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مجلس نمایندگان؛
چهرهی سیاه
دموکراسى و تجارت
سیاسى
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رعدوبرق تقسیم قدرت
در افغانستان
راهبرد تقسیم قدرت با طالبان ،بهتازگی از طرف
ادارهی جو بایدن برای ایجاد یک نظام مشترک در
افغانستان روی دست...
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گروگان گرفتگی جامعه؛

ی مجلس نمایندگان در گفتوگوهای صلح؛
خاموش 

احتمال دارد
عبدالرئوف نهساله
به دهسالگی نرسد

«به حاجی نبی و قومش :خوب
گوش کنید! شام اگر به این فکر
هستید که ما خسته خواهیم
شد ،مطمین باشید که خسته
منیشویم ،اگرچه سالها بگذرد؛
یا اگر فکر کردین که حکومت
فرزندتان را از چنگ ما نجات
دهد ،پس بفهمید که اینجا
حکومت از ما است و در این
مدت ،فهمیده باشید که حکومت
هیچچیزی کرده نتوانست و در
آینده هم منیتواند».
این پیامی است که آدمربایان روز
یکشنبه  8-حمل -به خانوادهی
عبدالرئوف فرستادهاند.
ماجرای ربودن عبدالرئوف،
بهاندازهای در جامعه ،بهویژه در
رسانههای همگانی بازتاب یافته
است که بیشرت شهروندان از
آن آگاهی دارند و با شنیدن نام
عبدالرئوف ،یاد کودک نهسالهای
میافتند که در ماه عقرب سال
گذشته از سوی افرادی که
پوشاک پولیس بر تن داشتند ،در
بلخ ربوده شده و تا اکنون پنج ماه
را به دور از خانواده ،زیر شکنجهی
ربایندگانش زندگی میکند.
در این پیامی...
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«اگرمجلس جدیتداشت،روزگارمردم این نبود»
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کاکا مراد؛
الگوی تازهی
شخصیتى کودکان
افغانستان

دستکم دو ماه �پیش ،مجلس نمایندگان افغانستان ،کمیتهای را بهمنظور دخالت مستقیم
در گفتوگوهای صلح ایجاد کرد .ایجاد این کمیته در آن زمان ،با وا�کنشهای شدیدی از سوی
برخی از اعضای این مجلس روبهرو شد؛ زیرا آنها...

در روزگاری که کمرت با کتاب و به
ویژه کتاب کودک آشنایی داریم،
کتابهایی با الهام گرفنت از منش
و کارکردهای «کاکا مراد» برای
کودکان نوشته شده است.
نویسندهی
مهدی،
ذبیح
افغانستانی ،کتابی به نام «کاکا
مراد» در مورد شخصیت این پزشک
جاپانی نوشته است .این کتاب
نخستین بار در کابل چاپ شد و
با استقبال فراوانی که از آن شده،
اکنون در جاپان به چاپ یازهم
رسیده است.
آقای ذبیح مهدی درباره چیستی
و چگونگی پیدایش این کتاب،
میگوید« :در ادبیات کودکان،
الگوهای رفتاری...
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جای خالی پار کهای تفریحی
در زندگی کودکان

آغاز کمپاین تطبیق
واکسین پولیو در افغانستان؛

7

آغاز نشست قلب
آسیا-پروسه استانبول؛
کشورهای منطقه از روند
صلح افغانستان حمایت
میکنند

در طبقه آخر گلبهار سنتر هستم ،در پارک سرپوشیدهای که با انواع
بازیها و اسباببازیهای مدرن و هیجانی ،از کودکان پذیرایی می�کند.
حسین که هفت سال دارد و سرگرم...

 ۹.۶میلیـون کودک
واکسـین میشود

وزارت صحت ،کمپاین سراسری
تطبیق واکسین پولیو...

خبر

خبر

« د سولې په بهیر کې د ملي مصالحې عالي
شورا الس ته راوړنه نلري»
د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي
د مصالحې عالي شورا د سولې په
برخه کې الس ته راوړنه نه لري.
د ولسي جرګې غړي سید عظیم
کبرزاني د دغې جرګې د دوشنبې
ورځې په غونډه کې وویل په داسې
حال کې چې د بودجې په سند کې
د ملي مصالحې د عالي شورا له پاره
ډېرلګښتونه په پام کې نیول شوي؛
خو دې شورا د سولې په بهیر کې
تراوسه هېڅ الس ته راوړنه نه ده
لرلې.
هغه زیاته کړه «:د مصالحې د عالي
شورا له پاره  ۸۵۰میلیونه افغانۍ
بودجه په پام کې نیول شوې وه چې
موږ قبوله نه کړه ،باید د دې شورا له
مسوولینو وغواړو چې جرګې ته راشي
او وضاحت ورکړي چې په  ۸۴۰کسو
پرسونل د دې شورا د کار پایله څه
ده».
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د ولسي جرګې بل غړي غالم حسین
ناصري وویل د مصالحې عالي شورا
تراوسه هېڅ ډول حقوقي مشروعیت
نلري؛ ځکه تشکیل یې د ولسي
جرګې له خوا نه دی تصویب شوی.
ښاغلی ناصري وایي ولسي جرګه باید
د سولې بهیر له پاره کمیټه جوړه کړي،
ترڅو په دې بهیر کې د افغانستان د
خلکو رښتیني استازي ګډون وکړي.
د ولسي جرګې غړې شینکۍ کړوخيل
هم وویل چې د ملي مصالحې په
عالي شورا له ډېرې بودجې سره سره،
د سولې ټینګښت په برخه کې کوم
اغیزناک ګام نه دی اخیستی .هغې
همدا راز په ولسي جرګه نیوکه وکړه
چې په وینا یې د سولې بهیر په اړه
دومره بي تفاوته دي او حتی د هغې
کمیټې په جوړولو هم بریالي نشول
چې په دې برخه کې یې باید کار کړی
وای.

غنـى :جنگ غریمحدود شـده و شـیوهی آن نيز به گونـهی بنیادی تغییر کرده اسـت
محمدارشف غنی ،رییسجمهور افغانستان،
میگوید که در حال حارض ،جنگ غیر محدود
شده و رسحد میان جنگ و غیرجنگ از بین
رفته است.
آقای غنی که روز دوشنبه ( 9حمل) ،در
دانشگاه ملی تاجیکستان سخرنانی میکرد،
گفت که افغانستان این جنگ را روزانه تجربه
میکند و همه نهادهای در حال ساخت این
کشور ،زیر حمله قرار دارد.
او افزود« :دانشگاهها و فعاالن مدنی و متام
نهادهایی که در حال ساختنش استیم،
زیر حمله قرار دارد .شیوهی جنگ به
گونهی بنیادی تغییر کرده است .نوع جنگ
غیرمستقیم است .استفاده از سالح راه حل
نیست .حدود استفاده از سالح ،از حدود
انسانی گذشته است».
آقای غنی ،در سخرنانیاش به تغییرات
اقلیمی نیز اشاره کرد و گفت که در حال
حارض ،تغییر محیط زیست به فاجعه بدل
شده است.
به گفتهی او ،اگر هوا در آسیای جنوبی 2.5

درجه گرمتر شود 100 ،شهر بدون آب خواهد
بود و حدود  100میلیون نفر مهاجر خواهند
شد.
رییسجمهور تاکید کرد« :رضوری است که
وضعیت محیطزیستی جدی گرفته شود.
محیط زیست آیندهی انسان را به صورت
اساسی مطرح میکند و اگر به  4درجهی گرما
برسیم ،زندگی غیرممکن خواهد شد».
او گفت که امسال در ماه حوت در افغانستان،
هوا از اندازهی وسطی  12درجه گرمتر شده
بود و کوهها که بزرگترین بندهای افغانستان
بود و برفهایش به یخچالهای طبیعی بدل
میشد و آهسته آهسته آب شده و سیستمهای
بزرگ آبیاری را ممکن میکرد ،حاال با رسعت
آب میشود و حتا بندهای کانکریتی را ذوب
میکند.
آقای غنی ،در سخرنانیاش ،به وضعیت
اقتصادی آسیا اشاره کرد و گفت که احتامل
دارد که تا پنج سال آینده ،چین به بزرگترین
اقتصاد جهان مبدل شود .او گفت که بعد از
دوصد سال ،آسیا دوباره محور اقتصاد جهان

خواهد شد.
رییسجمهور همچنان گفت که افغانستان و
تاجیکستان هیچ نوع اختالفی بر رس منافع
ندارد و رابطهی دوستیشان را برای همیشه
دوام خواهند داد .او تاکید کرد که افغانستان
باثبات و تاجیکستان باثبات ،بهرتین فرصت را
برای توریزم بیناملللی فراهم میکند.
گفتنی است که در این مراسم ،دانشگاه
ملی تاجیکستان ،به آقای غنی سند دکرتای
افتخاری اهدا کرد.
آقای غنی ،روز دوشنبه ( 9حمل) ،به منظور
اشرتاک در نهمین نشست وزرای خارجه
قلب آسیا-پروسه استانبول ،به شهر دوشنبه،
پایتخت تاجیکستان رفت.
آقای غنی در این سفر ،با امام علی رحامن،
رییسجمهور تاجیکستان دیدار کرد .در
حاشیهی این دیدار ،مقامهای دو کشور،
پنج تفاهمنامه و یادداشتهای همکاری
در بخشهای سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی،
ترانسپورتی ،ترانزیتی ،انرژی و فرهنگی امضا
کردند.
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پروسهی استانبول
و نفس تازهی توسعه
در منطقه
در نوامرب سال  ،2011نشست قلب آسیا -پروسهی استانبول -با
اصولنامهی ششمادهای توسط وزارتهای خارجه کشورهای
عضو این سازمان طرح شد .این نشست دارای  12عضو است
و شانزده کشور دیگر ،بهشمول سازمان مللمتحد از آن حامیت
میکند.
هدف از ایجاد پروسهی استانبول مبارزه با مواد مخدر و
تروریزم ،اعتامدسازی منطقهای ،مبارزه با حوادث طبیعی،
رسمایهگذاریها در راستای زیرساختهای منطقه ،رشد
شوپرورش و راههای مواصالتی بود.
آموز 
نهمین نشست این پروسه در دوشنبهی تاجیکستان ،امروز دایر
میشود که نشست مقدماتی آن دیروز برگزار شد .از افغانستان
اکرثیت مقامهای ارشد ،به شمول رییسجمهور غنی در آن
اشرتاک کرده است .نهمین نشست این پروسه ،تاکید بیشرت
روی گفتوگوهای صلح افغانستان دارد و قرار است کشورهای
اعضای این پروسه ،در مورد فراز و نشیب صلح افغانستان
بپردازند.
آقای میرویس ناب ،معین سیاسی وزارت خارجهی کشور که در
این نشست اشرتاک کرده و از اعضای این نشست خواسته است
تا برای تامین آتشبس در افغانستان تالش بورزند.
با توجه به نفوذی که اعضای این نشست روی طالبان دارند؛ به
اساس تعهد همکاری و همیاریای که به همدیگر داده اند ،از
نفوذ خود روی طالبان استفاده کنند ،صلح مطلوب با نگهداشت
ارزشهای بیستساله در افغانستان فراهم خواهد شد و آنچه
از این نشست آقای میرویس ناب مطالبه کرده است ،عینیت
خواهد یافت.
یکی از مواردی که قرار بود اعضای این نشست به هم
خدمترسانی کنند؛ استفاده از راههای مواصالتی همدیگر
برای صادرات کاالها است .افغانستان بنا را بر این گذاشته
بود که مرکز اتصال قلب آسیا با پروسهی استانبول باشد؛ اما
به دلیل قدرتیافنت طالبان و دیگر گروههای تروریستی ،نبود
راههای مواصالتی امن و مدرن ،به اعضای این پروسه نتوانست
خدمترسانی کند .با وجود موقعیت اسرتاتژیک افغانستان
در منطقه که میتوانست عضو فعال این پروسه باشد و بنابر
دلیلهایی که ذکر شد ،ناموفقتر از هر کشور دیگری عمل کرده
است.
کشورهای حارض در دور نهم نشست استانبول متعهد به حامیت
از صلح افغانستان استند و تالش میروزند برای تحقق این مهم
همیاری و همکاری کنند؛ همچنان آقای خرسو ،معین وزارت
خارجهی تاجیکستان ،در این نشست گفت که کشورهای منطقه
از روند صلح افغانستان حامیت میکنند« .در پسزمینهی
تحوالت سیاسی و نظامی کنونی و اوضاع اجتامعی و اقتصادی
افغانستان ،ما کاهش امنیت را در منطقه و جهان احساس
میکنیم .این موارد در گام نخست ،به خطر مداوم تروریزم
بیناملللی ،افراطیت مذهبی و قاچاق مواد مخدر وابسته اند».
کشورهای منطقهای باید با الهام از اتحادیهی اروپا و سازمان
مللمتحد ،برای توسعهیافتگی و پیرشفت ،میبایست با اقدام
برای محو تروریزم ،اعتامدسازی و در کنار هم ایستادگی کنند.
این مهم تنها راه نجات کشورهای منطقه در آیندهی نزدیک
است .اگر کشورهای هممرز و منطقهای ،کنار هم در قالب
اتحادیه و دیگر پیامنها نباشند ،امکان خطر افزایش تروریزم
در منطقه بیشرت خواهد شد .با این وجود ،جنگ دامن متام
کشورها را خواهد گرفت و همچنان پیرشفت اقتصادی بدون
پیامنهای مهم و همیاریهای منطقهای امکان ندارد.
این نشست میتواند در قالب یک پیامن مهم ،با وجود
پیرشفتهای کشورهای همسایهی افغانستان ،راه ترقی برای
این کشور و دیگر کشورهای منطقه را باز کند که با داشنت
موقعیت اسرتاتیژیک ،افغانستان به یکی از کشورهای مهم
منطقهای بدل خواهد شد.
در سوی دیگر حاشیههای این نشست ،رییسجمهور غنی وارد
تاجیکستان شد و دکرتای افتخاری خود را گرفت .او روز گذشته
در دانشگاه دولتی دوشنبه ،سخنرانی کرد که در سخرنانیاش،
به وضعیت اقتصادی آسیا اشاره کرد و گفت که احتامل دارد که؛
تا پنج سال آینده ،چین به بزرگترین اقتصاد جهان بدل شود.
او گفت که بعد از دوصد سال ،آسیا دوباره محور اقتصاد جهان
خواهد شد.
اینگونه نشستها و پیامنها باعث میشود تا کشورهای
منطقه که بسیار با هم خصومت داشته اند ،به بعدهای دیگری
از روابطشان بپردازند ،این مهم بیشرت سود منطقهای دارد که
باعث تحکیم امنیت و رشد تبادالت اقتصادی میشود.
آنچه اروپا پس از جنگ جهانی دوم انجام داد ،گردهمآمدن
اکرثیت کشورهای اروپا در قالب یک اتحادیه بود .اکنون
کشورهای آسیایی میتواند با شبیهسازی از اتحادیه اروپا ،در
آسیا به موفقیت بزرگ منطقهای دست یابند که این موفقیت به
راحتی تنشهای منطقهای را از میان برچیده و منطقه را امنتر
و مرفهتر از پیش خواهد کرد.
با این حال ،نشست قلب آسیا که از سال  2011به این سو
برگزار میشود ،اهداف آن بیشرت روی کاغذ مانده و راه عملیای
برای انجام تعهدات آن سنجیده نشده است.
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ی مجلس نمایندگان در گفتوگوهای صلح؛
خاموش 

«اگر مجلس جدیت داشت ،روزگار مردم این نبود»
عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر

غالمحسین ناصری ،عضو
مجلس نمایندگان ،در
آن زمان به روزنامهی
صبح کابل گفته بود« :من
بهعنوان عضو مجلس ،از
این سفر خبر ندارم؛ یعنی
این سفر به صفت یک
آجندا در پارلمان کشور
مطرح نشده است».

دســتکم دو مــاه پیــش ،مجلــس مناینــدگان
افغانســتان ،کمیتـهای را بهمنظــور دخالــت مســتقیم
در گفتوگوهــای صلــح ایجــاد کــرد .ایجــاد ایــن
کمیتــه در آن زمــان ،بــا واکنشهــای شــدیدی
از ســوی برخــی از اعضــای ایــن مجلــس روبــهرو
شــد؛ زیــرا آنهــا بــه ایــن بــاور بودنــد کــه کمیت ـهی
ایجادشــده ،خــاف اصــول و بیشــر فرمایشــی بــوده
اســت.
بــه ایــن کمیتــه کــه  ۲۱نفــر عضــو دارد ،وظیفــه
ســپرده شــده کــه طرحــی را آمــاده کننــد کــه بــرای
حــل جنــگ در افغانســتان مناســب باشــد و از ســویی
هــم موانعــی کــه در ایــن رونــد وجــود دارد را بررســی
و بــرای آن راهحلــی پیــدا کننــد.
ایــن کمیتــه درســت در زمانــی ایجــاد شــد کــه دور
دوم گفتوگوهــای صلــح میــان هیئــت گفتوگــو
کننــدهی دولــت و طالبــان در قطــر آغــاز شــده بــود؛
امــا از آن زمــان تــا اکنــون ،ایــن کمیتــه و در کل
مجلــس مناینــدگان افغانســتان ،موقــف خاصــی در
رونــد گفتوگوهــای صلــح از خــود نداشــته اســت.
در نشســتهای همــهروزهی مجلــس مناینــدگان
نیــز تــا اکنــون اعضــای ایــن مجلــس کــدام طــرح
مشــخصی کــه بتوانــد بــه رونــد صلــح کمــک کنــد را
ارایــه نکردهانــد.
شــاری از اعضــای مجلــس مناینــدگان روز دوشــنبه
( 9حمــل) ،در پیونــد بــه همیــن ســکوت مجلــس در
مــورد رونــد کنونــی صلــح افغانســتان ،انتقــاد کردنــد
و خواســتار فعــال شــدن کمیتــهای شــدند کــه در
مــورد گفتوگوهــای صلــح ایجــاد شــده بــود.
شــینکی کروخیــل ،عضــو ایــن مجلــس در نشســت
عمومــی روز دوشــنبه ،گفــت کــه پارملــان در مــورد
صلــح افغانســتان بیتفــاوت اســت و هیچگونــه
آجنــدای خاصــی در ایــن مــورد نــدارد.
بانــو کروخیــل گفــت« :چــرا پارملــان اینقــدر در
رونــد صلــح بیتفــاوت اســت و هیــچ آجندایــی
بــرای آن نداریــم؟ حتــا کمیتــهای کــه بــرای صلــح
بایــد کار میکــرد ،نیــز تعییــن نشــد .بایــد هرچــه
زودتــر کمیتــهای بــرای رونــد صلــح تشــکیل شــود
تــا دیــدگاه مناینــدگان مــردم را دربــاره نشســت
اســتانبول بــا شــورای عالــی مصالحـهی ملــی و وزارت
صلــح ارایــه کنــد».
از ســویی هــم شــاری دیگــر از اعضــای مجلــس،
میگوینــد؛ کمیتــهای کــه در مــورد صلــح ایجــاد
شــده بــود ،بــه نحــوی منحــل شــده؛ زیــرا بیشــر
اعضــا در مــورد آغــاز بــه کار آن ،اتفــاق نظــر
نداشــتهاند.
بلقیــس روشــن ،عضــو مجلــس مناینــدگان ،بــه
روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد« :بارهــا در مــورد
پارملــان گفتــم .اگــر ایــن مجلــس جدیت میداشــت،
روزگار مــردم افغانســتان بــه ایــن شــکل نبــود؛
برعکــس میتوانســتند در تصمیمگیریهــا نقــش
داشــته باشــند .راه و چــاه را تعییــن میکردنــد».
بــه گفتــهی او ،اگــر ایــن کمیتــه بــه کار آغــاز
میکــرد ،نیــز منیتوانســت طــرح مشــخصی را در
مــورد صلــح بــه مــردم یــا حکومــت ارایــه کنــد.
ایــن اظهــارات در حالــی مطــرح میشــود کــه قــرار
اســت تــا چنــد روز دیگــر نشســتی در مــورد صلــح

افغانســتان در ترکیــه برگــزار شــود و ممکــن شــاری
از اعضــای مجلــس مناینــدگان نیــز در آن رشکــت
کننــد.
شــاری از اعضــای مجلــس در ایــن پیونــد
میگوینــد؛ در صورتــی کــه منایندگانــی از پارملــان
در نشســت اســتانبول رشکــت کنــد ،هامننــد نشســت
پیشــین ،بــدون هیــچ برنامـهای خواهنــد بــود و تنهــا
چوکــی اشــغال میکننــد.
چــرا مجلــس افغانســتان طــرح واضحــی در مــورد
صلــح نــدارد؟
در هــر کشــوری ،پارملــان بهعنــوان مهمتریــن
مرجــع قانونگــذاری و قلــب تپنــدهی مردمســاالری
بهحســاب میآیــد .ایــن مجلــس موظــف اســت کــه
در مســایل کالن ملــی بــه شــمول مســئله صلــح
و جنــگ ابــراز نظــر و بــه منایندگــی از شــهروندان
تصمیمگیــری کنــد؛ امــا در یــک ســال اخیــر کــه
گفتوگوهــای صلــح افغانســتان بــه مرحلــهی
جدیتــری رســیده؛ ایــن مجلــس موقــف رســمیای
نداشــته اســت.
زمانــی کــه قــرار بــود لویهجرگــهی مشــورتی بــرای
آزادی  400زندانــی خطرنــاک طالبــان برگــزار شــود،
یــک ثلــث ایــن مجلــس بــا برگــزاری آن مخالفــت
کــرد؛ امــا پــس از آن حکومــت بــا رؤســا و شــاری
از اعضــای مجلــس صحبــت کردنــد و آنهــا نیــز در
لویهجرگــهی مشــورتی رشکــت کردنــد.
همچنــان ،زمانــی کــه هیئــت گفتوگــو کننــدهی
دولــت افغانســتان و طالبــان در قطر رسگــرم گفتوگو

در هر کشوری ،پارلمان
بهعنوان مهمترین مرجع
قانونگذاری و قلب تپندهی
مردمساالری بهحساب میآید.
این مجلس موظف است که
در مسایل کالن ملی به شمول
مسئله صلح و جنگ ابراز نظر
و به نمایندگی از شهروندان
تصمیمگیری �کند؛ اما در یک
سال اخیر که گفتوگوهای
صلح افغانستان به مرحلهی
جدیتری رسیده؛ این مجلس
موقف رسمیای نداشته است.
باهــم بودنــد ،هیئتــی از مجلــس مناینــدگان بــه
رهــری میــر رحــان رحامنــی ،رییــس ایــن مجلــس
بــه پاکســتان رفــت.
میــر رحــان رحامنــی ،رییــس مجلــس مناینــدگان،
انجنیــر هلمنــد ،رییــس کمیســیون امــور
بیناملللــی ،محمدالفــت صالــح ،رییــس کمیســیون
امــور داخلــی ،انجنیــر میرحیــدر افضلــی ،رییــس
کمیســیون امــور دفاعــی ،میرافغــان صافــی ،رییــس
کمیســیون مالــی و بودجــه و نجیباللــه نــارص،
رییــس کمیســیون صحــت و تربیتبدنــی مجلــس

مناینــدگان افغانســتان ،افــرادی بودنــد کــه بــه تاریــخ
 2عقــرب ســال گذشــتهی خورشــیدی بــه پاکســتان
رفتنــد .چیــزی کــه در آن زمــان بحثبرانگیــز شــد،
ایــن بــود کــه ایــن ســفر بــدون هیــچ آجنــدای رســمی
و مشــخصی انجــام شــد.
غالمحســین نــارصی ،عضــو مجلــس مناینــدگان ،در
آن زمــان بــه روزنامـهی صبــح کابــل گفتــه بــود« :مــن
بهعنــوان عضــو مجلــس ،از ایــن ســفر خــر نــدارم؛
یعنــی ایــن ســفر بــه صفــت یــک آجنــدا در پارملــان
کشــور مطــرح نشــده اســت».
اکنــون نیــز شــاری از اعضــای مجلــس مناینــدگان
بــه بیبرنامگــی پارملــان و فرمایشــی بــودن
ســفرهایی کــه رییــس مجلــس بــه کشــورهای منطقــه
داشــته انتقــاد میکننــد .بــه بــاور اعضــای مجلــس،
در صورتــی کــه مناینــدگان میتوانســتند مبتنــی بــه
صالحیتــی کــه قانــون اساســی بــه آنهــا داده اســت،
اســتفاده کننــد ،میتوانســتند باالتــر از  50درصــد
در رونــد صلــح نقــش داشــته باشــند.
ایــن مناینــدگان خــود میپذیرنــد کــه پارملــان تــا
هنــوز هیــچ طرحــی در قبــال رونــد صلــح نداشــته
اســت ،در غیــر ایــن صــورت ،صــدای خــود را بلنــد
میکردنــد و منیگذاشــتند کــه هیــچ کشــوری بــا
رسنوشــت مــردم افغانســتان بــازی کنــد.
بلقیــس روشــن میگویــد کــه دلیــل ایــن
بیبرنامگــی ،ترجیــح دادن منافــع شــخصی بــر
منافــع ملــی اســت و مناینــدگان بــه تعلقــات قومــی
و تنظیمــی بیشــر از رونــد صلــح افغانســتان اهمیــت
مید هنــد .
بــه گفتــهی بانــو روشــن در پارملــان ،بهشــمول
رییــس ،مناینــدگان رشیــک تنظیمهایــی هســتند
کــه بهدنبــال تقویــت موقــف خودنــد ،نــه رونــد صلــح.
«روزی کــه نشســت دوحــه بــود و توافقنامـهای میــان
طالبــان و امریــکا امضــا شــد ،بایــد پارملــان صــدای
خــود را بلنــد میکــرد؛ امــا ســکوت کردنــد».
ایــن عضــو مجلــس اضافــه میکنــد کــه ســفرهای
رییــس مجلــس کــه گفتــه میشــود بــرای رونــد
صلــح انجــام شــده ،نیــز بــدون آجنــدا بــوده اســت.
«در حقیقــت پاکســتان رفــن رحامنــی ،خوشآمــد
گویــی بــه طالبــان اســت .چــراغ ســبز نشــان دادن
بــه طالبــان اســت .وگرنــه بایــد بازخواســت میشــد
کــه چــرا پارملــان میرفــت».
به باور برخی از اعضای مجلس ،بیبرنامگی و
خوشخدمتی رؤسای مجلس ،جایگاه این خانه را
نهتنها نزد حکومت؛ بلکه نزد مردم نیز بیارزش کرده
است.
انتقادها از پارملان از سوی شهروندان و شامری از
اعضای این نهاد ،از آن ناشی میشود که پس از
رشوع روند گفتوگوهای صلح ،این نهاد مردمی،
هیچ برنامهی منسجم و منظمی برای اشرتاک
و تصمیمگیری در این روند نداشته و به نحوی در
حاشیهی ساختار قدرت قرار گرفته است.
اینهمه در حالی است که گفتوگوهای صلح
افغانستان تقریباً به بنبست رسیده است .دور دوم
گفتوگوها میان دو هیئت آغاز نشد و اکنون همه
چشم امید به نشستی دوختهاند که قرار است در ماه
اپریل برگزار شود.
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احتمالداردعبدالرئوفنهسالهبهدهسالگینرسد
مجیب ارژنگ

«به حاجی نبی و قومش :خوب گوش کنید! شام اگر
به این فکر هستید که ما خسته خواهیم شد ،مطمین
باشید که خسته منیشویم ،اگرچه سالها بگذرد؛ یا
اگر فکر کردین که حکومت فرزندتان را از چنگ ما
نجات دهد ،پس بفهمید که اینجا حکومت از ما است
و در این مدت ،فهمیده باشید که حکومت هیچچیزی
کرده نتوانست و در آینده هم منیتواند».
این پیامی است که آدمربایان روز یکشنبه  8-حمل-
به خانوادهی عبدالرئوف فرستادهاند.
ماجرای ربودن عبدالرئوف ،بهاندازهای در جامعه،
بهویژه در رسانههای همگانی بازتاب یافته است که
بیشرت شهروندان از آن آگاهی دارند و با شنیدن نام
عبدالرئوف ،یاد کودک نهسالهای میافتند که در ماه
عقرب سال گذشته از سوی افرادی که پوشاک پولیس
بر تن داشتند ،در بلخ ربوده شده و تا اکنون پنج ماه
را به دور از خانواده ،زیر شکنجهی ربایندگانش زندگی
میکند.
در این پیامی که ربایندگان عبدالرئوف به خانوادهاش
فرستادهاند ،بهروشنی آشکار میشود که آنها از
ادامهی نگهداری این کودک دستبردار نیستند و تا به
آنچه که میخواهند نرسند ،او را به آغوش خانوادهاش
برمنیگردانند.
جای تأسف اما آنجا است که در این پیام ،آدمربایان
خود را حکومت موازی با حکومت مرکزی اعالم کرده و
بهراحتی مدعی شدهاند که حکومت کاری برای رهایی
عبدالرئوف کرده منیتواند.
از این پیشتر ،احمد ضیا رساج -رییس امنیت ملی
افغانستان -نیز به این امر اعرتاف کرده بود .او گفته
بود که تا هنوز  55فرد وابسته به گروه داعش را در
پیوند به پروندهی عبدالرئوف بازداشت کرده و 29
عملیات را نیز برای پیدا کردن او راه انداختهاند ،اما
هیچکدام به نتیجه نرسیده است.
آنچه که آدمربایان را این اندازه زمان داده و پر رو
کرده است ،ناتوانی ،نهادهای امنیتی در آزاد کردن
عبدالرئوف نیست؛ بلکه رویکرد حکومت مرکزی در
رابطه به گروگانگیری این کودک است.
پس از گروگانگیری عبدالرئوف ،خانواده و بستگان
قومیاش ،خیمه اعرتاضی را در برابر دفرت والیت بلخ
برپا کردند؛ که مادر عبدالرئوف هنوز هم درون این
خیمه برای آمدن پرسش اشک میریزد .همینگونه
شامر زیادی از شهروندان کشور برای رهایی این
کودک از چنگ آدمربایان گردهامییهایی را در بلخ و
دیگر گوشهی کشور راه انداختند .این معرتضان برای
مدتی ،بندرهای تجارتی شامل را نیز به روی بازرگانان
بستند .با همگانی شدن نوارهای صوتی عبدالرئوف
در رسانهها ،هشتگهایی مثل «عبدالرئوف را به خانه

بیاورید» و «یک دالر برای رهایی عبدالرئوف» شکل
گرفت؛ اما هیچیک از این تالشها نتوانسته عبدالرئوف
را به خانه برگرداند.
با دوام اعرتاضها ،امرالله صالح -معاون نخست
رییسجمهور -برای خاموش کردن آن و فریب افکار
عمومی ،در  26جدی سال گذشته به خانوادهی
عبدالرئوف تعهد سپرد تا  15روز دیگر پرسشان
را از دست آدمربایان آزاد کند؛ همینگونه جناب
رییسجمهور نیز در یک منایش پوشالی ،گفته بود که
اگر عبدالرئوف آزاد نشود ،مسئوالن امنیتی بلخ را از
کارشان برکنار خواهد کرد.
از مهلت زمانی آقای صالح بیشرت از دو ماه میگذرد؛
اما عبدالرئوف هنوز در چنگ آدمربایان است و آقای
رییسجمهور نیز به همین سادگی وعدهاش را –
برکناری مسئوالن امنیتی بلخ -فراموش کرده است؛
چیزی که عملی کردنش کمازکم میتوانست دلداری
کوچکی به خانوادهی عبدالرئوف باشد.
این نوع برخورد حکومت با گروگانگیری عبدالرئوف،
باعث شده است که آدمربایان با اطمینان به خانواده
و قوم عبدالرئوف بگویند که حکومت کاری برای آزادی
او منیتواند .با این حال اما پذیرفنت این موضوع زیاده
سادهانگارانه است؛ زیرا دولت امکانها و تواناییهایی
دارد که اگر بخواهد ،بهسادگی میتواند از پس حل
یک گروگانگیری بر بیاید.
حاجی نبی –پدر عبدالرئوف -میگوید که
گروگانگیران در بدل آزادی پرسش ،از او یک میلیون و
دوصد هزار دالر امریکایی خواستهاند .پدر عبدالرئوف
اما توانایی پرداخت این پول را ندارد .در پنج ماهی
که از ربودن عبدالرئوف میگذرد ،آدمربایان بارها

با خانوادهی عبدالرئوف متاس گرفتهاند ،صداها و
تصویرها و تقالهای عبدالرئوف را برایشان فرستادهاند
که از خانوادهاش درخواست نجات دارد .اگر نهادهای
استخباراتی با همکاری بخش مخابراتی بخواهد ،رد
این متاسها و ارتباطها را دنبال کند ،بدون شک
به رسنخهای مهمتری خواهد رسید که به آزادی
عبدالرئوف کمک کند .حاال فرض را بر این میگیریم
که نهادهای مربوط ،ابزار و امکان این کار را ندارند؛ اما
میتوانند در این زمینه از نیروهای ناتو کمک بگیرند.
این امکان را اگر به دلیلهایی ناممکن بگیریم ،دولت
با پرداخنت یکمیلیون و دوصد هزار دالر ،میتواند
عبدالرئوف را از آزار روانی گروگانگیران رهانیده و به
خانوادهاش برگرداند .تدارک این مبلغ برای حکومت
کار دشواری نیست.
از سویی هم با دادن پول به آدمربایان و ردیابی
آن ،نهادهای استخباراتی و امنیتی میتوانند هم
عبدالرئوف را به خانوادهاش برگردانند و هم به
دستگیری هستهی محوری آدمربایان نزدیکتر شوند.
این در کنار اینکه عبدالرئوف را به زندگی عادی -که
حقش است -برمیگرداند ،میتواند دستآورد مهمی
نیز برای نهادهای استخباراتی و در کل حکومت باشد.
همینگونه ،حکومت به اساس قانون اساسی نیز مکلف
به فراهم کردن امنیت جانی شهروندان و پشتیبانی
از آزادیشان است .روی این دلیل حکومت مکلف
به برگرداندن عبدالرئوف به آغوش خانوادهاش است؛
عبدالرئوفی که ممکن است چند روز دیگر بیشرت زنده
نباشد.
پدر عبدالرئوف به صبح کابل میگوید که آدمربایان در
پیامی که روزیکشنبهی همین هفته به او فرستادهاند،

گفتهاند که؛ اگر تا پنج روز دیگر یکمیلیون و دوصد
هزار دالر به دست شان نرسد ،عبدالرئوف را میکشند
و جسدش را برایشان میفرستند.
با توجه به نوعیت پروندهی عبدالرئوف و نسبت
قومی او ،اینکه حکومت تا هنوز نتوانسته او را از
چنگ آدمربایان آزاد کند ،به گونهی جدی برخورد
سلیقهای دولت را با گروگانگیری عبدالرئوف برجسته
میکند .این برخورد حکومت حتا برای آدمربایان
نیز روشن است؛ در پیامی که آنها به خانوادهی
عبدالرئوف فرستادهاند ،گفتهاند« :حکومت از فرزندتان
استفادهجویی سیاسی میکند که شام در این رابطه
بهرت میفهمید ،پس رس فرزندتان معاملهی سیاسی
نکنید و به فکر نجاتش باشید و مسئولیت پدری و
قومی خویش را بهجا آورید».
هرچند حکومت مدعی شود که برخورد قومی
و سلیقهای با موضوع ندارد؛ اما تفاوت قومی
رییسجمهور ،معاونانش و رییس قوهی مقننه با
عبدالرئوف ،در جامعهای که تبعیض قومی و توزیع
قومی قدرت هنوز از رنگ نیافتاده ،باور قومیگرایی
حکومت را در میان شهروندان بیشرت بازتولید و تقویت
میکند.
این رویکرد دولت تنها میتواند به بیشرت شدن
شکافهای قومی در کشور کمک کند و همینگونه
فاصله میان شهروندان و دولت را از این هم بیشرت.
پیش گرفنت این سیاست در برابر شهروندان ،در
کوتاهمدت باعث شکلگیری قرش متعرض و سپس قرش
مخالف میشود.
کوتاهـی دولـت در برابـر تأمیـن حقـوق بشری
شـهروندان در رشایـط کنونـی باعـث میشـود ،آن
شمار شـهروندانی کـه از دولـت شـاکیاند ،بـرای
تأمیـن حقوقشـان از روی ناچـاری بـه گـروه طالبـان
پنـاه بربنـد .در پرونـدهی گروگانگیـری عبدالرئـوف
نیـز میتـوان پیشزمینههـای آن را دنبـال کـرد .کمال
گونـش –معاون حرکت ترکمنهای افغانسـتان -بیشتر
از دو مـاه پیـش بـه سلاموطندار گفتـه بـود کـه گـروه
طالبـان نیـز بـرای آزادی عبدالرئـوف بـه آنهـا وعـدهی
همـکاری داده اسـت .بـه گفتـهی او ایـن گـروه تـا آن
زمـان  14تـن را در پیونـد بـه ایـن رویـداد بازداشـت
کـرده بـود.
توگوهـای صلح بـا طالبان
اکنـون در رشایطـی کـه گف 
بـه نتیجـهای نرسـیده و در صـورت بیـرون شـدن ناتو از
افغانسـتان و نرسـیدن بـه صلـح بـا طالبـان ،احتمال
تسـلط ایـن گـروه بـر بخشهـای زیـادی از افغانسـتان
و خطـر رشوع جنـگ داخلـی وجـود دارد ،نیـاز اسـت
دولـت بیشتر از هـر زمانـی عقالنـی عمـل کنـد؛ زیـرا
بـرای رویارویـی با طالبـان و دیگر گروههـای جنگجو،
نیـاز اسـت کـه دولـت شـهروندان را کنـار خـود داشـته
باشـد تـا از جایـگاه قـدرت عمومـی بـه مصـاف طالبان
و ایـن گروههـا بـرود ،نـه اینکـه خـود بـه گروهـی از
گروههـای فعـال در یـک جنـگ داخلـی بـدل شـود.

مجلس نمایندگان؛

چهرهی سیاه دموکراسى و تجارت سیاسى
نصیر ندیم

عملکردهـای پارملـان افغانسـتان در بیشتر برهههـا
دچـار تردیـد و ضعف بوده اسـت .بسـیاری از مشـکالت
کشـوری ما بـه ضعف کارکـردی همین قـوه برمیگردد.
ایـن ضعـف باعـث شـده کـه پیوسـته انگشـت انتقـاد
شـهروندان ،مقامهـای سیاسـی و حتـا بعضـی از
مناینـدگان همیـن مجلـس بهسـوی آن بلنـد شـود.
کارکـرد مشـکوک کمیسـیون مسـتقل انتخابـات و
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی در رونـد انتخابـات و
فسـاد گسترده در بدنهی حکومت ،سـبب شـده اسـت
کـه باورهایـی در میـان شـهروندان و آگاهـان شـکل
بگیـرد کـه شماری از مناینـدگان مجلـس نـه بنـا بـر
آرا ،بلکـه بنـا بـر روابـط خـود وارد مجلـس مناینـدگان
شـدهاند و بـا اسـتفاده از مزیتهـای ایـن مجلـس،
تجـارت سیاسـی را راه انداختنـد .شماری از کسـانی
کـه وارد ایـن مجلـس شـدهاند ،صاحـب تجارتهـای
میلیونـی در افغانسـتان و دیگـر کشـورها هسـتند و حتا
میشـود بعضـی از مناینـدگان ایـن مجلـس را شـامل
حلقـهی مافیـای اقتصـادی دانسـت.

صبـح کابـل در تاریـخ نوزدهـم جنـوری همیـن سـال
گزارشـی را نشر کـرد کـه آشـکار سـاخت ،پارملـان
ایـن کشـور در گـرو مافیـای نفـت قـرار دارد و پـاس
نشـدن بودجـهی  1400از ایـن مجلـس نـه بـه دالیـل
تنخـواه کارمنـدان پاییـن رتبـه بـود؛ بلکه قـرار گرفنت،
قراردادهـای نفـت وزارتهای دفاع در ایـن بودجه بوده
اسـت.
بـه گفتـهی منابع صبـح کابـل ،مافیای نفت ،نفعشـان
را در باقـی مانـدن ایـن قراردادها به دسـت «فرماندهی
نیروهـای مشترک انتقـال بـرای افغانسـتان» یـا
سیس�تیکا ( )CSTC-Aمیدانسـتند و منیخواسـتند
نفـت وزارت دفـاع و داخلـهی کشـور شـامل ایـن بودجه
شود.
ایـن گـزارش یکـی از کارکردهـای شـکبرانگیز پارملان
اسـت کـه صبـح کابـل به آن دسـت یافتـه بود.
از مـوارد بـاال کـه بگذریـم؛ اکنـون گفتوگوهـا صلـح
افغانسـتان بسـیار داغ و پرتنـش اسـت و نیـاز مـیرود
کـه پارملـان افغانسـتان بـا وجـود مشـکالت گسترده و
مدیریتـی ،در مسـیر تحقـق یافتن صلـح افغانسـتان
راههـای عملـی ،بایدهـا و نبایدهـا را بسـنجد تـا
افغانسـتان در محفلهـای چانهزنـی بـا طالبـان پیـروز
گـردد.

امـا ایـن قـوه گویـا سـنجاق بـه لـب فروکـرده و هیـچ
واکنشـی در ایـن ارتبـاط نـدارد و ریاسـت ایـن قـوه
بهجـای اینکـه تعمقـی بـه مشـکالت فعلـی کنـد،
پیوسـته در حـال رفتوآمـد بـه پاکسـتان اسـت.
بـه اسـاس گزارشهـای اسـتخباراتی ،طالبـان ارتشـی
اسـت کـه بـه گونـهی نیابتـی از سـوی پاکسـتان در
داخـل افغانسـتان بـه جنـگ میپردازنـد؛ امـا ریاسـت
قـوه مقننـهی ایـن کشـور سـفرهایی بـه پاکسـتان دارد
کـه دیگـر منایندههـای مـردم در ایـن مجلـس ،از
جزئیـات آن باخبر نیسـتند و این خود سـبب مشـکوک
بـودن عملکردهـای ریاسـت ایـن قـوه اسـت.
حتا شینکی کروخیل ،یکی از اعضای مجلس
منایندگان در رابطه به موقف خنثای پارملان به صلح و
عدمتساوی جنسیتی در سفرهای این ریاست اعرتاض
کرد و سفرها را نیز مشکوک خواند« .چرا پارملان
اینقدر در روند صلح بیتفاوت است و هیچ آجندایی
برای آن نداریم؟ حتا کمیتهای که برای صلح باید کار
میکرد نیز تعیین نشد .باید هرچه زودتر کمیتهای
برای روند صلح تشکیل شود تا دیدگاه منایندگان مردم
را درباره نشست استانبول با شورای عالی مصالحهی
ملی و وزارت صلح ارایه کند»
در حالی که بسیاری از فعالین جامعهی مدنی

افغانستان و جامعهی جهانی نگران وضعیت زنان پس
از صلح در افغانستان است ،ریاست این قوه را هیچ
زنی در سفرهایش همراهی منیکند .بانو کروخیل،
در بخش دیگری از سخنانش ،به سفرهای اخیر میر
رحامن رحامنی ،رییس مجلس منایندگان به پاکستان
و تاجیکستان اشاره کرده و گفت که در این سفرها،
تنها هیئت روسای مجلس اشرتاک داشتند و حتا یک
منایندهی زن نیز حضور نداشت.
او گفت« :اصالً مشخص نیست که در این سفرها
درباره چه موضوعاتی بحث شده است! هیئت روسا
و هیئتمدیره حتا یک منایندهی زن را با خود نربده
بودند .در این سفرهای پنهانی ،تساوی جنسیتی در
نظر گرفته نشده است».
با این وجود پارملان افغانستان بهجای اینکه چهرهی
دموکراسی ،مقوی کنندهی نظام سیاسی و پلی میان
مردم و دولت باشد ،پیوسته مردم را ناامید کرده،
چهرهی دموکراسی کشور را ناکارا جلوه داده و نقشی
را که برای نهادینه کردن تأمین حقوق برشی دارد بجا
نیاورده و برای تحکیم نظام سیاسی کشور کاری را
که باید نکرده است .همچنان پیوسته برعکس آنچه
از مجلس یک کشور دموکراتیک توقع میرود ،از این
پارملان رسزده است.
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شبنم نوری

گزارشگر

نمیتوان میزان
تأثیر بازیهای
تفریحی را روی
رشد ذهنی و روانی
کودک با ارقام
بیان کرد .در سوی
دیگر ،او میگوید
که در جامعهی
افغانستانی
بدبختانه که
از رسانههای
تصویری گرفته تا
پارکهای تفریحی
و مکانهایی که
برای کودکان
آماده شده است،
بهخاطر دلگرمی
و پذیرایی آن از
طرف مردم عوام
به وسایل خشن
و خشونتبار
مزین شده است
که انجام بازیهای
خشن تأثیر عمیق
و ناخوشی روی
کودک میگذارد.
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جای خالی پار کهای تفریحی
در زندگی کودکان
در طبقه آخر گلبهار سنرت هستم ،در
پارک رسپوشیدهای که با انواع بازیها
و اسباببازیهای مدرن و هیجانی ،از
کودکان پذیرایی میکند .حسین که
هفت سال دارد و رسگرم بازی با تفنگی
همقد خودش است ،کمحرف و عصبانی
به مانیتوری شلیک میکند که روبهرویش
قرار دارد .در کنار او ،عمر دوازدهساله
مشغول بازی دیگری است .او از اینکه
به شهربازی آمده ،خیلی خوشحال است؛
«آرزویم ای است که د زندگی همیشه
خوش باشم».
در این مکان کودکان زیادی میان سنین
هفت تا دوازده-سیزدهساله به چشم
میخورد که رسگرم بازیهای خشن
و دیجیتالیاند .کودکان همواره به
بازیهایی جذب میشوند که صحنههای
پرماجرا و ترسناک داشته و تصورات
خشنشان را تحریک کند.
در شهر کابل ،شامر کمی از خانوادهها
توان بردن فرزندانشان را به شهرکهای
بازیای دارند که وسایل بازیاش با برق
کار میکند و یک کودک تنها برای نیم
ساعت بودن در آنجا باید هزینهی زیادی
را پرداخت کند.
لطیفه که کودکانش را برای رسگرمی
در شهرک بازی آورده است ،میگوید
که به دلیل ناامنی ،همیشه منیتواند
کودکانش را به شهرک و پارکهای بازی
بربد« .وقتی میارمشان ،مثل ایست که از
قفس آزادشان کده باشم ،روحیهی تازه
میگیرن ،زیاد خوش میشن».
با تغییر سبک زندگی در کابل و روی کار
آمدن زندگی شهری ،شاید بسیاری از
کودکان فرصت بازی و فعالیتهای فزیکی
زیادی را پیدا نکنند .هیاهوی شهری و ناامنی و فقر ،زمان
کمی را برای بازی و تفریح در اختیار کودکان قرار میدهد.
در یکی دیگر از شهرکهای بازی خصوصی به نام «شهرک
بازی» در کارتهی چهار میروم .مسئول این شهرک میگوید
که دو سال میشود اینجا را باز کرده است.
در شهر کابل ،خانوادههایی که توانایی اقتصادی خوب و یا
متوسط دارند ،از بیم ناامنیها کمرت به پارکهای تفریحی
عمومی شهر میروند و بیشرت ترجیح میدهند کودکانشان
را به پارکهای بازی رسپوشیده بربند.
ثریا –باشندهی کابل -که با همرس و کودکش به شهربازی
آمده است ،میگوید« :طفل ما نباید با تفکرات جنگی کالن
شوه تا آیندهی خوب داشته باشه ،کشورما خو جنگ اس».
در کنار دیگر بازیهایی که در این مکان برای کودکان وجود
دارد ،دری نیز است به اتاقی باز میشود که دنیای هیجان
نام دارد؛ کودکان زیادی پشت این در منتظر ایستادهاند تا
در نوبت وارد آن اتاق شوند .هدا کودکی است که تازه از
دنیای هیجان بیرون شده ،خیلی خوشحال به نظر میآید.
او در مورد دنیای هیجان میگوید که بازی مورد عالقهاش
ت دارد همیشه بازی کند.
است و دوس 
ساخت مکان بازیهای کودکانه در سالهای اخیر در
والیت کابل رو به افزایش بوده و این مکانهای تفریحی
رسپوشیده به خانوادهها این فرصت را داده تا برای رسگرمی
با کودکانشان به این مکانها بروند.
پوهنیار محمد ادریس حازم -استاد دانشگاه و روانشناس-
میگوید که نداشنت دسرتسی کودکان به مکانهای
تفریحی سامل و مناسب میتواند از رشد بهینه و درست
کودک پیشگیری کند.
او میگوید که منیتوان میزان تأثیر بازیهای تفریحی را
روی رشد ذهنی و روانی کودک با ارقام بیان کرد .در سوی
دیگر ،او میگوید که در جامعهی افغانستانی بدبختانه که از
رسانههای تصویری گرفته تا پارکهای تفریحی و مکانهایی
که برای کودکان آماده شده است ،بهخاطر دلگرمی و
پذیرایی آن از طرف مردم عوام به وسایل خشن و خشونتبار
مزین شده است که انجام بازیهای خشن تأثیر عمیق و

ناخوشی روی کودک میگذارد.
با این حال بیشرت پارکهای خصوصی بازیهای خشن
کامپیوتری را برای رسگرم کردن کودکان انتخاب میکنند.
این استاد دانشگاه بر این باور است که کودکان بیشرت
مستعد یادگیری رفتارهای پرخاشگرانه هستند و مشاهدهی
رفتار دیگران و بازی کردن بازیهای خشن کودکان را بیشرت
پرخاشگرتر میکند .در چینی حالتی کودک تحمل گفتار
دیگران را نداشته ،دست به رفتارهای ضداجتامعی میزند،
بیشرت گرایش به رفتارهای نامناسب پیدا میکنند .این رفتار
باعث میشود که فرد در نوجوانی بیشرت متامیل به گروههای
تبهکار شود .در سوی دیگر این بازیها باعث میشود که
رشد ذهنی کودک مختلشده ،بیشرت از دنیایی واقعی دور
و در دنیای تخیلی خود زندگی کند.
آقای حازم ،میگوید که خانواده باید کودکانشان را به
فضاهای سبز و مکانهای تفریحی عمومی که هوای آزاد
دارند ،بربند؛ «چون عدم ارضای نیازهای فرد در زمان معین
(کودکی) آن میتواند بر شکلگیری شخصیت و رفتار وی
تأثیر نامطلوبی در سنین بزرگتر بگذارد».
در شهر کابل اما به دلیل نبود پارکهای معیاری ،بیشرت
کودکان به دور از بازیهای کودکانه و دنیای کودکانه

بزرگ میشوند .بیشرت پارکهای عمومی
شهر کابل یا بهکلی نابود شده و یا هم
اسبابهای بازی آن از کار افتاده است.
در پارک گوالیی حصهی اول خیرخانه
که یکی از بزرگترین پارکهای تفریحی
کابل است ،هیچ اسباببازی برای
کودکان نیست .با ورود به این پارک
چشمم به گروه مردانی میخورد که در
حال دود کردن هستند ،کودکان میدان
خاکی را برای فوتبال بازی کردن آماده
کرد ه بودند و تازه میخواستند بازیشان
را رشوع کنند.
در پارکها و بلوارهای عمومی شهر،
اندک وسایلی برای بازی کودکان قرار
داده شده که هیچگاه نتوانسته است
خالی یک شهربازی استاندارد ،سبز ،شاد
و زیبا را برای کودکان و نوجوانان کشور
پر کند.
همینگونه در پارک دهبوری –ناحیه
سوم شهرداری -تنها چند یخاملک برای
کودکان وجود دارد که آنهم معیاری
نیست؛ چند گاز نیز در این پارک دیده
میشود؛ اما مسئول پارک همهی آنها
را باال زده تا دست کودکان به آن نرسد.
خواستم دلیل آن را از مسئول پارک
بپرسم ،اما حارض نشد با من حرف بزند.
دور و بر یخاملکها کودکان بیشامری
دیده میشوند که از پوشش و بیکهای
پشتیشان فهمیده میشوند که کودکان
کار هستند.
این آخرها شهرداری کابل ،کار بازسازی
شامری از پارکها مثل پارک شهر نو را
روی دست گرفته است.
معروف علیزی ،مسئول هامهنگی با
رسانهها در شهرداری کابل ،به روزنامهی
صبح کابل میگوید که این اداره برای
سال  ۱۴۰۰در نظر دارد ،پارکهای دیگر در شهر کابل را
نیز بازسازی کند و سهولتهایی هم به آنها اضافه کند.
به گفتهی او در سال پیش رو برای پارکها ،بازیچهها برای
تفریح ،میدان فوتبال ،میدان فوتسال مطابق به مساحت
پارکها در نظر گرفته میشود.
آقای علیزی میافزاید« :شاروالی کابل مصمم بر واپسگیری
متام ساحات غصب از سوی شخص یا اشخاص که بهصورت
غیرقانونی غصب شدند ،هست و جهت رسسبزی و شکوفایی
ساحات سبز نیز مدنظر گرفته میشود».
با این حال اما در شهر کابل تنها هفت پارک عمومی است
که بازیچه برای کودکان دارد.
با توجه به نیازی که کودکان برای بازیهای کودکانه برای
رشد خوب جسمی و ذهنیشان دارند ،از سویی هم میزان
بلند فقر در جامعه نیاز است تا دولت پارکهای تفریحی
زیادی را در ناحیههای مختلف شهر برای کودکان و
خانوادهها در نظر بگیرد؛ تا از یکسو شهروندان بتوانند با
گذارند دقیقهها یا ساعتی در محیط سبز پارک ،خستگی
روزمرگیشان را به در کنند و کودکان نیز به نیازهای
کودکانهشان برسند.
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اقتصــادي پرمخت��ګ تــه رسـ�یدل د هــر هېــواد
هــرې ټولنــې اساســي موخــې دي .هــر هېــواد
هڅــه کــوي؛ چــې د ټولنېــز هوســا ژونــد لپــاره الر
پرانیــزي ځکــه چــې اقتصــادي پرمختــګ د ټولنــې
د هوســاینې لومړنــی شــرط دی .د پرمختــګ
مفهــوم ډېــر لــوی او بېالبېلــې برخــې لــري :ټولنېــز،
سیاســي ،فرهنګــي او ذهنــي پرمختــګ؛ چــې
اقتصــادي پرمختــګ د نومــوړو پرمختګونــو یــوه
غوښــنه برخــه ده.
ســر بېــره پــر دې د اقتصــادي پرمختــګ لپــاره
بېالبېلــې تیــورۍ او د ودې لپــاره یــې د انســاني
ژونــد پــه بېالبېلــو پړاوونــو کــې وړانــدې شــوي دي.
ګــڼ شــمېر هېوادونــو هڅــه کــړې؛ چــې لــه خپــل
اقتصــادي او سیاســي پرمختــګ څخــه پــه بېالبېلــو
برخــو کــې کار واخلــي.
د اقتصــادي پرمختــګ او ودې ترمنــځ توپیــر بایــد
درک شــي؛ یعنــې اقتصــادي پرمختــګ څــه دی او
اقتصــادي وده څــه ده؟
مثــال :پــه یــو کال کــې د کورنیــو ملــي ناخالصــو
تولیداتــو کچــه مالومــول ،پــه کورنیــو تولیداتــو
کــې اقتصــادي ودې زیــات والــی ،کلنــي ســرانه
عوایــدو ډیروالــی؛ دا ټــول هغــه مــوارد دي چــې پــه
اقتصــادي وده کــې پــرې بحــث کېــږي.
اقتصــادي پرمختــګ د یــوې ټولنــې اوســیدونکو پــه
ژونــد کــې هوســاینه او د تولیــدي برخــې ډېروالــې
دی ،پــه حقیقــت کــې اقتصــادي وده د اقتصــادي
پرمختــګ لپــاره د الرې خالصولــو پــه مانــا ده او
هــر اقتصــادي پرمختــګ کــوالی شــي؛ اقتصــادي
وده لــه ځــان ســره ولــري؛ هــر اقتصــادي وده نــه
شــي کــوالی اقتصــادي پرمختــګ لــه ځــان ســره
ولــري.
پــه پرمختللــو ټولنــو او د وروســته پاتــې ټولنــو
کــې د اقتصــادي پرمختــګ موخــې توپیــر لــري .پــه
وروســته پاتــې ټولنــو کــې اقتصــادي پرمختــګ ډېــر
تمرکــز د بــې وزلــئ پــه لــه منځــه وړلــو او د ټولنېــز
عدالــت پــه رامنــځ تــه کولــو لــري؛ برعکــس پــه
پرمختللــو ټولنــو کــې د اقتصــادي پرمختــګ موخې
ټولنــه د صنعتــي کېدلــو او ټولنېــزې هوســاینې پــه
لــور بیایــي.
د هېوادونــو وروســته پاتــې والــی بېالبېــل عوامــل
لــري چــې دغــه څــو علتونــه ســره یوځــای او هېــواد
لــه اقتصــادي پرمختــګ څخــه پــه شــاه کــوي .لکــه:
د فرهنګــي ،سیاســي ،ټولنېــز برخــو او اقتصــادي
پراختیایــي ســتراتېژۍ لــه ګــواښ ســره مــخ کېدل.
د یــو هېــواد اقتصــادي پرمختــګ لپــاره بایــد ټولــې
برخــې پــه هــر اړخېــزه توګــه وڅېــړل شــي ،لکــه
ټولنېــز ،سیاســي ،اقتصــادي او تاریخــي ،لــه دوي
څخــه پــه اســتفادې ســره کــوالی شــو د اقتصــادي
پرمختــګ پــر وړانــدې شــته خڼدونــه لــرې کــړو.
اوس هــم د اقتصــادي پرمختــګ لپــاره جــدي
ګواښــونه او ننګونــې شــته .چــې ځېنــو تــه یــې
دلتــه اشــاره کــوو:
خنډونه!!
 -۱سیاســی بــې ثباتــي ،پــه سیاســي علومــو او
نړیوالــو اړیکــو کــې امنیــت یــو لــه مهمــو بحثونــو
څخــه دی .د دویمــې نړیوالــې جګــړې را وروســته
دغــه سیاســي بــې ثباتــي اکثــر د نــړۍ پــه دریمــو
هېوادونــو کــې ډېــره تــر ســترګو کیــده /کېــږي.
د دغــو هېوادونــو روښــانفکرانو ،تحلیــل ګــرو او
د نظــر خاوندانــو بېالبېــل نظریــات ورکــړل؛ او د
سیاســي بــې ثباتــو اصلــي علــت او رېښــې د پیــدا
کولــو هڅــه یــې کولــه.
افغانســتان هــم هغــه هېــواد دی چــې د تاریــخ په
اوږدو کــې سیاســي بــې ثباتــي ډېــره کمــه تجربــه
کــړې؛ او یــا یــې هیــڅ تجربــه نــه لــري.
د دویمــې نړیوالــې جګــړې لــه پــای تــه رســېدلو
ســره ،دوه مســئلې د دریمــو هېوادونــو لپــاره
د اهمیــت وړ وې .لومــړی د خپلواکــۍ ترالســه
کــول ،دویــم دا چــې لــه خپلواکــۍ څخــه راوروســته
د ودانولــو مســئله راوښــوریده او هېوادونــو هڅــه
کولــه چــې دپرمختــګ لپــاره لــه بېالبېلــو الګــو ګانــو
څخــه کار واخلــي.
پــه افغانســتان کــې د پرمختــګ ډبــره د مشــروطه
غوښــتوونکو لــه خــوا کېښــودل شــوه .تــر هغــې
وروســته پــه بېالبېلــو پړاوونــو کــې هــر چــا لــه ځــان
ســره بــې پایلــې طرحــې لرلــې چــې باالخــره ټولنه د
نســکوریدو پــر برخلیــک واوښــته .پــه افغانســتان
کــې بیــا رغونــه د سیاســي بې ثباتــۍ عامل نه دی؛
بلکــې د یــو سیاســي بنســټ نــه شــتون سیاســي
بــې ثباتــۍ تــه الر هــواره کــړه .پــه افغانســتان کــې
د یو سیاســي ځواکمن بنســټ نشــوالی د دغســې
زمېنــې د ښــه برابریــدو المــل دی؛ دلتــه چــې یــوه
ډلــه واک تــه رســېږي نــورې ډلــې لــه واک څخــه
لــري ســاتي .لــه واک څخــه د بانــدې پاتــې ډلــې
لــه هــرې ممکنــي الرې څخــه کار اخلــي حتــې پــر
تاوتریخوالــي هــم الس پــورې کــوي؛ چــې دا پــه
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خپلــه
کــې
پــه ټولنــه
الره هــواروي؛
انارشیســم تــه
ټولنــه لــه ماتــې ســره مــخ کــوي؛ همدغــه سیاســي
بــې ثباتــي پــر اقتصــادي پرمختــګ منفــي اغېــزه
کــوي.
 -۲افغانســتان کــې د ناامنیــو عوامــل څــه دي؟
لومــړی دا چــې د افغانســتان دولــت پــه دې نــه
دې توانېدلــی چــې امنیتــي ســکټور کمزورتیــاوې
مدیریــت کــړي؛ پــه اوســنيو شــرایطو کــې
افغانســتان اردو ،ملــي پلیــس او نــورو اړونــدو
امنیتــي برخــو کــې د نظــارت کمزورتېــا ،پــر خپلــه
دې تــه زمینــه برابــروي؛ چــې پلیــس پــه غیــر
قانونــي کړنــو الس پــورې کــړي .بــل لورتــه د
بهرنیــو الس وهنــه د افغانســتان پــه چــارو کــې،
لــه ګاونډیــو څخــه رانیولــې تــر ســیمه ییــزو او
نړیوالــو څارګــرو ادارو دلتــه د خپلــو موخــو لپــاره
پــه هــر ډول ورانــکارو کړنــو الس پــورې کــوي/
کــړې ،ځېنــې تحلیــل کوونکــي پــه دې بــاور دي چې
افغانســتان د خپــل اســاس جغرافیایــي موقعیــت
پــه درلودلــو ســره د څارګــرو ادارو ښــکار ګرځېدلې،
چــې دغــې الس وهنــې پــه خپلــه د ناامنــۍ بســتر
غوړولــی شــي .لــه دې ســره جوخــت هدفــي او
طــرح شــوې وژنــې چــې لــه  ۷۰لســیزې راپــه دې
خــوا پــه افغانــي ټولنــه کــې ســر راپورتــه کــړی دی،
چــې دغــه لــړۍ ال هــم روانــه ده ،هغــه کســان چې
د هېــواد ملــي ګټــو تــه ژمــن دي او د دې خــاورې
پایښــت غــواړي هغــه بــه خامخــا وژل کېــږي ،دلتــه
مــا ،لیکــوال ،تحلیــل کوونکــی سیاســتوال او دې
تــه ورتــه نــور کســان چــې د هېــواد د ملــي ګټــو
لپــاره غــږ اوچــوي هغــه وژل کېــږي دا ټــول هغــه
څــه دي چــې بهرنیــو څــار ګــرو ادارو لخــوا تــر ســره
کېــږي ،چــې اصلــي رېښــې یــې مرمــوزې خــو طــرح
شــوې وژنــې دي.
د افغانســتان پــه خــاوره د پاکســتان راکټــي
بریدونــه لــه تیــر حکومــت رانیولــې تراوســه
پــورې د افغانســتان پــه ســرحدي والیتونــو دوام
موندلــی ،چــې ګڼــو افغانانــو تــه یــې مالــي او ځانــي
زیانونــه اړولــي؛ خــو لــه بــده مرغــه بایــد ووایــو چــې
تیــر حکومــت پــه دې برخــه کــې چپــه خولــه پاتــې
و ،اوســني حکومــت تــر یــوه حــده وکــوالی شــو،
چــې دغــو بریدونــو تــه ځــواب ووایــي.
 -۳د قانـ�ون نهــ حاکمیــت ،دولــت پــه سیاســي،
اقتصــادي او قضایــي برخــو کــې د قانــون پــه پلــې
کولــو کــې پاتــې راغلــی ،چــې دا پــه خپلــه پــه ټولنــه
کــې آنارشیســم او لــه قانــون څخــه د تېښــتې
زمینــه برابــره وي ،پــه دې مانــا چــې د خلکــو عامــه
پوهــاوي کچــه تېټــه ،د خلکــو بــې خبــري لــه
قانــون څخــه ،دا پــر خپلــه مــوږ تــه ثابتــوي چــې
اوس هــم د دې هېــواد وګــړي ناخبــره دي.
د ملــي شــتمنیو پــه وېــش کــې ناانډولتیــا ،هغــه
هېوادونــو کــې چــې اقتصــادي نابرابــري موجــوده
وي ،د هغــې هېــواد اوســیدونکي لــه جســمي او

اقتصادي پرمختګ د یوې ټولنې
اوسیدونکو په ژوند کې هوساینه
او د تولیدي برخې ډېروالې دی،
په حقیقت کې اقتصادي وده
د اقتصادي پرمختګ لپاره د
الرې خالصولو په مانا ده او هر
اقتصادي پرمختګ کوالی شي؛
اقتصادي وده له ځان سره ولري؛
هر اقتصادي وده نه شي کوالی
اقتصادي پرمختګ له ځان سره
ولري.
روحــي پلــوه کمــزوي دي ،پــه دې هېوادونــو کــې
جرمــي پېښــې ډېــرې تــر ســترګو کېــږي ،د لیــک
لوســت کچــه ټېټــه ،وګــړي لــه اقتصــادي اړخــه
کمــزوري ،سیاســي بــې ثباتــي اوج تــه رســېدلی،
غــا ،وژنــې ،لــوټ ،زورواکــي ،د پردیــو نفــوذ ورځ
تــر بلــې مــخ پــه ډېــردو  ،او چاپیریــال پــه بشــپړه
توګــه چټــل دی.
 -۴اداري فســاد ،یــوه نړیوالــه پدیــده ده لــه کومــې
ورځــې چــې ټولنېــز ژونــد او دولــت رامنــځ تــه
شــوی ،تــر نــن پــورې چــې د انســانانو د ټولنېــز ژوند
شــا نیولــې ،فســاد پــه ټولــه نــړۍ کــې بېالبېــل
ډولونــه لــري .کــوم ځانګــړی وخــت تــه نــه اړونــد
کېــږي .لــه پخوانــه رانیولــې تــر ننــه پــورې د نــړۍ
ټولــو هېوادونــو کــې اداري فســاد شــتون لــري؛
پــه وروســته پاتــې هېوادونــو کــې ډېــر تــر ســترګو
کېــږي .بهرنــۍ لیکوالــه ســارا کیــس چــې کلونــه
یــې پــه افغانســتان کــې څېړنــه کــړې ،د حکومتــي
غلــو پــه نامــه خپــور شــوي کتــاب کــې لیکــي :فســاد
د جګــړې د تــداوم پــه مانــا دی ،او دولــت هیــڅ
کلــه لــه مافیایــي ډلــو ســره هغــه ډول چــې قانــون
وایــي عمــل نــه دی کــړي ،پــه افغانســتان کــې
رهبري ســنتي ده ،په دولتي ادارو کې د جلب او
جــذب بهیــر وړواکــي نــه؛ بلکــې توکمپالنــه ،ســیمه
ییــزه ،ژبنــي ،پــه زورواکــو د قانــون نــه پلــې کېــدل ،
پــه ګــڼ شــمېر دولتــي ادارو کــې کارکوونکــي د کار
کولــو پرځــای د اختــاس پــه فکــر کــې دي ،د یــادو
مــواردو دنــه مــخ نیــوي پــه صــورت کــې د هېــواد د
پرمختــګ خنــډ ګرځېدلــی شــي.
 -۵وزګارتیــا ،د هــرې ټولنــې جغرافیایــي،
فرهنګــي ،اقتصــادي او ټولنېــزو شــرایطو تــه پــه
کتــو ویلــی شــو ،چــې وزګارتیــا د هــرې ټولنــې لپــاره
ســتر ګــواښ دی.
افغانســتان یــو کرنیــز هېــواد دی ،لــه بــده مرغــه
بایــد ووایــو چــې د افغانســتان اوبــه پــه وړیــا توګــه
ګاونډیــو هېوادونــو تــه بهیــږي؛ تېــرو حکومتونــو
کــوم غــوڅ دریــځ د اوبــو د مهارولــو پــه برخــه کــې
نــه درلــود ،محمــد اشــرف غنــي تــر یــوه حــده پــر
عامــه تاسیســاتو (بندونــو) کار چټــک او اوبــه یــې
پــه نســبي توګــه مهــار کــړې ،خــو بــل لــور تــه د
کرنیــزو محصوالتــو او مالــدارۍ لپــاره د ســم
میکانیــزم نــه شــتون د دې ســبب شــوی چــې
بزګــر خپــل ترالســه کــړي محصــوالت د بېالبېلــو
آفتونــو لــه کبلــه لــه الســه ورکــړي ،افغانســتان
پــه بېالبېلــو والیتونــو کــې الســي صنعــت لــه اړخــه
بډایــه هېــواد دی ،د نــه پاملرنــې پــه صــورت کــې
دغــه صنعــت د ورکېــدو پــه لــوري درومــي ،یــو
ښــه مثــال یــې پــه شــمالي والیتونــو کــې د غالیــو
اوبدلــو صنعــت څخــه یادونــه کــوالی شــو.
کــه چېــرې دولــت د بیــکارۍ برخــې تــه جــدي
پاملرنــه ونــه کــړي ،پایلــه بــه یــې غــا ،تــرور،
تعصب،قومــي ژبنــې ،فرهنګــي ،د جرایمــو
ډېروالــی ،د ډار اچوونکــو ډلــو وده او ...پــر
خصوصــي ســکټور او کرنېــزو برخــو پانګونــه وشــئ،
چــې د بیــکارۍ کچــه راټېټــه شــي.
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 -۶د نفوســو ډېروالــۍ ،دا یــوه مهمــه مســئله ده
چــې دولــت بایــد ورتــه پاملرنــه وکــړي ،د نفوســو
ډېریــدل ســتونزې پیــدا کــوي .د نړیوالــو ســازمانونو
د راپــور لــه مخــې افغانســتان هغــه هېــواد دی،
چــې  ۵۰ســلنه نفــوس یــې د  ۱۵کلونــو تــر عمــر
النــدې تشــکیلوي .پــه افغانســتان کــې هــره مــور
پــه متوســطه توګــه  ۵ماشــومان زیــږوي ،همــدې
ودې تــه پــه کتــو ســره ویلــی شــو چــې هــر کال پــه
افغانســتان کــې  ۲،۲ســلنه نفــوس د ډېرېــدو پــه
حــال کــې دی .چــې  ۲۲ســلنه مېرمنــې د زیږیدنــې
او د کــور د تنظیــم پــه اړه پوهېــږي .پوښــتنه دا ده
چــې ولــې د افغانســتان نفــوس ورځ تــر بلــې مــخ
پــه ډېرېــدو دی؟ د عامــه پوهــاوي نــه شــتون د دې
ســبب شــوی ،چــې خلــک د کورنــۍ د تنظیــم پــه
برخــه کــې ســتونزه لــري ،نــه شــي کــوالی خپلــه
کورنــۍ پــه ســمه توګــه مدیریــت کــړي ،د کورنیــو
د ال پوهــاوي پــه موخــه دولــت کــوالی شــي چــې
د ټلویزیــون ،راډیــو ،کتــاب ،مکتــب ،منبــر لــه الرې
خلکــو او یــا کورنیــو تــه پوهــاوي ورکــړي.
پــه دغــې شــلو کلونــو کــې افغــان حکومــت ونه شــو
کــړی ،چــې د نړیوالــې ټولنــې هغــه مرســته شــوې
پیســې د هېــواد پــه ودانولــو ،سیاســي ثبــات،
ښــه حکومتوالــۍ ،امنیــت ،بیــکارۍ او د مخــدره
توګــو د کمښــت پــه برخــو کــې ولګــوي؛ خــو د
افغانســتان د خلکــو پــه روغتیایــي او زده کــړه ییــز
ډګــر کــې یــې د پــام وړ بدلونونــه رامنــځ تــه کــړل.
د مرســتو ډېــرې برخــې یــې د وران کارو ډلــو او
یــو شــمېر ســیمه ییــز قومندانــان ،زورواکو،قومــي
ټیکــه دارانــو الس تــه ورغلــې چــې پــه دې ســره
دوی دومــره غــټ شــول ،چــې اوس د بهرنیــو لــه
وتلــو ســره د قانــون پلــې کــول د دولــت لــه توانــه
لــري خبــره ده.
وړاندیزونه
 -۱پــه لومــړي ګام کــې افغــان دولــت بایــد یــو
سیاســي بنســټ رامنــځ تــه کــړي ،ترڅــو د غــه
واک د ټولــو خــواو ترمنــځ پــه یــو ډول ووېشــل
شــي؛ او بــل هغــه کســان بایــد وځپــل شــي چــې
ملــي ګټــو تــه خطــر متوجــه کــوي ،پــه دې صــورت
کــې مــوږ کــوالی شــو یــو نســبي ثبــات تــه ورســېږو.
د سیاســي ثبــات رامنځتــه کېدلــو لپــاره دولــت
بایــد د خلکــو لپــاره یــو آرام چاپیریــال برابــر او پــه
دولتــي او نادولتــي ادارو کــې چــارې د قوانینــو
تــر مدیریــت النــدې او د یــو مشــروع سیاســت
پلــې کولولــه الرې پــه ټولنــه کــې ،د جګــړې،
تاوتریخوالــې ،غیرقانونــي خوځښــتونو ،کودتــا،
ګډوډیــو ،بــې نظميــو ،د ټولنــې او نظــام پروړانــدې
د ګواښــونو لــرې کــول مخــه ونیســي؛ دا ټــول هغه
څــه دي چــې پــه شــتون کــې اقتصــاد ټکنــی او پــه
نــه ش��تون اقتصاــدي پرمخت��ګ ت��ه الر ه��واره وي.
 -۲د انســاني ســرچېنو وده ،دولت باید پر انســاني
ســرچېنو کار وکــړي ،ویــي روزې ،تخصــص او
مســلکي زده کــړې ووینــي؛ چــې هېــواد پــه دولتــي
او خصوصــي ســکټور کــې د انســاني ســرچېنو پــه
برخــه کــې ســتونزه ونــه لــري او دې تــه اړتیــا نــه
شــي چــې د چــارو د مــخ تــه وړلــو لپــاره لــه بهــر
څخــه مســلکي کســان دلتــه راوړل شــي ،دولتــي
اداري بایــد د انســاني ســرچېنو برخــه کــې حرفــه
یــې شــي ،کارکوونکــو تــه بایــد انګېــزه وکــړل
شــي لــه بېالبېلــو الرو و هڅــول شــي د انســاني
ســرچېنو بایــد درنــاوی وشــي او د تبعیــض پــر
وړانــدې مبــارزه.
 -۳ادارې او مدیریــت وده ،پــه دولتــي ادارو کــې
بایــد پــه دقیقــه توګــه د دولتــي مامورینــو لــه کار
څخــه نظــارت وشــي،د خلکــو او دولــت ترمنــځ
رامنځتــه شــوی واټــن کــم کــړي  ،اداره بایــد
د مســلکیتوب پــه لــور ســوق شــي ،د فســاد پــر
وړانــدې جــدي مبــارزه تــر ســره او پــه دولتــي ادارو
کــې د وخــت ضایــع کولــو مــخ ونیــول شــي ،بــډې
اخیســتوونکی مامــور دې د بــډې اخیســتلو پــر
ځــای د خلکــو کارونــو تــه پــام وکــړي.

د افغانستان په خاوره د پاکستان راکټي بریدونه له تیر حکومت رانیولې
تراوسه پورې د افغانستان په سرحدي والیتونو دوام موندلی ،چې ګڼو
افغانانو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي؛ خو له بده مرغه باید ووایو
چې تیر حکومت په دې برخه کې چپه خوله پاتې و ،اوسني حکومت تر
یوه حده وکوالی شو ،چې دغو بریدونو ته ځواب ووایي.
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کاکا مراد به مردم
میگوید که یکی از
راههای تغذیهی
سالم ،کشاورزی
است که آنهم بدون
آب شدنی نیست.
در نیمهی پایانی
این �کتاب ،نویسنده
دگرگونی زندگی مردم
را به تصویر میکشد
و نشان میدهد که
با برنامههای کاکا
مراد چگونه دشت
«گمبیری» ولایت
ننگرهار سبز شده
است.

الگوی تازهی شخصیتی
کودکان افغانستان
لیال یوسفی
گزارشگر

در روزگاری که کمرت با کتاب و به ویژه کتاب کودک
آشنایی داریم ،کتابهایی با الهام گرفنت از منش و
کارکردهای «کاکا مراد» برای کودکان نوشته شده است.
ذبیح مهدی ،نویسندهی افغانستانی ،کتابی به نام «کاکا
مراد» در مورد شخصیت این پزشک جاپانی نوشته است.
این کتاب نخستین بار در کابل چاپ شد و با استقبال
فراوانی که از آن شده ،اکنون در جاپان به چاپ یازهم
رسیده است.
آقای ذبیح مهدی درباره چیستی و چگونگی پیدایش این
کتاب ،میگوید« :در ادبیات کودکان ،الگوهای رفتاری
کودکان ،جنگجویان و قهرمانان خیالی بوده است .در
این کتاب خواستم انسانیت به منایش گذاشته شود.
کودکان باید انسانیت را فراتر از قومیت و ملیت بدانند».
در کتاب «کاکا مراد» رفتار و کارکردهای «تتسو ناکامورا»
همراه با نقاشی برای کودکان رشح داده شده است.

داستان این کتاب بر محور مشکلی میچرخد و کاکا مراد
بهدنبال راهحل آن میگردد.
در آغاز کتاب ،نویسنده از آفتی میگوید که هر روز از
مردم قربانی میگیرد و کودکان را به کام مرگ میکشاند.
در بخش دیگر کتاب ،به نبود آب آشامیدنی پرداخته شده
است؛ هامن چالشهایی که مردم در ننگرهار داشتند.
همچنان این کتاب قصه میکند که چگونه کاکا مراد
همزمان با درمان کودکان به فکر چارهای برای پیشگیری
از بیامری کودکان میشود و نیز برای مردم با زبانی ساده
بیان میکند که آنها به آب آشامیدنی صحی و تغذیه
سامل نیاز دارند.
کاکا مراد به مردم میگوید که یکی از راههای تغذیهی
سامل ،کشاورزی است که آنهم بدون آب شدنی
نیست .در نیمهی پایانی این کتاب ،نویسنده دگرگونی
زندگی مردم را به تصویر میکشد و نشان میدهد که

با برنامههای کاکا مراد چگونه دشت «گمبیری» والیت
ننگرهار سبز شده است.
پس از این کتاب ،کتاب دیگری نیز با الگوبرداری از
شخصیت و کارکردهای کاکا مراد در بیرون از کشور
نوشته شده است .حرضت وهریز ،نویسندهی دیگر
افغانستانی« ،جعبه جادویی کاکا مراد» را نوشت .در این
کتاب داستان تخیلی پرسی به نام سهراب آمده است؛
پرسی که میخواهد از پدر و مادرش بهخاطر زحامت
شبانهروزیشان سپاسگزاری کند.
سهراب نزد آسامن ،جنگل و رودخانه میرود و از آنها
هدیهای برای پدر و مادرش میخواهد؛ اما هرکدام برای
درخواست پرس رشطی میگذارند و منیخواهند رایگان
چیزی به سهراب بدهند .او ناامید بهسوی خانهاش
میرود که در مسیر راه با کاکا مراد روبهرو میشود.
همهی ماجرا را برای کاکا مراد تعریف میکند؛ کاکا مراد

به او جعبهای میدهد و برایش میگوید که باید لبخند
پدر و مادرش را شکار کند و در آن بیاندازد .این کار
سخت ،کودک را هر روز خستهتر از پیش میکند؛ اما
کاکا مراد به او یاد میدهد که هیچ معجزهای بدون سعی
و تالش در زندگی اتفاق افتادنی نیست.
نویسندهی این کتاب میگوید« :شخصیت خیالی کاکا
مراد در این افسانه ،خودباوری و اتکا کردن به خود را
میآموزاند .این کتاب به کودکان بیان میکند که چگونه
از امکانات دستداشتهی خودشان استفاده کنند».
کتابهای کاکا مراد و جعبهی جادویی کاکا مراد هر دو
از سوی نهاد گهواره چاپ شده است.
نهاد گهواره پس از رشوع به فعالیتش از  2016تا به
اینسو ،بیش از  40هزار جلد کتاب برای کودکان
پیشکش کرده و بیش از صد کتاب دیگر را به گونه
پیدیاف در وبسایت گهواره برای کودکان به نرش
رسانده است .این کتابها به زبانهای دری-فارسی،
پشتو و ازبیکی نوشته شده است.
حرضت وهریز -عضو گهواره -میگوید« :گهواره از سوی
خود اعضای گهواره متویل اقتصادی میشود .چاپ
کتاب دوبار از طرف یک موسسهی جاپانی متویل شده و
دیگر کمپینها برای جمعآوری پول از سوی اعضای نهاد
گهواره صورت میگیرد».
نهاد گهواره تاکنون به وزارت معارف و ریاست
کودکستانهای مربوط به کار و امور اجتامعی چند هزار
جلد کتاب هدیه داده است.
کاکا مراد با نام اصلی تتسو ناکامورا ،شهروند جاپان
بود .او از دانشکدهی پزشکی دانشگاه کیوشو در
جاپان فارغالتحصیل شد و در سال  ۱۹۸۴فعالیتهای
پزشکیاش را برای بیامران مبتال به جذام در پاکستان
آغاز کرد.
او در سال  ۱۹۹۱توانست نخستین کلینیک صحی خود
را در افغانستان ایجاد کند و سپس چند درمانگاه دیگر
نیز در این کشور ایجاد کرد.
ناکامورا با هامن پشتکار «جاپانی»اش که زبانزد جهانیان
است ،زبانهای ملی و محلی را از گفتار روزمره مردم
افغانستان آموخت .او در والیتهای گرم افغانستان به
ساختوساز بندهای آب و مکتب پرداخت و با تالشهای
چندین ساله توانست 1600حلقه چاه آب و چند باب
شفاخان ه را در والیت ننگرهار بنا کند.
کاکا مراد روز چهارشنبه سیزدهم قوس سال  1398در
والیت ننگرهار از سوی افراد تفنگدار کشته شد .مرگ
کاکا مراد ،با واکنشهای گسرتدهی داخلی و بیناملللی
روبهرو شد؛ شهروندان کشور در والیتهای مختلف با
مراسم شمعافروزی یاد او را گرامی داشتند و در والیت
خوست ،یک چهارراهی را بهنام ناکامورا مسام کردند.

برگردان

برگردان :ابوبکر صدیق
نویسندگان:عمرشریفیومایکلهلنی
منبع:نشنلانرتست

راهربد تقسیم قدرت با طالبان ،بهتازگی از طرف ادارهی جو
بایدن برای ایجاد یک نظام مشرتک در افغانستان روی دست
گرفته شد ،قرار است این طرح در نشست ترکیه که بهزود
برگزار خواهد شد ،ارایه شود که با خوشبینی و بدبینیهای
زیادی مواجه است.
ی از کارشناسان به این اعتقادند که با رسیدن قدرت به
برخ 
دست گروه طالبان افغانستان دوباره به دورهی پارینهسنگی
یعنی  ۱۹۹۰برمیگردد .چند سال بعدازآن القاعده در تبانی
با این گروه حمالت  ۱۱سپتامرب را راهاندازی کرد .گروهی که
رابطهی عمیق با شبکهی القاعده دارد ،ممکن است برای ترک
نیروهای ناتو و امریکا با شامر محدودی از اعضای حکومت
ارشفغنی و برخی از سیاسیون دیگر و اعضای جامع ه مدنی
به تشکیل حکومت موقت تفاهم کنند.
دیدگاه جو بایدن در مورد جنگ نافرجام افغانستان نسبت به
بیست سال گذشته ،تغییر کرده است؛ در این مدت بخش
زیاد ساحات [خاک افغانستان] به دست گروه افراطی
سقوط کرد .در حالی که نیروهای خارجی تالش میکنند تا
خونریزی پایان یابد .به نظر میرسد بایدن نیم از نیروهای
باقیمانده را در سال روان به اساس توافق ایجاد صلح میان
دولت امریکا و طالبان که در گذشته به امضا رسیده است ،از
این کشور بیرون کند.
چه باید کرد؟
تفاهم روی رشیکسازی قدرت برای هردو طرف – دولت
افغانستان و طالبان  -یک راهکار منطقی و درست ب ه نظر
میرسد .هرچند این روند به آهستگی پیش میرود ،اما در
نظام مشرتک انگیزهی همکاری در میان این دو طرف ایجاد
خواهد شد .اگر این اتفاق صورت نگیرد ،در آن صورت طرفی
که مخل روند صلح باشد آشکار میشود ،دولت یا طالبان؛ در
عدم موفقیت توافقنامه ،ادارهی بایدن فرصت مییابد که در
رابطه به رسنوشت نیروهای خود در افغانستان تصمیم بگیرد.
اگر دولت افغانستان نسبت به طالبان بیشرت خلوص نیت به
صلح نشان دهد .در قدم نخست باید روی تأخیر تقسیم اوقات
خروج نیروهای از این کشور تصمیم گرفته شود؛ اما پرسش
این است که مکانیزم که یک گروه بنیادگرا و جریان تیوکراتیک
را با قرش سیاسی رشیک میسازد ،چیست؟ نیروهای امنیتی

رعدوبرق
– دفاعی با چه مکانیزم با دشمن خود ملحق شوند؟
پاسخ اصلی این است که به هم زدن تعادل در توافقنامه
قدرت بیشرتی به گروه افراطی میدهد یا منجر به جنگ
داخلی میشود و نیروهای افغانستان زیر چرتهای و گروههای
مختلف تقسیم خواهند شد.
اما پیشنهاد اقدامات دو جانبهای است که آسیبی را متوجه
نیروهای امنیتی – دفاعی نسازد .اگر در رشایطی که کنونی
طالبان و دولت افغانستان به یک آتشبس عمومی دست
یابند .هرکسی در ساحات تحت قلمرو خود اقتدار خود را
حفظ کنند .نیروهای منطقهای از عملکرد طالبان و دولت
افغانستان نظارت داشته باشند و در مدت طوالنی نیروهای
طالبان بهعنوان کندک گارد ملی وارد سیستم شوند .زمانی
آتشبس صورت بگیرد ،نیروهای بیناملللی از افغانستان
بیرون میشوند .برای جلوگیری از برگشت القاعده در صفوف
طالبان از این گروه تعهد گرفته شود و همچنان پاکستان باید
بازی خود در میان طالبان نقط ه پایان بگذارد.
این رویکرد زیر نظر گروه سازمان ملل متحد صورت
میگیرد و منایندههای کشورهای اسالمی عضویت
آن را دارند ،اتهامات وارد شده به نیروهای دو طرف
که در جریان آتشبس انحرافی را مرتکب شدهاند:
ارتش و پولیس ،زیر نظارت سازمان ملل موردبررسی
قرار میگیرد.
بحث دوم رشیک سازی قدرت سیاسی – اقتصادی
است .به اساس قانون اساسی  ۲۰۰۴رییسجمهور
خیلی قدرمتنداست که باید تغییر کند .از طرفی هم
در صورت موفقیت گفتوگوها باید در مورد رسنوشت
ریاستجمهور آینده تصمیم گرفته شود.
در یک حکومت متمرکز یک پارملان با
صالحیت تعریف شود
و همچنان جایگاه
نخست و ز یر
ایجاد گردد با
این رویکرد
سه قدرت
به
مرکزی

درافغانستان
وجود خواهد آمد :رییسجمهور ،نخست و قوهی قانونگذار
– پارملان ،یکی از این دو پست توسط شورای علامی مرتبط
به دولت انتخابات میشود .البته رهربی این پست از عضو
فعلی طالبان است.
پارملان به شکل کنونی ادامه مییابد ،پست دیگر منایندهی
نظام فعلی افغانستان است .قبیلهگراهای متعصب پشتون که
بیشرت عضو حزب افغان ملت هستند ،با چنین نظام :پارملان
قدرمتند و پست نخست وزیری مخالفت دارند.
با این چارچوب طالبان به بخش اندکی از قدرت سیاسی
نسبت به آنچه توقع دارند ،به دست میآورند .البته در این
توافق – توافق میان طالبان و دولت افغانستان – طالبان
چیزی بیشرت به دست منیآورند ،اما باید اجازه داده شود
مانند سایر مردم افغانستان نقش خود را در ساحات خودشان
بازی کنند .چنانچه لولر میلر در گروه بیناملللی بحران و
سایر مردم نیز چنین پیشنهادی برای طالبان دارند.
انتخابی شدن والیها و شهردارها از موضوع مطرح
در این روند است ،آموزشوپرورش بهصورت
بنیادی در محلههای دوردست افغانستان
ترویج مییابد .دولتهای محلی قدرمتند
به وجود خواهند آمد ،نه اینکه متام
گزینهها قدرت در ادارهی مرکزی کابل
خالصه شود.
این رویکرد برای طالبان انگیزه خلق
میکند تا با مردم محل بهصورت حسنه
رفتار کنند ،بهزور افراد مسلح یا
اندیشههای افراطی،
بلکه بهصورت
اعتدا لگرایانه
که زمینهی
ز ند گی
برایشان فراهم
شود .البته این
یکی از گزینهها
که
است
میتواند در

چارچوب رویکردهای اسالمی صورت گیرد.
گزینههای متعدد برای ایجاد یک نظام مرشوع قانونی وجود
دارد ،چنین نظامهای امروز بهعنوان مناد در کشورهای
اسالمی و منطقه وجود دارد .یک نهادهای جزایی که در
بیشرت کشورهای اسالمی همسایه افغانستان است و موفقانه
عمل کرده است .بهصورت منونه میتواند یک دادگاه به
اساس قوانین رشیعت که در یک نظام مدرن وجود دارد ،به
میان بیاید و برای شهروندان حق انتخابات سیستم قضایی را
بدهند و در صورت عدم توافق در مورد موضوع مسایل قضایی
و دادگاهی ،مقامات محلی تصمیم بگیرند.
این رویکردها طالبان را وامیدارد تا وارد فعالیتهای سیاسی
شود و از راهربد جهادگرایی – خشونت دستبردار شوند.
اگر رویکردها برای تصاحب قدرت نظامی و غیر دموکراتیک
بود ،نهادهای بیناملللی روی منابع مالی آن تعزیرات وضع
میکنند.
در یک جامعهی کرثتگرایی قومی که متام روشهای
تیوکراتیک حکومتداری در آن ناکام مانده است ،یک نظام
دموکراتیک و غیرمتمرکز تنها راهحل است .شاید این تنها
گزینهای باشد موردقبول غنی و طالبان ،بدون پیشفرض
سومی قرار گیرد.
به نظر میرسد تا هنوز نه طالبان و حکومت افغانستان به
چنین چارچوب که بتواند یک راهحل سیاسی را بهدنبال
داشته باشد ،فکر نکردهاند .هردو طرف درگیر فکر ابتدایی
و اشتباه برنده شدن در روند مذاکرات هستند .گذاشنت متام
واقعیتها روی میز هیئت گفتوگو کنندهی دو طرف – دولت
و طالبان  -میتواند زمینه برای تفکر بیشرت و رسیدن به نتیجه
مطلوب فراهم کند.
اگر چانس خوب داشتیم ،هردو طرف در گفتوگوها به نتیجه
میرسند ،اگر حکومت غنی از خود تعاملگرایی اندکی
در روند مذاکرات صلح نشان دهد ،امریکا و ناتو به حضور
نیروهایشان تا زمان به نتیجه رسیدن صلح متایل نشان
خواهند داد .موضوع بحثبرانگیز خالفت – امارات طلبی
طالبان است که روی آن باید دوباره فکر کنند.
یادداشت :عمر رشیف استاد دانشگاه امریکایی افغانستان
مایکل هلن ،استاد انستیتوت بروکینگز

سهشنبه 10حمل 1400

سالدوم شماره 345

خبرهای داخلی

www.subhekabul.com

آغاز نشست قلب آسیا-پروسه استانبول؛ کشورهای منطقه از روند صلح افغانستان حمایت می�کنند
نهمیـن نشسـت وزرای خارجـهی قلـب آسیا-پروسـه
اسـتانبول ،روز دوشـنبه ( ۹حمل) ،در شـهر دوشـنبه،
پایتخـت تاجیکسـتان آغـاز شـد و قـرار اسـت در آن،
مقامهـای بلندرتبـهی کشـورهای عضـو این نشسـت،
در بـارهی صلـح افغانسـتان و اجماع منطقـهای
گفتوگـو کننـد.
میرویـس نـاب ،معیـن سیاسـی وزارت خارجـه کـه
در محـل برگـزاری ایـن نشسـت صحبـت میکـرد ،از
کشـورهای منطقه خواسـت تا برای برقـراری آتشبس
در افغانسـتان تلاش کننـد.
آقـای نـاب گفت که گروههـای تروریسـتی بیناملللی
و قاچاقبـران مـواد مخـدر ،بـه گونـهی جـدی بـه روند
صلـح آسـیب میزننـد .او افـزود« :از متـام همـکاران
جهانـی و منطقـهای افغانسـتان ،بـه ویژه کشـورهایی
کـه بـر طالبـان نفـوذ دارنـد ،میخواهـم کـه بـرای
رسـیدن بـه یـک آتشبـس دایمـی و گفتوگوهـای

معنـادار صلـح تلاش کننـد».
بـه گفتـهی او ،صلحـی کـه قـرار اسـت در افغانسـتان
برقـرار شـود ،در صورتـی پایـدار خواهـد بـود کـه بـه
دسـتآوردهای  ۲۰سال گذشـته آسیبی نرسد و مردم
بتواننـد در تصمیمگیریهـا نقـش داشـته باشـند.
آقـای نـاب ترصیـح کرد« :رونـد صلح ،زمینهسـاز تصور
یـک افـق تازه بـرای همکاریهـای منطقـهای ،اتصال
منطقـهای و توسـعهی اقتصادی منطقه اسـت».
از سـویی هـم ،خرسو ناظـری ،معیـن وزارت خارجهی
تاجیکسـتان ،در ایـن نشسـت گفـت کـه کشـورهای
منطقـه از رونـد صلـح افغانسـتان حامیـت میکننـد.
او افـزود کـه تحکیـم صلـح و ثبـات درازمـدت در
افغانسـتان ،نیازمنـد کمکهـای واقعـی بـرای
ازمیانبرداشتن مشـکالت اقتصـادی و اجتامعـی
اسـت.
آقـای ناظری گفت« :در پسزمینهی تحوالت سیاسـی

و نظامـی کنونـی و اوضـاع اجتامعـی و اقتصـادی
افغانسـتان ،مـا کاهـش امنیـت را در منطقـه و جهـان
احسـاس میکنیـم .ایـن مـوارد در گام نخسـت ،بـه
خطـر مـداوم تروریـزم بیناملللی ،افراطیـت مذهبی و
قاچـاق مـواد مخـدر وابسـته اند».
معیـن وزارت خارجـهی تاجیکسـتان ،از حکومـت
افغانسـتان و گـروه طالبـان خواسـت تـا بـرای صلـح و
توسـعهی ایـن کشـور ،گفتوگوهـای صلـح را ادامـه
دهنـد .او تاکیـد کـرد کـه تاجیکسـتان و کشـورهای
منطقـه ،از گفتوگوهـای سـازندهی صلـح حامیـت
میکننـد.
قـرار اسـت روز سهشـنبه ( ۱۰حمـل) ،روز پایانـی
نهمیـن نشسـت وزرای خارجـه قلـب آسیا-پروسـه
اسـتانبول باشـد .در نشسـت روز سهشـنبه،
رییسجمهـور غنـی و وزرای خارجـهی کشـورهای
عضـو ایـن نشسـت سـخرنانی خواهنـد کـرد.

وزیر خارجهی امریکا :با ناتو یک جا افغانستان را ترک خواهیم کرد
آنتونـی بلینکـن ،وزیـر خارجـهی ایـاالت متحـده،
میگویـد کـه امریـکا یکجـا بـا ناتـو بـه افغانسـتان
رفتـه و اگـر بخواهـد بیـرون شـود نیـز ،یکجـا بـا این
سـازمان ایـن کشـور را تـرک خواهـد کـرد.
آقـای بلینکن ،یکشـنبه شـب ( ۸حمـل ۲۸ /مارچ)،
در گفتوگـو بـا شـبکهی سـیانان ،گفتـه اسـت که
جـو بایـدن بـه تعهـدات خود بـرای خروج رسبـازان از
افغانسـتان پابنـد اسـت؛ امـا امریـکا بـا درنظرداشـت
رشایـط و ایجـاد یـک راهحـل سیاسـی افغانسـتان را
تـرک خواهـد کرد.
او افـزوده اسـت« :مـا در مـورد متحـدان خـود در
ناتـو ،نگرانـی عمیقـی داریـم و ایـن کـه دوبـاره مـورد
حملـه قـرار نگیرنـد؛ بـه همیـن دلیـل هـر اقـدام
مـا در افغانسـتان در مشـوره بـا رشکای ناتـو انجـام
میشـود».
آقای بلینکن ،با اشاره به پیشنهاد طرح صلح در

افغانستان ،گفته است« :ما تالشهای دیپلامتیک
خود را انجام دادیم و دیدگاه خود را با مسئوالن
حکومت افغانستان و طالبان رشیک کردیم و از
ایشان به یک نشست در ترکیه دعوت کردیم .در
این نشست سازمان ملل متحد و متام همسایههای
افغانستان دخیل اند .حضور همه ،برای ایجاد صلح
بنیادی در افغانستان رضوری است».
این در حالی است که اخیرا روزنامهی نیویارک
تایمز ،گزارش داده است که نهادهای استخباراتی
امریکا ،به جو بایدن ،رییسجمهور این کشور،
هشدار دادهاند که اگر رسبازان امریکایی پیش از
توافق صلح طالبان با حکومت افغانستان این کشور
را ترک کنند ،احتامل میرود که طالبان در دو یا سه
سال آینده ،بخشهای بیشرتی از افغانستان را زیر
کنرتل خود در آورند.
در گزارش ،به نقل از یک منبع آگاه اطالعاتی

امریکا ،آمده است که تسلط طالبان بر بخشهایی از
افغانستان ،امکان بازسازی گروه تروریستی القاعده
را نیز به دنبال خواهد داشت.
هرچند بر اساس توافقنامهی قطر ،رسبازان
امریکایی باید تا اول ماه می سال روان میالدی
افغانستان را ترک کنند؛ اما برخی از مقامهای
امریکایی گفتهاند که احتامل متدید ماموریت این
کشور در افغانستان وجود دارد.
طالبان نیز هشدار دادهاند که در صورت ترکنکردن
خاک افغانستان از سوی رسبازان امریکایی تا اول
ماه می ،حمله بر نیروهای خارجی را از رس خواهند
گرفت.
با این حال ،حمدالله محب ،مشاور امنیت ملی،
گفته است که بدون رسیدن به صلح ،خروج نیروهای
خارجی از افغانستان ،خطر شعلهورشدن جنگ
داخلی را در پی خواهد داشت.

آغاز کارزار تطبیق واکسین پولیو در افغانستان؛  ۹.۶میلیون کودک واکسین میشود
وزارت صحت ،کمپاین رسارسی تطبیق واکسین
پولیو یا فلج اطفال را با همکاری ادارهی یونیسف و
سازمان صحی جهان ،در افغانستان آغاز کرد.
این کمپاین ،روز دوشنبه ( ۹حمل) ،آغاز شد و قرار
است در جریان آن ۹٫۶ ،میلیون کودک زیر پنج
سال واکسین پولیو دریافت کنند .در این کمپاین،
همچنان کودکان  ۶ماهه تا  ۵۹ماهه ،ویتامین ()A
دریافت خواهند کرد.
وحید مجروح ،رسپرست وزارت صحت ،میگوید« :با
وجود این که تالشها برای محو پولیو به شدت ادامه
دارد؛ اما مامنعتها بر تطبیق خانه به خانه واکسین
پولیو از سوی مخالفان مسلح در برخی از مناطق
کشور ،سبب خالی معافیتی اطفال در برابر این

ویروس شده است».
به گفتهی او ،به دلیل ناامنیها ،در هر دور کمپاین،
حدود سه میلیون کودک از دریافت واکسین پولیو
محروم شدهاند و این موضوع سبب افزایش موارد
پولیو در کشور شده است.
آقای مجروح ،وزارت صحت را یک نهاد بیطرف و
غیرسیاسی خواند و از مخالفان مسلح خواست تا
در روند تطبیق واکسین پولیو با این وزارت همکاری
کنند.
رسپرست وزارت صحت ،در بخش دیگری از
سخنانش ،به شیوع نوع دوم ویروس پولیو از
پاکستان به افغانستان اشاره کرده و گفت« :در
جریان سال گذشته  ۳۱۰نوع جدید ویروس پولیو و

د افغانستان اسالمی جمهوری
د اوبو دچارو دتنظیم ملی اداره
Chrome
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 ۵۶نوع اول این ویروس گزارش شده و نیز در سال
جاری  ۱مورد نوع اول و  ۲۳مورد نوع دوم آن به ثبت
رسیده است».
از سویی هم ،دیوید الی ،منایندهی سازمان صحی
جهان در افغانستان ،میگوید که متام طرفهای
درگیر ،باید به بیطرفی فعالیتهای صحی احرتام
گذاشته و کودکان را از دریافت واکسین پولیو محروم
نکنند.
گفتنی است که ویروس پولیو یا فلج اطفال ،قابل
درمان نیست و سبب فلج شدن دایمی اطفال
میشود .این ویروس ،در بسیاری از کشورها نابود
شده و تنها در افغانستان و پاکستان ،هنوز هم شایع
است.

جمهوری اسالمی افغانستان
اداره ملی تنظیم امور آب

ریاست عمومی مالی و اداری
ریاســـت تدارکات
آمریت تدارکات امورساختمانی

موضوع :اعالن پروژه اعامر دو الت تغذیه آب های زیر زمینی:
اداره ملی تنظیم امور آب از متام داوطلبان واجد رشایط دعوت می مناید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعامر تغذیه آب های زیر زمینی و جمع آوری
آب باران تعمیر پوهنحی حقوق پوهنتون کابل و اعامر پروژه تغذیه آب های زیر زمینی و جمع آوری آب باران تعمیر لیلیه پرسانه پوهنتون کابل
اشرتاک منوده و سافت رشطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک از ریاست تدارکات و یا از ویب سایت های اداره ملی تنظیم امور آب و اداره
تدارکات ملی به دست آورده ،آفر های خویش را مطابق رشایط مندرج رشطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور رسبسته از تاریخ نرش اعالن
الی ساعت  10:00قبل از ظهر تاریخ 1400/01/30به آمریت تدارکات امور ساختامنی  -ریاست تدارکات بالک پنجم منزل اول رسک داراالمان
– سناتوریم ،اداره ملی تنظیم امور آب تسلیم منایند .آفرهای ناوقت رسیده و انرتنتی قابل پذیرش منی باشد.
تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ  26,000بیست و شش هزار افغانی برای الت اول و مبلغ  30,000سی هزار افغانی برای الت دوم بوده
جلسه آفرگشایی مورخ  1400/01/30ساعت  10قبل از ظهر در محل مذکور تدویر می گردد.
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خبرونه

د ځمکو نه استمالک د دهلې بند
د بشپړېدو مخه نیولې
په کندهار کې د دهلې بند پروژې د ځمکو د استمالک ستونزه الهم پرځای
پاتې ده .په کندهار کې د ارغنداب سیندیزې حوزې رییس توریالی محبويب
وایي چې د دې پروژې د ځمکو د استمالک چارې نه دي بشپړې شوې.
ښاغيل محبويب د دوشنبې په ورځ د کندهار له وايل روح الله خانزاده رسه په
کتنه کې وييل چې د دغې ولسوالۍ د قومي مرشانو او ولسوال په همکارۍ
به د هغو ځمکو له خاوندانو رسه خربې وکړي چې د دې پروژې په اوږدو
کې واقع دي.
د کندهار وايل روح الله خانزاده دهلې بند بشپړول او پراختیا د ټول هېواد
او په ځانګړې توګه کندهارله پاره یوه حیايت پروژه وبلله او ژمنه یې وکړه
چې په دې الره کې به ټول هغه خنډونه له منځه وړي او عميل چارې به
یې پیلوي.
ښاغيل خانزاده ویيل چې د دهلې بند بشپړول یې یو لومړیتوب دی او د دې
پروژې پروړاندې ټولې پرتې ستونزې به دی په خپله تعقیب کړي.
وايل د شاويل کوټ ولسوالۍ قومي مرشانو او د سیمه ییزې شورا غړو ته
سپارښتنه وکړه چې د ځمکو له خاوندانو رسه دې د استمالک په اړه خربې
وکړې او راپور یې دې وررسه رشیک کړي ،ترڅو داستونزه حل يش.
د دهلې بند په  ۱۹۵۲کال کې جوړ شوی ،چې د  ۲۸۸میلیون مرته مکعب
اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري.د آسیا پراختیایي بانک دوه کاله وړاندې
د کندهار د اوبو د رسچینو د مدیریت لپاره څه باندې  ۳۴۸میلیون ډالرو
مرسته کړې وه.
د محيل مسوولینو پر وینا د نوې پروژې په عميل کولو رسه به د دغه بند
ظرفیت  ۷۸۲میلیون مرته مکعب اوبو ته لوړ يش.

کابل کې د دیارلس بازانو د قاچاق
مخنیوی شوی
د کابل والیت د چاپېریال ساتنې ریاست وایي د ښار د شپږمې امنیتي حوزې
په همکارۍ یې د روان کال د وري په امته هغه دیارلس بازان له قاچاقګرو
اخیستې چې غوښتل یې بهر ته یې قاچاق کړي.
د کابل د چاپېریال ساتنې رییس کاظم هامیون وایي دا بازان یې د کابل
ښار د شهید مزاري څلورالرې په سیمه کې د مرغانو له قاچاقګرو ترالسه
شوي دي.
د کابل د چاپیریال ساتنې ریاست په داسې حال کې له قاچاقګرو د دغه
بازانو د ترالسه کولو خرب ورکوي چې د وحيش ژوو قاچاق په یوه ستونزه بدل
شوی دی .یوه اونۍ وړاندې هم یو پړانګ د لغامن د یوه اوسیدونکی له خوا
لومړی ټپي او وروسته نیول شوی و.
د کابل د چاپیریال ساتنې ریاست وایي دا پړانګ د هغو  ۱۶۸ډوله حیواناتو،
نباتاتواو نورو ژوندیو موجوداتو په نوملړ کې شامل دی چې د ورکېدو له
خطررسه مخ دي.
ښاغيل هامیون صبح کابل ورځپاڼې ته ویيل و چې د پړانګ ښکار کوونکي
غوښتل د هغه نوکان او پوستکی په  ۵۰زره ډالره و پلوري ،خو د لغامن د
کرنې او مالدارې ریاست یې د پلورلو مخه نیولې ده.
د هغه په وینا دا پړانګ اوس تر درملنې الندې دی چې د پښو تر رغېدو
وروسته به بېرته طبیعت ته خوشی يش.

د دوو ښوونځیو د ودانیو
د جوړولو کار بشپړشو
په تخار کې د  ۱۶۷میلیونه افغانیو په لګښت د دوو ښوونځیو له پاره د
ودانیو جوړولو چارې بشپړې شوې .سیمه ییز مسوولین وایي دا ودانۍ په
تالقان ښار کې یوه د لومړی منرب د نجونو د عايل لیسې او بله د يب يب مریم
د نجونو د عايل لیسې له پاره جوړه شوې ده .رسچینه وایي دا ودانۍ د
آملان د پرمختیایي بانک په مرسته بشپړې شوې دي.
د تخار د پوهنې ریاست وایي د دې ودانیو په جوړولو رسه د شاوخوا اته
زرو زده کوونکو د درس د ځای ستونزه حل شوه.
د تخار د پوهنې رییس عبدالسمیع ابدیار وایي د لومړی منرب ښوونځي
ودانۍ  ۲۶دريس ټولګي ۶ ،اداري خونې لري .ابدیار وویل «:د تالقان د
يب يب مریم د نجونو ښوونځي له پاره جوړه شوې ودانۍ  ۳۹دريس او ۹
اداري خونې لري او په دواړو ښوونځیو کې شاوخوا اته زره زده کوونکي
زده کړه کوي».
د تخار وايل مولوي عبدالله قرلق د آملان د دې مرستې مننه وکړه او ټینګار
یې وکړ چې دا ښوونځي به د هغو زده کوونکو ستونزې هم حل کړي چې
د جګړو له امله له بیالبیلو ولسوالیو څخه تالقان ښار ته کډه شوې دي.
ښاغيل قرلق له کورنیو څخه وغوښتل چې خپل اوالدونه په ښوونځیو کې
شامل کړي .په تخار کې د ښوونځیو دا ودانۍ په داسې حال کې ګټې
اخیستنې ته وړاندې کیږي چې الهم په دغه والیت کې لسګونه ښوونځي
ودانۍ نه لري او زده کوونکي له رسپنا پرته زده کړې کوي.
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زاهد مصطفا

رییسجمهـور غنـی ،در آخریـن سـخنرانیاش در جمـع
شـورای عالـی جوانـان ،گفـت کـه  50درصـد از عوایـد
دولـت دزدی میشـود؛ او ،دلیـل ایـن دزدی را ناکامـی
در نهادهـای دولتـی بهخصـوص ارگ ،وزارت مالیـه و
کمیسـیون اصالحـات اداری عنوان کرد .غنـی ،از جوانان
خواسـت کـه نقـش نظارتـی بـر نهادهـای دولتـی داشـته
باشـند و طرحهایشـان را بـرای ازدیاد عواید و شـفافیت،
بـا وزارت مالیـه رشیـک بسـازند .بـه اسـاس گفتـهی وی،
بـرای جوانانـی کـه بهرتیـن طرحهـا را ارایـه میکننـد،
سـهم داده خواهـد شـد.
اینکـه آقـای غنـی ،اینقـدر عزتنفـس بـه خـرج داده و
اعتراف کـرده اسـت کـه کلیدیتریـن ادارات زیردسـتش
–ارگ ،مالیـه و اصالحـات اداری -در جمـعآوری و مصرف
بودجـه نـاکام بودهانـد ،اگـر اعرتافـی باشـد« ،صادقانـه»،
درخـور تأمـل اسـت؛ صادقانـه بـه ایـن دلیـل کـه واقعـاً
تالشهایـش بـرای جلوگیـری ایـن دزدی بـه بنبسـت
خـورده باشـد و حـاال با اعرتاف بـه مردم ،از نسـل «جوان»
بخواهـد در مبـارزه بـا فسـاد کـه ظاهـرا ً توسـط سیسـتم
«پیـر» انجـام میشـود ،او را همـکاری کننـد؛ اعتراف یک
«پیـر» از دسـت «پیرهـای» مهارنشـدنی دیگـر.
بـه بـاور ایـن یادداشـت ،اعتراف غنـی ،نـه اعتراف از رس
ناکامـی بـرای مبـارزه بـا فسـاد کـه اعتراف بـرای انجـام

فسـاد بیشتر اسـت .ترفنـدی در روانشناسـی جمعـی
وجـود دارد کـه گاهـی سیاسـتمداران ،برای جلـب افکار
عامـه و رفـع نگرانـی آن در مـوارد مشـخص ،بـه ارایـهی
بیـش از انتظـار واقعیـت میپردازنـد تـا اینگونـه ،هـم
اعتماد افـکار عامـه را بـه دسـت بیاورنـد و هـم بـرای خود
فرصتـی بیشتر بخرنـد .اعتراف ارشفغنـی ،زیـر ایـن
ترفنـد قابـل خوانـش اسـت؛ چـون ایـن اعتراف بـزرگ،
آقـای غنـی را تافتـهی جـدا بافتـه از بدنـهی فسـاد نشـان
میدهـد کـه گویـا از بـس فسـاد نهادینـه شـده ،حتـا
بهعنـوان رییسجمهـور ،نتوانسـته اسـت مانـع ادامـهی
آن شـود.
در روزی کـه آقـای غنـی مقابـل صدهـا جـوان قـرار گرفته
و تلاش دارد از آنـان زیـر نـام شـورای عالـی جوانـان برای
ادامـهی جمهوریـت کمـک بگیـرد ،بایـد به دهها پرسشـی
کـه در ذهـن جوانـان وجـود دارد ،پاسـخ داده شـود؛
پاسـخی کـه بتوانـد آنـان را قانـع کنـد و انگیـزه بدهـد.
غنـی ،دقیقـاً بـه ایـن تکنیـک روانشناسـانه پنـاه میبـرد
و حجمـی از واقعیـت را رو میکنـد کـه همـه را غافلگیـر
کنـد؛ غافلگیـریای بـرای رسگرمـی و خریـدن فرصـت
بیشتر .ایـن اعتراف بـا ایـن آمـار دقیـق پنجاهدرصـدی،
بیانگـر ایـن اسـت کـه آقـای غنـی تلاش کـرده اسـت
مجراهـای فسـاد را شناسـایی کنـد و بفهمـد کـه از کـدام
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مجراهـا چـه مقـدار پـول دزدی میشـود تـا نتیجـه بگیرد
کـه پنجاهدرصـد از عوایـد دولـت دزدی میشـود؛ مبلغی
نزدیـک بـه  150میلیـون افغانـی؛ چـون عوایـد وزارت
مالیـه در سـال  176 ،1399میلیـون افغانی بوده اسـت
کـه بیانگـر  50درصـد عوایـد دزدی نشـده اسـت.
گفتوگوهـای صلـح ،تنشهـای سیاسـی ،قضیـهی
بهسـود و دههـا مسـئلهی دیگـر ،از موضوعاتـی اسـت
کـه ایـن روزهـا ذهـن مـردم و خصوصـاً نسـل جـوان کـه
آینـدهی خـود را در آیینـهی این اتفاقـات میبینند ،خلق
کـرده اسـت .رییسجمهـور غنـی ،در جمـع ایـن نسـلی
از جامعـه ایسـتاده و بایـد آنـان را قانـع کنـد .او ،پـس از
یـک اعتراف غافلگیـر کننـده ،دسـت بـه دامـن جوانان
میبـرد و از آنـان میخواهـد کـه پـا پیـش بگذارنـد و بـا
ارایـهی طرحهایشـان ،باعـث افزایـش عوایـد شـوند.
تصـور میکنیـم کـه ایـن اعتراف صادقانـه اسـت و آقـای
غنـی واقعـاً در رشایـط درماندگـی ،دسـت بـه دامـان
جوانـان شـده اسـت .اگـر ایـن تصـور دسـت باشـد ،پـس
نقـش دولـت چـه میشـود؟ تجربـهی دولـتداری و
سیستمسـازی کـه بایـد بـه گونـهی تخصصـی در ادارات
دولتـی وجـود داشـته باشـد ،کجاسـت؟ چـرا مشـاوران
خارجـی وزارت مالیـه کـه هرکـدام برابـر دههـا جـوان
افغانسـتانی معـاش میگیرنـد ،سیسـتم بـروز ،جهانـی و
شـفافی را بـرای جمـعآوری عوایـد پیشـنهاد منیکننـد؟
چـرا آقـای غنـی کـه توانسـت آمـار پنجاهدرصـدی دزدی
را ردیابـی کنـد ،نتوانسـت بـه مهرههایـی برسـد کـه ایـن
دزدی را طراحـی و رهبری میکننـد؟ دلیـل اقـدام
بـه تقسـیم وزارت مالیـه بـه سـه بخـش در رشوع سـال
 1399و واگـذار کـردن بخشهـای کلیـدی آن را بـه
ادارهی امـور ،جلوگیـری از ایـن دزدی  50درصـدی بـود
یـا دسیسـهی دیگری در ایـن اقدام نقش داشـت؟ اینها
و پرسـشهای دیگـری ،پاسـخهایی را روش میکنـد کـه
اعتراف آقـای غنـی ،نـه اعتراف در ناتوانـی کـه اعتراف
بـرای خریـد فرصـت و توانـای بیشتر اسـت تـا بتوانـد
خـودش را توجیـه و در حامیـت از خـودش رسبازگیـری
کند .
چنـد روز پیـش ،گفتوگویـی داشـتم بـا هامیـون فـوزی،
جنرال بازنشسـتهی ارتـش کـه فعلاً در ترکیـه زندگـی
میکنـد .میگفـت ،زمانـی کـه والـی فاریاب بـوده ،طبق
بررسـیای ،درمییابـد کـه مبلـغ  13میلیـارد افغانی پول
مالیـات ،توسـط  13رشکـت کـه گویـا امکانـات ناتـو را
وارد افغانسـتان میکردنـد ،پرداخـت نشـده اسـت .طبق

قـرارداد بـن ،افغانسـتان از امکاناتـی کـه بـرای اکماالت
ناتـو وارد افغانسـتان میشـود ،مالیـه دریافـت منیکنـد؛
امـا بـه گفتـهی هامیـون فـوزی ،ایـن مبلـغ آنهـم پـس
از سـال  2014کـه نیروهـای ناتـو کاهـش یافتـه بـود،
در یـک سـال پـول هنگفتـی بـود .بـه بـاور او ،بخشـی از
ایـن فـرار مالیاتـی  13میلیـاردی ،توسـط چندین رشکت
کـه مسـتقیم بـه مقامات بـاالی حکومتـی وابسـته بودند،
صـورت گرفتـه بـود .آقـای فـوزی ،بهعنـوان والـی فاریاب
ایـن فـرار گمرکـی را مسـتقیم بـه ارگ ریاسـتجمهوری
گـزارش میدهـد؛ امـا دنبـال منیشـود .میگویـد کـه
پـس از برکنـاریاش از سـمت والـی فاریـاب ،در دیدار با
آقـای غنـی ایـن موضـوع را یـاد میکنـد؛ امـا بـه گفتـهی
خـودش« ،ایـن بزرگوار مـا ناجواب ماند ».فـوزی میگوید
کـه قبلاً شـنیده بـود از بـاال در ایـن فـرار مالیاتی دسـت
دارنـد و بـه همیـن دلیـل رییسجمهـور جوابی نداشـت.
جزییـات بیشتر ایـن گفتوگـو ،هفتـهی بعـد از طریـق
صبـح کابـل نشر میشـود.
ایـن موضـوع را ،بـرای ایـن یـادآور شـدم تـا روشـنتر
شـود آنکـه از دزدی دیگـران شـکوه دارد و بـه جوانـان
پنـاه بـرده اسـت ،کسـی اسـت کـه رأس نظـام قـرار دارد
و بیاعتمادیاش بـر ادارات دولتـی ،باعـث شـده اسـت
نظـارت کاملـی بـر نهادهـای دولتـی داشـته باشـد و هـر
آنچـه در ادارات دولتـی میگـذرد ،از زیـر دسـت او
بگـذرد .چنـان چـه آقـای فـوزی بـه نقـل از وزیـر مالیـهی
همان وقـت میگوید که صالحیـت تعیین افـراد در بندر
آقینـه و دیگـر بندرهـا بـه دسـت رییسجمهـور اسـت.
آخریـن مـورد از فسـادی کـه توسـط روزنامـهی اطالعـات
روز پـرده برداشـته شـد ،روشـن و واضـح بـود؛ اگـر آقـای
غنـی واقعـاً عزمـی بـرای مبـارزه با فسـاد داشـت ،چـرا به
دسـتگیری کسـانی کـه از طـرف اطالعـات روز معرفـی
شـده بـود ،اقـدام نکـرد؛ ایـن پـول توسـط چه کسـانی از
وزارت مالیـه داده شـده بـود؟ اگـر تحقیـق اطالعـات روز
دقیـق نبـود ،چرا علیه آن دعـوای حقوقی بـه راه انداخته
نشـد؟ از کـد اضطـراریای کـه فقـط میتـوان بـا امضای
رییسجمهـور پـول مصرف کـرد ،چگونـه این مقـدار پول
کشـیده شـد و مصرف کارمنـدان و دفاتر مقامـات دولتی
شـد؟ رییسجمهـوری کـه خـودش تـا ایـن حـد دامنـش
آلـوده اسـت ،از دامـن آلـودهی چـه کسـی شـکایت
میکنـد؟ ایـن اعتراف چیسـت؛ جـز فرسـتادن جوانـان
دنبـال نخـود سـیاه و اسـتفاده از آنـان بـرای توجیـه و
ادامـهی قـدرت؟!
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