و عالقه ی 
عاطفی شان را سرکوب و پنهان 

کپنند و مردان را تبدیل به 
کسانی که از هر فرصتی برای 

ارضای چشم، گوش و یا عالیق 
جنسی شان اقدام کپنند.

منع ترانه خوانی دختران؛ 

ن لبا طا به  ی  ز بسترسا و  ن  را زگا آمو به  ی  د عتما بی ا


