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به عنوان  دوستم  راحله  انتصاب  با 

غنی،  رییس جمهور  سوی  از  سناتور 

که  آمد  وجود  به  گامنه زنی ها  این 

و  گرفته  قرار  تنگنا  در  حکومت 

گسسته اش  ارتباط  بازسازی  به دنبال 

این مارشال ترک تبار شامل است؛  با 

به  دوستم،  مارشال  موجودیت  چون 

دارد،  که  نظامی ای  اتوریته ی  لحاظ 

هم  طالبان  که  کنونی  رشایط  در 

مذاکره  میز  در  هم  و  نربد  میدان  در 

یافته اند،  دست  دست آوردهایی  به 

و  حفظ  به دنبال  که  حکومت  برای 

توجیه جایگاه خود در میدان نظامی 

طالیی  فرصت  است،  سیاسی  و 

که  است  کلیدی  و  می آید  به حساب 

را می توان  بسته  دروازه های  از  برخی 

با آن باز کرد.

نگذشت  گامنه زنی ها  این  از  دیری 

که به بهانه ی روز رسباز، این مارشال 

دلیل  به  که  کابل  از  فراری  ظاهراً 

به  حکومت  سوی  از  دوسیه سازی 

ترکیه و سپس در شامل به رس می برد، 

تنش های  به  تا  شد  دعوت  کابل  به 

داده  پایان  آمده  وجود  به  سیاسی 

کابل،  به  دوستم  مارشال  سفر  شود. 

هرچند به بهانه ی روز...

به  برگشت 
؛  قبلی سنگر 

مارشال دوستم به جنگ 
طالبان  می رود

کمیسیون حقوق بشر: 
بر  نی  جها معه ی  جا

ی  برا رگیر  د ی  طرف ها
نت ها  خشو هش  کا

کند رد  ا و ر  فشا

؛ فقر سبک  به  یی  ترشو مو
کودکان یک لقمه نان را در جویچه های �گندیده می جویند

در بحبوحه ی ممنوعیت 
ترانه خوانی دختران؛ 

افسانه  نوابی از 
پیش کسوتان آوازخوانی 

زنان در گذشت
و تشناب و حمام است« این کلماتی است که یکی 

َ
لش ا

ُ
»ای  ک

از موترشویان کگنار سرک دانشگاه کابل می �وید. این جوان که 
به نظر می رسد بیشتر از 25 سال...

خروج زودهنگام امریکا از افغانستان؛

بی  غر ی  شهرها به  ت  حمال یا  آ
؟ د می شو ه  کشید

وزارت خارجه  امریکا در یک بازی تازه با 
افغانستان، طرح ۸ صفحه ای صلح را به این 

کشور فرستاده است...

که  کرده اند  اعالم  رسیالنکایی،  مقام های 

مدرسه ی  هزاران  و  ممنوع  برقع  پوشیدن 

اسالمی در این کشور بسته خواهد شد.

عمومی  امنیت  وزیر  ویراسکرا،  بسارات 

کشور،  این  کابینه ی  که  گفت  رسیالنکا، 

طرحی را امضا کرده که بر اساس آن، پوشیدن 

برقع در مکان های عمومی ممنوع خواهد شد.

از  پس  پیشنهادی  طرح  این  او،  گفته ی  به 

آن که از سوی مجلس منایندگان به تصویب 

برسد، اجرایی خواهد شد.

آقای ویراسکرا، استفاده از برقع در میان اقلیت 

مسلامنان در این کشور را پدیده ای »نوظهور« 

و  خوانده  مذهبی«  »افراط گرایی  نشان گر  و 

تصویب طرح ممنوعیت آن را قطعی دانسته 

است.

از  همچنان  رسیالنکا،  عمومی  امنیت  وزیر 

بسته شدن بیش از هزار مدرسه ی اسالمی به 

دلیل نادیده گرفنت سیاست آموزش ملی این 

کشور، خرب داده است.

ویراسکرا افزود: »هیچ کس حق ندارد مدرسه 

باز کند و هرچه دلش خواست به بچه ها یاد 

که  سیاستی  اساس  بر  باید  آموزش  بدهد، 

دولت تدوین کرده انجام شود. اغلب مدارسی 

و  عربی  زبان  تنها  نشده اند،  دولت  ثبت  که 

قرآن تدریس می کنند که این موضوع خیلی 

بد است.«

معاون  احمد،  هیلمی  زمینه،  همین  در 

با  گفت وگو  در  رسیالنکا،  مسلامنان  شورای 

بی بی سی، گفته است که افراد رصف نظر از 

دین شان، حق دارند صورت خود را بپوشانند، 

به این مسئله باید از نگاه حقوقی دیده شود، 

نه از نگاه دینی.

آقای احمد گفت که اکرث مدرسه های اسالمی 

به  درصد   5 فقط  و  شده اند  ثبت  دولت  در 

علیه  باید  که  نپیوسته اند  کشور  این  قوانین 

آن ها اقدام شود.

پوشیدن برقع در رسیالنکا، در سال 2019 

پس از مبب گذاری ها در کلیساها و هوتل های 

این کشور که در آن ها بیش از 250 نفر کشته 

شدند، به گونه ی موقت ممنوع شده بود.

مطرح  حالی  در  رسیالنکا  دولت  طرح  این 

کشور  این  دولت  گذشته،  سال  که  می شود 

با  همسو  را  کرونا  باختگان  جان  سوزاندن 

اکرثیت بودایی در این کشور، اجباری کرد؛ اما 

پس از انتقاد دولت امریکا و گروه های مدافع 

حقوق برش، لغو شد.

ماه گذشته ی میالدی نیز، شورای حقوق برش 

سازمان ملل متحد، قطع نامه ای را در رابطه  به 

نگرانی های حقوق برشی در رسیالنکا از جمله 

رفتار با مسلامنان این کشور بررسی کرد و از 

رسیالنکا خواست تا ناقضان حقوق برش را به 

محکمه بکشاند و برای قربانیان جنگ داخلی 

26 ساله ی این کشور، عدالت را اجرا کند.

رسیالنکا شدیدا این اتهام شورای حقوق برش 

از کشورهای عضو  و  کرد  رد  را  ملل  سازمان 

خواست از این قطع نامه حامیت نکنند.

میلیونی   22 جمعیت  درصد   9 دست کم 

رسیالنکا را مسلامنان، بیش از 70 درصد آن 

تشکیل  هندوها  را  آن  متباقی  و  بوداییان  را 

می دهند.

د ملي مصالحې د عالي شورا رییس 
الکترونیکي  د  عبدهللا  عبدهللا 
نویو  د  کې  سیستم  په  پیژندپاڼو 
غبرګون  اړه  په  زیاتولو  قومونود 
ښودلی او ویلي یې دي چې دا ډول 

کارونه ملي یووالی زیانمنوي.
ښاغلي عبدهللا د یکشنبې په ورځ په 
یوه اعالمیه کې ویلي دي:» په داسې 
لویو  په  هېواد  د  چې  کې  مرحله 
موضوعاتو د خلکو یووالي، اجماع او 
د نظراتحاد ته اړتیاده، په کوچنیو او 
غیر علمي ډلو د لویو قومونو وېشل 
او کوچنیو مسایلو ته لمن وهل د 
خلکو د وحدت او یووالي د زیانمنېدو 
یې  مخنیوی  باید  او  کیږي  المل 

وشي.«
او  احصایې  د  وینا  په  هغه  د   
معلوماتو اداره باید د افغانستان د 
ته  یووالي  او  مصلحت  لوی  خلکو 

په پام سره دا تېروتنه اصالح او له 
وکړي چې  ډډه  کارونه څخه  داسې 
د هېواد لویو ګټو او ملي یووالي ته 

زیان رسوي.
او  احصایې  د  کې  وروستیو  دې  په 
الکترونیکي  د  ادارې  معلوماتو ملي 
پېژندپاڼو په سیستم کې د ۵۴ نویو 
قومونو د ورزیاتولو خبر ورکړی دی. 

د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې 
ویانده رویینا شهابي وایي له بېال بېلو 
رسمي الرو د ځینو قومونو مشرانو د 
الکترونیکي پیژندپاڼو په سیستم کې 
د هغو قومونو د نومونو د ورزیاتولو 
اساسي  په  چې  وه  کړې  غوښتنه 

قانون کې یې یادونه نه ده شوې.
د هغې په وینا همدې ته په پام سره 
د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د 
الکترونیکي پیژندپاڼو په سیستم کې 

۵۴ نوي قومونه ورزیات کړي دي.

می کند بسته  را  می  سال ا رسه ی  مد ر  هزا و  ع  ممنو را  برقع  ن  شید پو نکا  یال سر عبدهللا : د لویو قومونو وېشل ملي یووالی 
زیانمنوي او باید ترې ډډه وشي

تحلیل
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جهان خبر

ی  و ر ش   مو خا ن   گفتما
شهر ی  رها ا یو د

توافقی که
 به صلح نرسید؛ 

طالبان به جنگ 
بهاری شان 

برگشته اند

بر  طالبان  تهاجم  روزها،  این 

افزایش  کشور  امنیتی  پاسگاه های 

یافته و شامر ماین های کنارجاده ای  

نیز از دست در رفته است. از سویی 

بحث  بایدن  جو  که  پس ازاین  هم 

را  دوحه  صلح  توافق نامه  بررسی 

برای  طالبان  گروه  کشید،  پیش 

تداوم تالش رسیدن به خواسته شان، 

دنبال دوستان دیرینه  خود؛ روسیه، 

ایران و دیگر کشورهای منطقه رفت 

افغانستان  در  گروه  این  جنگ  و 

بیشرتی  شدت  روز  هر  گذشت  با 

گرفت.

صلح  توافق نامه ی  امضای  از  پس 

دوحه، امیدواری هایی در افغانستان 

به  رسیدن  برای  جهانی  جامعه ی  و 

صلح با طالبان...

w     w     w.     s     u     b     h     e      k      a      b      u      l.    c    o    m
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چیزی که در عکس می بینید، 
دیوار یکی از خانه هایی است 

که روی آن نوشته...

عبدالله عبدالله، ریگیس شورای عالی مصالحه ی ملی، �فته است که سیاست مداران 
افغانستان باید در باره ی طرح صلح ایاالت متحده ی امریکا، موضع واحد داشته باشند...

عبدالله به سیاست مداران:

 در باره ی طرح صلح امریکا 
موضع واحد داشته باشیم
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قضایای کالن کشوری است، از تقسیم اقوام بزرگ به 

زیرمجموعه های کوچک و غیرعلمی و از دامن  زدن به 

قضایای حاشیه ای که سبب خدشه دار شدن وحدت 

و اتحاد مردم می شود، باید جلوگیری شود.«

اقوام  عالی،  دادگاه  تازه ی  فیصله ی  که  آن جایی  از 

نیز  هزاره  رهربان  می شود،  شامل  را  پشتون  غیر 

علمی  جنبه ی  فاقد  و  غیرمسلکی  را  تصمیم  این 

خوانده اند. رسور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری 

گفته است که هر قومی در افغانستان حق دارد که 

نیز  این  اما  به رسمیت شناخته شود؛  با هویت خود 

و  درست نیست که شاخه و طوایف متعدد یک قوم 

تبار، به عنوان اقوام مستقل و متعدد معرفی کنند.

آقای دانش، در این مورد گفته است: »ما تنها درباره ی 

رسمی  حکم  با  که  گرفتیم  تصمیم  سادات  قوم 

به عنوان هویت مستقل شناخته شود.  رییس جمهور 

برای سایر موارد نیز باید یک تحقیق مستقل علمی و 

تاریخی صورت بگیرد، وگرنه تصمیم های عجوالنه هم 

حکومت را مورد پرسش قرار می دهد و هم در میان 

مردم تفرقه و بی اعتامدی ایجاد می کند.«

حکومت به دنبال چیست؟

در حالی که اداره ی ملی احصاییه و معلومات هدف 

که  خوانده  مشکالتی  به  رسیدگی  را،  فیصله  این  از 

بیش از این اقوام از داشتن هویت مشخص محروم 

که  آگاهان سیاسی می گویند  از  اما شامری  بودند؛ 

این فیصله ریشه در تنش های قومی دارد و به منظور 

»پارچه پارچه« کردن اقوام انجام شده است.

مجلس  در  هرات  مناینده   پدرام،  حبیب الرحامن 

که  می گوید  کابل  صبح  روزنامه ی  به  منایندگان، 

قانون  خالف  احصاییه،  اداره ی  و  حکومت  کار  این 

اساسی، اصول اخالقی و ارزش های ملی است، زیرا 

افزون اقوام برخالف ماده 4 قانون اساسی افغانستان 

است.

آقای  زشت  افکار  و  آلوده  »نیت  گفت:  پدرام  آقای 

غنی و گامشتگانش در اداره ی احصاییه آشکار شده 

مقابل  در  که  کالنی  هویت  سه  آن ها  چون  است؛ 

قدرت  کالن  معادالت  در  می تواند  خودشان  هویت 

نقش داشته باشد را نشانه گرفته و غیر علمی، خالف 

اجزای  به  تاریخی  روایت های  و  اخالقی  ارزش های 

کوچک تر تقسیم کردند.«

رهربان  و  مردم  از  این که  ضمن  مجلس  عضو  این 

سیاسی می خواهد این »سند تفرقه« را نگیرند، تأکید 

تبعیض آمیزی  با چنین عملکرد  می کند که حکومت 

تالش می کند که اقوام ساکن در کشور را تکه و پارچه 

کند.

مجلس  منایندگان  از  دیگر  شامری  حال  این  با 

می گویند که هویت بخشی به هر قوم مشکلی ندارد؛ 

را  اقوام  زیرشاخه های  حکومت  که  آن جایی  از  اما 

مشکل  دچار  شناخته،  مستقل  قوم  یک  به عنوان 

است؛ زیرا این می تواند در قسمت رسشامری نفوس 

این که  سنجش  بلندتری و  درصد  قوم  کدام 

دارد، با چالش های به همراه باشد.

علی اکرب جمشیدی، عضو دیگر مجلس منایندگان، 

رشایط  این  »در  می گوید:  کابل  صبح  روزنامه ی  به 

تالش  مردم  متحد شدن  به  که  می کند  ایجاب 

همه  که  بگیریم  دست  روی  را  فرهنگی  باید  و  شود 

صورت  کارهای  آن  به جای  اما  شویم؛  افغانستانی 

می گیرد که به تکه پارچه شدن مردم سبب می شود و 

ما را از روند ملت شدن دور می کند.«

آقای نوری می افزاید: »اداره ملی احصاییه، بار دیگر 

دست به ماجراجویی و خلق بحران  زده است. البته 

این بار نخست نیست؛ بلکه چندین بار است که این 

اداره هدفمندانه به دنبال تجزیه اقوام و نفاق افگنی 

میان مردم افغانستان است.«

این تصمیم واکنش های زیادی را در مجلس سنا نیز 

مجلس  نایب  ایزدیار،  علم  محمد  است.  برانگیخته 

حوت(،   24( یک شنبه  روز  نشست  در  کشور  سنای 

این مجلس گفت که نرش فهرست اقوام از سوی اداره 

اختالف برانگیز،  تفرقه افکنانه،  اقدام  یک  احصاییه، 

غیرعلمی، غیرواقعی و هدفمندانه است. »این پروسه 

رییس  شود.  متوقف  و  گیرد  قرار  بازنگری  مورد  باید 

احصاییه باید به کمیسیون احضار و پاسخ بدهد.«

افغانستان کشوری با قوم های مختلف است که از دیر 

سال به این سو کنار هم زندگی کرده اند و در قانون 

اساسی نیز نام شامری از قوم های پرجمعیت کشور 

آمده است. با این حال اما دسته بندی اخیر اداره ی 

متفاوت  قبیله های  این که  برای  معلومات  و  احصاییه 

زیر  متفاوت  دسته های  به  را  تاجک  قوم  از  بیشرت 

جدی  واکنش های  است،  کرده  تقسیم  جداگانه  نام 

شهروندان را در پی داشت.

سرمقاله

دو روز پیـش، حمداللـه محـب گفتـه بـود؛ »مـا بـر اسـاس 

سـطح اشـرتاک کشـورها و طالبان، هیئت خود را به روسیه 

و ترکیـه می فرسـتیم. اگـر سـطح اشـرتاک در حـد هیئـت 

باشـد، هیئـت گفت وگوکننـده ی دولـت رشکـت خواهد کرد 

و اگـر سـطحش تغییـر کنـد، بـه هـامن سـطح مـا در ایـن 

نشسـت ها رشکـت خواهیـم کـرد.« نخسـت این کـه ایشـان 

و حکومتـی کـه بـه منایندگـی از آن واژه »مـا« را برایـش بـه 

کار می بـرد، مخالـف طرحـی بود که بر اسـاس آن، نشسـت 

اسـتانبول و از روی حامیـت از آن طـرح، نشسـت مسـکو، 

قـرار اسـت برگزار شـود.

مشـاور امنیت ملی کشـور، در قدم نخسـت بسـیار واضح از 

ناچاری حکومت که باید در نشسـت های یادشـده اشـرتاک 

کنـد سـخن گفته اسـت ولی در پشـت پرده کـه می توان آن 

را معنـی ضمنـی سـخرنانی اش، خوانـد، موضـوع جالب تـر 

و متأسـفانه نگران کننده تـری را نیـز بیـان داشـته اسـت که 

عبـارت از معیـار اشـرتاک حکومت در نشسـت ها بر اسـاس 

»سـطح اشـرتاک کشـورها و طالبان« است.

منی خواهیم بر گزینه نخسـت که اشـاره به سـطح اشـرتاک 

کـه  اسـت  مشـخص  زیـرا  بگیریـم؛  خـرده  دارد  کشـورها 

کشـورهای منطقـه و قدرت هـای جهانی دربـاره ی چگونگی 

افغانسـتان تصمیـم می گیرنـد  برنامه هـای صلـح و جنـگ 

بیرونـی  سیاسـت های  بـه  شـدید  وابسـتگی  از  ایـن  و 

و  خرده گیـری  قابـل  موضـوع  می دهـد.  خـرب  افغانسـتان 

البتـه نه فقـط ایـن بلکـه موضـوع مأیوس کننـده ای کـه باید 

بـه آن بپردازیـم، اشـرتاک حکومت در نشسـت ها بر اسـاس 

معیـاری اسـت کـه طالبـان آن را بـا سـطح اشـرتاک خـود 

می کنـد. تعییـن 

بـا  اسـت  بهـرت  را  مأیوس کننـده  نکتـه  را،  نکتـه  ایـن 

حرف هـای حنیـف امتـر کـه بیشـرت از همـه گویـا عالقه مند 

بـه حضـور در نشسـت ترکیـه و به خصـوص نشسـت روسـیه 

بدهیـم: رشح  اسـت، 

آقـای امتـر در گفت وگـوی تلفنـی بـا وزیـر خارجـه کشـور 

قابل اعتـامد،  دوسـت  به عنـوان  ترکیـه  آمادگـی  از  ترکیـه، 

بـرای میزبانـی دور بعـدی گفت وگوهـای صلـح افغانسـتان 

سـتایش کـرده و بر افزایـش متاس ها و مشـورت ها درباره ی 

اهـداف، دسـتور کار، رشکت کننـدگان و نتایج این نشسـت 

را می تـوان مطابـق  ایشـان  کار  ایـن  کـرده اسـت.  تأکیـد 

بـا  می خواهـد  کـه  سـنجید  محـب،  آقـای  حرف هـای  بـا 

روشـن کـردن جزییـات نشسـت- و فقط نشسـت ترکیـه زیرا 

نشسـت روسـیه بایـد بیشـرت از همـه بـه آقـای امتـر روشـن 

باشـد- تصمیـم بگیـرد کـه آیا بهـرت اسـت هیئت بفرسـتد یا 

بـا شـیوه ی دیگـری وارد جلسـات شـوند.

اوغلـو،  چـاووش  بـا  امتـر  گفت وگـوی  دیگـر  جزییـات  از 

امیـداوری ای اسـت کـه وزیـر خارجـه کشـور آن را بـا وزیـر 

مـی رود  »انتظـار  اسـت؛  گذاشـته  میـان  در  ترکیـه  کشـور 

نشسـت ترکیـه، گامـی بـه جلو در راسـتای تأمیـن آتش بس 

و  خواسـت  بـه  مطابـق  سیاسـی  راه حـل  بـه  دسـتیابی  و 

باشـد.« افغانسـتان  مـردم  اراده ی 

هـم بـرای رشح سـخنان آقـای محـب و هـم بـرای نشـان 

پیـش   نشسـت های  در  افغانسـتان  اوضـاع  وخامـت  دادن 

نهفتـه  امتـر  در سـخنان  کـه  را  مـورد  دو  می خواهیـم  رو، 

اسـت، بیـرون آورده و بـر رس آن فکـر کنیـم. یکـی این کـه 

آقـای امتـر امیـدوار اسـت کـه نشسـت های پیـش رو گامی 

بـه جلـو باشـد و دیگـر این کـه در ضمـن چنیـن امیـدواری ، 

دو  آن  در  افغانسـتان  مـردم  اراده  و  خواسـت  می خواهـد 

نشسـت، در نظـر گرفتـه شـود.

ولـی بایـد روشـن کـرد کـه نظـر بـه گفتـه ی مولود چـاووش 

اوغلـو، وزیـر خارجـه ترکیـه، نشسـت ترکیه الاقل، نشسـتی 

کـه  نشسـتی  بـود.  خواهـد  دوحـه  نشسـت  امتـداد  در 

و  نداشـت  آن هیـچ دسـت آوردی  در  افغانسـتان  حکومـت 

متأسـفانه هیـچ نکتـه ای هـم در آن، مطابـق بـا خواسـت و 

اراده مـردم کشـور نبـود. آقای امتر باید توجه داشـته باشـد 

کـه حتـا رهـربی حکومتـی کـه او وزیـر آن اسـت و مشـاور 

کـه  می کننـد  تأکیـد  دارنـد  حکومـت،  ایـن  ملـی  امنیـت 

معیـار اشـرتاک در نشسـت ها را بـا سـطح اشـرتاک طالبان 

تعییـن خواهنـد کـرد.

روشـن اسـت که برنامه ای بـرای اراده اعـامل اراده مردم در 

کار نیسـت و حتـا امیـدواری ای نسـبت بـه آن دو نشسـت، 

نـزد حکومـت وجـود نـدارد؛ زیـرا مناینـدگان حکومـت - که 

هنـوز مشـخص هـم نیسـتند- فقـط از رس جـرب قـرار اسـت 

بـه روسـیه و ترکیـه برونـد و حتـا اگـر جـربی در کار نباشـد، 

را رشح  برنامه شـان  دارنـد  چنان کـه مناینـدگان حکومـت 

می دهنـد، مشـخص اسـت کـه طالبـان در ترکیـه و روسـیه 

داشـت؛  خواهنـد  باالتـری  دسـت  دوحـه،  هم چـون  نیـز 

زیـرا سیاسـت های حکومـت در هرکـدام از آن نشسـت ها، 

مطابـق بـا عملکـرد طالبـان برنامه ریـزی می شـود.

ک شترا ا جبر  ر  د مت  حکو
ل نبو ستا ا ی  به  نشست ها  

رد ا د ر  قرا مسکو  و   

از آن جایی که فیصله ی 
تازه ی داد�اه عالی، اقوام غیر 

پشتون را شامل می شود، 
رهبران هزاره نیز این 

تصمیم را غیرمسلکی و فاقد 
جنبه ی علمی خوانده اند. 
سرور دانش، معاون دوم 

ریاست جمهوری �فته است 
که هر قومی در افغانستان 

حق دارد که با هویت خود به 
رسمیت شناخته شود؛ اما 

این نیز درست نیست که 
شاخه و طوایف متعدد یک 

قوم و تبار، به عنوان اقوام 
مستقل و متعدد معرفی 

کگنند.

�زارش

عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر

؛  می قو ت  تقسیما
می کند رچه  رچه پا پا را  ملت  که  هی  شتبا ا

در قانون اساسی افغانستان و جریده  ی رسمی وزارت 

عدلیه، نام 14 قوم ساکن در کشور ثبت شده است 

نفوس،  ثبت احوال  مرکزی  اداره  فیصله ی  مطابق  و 

همین  به  تنها  الکرتونیکی  تذکره های  توزیع  هنگام 

به تازگی  اما  می شود؛  داده  تذکره  مشخص  قوم   14

قوم   54 ثبت  از  معلومات،  و  احصاییه  ملی  اداره ی 

خرب  الکرتونیکی  شناسنامه های  سیستم  در  جدید 

داده است.

این اداره با نرش فهرستی از نام زیرشاخه های مختلف 

اقوام غیر پشتون زیر عنوان اقوام جدید، گفته است 

در  را  بیشرتی  اقوام  انتخاب  امکان  تصمیم  این  که 

تذکره های الکرتونیکی فراهم کرده است.

به اساس گفته های اداره ی احصاییه و معلومات، این 

تصمیم از سوی دادگاه عالی افغانستان گرفته شده 

است. رویینا شهابی، سخنگوی اداره ی ملی احصاییه 

و معلومات، به روزنامه ی صبح کابل می گوید که این 

از  برخی  بزرگان  که  شده  گرفته  پس ازآن  تصمیم 

اقوام، از طریق مراجع مختلف رسمی، خواهان درج 

نام قوم شان که در قانون اساسی به صورت رصیح ذکر 

نشده، در شناسنامه ی الکرتونیکی شده بودند.

در  که  است  آمده  اساسی  قانون  چهارم  ماده ی  در 

ازبیک،  هزاره،  تاجیک،   پشتون،  اقوام  افغانستان 

عرب،  ایامق،  نورستانی،  پشه ای،  بلوچ،   ترکمن،  

قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی حضور دارند.

و  احصاییه  اداره  جدید  فهرست  در  حال،  این  با 

معلومات، سیک ها، اهل هنود، سادات، اومر، پراچی، 

گوار،  محمدیان،   شیخ  شاخیالن،   جوگی،  کُرد، 

اشکاشمی،  سنگلیچی،  منجانی،  پامیری،   خلیلی،  

تاتار،   قرلق،   ترک،  شغنانی،  واخانی،   روشنایی،  

مغول، ساکایی، دولت خانی، تایمنی، ال بیگ، قزاق،  

سجانی، غزنویان،  قوشخانیان،  بیات، نیامق، قبچاق، 

نیکپی،  کهگداری،  دیمیرک، میرسیده، جمشیدیان، 

تیموریان،  برالس- سلجوقی،  طاهریان،  افشاریان، 

ابکه،  قوزی،  کاوی،  لقیان،  یفتلی،  ایلخانی،  ارالت،  

بالقی،  اورته  شیخ علی،  کرم علی،  گره یی،   جغتای، 

اویغور، بابریان و فرملی نیز به عنوان قوم اضافه شده 

است.

حوت(،   23( شنبه  روز  آن که  از  پس   تصمیم  این 

همگانی شد، با واکنش های زیادی از سوی رهربان 

و  مجلس  منایندگان  حکومت،  در  رشیک  سیاسی 

شهروندان عادی کشور مواجه شده است.

مصالحه ی  عالی  شورای  رییس  عبدالله،  عبدالله 

ملی در واکنش به این تصمیم، گفته است که چنین 

اقداماتی به وحدت ملی آسیب می زند.

مصالحه ی  عالی  شورای  رییس  عبدالله،  عبدالله 

ملی، به درج اقوام جدید در سیستم شناسنامه های 

که  است  گفته  و  داده  نشان  واکنش  الکرتونیکی 

چنین اقداماتی، به وحدت ملی آسیب می زند.

ضمن  حوت(،   24( یک شنبه  روز  عبدالله،  آقای 

این که از اداره ی احصاییه خواسته است 

درک  را  اشتباه شان  که 

افزوده  کند،  اصالح  و 

مرحله ای  »در  است: 

افغانستان  که 

اتحاد،  نیازمند 

اجامع و توافق 

روی  نظر 
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شوند. تا رسانجام ارزش های مشرتک همه را زیرپوشش قرار 

دهد. فرهنگ باید شخص را به این باور برساند که اگر دوست 

نداریم پای دیوار خانه ی خود رفع حاجت کنیم، پس نباید 

پای دیوار دیگران این کار را انجام دهیم.

ذهن  در  فکری  تنها  آلودگی  از  که  است  حالی  در  این همه 

لحاظ  از  که  کند  خطور  امور  مسئولین  شاید  و  شهروندان 

می کند.  ایجاد  مانع  عمالً  و  می شود  دیده  شهر  در  فزیکی 

مسئولین محرتم، گویا سوراخ دعا را گم کرده اند. این جا نیاز 

است که در کنار نصب آشغال دانی های در کناره های جاده، 

در مورد نهادینه شدن فرهنگ شهرنشینی نیز کار شود. شاید 

در نظر بسیاری از مسئولین امور، دیوارنوشت ها و تبلیغات که 

حتا روی عالیم ترافیکی نصب می شود، هیچ معنای خاصی 

برای داشنت محیط سامل، متام  در حالی که  باشد؛  نداشته 

پدیده های که شهر را زشت می کند و ناخوشایند است و در 

ردیف آلودگی قرار می گیرد.

روی  زباله های  تا  گرفته  فقیر  فروشنده های  فریاد  و  داد  از 

جاده ها و ادبیات کوچه بازاری ما همه، مناسب یک شهر خوب 

نیست؛ در حالی که ما وزارت  اطالعات و فرهنگ،  شاروالی، 

پولیس نظم عامه و ... داریم. در وجود چنین ارگان های کار ما 

به جایی رسیده،  که یکی پیش دیوار خانه دیگری رفع حاجت 

با نوشنت روی دیوار خانه اش، مخاطب را  می کند و دیگری 

دشنام می دهد؛ تا از تکرار این کار جلوگیری کند.

رشم آور است. انجام دهندگان این عمل بدون شک حداقل 

بیشرت از یک سال در شهر زندگی کرده  است؛ در صورتی که 

که  باشد  باور  این  به  زیاد  عده ای  اول  نظر  در  است  ممکن 

دهاتی های تازه وارد در کابل این کار را می کنند.

رو کنرتل می شود.  در  رو  روابط  توسط  روستاها،  در  رفتارها 

روستاها با آن که باشندگان کمی دارند؛ اما هامن انسان های 

کم، توسط همدیگر کنرتل می شوند. روستایی های تازه وارد 

به کابل، قطعاً این احساس را دارد که شدیداً توسط دیگران 

کنرتل می شود. به همین اساس خیلی مواظب اند که باعث 

مشکلی نشوند. همین اشخاص، پس از مدتی به کشفی واقف 

می شوند که در شهری به چنین شلوغی کسی به کسی کار 

تا  به دیگری مربوط شود.  ندارد؛ مگر در موارد که مشخصاً 

وقتی که فرد به چنین نتیجه ای می رسد، کامبیش با زندگی 

که  آشنا می شود  به قدری  آشنا می شود. حداقل  نیز  شهری 

نیست  انداخنت  آشغال  و  حاجت  رفع  برای  هرجایی  بداند، 

سخن  اصالً  دارد.  مشخصی  جای  خود  از  چیزها  این  و 

انجام چنین اعاملی را می توان در  این که ریشه های  کوتاه، 

بی توجهی دولت در امور مدیریت اجتامع پیدا کرد.

به  منی تواند  خوب  شهروندان  بدون  خوب  شهر  شک  بدون 

قاعده ها  نیازمند  مخلوق  محیط  به عنوان  شهر  و  آید  وجود 

است.  جمعی  زندگی  ابعاد  همه ای  در  مشخصی  قوانین  و 

محدوده  یک  در  را  انسان ها  از  بزرگی  جمع  اگر  واقع  در 

شهری  آن جا  بگوییم،  برای شان  کرده  رها  بزرگ  نه چندان 

برای خودشان بسازند؛ قطعاً شهر ایده آل خلق نخواهند کرد. 

رس و سامان دادن شهر به عنوان مکان مناسب برای زندگی 

نیازمند برنامه ریزی و رسپرستی است که توسط دولت ها انجام 

می شود.

با تأسف که دولت مردان ما به نظر می رسد؛ دچار سطحی نگری 

است. این ها تنها در بازی های سیاسی به مهندسی اجتامع 

و مدیریت آن ها می اندیشند. در شهرهای کشور ما، بخصوص 

در کابل فرهنگ، تنها نوع لباس پوشیدن و یا بعضی موارد 

باید  حتا  شهر  باشندگان  حالی که  در  می شود؛  معنا  دیگر 

کوچک ترین رفتارشان مطابق فرهنگ شهری تنظیم شود. این 

از فرهنگ شهری  نیست. وقتی  زور و جرب شدنی  با  مسئله 

نامی برده می شود، منظور فرهنگ مشخص شهری است که 

باید همه ی باشندگان شهر در قالب آن پرورش یافته بزرگ 

جهت  محرتمانه  پیام   حاوی  نوشت ها  دیوار  که  جایی  در 

زباله در مکان مشخصی دیده  انداخنت  از  منع کردن مردم 

می شود، می تواند این واقعیت را آشکار کند که تعداد اندکی 

افرادی در آن نزدیکی ها زندگی می کنند و یا رفت وآمد دارد 

که تابع ارزش های شهری نیست! در چنین مکان ها، افرادی 

که ارزش های زندگی شهری را رعایت منی کنند، تعدادشان 

اندک است. در چنین وضعیتی، کسی منی تواند آشکارا در 

گوشه ی رفع حاجت کند و یا این که آشغال بیاندازند. وضعیت 

از  جلوگیری  زمینه  در  اصالح  به  امید  باشد،  این گونه  اگر 

انداخنت آشغال در هامن مکان زیاد است.

بعضی جاها که  پیام دیوار نوشت ها حاوی توهین است، نشان 

می دهد که تعداد زیادی از افرادی که در آن نزدیکی ها زندگی 

ارزش های  به  می کنند،  رفت وآمد  مسیر  آن  از  یا  و  می کنند 

زندگی شهر پایبند نیستند. با آن که نوشنت و کتابت در این 

شهر با احرتام همراه است؛ اما نویسنده مجبور می شود این 

ارزش را زیر پا کند. در واقع تکرار اعامل ناشایسته ی عده ای 

را  دیوارنوشت  نویسنده ی  ما،  همشهری های  از  قابل توجه 

با لحن تند و توهین آمیز پیامش را بنویسد.  مجبور می کند 

این   می تواند  پیام هایی  چنین  بودن  توهین آمیز  دیگر  دلیل 

توهین آمیز  را  موردنظرش  نویسنده، عمل مخاطب  که  باشد 

می پندارد.

اگر متوجه شده باشید، در شهر ما، توهین با توهین،  مشت 

قاعده  این  می شود.  داده  جواب  خون  با  خون  و  مشت  با 

اما  باشد؛  مختلفی  جوامعی  در  است  ممکن  این که  باوجود 

متأسفانه در شهر ما با شدت بیشرتی وجود دارد. به همین 

دلیل پرخاش های ما خیلی زود به جنگ تبدیل می شود. در 

سایه ای چنین قاعده های است که حتا فرد به خاطر واکنش به 

اعامل دیگران، کامبیش ارزش های خود را نادیده می گیرد. از 

همین »ُموردگاو باشی اگه د اینجه تشناب کنی« پیداست که 

نوشنت برای نویسنده ی این پیام، ارزش داشته؛ اما در جواب 

نوشنت  به  نویسنده  اگر  باشد.  خونرسد  نتوانسته  مخاطبش 

اهمیت منی داد، می توانست جایگزین واژه ی »تشناب« چیزی 

دیگری بنویسد.

که  انجام دهنده ی عمل  به  برمی گردد،  از حقیقت  قسمتی 

عملش منجر به عکس العمل توهین آمیز می شود. ظاهراً در 

کار های  از  دیگران،  چشم  پیش  در  حاجت  رفع  شهر،  این 

تحلیل

چیزی که در عکس می بینید، دیوار یکی از خانه هایی است 

که روی آن نوشته شده: »ُموردگاو باشی اگه د اینجه تشناب 

کابل  شهر  دیوارنویسی های  از  منونه ای  نوشته  این  کنی.« 

است. دیوارنویسی در جامعه شناسی به نام گفتامن خاموش 

کوتاهی  مطالب  حاوی  که  گفتامن ها  این  می شود.  یاد  نیز 

نوشته  نامشخص  برای مخاطب  و  مختلفی  اهداف  به  است 

می شوند.

بیرونی  و  درونی  عامل  دیوارنویسی  عموم  به صورت 

پیام های  با  معموالً  درونی،  عوامل  با  دیوارنویسی  دارد. 

اما  ... همراه است؛  و  اقتصادی، روحی  گالیه آمیز عاشقانه، 

پیام های مشخص  دارد،  بیرونی  عوامل  که  دیوارنوشت هایی 

سیاسی، آگاهی نامه، توهین و یا چیز دیگری در خود دارد.

در شهر کابل انواع گوناگون دیوارنوشت دیده می شود؛ اما در 

این میان، دیوارنوشت هایی که به هدف توهین و اخطار به 

چشم می خورد، مورد تأکید بحث ما خواهد بود. در جاهای 

مشاهده  را  توهین آمیز  دیوارنوشت های  می توان  مختلفی 

نوشته  هدف  دو  به  عموم  به صورت  دیوارنوشت ها  این  کرد. 

می شود. نخست  این که از انداخنت آشغال در مکان مشخصی 

مکان  در  کردن  حاجت   رفع  از  این که  یا  و  کند  جلوگیری 

مشخصی جلوگیری شود.

دیوارنویسی را می توان از چند جهت؛ موقعیت نوشته، لحن 

مخاطب   چون  داد.  قرار  برسی  مورد  نوشته  پیام  و  نوشته 

نویسنده  بنابراین  است،  نامشخص  خاموش  گفتامن های 

مکان مناسبی را برای نوشنت پیامش انتخاب می کند؛ یعنی 

هیچ گاه یک دیوارنویس، پیامی را برای معشوقه اش در جایی 

منی نویسد که ممکن است او آن را نبیند. بدین سان هر جا 

نزدیکی ها  هامن  در  بدانید  می بینید،  عاشقانه  دیوارنوشت 

محبوب نویسنده، بود و باش و یا رفت وآمد دارد.

مسجد  دیوار  روی  توهین آمیزی  پیام  نویسنده  هیچ گاه 

اینجه شاش کند خر است!« چون در  منی نویسد: »هرکس 

این شهر مؤمن و مسلامن هیچ کسی در محدوده های نزدیک 

به مسجد، رفع حاجت منی کنند. اگر کسی چنین کاری کند، 

ممکن است با پرخاش و عکس العمل شدید مردم روبه رو شود. 

از جانب دیگر هیچ نویسنده ای دوست ندارد،  جایی که برایش 

مقدس است، پیام توهین آمیز و رکیک بنویسد.

طاهر احمدی

صبح کابل

شهر ی  رها ا یو د ی  و ر ش   مو خا ن   گفتما

دیوارنویسی را می توان از چند جهت؛ 
موقعیت نوشته، لحن نوشته و 

پگیام نوشته مورد برسی قرار داد. 
چون مخاطب  �فتمان های خاموش 
نامشخص است، بنابراین نویسنده 

مکان مناسبی را برای نوشتن پگیامش 
انتخاب می کگند؛ یعنی هیچ �اه 

یک دیوارنویس، پگیامی را برای 
معشوقه اش در جایی نمی نویسد که 

ممکن است او آن را نبیند.

به دوش مارشال دوستم و امکانات مالی و نظامی آن به دوش حکومت است و 

هدف از این مأموریت، تضعیف طالبان در شامل توصیف شده.

در وضعیتی که طالبان در میدان نظامی تالش دارند به امتیازها 

و دست آوردهای بیش تری دست یابند، این اقدام حکومت و 

در  جنگ   سابقه ی  که  جنگ  میدان  به  دوستم  کردن  وارد 

دوره های مختلف چند دهه ی اخیر را در کارنامه ی نظامی 

دارد، از یک سو، بر وضعیت امنیتی شامل تغییراتی را به 

وجود خواهد آورد و از سوی دیگر، برای حکومت این زمینه 

را مساعد می کند که یکی از مهره های نظامی خوابیده را 

فعال کرده و دست آوردهایش در میدان نظامی افزایش دهد. 

شامل  امنیتی  وضعیت  بر  می تواند  نه تنها  دوستم،  شدن  وارد 

نیز  صلح  گفت وگوهای  در  را  دولت  موقف  که  باشد  تأثیرگذار 

تغییر می دهد.

خلق  به  دوستم  مارشال  تازه ی  مأموریت  این  به  پیوند  در  آن چه 

غنی  آقای  اگر  که  است  این  می انجامد،  نگرانی 

در  به دنبال حفظ جایگاه سیاسی خودش 

به  باشد،  صلح  از  پس  یا  فعلی  نظام 

به  دوستم  چون  مهره ای  افتادن  کار 

رسکردگی 5 هزار رسباز مسلح، می تواند 

بیش تر  قدرت طلبی  این  برای  را  زمینه 

کرده و آقای غنی را به فردی مهارنشدنی 

هرچند،  کند.  تبدیل  افغانستان  در 

آقای  گذشته ی  همکاری های  تجارب 

دوستم و غنی، بیان گر این است که در 

رشایطی حساس، دوستم نه برای آقای 

غنی که برای مردم خواهد جنگید؛ اما 

ویژگی منحرصبه فردی که این چهره ی 

منایش  به  خود  از  ترک تبار  نظامی 

گذاشته است، می تواند گویای صداقت 

قراردادهایی  چنین  در  او  همکاری  و 

باشد و این پایبندی و صداقت، اگر در 

به خصوص  و  ارگ  بی چون وچرای  خدمت 

ارشف غنی قرار بگیرد، نه تنها که چالشی در 

مقابل گفت وگوهای صلح، بلکه در حد مانع 

این گفت وگوها نیز پنداشته می شود.

به منایش بگذارد، عملکرد  از خود  باید  این مأموریت  آن چه مارشال دوستم در 

نظامی با توجه به رشایط افغانستان است و اگر قرار باشد طالبان در میز مذاکره، 

حارض به تن دادن به طرحی شوند که به نفع مردم افغانستان؛ اما به رضر حلقه ی 

به  تبدیل  و  کند  درک  را  وضعیت  دوستم  آقای  باید  باشد،  حکومت  در  خاصی 

مهره ی حکومتی  مانع صلح نشود. اگر در این مأموریت، دوستم به مهره ی آقای 

غنی تبدیل شده و طبق وعده هایی، قسم وفاداری به افراد، نه به نظام یاد کند، 

بدون شک، هر روزنه ای که رس راه صلح باز خواهد شد را می بندد و تنش ها در 

میز گفت وگو را از اینی که هست، بیش تر می کند.

از آقای دوستم که حاال به رتبه ی مارشال رسیده و سابقه ی چند دهه نظامی گری 

این  هدف  می رود  انتظار  دارد،  تجربه  در  را  ناموفق  سیاست ورزی  و  موفق 

مأموریتش را حفظ امنیت و ارزش های مردم دانسته و در راستای تحقق بخشیدن 

به آن چه که مردم انتظار دارند، دانسته و همه انرژی اش را در این مسیر به مرصف 

برساند؛ نه خواست هایی که حلقه ی مشخصی در ارگ به دنبال آن اند. اگر دوستم 

نتواند در این نقش، مردمی عمل کند، بدون شک، تبدیل به مهره ی اجرایی ارگ 

خواهد شد؛ مهره ای که اگر به استفاده ی بدون چون چرای غنی برسد، احتامالت 

برای حفظ قدرت  توجیهی خواهد شد  و  را خواهد بست  به صلح  برای رسیدن 

به حفظ  نشدنی ای  فروکش   عالقه ی  که ظاهراً  و حلقه ی محدودش  غنی  آقای 

وضع موجود دارند و نگه داری آن با هر قیمت ممکن دارند.

آقای دوستم، چیزی شبیه به این مأموریت را در آخرین ماه های سقوط حکومت 

داکرت نجیب نیز به عهده داشت؛ مأموریتی که به لحاظ های مختلف، نارضایتی 

مردم را به دنبال داشت؛ چون افراد زیادی از این ماموریت او و نتیجه اش، راضی 

نبودند.

با  کاری  هم  به  و  گذاشت  کنار  را  نجیب  حکومت  زمان  آن  در  دوستم  آقای 

در  خلق  دموکراتیک  حکومت  سقوط  زمینه ساز  که  چیزی  پرداخت؛  مجاهدان 

افغانستان شد.

دامن گیر  داخلی  جنگ های  که  بود  خلق  دموکراتیک  حکومت  سقوط  از  پس 

افغانستان شد؛ جنگی که میلیون ها کشته و زخمی از شهروندان گرفت و هنوز 

نیز ادامه دارد.

انتخاب سیاستی که در صورت  آقای دوستم در ماموریت پیش رویش و  اکنون 

تغییر در روند کنونی گفت وگوهای صلح افغانستان، پیوسته باید منافع مردم را 

معیار عمل کرد خود قرار بدهد و از بد شدن به مهره ی سیاسی ارگ و بیرون ارگ 

پیش گیری کند.

با  و  کرده  عمل  پیش  از  محتاط تر  باید  دوستم  آقای  بار  این  دیگر،  سوی  در 

پشت  می کند،  دریافت  ارگ  بیرون  حلقه ی  از  که  وعده هایی  و  بی برنامگی 

شهروندان را نباید در برابر گروه طالبان و کشورهای منطقه خالی بگذارد.

زاهد مصطفا

این  غنی،  رییس جمهور  سوی  از  سناتور  به عنوان  دوستم  راحله  انتصاب  با 

بازسازی  به دنبال  و  گرفته  قرار  تنگنا  در  که حکومت  آمد  وجود  به  گامنه زنی ها 

موجودیت  است؛ چون  ترک تبار شامل  مارشال  این  با  ارتباط گسسته اش 

رشایط  در  دارد،  که  نظامی ای  اتوریته ی  لحاظ  به  دوستم،  مارشال 

به  مذاکره  میز  در  هم  و  نربد  میدان  در  هم  طالبان  که  کنونی 

دست آوردهایی دست یافته اند، برای حکومت که به دنبال حفظ 

و توجیه جایگاه خود در میدان نظامی و سیاسی است، فرصت 

طالیی به حساب می آید و کلیدی است که برخی از دروازه های 

بسته را می توان با آن باز کرد.

دیری از این گامنه زنی ها نگذشت که به بهانه ی روز رسباز، این 

از سوی  دوسیه سازی  دلیل  به  که  کابل  از  فراری  مارشال ظاهراً 

حکومت به ترکیه و سپس در شامل به رس می برد، به کابل دعوت 

سفر  شود.  داده  پایان  آمده  وجود  به  سیاسی  تنش های  به  تا  شد 

مارشال دوستم به کابل، هرچند به بهانه ی روز رسباز صورت گرفت؛ 

این  به  پیوند  در  بودند که  اتفاقاتی  اما همه چشم به راه 

از  قسمتی  حکومت،  و  افتاد  خواهد  سفر 

باری که گفت وگوهای صلح و پیرشوی 

طالبان در میدان نربد به وجود آورده 

است را، به دوش او خواهد گذاشت.

اطالعاتی  به  کابل،  صبح  روزنامه ی 

 23( شنبه  روز  که  است  یافته  دست 

جلسه ی  در  دوستم  مارشال  حوت( 

است؛  شده  دعوت  ارگ  امنیتی 

منابعی از ارگ به صبح کابل گفته اند 

دوستم  آقای  حضور  از  هدف  که 

سپردن  ارگ،  امنیتی  نشست  در 

نظامی  این  به  تازه  مأموریت 

کارکشته ی افغانستان بوده است. 

اساس  به  مأموریت،  این  طبق 

جزییاتی که به دست صبح کابل 

رسیده، قرار است مارشال دوستم 

و 5 هزار  برگردد  به شامل  دوباره 

نفر را با کمک مالی و نظامی دولت، 

بر  کند.  بسیج  طالبان  با  مبارزه  برای 

این مأموریت، جمع آوری رسبازان  اساس 

؛  قبلــی ســنگر  بــه  برگشــت 
مارشال دوستم به جنگ طالبان می رود

شهر خوانی
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احمدزی اضافه می کند که با وجود آن که تحقیق اداره 

ملی احصاییه و معلومات کاهش فقر را نشان می دهد؛ 

اما هنوز آمار بیکاری بلند است. او در ادامه  سخنانش 

راه اندازی  با  اجتامعی  امور  و  کار  وزارت  می گوید، 

فرستادن  و  حرفه ای  و  فنی  آموزش های  برنامه ها  ی 

کارگر به صورت رسمی به کشورهای خارج در نظر دارد،  

سخنگوی  گفته ی  به  دهد.  کاهش  را  بیکاری  سطح 

وزارت کار و امور اجتامعی، این وزارت با کشور امارات 

همین که  است.  کرده   امضا  را  کارگر  اعزام  توافق نامه 

اول یک هزار  آمادگی کند، در مرحله  اعالم  این کشور 

این کشور فرستاده خواهد  به  امتحانی  به صورت  کارگر 

شد. او چنین ادامه می دهد: صحبت های وزارت صحت 

خلیج  حوزه  کشورهای   بخصوص  دیگر  کشورهای  با 

نیز   ... و  کویت  قطر  عربستان،  بحرین،  قبیل مرص،  از 

جریان دارد.

یکی از موترشویان که منی خواهد نامی از او در گزارش 

برده شود، می گوید: »اگر به مه کاری با معاش 15 هزار 

بتین، هرگز اینجه منی آیم؛ اگر آمدم، مره همینجه دار 

»تو  می گوید:  غنی  رییس جمهور  به   خطاب  او  بزنید!« 

که منی تانی شکم غریباره سیر کنی، باز تو خوده پاچا 

می گیری؟« این جوان با جدیت و پرخاشگری می گوید: 

»اگه دولت مره با سنگ بزنه، با خشت بزنه، مه از این جه 

منیروم؛ چون مجبور استوم.« به گفته ی این جوان، چند 

را  او  ناحیه سوم شهرداری، وسایل  روز پیش کارمندان 

شکسته و به او رضر وارد کرده است.

بیشرت موترشویان کنار خیابان دانشگاه کابل در کنار فقر 

از کارمندان ناحیه و پولیس ترافیک این ناحیه نیز دل 

این موترشویان می گوید:  از  ندارد. جواد، یکی  خوشی 

تشنابای  و  می بره  بچاره  کُل  میایه،  ناحیه  دفه  »یگان 

ناحیه ره رسشان پاک می کند.« زملی، دوست جواد با 
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کار  د  ماره  »اونا  می گوید:  ترافیک  پولیس  از  شکایتی 

منی مانن؛ میگن کار نکنین که رسکاره خراب می کنین، 

باز خودشان رنجر خوده رس ما مفت می شوین.«

جمشید 18 سال دارد و با شکایت از کارمندان ناحیه 

می گوید: »که آمدن، ماره می دوانه. ما که فرار کدیم کُل 

چیز ماره کتی خود می برن. هرچه که د گیر شان بیایه 

منی مانن.«

نه تنها در معرض  دارند؛  راه درآمد  این  از  اشخاصی که 

آن ها  کار،  این  بلکه  دارند،  قرار  بیکاری  و  شدید  فقر 

داکرت  می دهد.  قرار  نیز  صحی  مشکالت  معرض  در  را 

محب الرحامن تورکی، با آلوده خواندن آب  جویچه های 

کنار جاده ها به انواع میکروب ها می گوید، ممکن است 

این میکروب ها به کسانی که موترشویی می کنند انتقال 

یافته و باعث امراض انتانی )عفونی( شود. داکرت تورکی 

همچنان در مورد خطر مریضی های که این موترشویان 

در معرض آن قرار دارد می افزاید، حتا ممکن است این 

در  او  شوند.  تداوی ناپذیر  جلدی  امراض  دچار  افراد 

به  امراض  است  ممکن  می گوید،  گفته هایش  ادامه ی 

اما  یابد؛  انتقال  نیز  دیگران  به  کار،  این  از  آمده  وجود 

هنوز چنین چیزی جدی به نظر منی رسد.

می گوید  که  است  کسانی  از  یکی  دوازده ساله  جواد 

زمستان امسال به مدت یک ماه در خانه به شدت مریض 

شده و خوابیده است. او می گوید: »یک دفه ایتو مریض 

شده بودم که یک ماه د خانه افتاده و بیخی گنگس شده 

بودم.«

این درحالی است که وزارت صحت کشور توجه خاصی 

دست گیر  ندارند.  بزرگ ساالن  و  کودکان  گروه  به این 

صبح کابل  به  روزنامه ی  وزارت  این  سخنگوی  نظری، 

می گوید: »وزارت صحت، کدام برنامه مشخصی در این 

زمینه ندارد.«

افغانی بیشرت از صبح تا شام با آب آلوده ی جویچه موتر 

شهروندان را بشوید.

در یک سال گذشته به دلیل همه گیری کرونا و افزایش 

که  است؛  یافته  افزایش  نیز  کار  کودکان  شامر  فقر 

شامری از این کودکان ناچارند با آب آلوده ی جوی موتر 

شهروندان را بشویند تا نانی به دست بیاورند.

 عبدالفتاح عرشت احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور 

اجتامعی می گوید: آمار بیکاری در افغانستان بلند است 

و درآمد بیشرت خانواده ها به قدری که باید باشد نیست 

به همین  دارند؛  کمی  بسیار  درآمد  آن ها  از  تعدادی  و 

خاطر کودکان شان را به کار می فرستند. به گفته ی آقای 

در کشور مرصوف  میلیون کودک  احمدزی حدود 1.2 

کار های شاقه هستند. نرصت یکی دیگر از موتر شویان 

است که می گوید 50 ساله است. او در جواب این سوال 

که چرا چنین کاری را برگزیده، می گوید: »مجبوری است 

بیادر! ای کارا کُلش مجبوری است.«

در گفت وگویی که با بیشرت آن هایی که در کنار حاده با 

آب جوی موتر می شویند داشتم، فقر را دلیل اصلی این 

کارشان دانستند.

نرصت که موهای  رسش یک رنگ سفید شده. او پیش از 

حکومت مجاهدین، 12 سال کارمند امنیت ملی بوده و 

آخرین رتبه ای که از نظام کسب کرده، رتبه ی دگروالی 

گاهی  شام،  تا  صبح  از  است،  مجبور  اکنون  او  است. 

از آب  استفاده  با  و گاهی  بفروشد  از کراچی اش تخمه 

ناپاک جویچه موتر بشوید. او می گوید روز 100 تا 150 

خانواده   بسنده ی  که  می کند  درآمد  راه  این  از  افغانی 

هفت نفره اش نیست.

در  بیکاری  و  فقر  سطح  که  می پذیرد  احمدزی  آقای 

که  است  این  ما  تالش  می گوید،  او  است.  باال  کشور 

آقای  دهیم.  کاهش  عمومی  به صورت  را  بیکاری  و  فقر 

»ای  کُلش اَو تشناب و حامم است« این کلامتی است که 

یکی از موترشویان کنار رسک دانشگاه کابل می گوید. 

این جوان که به نظر می رسد بیشرت از 25 سال نداشته 

باشد، از صبح تا شب میان آلودگی است. او صبح زود 

تا شام  به موقعیتش  با رسیدن  و  بیرون می زند  از خانه 

با آبی که در جوی کنار خیابان  موترهای شهروندان را 

می ایستد، می شوید.

خانواده ی  و  مادر  نابینا،   و  پیر  پدر  کار شکم  این  با  او 

نهاد  یک  در  پیش  سال  دو  می کند.  سیر  را  خودش 

خصوصی صفاکار بوده؛ اما پس از ورشکست  شدن آن 

دیگری  کار  این که  دلیل  به  او  است.  بیکار شده  نهاد، 

یک  دولچه،  سطل،  منی تواند،  دست وپا  خودش  برای 

مایع ظرف شویی، برس و مقداری پارچه کهنه را از خانه 

برمی دارد و به کاری رشوع می کند که تا اکنون مرصوف 

آن است.

و  جوانان  کابل،  جاده های  از  شامری  کناره های  در 

آلوده ی جویچه های  آب  از  استفاده  با  زیادی،  کودکان 

کنار خیابان  موتر می شویند. شامری از آن ها در خیابان 

و  آمده اند  گرد  شهرداری-  سوم  -ناحیه  کابل  دانشگاه 

جوی،  آب  از  شهروندان  موتر  کردن  پاک  با  را  روزشان 

می گذرانند.

در میان موترشویان، زملی، کودکی که 13 سال دارد به 

چشمم می خورد. او که تا صنف سه درس خوانده با دو 

برادر دیگرش در این جا موترشویی می کند.

زملی می گوید که پدرش کارگر روزمزد است و منی تواند 

به تنهایی از پس هزینه ی خانواده برآید؛ به همین دلیل 

موتر  که  می فرستد  را  برادرش  دو  و  او 

خانه  به  پولی  تا  بشویند  را  شهروندان 

تا   100 روزانه  که  می گوید  زملی  بربند. 

250 افغانی درآمد دارد و با تاریک  شدن 

کابل  کمپنی  در  که  خانه شان  به  هوا 

است می رود و فردایش دوباره به رس کار 

برمی گردد.

و  کابل  دانشگاه  روبه روی  خیابان  در 

و  زملی  کنار  در  عالی،  تحصیالت  وزارت 

موترشویی  با  زیادی  مردان  برادرانش، 

زندگی شان را می گذرانند.

کابل  دیگر  باشنده ی  دوازده ساله  جواد 

از  را  آب  لکه های  با دستان کوچکش  که 

به  را  توجهم  می کند،  پاک  موتری  روی 

خود جلب می کند. به گفته ی خودش او 

در  موترشویی  مرصوف  است  سال  چهار 

کنار جاده ی دانشگاه کابل است. او پیش 

از چاشت به مکتب قلعه واحد برای درس 

موترشویی  به  چاشت ها  از  پس  و  می رود 

می رود. او می گوید که پیش ازاین  کار، با 

از  یکی  در  افغانی   600 ماهانه ی  معاش 

اما  تعمیرگاه های شهر کابل کار می کرد؛ 

ناچار  اقتصادی خانواده  ناتوانی  دلیل  به 

شد آن کار را رها کرده و برای یافنت چند 

�زارش

طاهر احمدی

؛ فقر سبک  به  یی  ترشو مو
کودکان یک لقمه نان را در جویچه های �گندیده می جویند

صبح کابل
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ارزش های  اجتامعی،  آداب  مردانه،  و  زنانه  نقش های 

و  خانوادگی  بزرگان  و  مردان  از  اطاعت پذیری  اخالقی، 

قومی، گرایش های زیبایی شناسانه، تصورات و ذهنیت های 

و  اجتامعی  و  خانوادگی  مسئولیت پذیری  اسطوره ای، 

است،  تعیین کننده  و  مهم  زندگی  سبک های  به طورکلی 

و  پذیرنده  بیشرت  بلکه  ساز،  دگرگون  و  مبتکرانه  نه  اما 

مثال  است.  مانده  میراث  به  برایشان  آن چه  تداوم دهنده 

قلمروهای  در  می شود:  مربوط  ازدواج  موضوع  به  دیگر 

مختلف افغانستان بد دادن و بدل دادن هنوز رایج است؛ 

دخرتان در انتخاب شوهرانشان از آزادی کاملی برخوردار 

او  خانه  در  و  دخرت  از  پرس  نامزد  دیدوبازدید  منی باشند 

منع است. رسپیچی از این هنجارها و ارزش های فرهنگی 

می تواند انواع مجازات و حتا مرگ را در پی داشته باشد.

در افغانستان خروج زن از منزل بدون اذن شوهر هم از نظر 

دینی و هم از نظر رشیعت جایز شمرده منی شود در حوزه ی 

شکست  عمده ی  دالیل  از  یکی  تاریخی  جامعه شناسی 

را در بی حرمتی به حریم رشف و عزت و  امانی  اصالحات 

ناموس جامعه دانسته اند؛ یعنی مسئله کشف حجاب. 

در  که  بود  فرهنگی  سمبولیک  حرکت  یک  حجاب  کشف 

کشورهای ترکیه، ایران و افغانستان موردتوجه قرار گرفت. 

این حرم سمبولیک پیام آزادی زنان از زیر چرت سنت های 

داشت  همراه  به  را  مردساالر  آفرین  و سلطه  زا  محدودیت 

که به هرحال به ناکامی منجر شد. مثال ها از نوع بازتولید 

فرهنگی مردساالر و سلطه جویانه در کشور ما فراوان اند. در 

حوزه آموزش رسمی، در مکاتب و دانشگاه ها نیز نقش های 

متامیز زنانه و مردانه آموزش داده می شوند و ارزش گذاری 

می شوند و به طور واضح به نقش پرسان و مردان در حوزه ی 

رهربی  و  مدیریتی  سطوح  و  درمان  و  صحت  آموزش، 

نیز  سیاست  حوزه ی  در  می شود.  داده  اولویت  سازمان ها 

زنان در مشارکت یا عدم مشارکت شان تابع مردان اند. 

حضور  ملت  فرهنگی  بازتولید  امر  در  زنان  کلی  به طور 

تعیین کننده دارند، فعال اند، اما نه انتخاب گرایانه و دارای 

و  آنان  نقش  ایفای  نوع  مستقالنه.  تصمیم گیری  اختیار 

ساختاری  تعینات  چارچوب  در  مشارکت شان  چگونگی 

ساختارها  این  تداوم  در  آنان  و  می یابد  معنا  مردمحور 

خود نیز نقش عامل را دارند. سخن حکیامنه ای است که 

ظلم پذیری  و  مظلوم  وجود  به خاطر  ظلم  تداوم  می گوید، 

از انتصاب فراقانونی و دیکتاتورمآبانه  ی رنگینه حمیدی 

یعنی  و فرهنگ ساز کشور  وزارت مردم  پایه ای ترین  در 

وزارت معارف بیش از نه ماه منی گذرد. نه ماه پرکار و 

دو  اندک  به دست آوردهای  زدن  پربار جهت شبیخون 

دهه ی گذشته. رنگینه حمیدی که با پشتیبانی ناچیز 

از  حامیت  پوشالی  برنامه ی  راستای  در  آگاهی  و  علم 

به  حکومت داری  روند  در  آنان  ساخنت  دخیل  و  زنان 

است  شده  گامشته  کشور  آموزش وپرورش  وزیر  سمت 

در تبانی با تندروترین بنیادگرایان ابتدا روند اصالحات 

آغاز  آن  کارمندان  بی رویه  عزل  با  را  معارف  وزارت  در 

کرد و در تالشی مذبوحانه خواست مکاتب را به مراکزی 

بفرستد که طی 4 دهه تنور جنگ و تندروی در کشور را 

گرم نگه  داشته اند و اینک با وقاحت متام می کوشد تا 

صدای زنان را کوردالنه سانسور کند.

با  نامیمونش  ماموریت  ماه  نه  در طی  رنگینه حمیدی 

اول  بانوی  و  رییس جمهور  شخص  مستقیم  پشتیبانی 

قهارانه تالش کرد تا راه را به سمت امارت سیاه طالبانی 

منایش  به  خود  از  تبحری  راستا  این  در  و  کند  هموار 

گذاشت که بدون شک طی دو دهه  ی گذشته هیچ یک 

حکومتی،  درون  خواه  امارت  تندروان  و  طالبان  از 

نتوانستند انجام دهند.

در نخستین اعالمیه ی ریاست 

تبانی  با  شهر  معارف 

معارف  وزارت  مستقیم 

است  آمده  به رصاحت 

که ترانه خوانی دخرتان 

در  سال   12 از  باالتر 

مختلط  اجتامعات 

ممنوع ست و دخرتان 

باالتر از 12 سال رصفاً 

حق  اجتامعاتی  در 

نی  ا نه خو ا تر

که  دارند 

مخاطبان آن به صورت کامالً یکدست زنان باشند.

چنان چه از تک تک واژه ها و بندهای نخستین اعالمیه   

گونه  ی  به  اعالمیه  این  پیداست،  شهر  معارف  ریاست 

دخرتان  و  زنان  صدای  سانسور  جهت  عامدانه 

)منظورمان از دخرت جنس مؤنث زیر 18 سال است( 

نخستین  در  معارف  وزارت  سخنگوی  و  شده  گرفته 

روزها، این اقدام را به نام درخواست والدین و مجلس 

سنا توجیه کرد.

 اما حال که این طرح ننگین با مقاومت افکار عمومی 

موضع گیری های  معارف  وزارت  است  شده  مواجه 

پس  مضحک  اعالمیه ای  صدور  با  را  اولیه  اش 

موجه  منی تواند  هرگز  که  اقدامی  گرفت. 

تندروانه  ی  و  طالبانی  ماجراجویی های 

باشد.  حمیدی  رنگینه  شخص 

ماموریت  از رشوع  رنگینه حمیدی 

نامرشوع کاری اش همواره تالش 

متکربانه ترین  تا  است  کرده 

به  را  بنیادگرایانه  طرح های 

به  امارت طلبان  از  نیابت 

عمومی  افکار  گفتامن 

طریق  این  از  تا  بگذارد 

در  عمومی  افکار  مقاومت  میزان  از  دقیقی  سنجش 

مقابل عقب  گرد احتاملی کشور به سمت اماراتی شدن 

را سنجش کند.

عقب گرایانه  اقدامات  مقابل  در  ارگ  سکوت 

می سازد  ثابت  به خوبی  معارف،  وزارت  در  گامشته  اش 

برای  رییس جمهور  ارگ و شخص  نوحه رسایی های  که 

حفظ  جهت  نوحه رسایی  جمهوریت  از  دفاع  و  حفظ 

ارگ  و  است  بوده  تیمی  و  شخصی  قدرت  بقای  و 

و  مردم ساالری  و  جمهوریت  به  وقعی  کوچک ترین 

مشخصه های آن قایل نیست.

از سایر هم رزمان  نیابت  به  تشکل بیداری بدین وسیله 

اعالم می دارد که توجیهات و اعالمیه های بعدی وزارت 

تند  واکنش های  از  پس  معارف شهر  ریاست  و  معارف 

فعالین مدنی-اجتامعی و افکار عمومی کشور با نیتی 

اغفالی اما ناشیانه صادرشده و به هیچ عنوان پذیرفتنی 

نخستین  در  که  گرفت  خواهیم  آرام  زمانی  ما  نیست. 

هرگز  که  مقامی  از  حمیدی  رنگینه  شخص  اقدام 

سزاوارش نیست برکنار و به جرم پا گذاشنت روی خط 

قرمزهای نظام و خلق بی نظمی و تشویش برای افکار 

درسی  تا  شود  محاکمه  حساس  زمان  این  در  عمومی 

برای سایر ماجراجویان تندرو و امارت طلب باشد.

است. اشاره به دو مثال دیگر، خارج از قلمرو افغانستان که 

عمق و دامنه ی چگونگی بازتولید مردساالرانه ی فرهنگی را 

نشان می دهد، پایان بخش سخنانم خواهد بود.

استعامر  سلطه ی  از  رهایی بخش  منازعات  به  اول  مورد 

به نحوی،  مبارزات ضد استعامری  تاریخ  مربوط می شود. 

تاریخ و گفتامن زنانه سازی و به عبارت بهرت تاریخ بازتولید 

است.  مبارزات  این  درون  در  زنان  فرو دستانه ی  فرهنگی 

رهربان جنبش های رهایی بخش ضد استعامر، حتا کسانی 

مثل فرانتس فانون گفته اند، قدرت های استعامری، مردان 

از  ناتوان  هدایت،  نیازمند  منفعل،  را  خود  سلطه ی  زیر 

بی فرهنگ  و  رسکش  شهوت ران،  رمانتیک،  خود،  اراده ی 

نسبت  زنان  به  دیرباز  از  که  صفاتی  هامن  می دانند، 

و  رهایی  برای  راهی  تصویر،  این  انکار  و  شده اند  داده 

بینی«  برتر  »مرد  نوع  این  است.  تصور شده  توامنندسازی 

این  در  زنان  فرعی  جایگاه  استعامری  ضد  جنبش های 

جامعت های ملی را موجه جلوه داده است.

در  سیاسی   – فرهنگی  پلورالیزم  مدعیات  به  دوم  مورد 

به  به طور کلی  یا  امریکای شاملی  و  اروپای غربی  جوامع 

غرب مربوط می شود. منتقدان در تالش برای فهم و تبیین 

دموکراسی  مدعی  مدرنیته  بر  حاکم  پنهان  ساختارهای 

سیاسی  و  فرهنگی  پلورالیزم  شعار  معتقدند  کرثت گرا، 

ارزش های  و  اقلیت ها  حقوق  به  احرتام  نشان  ظاهر  در 

دموکراسی است؛ اما در عمل با نوعی سلیقه گرایی فرهنگ 

این  در  دارد.  پنهان رسوکار  نوعی مترکزگرایی  با  و  غربی 

کشورها، به ویژه در برخورد با مهاجران و اقلیت های قومی 

در  »بی خطر«  که  فرهنگ شان  از  جنبه هایی  مذهبی  و 

به تداوم سلطه فرهنگ مسلط  نظر گرفته می شوند و حتا 

و تحت حامیت قدرت حاکم کمک می کنند، اجازه تداوم 

منافع  راستای  در  که  دیگری  جنبه های  و  می شود  داده 

اشکال  به  می شوند،  گرفته  نظر  در  خطرساز  آینده شان 

پیدا و پنهان دچار اضمحالل و نابودی و ضعف می شوند. 

اجازه ی  مهاجرین  به  مثالً  که  کشورهاست  همین  در 

رشکت در انتخابات محلی داده می شود، اما از رشکت در 

فرهنگی  کرثت گرایی  می شوند.  بازداشته  ملی  انتخابات 

جوهرگرایانه  و  باورانه  ذات  نگاه  ترویج  به  آگاهانه  به طور 

امکان  آن  پی  در  و  منجر می شود  فرهنگی  تفاوت های  به 

میان  و  فرهنگی  درون  پویایِی  و  فرهنگ ها  میان  تعامل 

فرهنگی را پایین می آورد. دلیل آن نیز می تواند این باشد 

که پاره فرهنگ ها را ذاتاً متفاوت و بیگانه از هم به تصویر 

می کشد و به رشد تعصبات در میان گروه های فرهنگی و 

قومی دامن می زند.

پدیده ی پلورالیزم فرهنگی با بازتولید خصایص فرهنگی در 

دخرتان  ختنه ی  کودکان،  ازدواج  مانند  اقلیت ها  فرهنگ 

بی خطر  مسلط،  سیاسی  نظام  و  فرهنگ  برای  که   ... و 

تصویر  به  را  پیرشفته  و  عقب مانده  جهان  می باشند، 

موقعیت های  بازتولیدی،  فرایندهای  این  در  می کشد. 

فرودست زنان به نوعی تداوم می یابد. البته قابل ذکر است 

بازتولید  نیز  غربی  جوامع  مسلط  فرهنگ  درون  در  که 

دارد. جنبش های  جریان  قویاً  زنان  فرودستانه ی  فرهنگی 

سایر  نیز  و  آن ها  نقادانه ی  کاوشگری های  و  فمینیستی 

از  تا  تالش اند  در  رهایی بخش،  و  انتقادگرا  رویکردهای 

منایند.  پرده برداری  پنهان شده  سلطه ی  ساختارهای  این 

در  پلورالیزم  میان  که  کرد  ادعا  می توان  به این ترتیب 

دارد.  وجود  عمیقی  شکاف  عمل  در  پلورالیزم  و  اندیشه 

می بینم که دامنه و عمق بازتولید فرهنگی جنسیت محور 

فکورانه  حرکت های  مستلزم  و  زیاد  بسیار  سلطه جویانه  و 

عرصه ی  آزادی خواهان  و  اندیشان  روشن  محققانه ی  و 

انسانیت است.

در  جمله  از  برشی  جوامع  متام  در  آرزومندم  پایان  در 

پرسش های  خلق  و  مسایل  این گونه  طرح  به  افغانستان 

ارتباطی مختلف  و  رسانه ای  امکانات  از  استفاده  با  جدید 

و  گردد  توجه  عملکردی  و  معرفتی  گوناگون  حوزه های  در 

و  پیامدها  و  جامعه  در  ستمدیدگی  چرایی های  مورد  در 

اجالس ها،  سمینارها،  برگزاری  طریق  از  آن  راه حل های 

اقدامات جدی  نشست ها و نرشیه های علمی – تحقیقی، 

صورت گیرد.

در  ساالری  مرجعیت  ناپسند  خصال  از  تا  شود  تالش 

گردد.  اجتناب  علمی  و  فلسفی  دینی،  معرفت  قلمروهای 

بسیاری از این قلمروهای معرفتی ازجمله نظریه های علمی 

واقعیت های  ایدیولوژیک  پوششی  چونان  غرب  در  رایج 

جامعه و چگونگی تداوم نظام های سلطه را از نظرها پنهان 

می سازند.

در  را  توده ها  به  رهایی بخش  آگاهی های  انتقال  نخبگان 

مرکز برنامه ها و فعالیت های خویش قرار دهند. این موضوع 

در آسیب شناسی جریانات روشنفکری قابل توجه است.

اعتقادی   – فکری  مبانی  با  محققانه  و  عاملانه  برخورد 

و  دینی  تحجرگرایی  و  بنیادگرایی  فرهنگی  مبانی  و 

و  عملی  پیامدهای  به  غالباً  ما  است.  مهم  بسیار  سنتی 

می دهیم  نشان  واکنش  بنیادگرایی  نوع  این  خشونت زای 

در  معرفت شناسانه  استدالل  قدرت  و  فکری  لحاظ  به  اما 

برابر آن ها به طور جدی ضعف داریم.

فضای  می تواند  چشم اندازها  تقاطع  نظریه ی  بر  تأکید 

بخشد.  ظهور  امکان  ما  جامعه ی  در  را  تسامح  و  تساهل 

چنان چه گفتامن های مختلف و حتا رقیب بتوانند در یک 

فضای اخالقی و دور از سلطه گرایی و مرکزیت محوری به 

طرح موضوعات بپردازند، امر بازسازی مفاهیم تبیین گر با 

سهولت بیشرت در جامعه جامه ی عمل خواهد پوشید.

شکل  حاکمیت  و  حوزه  از  خارج  در  »ما«یی  تا  است  الزم 

منت  در  بتواند  خود،  درونی  تنوعات  حفظ  با  که  بگیرد 

توده ها عمل مناید و به ترویج آگاهی های انتقادی، حرکت 

زا و رهایی بخش توجه مناید. به ویژه نهادهای مدنی برای 

چاره ای  باید  زدگی  پروژه  و  زدگی  سیاست  از  رهایی شان 

بیاندیشند.

بخش دوم و پایانی

فرهنگ  کلمه ی  باید گفت:  ملت  فرهنگی  بازتولید  امر  در 

معنایی،  قلمروهای  صاحب نظران،  و  نویسندگان  آثار  در 

مفهوم  این  دارد.  متفاوتی  بسیار  کاربردهای  و  تعریف ها 

آن یک  از  رفته است که مراد  به کار  به معنای متدن  گاه 

است؛  زیبایی شناختی  و  معنوی  فکری،  تعالی  مرحله ی 

گاه به معنای فرهنگ باال و مطلوب؛ گاه به معنای شیوه ی 

خاص برای زندگی که دارای مؤلفه های باورها، ارزش ها و 

هنجارها است و ابزار و فّناوری های به کار گرفته شده را نیز 

پوشش می دهد. 

مورد  این  در  فرانسوی  جامعه شناس  »دورکیم«،  تأکید 

قابل تأمل است که فرهنگ به عنوان یک واقعیت اجتامعی 

اما  ثابت  بودن؛  خاص  اما  عام،  دوگانه ی  ویژگی های  از 

متغیر بودن، اجباری، اما اختیاری بودن برخوردار است و 

با نوعی استمرار و درعین حال دگرگونی در پیوند است؛ اما 

در گفت وگوی ما یادآوری این نکته مهم است که مناسبات 

هویت های  فرهنگی  دینی-  متغیرهای  دل  در  جنسیتی 

اجتامعی، جامعت ها و ملت ها جای دارند. 

گفتامن  نوع  هر  جدید  انتقادگرای  رویکردهای  اساس  بر 

به  پرداخنت  بدون  ملت  فرهنگی  بازتولید  یا  و  فرهنگی 

جنسیت ناقص خواهد بود. نکته ی جامعه شناسانه ی دیگر 

این است که جنسیت، طبقه، هموندی در جامعت، شغل، 

تحصیالت، سن و سال، پایگاه اجتامعی، میزان برخورداری 

تأثیر  تحت  را  فرهنگی  اندوخته های  از  برخورداری  نوع  و 

قرار می دهند. 

مختلف  طبقات  اعضای  یا  و  مردان  و  زنان  به عنوان مثال، 

نظام  ساختار  در  یکسانی  موقعیت های  از  اجتامعی 

اجتامعی برخوردار منی باشند و بنابراین سبک های زندگی 

و اندوخته های فرهنگی متفاوتی دارند. 

بازتولید  فرایند  در  آن ها  جایگاه  و  نقش  دلیل  همین  به 

که  تفاوت ها  همین  بود.  خواهد  متفاوت  ملت  فرهنگی 

نابرابرانه و اغلب سلطه جویانه هستند، می توانند در صورت 

تحت  گروه های  میان  در  راستین  آگاهی ای  شکل گیری 

ستم )در اینجا زنان( و تغییر حرکت آن ها از موقعیت ابژه 

)امر تحت مطالعه و مورد شناسی( به موقعیت سوژه )فاعل 

شکل گیری  آبسنت  می توانند  فعال(،  ذهن  شناسایی، 

جنبش های اجتامعی سیاسی گردند.

در بسیاری از زیست جهان های فرهنگی – اجتامعی، زنان 

می شوند.  تصور  جامعت  رشف  و  هویت  منادین  حامالن 

آنان پاسداران و تداوم بخش عزت، آبرو و غیرت جامعت در 

نظر گرفته می شوند. ما شاهدیم که در افغانستان حوزه ی 

خصوصی و قلمرو خانواده و روابط خویشاوندی از اهمیت 

تعیین کننده ای برخوردار است. 

و  زنان  توسط  باید  که  است  حریمی  قلمرو  و  حوزه  این 

مردان به شدت پاسداری گردد. مثال های متعددی در این 

زمینه وجود دارد: در روند مذاکرات صلح قطر، در جبهه ی 

طالبان هیچ زنی حضور ندارد، طالبان تأکید می ورزند که 

درسی  و صنف های  باشند  داشته  باید حجاب  الزاماً  زنان 

دخرتان و پرسان باید جدا باشد. چرا؟ چون آنان پاسداران 

وارد  نباید  یا  جامعت اند؛  هویت  و  رشف  و  عزت  حریم 

حوزه ی عمومی گردند و یا باید حدود تعریف شده را شدیداً 

رعایت منایند.

خانوادگی  روابط  و  خانواده  جامعه شناسی  چارچوب  در 

نقش  که  است  مهم  نیز  نکته  این  به  توجه  و خویشاوندی 

زنان و به ویژه مادران کهن سال در انتقال و نهادینه سازی 

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

رف معا رت  زا و خیر  ا ت  ما ا قد ا به  ض  عترا ا ر  د ی  ر ا بید تشکل  میه  عال ا
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بدل شدن به گروه سیاسی را به دست بیاورد و از سویی هم 

با استفاده از موقعیت دفاع فعال نیروهای امنیتی افغانستان 

به ارتش صدمه بزند.

با این حال پس از امضای توافق نامه صلح امریکا و طالبان، 

بیشرتین آسیب به دولت افغانستان و شهروندان این کشور 

با طالبان در  برای صلح  امریکا  وارد شده است. تالش های 

یک سال گذشته باعث شد که جایگاه دولت افغانستان در 

رهربان  حتا  و  شده  ضعیف  پیش  از  بیشرت  شهروندان  نزد 

جنگی ای که از این پیش پشتیبان نظام بودند، همه و همه 

امریکا  تازه ی  نسخه ی  و  نظام  فروپاشی  آماده ی  نحوی  به 

برای افغانستان هستند. این که اکنون بیشرت رهربان جنگی 

افغانستان، از طرح آقای بایدن برای صلح افغانستان حامیت 

کرده اند، خود نشان گر همین مسئله است.

حاال که تالش ها برای ادامه ی گفت وگوهای صلح افغانستان 

در سال آینده در ترکیه جریان دارد، جنگ جویان گروه طالبان 

جنگ بهاری شان را در برابر ارتش افغانستان رشوع کرده اند.

نیز  مذاکره  راه  از  می خواهد،  این که  کنار  در  طالبان  گروه 

رو  هیچ  به  اما  است؛  یافته  که  یابد  دست  امتیازهایی  به 

بیافتد که پشتوانه ی  نیز عقب  منی خواهد در میدان جنگ 

شده  باعث  منطقه  کشورهای  و  امریکا  سوی  از  بین املللی 

است که این فرصت برای طالبان ادامه پیدا کند.

در  طالبان  جنگ جویان  بهار،  آمدن  از  پیش  روزها  این 

به  پناهگاه های زمستانی شان  از  والیت های گوناگون کشور 

میدان جنگ برگشته اند و حمله بر نیروهای امنیتی را بیشرت 

کار درستی است؛ اما باید حامیت کانگرس امریکا را با خود 

داشته باشد؛ زیرا به اساس این چشم انداز، امریکایی ها بر 

از  را  زیاد  فرصت های  جنگ  دهه  چند   در  که  باوراند  این 

دست داده اند.

اگر دولت افغانستان با همراهی طالبان نتواند از رابطه  ی 

این  کند.  جلوگیری  داعش  و  طالبان   – القاعده  نزدیک 

دامن  است  شده  مطرح  نگرانی  به صورت  فعالً  که  تهدید 

جامعه ی  بین املللی را خواهد گرفت.

بازهم  پارملان  و  داخلی  تهدیدهای  متام  با  بایدن  اگر 

پس  تصمیم  این  بگیرد،  افغانستان  از  خروج  به  تصمیم 

کشنده ترین  از  یکی  سپتامرب،   11 اتفاق  از  سال   20 از 

تصمیم ها در اداره ی او خواهد بود.

تجربه  های زیادی وجود دارد و در بیشرت کشورهای تجربه 

از خروج امریکا گروه های  تندرو ظهور  شده است که پس 

کرده اند؛ در سوریه داعش – دولت اسالمی و عراق و شام 

– دوباره برگشت.

واشنگنت:  صلح  و  جنگ  مطالعات  انستیتوت  گزارش  به 

و  نزدیک  کوه های سوریه  تروریستی در  »داعش یک مرکز 

دولتی  نیروهای  به دنبال  و  کرده  ایجاد  مربوط  دشت های 

امنیت  روی   را  خود  مترکز  بیشرت  داعش  بود.  اسد  بشار 

شهرها، منابع، انرژی و نفت گذاشت و نیروهای رژیم اسد 

که آن را در اختیار داشت، مورد تهدید داعش قرار گرفت.«

تالش  در  پیوسته  ایران  و  روسیه  حامیت  با  اسد  نیروهای 

شکسنت داعش برآمدند و توافق این سه کشور، در پیروزی 

نسبی شان علیه داعش موفقیت آمیز بود.

داعش اکنون که در بخش های مختلف سوریه پایگاه دارد، 

که  رمضان  ماه  جریان  در  را  خود  نفوذ  تا  است  تالش  در 

در اپریل 2021 رشوع می شود، به ساحات تجارتی سوریه 

افزایش دهد و مناطق بیشرتی را تحت اداره ی خود بیاورد.

کرده اند.

اثر انفجار ماین جاسازی  در تازه ترین رویداد تروریستی، به 

شنبه  روز  کندهار-ترینکوت،  مسیر  در  طالبان  گروه  شده ی 

 4 داد،  قرار  هدف  را  غیرنظامیان  موتر  که  حوت-   23-

غیرنظامی کشته و سه تن دیگر زخمی شده است.

یک روز پیش تر از این، جمعه شب -22 حوت- موتری مملو از 

مواد انفجاری در ناحیه ی چهارم هرات منفجر شد که در آن 8 

شهروند ملکی کشته و 45 تن دیگر زخم برداشت.

جنگ جویان  کندز،  در  کشور،  دیگر  والیت  در  شب  همین 

طالب بر پاسگاه های امنیتی در روستاهای تخاری، قربستان 

مال غالم و عکس داوود ولسوالی خان آباد حمله کردند.

به گفته ی منبع محلی، در جریان درگیری، 6 رسباز امنیتی 

کشته، 3 نفر زخم برداشته  و 4 نفر دیگر از سوی طالبان به 

گروگان گرفته شده  است.

از  پیش  گروه،  این  بزرگ تر  حمله های  در  اما  حال  این  با 

به  فراه  والیت  املار  ولسوالی  حوت-   21- پنج شنبه  چاشت 

دست جنگ جویان طالب سقوط کرده و فرمانده پولیس این 

ولسوالی نیز به این گروه پیوسته است.

ولسوالی های  از  دیگر  شامری  که  است  حالی  در  این 

افغانستان نیز در محارصه ی طالبان قرار دارد که در صورت 

دولت  راهربد  کنونی  تداوم  و  امنیتی  نیروهای  کوتاهی 

جنگ  رو  پیش  بهار  طالبان،  برابر  در  جهانی  جامعه ی  و 

خونین تری میان نیروهای امنیتی افغانستان و جنگ جویان 

طالب در خواهد گرفت و امکان سقوط ولسوالی های بیشرتی 

به دست این گروه می رود، مگر این که نیروهای ناتو وارد عمل 

شوند.

جامعه ی  با  این که  کنار  در  افغانستان  دولت  روزها،  این  در 

به  رسیدن  راه  یافنت  جست و جوی  در  امریکا  به ویژه  جهانی 

صلح با گروه طالبان است، باید متوجه میدان نربد با این گروه 

نادیده گرفنت  زیرا  باشد؛  نیز  آن  با  و دیگر گروه های هم سو 

گذشته  سال  یک  در  دولت  سوی  از  جنگ  میدان  واقعیت 

باعث شد که ارتش و شهروندان افغانستان تلفات زیادی را 

متحمل شوند و همین گونه پایه های جمهوریت نیز سست تر 

از پیش شود.

از افغانستان را ندارد،  حاال که امریکا برنامه ی بیرون شدن 

رو شدت  پیش  برای سال  بهاری طالبان  بدون شک جنگ 

بیشرتی خواهد داشت و همین گونه رسیدن به صلح با این 

رشایطی  چنین  در  شد.  خواهد  پیش  از  دشوارتر  نیز  گروه 

داخلی  اجامع  ابتدا  در  که  بکوشد  باید  افغانستان  دولت 

و  انسانی  ارزش های  از  دفاع  و  کنونی  نظام  تداوم  برای  را 

آزادی هایی که در دو دهه ی گذشته به دست آمده است، گرد 

هم آورده و پس از آن با قوت بیشرت به مصاف صلح و جنگ 

تا گلوله ی جنگ و سنگ صلح کمرت به رس  با طالبان برود 

مان بخورد.

در  و  عاج  ساحل  افریقایی  منطقه ی  دو  در  هم چنان 

فعال  به شدت  اسالم گرا  گروهای  افریقا  غرب  منطقه ی 

در   )Cabo Delgado( دیلگادو  والیت  کوبو  در  هستند. 

 2017 در  تن  میلیون  نیم  به  نزدیک  موزامبیک  شامل 

توسط تروریستان از خانه های شان بیرون رانده شده اند.

در مناطق صحرایی با آن که حمالت بدون هواپیام توسط 

از  حامیت  در  انگلستان  و  فرانسوی  امریکایی،  نیروهای 

پیامن کاران نظامی صورت می گیرد.

در روزهای اخیر نیویورک تایمز گزارش داده است، سازمان 

نایجریا  در  را  مرکز جدید  یک   CIA امریکای  استخباراتی 

ایجاد کرده است.

فرودگاه ها  که  نشان می دهد  را دارهای جدید  و  اسالیدها 

به صورت بی پیشینه مورد  از 2018  نایجریا پس  در دارکو 

یافته  افزایش  امنیتی  مراقبت های  و  گرفته  قرار  بازسازی 

است.

توسط  دارد  وجود  کشور  این  شامل  در  که  فرودگاهی 

گروه های کوچک امنیتی امن می شوند.

در  تن  هزار  ده ها  که  جنگ  سال   20 از  پس  این همه،  با 

نیروهای  سایه  نیز  امروز  بودند،  مرصوف  نربد  میدان 

مناطق حاکم  برخی  در  فرانسوی  و  انگلستانی  امریکایی، 

است.

نیروهای  تا  گرفته  تصمیم  امریکا  اواخر  این  در  چنان چه 

خود را از افغانستان بیرون کند. بدون شک این کار نیز به 

بنیادگرای  گروهای  و  داعش  القاعده،  گرفنت  دوباره جان 

که  ندارد  وجود  بحث  برای  جایی  البته  می انجامد،  دیگر 

متام  محور  کلیدی  نقش  کردن  بازی  برای  سیا  سازمان 

اتفاقات است. در جایی که چهل سال اخیر مکانی برای 

این بازی ها بوده است.

مجیب ارژنگ

 بر�ردان: ابوبکر صدیق

نویسنده: پاول راجرز
 منبع:  اُپن دموکرایس

کم ازکم یازده خربنگار و فعال رسانه ای در کشور کشته شده 

است.

و هنوز هم یک گروه  برنگشته  از ماهیت خود  گروه طالبان 

را  به هدف، هر وسیله ای  برای رسیدن  تروریستی است که 

مرشوع می داند؛ از آن جایی که هدف گروه طالبان نیز انسانی 

نیست، ابزار و راهی که آن ها برای رسیدن به هدف شان از آن 

کار می گیرند نیز انسانی نیست.

محافظتی  پوشش  با  گذشته،  سال  یک  در  طالبان  گروه 

توافق نامه ی صلح با امریکا، از یک سو توانست هزاران زندانی 

امتیاز  و  آزاد کند  افغانستان  زندان های  از  را  خطرناک خود 

آغاز فصل جنگ

تنها 2500 رسباز در افغانستان نیست که نگرانی را ایجاد 

کرده است، حدود 18000 پیامن کاران خارجی – 6000 

افغانستانی در  امریکایی و5000  امریکایی و 7000 غیر 

نهادهای مرتبط به این کشورها کار می کنند.

در صورتی که نیروهای امریکایی از این کشور بیرون شوند، 

وضعیت امنیتی وخیم تر می شود و زمینه   ی کار پیامن کاران 

بیرونی را دشوار می کند. اکنون کانگرس ملی امریکا گفته 

است؛ امنیت پیامن کاران اهمیت ویژه ای دارد و در صورت 

خروج نیروهای ما آنان باید از افغانستان بیرون شوند.

است.  متمرکز  روی ساحات دوردست  بیشرت  پیش بینی ها 

چیزی که در ماه های گذشته به آن اشاره شد؛ طالبان در 

روزهای اخیر آمادگی خود را برای فصل تازه ی جنگ روی 

دست گرفته اند و با این وضع ممکن است طالبان ساحات 

بیشرت دوردست افغانستان را تحت کنرتل خود بیاورند.

در جریان فصل زمستان، به دلیل خودداری از حمله باالی 

را باالی پولیس و  نیروهای خارجی، طالبان حمالت خود 

هم چنان  بودند.  کرده  متمرکز  امنیتی-دفاعی  نیروهای 

والیت ها،  و  کابل  در  ملکی  افراد  بر  هدفمندی  قتل های 

بخشی از عملکرد تازه ی این گروه است.

تهدیدهای فاجعه بار

تلویزیون های  مسئوالن  دادستان ها،  دادن  قرار  هدف 

ایجاد  را  جدی  نگرانی های  دولتی  مسئوالن  و  خصوصی 

حمالت  این  مسئولیت  گروهی   هیچ  آن که  با  است.  کرده 

را نپذیرفته است؛ اما مردم بیشرت این حمالت را وابسته به 

طالبان دانسته اند. در حالی که گفته می شود در برخی از 

حمله های خطرناک شهرهای افغانستان، داعش نیز نقش 

داشته است.

افغانستان  از  خروج  امریکا،  امنیتی  چشم انداز  اساس  به 

کشور  امنیتی  پاسگاه های  بر  طالبان  تهاجم  روزها،  این 

کشور  در  که  کنارجاده ای   ماین های  شامر  و  یافته  افزایش 

هم  سویی  از  است.  رفته  در  دست  از  نیز،  می شود  منفجر 

پس ازاین که جو بایدن بحث بررسی توافق نامه صلح دوحه 

به  رسیدن  تالش  تداوم  برای  طالبان  گروه  کشید،  پیش  را 

و  ایران  روسیه،  خود؛  دیرینه   دوستان  دنبال  خواسته شان، 

دیگر کشورهای منطقه رفت و جنگ این گروه در افغانستان با 

گذشت هر روز شدت بیشرتی گرفت.

امیدواری هایی در  توافق نامه ی صلح دوحه،  امضای  از  پس 

افغانستان و جامعه ی جهانی برای رسیدن به صلح با طالبان 

شکل گرفت؛ اما از آن جایی که این امیدواری ها بیش از اندازه 

واهی بود، زود نقش بر آب شد. گروه طالبان در یک سالی 

که گذشت از توافق نامه صلح دوحه به حیث چرت محافظتی، 

نزدیک تر  اهدافش  به  و  برده  را  بهره ی اسرتاتژیک  بیشرتین 

شده است.

که  نه تنها  دوحه،  صلح  توافق نامه  سایه ی  در  گروه  این 

خشونت ها را کاهش نداد و حمله هایش را در شهرها متوقف 

نکرد، بلکه به شدت آن در برابر ارتش و شهروندان افغانستان 

نیز افزوده است.

بازسازی  برای  امریکا  ویژه ی  بازرس  اداره ی  به تازگی 

امنیت  مسئله ی  که  است  داده  گزارش  –سیگار-  افغانستان 

هنوز هم بزرگ ترین چالش در افغانستان است.

آمده  شده،  نرش  حوت(   20( چهارشنبه  که  گزارش  این  در 

اهداف  و  اکنون روش های جنگی  تا  است که گروه طالبان 

خود را تغییر نداده و سطح خشونت ها هنوز هم در افغانستان 

بلند است. همین گونه در این گزارش آمده است که از زمان 

امضای توافق نامه ی قطر تا اکنون، حمالت طالبان در هر سه 

ماه، در مقایسه با سه ماه مشابه آن در سال 2019 بیشرت 

بوده است.

حمله های  شامر  افزایش  کنار  در  گذشته  سال  یک  در 

گروه  این  روش جنگی  بر شهروندان،  طالبان  گروه  مرگ بار 

نیز شکل عوض کرد؛ این بار جنگ جویان این گروه، زیادتر 

به حمله های هدفمند و ترور مهره هایی پرداختند که بیشرت 

نه  اما  افراد  از  این دسته  را تهدید می کرد.  این گروه  منافع 

نه رهربان سیاسی که خربنگاران،  و  بودند  پولیس  رسبازان 

فعاالن رسانه ای و مدنی بودند. طالبان در یک سال پسین، 

خربنگاران، فعاالن مدنی، دادستان ها و کارمندان نهادهای 

عدلی و قضایی زیادی را کشته اند.

به اساس آمار »نی«، پس از امضای توافق نامه ی صلح دوحه، 

وزارت خارجه  امریکا در یک بازی تازه با افغانستان، طرح 

نامه ی  است.  فرستاده  کشور  این  به  را  8 صفحه ای صلح 

نشان  امریکا  خارجه   وزیر  بلینکن،  انتونی  غیرمرتقبه ی 

می دهد که این کشور درخواست حکومت موقت و رشیک 

ساخنت طالبان را در قدرت و نظام آینده ، در نشست دوحه 

میان هیئت طالبان و دولت افغانستان مطرح کرده است.

برگزار شود،  نزدیک  آینده  در  است  قرار  که  ترکیه  نشست 

ربط مستقیم به کنش طالبان دارد. 

رویکردی که می تواند موضع طالبان را بیشرت ملموس کند 

و وضعیت طوری وامنود شود که گویا گفت وگوهای صلح در 

راستای ایجاد یک راه حل مناسب و مفید برای افغانستان 

روی  متفاوتی  کامالً  موقف  اما  افغانستان،  دولت  است. 

موقت  ایجاد حکومت  با  محمد ارشف غنی  و  گرفته  دست 

مخالفت کرده است.

موجود  نگرانی های  راستای  در  که  است  گفته  بایدن  جو 

نیروی   2500 که  حالی  در  دارد؛  موافقت  افغانستان 

نظامی امریکا هنوز در این کشور حضور دارد، منی خواهد 

افغانستان دوباره وارد فاز تازه ای از بحران ها شود.

اگر رییس جمهور بایدن به تحقق و اجرایی شدن توافق نامه 

که  ناتو  متحدان  با  باید  کند،  عمل  طالبان  با  شده  امضا 

حدود 10 هزار نیرو در بخش های مشورت دهی و غیرجنگی 

در این کشور دارند، افغانستان را ترک کنند و این کشور را 

به حال خودش رها کنند.

تحلیل

خروج زودهنگام امریکا از افغانستان؛

؟ د می شو ه  کشید بی  غر ی  شهرها به  ت  حمال یا  آ

�روه طالبان در یک سال �ذشته، 
با پوشش محافظتی توافق نامه ی 
صلح با امریکا، از یک سو توانست 

هزاران زندانی خطرناک خود را از 
زندان های افغانستان آزاد کگند و 

امتیاز بدل شدن به �روه سیاسی 
را به دست بیاورد و از سویی هم 

با استفاده از موقعیت دفاع فعال 
نیروهای امنیتی افغانستان به 

ارتش صدمه بزند.

توافقی که به صلح نرسید؛ 
گشته اند طالبان به جنگ بهاری شان بر
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کمیسـیون مسـتقل حقـوق برش، گفته اسـت که تنها 

در شـش روز گذشـته، 13 غیرنظامـی در 10 رویـداد 

در افغانسـتان جـان باخته اند.

از  حـوت(،   24( یک شـنبه  روز  کـه  اعالمیـه ای  در 

سـوی کمیسـیون مسـتقل حقـوق برش منترش شـده، 

آمـده اسـت که ایـن رویدادهـا، در والیت هـای کابل، 

هـرات، غـور، کنـدر، کنـدز و پکتیـا رخ داده اسـت.

بـه شـمول 8  آمـده اسـت: »13 کشـته  در اعالمیـه 

مـرد، 3 کـودک و 2 زن و 93 زخمـی بـه شـمول 47 

مرد، 25 زن و 21 کودک، تنها در شـش روز گذشـته 

ثبت شـده اسـت.«

کمیسـیون مسـتقل حقوق برش، از طرف هـای درگیر 

خواسـته اسـت که حقـوق بین امللـل برشدوسـتانه را 

رعایـت کنند.

جامعـه ی  و  ملـل  سـازمان  کمیسـیون،  از  ایـن 

کاهـش  کـه  اسـت  خواسـته  نیـز  بین املللـی 

ادعـای  راسـتی آزمایی  را  معیـار  خشـونت ها 

صلح طلبـی طرف هـای جنـگ اعـالم کرده و  بـر آن ها 

آتش بـس،  برقـراری  و  خشـونت ها  ختـم  هـدف  بـا 

آورنـد. فشـار 

از چنـد مـاه بـه ایـن طـرف، همزمـان بـا آغـاز رسـمی 

گفت وگوهـای صلـح افغانسـتان، سـطح خشـونت ها 

نیـز افزایـش یافته اسـت. در کنار نربدهـای همه روزه 

میـان نیروهـای امنیتـی افغانسـتان و طالبـان که در 

جریـان آن بـه غیرنظامیـان نیز تلفاتی وارد می شـود، 

ترورهـای  سـطح  گذشـته،  مـاه  چنـد  جریـان  در 

هدف منـد و انفجـار ماین هـای مقناطیسـی نیـز در 

کابـل و سـایر والیت هـا افزایـش یافتـه اسـت.

هرچنـد نهادهـای امنیتـی، بارهـا از بازداشـت افـراد 

بـه اتهـام دست داشـنت در ترورهـا و ماین گذاری هـا 

خـرب داده؛ امـا ایـن کار، تاثیـر چندانـی روی کاهش 

فعالیت هـای تروریسـتی نداشـته اسـت.

و  افغانستان  خارجه ی  وزیر  امتر،  محمدحنیف 

مولودچاووش اوغلو، وزیر خارجه ی ترکیه، در باره ی 

نشست استانبول صحبت کرده اند.

در اعالمیه ای که روز یک شنبه )24 حوت(، از سوی 

دو طرف  که  است  آمده  منترش شده،  وزارت خارجه 

در متاس تلفونی، در باره ی گسرتش روابط دوجانبه، 

تقویت متاس ها و همکاری های چندجانبه، برگزاری 

استانبول  پروسه ی   – آسیا  قلب   کشورهای  نشست 

برگزاری  هم چنان  و  مارچ  ماه  اواخر  در  دوشنبه  در 

شهر  در  افغانستان  صلح  گفت وگوهای  بعدی  دور 

استانبول، گفت وگو کرده اند.

ترکیه  آمادگی  از  تلفونی،  متاس  این  در  امتر  آقای 

دور  میزبانی  برای  قابل اعتامد،  دوست  عنوان  به 

کرده  ستایش  افغانستان  صلح  گفت وگوهای  بعدی 

باره ی اهداف،  افزایش متاس ها و مشوره ها در  بر  و 

نشست  این  نتایج  و  رشکت کنندگان،  کار،  دستور 

می رود  »انتظار  است:  گفته  او،  است.   کرده  تاکید 

تامین  راستای  در  جلو  به  گامی  ترکیه،  نشست 

آتش بس و دست یابی به راه حل سیاسی مطابق به 

خواست و اراده ی مردم افغانستان باشد.«

قلب آسیا  کشورهای  نشست  برگزاری  امتر،  آقای 

خوبی  فرصت  را  دوشنبه  در  استانبول  پروسه ی   –

برای مشوره ها و آمادگی های بیشرت برای دور بعدی 

گفت وگوهای صلح خوانده است.

به  اخیرش  باره ی سفر  در  نیز،  ترکیه  وزیر خارجه ی 

دوحه و دیدارش با وزرای خارجه ی قطر و روسیه در 

مورد روند صلح افغانستان صحبت کرده است.

جایگزین  ترکیه  »نشست  است:  گفته  اوغلو،  آقای 

اکرث  بود.  خواهد  دوحه  صلح  روند  مکمل  بل  نه، 

طرف های دخیل برای رشکت در نشست ترکیه ابراز 

برای رشکت  را  آمادگی مان  ما هم  آمادگی کرده اند. 

با  ترکیه  و  افغانستان  سه جانبه ی  نشست های  در 

کشورهای ایران و پاکستان ابراز می داریم.«

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.

خارجه ی  وزیر  اوغلو،  چاوش  مولود  هم چنان، 

از  برای میزبانی  نیز گفته است که استانبول  ترکیه 

گفت وگوهای صلح افغانستان در ماه اپریل آمادگی 

می گیرد.

ملی، گفته است که  امنیت  حمدالله محب، مشاور 

حکومت افغانستان در هر دو نشست پیش رو رشکت 

خواهد کرد. 

از  نوابی،  افسانه  به  مشهور  سلطان،  پیکر  بانو 

خوانندگان نام دار افغانستان، در اثر بیامری رسطان 

بانو  گذشت.  در  آملان  شفاخانه های  از  یکی  در 

افسانه، از خوانندگان پیش کسوت زن بود و چندین 

نسل با آهنگ های او خاطره دارند.

بانو افسانه، ده ها آهنگ در آرشیف رادیو – تلویزیون 

ملی افغانستان دارد و آهنگ دست مال می دوزم، از 

مشهورترین اثرهای او است.

در دوره حاکمیت جمهوری دموکراتیک، او به مدال 

برنده ی  کوریا،  ملی  روز  جشنواره ی  در  و  صداقت 

نشان ترب طالیی شد.

بانو افسانه، هم چنان در دیدار دوستانه با هرنمندان 

او  شد.  ملقب  آفتاب  املاس  نام  به  تاجیکستان، 

سال ها پیش به آملان مهاجر شده بود.

ریاست  اخیرا  که  گذشت  در  حالی  در  نوابی،  بانو 

ترانه خوانی  مکتوبی،  صدور  با  کابل،  معارف 

کرده  ممنوع  را  سال   12 باالی  دخرت  دانش آموزان 

است.

دخرت،  دانش آموزان  ترانه خوانی  ممنوعیت 

شبکه های  کابران  میان  را  زیادی  واکنش های 

اجتامعی به همراه داشته است. بسیاری از کاربران، 

گفته اند که وزارت معارف با این طرح، برای پذیرایی 

از گروه طالبان آمادگی می گیرد.

تا  شد  سبب  اجتامعی،  شبکه های  کاربران  واکنش 

وزارت معارف نیز به این موضوع واکنش نشان دهد.

شده  منترش  مکتوب  که  است  گفته  معارف،  وزارت 

و  موقف  منعکس کننده ی  معارف،  ریاست  سوی  از 

پالیسی رسمی این وزارت نیست. وزارت معارف، گفته 

است که این موضوع بررسی می شود و در صورت نیاز، 

این وزارت متوسل به اقدام انضباطی نیز خواهد شد.

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، برای برگزاری 

انتخابات پارملانی غزنی، شوراهای والیتی، شوراهای 

ولسوالی ها و شهرداری ها، اعالم آمادگی کرده است.

در اعالمیه ای که روز یک شنبه )24 حوت(، از سوی 

انتخاباتی منترش شده،  کمیسیون مستقل شکایات 

این کمیسیون در هامهنگی  آمده است که اعضای 

با سایر نهادهای دولتی و نهادهای جامعه ی مدنی، 

روند  در  شفافیت  انتخاباتی،  عدالت  تامین  برای 

رسیدگی به شکایات و جلب اعتامد مردم نسبت به 

انتخابات، تعهد است.

پیش از این، کمیسیون مستقل انتخابات، اعالم کرده 

برای  عملیاتی  و  تخنیکی  آمادگی های  که متام  بود 

برگزاری انتخابات پارملانی غزنی، شوراهای والیتی و 

برخی از شهرداری ها گرفته شده است.

این کمیسیون گفته بود که با تهیه ی بودجه از سوی 

برنامه های  و  فعالیت ها  عمال  افغانستان،  حکومت 

عملیاتی کمیسیون برای برگزار چند انتخابات پیش 

رو آغاز خواهد شد.

این در حالی است که نهادهای ناظر انتخاباتی )فیفا 

و  بودجه  نبود  ناامنی،  که  داده اند  هشدار  تیفا(،  و 

بر  اصلی  موانع  از  کلیدی،  اصالحات  نشدن  عملی 

رس راه برگزاری چهار انتخابات پیش رو است.

کمیسیون  تصمیم  که  کرده اند  تاکید  نهادها،  این 

برای  افغانستان  حکومت  و  انتخابات  مستقل 

انتخابات در سال 1400 خورشیدی،  برگزاری چند 

تکان دهنده و نگران کننده است.

با این حال، در بخش دیگری از اعالمیه ی کمیسیون 

هیئت  که  است  آمده  انتخاباتی،  شکایات  مستقل 

ابقا  شان  سمت های  در  کمیسیون،  این  رهربی 

شده اند.

مصوبه ی  اساس  »بر  است:  گفته  کمیسیون  این 

به عنوان ریيس  بیان شینواری،  اداری، زهره  هیئت 

دین محمد  انتخاباتی،  شکایات  مستقل  کمیسیون 

محمدقاسم  و  کمیسیون  معاون  عنوان  به  عظیمی 

الیاسی، به عنوان منشی و سخنگو،  در سمت های 

شان ابقا شده اند.«

عبداللـه عبداللـه، رییـس شـورای عالـی مصالحـه ی 

ملی، گفته اسـت که سیاسـت مداران افغانسـتان باید 

در بـاره ی طرح صلـح ایاالت متحـده ی امریکا، موضع 

واحد داشـته باشـند.

آقای عبدالله، روز یک شـنبه )24 حوت(، در پنجمین 

نشسـت کمیتـه ی رهـربی شـورای عالـی مصالحـه ی 

طـرح  بـه  رابطـه  در  بایـد  »مـا  اسـت:  گفتـه  ملـی، 

ارایه شـده از سـوی امریـکا و نشسـت های منطقه ای و 

جهانـی کـه قرار اسـت در آینده ی نزدیـک در رابطه به 

صلـح افغانسـتان برگـزار شـود، موضـع روشـن و واحد 

خـود را داشـته باشـیم.«

آقـای عبدالله، گفته اسـت که از طـرح مباحث هراس 

نـدارد؛ امـا موضـع و خواسـت برحـق مـردم و دولـت 

افغانسـتان بایـد واضح باشـد.

در ایـن نشسـت، اعضـای کمیتـه ی رهـربی شـورای 

عالـی مصالحـه ی ملـی، معاونـان ریاسـت جمهوری، 

مقام هـای بلند پایـه ی حکومتـی و شـامری از اعضـای 

افغانسـتان حضـور  دولـت  هیئـت گفت وگو کننـده ی 

داشـتند.

افـرادی کـه در ایـن نشسـت رشکـت کـرده بودنـد، بـا 

افغانسـتان،  در  صلـح  رضورت  و  اهمیـت  بـر  تاکیـد 

گفته انـد کـه از هـر اقـدام بـرای تامیـن صلـح حامیت 

می کننـد و دولـت افغانسـتان بـرای موفقیـت صلـح 

پایـدار، اراده ی محکـم و اسـتوار دارد.

گفتنـی اسـت که اخیـرا، زملـی خلیـل زاد، مناینده ی 

صلـح  امـور  در  امریـکا  خارجـه ی  وزارت  ویـژه ی 

افغانسـتان، در سـفری بـه کابـل، طـرح صلحـی را بـه 

رییس جمهـور غنـی، عبداللـه عبداللـه و شـامری از 

اسـت. سـپرده  سیاسـی  چهره هـای 

در ایـن طـرح آمـده اسـت کـه پـس از توافـق بـر رس 

مسـایل اساسـی و پـس از آغـاز نشسـت اسـتانبول، 

می شـود. ایجـاد  انتقالـی  دولـت 

قرار اسـت در هجدهم مارچ، روسـیه میزبان نشسـتی 

بـرای ترسیـع رونـد صلح افغانسـتان باشـد. مقام های 

و  طالبـان  مناینـدگان  افغانسـتان،  حکومـت  ارشـد 

نشسـت  ایـن  در  رشکـت  بـرای  کشـورها،  از  برخـی 

دعـوت شـده اند. هم چنـان ترکیه نیز بـرای میزبانی از 

گفت وگوهـای صلح افغانسـتان در مـاه اپریل آمادگی 

می گیـرد.
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خبرونه

په هېواد کې څه دپاسه ۶۱ زره کسان د 
کرونا پروړاندې واکسین شوي 

په افغانستان کې تراوسه د کرونا ویروس پرضد شاوخوا ۶۱۳۸۴ کسان واکسین 

شوي چې  ۱۹۶۱۷ کسان یې امنیتي او دفاعي منسوبین او رستیري دي. 

په افغانستان کې د کرونا ویروس ضد واکسین د تطبیق بهیر د روانې میاشتې 

پر پینځمه  نېټه پيل شو چې په لومړي پړاو کې امنیتي اودفاعي ځواکونو، 

روغتیایي کارکوونکو او د رسنیو کارکوونکو ته ورکول کیږي. 

د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند مرستیال فواد امان صبح کابل ورځپاڼې 

ته وویل چې له هغه وخته چې د ميل اردو منسوبینو ته د واکسینو تطبیقول 

پيل شوي تراوسه ۱۰۹۵۰ د ميل اردو رستیري واکسین شوي دي.

 ښاغلی امان وایي د کرونا ضد واکسینو د تطبیق  برنامه د هېواد په  ټولو 

قول اردوګانو، د ميل اردو جزوتامونو او نورو پوځي برخو کې د پلې کېدو 

په حال کې ده.

په همدې وخت کې پولیسو ته هم د کرونا ضد واکسین ورکول دوام لري. 

د کورنیو چارو وزارت د پالن او سرتاتیژۍ مرستیال صدیق صدیقي پر ټویټر 

کووید۱۹-  د  ته  منسوبینو   ۸۶۶۷ پولیسو  ميل  د  هېواد  د  تراوسه  لیکيل:» 

واکسین ورکړل شوي او ميل پولیسو ته د دغه واکسینو تطبیقول دوام لري.«

بلخوا د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د یکشنبې تر ورځې په ټول هېواد 

کې  ۴۱۷۶۷ کسان د دغه وزارت له خوا واکسین شوي دي. په دې ډله کې 

روغتیايي کار کوونکي ،د رسنیو کارکونکي او ښوونکي شامل دي.

 د عامې روغتیا وزارت د خپرو کړو شمېرو له مخې په دې لړ کې په تېرو 

او ۳ د  څلورویشتو ساعتونو کې ۸۹۳ روغتیایي کارکوونکي، ۴۲۴ ښوونکي 

رسنیو کارکوونکي د کرونا ویروس پرضد واکسین شوي دي.

افغانستان ته د کرونا ضد واکسینو لومړی مرسته د هند له خوا وشوه چې 

۵۰۰ دوزه وه او د چارواکو په وینا ۲۵۰ زره کسانو ته ورکول کیږي.

 د کرونا ضد واکسینو د مرستې دوهمه ټولګه د روان کال د مارچ په امته  د 

کواکس له خوا افغانستان ته ورکړل شوه.  په دې مرسته کې  د کرونا ۴۶۸ 

زره دوزه واکسین شامل وو. 

خربپاڼې  یوې  د  یونیسف(  صندوق)  مالتړ  د  ماشومانو  د  ملتونو  ملګرو  د 

په خپرولو رسه ویيل چې په دې ټولګه کې  د کواکس له خوا  د کویشیلید 

دا واکسین په مببیي کې د هند د »اسرتا زنکام سیروم« له انستیتیوت څخه 

افغانستان ته لیږل شوي دي.

 کواکس د یونیسف، د روغتیا نړیوال سازمان او واکسینو د نړیوالې ټولنې د 

ګډې همکارۍ برنامه ده.

 د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مخکې ویيل و چې په پام کې ده کواکس 

افغانستان ته د کرونا ۱۶ میلیون دوزه واکسین چمتو کړي.

 د دې ۱۶ میلیون دوزه واکسینو لګښت د واکسین د نړیوال اتحاد له خوا 

ورکول کیږي چې د عامې روغتیا وزارت د اټکل له مخې د  هېواد شل سلنه 

اوسیدونکو ته په پام کې نیول شوي دي.

 د افغانستان د  عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په دغه 

هیواد کې د کرونا ویروس ۵۵۹۷۲ مثبتې پېښې ثبت شوي او ۲۴۵۹ تنه نور 

ناروغان له دې امله مړه شوي دي.

روغ  ناروغان  اخته  کرونا  په   ۴۹۴۷۷ کې  هېواد  په  تراوسه  وایي  وزارت  دا 

شوي دي.

اخته شوي  کرونا  په  میلیونه ۴۸۸زره کسان  تراوسه ۱۱۹  نړۍ کې  ټوله  په 

اوڅه باندې دوه میلیونه کسان ورڅخه مړه شوي دي.

 

د ترهګروفعالیتونو په تور ۱۹ کسان 
ونیول شول

او ځامنرګو  وژنو، چاودنو  په  هديف  ننګرهار کې ۱۹ کسان  په  امنیت  ميل 

بریدونو  کې د الس لرلو په تور نیويل دي.  د ننګرهار وايل ضیاالحق امرخېل 

وایي په دې ډله کې څلورکسان د طالبانو د ښاري شبکې غړي دي چې په 

ښار کې یې ترهګريز فعالیتونه کول.

امرخېل وویل: نیول شوي کسان د طالب قوماندان مولوي حبیب الله چې 

په خالد مشهور دی کسان دي چې څه موده وړاندې د سولې د تړون په لړ 

کې له بند ازاد شوی و او اوس جالل اباد ښار کې مقناطييس او سړک غاړې 

ماینونه او هديف وژنې تنظیموي.

 هغه وویل اوه نور کسان چې له يوه څخه يې يوه بې غږه تومانچه او له بل 

څخه ۱۷ ماينونه، ۱۲ د چاودېدونکو توکو پټاقۍ تر السه شوې په شینوارو ، 

بهسودو او رسه رود ولسواليو او جالل اباد ښار کې نيول شوي دي.

جالل  په  نورکسان  پنځه  کې  کسانو  شويو  نيول  په  وويل،  وايل  ننګرهار  د 

څلورو  کالشینکوف،  یوه  له  کې  ولسوالیو  بهسودو  او  رود  رسه  ښاراو  آباد 

تومانچواو برچو رسه نیول شوي دي.

د هغه په وینا  په نيول شويو کسانو کې د داعش دوه غړي هم شامل دي 

بريدونو چمتو کوونکی دی  چې درې  يو يې د دغې ډلې د ځامنرګو  چې 

د ځامنرګو بريدونو واسکټونه، يوبوشکه يي ماين او نور توکي ترې هم تر 

السه شوي دي.

کمیسیون حقوق بشر: جامعه ی جهانی بر طرف های در�یر برای کاهش خشونت ها فشار وارد کگند

وزرای خارجه ی افغانستان و ترکیه در باره ی نشست استانبول �فت و�و کردند

در بحبوحه ی ممنوعیت ترانه خوانی دختران؛ افسانه  نوابی از پگیش کسوتان آوازخوانی زنان در �ذشت

کمیسیون شکایات انتخاباتی برای بر�زاری چهار انتخابات پگیش رو اعالم آماد�ی کرد

عبدالله به سیاست مداران: در باره ی طرح صلح امریکا موضع واحد داشته باشیم

خبرهای داخلی



دوشنبه         25 حوت  1399سال دوم        شماره    339
www.subhekabul.com 8

زیـر قـرار دارنـد و تـوان جنبیـدن را از دسـت داده انـد. 

مـا منی توانیـم بـه چیزهایـی کـه آنـان می رسـند، برسـیم 

تعلیـق  مـا،  بـرای  زندگـی  کنـدی  می کنیـم.  قناعـت  و 

دیـر  کرایه خانـه،  پرداخـنت  دیـر  تن خـواه،  دریافـت  در 

پرداخـنت قـرض، رسـیدن نـان آور- معمـوالً پـدر- بـه خانـه 

در دیروقتـی از شـب و همـه ی چیزهایـی اسـت که شـاید 

هرگـز بـه آن هـا نرسـیم. حاکـامن مـا بـه زودی رو در روی 

هـم در هوتل هـای زیبـا بـا ماشـین های باالبـر و پایین بـر 

پررسعـت کـه آنـان را زودتـر در کنـار هـم می نشـاند، روی 

رسنوشـت مـا گفت وگـو خواهنـد کرد؛ آنـان برای شـنیدن 

صـدای یکدیگـر جمـع می شـوند.

مـا  ای  و  قانعـان  بی خیـاالن،  عزیـز،  صـاف  جبین هـای 

قورباغه هـای پخته شـده کـه منی توانیم از سسـتی بسـیار 

تـکان خـورده بجهیـم و بجنبیم؛ بـه زودی خـورده خواهیم 

حاکـامن  کـه  مهامن رساهایـی  غذایـی  منـوی  در  شـد! 

مسـلامن مـا روی رسنوشـت مـا گفت وگـو می کننـد شـاید 

آنـان در  نباشـد. حرفـی هـم در مـورد خـوراک  قورباغـه 

زد.  نخواهـم  دنیـا  مشـهور  مهامن رساهـای  و  هوتل هـا 

آن چـه می خواهـم بگویـم فقـط یـک دسـتور سـاده بـرای 

پخـت قورباغه هـا اسـت؛ قورباغه هایـی کـه بسـیار شـبیه 

مـا اسـت، یـا واضح تـر؛ قورباغه هایـی کـه ما خیلی شـبیه 

آن هاییـم:

الگوی  در  ما،  حاکامن  نامسلامن  دوستان  از  عده ای 

دارند؛  قورباغه، دستور خاصی  پخت  برای  غذایی خود، 

آب  از  دیگی  در  منی کنند،  جزغاله  روغن  در  را  قورباغه 

رسد قرار می دهند و سپس دیگ را روی آتش می گذارند. 

قورباغه، موجودی خونرسد است و بدن آن روشی متفاوت 

برای گرم کردن خود ندارد. وقتی قورباغه را داخل ظرفی 

از آب جوش بگذارند، قورباغه بی درنگ تالش خواهد کرد 

را  قورباغه  نامسلامنان،  این  بپرد. پس  بیرون  به  آن  تا از 

داخل آبی با حرارت معتدل می گذارند. سپس دیگ آب را 

بر روی شعله گذاشته و کم کم دمای آن را زیاد می کنند.

عبدالله سالحی

»برتولت برشـت«، شـعری به نـام »به آیندگان« دارد. شـاید 

بهـرت ایـن اسـت کـه بگویـم برتولت برشـت، سـخنی برای 

»مـا« دارد. سـخنی سـخت هولنـاک کـه در بنـدی از آن 

چنیـن آمـده اسـت: »جبیـن صـاف حکایـت از بی خیالـی 

دارد و آن کـه می خنـدد هنـوز خـرب هولنـاک را نشـنیده 

است«.

جبین هـای صـاف عزیـز، بی خیاالن و ای مـا! زمانه ای که 

در آن زندگـی می کنیـم چیـزی غیـر از »هولنـاک« اسـت؟ 

یـا چنیـن اسـت یـا هرگـز خـرب هولنـاک را نشـنیده ایم. 

آن چـه مهـم اسـت شـنیدن اسـت؛ شـنیدن بـرای نسـل 

ژورنالیسـم، چـه مفهومـی دارد؟

می گویـم  را  چیزهایـی  روزنامه نـگار،  یـک  به عنـوان  مـن 

از سـوی شـام هسـتم. شـام،  آن  کـه خواهـان شـنیدن 

چیزهایـی را می گوییـد کـه خواهـان شـنیدن آن از سـوی 

»مـن« هسـتید و در نهایـت ایـن مـا هسـتیم کـه خواهـان 

شـنیدن حرف هـای یکدیگـر هسـتیم. در ایـن میـان، یک 

خواهـش اشـتباه وجـود دارد و آن این کـه ما-روزنامه نـگار 

ولـی  محکـم  صـف  یـک  صـف،  یـک  در  خواننـدگان-  و 

ملتمـس کـه خواهـان شـنیده شـدن از سـوی حاکـامن 

ایسـتاده ایم. اسـت، 

ایـن خواهـش اشـتباه، هـامن هولناک اسـت؛ خربی بس 

کـه خون ریـزی  به پیـش کسـانی  مـا  التـامس  هولنـاک. 

بـه  بـرای این کـه  می کننـد، می کشـند، دزدی می کننـد 

مـا رحـم کننـد، هولنـاک اسـت. نشـنیدن اخبـار عظیـم؛ 

پـژواک التامسـی اسـت کـه چنـان در گوش مـان طنیـن  

انداختـه کـه همـه ی آن شـکوه را فقـط در خـود و از خـود 

تصـور می کنیـم؛ بی خـرب از اشـرتاک صداهـا.

ایـن  کـه  مـا  ای  و  بی خیـاالن  عزیـز،  جبین هـای صـاف 

محکـوم  و  منی شـنویم  را  سـرتگ  و  پرشـکوه  پـژواک 

حاکـامن خویشـیم و بـه کـم قانعیـم؛ ایـن قناعـت، ایـن 

بسـندگی چنـان در مـا رخنـه کرده اسـت که فقـط هنگام 

مـرگ، هنگامی کـه زندگی مـان هامن گونـه کـه بـه دنیـا 

آمدیـم، هامن گونـه بـه رس شـد، می فهمیـم کـه آن  کـم، 

ممکـن  و  بـوده  اتفاقـی«  »کامـالً  نصیـب شـدیم،  آن چـه 

نیسـت بـرای آینـدگان ایـن اتفـاق بیافتـد.

حاکـامن همـواره گفته انـد کـه پیرشفـت کنـد اسـت؛ این 

بـرای ماسـت نـه بـرای آنـان. گفته انـد صلح بـه یک بارگی 

بی اسـتثنا،  کـه جنـگ  اسـت  ایـن در حالـی  و  منی آیـد 

یک بـاره آمـده اسـت و بسـیاری از »مـا« در خیابان هـای 

پایتخـت و والیت های مـان، بـا مببـی کـه بـه یک بارگـی 

شـده اسـت، دود شـده ایم.

کنـدی، ایـن آهسـتگی فقـط بـرای کسـانی اسـت کـه در 

زمانی که آب داغ شد، قورباغه هیچ عملی انجام منی دهد؛ 

آب  هرچه  است.  شده  قانع  خود  وضعیت  از  او  که  زیرا 

داغ تر شود، قورباغه سست تر و سست تر می شود تا آن جا 

که دیگر قادر به جهش نیست. این دستور پخت قورباغه  

آن  از  سیاست مداران  بیشرت  که  دستوری  البته  است؛ 

استفاده می کنند.

اعالی کشور،  این رسآشپز  که محمد ارشف غنی،  زمانی 

بازگشایی  هوایی،  دهلیزهای  ملی،  دسرتخوان  مورد  در 

راه ابریشم و چندین بند آب برای ما سخرنانی می کند، 

کم کم شعله را نیز باال می برد. کوچ دادن جنگ به همه ی 

انتحاری ، رشد دزدی، رشد فساد  مناطق کشور، هر روز 

مالی و اخالقی... شعله های زیر دیگ است.

اعرتاضات  مثل  منی توانیم  دیگر  چرا  کنیم  فکر  خود  با 

زنده   زیرا  شویم؛  خیابان ها  وارد  دوباره  قبل،  سال های 

ماندن اتفاقی در خانه، در رس کار و زندگی بی جنبش-

شود-  متوقف  است  ممکن  هرلحظه  که  کوتاه  هرچند 

قانع مان ساخته است. بی خرب از این که هر روز که زندگی 

می کنیم بیشرت آماده مرگی فجیع می شویم.

حاکامن ما، فقط این ها نیستند؛ ولی می دانم که مثال 

آوردن از آنان بیشرت می تواند وضاحت بدهد؛ از دید شام، 

زمانی که ارشف غنی بهارهای زندگی مان را با خرب شدت 

جنگ؛ خربی برای او هولناک که فقط او به ما می گوید، 

آغاز می کند، چه خواسته ای پشت آن دارد؟ جز سکوت 

بیشرت، جز آرام گرفنت، چه دستوری را صادر کرده است؟

ما  ترس  به  که ارشف غنی چرا چنین  بیاندیشیم  با خود 

که  است  روزهایی  از  ما  و خواهان وحشت  است  وابسته 

فکر می کنیم باید بهرت از دیروز باشد و برای این که چنین 

شدت  خرب  با  را  نوروزها  باشیم،  نداشته  رس  به  فکری 

جنگ، کهنه و معمولی می کند. چرا فصل های رویش ما، 

همیشه با آتش و مبب، سیاه و خاکسرتی می شود و چرا 

می خواهد بیشرت از همیشه روز دگرگونی طبیعت را دور و 

دست نیافتنی ببینیم.

ما  ای  و  قانعان  بی خیاالن،  عزیز،  صاف  جبین های 

قورباغه های در حال پخنت! حاکامن ما در حال افروخنت 

شعله های بیشرتی هستند؛ زیرا قورباغه های شان با گذر 

هر روز بیشرت می شود و آنان باید این شعله را در حدی 

گسرتش بدهند که متام پهنه ی دیگ را گرم و در نهایت 

داغ نگه دارد.

شعله هایی که در جنوب بود به شامل رسید، به غرب و 

اطراف والیت های مرکزی که همیشه در حرارت  و  رشق 

جنگ سوخته اند و منی توانند از آن عبور کنند. ما به آرامی 

زمانی  شده،  آب پز  قورباغه های  چون  و  می شویم  پخته 

می فهمیم که چه سهم اندک و آن هم دروغینی از قناعت 

لبان مان محو  از  که خنده ها کم کم  داشته ایم  و رضایت 

می شود و پی می بریم، چه قناعتی که از لحظه های داغ 

شدن اطرافیان مان حاصل نکردیم و نگفتیم؛ کم ازکم من  

هنوز زنده ام!

www.subhekabul.com
fb.com/subhekabul
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قـــــاب
روح الله طاهری
عکاس

تصویری از منار ویران شده ی شهر غلغله- بامیان

اشتراک در روزنامه

www.1sada.com ایستگاه	خبری	افغانستان			

کابل، کارته سه
+93774002604

یک سالشش ماهاشتراک کگنند�ان

8000 افغانی4500 افغانیدفترها و سازمان های داخلی 

4500 افغانی2500 افغانیدانش جویان و خانواده ها 

300دالر  175دالردفترها و سازمان های بین المللی

 Year 02  Issue 336,  Wednesday  Mar 10, 2021تحلیل

غه با ر قو پخت  ســت  سیا و  شــرف غنى  ا


