
سال دوم        شماره    350     سه شنبه         17 حمل  1400
www.subhekabul.com1

از آن جایی که میزان تحقق عدالت، 
ساختار  معرف  چیزی  هر  از  بیشرت 
است،  جامعه  اجتامعی-سیاسی 
در  آن،  به  دست یابی  چگونگی 
زیادی  اهمیت  سیاست  و  حقوق 
دارد و روی آن بحث های گسرتده ای 
دیگر،  سوی  از  است.  شده  نیز 
جامعه ،  در  عدالت  برقراری  اهمیت 
و  نهادها  که  است  شده  باعث 
تطبیق  برای  ساختارهای مشخصی 
بگیرد.  شکل  آن  از  پشتیبانی  و 
و  کل  دادستانی  حقوق،  اداره ی 
نهادهایی  افغانستان،  در  دادگاه ها 
در  عدالت  تطبیق  برای  که  است 
تحقق  است.  گرفته  شکل  جامعه 
جامعه ی  ایجاد  برای  عدالت 
برابری  سوی  به  حرکت  و  باثبات 
نیاز  مساملت آمیز،  هم زیستی  و 

گریزناپذیر انسان ها است.
اجتامعی  رشد  میزان  به  توجه  با 
اتفاق  جوامع  در  که  فرهنگی ای  و 
افتاده، میزان تطبیق عدالت در آن 
از هم تفاوت می کند؛  نیز  جامعه ها 
سامان دادن  برای  حال،  هر  به  اما 
آن  دادن  قرار   و  انسانی  جوامع  به 
در مسیر توسعه، بیشرت از هر چیزی 
به تامین نظم و برقراری عدالت نیاز 
است. در سوی دیگر ماجرا، تطبیق 
در  نظم  دوام  از  که  است  عدالت 
هر  به  می کند.  پشتیبانی  جامعه 
عدالت  جامعه ای  در  که  اندازه ای 

جنبه ی تطبیقی...

رسمیت دادن به 
جرگه های محلی یا 

قربانی کردن عدالت؟

کشورهای خلیج فارس، در ایجاد تنش های افغانستان 
نقش برجسته ای بازی کرده اند. این کشورها تالش  می ککنند 

تا پس از خروج نیروهای امریکایی...

شماری از اعضای مجلس 
نمایندگان، نسبت به وجود فساد 

در مصرف بودجه ی...

رس  فا خلیج  ی  رها کشو بطه ی  را
ن نستا فغا ا صلح  با 

د آزادو رسـنیو د مالتـړ ادارې یوځـل 
بیـا لـه وسـله والـو طالبانـو غوښـتي 
چـې د ملکـي خلکـو او پـه تېـره بیـا 
د خبریاالنـو او رسـنیو د فعاالنـو لـه 

وژلـو الس واخلـي.
د آزادو رسـنیو د مالتړ ادارې»نی« د 
یوې اعالمیې په خپرولو سـره ویلي 
چـې د بشـري حقونـو د څارنړیـوال 
سـازمان د دوی دا اندیښـنې تاییـد 
افغانسـتان  پـه  طالبـان  چـې  کـړې 
کې خبریاالن، د رسنیو فعاالن او د 
رسـنیو د کورنۍ غړي په نښـه کوي.

د آزادو رسـنیو د مالتـړ اداره وایـي د 
بشـري حقونـو د څارنړیوال سـازمان 

د طالبانـو دا کار غندلـی دی.
د دغـې اعالمیـې لـه مخـې د بشـري 
کـوي  ادعـا  څارسـازمان  د  حقونـو 
وحشـت  او  وېـرې  د  طالبـان  چـې 
غـواړي  موخـه  پـه  کولـو  تـه  رامنـځ 

پـه قصـدي ډول خبریـاالن او مدنـي 
ووژنـي. فعـاالن 

وایـي  اداره  آزادو رسـنیو د مالتـړ  د 
د  دوی  ځلـې   څـو  مخکـې  تـردې 
او  خبریاالنـو  د  خـوا  لـه  طالبانـو 
پـه  او  وژنـه  پـه  فعاالنـو  د  رسـنیو 
وه،  ښـودلې  اندېښـنه  کولـو  نښـه 
چې د بشري حقونو د څار د نړیوال 
سـازمان وروسـتۍ اعالمیه د دوی د 

کـوي. پخلـی  اندېښـنو 
د آزادو رسـنیو د مالتـړ ادارې »نـی« 
یوځـل بیـا پـه جګـړه کـې لـه ښـکیلو 
لـورو او پـه تېـره بیـا طالبانـو غـواړي 
چـې پـه خپلـو بریدونوکـې د ملکـي 
وګـړو او پـه تېـره بیـا خبریاالنـو ژونـد 
وژلـو  لـه  دوی  د  او  وکـړي  پـام  تـه 
خبریاالنـو  د  ترڅـو  واخلـي،  الس 
آزاد فعالیـت او د دوی ژونـد او ځـان 

خونـدي پاتـې شـي.

افرس   10 بازداشت  از  ترکیه،  مقام های 

به  کشور  این  دریایی  نیروی  بازنشسته ی 

انتقاد  در  نامه ی رسگشاده  دلیل نرش یک 

از طرح رجب طیب اردوغان مبنی بر ایجاد 

کانال استانبول، خرب داده اند.

این افراد، روز دوشنبه )16حمل/5 اپریل(، 

نامه ی  یک  که  شدند  بازداشت  آن  از  پس 

بازنشته ی  افرس   103 امضای  با  انتقادی 

ارتش علیه دولت، امضا به و نرش رسید.

که  است  کرده  اعالم  انقره،  کل  دادستان 

نیز  را  دیگر  افرس  چهار  بازداشت  قصد 

داشته؛ اما به دلیل کهولت سن از بازداشت  

آن ها خودداری شده است.

امنیت  به توطئه علیه  بازداشت شده ،  افراد 

ملی و قانون اساسی ترکیه متهم اند. نرش 

این نامه از سوی آن ها، شبیه اقدام کودتای 

شده  خوانده  دولت  علیه  کشور  این  ارتش 

است.

 103 سوی  از  که  رسگشاده ای  نامه ی  در 

نرش  به  و  امضا  ارتش  بازنشسته  افرس 

شامل  در  کانال  یک  ایجاد  از  رسیده، 

هشدار  بسفر،  تنگه ی  جای  به  استانبول 

بازنشسته،  افرسان  این  است.  شده  داده 

را خالف  استانبول  کانال در شامل  ایجاد 

پیامن مونرتو دانسته اند.

بین املللـی  پیـامن  یـک  مونـرتو  پیـامن 

تجـاری میـان ترکیـه و قدرت هـای جهانـی 

و  رشـد  امضـا   1936 سـال  در  کـه  اسـت 

هـدف آن ایـن بـود کـه ترکیـه بـر حمـل و 

کنـد؛  نظـارت  بسـفر  تنگـه ی  از  کاال  نقـل 

امـا بـا ایجاد کانـال اسـتانبول، ایـن پیامن 

نقـض خواهـد شـد. 

اوغلـو،  چـاووش  مولـود  حـال،  همیـن  در 

کـه  اسـت  گفتـه  ترکیـه،  خارجـه ی  وزیـر 

کانـال جدیـد اسـتانبول بـا پیـامن مونـرتو 

هیـچ ارتباطـی ندارد و فشـارها علیـه دولت 

اسـت.  قبـول  غیرقابـل  افـرسان،  از سـوی 

رهـربان  از  شـامری  دیگـر،  سـویی  از 

اتحادیـه ی اروپـا قـرار اسـت روز سه شـنبه 

در  و  کننـد  سـفر  ترکیـه  بـه  حمـل(،   17(

از  چگونگـی  و  اقتصـادی  روابـط  مـورد 

رییس جمهـور  بـا  پناه جویـان،  از  حامیـت 

باشـند. داشـته  دیـدار  کشـور  ایـن 

انجـام  حالـی  در  ترکیـه  رهـربان  سـفر 

می شـود کـه روابـط ترکیـه بـا اتحادیـه اروپا 

دلیـل دخالـت  بـه  یـک سـال گذشـته  در 

انقـره در درگیری های سـوریه، عـراق، لیبا، 

یونـان  از آب هـای  اسـتخراج گاز  و  قره بـاغ 

بـه  بی توجهـی  و  مدیرتانـه  رشق  قـربس  و 

اسـت. بـوده  تنـش  پـر  پناه جویـان، 

بـا  را  خـود  روابـط  کـه  دارد  تـالش  ترکیـه 

اتحادیـه ی اروپـا بهـرت بسـازد و ایـن کشـور 

یکـی از نامـزدان رسـمی عضویـت در ایـن 

اتحادیـه اسـت و پیـش از ایـن، رجب طیب 

اردوغـان بـرای حـل بحـران مهاجرت، رشط 

گذاشـته بـود کـه مذاکـرات بـرای عضویـت 

ترکیـه را آغـاز کنـد.

»نی«: طالبان دې د خبریاالنو د ژوند 
خوندیتوب ته پاملرنه وکړي

تحلیل
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ترکیه  یی  یا ر د ی  نیرو زنشسته ی  با فسر  ا ه  د
شد شت  ا زد با لت  و د ز  ا د  نتقا ا لیل  د به 

جهان خبر

ز  نیا و  ما  نه ی  زما
صلح به 

ر  د نا  کرو ل  سا یک 
نه  چگو ن  نستا فغا ا

؟ شت گذ

به تازگی روزنامه ی صبح کابل، میز 

گردی را به گونه ی آنالین از طریق 

به  آن،  در  که  کرده  برگزار  »زوم« 

یک سالگی همه گیری ویروس کرونا 

مدیریت  چگونگی  افغانستان،  در 

این پاندمی و موثریت واکسین هایی 

که برای مبارزه با آن ساخته شده را، 

به بررسی گرفته است. 

 11( چهارشنبه شب  برنامه ،  این 

ندیم  نصیر  گردانندگی  با  حمل(، 

کابل  صبح  روزنامه ی  ،رسدبیر 

انصاری،  نرصت  داکرت  حضور  و 

و  آمسرتدام  دانشگاه  در  استاد 

وزارت  ساینس  کمیته ی  عضو 

احمدی،  عبدالله  عامه،  صحت 

عضو کمیته ی رهربی گروه مشرتک 

مدنی،  جامعه ی  نهادهای  کاری 

داکرت سیداحمد گوهری،...

w     w     w.     s     u     b     h     e      k      a      b      u      l.    c    o    m
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ن  یندگا نما نـی  نگرا
ر  د د  فسـا د  جو و ز  ا مجلس 

فی نکشـا ا جه  د بو مصرف 

بانک جهانی: 

ند  و ر  ، منیتى ا و  سى  سیا مبهم  ضعیت  و
ی  کند با  را  ن  نستا فغا ا د  قتصا ا د  بهبو

ست ا ه  کرد و  به ر و ر

عبدالله عبدالله:
ن  زد حرف   

ت  ییا جز ره ی  با ر  د
صلح  پسـا مت  حکو
ست ا قت  و ز  ا پیش 

7 77

یونسکو معتقد است: »از آن جا 
که جنگ ها در ضمیر انسان ها 

به وجود می آید، دفاع از صلح نیز 
می باید در...

ده روز تا نشست استانبول؛ 

طرح ارگ با شورای مصالحه 
و کشورهای خارجی شریک شد
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سیاسی  مقام های  همه  مسکو،  نشست  برگزاری  از  پیش 

به  طالبان  گروه  رهربی  و  ترکیه  روسیه،  امریکا،  افغانستان، 

این پرداختند که نشست مسکو و استانبول در امتداد نشست 

به  این   هفته  همین  شبنه ی  از  اما  است؛  آن  مکمل   و  دوحه 

با  از جهتی در مخالفت  سو، خربهای منترششده در رسانه ها، 

ادعاهای مقامات سیاسی کشورها و هیئت رهربی گروه طالبان 

است.

به   طوری  افغانستان  سیاسی  مقامات  پیش  چندی  سخنان  از 

افغانستان منی دانست، سطح نشست  نظر می رسید که دولت 

استانبول و مسکو در چه حد است و حتا منی دانستند در چه 

سطح و چرا برگزار می شود؛ اما از ادبیات سیاسی رسان کشور 

معلوم بود که اشرتاک امر حتم است.

حمدالله محب -مشاور امنیت ملی- چندی پیش گفته بود: »ما 

به  را  خود  هیئت  طالبان،  و  کشورها  اشرتاک  سطح  اساس  بر 

هیئت  حد  در  اشرتاک  سطح  اگر  می فرستیم.  ترکیه  و  روسیه 

اگر  و  باشد، هیئت گفت وگوکننده ی دولت رشکت خواهد کرد 

سطحش تغییر کند، به هامن سطح ما در این نشست ها رشکت 

خواهیم کرد.«

از این ادبیات مشخص است که دولت افغانستان برای این دو 

این  بر  تصورات  بود.  نگرفته  نظر  در  خاصی  برنامه ی  نشست 

است  دوحه  نشست  ادامه ی  در  نشست ها  این  که  بود  اساس 

و تنها کشورهای منطقه و جهان برای گفت وگو و ترسیع صلح 

افغانستان، این نشست ها را برگزار می کنند.

با این حال، هرچند به کندی اما دیده می شود که پس از تغییر 

در رهربی دولت امریکا، طرح امریکا نیز برای صلح افغانستان 

اقدامات ترامپ و تصمیم های  بایدن همه ی  تغییر کرده است. 

بزرگ او را لغو کرد، اکرثیت رسان دوران ترامپ را نیز در حکومت 

خود نپذیرفت و توافق نامه دوحه را نیز به بررسی گرفت؛ اما هنوز 

مشخص نیست که در ارتباط به توافق نامه ی دوحه میان طالبان 

و امریکا، بایدن چه تصمیمی دارد. 

پس از آمدن بایدن، معلوم نبود که گفت وگوهای صلح افغانستان 

چه مسیری را طی می کند تا این  که نشست مسکو و استانبول 

معلوم شد و دولت افغانستان نیز منی دانست که؛ این نشست ها 

در چه سطح است؛ اما به قول یکی از آگاهان، دولت امریکا و 

کشورهای قدرمتند در نشست مسکو خام کوک صلح را دوزیده و 

در نشست استانبول لباس صلح را بر تن افغانستان خواهد کرد. 

و  مصالحه  عالی  شورای  سوی  از  متفاوت  طرح های  ارایه ی 

حکومتی  دستگاه  دست پاچگی  افغانستان،  ریاست جمهوری 

افغانستان را آشکار می کند و نشان می دهد که نشست مسکو 

افغانستان در  و  مسیر صلح  ندارد  به دوحه  و استانبول ربطی 

نشست ده روزه ی استانبول مشخص خواهد شد.

نشست کمیته ی تهیه و توحید پیش نویس طرح صلح، با ریاست 

محمدیونس قانونی، عضو رهربی شورای عالی مصالحه ی ملی 

 15( یک شنبه  روز  ملی،  مصالحه ی  عالی  شورای  شد.  برگزار 

طرح  نشست،  این  در  که  است  گفته  اعالمیه ای  در  حمل(، 

شورای  رهربی  کمیته ی  اعضای  سیاسی،  احزاب  پیشنهادی 

عالی مصالحه ی ملی، نهادهای مدنی و شهروندان مورد بررسی 

سیاسی  حزب   ۲5 اکنون  تا  اعالمیه،  اساس  بر  گرفت.  قرار 

ملی،  مصالحه ی  عالی  شورای  رهربی  کمیته ی  اعضای  و 

طرح شان را برای صلح به این کمیته فرستاده اند که شامل 30 

طرح می شود.

یک روز پس از نشست  کمیته ی تهیه و توحید پیش نویس طرح 

محمدارشف  که  است  داده  گزارش  رویرتز،  خربگزاری  صلح، 

غنی، رییس جمهور افغانستان، در نشست استانبول نقشه ی راه 

صلح را در سه مرحله ارایه خواهد کرد. در این گزارش آمده است 

که رییس جمهور غنی تالش می کند پیش از برگزاری انتخابات 

با گروه طالبان به توافق برسد  افغانستان،  ریاست جمهوری در 

طرح  گزارش،  این  اساس  بر  شود.  برقرار  دایمی  آتش بس  تا 

ارایه  پیشنهادی آقای غنی در نشست استانبول در سه مرحله 

می شود.

با این  که مشاور امنیت ملی از سطح نشست ترکیه و استانبول 

منی دانست؛ اما معلوم می شود با تغییر در سطح رهربی امریکا، 

تغییر کرده است و  افغانستان  برای صلح  نیز  امریکا  اسرتاتژی 

متوجه  را  مسئله  این  مسکو،  نشست  از  پس  افغانستان  دولت 

شد.

چنان  که بایدن اکرث فرمان های ترامپ را لغو کرد و در برابرش 

داد  تغییر  نیز  را  دوحه  نشست  مکان  می رسد  نظر  به  ایستاد، 

و به نحوی پای کشور های عربی دخیل در صلح افغانستان را 

کوتاه کرده و خواست بازی را به دل خواه خودش پیش بربد. به 

پای گفت وگوهای صلح  از خلیل زاد،  استفاده  با  منظور  همین 

نشست  در  می خواهد  و  کشاند  بیرون  دوحه  از  را  افغانستان 

ده روزه ی استانبول، قصه ی صلح افغانستان را به پایان برساند؛ 

دچار  مصالحه  عالی  شورای  و  حکومت  دلیل،  همین  روی 

دست پاچگی شده است. 

اگر گفت وگوهای صلح افغانستان با تعدد طرح و دیدگاه ها که 

از سوی امریکا، طالبان و دولت مطرح شد به نتیجه نرسید، با 

اطمینان کامل محل نشست و ادامه ی گفت وگوهای افغانستان، 

دوحه نخواهد بود.

گفت وگوهای صلح نبودیم.« 

کرده  تاکید  بارها  این،  از  پیش  غنی  رییس جمهور 

است که تنها از طریق انتخابات و اراده ی مردم قدرت 

که  روزهایی  در  می کند.  واگذار  جانشین اش  به  را 

خارجه ی  وزارت  ویژه ی  مناینده ی  خلیل زاد،  زملی 

ایاالت متحده  با طرح  افغانستان،  امریکا برای صلح 

حوت(   16( غنی  رییس جمهور  آمد،  افغانستان  به 

تقنینی  برنامه ی گشایش سال سوم دور هفدهم  در 

پارملان طرح او را  »خواب و خیال روی کاغذ« خواند 

انتخابات  برگزاری  باره ی  در  نخستین بار  برای  و 

زودهنگام سخن گفت. او تاکید کرد که انتقال قدرت 

برایش یک اصل غیرقابل معامله  انتخابات  از طریق 

است. »ما آماده استیم که در مورد برگزاری انتخابات 

جامعه ی  مدیریت  تحت  رستارسی  و  شفاف  آزاد، 

جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات 

هم می توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.« 

که  می گویند  اما  افغانستان  سیاسی  کارشناسان 

جامعه ی  گذشته،  ناکام  انتخابات های  به  توجه  با 

جهانی، برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادالنه، 

ندیم  اسدالله  ندارد.  اعتامد  افغانستان  دولت  به 

-کارشناس سیاسی- می گوید که در مرحله ی نخست، 

برگزاری انتخابات از لحاظ مالی امکان ندارد و دوم 

امریکا،  ایاالت متحده ی  این  که؛ جامعه ی جهانی و 

رییس جمهور  به   ،9۸ انتخابات  برگزاری  از  پیش 

غنی پیشنهاد کرده بودند که از انتخابات بگذرد و به 

حکومت مشارکتی تن بدهد؛ کاری  که رییس جمهور 

غنی، خالف آن را پیش برد. 

نشست  به  واحد  طرح  با  افغانستان  دولت  آیا 

استانبول خواهد رفت؟

از  شامری  به  حالی  در  غنی  آقای  پیشنهادی  طرح 

عالی  شورای  که  شده  سپرده  خارجی  کشورهای 

مصالحه ی ملی نیز، رسگرم بررسی و توحید طرح های 

نشست  برای  افغانستان  سیاسی  احزاب  پیشنهادی 

استانبول است. 

نشست  از  ملی  مصالحه   عالی  اعالمیه ی شورای  در 

کمیته ی تهیه و توحید پیش نویس طرح صلح که روز 

یک شنبه )15 حمل( نرش شد، آمده است؛ تا اکنون 

۲5 حزب سیاسی و اعضای کمیته ی رهربی شورای 

عالی مصالحه ی ملی، طرح های شان را به این کمیته 

»کمیته ی  می  شود.  طرح   30 شامل  که  فرستاده اند 

تهیه و توحید پیش نویس طرح صلح، روی جمع آوری 

سیاسی،  احزاب  دیدگاه های  و  نظریات  توحید  و 

مصالحه ی  عالی  شورای  رهربی  کمیته ی  اعضای 

این  گفته ی  به  است.«  کرده  کار  شهروندان  و  ملی 

در  واحد  طرح  با  افغانستان  دولت  است  قرار  شورا، 

نشست استانبول اشرتاک کند.

با آن که آقای غنی طرح پیشنهادی اش را به شورای 

باور  به  اما  است؛  فرستاده  ملی  مصالحه ی  عالی 

ارگ  میان  دیدگاه  تفاوت  سیاسی،  کارشناسان 

ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحه ی در رابطه 

به صلح افغانستان، باعث شده است که ارایه ی طرح 

واحد از آدرس دولت افغانستان در نشست استانبول 

دشوار باشد. 

و  ریاست جمهوری  ارگ  که  می گوید  علی زاده  آقای 

اعتامد  یک دیگر  به  ملی،  مصالحه ی  عالی  شورای 

را  شخصی شان  منافع  طرف  دو  هر  »رهربان  ندارد. 

به  باور  می کنند.«  جست وجو  استانبول  نشست  در 

آقای علی زاده، طرح رییس جمهور غنی در برابر طرح 

زملی خلیل زاد مطرح شده است؛ در حالی  که شامر 

از  افغانستان  جهادی  و  سیاسی  رهربان  از  زیادی 

طرح آقای خلیل زاد برای ایجاد »دولت انتقالی صلح« 

حامیت کرده است. 

گفتنی است که پیش از این، مجیب الرحمن رحیمی 

در  ملی-  مصالحه ی  عالی  شورای  ارشد  –مشاور 

گفت وگو با روزنامه ی صبح کابل، گفته بود که کمیته 

که  زمانی  می کند؛  کار  دیدگاه ها  این  توحید  روی 

کمیته ی رهربی شورای عالی مصالحه، طرح نهایی را 

تأیید کند، این طرح به  عنوان طرح نهایی در نشست 

ترکیه ارایه می شود. »ما در حال توحید و شکل دادن 

طرح استیم و به زودترین فرصت نهایی خواهد شد. 

رهربی  کمیته ی  سپیدار،  و  ارگ  توافق   اساس  به 

شورای عالی مصالحه، در این رابطه حرف نهایی را 

می زند.« 

با این  همه، شامرش معکوس برای برگزاری نشست 

نشست  این  که  است  قرار  و  شده  رشوع  استانبول 

برگزار شود. در  یعنی در ۲7 حمل  روز دیگر؛  تا ده 

افغانستان  جنگ  درگیر  طرف های  نشست،  این 

طرح های شان را ارایه می کنند که با محوریت سازمان 

افغانستان  سیاسی  آینده ی  نظام  برای  ملل متحد 

تصمیم گرفته خواهد شد. با این حال اما گروه طالبان 

نشست  این  برای  پیشنهادی شان  طرح  از  اکنون  تا 

چیزی نگفته است. آقای علی زاده می گوید؛ بر خالف 

گذشته  رسخ اش  خط  از  بارها  که  افغانستان  دولت 

پافشاری  رسخ شان  خط  بر  اکنون  تا  طالبان  است، 

داشته  و یک وجب هم عقب نشینی نکرده اند.  

پیشنهادی  طرح های  بررسی  و  توحید  با  هم زمان 

ملی،  مصالحه ی  عالی  شورای  سوی  از  احزاب 

رییس جمهور غنی نیز، طرحی را به حیث نقشه ی راه 

صلح به شامری از سفارت خانه ها در کابل و شورای 

عالی مصالحه ی ملی، تحویل داده است. یک مقام 

گفته  رویرتز  به خربگزاری  افغانستان  ارشد حکومت 

است که آقای غنی، نقشه ی راه صلح را با چند کشور 

خارجی به اشرتاک گذاشته است.

از  حمل(،   15( یک شنبه  روز  که  گزارشی  در 

که  است  آمده  شد،  نرش  رویرتز  خربگزاری  سوی 

برگزاری  از  پیش  می کند  تالش  غنی  رییس جمهور 

گروه  با  افغانستان،  در  ریاست جمهوری  انتخابات 

دایمی در کشور  آتش بس  تا  برسد  توافق  به  طالبان 

برقرار شود. 

این  جزییات  از  که  آن   با  ریاست جمهوری  ارگ 

-معاون  مورچل  فاطمه  اما  منی گوید؛  چیزی  طرح 

سخن گوی ریاست جمهوری- در صحبت با روزنامه ی 

صبح کابل، این طرح را تایید می کند. خانم مورچل 

می گوید که در روزهای آینده، رییس جمهور غنی در 

کنفرانس خربی، جزییات این طرح را با مردم رشیک 

خواهد کرد. 

غنی  آقای  پیشنهادی  رویرتز، طرح  گزارش  بنیاد  بر 

می شود؛  ارایه  مرحله  سه  در  استانبول  نشست  در 

توافق سیاسی  مورد  در  اجامع  آن،  مرحله ی نخست 

نظارت سازمان های  با  آتش بس  به یک  و دست یابی 

بین املللی است؛ در مرحله ی دوم، برگزاری انتخابات 

»دولت  یک  استقرار  و  تشکیل  و  ریاست جمهوری 

یک  سوی  به  حرکت  برای  ترتیبات  اجرای  و  صلح« 

نظام سیاسی جدید، مطرح شده است؛ در مرحله ی 

سوم، ایجاد چارچوب قانون اساسی، استقرار مجدد 

پیشنهاد  غنی  آقای  را  توسعه  طرح  و  پناهندگان 

خواهد کرد. 

شامری از کارشناسان سیاسی افغانستان باور دارند 

و  بوده  زمان کشی  برای  بیشرت  غنی،  آقای  طرح  که 

عملی نیست؛ بنا بر این، از سوی جریان های دخیل 

در گفت وگوهای صلح افغانستان و جامعه ی جهانی، 

پذیرفته نخواهد شد. 

روزنامه ی  به  سیاسی-  -کارشناس  علی زاده  مصطفا 

صبح کابل می گوید که مرحله های برجسته در طرح 

آقای غنی، خالف خط رسخ های طالبان –آتش بس، 

است.  انتخابات-  برگزاری  و  صلح  توافق  از  پیش 

و  زمان بر  طرح  زیرکانه  غنی،  آقای  او،  به گفته ی 

برای  تا زمان بیشرتی  پیشنهاد می کند  را  غیرعملی 

در  را  آتش بس  طالبان  »اگر  باشد.  داشته  حکومت 

از  زیادی  گره های  می پذیرفت؛  نخست  مرحله ی 

صلح افغانستان در دوحه باز می شد. طالبان اگر در 

در  بن بست ها  شاهد  ما  می کرد،  اشرتاک  انتخابات 

سرمقاله

نشست استانبول؛ 

پایان فصل گفت وگوهای صلح 
در دوحه است

طرح پکیشنهادی آقای غنی در 
حالی به شماری از کشورهای 

خارجی سپرده شده که شورای 
عالی مصالحه ی ملی نیز، سرگرم 

بررسی و توحید طرح های 
پکیشنهادی احزاب سیاسی 

افغانستان برای نشست 
استانبول است. 

گزارش

روح الله طاهری
گزارشگر

ده روز تا نشست استانبول؛ 

لحه  مصا ی  را شو با  رگ  ا ح  طر
شد یک  شر رجی  خا ی  رها کشو و 
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برای  افراد  که  است  اساسی  نیازهای  از  یکی  صلح 

از  بسیاری  اند.  وابسته  آن  به  امروز  دنیای  در  زندگی 

آموزش  سوم،  هزاره ی   در  آموزشی  ملی  نظام های 

برنامه های خود  مهم ترین  از  را  آینده  در  زندگی  برای 

معرفی کرده است. یادگیری با هم زیسنت، آموزش برای 

چند  آموزش  توسعه،  برای  آموزش  بین املللی،  تفاهم 

در  صلح  ترویج  آموزش  و  شهروندی  آموزش  فرهنگی، 

قالب پروژه ی آموزش جهانی صلح برای همه، از جمله 

مهم ترین آن ها است.

آموزش صلح، رشته ی نوپایی است که در صدد است، 

بر  مبتنی   جامعه ای  ایجاد  برای  را،  الزم  فرصت های 

در  کند.  ایجاد  مساملت آمیز  هم زیستی  و  عدالت 

و  دیدگاه ها  صلح  آموزش  مقاصد  و  اهداف  خصوص 

نظرات متفاوتی ارایه شده است. 

آموزش  می گوید:  صلح،  آموزش  از  مفید  تعریف  یک 

و  برابر  جامعه ای  ایجاد  برای  است  تالشی  صلح، 

عادالنه که در آن کرامت و شأن انسانی مورد توجه قرار 

گیرد. این تعریف مبتنی بر مفهوم صلح مثبت است.

آموزش صلح یک جنبش گسرتده ی جهانی، رشته ای 

متفاوت و پیوسته در حال تغییر است. آموزش صلح با 

مانند  می شود؛  تدریس  مختلفی  رویکردهای  و  نام ها 

توسعه،  آموزش  چندفرهنگی،  آموزش  تعارض،  حل 

زیست.  محیط  آموزش  اخیراً  و  نظم جهانی  مطالعات 

را  از مشکالت  این رویکردها، گروه ویژه ای  از  هر یک 

شده  منجر  جنگ ها  و  تعارضات  بی عدالتی ها،  به  که 

است، مخاطب قرار می دهد؛ اما آن چه در همه ی این 

این  پیشگیرانه ی  خاصیت  است،  مشرتک  رویکردها 

آموزش ها است..

آن،  کنرتل  خشونت،  و  صلح  آموزش  عقالنی  اساس 

آموزش  عقالنی  اساس  و  است  آن  حذف  و  کاهش 

و  آن  اجرای  آن،  شناخت  انسانی،  شأن  برش،  حقوق 

رشایط  می تواند  برش  حقوق  است.  آن  عمومی کردن 

اجتامعی، سیاسی و اقتصادی را به گونه ای تغییر دهد 

که انسجام اجتامعی و حل مساملت آمیز اختالفات را 

بین حقوق  رابطه جدانشدنی  باشد.  داشته  دنبال  به 

اولین جمله ی مقدمه اعالمیه جهانی  برش و صلح در 

انسان  ذاتی  شأن  »شناسایی  است:  آمده  برش  حقوق 

خانواده  اعضای  همه  جدایی ناپذیر  و  برابر  حقوق  و 

دنیا  رسارس  در  صلح  و  عدالت  آزادی،  اساس  برشی، 

و هم طرف داران  فعاالن صلح  و  است«. هم محققین 

هر  به  خشونت  که  این  مورد  در  دو  هر  برش  حقوق 

شکل ممکن تجاوز به شأن انسانی است، با هم توافق 

آموزش دهندگان  این دلیل است که بعضی  به  دارند. 

چندفرهنگی،  آموزش  و  اختالفات  حل وفصل 

مقوله های  و  جهانی  نظم  مطالعات  و  توسعه  آموزش 

حقوق برشی را در مواد درسی خود وارد می کنند. 

دارای  باید  صلح  آموزش های  همه  کلی  طور  به 

ویژگی های زیر باشند:

فرهنگ های  و  هنجارها  به  باید حساس  آموزش ها   .1

سنتی باشند؛

هامهنگی  ایجاد  برای  تکنولوژی  از  استفاده   .۲

برنامه های آموزشی برای صلح با ارزش ها و سنت ها و 

فرهنگ های جوامع؛

شامل  برای  بالقوه  دانش جویان  مفهوم  گسرتش   .3

ساخنت متام افراد برای فعال شدن؛

و  محلی  مقتضی  آموزشی  منابع  از  استفاده   .4

روش های تقویت تنوع و بهبود فرایند انتقال و پایدار 

صلح؛

انسانی  امنیت  و  محیط زیستی  مفاهیم  ادغام   .5

با  آشنایی  و  تعارض  حل  و  ساختاری  صلح  ایجاد  و 

مهارت ها؛

6. آموزش ارتباطات غیر خشونت بار؛

آموزش های  با  ارتباطی  نهادهای  ظرفیت سازی   .7

تخصصی برای تقویت فرهنگ صلح. 

در اهمیت آموزش صلح، آرچیبالد مک لش می گوید:

»البته ما می توانیم صلح جهانی را آموزش دهیم؛ حتا 

جز  که  بگویم  خود  سهم  به  و  بروم  فراتر  می خواهم 

صلح  به  منی توان  دیگری  راه  هیچ  از  آموزش،  راه  از 

جهانی رسید. منظورم آموزش مردم جهان است. این 

توافق نامه هایی که میان دولت ها امضا می شود، تنها 

به از میان رفنت اختالفات مردم جهان کمک می کند، 

اما  صلح  شود.  جنگ  مایه ی  روزی  است  ممکن  که 

چیز  ایم،  کرده  آن  درک  به  رشوع  ما  همه  که  چنان 

بسیار بزرگ تر از عدم جنگ است. صلح امری ایجابی 

و مثبت است نه سلبی و منفی. صلح نوعی هم زیستی 

است که جنگ را یک رسه نفی می کند، نه یک دوره ی 

هم  با  می کوشند  مردم  دوره،  آن  در  که  جنگ  بدون 

زندگی کنند.«

در مورد اهداف آموزش صلح گفته شده؛ آموزش صلح، 

را  زندگی شان  الگوهای  تا  کند  تشویق  را  مردم  باید 

در  را  فرصت  این  و  دهند  قرار  نقادانه  بررسی  مورد 

اختیار آ ن ها قرار دهد تا خویشنت را در مورد مواجهه 

با موضوعات مرتبط با صلح مورد بازنگری قرار دهند. 

بنا بر این، آن ها به یک خودپنداره ی اصالح یافته دست 

می یابند که آن ها را در درک عمیق تر جهان و جامعه 

کمک می کند. این هدف حاصل دیدگاهی در تحکیم 

صلح است که به آن پارادایم استحاله می گویند.

ساختارها  از  مجموعه ای  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس 

برای عمل مشرتک و هامهنگ ایجاد شد تا ملت های 

جهانی،  صلح  تامین  برای  آن  یاری  به  بتوانند  دنیا 

کنند.  همکاری  خلق ها  متام  آسایش  و  مشرتک  رفاه 

رویکرد  که  است  ساختارها  این  از  یکی  یونسکو 

اقدامات  اکنون  تا  و  دارد  به صلح  ترویجی  و  آموزشی 

متعددی در این رابطه انجام داده است. به این ترتیب، 

آموزش صلح به تدریج از اواخر دهه 1950 متامیل به 

نهضت های  رشد  افزایش  باعث  و  شده  حرفه ای شدن 

سوی  به  آن ها  رویکرد  و  روش  تغییر  و  صلح خواهی 

آموزش و فرهنگ سازی شد. با این شکل آموزش صلح 

در این دوره، وارد ریشه یابی و پیشگیری علل جنگ ها 

و برخورد با آن ها شد. 

زمینه ی  در  فراوانی  تجربه های  و  عملی  منونه های 

در  که  دارد  وجود  صلح  آموزش  مؤفقانه ی  اجرای 

بدبینی ها،  اجتامعی،  عمیق  شکاف های  آن، 

چندپارچه،  جامعه های  در  مشکالت  و  بی اعتامدی ها 

پاسخ های مناسب یافته اند. به گونه ی مثال، می توان 

جمهوری  جنوبی،  افریقای  قربس،  شاملی،  ایرلند  از 

دومینیکن و بروندی به عنوان مثال هایی یاد کرد که 

در آن، برنامه ها و آموزش های صلح با پیروزی اجرا شده 

و پیامدهای سازنده و مطلوب در بر داشته  است. 

بند 1: ابعاد و مولفه های آموزش صلح

الف- دانش صلح

منظور از دانش صلح، مجموعه ای از آگاهی، اطالعات، 

درک و فهم های صلح آمیز است که هر فرد برای زندگی 

در جامعه نیاز دارد. در این رابطه می توان مولفه هایی 

نظیر آگاهی از مفاهیم و نحوه به دست آوردن اطالعات، 

آگاهی از حقوق و آگاهی های فردی، آشنایی با مفهوم 

تغییر، آگاهی از قوانین و مقررات اجتامعی و... را در 

نظر گرفت.

ب- توانش صلح

مهارت ها،  از  مجموعه ای  صلح،  توانش  از  منظور 

رفتار  برای  فرد  که  است  توان مندی هایی  و  قابلیت ها 

می توان  رابطه،  این  در  دارد.  نیاز  آن  به  صلح آمیز 

درک  و  حقوق  به  احرتام  توانایی  نظیر  مولفه هایی 

 ... ارتباطی و  متقابل، گفت وگو و تفاهم، مهارت های 

را در نظر گرفت.

ج- نگرش صلح

تلقی ها،  طرز  از  مجموعه ای  صلح،  نگرش  از  منظور 

باورها و دیدگاه های صلح آمیز است که برای یک فرد 

رضوری است. در این رابطه می توان مولفه هایی نظیر 

درگیری،  و  خشونت  محو  و  بردباری  فرهنگ  تقویت 

پرورش روحیه مشارکت، همکاری و... را در نظر گرفت.

ادامه دارد...

فرهنگ ها؛

صلح  تحکیم  و  مناقشات  از  پیشگیری  در  مشارکت 
پس از درگیری ها. 

مایه  منزله  به  صلح  بر  حق  بررسی  به  بعد  مبحث  در 

که  حقی  می شود.  پرداخته  صلح  تحکیم  پایه ی  و 

حکومت قانون در جهت حامیت از آن در فضای پس 

از مخاصمه می پوید.

مبحث3: حق برصلح

مقابل،  در  طبیعی  غیر  و  عقالنی  غیر  کاری  جنگ، 

صلح، امری طبیعی، رضوری و عقالنی است. 

باید صلح همیشه باشد و جنگ هیچ گاه نباشد؛ اما بر 

عکس، صلح هیچ گاه نبوده و جنگ همیشه و هم واره 

قرین زندگی برشی است! هم زمان و همگام با پیرشفت 

متدن  و  فرهنگ  مختلف  وجوه  و  ابعاد  در  انسانی 

انسانی، آیا جنگ پیرشفت کرده یا صلح؟ امروزه دنیای 

انسانی نسبت به تاریخ گذشته، هم صلح آمیز به نظر 

بیست  اکنون  تا  و هم خشونت آمیز! جنگ ها  می رسد 
بار متدن های انسانی را واژگون کرده است. 

تحقق  بنای  زیر  صلح،  بر  برش  حق  می رسد  نظر  به 

و  حق  این  تجلی  است.  دیگر  برشی  حق های  متام 

برجسته  آن  از  بهره وری  و  آزادی  در  آن  نقش آفرینی 

می شود.

بالندگی  و  کرامت  و  انسانی  منزلت  و  شأن  تعالی 

انسان، نه تنها در فردیت خویش، بلکه در کل برشیت 

حق  این  که  است  رو  همین  از  شاید  می یابد؛  تجلی 

برشی را در نسل سوم حقوق برش، قرار داده اند؛ زیرا 

مدنی، سیاسی(  )حقوق  آزادی  دوران  از  گذر  از  پس 

فرهنگی(،  و  اجتامعی  اقتصادی،  )حقوق  برابری  و 

دوران برادری رس رسید و عرص همبستگی هامن گونه 

که دوگی و ژرژسل بر آن معتقد بودند، با برشیت پیوند 

یافت. 

یک  عنوان  به  صلح  بر  حق  حقوقی  و  فلسفی  مبنای 

برش  بنیادی  حقوق  در  برش،  اساسی  و  جمعی  حق 

دولت ها  مابین  توافق نامه های  نیز  و  حیات  به  نسبت 

مبنی بر حق زندگی در صلح، بنا نهاده شده است. این 

»حق مقدس« به منزله احرتام به ارزش های اساسی، 

احرتام به حیات، آزادی، عدالت، برابری، شأن ومنزلت 

انسانی است. 

مبحث4 :آموزش صلح 

صلح، مجموعه ای از آگاهی، اطالعات، درک و فهم ها، 

نگرش ها و مهارت های صلح آمیز است که هر فرد برای 

آموزش  رو  این  از  دارد.  نیاز  آن  به  جامعه  در  زندگی 

بخش دوم

مبحث 2: فرهنگ صلح

»از آن جا که جنگ ها در ضمیر  یونسکو معتقد است: 

انسان ها به وجود می آید، دفاع از صلح نیز می باید در 

ضمیر انسان ها پرورش یابد.« 

رهیافت جدید بین املللی، مبتنی بر پیشگیری است. 

این  بر  تقریباً جهان شمول وجود دارد، مبنی  موافقت 

که پیشگیری بر درمان مرجح است و این که راه های 

باید متعرض علل اصلی مخاصامت شوند،  پیشگیری 

جامعه  آن ها.  خشونت بار  عوارض  متعرض  فقط  نه 

منابعی  و گسرته ی   تحوالت  این  مبنای  بر  بین امللل 

که صلح و امنیت بین امللل را تهدید می کند، تدابیری 

این  با  رویارویی  برای  را  راهربدهایی  و  اندیشیده 

چالش ها و خطرات عدیده و مداوم اتخاذ کرده است.

عمل؛  در  صلح  از  است  عبارت  صلح  فرهنگ  اما  و 

هر  حقیقتی  عنوان  به  برش  حقوق  به  احرتام  یعنی 

توسعه  صلح،  مثلث  تعامل  از  که  همیشگی  و  روزه 

صلح،  فرهنگ  هدف  می گیرد.  نیرو  دموکراسی  و 

تحمل  خشونت،  جنگ،  فرهنگ  از  گذار  به  پایبندی 

گفت وگو،  خشونت،  عدم  فرهنگ  سوی  به  تبعیض،  و 

با  اساساً  صلح،  فرهنگ  است.  همبستگی  و  مدارا 

پیشگیری غیر خشونت آمیز از درگیری و حل وفصل آن 

مرتبط است.

برای  یونسکو  برنامه های  در  صلح  فرهنگ  ایده ی 

بین املللی »صلح  اولین بار در سال 19۸9 در کنگره 

ساحل  در  یاماسوخرو  شهر  در  انسان ها«،  اذهان  در 

به  کنگره،  این   نهایی  اعالمیه ی  در  شد.  مطرح  عاج 

جدیدی  دیدگاه  پایه ریزی  در  تا  شد  توصیه  یونسکو 

بر  مبتنی  فرهنگ صلح  یک  توسعه  از طریق  از صلح 

آزادی، عدالت،  به حیات،  احرتام  ارزش های جهانی، 

و  زنان  میان  برابری  و  برش  حقوق  مدارا،  همبستگی، 

مردان کمک کند. 

اندیش مند مطالعات صلح، می گوید:  جان گالتونگ، 

امتحان اعتبار فرهنگ صلح چگونگی اثر بر رفتار افراد 

در تعارضات است. فرهنگ صلح، فرهنگ گفت و شنود 

و فرهنگ مفاهمه است. 

فرهنگ صلح در پی تحقق بخشیدن به امور زیر است:

و  تلقی ها  طرز  ارزش ها،  جایگزینی  و  دگرگونی 
مروج صلح  رفتارهای  و  گرایش ها  با  موجود  رفتارهای 

و نفی خشونت؛

مهارت های  با  در همه سطوح  مردم  توان مندسازی 
گفت وگو، میانجی گری، مدارا و هم دلی؛

از میان برداشنت ساختارهای سلطه جو و استعامرگر 
مردم  توان مندسازی  و  از طریق مشارکت دموکراتیک 

برای ایفای نقش فعال در فرایند توسعه؛

ملت ها  بین  در  تبعیض آمیز  نابرابری  و  فقر  امحای 
مشارکت  بر  مبتنی  انسانی  پایدار  توسعه ی  ترویج  و 

اجتامعی؛

فراهم  و  زنان  سیاسی  و  اقتصادی  توان مندسازی 
با مردان در  برابر  و زمینه های حضور  کردن فرصت ها 

همه سطوح تصمیم گیری؛

گسرتش  و  اطالع رسانی  آزاد  جریان  از  حامیت 
تصمیم گیری  و  حاکمیت  در  شفافیت  و  پاسخ گویی 

اجتامعی و اقتصادی؛

بین  در  همبستگی  و  دیگرپذیری  تفاهم،  پیشربد 
همه ملت ها و احرتام به تنوع فرهنگی جوامع. 

راهربد  هدف  را  صلح  فرهنگ  به  دست یابی  یونسکو، 

میان مدت خویش برای سال های )1996-۲001( از 

در  داد.  قرار  فعالیت های خود  زمینه های  طریق همه 

این راهربد، فرهنگ صلح شامل ارزش ها، طرز تلقی ها 

و رفتارهایی است که بیان گر و الهام بخش اعامل افراد 

در مشارکت متقابل اجتامعی مبتنی بر اصول آزادی، 

دگرپذیری  همه،  حقوق  رعایت  دموکراسی،  و  عدالت 

و همبستگی، نفی خشونت، تالش برای پیشگیری از 

مشارکت  و  گفت وگو  طریق  از  مشکالت  حل  و  جنگ 

کامل انسان ها در فرایند توسعه جوامع است.

به منظور اشاعه فرهنگ صلح، باید از همه سازوکارهای 

فرهنگ  ایجاد  کرد.  استفاده  آموزش  ویژه  به  موجود، 

و  اجتامعی  آموزشی،  جامع  اقدامات  نیازمند  صلح، 

مدنی برای مردم در هر سنی است. یونسکو در برنامه 

میان مدت خود راهربدهای مشارکت در ایجاد فرهنگ 

صلح را به رشح زیر بیان کرده است:

دگر  دموکراسی،  آموزش صلح، حقوق برش،  تشویق 
پذیری و تفاهم بین املللی؛

ترویج حقوق برش و مبارزه با تبعیض؛
حامیت از تحکیم روندهای دموکراتیک؛

میان  گفت وگوی  و  فرهنگی  کرثت گرایی  تشویق 

صلح به  ز  نیا و  ما  نه ی  زما
جوان شاه بهکوش، کارشناس علوم سیایس

پس از جنگ جهانی دوم، مجموعه ای 
از ساختارها برای عمل مشترک و 

هماهنگ ایجاد شد تا ملت های دنیا 
بتوانند به یاری آن برای تامین صلح 

جهانی، رفاه مشترک و آسایش تمام 
خلق ها همکاری ککنند. یونسکو یکی 

از این ساختارها است که رویکرد 
آموزشی و ترویجی به صلح دارد و 

تا اککنون اقدامات متعددی در این 
رابطه انجام داده است.
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صحـی،  جهانـی  سـازمان  تعقیـب  بـه  شـد.  شناسـایی 

اعـالم کـرد کـه پاندمی کرونا  جهانی اسـت.« به گفته ای 

در  کرونـا  ویـروس  ورود  بـرای  عمـده  عامـل  چنـد  او، 

افغانسـتان نقـش داشـت؛ موجودیـت میلیون هـا مهاجـر 

افغانسـتانی در ایـران و بـاز بـودن مرزهـای افغانسـتان-

ایـران، از مهم تریـن عواملـی بـود کـه سـبب شـد ویروس 

کرونـا پـس از ایـران بـه افغانسـتان شـیوع پیـدا کنـد. 

او افـزود: »همـه ی کشـورها رفت وآمـد خـود را بـا چیـن 

ممنـوع کـرد؛ ولـی ایـران بـه دلیـل مسـأیل مختلـف این 

زمینـه ی  مهاجـر،  میلیون هـا  موجودیـت  نکـرد.  را  کار 

مسـاعد برای شـیوع کرونا شـد؛ زیـرا این هـا در رفت وآمد 

بودنـد. ایـن باعث شـد که اولیـن واقعـات را از رسحدات 

غربی داشـته باشـیم.«

افغانسـتان  کـه  وجـودی  بـا  بـود؛  ایـن  بعـدی  پرسـش 

وضعیـت خـوب سیاسـی، اقتصـادی و اجتامعـی نـدارد؛ 

بـه  آمـار مرگ ومیـر تخمینـی کـه نـرش می شـد، قریـب 

واقعیـت بـود یـا خیـر و آیا همه ی شـهروندان بـه خدمات 

درمانـی ویـژه ی کرونـا دست رسـی داشـتند؟ 

داکـرت انصـاری در پاسـخ گفـت: وقتی که سیسـتم ثبت 

در یک کشـور به گونه ی اسـتندرد وجود نداشـته باشـد، 

ارقـام آن گونـه کـه اسـت، ثبـت  خیلـی دشـوار اسـت، 

شـود. بـه گفتـه ای او، در کشـورهای پیرشفتـه ی جهـان، 

رستفکیـت تولـد و ثبـت فوتی هـا، از مهم تریـن راه کارهـا 

بـرای آمارگیـری اسـت، کـه در افغانسـتان هیچ کـدام از 

ایـن سیسـتم ها موجـود نیسـت. 

آقـای انصـاری گفـت: »در افغانسـتان هرکسـی که به هر 

دلیلـی فـوت می کنـد، ثبـت منی شـود. تنها افـرادی که 

در چهـار طرف شـان زندگـی می کننـد، باخرب می شـوند، 

افـراد بی خـرب می ماننـد. خودتـان تصـور کنیـد،  سـایر 

ازبیـن 36 میلیـون نفـوس در افغانسـتان، تنهـا ۲400 

نفـر در جریـان کرونـا فـوت کرده اسـت.«

او در ادامـه گفـت کـه در گزارش هـای سـازمان جهانـی 

و  مبتالیـان  میـزان  کمرتیـن  افغانسـتان  صحـت، 

مشـخص  هرگـز  کـه  معنـا  ایـن  بـه  دارد؛  را  مرگ  ومیـر 

نخواهـد شـد کـه در افغانسـتان چنـد نفـر بـه ویـروس 

کرونـا مبتـال شـده و در نتیجـه ی آن، چنـد نفـر نیـز جان 

اسـت.  باختـه 

برنامه هـای  بایـد روی  انصـاری، دولـت  بـاور داکـرت  بـه 

سیسـتم  تـا  کنـد  رسمایه گـذاری  بیشـرت  صحـی  کالن 

ایجـاد شـود.  منظـم صحـی در کشـور 

خربنـگار  اختیاربیـگ،  عبدالـرازق  هـم،  سـویی  از 

روزنامـه ی صبـح کابـل کـه از ابتدا شـیوع ویـروس کرونا 

تـا اکنـون این رونـد را نظارت کـرده و از آن گـزارش تهیه 

کـرده، در بخـش اریـه ی خدمـات صحـی به شـهروندان، 

بـه دلیـل ضعـف بنیه هـای اقتصـادی، حتـا  گفـت کـه 

افغانسـتان خدمـات  در  ویـروس،  ایـن  از شـیوع  پیـش 

صحـی بـه گونه ی موثر برای شـهروندان عرضه منی شـد. 

یک بـاره  کرونـا  ویـروس  کـه  آن جـا  از  او،  گفتـه ای  بـه 

شـیوع پیـدا کـرد، دولـت افغانسـتان را غافل گیـر کـرد. 

اعـالم  کرونـا  ویـروس  شـیوع  از  قبـل  هرچنـد  »دولـت 

آمادگـی کـرد؛ امـا با ثبت نخسـین مورد در هـرات و پس 

از آن، مـردم هـم واره از نبـود خدمـات صحـی مناسـب 

یـک  وقتـی  نخسـت،  روزهـای  در  می کردنـد.  انتقـاد 

شـخص تسـت کرونـا می داد، بایـد 10 تـا 15 روز انتظار 

می کشـید تـا نتیجـه اش معلـوم می شـد. حتـا مـواردی 

گـزارش شـد کـه پـس از مـرگ فـردی کـه آزمایـش کرونا 

داده، مشـخص شـد کـه او کرونـا دارد. در اوایل تنها یک 

شـفاخانه ی افغان جاپـان بـرای بیـامران کرونایـی بـود.« 

رشکت کننـدگان ایـن میز گرد، در کل به ایـن باور بودند 

همه گیـری  زمـان  در  نتوانسـت  افغانسـتان  دولـت  کـه 

کرونـا، خدمـات الزم صحـی را بـرای شـهروندان کشـور 

کند.  فراهـم 

یـا محدودیت هـای  قرنتیـن  بحـث جـدی دیگـر، وضـع 

رفت وآمـد بـود. در ایـن بخـش از مهامنـان پرسـیده شـد 

کـه چـرا پـس از گذشـت دو-سـه  مـاه نخسـت قرنتیـن، 

شـهروندان دیگـر بـه محدودیت ها پشـت پا زدنـد و کرونا 

را جـدی نگرفتنـد؟. 

فکتورهـای  برنامـه،  ایـن  رشکت کننـدگان  گفتـه ی  بـه 

اجتامعـی و فرهنگـی، مشـکالت اقتصـادی و خسـتگی 

مـردم از قیـودات، سـبب شـد کـه با گذشـت چنـد ماه از 

همه گیـری ویـروس، وضعیـت بـه حالت عادی برگشـته و 

گردهم آیی هـای مردمـی از رسگرفتـه شـد. 

روان شناسـی  نظـر  از  مـا  »اگـر  گفـت:  انصـاری  داکـرت 

بررسـی کنیـم، ایـن موضـوع وابسـته بـه درک مـردم از 

فکتورهـای  بـه  نحـوی  بـه  بازهـم  ایـن  اسـت.  خطـرات 

اجتامعـی و فرهنگـی یـک کشـور مرتبـط اسـت. مثـال 

در امریـکا تعـداد واقعـات فوتـی زیـاد اسـت؛ آن هـا یـک 

فرهنـگ متفـاوت دارنـد، اول مـردم بـه دولـت، دوم بـه 

نکردنـد.  توجـه  نظریـات داکرتهـا  بـه  و سـوم  رسـانه ها 

از  یکـی  نداشـتند.  اعتـامد  مـردم  درصـد   40 تقریبـا 

و موضـوع  اسـت  اساسـی، سیاسـت گذاری  فکتورهـای 

اجتامعـی  سـلوک  تغییـر  بـاالی  رسمایه گـذاری  دوم 

اسـت.« مطـرح 

بـه گفتـه ای او، نبـود رسمایه گـذاری بـرای تغییر سـلوک 

آن  اقتصـادی  زیربناهـای  کـه  اسـت  جهـان  در  فقیـر 

در جریـان جنگ هـا بـه کلـی از بیـن رفتـه و نتوانسـت 

خدمـات صحـی را در وقـت نیـاز بـه بیـامران کرونایـی 

کند.  عرضـه 

کشـورهای  کـه  کردنـد  تأکیـد  برنامـه  رشکت کننـدگان 

موفـق در امـر مبـارزه بـا کرونـا، سـه نکتـه ی اساسـی که 

گرفـنت آزماییـش، پیگیـری و تـداوی بـود را، بـه گونـه ی 

جـدی مراعـات کردنـد. داکرت انصـاری گفت: »نخسـت، 

هـر کسـی کـه اعـراض وعالیـم کرونـا را داشـتند، تسـت 

را  تسـت های خـود  تعـداد  کـه  بـود  می شـدند؛ همیـن 

بـه زودی بلنـد بردنـد. دوم؛ مسـئله پیگیـری اسـت. بـه 

کسـانی کـه کرونـا داشـتند، تعقیـب کردنـد کـه بـا کدام 

در متـاس  کـه  هـر کسـی  بـا  بودنـد،  در متـاس  افـراد 

بودنـد، آن هـا را پیگیـری و تسـت کردنـد. سـومین کار، 

بـه  کـه  کسـانی  موفـق،  کشـورهای  در  اسـت.  تـداوی 

بیـامری کرونـا مبتـال شـده بودنـد، تـداوی درسـت شـد. 

یـک تعدادشـان در مراکـز صحـی و یـک تعداد شـان در 

خانـه بسـرت و مـورد تـداوی قـرار گرفتنـد.«

بـه بـاور او، در افغانسـتان امـا بـه دلیـل امکانـات کـم، 

مدیریـت کرونـا موفقانـه انجـام نشـده اسـت؛ زیـرا تعداد 

تسـت ها بـه پایین تریـن سـطح بـود. » وقتـی مـا تسـت 

ویـروس کرونـا  بـه  کـه که هـا  بدانیـم  رقـم  نکنیـم، چـه 

شـده اند.« مبتـال 

او می گویـد کـه در افغانسـتان هیچ گونـه پیگیـری وجود 

نداشـت و مشـخص نبـود، افـرادی کـه بـه ویـروس کرونا 

مبتـال شـده اند، بـا فـرد دیگـری در متـاس بوده یـا خیر.  

سـومین و آخریـن مرحلـه برای مبـارزه با کرونـان، درمان 

آن اسـت. داکـرت انصـاری، می گویـد: »کیفیـت عرضه ی 

خدمـات صحـی در افغانسـتان بـه پایین تریـن حـد آن 

قـرار دارد. امکانـات الزم در شـفاخانه ها موجود  نیسـت. 

بـا وجـود همـه ی مشـکالت، پیرشفت هایـی هـم بـود کـه 

نبایـد نادیـده گرفته شـود.«

گوهـری  سـیداحمد  داکـرت  از  برنامـه  دیگـر  بخـش  در 

پرسـیده شـد که کرونا چگونه از چین به افغانسـتان آمد 

و آیـا می شـد، ایـن کشـور با بسـنت مرزهایـش از ورود آن 

کند؟ جلوگیـری 

افغانسـتان  »در  گفـت:  مـورد  ایـن  در  گوهـری  داکـرت 

متاسـفانه مـا در رشایـط خـاص قـرار گرفتیـم. واگیـری 

کرونـا یـک بحـث جهانـی بـود، افغانسـتان هـم اسـتثنا 

نبـود. دیـر یـا زود بـا این ویروس مواجه شـدیم. کشـورها 

بـه انـدازه ی ظرفیـت خود بـا این ویـروس مبـارزه کردند. 

در مـاه دسـامرب ۲019 ویـروس کرونـا در ووهـان چیـن 

بـه  را  گـردی  میـز  کابـل،  صبـح  روزنامـه ی  تازگـی  بـه 

در  کـه  کـرده  برگـزار  »زوم«  طریـق  از  آنالیـن  گونـه ی 

در  کرونـا  ویـروس  همه گیـری  یک سـالگی  بـه  آن، 

افغانسـتان، چگونگـی مدیریـت ایـن پاندمـی و موثریـت 

واکسـین هایی کـه بـرای مبارزه با آن سـاخته شـده را، به 

اسـت.  گرفتـه  بررسـی 

ایـن برنامـه ، چهارشنبه شـب )11 حمل(، بـا گردانندگی 

نصیـر ندیـم ،رسدبیـر روزنامـه ی صبـح کابـل و حضـور 

داکـرت نـرصت انصـاری، اسـتاد در دانشـگاه آمسـرتدام 

و عضـو کمیتـه ی سـاینس وزارت صحـت عامـه، عبداللـه 

احمـدی، عضـو کمیتـه ی رهـربی گـروه مشـرتک کاری 

نهادهـای جامعـه ی مدنـی، داکـرت سـیداحمد گوهـری، 

کارشـناس ارشـد صحـت عامـه و داکـرت طـب، مجیـب 

ارژنـگ، دبیـر اجرایی روزنامه ی صبح کابـل و عبدالرازق 

اختیاربیـگ خربنـگار ایـن روزنامـه برگـزار شـد. 

در آغـاز برنامـه از داکـرت انصـاری پرسـیده شـد کـه آیـا 

مدیریـت بحـران کرونـا در افغانسـتان و جهـان موفقانـه 

بـود یـا خیـر؟ او در پاسـخ به این پرسـش گفت کـه؛ نظر 

بـه وضعیـت اقتصـادی و اجتامعـی کشـورها، مدیریـت 

ویـروس کرونـا در کشـورهای جهـان نیـز مختلـف بـود. 

سیاسـت گذاری، اقتصـاد و زمینه هـای اجتامعـی، سـه 

عامـل مهـم بـرای مدیریـت بهـرت ویـروس کرونـا درجهان 

امریـکا  ماننـد  بـزرگ  کشـورهای  از  بسـیاری  اسـت. 

بـا اقتصـاد بسـیار قـوی نتوانسـت کرونـا را بـه گونـه ی 

از  بسـیاری  مقابـل  در  امـا  کنـد؛  مدیریـت  آن  درسـت 

کـم  نفـوس  بـا  نیوزیلنـد  ماننـد  کوچـک؛  کشـورهای 

توانسـتند موفقانـه بـا کرونـا مبـارزه کنـد. »از نقطـه  نظـر 

سیاسـی چیـزی کـه مهمـه، این اسـت که در یک کشـور 

را  اعتـامد  مـردم  میـان  در  سیاسـت مداران ان  چطـور 

خلـق می کننـد. چقـدر شـفافیت و حسـاب دهی وجـود 

دارد و چقـدر مـردم بـاالی سیاسـت مداران شـان اعتامد 

دارد.« را  اساسـی  نقـش  اعتامدسـازی  می کننـد. 

مدیریـت  در  کـه  چیـزی  انصـاری،  داکـرت  بـاور  بـه 

ویـروس کرونـا نقـش بسـیار اساسـی داشـت، چگونگـی 

هزینه هایـی بـود کـه بـرای مبازره بـا کرونا پرداخته شـد. 

خـوب  اقتصـاد  بـا  کشـورهای  کـه  می کنـد  ترصیـح  او 

بهبـود خدمـات صحـی  قسـمت  در  توانسـتند  حداقـل 

ویـروس،  ایـن  بـا  مبـارزه  بـرای  و  شـوند  ظاهـر  خـوب 

سـاختند.  را  زیـادی  طرزالعمل هـای 

در مـورد چگونگـی عرضه خدمات صحی در افغانسـتان، 

اکـرث رشکت کننـدگان در ایـن میـز گـرد، دیـدگاه منفـی 

داشـتند؛ زیـرا بـه بـاور آن ها، این کشـور جزو کشـورهای 

حیات بودا

نا  کرو ل  سا یک 
ن  نستا فغا ا ر  د

؟ شت گذ نه  چگو

»اگر ما از نظر روان شناسی بررسی ککنیم، 
این موضوع وابسته به درک مردم از 

خطرات است. این بازهم به نحوی به 
فککتورهای اجتماعی و فرهنگی یک 

کشور مرتبط است. مثال در امریکا 
تعداد واقعات فوتی زیاد است؛ آن ها 

یک فرهنگ متفاوت دارند، اول مردم 
به دولت، دوم به رسانه ها و سوم به 

نظریات داککترها توجه نکردند. تقریبا 
40 درصد مردم اعتماد نداشتند. یکی 

از فککتورهای اساسی، سیاست گذاری 
است و موضوع دوم سرمایه گذاری باالی 

تغییر سلوک اجتماعی مطرح است.«

شرکت ککنندگان برنامه تأکید کردند که کشورهای موفق در امر مبارزه با کرونا، سه نککته ی اساسی که گرفتن آزمایکیش، پکیگیری و تداوی بود را، به گونه ی جدی 
مراعات کردند. داککتر انصاری گفت: »نخست، هر کسی که اعراض وعالیم کرونا را داشتند، تست می شدند؛ همین بود که تعداد تست های خود را به زودی بلند 

بردند. دوم؛ مسئله پکیگیری است. به کسانی که کرونا داشتند، تعقیب کردند که با کدام افراد در تماس بودند، با هر کسی که در تماس بودند، آن ها را پکیگیری و 
تست کردند. سومین کار، تداوی است. در کشورهای موفق، کسانی که به بیماری کرونا مبتال شده بودند، تداوی درست شد. یک تعدادشان در مراکز صحی و یک 

تعداد شان در خانه بستر و مورد تداوی قرار گرفتند.«
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بـا مـردم و جامعـه مدنـی رشیـک منی شـد. پول هـا بـه 

و  مـردم  شـد.  حیف ومیـل  و  مـرصف  اتومـات  صـورت 

مسـئله ی  صـورت  بـه  دست رسـی  از  مدنـی  جامعـه ی 

از  فـوری ای  پروژه هـای  مانـد.  بی خـرب  کرونـا  بودجـه 

سـوی دولـت دیزایـن شـد؛ چـون برنامـه ی نـان خشـک. 

ایـن در نفـس خـود یـک برنامـه خوب بـود؛ امـا از همین 

بودجـه نیـز دزدی شـد و بـه افـراد نیازمنـد نرسـید.«

بـه گفتـه ی آقـای احمـدی، مسـئوالن مرکـزی و والیتی؛ 

چـون والـی والیت هـا کـه ارتبـاط مسـتقیمی بـا مـرصف 

بودجـه ی کرونـا داشـتند، از پـول اختصاص یافتـه دزدی 

کردنـد، هیچ گونـه بازپرسـی از آن هـا صـورت نگرفـت و 

برعکـس مـورد تقدیـر قـرار گرفتنـد. او ترصیـح کـرد کـه 

بـرای  کرونـا،  بـا  مبـارزه  بـرای  اختصاص یافتـه  پـول  از 

دیکـور دفـرت والـی و یـا بـرای مـواردی که بـه کرونـا ربط 

نداشـت، مـرصف شـد. »در کل بودجـه ای کـه از سـوی 

دولـت افغانسـتان اختصـاص یافته بود، پـول خوبی بود، 

اسـتفاده هایی هـم صـورت گرفـت؛ ولی از بخـش زیادی 

از بودجـه سـوی اسـتفاده صـورت گرفـت. وزارت صحـت 

عامـه نیـز در ایـن زمینـه کـم کاری کـرده اسـت.«

در ایـن بخش از اختیاربیگ کـه چندین گزارش در مورد 

اسـتفاده ی نادرسـت از بودجـه –فسـاد- کرونـا نوشـته، 

پرسـیده شـد کـه؛ آیـا در جریـان همه گیـری کرونـا، بـه 

دلیـل شـغلی کـه دارد، بـا مـوردی از فسـاد در مـرصف 

بودجـه ی کرونـا برخـورده اسـت. او در پاسـخ گفـت کـه 

از  گزارشـی  قرنتیـن،  روزهـای  در  نخسـتین بار  بـرای 

شـفاخانه ی والیتـی پـروان نـرش شـد، کـه در کنار سـایر 

اسـتفاده های نادرسـت از بودجـه ی کرونـا، مـوردی بـود 

کـه یـک ترمـوز چـای کـه بیـش از 500 افغانـی ارزش 

نـدارد، بـه قیمـت 5 هـزار افغانـی خریـداری شـده بـود. 

اداره ی  گـزارش  اسـاس  بـر  کـه  گفـت  او  همین گونـه، 

والیـت   13 در  ریاسـت جمهوری،  ویـژه ی  بـازرس 

کرونـا  بودجـه ی  از  گسـرتده  گونـه ی  بـه  افغانسـتان 

آن،  مـرصف  چگونگـی  بـرای  و  شـده  سـو  اسـتفاده ی 

نـدارد.  وجـود  سـندی 

او افـزود: »تنهـا در والیـت کندهـار بیـش از 40 میلیـون 

افغانـی از بودجـه ی کرونـا حیف ومیـل شـده اسـت. در 

ایـن والیـت، از بودجـه ی کرونـا، موتـر کـروالی دفـرت را 

ترمیـم کردنـد و یـا رفتنـد میـز والدت خریـداری کردنـد. 

چیـزی کـه جالب اسـت، وقتی به ریاسـت صحـت عامه، 

یا سـایر افرادی که در اسـتفاده از بودجه ی کرونا دسـت 

توجیـه  طـوری  را  مسـأیل  کردیـم،  صحبـت  داشـتند، 

کردنـد کـه گویـا هیـچ فسـادی صـورت نگرفتـه اسـت.«

 نگرانی ها و امیدواری ها از ساخت واکسین کرونا

یـک سـال پـس از همه گیـری ویـروس کرونـا، دسـت کم 

بیـش از 10 کشـور در جهـان موفـق شـدند که واکسـین 

ویـروس کرونـا را بسـازند؛ چیـزی کـه بـا امیدواری هـا و 

نگرانی هـای زیـادی به هـم راه بود. از آغاز روند واکسـین 

کرونـا، تـا هنوز در بیش از 40 کشـور جهان روند تطبیق 

آن آغاز شـده اسـت. در بسـیاری از کشـورها هنوز هم به 

دلیـل مشـکالتی کـه پس از واکسـین بـرای مـردم ایجاد 

شـده، رونـد تزریق واکسـین متوقف اسـت. 

در  کرونـا  واکسـین  تطبیـق  رونـد  نیـز  افغانسـتان  در 

آخریـن مـاه سـال گذشـته ی خورشـیدی آغـاز شـد. بـر 

مرحلـه ی  در  کابینـه،  و  صحـت  وزارت  فیصلـه  اسـاس 

نخسـت، رونـد تطبیـق واکسـین کرونـا روی کارمنـدان 

صحـی، نیروهای امنیتی و کارمندان رسـانه ای آغاز شـد 

و ایـن رونـد هنـوز هـم ادامـه دارد. 

در محـور سـوم ایـن برنامـه، سـواالتی در مـورد چگونگی 

موثریـت واکسـین های ضـد کرونـا و ایـن کـه ایـن رونـد 

چقـدر شـفاف خواهـد بـود، بحـث شـد. در نخسـت، از 

پرسـیده شـد کـه واکسـین  داکـرت سـیداحمد گوهـری 

کرونـا، تـا چـه حـدی می توانـد موفـق عمـل کنـد؟ 

از  یکـی  کـه  پیش فـرض  ایـن  بـا  گوهـری  داکـرت 

ویژگی هـای ویروس هـا، قابـل تغییـر بودن شـان اسـت و 

بـه همیـن دلیل اسـت کـه تـا هنـوز بـرای رسما خوردگی 

ایـن  زیـرا  اسـت؛  نشـده  سـاخته  واکسـینی  جهـان  در 

ویـروس فصلـی اسـت و در هر فصـل، جهش های زیادی 

از خـود نشـان می دهـد و واکسـین در برابـر آن خـوب 

نـوع  میلیون هـا  از  یکـی  هـم  »کرونـا  منی کنـد.  عمـل 

ویـروس اسـت. ایـن ویـروس هـم خاصیـت جهشـی خود 

را دارد. از زمانـی کـه شـیوع پیـدا کـرده اسـت، تـا حـال 

جهـش،  آخریـن  اسـت.  داشـته  مختلفـی  جهش هـای 

روش  بهرتیـن  اسـت.  آن  انگلیسـی  و  افریقـای  جهـش 

بـرای مبـارزه بـا ویـروس، دریافـت واکسـین  هایی اسـت 

کـه سـاخته شـده اسـت.«

 بـا ایـن حـال، آقای گوهـری تأکید می کند کـه کرونا، نه 

نخسـتین ویـروس در جهـان و نـه آخرین ویـروس خواهد 

بـا توجـه بـه ایـن کـه ویروس هـا جهش هـای  بـود؛ امـا 

کـه  واکسـین هایی  وجـود  از  مـردم  بایـد  دارد،  زیـادی 

واکسـین  و  باشـند  نداشـته  نگرانـی  شـده،  سـاخته 

دریافـت کننـد؛ زیـرا واکسـین تنهـا گزینـه ی مناسـبی 

اسـت کـه می توانـد مقاومـت بدنـی شـخص را در مقابل 

ویروس هـا و امـراض بلنـد بـربد. 

در بخـش دیگـر برنامـه از عبدالله احمدی پرسـیده شـد 

کـه بـا توجـه بـه فسـادی کـه در اسـتفاده از بودجـه ی 

کرونـا وجـود داشـت؛ آیـا ممکـن اسـت در بودجـه  ای که 

نیـز  یافتـه  اختصـاص  واکسـین کرونـا  بـرای خریـداری 

چنیـن شـود. 

آقای احمدی گفت: »با این که تطبیق واکسین تازه آغاز 

شده و در مرحله ی اول مشخص شده که کدام گروه ها 

است  معلوم  قرایین  از  اما  کنند؛  دریافت  واکسین  باید 

ندارد.   وجود  شهروندان  میان  در  الزم  آگاهی دهی  که 

مردم فکر می کنند که واکسین آسیب پذیر است. در این 

مرحله به قرش های آسیب پذیر زیاد توجه صورت نگرفته 

نیز  واکسین  برای  اختصاص یافته  بودجه ی  در  است. 

شفافیت وجود ندارد.«

باید معلومات کافی در  او هم چنان می گوید که دولت 

مردم  و  مدنی  جامعه  اختیار  در  را  کرونا  واکسین  مورد 

که  شوند  متوجه  شهروندان  تا  بدهد؛  قرار  افغانستان 

واکسین برای صحت شان خوب است و می تواند وقایه ی 

مناسبی در برابر این ویروس باشد. 

حارض  مهامن های  پیشنهادات  و  پیام ها  با  برنامه  این 

که  کرد  تأکید  انصاری،  نرصت  داکرت  یافت.  پایان 

ویروس  از  وقایه  و  راه جلوگیری  یگانه  واکسین  دریافت 

از  واکسین  توسط  می تواند  کوید-19  زیرا  است؛  کرونا 

بین برود و انسان با آن معافیت پیدا کند. »من از طریق 

روزنامه ی شام می خواهم که کل مردم افغانستان باخرب 

شوند که واکسین مصون است. متام واکسین هایی که 

فیصدی شان،  به  نظر  شده اند،  معرفی  جهان  در  فعال 

بتوانیم  ما  اگر  کند.  ایجاد  خاصی  مصونیت  می توانند 

از  یکی  بربیم،  بلند  را  معافیت شان  موجود  واکسین  با 

افغانستان خواهد  دست آوردهای بسیار کالن در تاریخ 

بود.«

همین طور داکرت گوهری نیز گفت که مردم در جهان، 

تا  بیاموزند  از ویروس کرونا  باید  افغانستان،  ویژه در  به 

غافل گیر  بیاید،  است  قرار  آینده  در  که  آفاتی  برابر  در 

نشوند. پیشنهاد او، این است که مردم، نهادهای جامعه 

کنار  در  همه  باید  علمی،  و  حقوقی  نهادهای  مدنی، 

مورد  این  در  ملی  کالن  برنامه های  تا  بیایستند  دولت 

موثر و دقیق تطبیق شود. 

جلوگیری  جهت  که  کرد  پیشنهاد  نیز  احمدی  عبدالله 

نقش  باید  کرونا،  با  مبارزه  برنامه های  بهرت  تطبییق  و 

نظر گرفته شود؛  و رسانه ها در  نظارتی جامعه  ی مدنی 

دولت زمینه ی دست رسی به اطالعات را فراهم کند و از 

سویی هم، مکانیزم مشارکت و نظارت فراهم شود؛ تا با 

توجه به نیازمندهای کشور برنامه ها تهیه و عملی شود. 

بـه اسـاس گفته هـای آقـای ارژنـگ، در سـه ماه نخسـت 

درصـد   ۲۸ افغانسـتان  صـادارت  کرونـا،  همه گیـری 

کاهـش یافـت و همین گونـه واردات نیـز ۲6 درصـد. » 

در کل درآمـد ملـی افغانسـتان، دچـار کـرس 31 میلیارد 

دچـار  هـم  ملـی  ناخالـص  تولیـدات  در  شـد.  افغانـی 

ریـزه ی  و  خـرد   فعالیت هـای  شـدیم.  5درصـدی  افـت 

توقـف  تولیـدی،  رشکت هـای  شـمول  بـه  اقتصـادی، 

یافـت؛ مثـال ۸0 درصـد رشکت هـای تولیـدی از فعالیـت  

بـاز مانـد.«

بـر اسـاس معلومـات او، در سـه مـاه نخسـت، تاجـران 

افغانسـتان بیشـرت از 1.5 میلیـارد دالر زیـان دیدند و در 

مجمـوع  اقتصـاد افغانسـتان بـا رشـد منفی روبه رو شـد. 

آقـای ارژنـگ، هم چنـان گفـت کـه وضـع محدودیت هـا 

منفـی  تأثیـر  اقتصـادی  فعالیت هـای  بـر  کـه  نـه  تنهـا 

گذاشـت؛ بلکـه سـبب شـد، ۲ میلیـون نفـر در کشـور از 

کار بـار مباننـد و تنهـا 1 میلیـون نفـر در چارچوب دولت 

کار داشـتند. 

او گفـت کـه بـر اسـاس گزارش هـا در جریـان همه گیری 

کرونـا، فقـر در افغانسـتان 1۸ درصـد افزایـش یافـت و 

دولـت هـم نتوانسـت، برنامه ی اساسـی برای رفـع نیازها 

و بهبـود وضعیـت زندگـی مـردم و تاجران داشـته باشـد. 

چند برنامه ای که از سـوی دولت روی دسـت گرفته شـد 

–توزیـع گنـدم، نان خشـک- نیز، با فسـادهای گسـرتده 

بـه  هـم راه بود. 

گـروه مشـرتک کاری نهادهـای جامعـه ی مدنـی، یکـی 

ویـروس  همه گیـری  جریـان  از  کـه  بـود  نهادهایـی  از 

کرونـا در افغانسـتان و مـرصف کمک هایـی که به کشـور 

صـورت  گرفـت، نظـارت می کـرد. از عبداللـه احمـدی، 

مناینـده ی ایـن نهـاد، پرسـیده شـد کـه؛ بودجـه  ای کـه 

در افغانسـتان بـرای مبـارزه بـا ویـروس کرونـا اختصـاص 

یافتـه بـود و بـه مـرصف رسـید، توانسـت موفـق باشـد، 

فسـاد صـورت گرفـت یـا خیـر؟

گسـرتش  بـا  هم زمـان  کـه  می گویـد  احمـدی  آقـای 

ویـروس کرونـا، دولـت افغانسـتان بودجـه ی هنگفتـی - 

نزدیـک بـه 7 میلیـارد افغانـی- را بـرای مبارزه بـا ویروس 

دولـت  رهـربی  از  انتقـاد  بـا  او  داد.  اختصـاص  کرونـا 

و کمیتـه ی مشـرتک مبـارزه بـا کرونـا، تأکیـد کـرد کـه 

زمینـه ی نظـارت بـرای نهادهـای جامعـه مدنـی فراهـم 

نشـد و آن هـا نتوانسـتند از چگونگـی مـرصف بودجـه ی 

کرونـا نظـارت کننـد. 

آقـای احمـدی افـزود: »دولـت  چـون اراده بـرای مسـأیل 

کالنـی چـون کرونـا نـدارد. همیـن اسـت کـه اطالعـات 

از  فقـر،  و  دولـت  بـه  مـردم  اعتـامد  عـدم  اجتامعـی، 

مهم تریـن عواملـی بـود که کرونا در افغانسـتان از سـوی 

ایـن صـورت،  غیـر  در  نشـد؛  گرفتـه  شـهروندان جـدی 

کرونـا در افغانسـتان وجـود داشـت و هنـوز هـم وجـود 

دارد و مـردم را بـه کشـنت می دهـد.

ایـن در حالـی اسـت کـه بسـیاری از کشـورهای جهـان، 

هم زمـان بـا ثبـت نخسـتین مـوارد کرونـا محدودیت های 

وضـع  شهروندان شـان  رفت وآمـد  بـرای  را  جـدی ای 

کامـل  قرنتیـن  شـامل  محدودیت هـا،  ایـن  کردنـد. 

عـدم  ماسـک،  پوشـیدن  خانه هـا(،  در  مـردم  )مانـدن 

توصیه هـای  رعایـت  و  عمومـی  مکان هـای  در  تجمـع 

می شـد.  بهداشـتی 

مشـکالت  دلیـل  بـه  امـا  افغانسـتان  در  حـال  ایـن  بـا 

محدودیت هـای  و  توصیه هـا  از  مـردم  اجتامعـی، 

وضع شـده رسبـاز زدنـد و قرنتیـن پـس از مدتی خـود به 

خـود شکسـته شـد. داکـرتان صحی بـه این بـاور اند که 

قرنیـنت جـدا از بحث اقتصادی، مـردم را دچار اختالالت 

روانـی نیـز کـرد و همیـن سـبب شـد کـه محدودیت ها از 

سـوی مـردم جـدی گرفتـه نشـود.  

گفتنـی اسـت کـه در کشـورهای دیگـر، دولت هـا بـرای 

تشـویق مـردم بـه پذیـرش قرنتیـن، کمک هـای فراوانـی 

را روی دسـت گرفتنـد و نیازهـای اولیـه ی زندگی شـان 

را حتـا تـا دم در خانه هـای شـان منتقـل می کـرد؛ امـا 

برعکـس، در افغانسـتان ارایـه ی چنین خدماتـی از توان 

دولـت بیـرون بـود. روی همیـن دلیـل، دولـت نتوانسـت 

مـردم را بـه پذیـرش محدودیت هـای قرنتیـن قانـع کنـد. 

کمک هـای دولـت افغانسـتان بـه مـردم و پیامدهـای 

اقتصـادی ناشـی از کرونا

محـور دوم بحث تأثیرات ویـروس کرونا روی فعالیت های 

اقتصـادی و در کنـار آن نظـارت نهادهـای ناظـر از رونـد 

کمک دهـی دولـت به مـردم بود. 

در نخسـت از مجیـب ارژنـگ –خربنـگار ارشـد روزنامه ی 

صبـح کابـل- پرسـیده شـد کـه تاثیـر ملمـوس و عینـی 

کرونـا بـر اقتصـاد افغانسـتان چـه بـود و همه گیـری آن، 

روی فعالیـت  رشکت هـای تولیـدی  خصوصـی و دولتـی 

در افغانسـتان چـه اثرهایـی گذاشـت؟ 

آقـای ارژنـگ در پاسـخ به این پرسـش، گفـت که ویروس 

ناخواسـته  یـا  خواسـته  محدودیت هـا  وضـع  و  کرونـا 

گذاشـت  اقتصـادی  فعالیت هـای  روی  جـدی  تأثیـرات 

و بـه گفتـه ای او، در مرحلـه ی نخسـت، مرزهـای کشـور 

بسـته شـد و تبـادالت اقتصـادی چـه از راه زمینـی و چـه 

هوایـی بـه کم تریـن میـزان آن رسـید.

شرکت ککنندگان برنامه تأکید کردند که کشورهای موفق در امر مبارزه با کرونا، سه نککته ی اساسی که گرفتن آزمایکیش، پکیگیری و تداوی بود را، به گونه ی جدی 
مراعات کردند. داککتر انصاری گفت: »نخست، هر کسی که اعراض وعالیم کرونا را داشتند، تست می شدند؛ همین بود که تعداد تست های خود را به زودی بلند 

بردند. دوم؛ مسئله پکیگیری است. به کسانی که کرونا داشتند، تعقیب کردند که با کدام افراد در تماس بودند، با هر کسی که در تماس بودند، آن ها را پکیگیری و 
تست کردند. سومین کار، تداوی است. در کشورهای موفق، کسانی که به بیماری کرونا مبتال شده بودند، تداوی درست شد. یک تعدادشان در مراکز صحی و یک 

تعداد شان در خانه بستر و مورد تداوی قرار گرفتند.«
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گرفته  قرار  ایران  و  پاکستان  بیرونی  کشور  دو  نفوذ  زیر 

و  سعودی  عربستان  متحدان  از  یکی  پاکستان  است. 

امارات متحده ی عربی است؛ آن ها پروژه های خود را به 

با خود  پایگا های هم سو  ایجاد  و  اساس اهداف مذهبی 

در داخل افغانستان رصف کرده اند. ریاض و ابوظبی نه 

تنها این که منافع خود را در منطقه دنبال می کنند، بکله 

ایاالت متحده ی امریکا،  تالش می کنند به عنوان متحد 

نقش برجسته  ای در مبارزه با تروریزم داشته و سهم خود 

را در این زمینه  اجرایی کنند.   

رابطه با کشورهای خلیج فارس 

خود  منافع  فارس،  خلیج  کشورهای  از  برخی  متأسفانه 

را در حضور امریکا در افغانستان می بینند و به آن تکیه 

کرده اند. چنین رویکردی سبب شده تا ایران را به عنوان 

کشورها  این  روابط  کنند.  فراموش  رسسخت  رقیب  یک 

و غیر دولتی در  با مقامات دولتی  با گروه های مختلف، 

نیروهای  با خروج  که  است،  افغانستان مستحکم  داخل 

]در  برجسته ای  نقش  می تواند  افغانستان،  از  امریکایی 

اساس  به  باشند.  داشته  افغانستان[  سیاسی  صحنه ی 

میان  میالدی  گذشته ی  سال  فربوری  ماه  توفق نامه  ی 

طالبان و دولت امریکا، نظامیان این کشور در اول ماه می 

افغانستان را ترک خواهند کرد. در صورت چنین ترکی، 

نفوذ خاص  عرب،  متحده ی  امارات  و  عربستان سعودی 

کرد.  خواهند  بازی  افغانستان،  آینده  نظام  در  را  خود 

گروه های شیعه  مذهب  با  را  رابطه ی خود  و  منافع  ایران 

در افغانستان تأمین کرده است که 15-۲0 درصد نفوس 

زیر  در  هزاره ها  از  شامری  می دهد.  شکل  را  افغانستان 

سپاه  قدس  پیشین  فرمانده  توسط  که  فاطمیون  پرچم 

پاسداران بنیان گذاشته شده بود، برای اهداف یران به 

حامیت از دولت بشار االسد، در سوریه جنگیدند. 

اهداف  افغانستان  در  درازد،  خیلی  زمان های  از  ایران 

خود  نگرانی   ۲01۸ در  که  هامن گونه  دارد؛  اقتصادی 

را در این مورد با مقامات پاکستانی و عربستان سعودی 

مطرح کرده است؛ اما امضای توافق »برجام یا گروه پنج 

به عالوه یک –5+1« با امریکا، سبب شد تا رقبای ایران 

در افغانستان دست به کار شوند و به نفوذ ایران در این 

کشور آسیب بزنند. 

نتیجه گیری 

سپتامرب،   11 اتفاق  از  پس  فارس  خلیج  کشورهای 

میلیون ها دالر امریکایی در این کشور رسمایه گذاری کرده 

افغانستان،  بازسازی  و  ملت سازی  مهم  بخش  های  در  و 

نقش برجسته  داشته اند. تالش این کشورها بر آن است تا 

این دست آورد و رسمایه گذاری ها،  پس از خروج نیروهای 

امریکایی از افغانستان، نابود نشود.   

را حامیت  این کشورها گروهای مسلح  احتامل دارد که 

نفوذ  بیافتد،  اتفاق  داخلی  جنگ  که  صورتی  در  کنند؛ 

یا  مذهبی  اهداف  به  بنا  هم  یا  باشند  داشته  را  خود 

حامیت  افغانستان  داخل  در  گروهایی  از  ایدیولوژیکی، 

کنند، که با برقراری صلح، هم چنان بتوانند نفوذ خود را 

در نظام آینده افغانستان حفظ کنند. 

در  ثبات  ایجاد  هم چنان  و  صلح  تأمین  برای  همکاری 

خلیج  کشورهای  عمده ی  اهداف  از  یکی  افغانستان، 

احتامل  ادامه می یابد.  به صورت جدی  فارس است که 

پیدا  افزایش  تنش ها  باشد،  داشته  وارونه  نتیجه ی  دارد 

کند و بن بست ها بیشرت ملموس شود. در آن صورت، این 

کار منجر به بی ثبانی منطقه  خواهد شد. شکست صلح 

افغانستان، به نفع  هیچ کشوری در منطقه و جهان متام 

منی شود. در صورتی که روند صلح افغانستان با ناکامی 

روبه رو شود، آن شامر از کشورهای منطقه   که منافع خیلی 

مهم و دارازمدت در افغانستان دارند، از این مجرا آسیب 

رقابت های  افغانستان،  در  رسمایه  گذاری ها  می بینند. 

جدی را در میان کشورهای رقیب منطقه  ایجاد کرد. روند 

از ۲001 زمانی که  افغانستان پس  رسمایه  گذاری ها در 

نیروهای امریکایی به حامیت از جبهه مقاومت در شامل 

پرداختند و رژیم طالبان سقوط کرد، آغاز شد. 

کانال های  از  که  می کنند  تالش  منطقه   کشورهای 

مختلف، اهداف سیاسی، مذهبی و منطقه ای خود را در 

افغانستان دنبال کنند.  

 برگردان: ابوبکر صدیق
گ صلح   منبع: ویبال

افغانستان  تنش های  ایجاد  در  فارس،  خلیج  کشورهای 

تالش   کشورها  این  کرده اند.  بازی  برجسته ای  نقش 

می کنند تا پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، 

به اقدام های مهمی در این کشور متوسل شوند.

جامهیر  اتحاد  توسط  افغانستان  اشغال  جریان  در 

برای  مهمی  نقشه  ی  سعودی  عربستان  شوروی، 

برای  امریکا  تجهیزاتی  و  برشی  کمک های  فراهم آوری 

بازی کرد. کمک های  افغانستان  نیروهای مجاهدین در 

تجهیزاتی امریکا، با البی گری عربستان، توسط پاکستان 

به گروه های مجاهدان ضد شوروی افغانستان می رسید. 

یکی از کمک کننده ها برای گروه های ضد شوروی، اسامه 

سلفی مذهب  و  بنیاد گرا  شخصیت های  بود.  الدن  بن 

عربستان سعودی، برای ذهنیت دادن در جامعه ی عربی، 

دست به کار شدند و این ذهنیت  سازی برای زمینه سازی 

افغانستان،  در  شوروی  جامهیر  اتحاد  برابر  در  مبارزه 

نتیجه ی  ملموسی را در پی داشت.  

همکاری های منطقه ا ی کشورهای خلیج فارس 

در 1996، عربستان سعودی و امارات متحده ی عربی، 

تنها کشورهایی در خلیج فارس بودند که حکومت طالبان 

از  اما پس  به رسمیت شناختند؛  کابل  از ترصف  را پس 

رسکشی های اسامه بن الدن و حمله های 11 سپتامرب و 

آغاز حمله های امریکا به افغانستان، این کشور ها رابطه ی 

خود را با طالبان و القاعده قطع کردند.

همکاری  قطر  و  سعودی  عربستان  که  بود  زمان  این  در 

افغانستان  داخل  در  مختلف،  گروه های  با  را  خود 

آغاز  برای  جدی  همکاری  کنار  در  کردند.  نزدیک تر 

قطر،  در  طالبان  و  افغانستان  دولت  گفت وگوهای صلح 

این کشورها میلیون ها دالر را برای بازسازی در افغانستان 

مرصف کرده اند.  

دو دهه ]حضور  از  قرار است پس  که  در رشایط کنونی 

شوند،  بیرون  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  نظامی[، 

 ،)GCC  ( فارس  خلیج  کشورهای  همکاری  شورای 

می تواند نقش مهمی را در این کشور بازی کنند. 

بیشرت رسمایه گذاری های شورای کشورهای خلیج فارس، 

رس فا خلیج  ی  رها کشو بطه ی  را
ن نستا فغا ا صلح  با 

خانوادگی یا قومی  در آن اهمیت پیدا دارد. همین گونه، 
و  جرم  شخصی بودن  اصل  جرگه ،  فیصله های  بیشرت  در 
نادیده  است،  عدالت  تطبیق  در  اصل  مهم ترین  که  جزا 
اصول  جزو  که  این  کنار  در  اصل  این  می شود.  گرفته 
جزای  کد  و  اساسی  قانون  در  است،  حقوق  عمومی 

افغانستان نیز به رسمیت شناخته شده است. 
در یکی از کارکردهای جرگه برای تطبیق عدالت؛ زمانی 
از  فردی، کسی  افغانستان،  دوردست  روستاهای  در  که 
بستگان و یا همسایگان خود را بکشد و از سوی جانب 
انجام نشده  مقابل، هنوز اقدامی برای تسویه ی حساب 
باشد و قضیه برای رسیدگی به جرگه محول شود، در این 
جرگه  فیصله ی  باشد،  داشته  خواهری  قاتل  اگر  صورت 
این است که او، باید به ازدواج برادر مقتول در بیاید که 
در ادبیات مردمی افغانستان به آن »بددادن« می گویند. 
در این حالت، عدالت نه تنها که بر قاتل و برای مقتول 
تطبیق منی شود، بکله فرد سومی که هیچ ارتباطی با جرم 
انجام شده نداشته است، به گونه ی مستقیم از وقوع جرم 
متاثر شده و تاوان آن را می پردازد که این در تضاد کامل 
با اصل شخصی بودن جرم و جزا و مخالف عدالت است. 
با عدالت غیرقضایی، نه تنها که عدالت تطبیق منی شود، 
از میان  نیز  بکله زمینه های تطبیق عدالت در درازمدت 
مخل  ساختارهای  رسمیت یافنت  و  دوام  زیرا  می رود؛ 
عدالت به عنوان ساختار تطبیق کننده ی عدالت، در کنار 
این که تطبیق عدالت را در جامعه مختل می کند، باور 
اشتباهی از عدالت را نیر به خورد جامعه می دهد. زمانی 
که این باور وارونه از عدالت وارد ذهن جمعی  می شود، 
که  چیزی  می گیرد؛  قرار  خال  در  عدالت  واقعی  مفهوم 
عدالت  از  شناختی  اشتباه  دچار  جامعه  می شود  باعث 
آن  برقراری  برای  اجتامعی-فرهنگی  بسرتهای  و  شده 

شکل نگریرد.
که  می شود  باعث  جرگه ،  فیصله های  به  رسمیت  دادن 
زمینه ی مبارزه با سنت های ناپسند و مخالف ارزش های 
انسانی –بددادن- در جامعه از میان رفته و این سنت های 
مخالف حقوق برشی، به دوام خود در جامعه ادامه دهد. 
است  تالشی  حقیقت  در  جرگه ها،  به  دادن  رسمیت 
برابر  در  ناقض حقوق برشی،  برای قوی سازی سنت های 
پشتیبان  که  شهروندمحور  و  دموکراتیک  ارزش های 

تطبیق عدالت در جامعه است.

در کنار نوعیت ضد عدالت فیصله های جرگه  و شورهای 
بیشرت  است؛  عدالت  مخل  نیز  جرگه ها  ساختار  محلی، 

نه  آن،  فیصله های  به  رسمیت دادن  و  محلی  جرگه های 
بلکه در  با ارزش های حقوق برشی،  تنها که در مخالفت 
مخالفت با قانون اساسی نیز قرار دارد. دولت باید بکوشد 
زمینه ی  شهروندان،  حقوق برشی  یک سان  تامین  برای 
مهیا  قضایی  عدالت  به  را  شهروندان  همه ی  دست رسی 
کند. در همین  ماده ی قانون، دولت به انشکاف متوازن 
ارایه ی  که  است  مکلف  افغانستان  گوشه های  همه  در 
عدالت  یک سان  و  همگانی  تطبیق  و  حقوقی  خدمات 

قضایی نیز جزو آن است.
و  عدالت  تحقق  به  نیاز  و  امروزی  در رشایط  نهایت،  در 
که  است  نیاز  شهروندان،  و  دولت  میان  اعتامد  ایجاد 
به  را  شهروندان  یک سان  دست رسی  زمینه ی  دولت 
عدالت قضایی مهیا کند، تا این که برای تطبیق عدالت 
دست به دامن جرگه های محلی دراز کند. رفنت به سوی 
نهادهای سنتی، برای تطبیق عدالت، پارادوکسی است 
قانون  حاکمیت  و  عدالت  تطبیق  برای  بسرتسازی  که 
بازتابی  نهادها،  و  این ساختارها  زیرا  میان می برد؛  از  را 
آن  امروزی  مفهوم  به  آن  در  عدالت  که  است  جهانی  از 
این  اندازه ی  به  نیز،  عدالت  از  شناخت  و  نگرفته  شکل 

ساختارها، ابتدایی و ناقص است. 

از آن جایی که میزان تحقق عدالت، بیشرت از هر چیزی 
معرف ساختار اجتامعی-سیاسی جامعه است، چگونگی 
دست یابی به آن، در حقوق و سیاست اهمیت زیادی دارد 
و روی آن بحث های گسرتده ای نیز شده است. از سوی 
شده  باعث  جامعه ،  در  عدالت  برقراری  اهمیت  دیگر، 
است که نهادها و ساختارهای مشخصی برای تطبیق و 
اداره ی حقوق، دادستانی  بگیرد.  از آن شکل  پشتیبانی 
افغانستان، نهادهایی است که برای  کل و دادگاه ها در 
تطبیق عدالت در جامعه شکل گرفته است. تحقق عدالت 
و  برابری  به سوی  و حرکت  باثبات  ایجاد جامعه ی  برای 
هم زیستی مساملت آمیز، نیاز گریزناپذیر انسان ها است.

که  فرهنگی ای  و  اجتامعی  رشد  میزان  به  توجه  با 
آن  در  عدالت  تطبیق  میزان  افتاده،  اتفاق  جوامع  در 
جامعه ها نیز از هم تفاوت می کند؛ اما به هر حال، برای 
سامان دادن به جوامع انسانی و قرار  دادن آن در مسیر 
برقراری  و  نظم  تامین  به  چیزی  هر  از  بیشرت  توسعه، 
نیاز است. در سوی دیگر ماجرا، تطبیق عدالت  عدالت 
است که از دوام نظم در جامعه پشتیبانی می کند. به هر 
پیدا  تطبیقی  جنبه ی  عدالت  جامعه ای  در  که  اندازه ای 
زمینه  میان می رود،  از  نیز  نظم عمومی  کند، مخل های 
اجتامعی  بسرتهای  و  شده  مهیا  اجتامعی  تحرک  برای 

رسیدن به توسعه در جامعه هموار می شود.
طرح  اخیرا  افغانستان،  عدلیه ی  وزارت  اما  حال  این  با 
ایجاد قانونی را روی دست گرفته است که دنبال رسمیت 
کشور  در  عدالت  مختل کننده ی  ساختارهای  به  دادن 

است.
فضل احمد معنوی -وزیر عدلیه- روز یک شنبه، 16 حمل، 
انکشافی  کمک های  دفرت  -معاون  زمپ  یانا  با  دیدار  در 
سویس در اففانستان- از طرح ریزی قانونی خرب داد، که 
می خواهد فیصله ها و تصمیم گیرهای جرگه ها و شوراهای 
و  فرهنگی  لحاظ  به  پس افتاده  روستاهای  در  محلی 
دوردست افغانستان را، با دادن صالحیت قانونی به این 

جرگه ها و شوراها، رسمیت ببخشد. 
به  عدالت  از  شاخص هایی  محلی،  شوراهای  و  جرگه ها 
مفهوم بدوی آن است که در آن، به حقوق برشی طرف های 
مصلحت گرایی  همیشه  و  نشده  گذاشته  ارزش  دعوا، 

؟ لت ا عد ن  نی کرد با قر یا  محلی  ی  جرگه ها به  ن  د ا رسمیت د
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یا  آن هایی که در جرگه ها به حل وفصل دعوا میان دو و 
در  می گیرند،  را  نهایی  تصمیم  و  می پردازند  چندطرف 
کنار این که صالحیت حقوقی این کار را ندارد، صالحیت 
تصمیم گیرنده  افراد  بیشرت  زیرا  ندارند؛  نیز  را  آن  علمی 
سیاسی،  قومی،  نفوذ  که  استند  آن هایی  جرگه ها،  در 
دارند؛  محل  از  بخشی  روی  نظامی  هم  یا  و  اقتصادی 
عدالت  از  فرار  به  بلکه  نه؛  عدالت  تطبیق  به  که  چیزی 
کمک می کند. منونه ی ناکارایی این ساختار را در تطبیق 
عدالت، می توان در جرگه ی مشورتی صلح که به آزادی 

زندانیان طالب تصمیم گرفت، بهرت دید.
از سوی دیگر، رسمیت دادن به جرگه  و فیصله های آن، 
در مخالفت با قانون اساسی نیز قرار دارد؛ زیرا در قانون 
و  یک سان  عمومی  خدمات  ارایه ی  به  دولت  اساسی، 
بدون تبعیض به شهروندان مکلف شده است. در ماده ی 
»دولت  است:  آمده  افغانستان،  اساسی  قانون  شش 
عدالت  اساس  بر  مرتقی  و  مرفه  جامعه ی  یک  ایجاد  به 
اجتامعی، حفظ کرامت انسانی، حامیت از حقوق برش، 
مناطق  همه  در  متوازن  انکشاف  دموکراسی....و  تحقق 

کشور ملکف است.«
کردن  قانونی   اساسی،  قانون  ماده ی  این  به  توجه  با 

رسمیت دادن به فیصله های جرگه ها، باعث می شود که زمینه ی 
مبارزه با سنت های ناپسند و مخالف ارزش های انسانی –بددادن- 

در جامعه از میان رفته و این سنت های مخالف حقوق بشری، به 
دوام خود در جامعه ادامه دهد. 
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په الریون کوونکو په ډزو کې 
څلور کسان ټپیان شول

تاوتریخوالی واوښت. د تخار پوهنتون  په  په تخار کې د محصلینو الریون 

لسګونو محصلینو د دوشنبې په ورځ په تالقان ښار کې د یوه الریون په ترڅ 

کې د درسونو د پيلولو غوښتنه وکړه.

د تخار پوهنتون استادانو له څو ورځو را په دیخوا د کورونو د ځمکې د نه 

ویشل کېدو په غربګون کې اعتصاب کړی او د پوهنتون درسونه یې درويل 

دي.

د پوهنتون محصلینو له حکومت څخه د دغو استادانو د ستونزې د حل او 

خپل تدریيس چارو د پیلولو غوښتنه وکړه. 

الریونوالو د تخارـ کندز الره هم د څو ساعتونو له پاره وتړله. الریون کوونکي 

وایي دوی سوله ییز الریون کړی و، خو امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړې چې 

له امله یې څلور کسان ټپیان شول.

د تخار د امنیي قوماندانۍ ویاند خلیل اسیر هم په الریون کوونکو د ډزو 

پخلی کړی دی. 

په  و،  کړی  الریون  محصلینو  وویل:»  ته  ورځپاڼې  کابل  صبح  اسیر  ښاغيل 

الریون کې، ځینو کسانو غوښتل له الریون ناوړه استفاده وکړي، ډزې شوې 

دي، دوه محصلین او دوه عام کسان ټپیان شوي دي.«

د تخار پوهنتون محصلین وایي حکومت باید دا ستونزه حل کړي او استادان 

د دوی نیمګړی سمسرت بشپړ کړي.

د تخار پوهنتون استادانو له څو ورځو را په دیخوا د کورونو د ځمکې د نه 

ورکولو له امله اعتصاب کړی او د تدریس بهیر یې درولی دی.

 

د ننګرهار د ګمرک رییس استعفا 
ته اړ ایستل شوی دی

د ننګرهار د ګمرک رییس حشمت الله عليزى د مالیې وزارت له خوا استعفا 

ته اړ ایستل شوی دی.

د مالیې وزارت وایي د دغه وزارت رسپرست محمد خالد پاینده د یکشنبې 

او د دغه والیت د ګمرک او مستوفیت چارې  په ورځ ننګرهار ته تللی و 

یې ارزولې دي.

د مالیې وزارت وایي ښاغيل پاینده او وررسه پالوي موندلې چې  د ننګرهار 

کاري  او  رسغړونې  څخه  قانون  له  ستونزې،  کې  مستوفیت  او  ګمرک  په 

نیمګړتیاوې موجودې وې.

د مالیې وزارت د مالوماتو له مخې له ارزونې وروسته د ګمرک رییس استعفا 

کړې او د مسلکي او صاداراتو او وارداتو آمرین له دندو ګوښه او پرځای یې 

نورکسان ګومارل شوي دي.

دغه وزارت ننګرهار ګمرک مسؤلینو ته د روان مايل کال د وري میاشتې تر۱۵ 

مې پوري وخت ورکړی و، چې له نافذه قوانینو په ګټه اخیستنه ټاکل شوی 

هدف پوره او د سوداګریزو ټولګو د پړاوونو په تررسه کولو کې د رسغړونو 

مخنیوی وکړي.

د دغه وزارت د مالوماتو له مخې یوه تخنیکي ډله د ننګرهار ګمرک په پلټنه 

بوخته ده چې د پالن شوې ارزونې له بشپړېدو وروسته به  راپور د مالیې 

وزارت مرشتابه ته وړاندي کړي، څو د رسغړونو او ناقانونیو له عاملینو رسه 

د قانون په رڼا کې چلند ويش.

هرات کې د پینځو ښوونځیو 
ودانۍ پرانیستل شوې

په هرات کې د پینځو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو چارې بشپړې شوې. دا 

ښوونځي د هرات په کرخ ولسوالۍ کې جوړې شوې چې په بشپړېدو یې 

۵۰۰۰ زده کوونکو ته د زده کړې له پاره مناسب ځای برابرشو.

د هرات وايل سید عبدالوحید زاهد قتايل د ښوونځیو د پرانیستلو پروخت د 

کرخ ولسوالۍ له خلکو مننه وکړه چې د ښوونځیو او معارف قدرکوي او له 

خیریه موسسو او د ښوونځيو جوړونکي ټولنې یې وغوښتل چې د ښوونځیو 

له پاره د میزونو او چوکیو په چمتوکولو او د زده کوونکو د نورو اړتیاو د 

پوره کولو په برخه کې هم همکاري وکړي.

چې  کې  ښوونځیو  دغه  په  وایي  رحیمي  زکریا  رییس  پوهنې  د  هرات  د 

ښارګوټي  رازي  د  ولسوالۍ  کرخ  د  یوه  پرانیستل شوې  ورځ  په  دوشنبې  د 

ښوونځي ودانۍ ده  چې په اته سوه مرته مربع ساحه کې په اوه میلیونه 

افغانۍ  جوړه شوې او شل دريس ټولګي لري.

ښاغيل رحیمي وویل:» دوې نورې ودانۍ د پاشدان او شیخ االسالم کرخي 

لومړين ښوونځي دي چې په ټولیزه توګه په ۱۵۰۸ مرته مربع ځمکه په اته 

میلیونه او سل زره افغانۍ جوړې شوې دي.«

د هرات د پوهنې ریاست د مالوماتو له مخې په دغه والیت کې په ۱۳۹۹ 

کال کې د سلو ښوونځیو له پاره ودانۍ جوړې شوې دي.

دا ښوونځي د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د اقرا برنامې په اډانه کې 

جوړې شوې دي.

دا ښوونځي د هغو ۶۰۰۰ ښوونځیو په ډله کې شامل دي چې جمهور رییس 

غني یې دوه کاله مخکې د جوړولو ژمنه کړې وه.

یافته های گزارش اقتصادی تازه ی بانک جهانی، نشان 

سیاسی  و  امنیتی  موجود  چالش های  که  می دهد 

کمک های  میزان  کاهش  احتامل  و  افغانستان  در 

بین املللی، روند بهبود وضعیت اقتصادی در این کشور 

را که از شیوع ویروس کرونا شدیدا متاثر شده، با کندی 

روبه رو کرده است.

نام  زیر  حمل(،   16( دوشنبه  روز  که  گزارش  این  در 

جهانی  بانک  سوی  از  اقتصادی«  بهبود  مسیر  »تعیین 

در  زراعت  سکتور  قوی  رشد  که  است  آمده  شده،  نرش 

سبب  حدودی  تا  توانست  سال ۲0۲0،  در  افغانستان 

این هم،  با  اما  این کشور شود؛  اقتصادی  ثبات  تامین 

دو  به  نزدیک  سال  این  در  افغانستان  اقتصادی  رشد 

درصد کاهش داشته است.

به  نسبت  کاهش،  این  که  است  آمده  گزارش  در 

تخمین های قبلی اندکی کمرت بوده است. 

بر اساس گزارش، وضع محدودیت گشت وگذار، کاهش 

تجارت،  روند  در  اختالل  و  رسمایه گذاری ها  میزان 

صنایع  و  خدمات  ارایه ی  سکتور  به  سنگینی  رضبه ی 

وارد کرده که در نهایت سبب دشواری های اقتصادی و 

افزایش بیکاری در شهرها شده است.

در  افغانستان  که  است  کرده  پیش بینی  جهانی  بانک 

و  باشد  داشته  اقتصادی  رشد  یک درصد  سال ۲0۲1 

از ویروس  در سال ۲0۲۲ در صورتی  که بحران ناشی 

به حدود 3 درصد  این میزان رشد  کرونا کم رنگ شود، 

افزایش یابد.

به  که  می دهد  نشان  هم چنان  جهانی،  بانک  گزارش 

دلیل رشد رسیع جمعیت در افغانستان، بعید است که 

درآمد رسانه تا سال ۲0۲5 به سطح پیش از همه گیری 

ویروس کرونا برگردد.

هیرنی کرالی، رییس دفرت بانک جهانی برای افغانستان، 

گفته است: »اوضاع مبهم سیاسی و امنیتی افغانستان، 

سبب شده که اقتصاد این کشور به سختی بتواند خود 

را از تاثیرات مخرب ویروس کرونا دوباره بازسازی کند. 

کندی بهبود اوضاع اقتصادی، به معنای این است که 

نرخ بیکاری بلند بوده، میزان درآمدهای دولت کاهش 

یافته و در نهایت رشایط زندگی مردم افغانستان دشوارتر 

خواهد شد.«

در گزارش آمده است که بهبود کامل اوضاع اقتصادی در 

افغانستان، بسیار چالش برانگیز خواهد بود؛ زیرا تعداد 

زیادی از کارخانه ها و رشکت ها بسته شده  و بسیاری از 

کسب وکارها از بین رفته اند. 

و  امنیتی  سخت  رشایط  دلیل  به  گزارش،  اساس  بر 

از نتایج گفت وگوهای صلح، خروج احتاملی  نگرانی ها 

کمک های  توجه  قابل  کاهش  و  خارجی  نیروهای 

بین املللی، اعتامد سکتور خصوصی بر اوضاع، به شدت 

کم شده است.

می شود  پیش بینی  که  است  گفته  جهانی،  بانک 

افغانستان در سال ۲0۲1 با خشک سالی مواجه شود 

شدن  کم  سبب  خود  نوبه ی  به  نیز،  موضوع  این  که 

فعالیت های زراعتی شده و عامل دیگری در کاهش رشد 

اقتصادی این کشور خواهد شد.

در گزارش آمده است که همکاری قوی و دوامدار میان 

می تواند  بین املللی اش،  رشکای  و  افغانستان  دولت 

هم چنان  و  اقتصادی  اوضاع  بهبود  در  حیاتی  نقش 

اعاده ی اعتامد سکتور خصوصی بازی کند.

به  باید  افغانستان  بانک جهانی، گفته است که دولت 

منظور بهبود وضعیت حکومت داری، تطبیق اصالحات، 

را  تجارت  تقویت  و  درآمدها  فساد، جمع آوری  با  مبارزه 

شدت بخشد. 

رشکای  و  مالی  حامیان  که  است  آمده  گزارش،  در 

تعهد  با  می توانند  نیز  افغانستان  حکومت  بین املللی 

روی  توافق  و  چندین ساله  و  دوامدار  کمک های 

اولویت های اصالحی که منجر به ادامه ی حامیت های 

سکتور  میان  دوباره  اعتامد  ایجاد  در  شود،  مالی 

خصوصی نقش بنیادی ایفا کنند.
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خبرهای داخلی

محمدارشف  که  است  داده  گزارش  رویرتز،  خربگزاری 

استانبول  نشست  در  افغانستان،  رییس جمهور  غنی، 

نقشه راه صلح را در سه مرحله ارائه خواهد کرد.

سوی  از  حمل(،   15( یک شنبه  روز  که  گزارشی  در 

که  است  آمده  شده،  منترش  رویرتز  خربگزاری 

برگزاری  از  پیش  می کند  تالش  غنی  رییس جمهور 

انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، با گروه طالبان 

به توافق برسد تا آتش بس دایمی برقرار شود.

در  غنی  آقای  پیشنهادی  طرح  گزارش،  این  اساس  بر 

نشست استانبول در سه مرحله ارائه می شود.

سیاسی  توافق  مورد  در  اجامع  آن،  نخست  مرحله ی 

سازمان های  نظارت  با  آتش بس  یک  به  دست یابی  و 

بین املللی است.

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل و استقرار 

یک »دولت صلح« و اجرای ترتیبات برای حرکت به سوی 

را  طرح  این  دوم  مرحله ی  جدید،  سیاسی  نظام  یک 

تشکیل می دهد.

در مرحله ی سوم، ایجاد چارچوب قانون اساسی، استقرار 

مجدد پناهندگان و طرح توسعه را آقای غنی پیشنهاد 

به  افغانستان  حکومت  ارشد  مقام  یک  کرد.  خواهد 

خربگزاری رویرتز گفته است که آقای غنی این نقشه راه 

صلح را با چند کشور خارجی به اشرتاک گذاشته است.

پیش از این، امریکا برای پایان دادن به جنگ افغانستان، 

را  طالبان  گروه  حضور  با  گذار  دولت  تشکیل  طرح 

روبه رو  رییس جمهور  مخالفت  با  که  بود  کرده  پیشنهاد 

شد و طرح پیشنهادی آقای غنی که در نشست استانبول 

ارائه می شود، در برابر طرح امریکا است.

نشست  که  گفته اند  منابعی  از  نقل  به  رسانه ها  برخی 

رویرتز  و  می شود  برگزار  اپریل   16 تاریخ  به  استانبول 

نوشته است شامری از سیاست مداران افغانستان تاکید 

کرده اند که پیش از حضور در نشست استانبول، باید در 

مورد شیوه ی کار یا آجندا با گروه طالبان توافق صورت 

می-مهلت  ماه  از  پیش  که  دارد  تالش  امریکا  بگیرد. 

تعیین شده برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان- 

گفت وگوهای صلح به نتیجه برسد.

هرچند پیش از این، طلوع نیوز، به نقل از منابع نزدیک 

تا  گروه خواسته  این  از  امریکا  که  بود  گفته  طالبان  به 

ماه  شش  تا  سه  از  را  افغانستان  در  رسبازانش  حضور 

طالبان،  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح الله  اما  کند؛  متدید 

این  با  پیشنهاد  این  که  گفت  کابل  صبح  روزنامه ی  به 

گروه رشیک نشده و با آن موافق نیز نیست. با این حال، 

از چند مقام حکومتی نوشته  به نقل  خربگزاری رویرتز 

است که طالبان متایل دارند حضور رسبازان امریکایی 

را در افغانستان در بدل آزادی هزاران زندانی این گروه، 

متدید کنند.

به  نسبت  منایندگان،  مجلس  اعضای  از  شامری 

ابراز  انکشافی  بودجه ی  مرصف  در  فساد  وجود 

نگرانی کرده و می گویند که رسپرست وزارت مالیه، 

با صدور مکتوبی، مانع تطبیق پروژه های انکشافی 

توسط وزارت ها شده است.

در  منایندگان،  مجلس  عضو  نارصی،  حسین  غالم 

نشست روز دوشنبه )16 حمل(، این مجلس، گفت 

که چپاول آشکار در بودجه ی ملی جریان دارد.

او افزود: »در روز روشن، در مقابل چشم میلیون ها 

آدم، از بودجه چور می کنند.«

از سویی هم، مخدوم عبداالله محمدی، عضو دیگر 

متام  به  مالیه  وزارت  که  گفت  منایندگان،  مجلس 

این  تعهد  که  زمانی  تا  که  داده  هدایت  وزارت ها 

وزارت نباشد، پروژه ها را تطبیق نکنند.

وزارت  یک  مالیه،  »وزارت  گفت:  محمدی  آقای 

غیرقانونی است که از سوی رسپرست اداره می شود. 

امضای رسپرست وزارت مالیه مرشوعیت ندارد.«

نیز،  منایندگان  مجلس  اعضای  از  دیگر  برخی 

نسبت به کارکردهای رسپرست وزارت مالیه انتقاد 

کرده و گفتند که محمد خالد پاینده، خالف قانون 

و اصول بودجه، دست به یک سلسله اقدامات زده 

است.

مجلس  رییس  رحامنی،  میررحامن  رسانجام، 

منایندگان، از کمیسیون مالی و بودجه این مجلس 

مالی  سال  بودجه  تطبیق  چگونگی  تا  خواست 

1400 توسط وزارت مالیه را مورد بررسی قرار دهد.

خواست  رییس جمهور  از  همچنان  رحامنی،  آقای 

نامزد  و  داده  پایان  دولتی  ادارات  در  تا رسپرستی 

وزیران جدید را برای گرفنت رای اعتامد به مجلس 

منایندگان معرفی کند.

مصالحه ی  عالی  شورای  رییس  عبدالله،  عبدالله 

جزییات  باره ی  در  زدن  حرف  که  می گوید   ملی، 

حکومت پساصلح، پیش از وقت است.

 16( دوشنبه  روز  را  موضوع  این  عبدالله  آقای 

دادخواهی  کمیته ی  اعضای  با  دیدار  در  حمل(، 

زنان افغانستان بیان کرده است. او گفته است که تا 

اکنون در باره ی ترکیب و یا چگونگی حکومت آینده، 

سخن گفته نشده است.

به  همچنان  ملی،  مصالحه ی  عالی  شورای  رییس 

اشرتاک عادالنه و معنادار زنان در نشست استانبول 

اصلی  اعضای  بر  »عالوه  است:  گفته  و  کرده  اشاره 

مدنی  جامعه ی   و  زنان  از  منایندگانی  نشست، 

خواهند  حضور  نشست  جانبی  اعضای  عنوان  به 

داشت.«

آقای عبدالله، با اشاره به طرح های پیشنهادی برای 

دیدگاه ها  توحید  روی  کار  که  است  گفته  صلح، 

شورای  رهربی  کمیته ی  است  قرار  و  دارد  جریان 

بنیادی  اصل  چند  مورد  در  ملی،  مصالحه ی  عالی 

برای نشست استانبول کار کند که در آن مشارکت 

عادالنه و معنادار همه طرف ها محفوظ خواهد بود.

این در حالی است که برخی از رسانه ها، به نقل از 

منابع شان گزارش داده اند که نشست استانبول، در 

شانزدهم اپریل برگزار خواهد شد. گفته می شود که 

این نشست، برای 10 روزه بوده و در آن، در باره ی 

حکومت آینده ی افغانستان گفت وگو خواهد شد.

با این، شورای عالی مصالحه ی ملی گفته  همزمان 

اعضای  و  سیاسی  حزب   ۲5 اکنون  تا  که  است 

کمیته ی رهربی شورای عالی مصالحه ی ملی، 30 

شورای  کرده اند.  ارایه  شورا  این  به  را  صلح  طرح 

روی  کار  که  است  افزوده  ملی،  مصالحه ی  عالی 

قرار است  و  ارایه شده جریان دارد  توحید طرح های 

دولت افغانستان با طرح واحد در نشست استانبول 

اشرتاک کند.

و  پایامل شدن حقوق شان  به  ده ها معلول در اعرتاض 

برخورد تبعیض آمیز در ادارات دولتی، روز دوشنبه )16 

حمل(، در شهر کابل تظاهرات کردند.

شهدای  وارثین  و  معلولین  شورای  معاون  دیره،  بشیر 

خواسته های  شدن  برآوردن  برای  که  می گوید  کابل، 

شان از چهار ماه به این سو خیمه ی تحصن برپا کرده 

بودند؛ اما مشکالت شان همچنان پابرجا است.

امتیازت  و  حقوق  قانون  اساس  بر  او،  گفته ی  به 

معلوالن  دولتی  کارمندان  درصد  سه  باید  معلولین، 

از سه  و  نشده  عملی  هم  هنوز  قانون  این  اما  باشند؛ 

افغانی  پنج هزار  حقوق  و  امتیاز  طرف،  این  به  سال 

ماهانه ی شان را دریافت نکرده اند. این معلوالن، تاکید 

می کنند که اگر به خواسته های شان رسیدگی نشود، 

به اعرتاضات شان ادامه خواهند داد و حتا در سازمان 

ملل متحد نیز شکایت درج خواهند کرد. این در حالی 

است که اخیرا، کمیسیون مستقل حقوق برش، با نرش 

گزارشی گفته است که در حال حارض، 13.9 درصد 

را که شامل 4 میلیون 475 هزار  افغانستان  جمعیت 

تشکیل  معلولیت  دارای  افراد  می شود،  نفر   ۸00 و 

می دهد.

هجری   13۸4 سال  در  رقم  این  گزارش،  اساس  بر 

افغانستان  جمعیت  کل  درصد   ۲.7 به  خورشیدی 

افراد  این  شامر  گذشته،  سال   14 در  اما  می رسید؛ 

11.۲ درصد افزایش یافته است.

طرح صلح پکیشنهادی ریکیس جمهور غنی در نشست استانبول سه مرحله دارد

نگرانی نمایندگان مجلس از وجود فساد در مصرف بودجه انکشافی

عبدالله عبدالله: حرف زدن در باره ی جزیکیات حکومت پساصلح پکیش از وقت است

ده ها معلول در کابل در اعتراض به پایمال شدن حقوق شان تظاهرات کردند
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بزرگ تـری، بـه دنبـال نفی گـروه کوچک تر اسـت و اگر 
ایـن تفـاوت، مذهبـی باشـد، تـالش بـرای رفـع تصـادم 
بـه از میان برداشـنت آن می انجامـد. مهاجرت بییش از 
99 درصـد هندوهـا و سـیک های افغانسـتان، نیتجه ی 
همیـن تـالش بـه حـذف اسـت کـه از سـوی گروه هـای 

بزگ تـر بـه کار بسـته می شـود.
حـذف دیگـری بـه دلیـل تفـاوت قومـی، مذهبـی و یـا 
گروهـی، بـه مـردم عـام خالصـه منی شـود؛ ایـن نوعـی 
از کنـش، بخشـی از هویـت افـراد در سـطوح مختلفـی 
اسـت کـه نـه تحصیـل، نـه آگاهـی از وضعیـت جهـان 
می منایانـد،  را  خـودش  کـه  طـوری  آن  نـه  و  نداشـته 

هسـت،  کـه  چـه  آن  عمل کـرد  بـروز  مانـع  می توانـد 
شـود. 

برادرخـوادن  دلیـل  بـه  دانشـگاه  اسـتاد  کـه  ایـن 
کـم  را  او  منـره ای  دانشـجو،  یـک  سـوی  از  سـیک ها 
هویتـی  اسـت؛  هویـت  ایـن  عمـق  بیان گـر  می کنـد؛ 
کـه زاده ی تجربـه ی تاریخـی اسـت و آگاهـی اش را از 
افسـانه های بومـی می گیـرد. تجربـه ی دهـه ی هفتـاد 
و رویارویـی گروه هـای قومـی در افغانسـتان، موجـی 
از ایـن تجربـه ی تاریخـی بـود کـه در زمانـی مناسـب، 
کلیـد خـورد و آن چـه کـه بـود را بـه منایـش گذاشـت. 
گروه هایـی کـه بـرای حفـظ اسـالم از نظـام سیاسـی 

دریافـت  برنامـه ی  در  هرنیـار،  انارکلـی  حرف هـای 
جایـزه از سـوی دانشـگاه ابـن سـینا، تلخ ترین قسـمت 
آدم هـا  آن،  تاریخـی کـه در  اسـت؛  افغانسـتان  تاریـخ 
کـه  هـر  و  شـده اند  قضـاوت  ذهنـی  سـنجش های  بـا 
بیشـرتی  تلخـی  بـوده،  کوچک تـری  ذهنـی  گـروه  در 

اسـت.  چشـیده 
حرف هـای انارکلـی، بخشـی از رنـج گروه هـای کوچک 
دیـن، مذهـب،  کـه  گروه هایـی  اسـت؛  افغانسـتان  در 
فرهنـگ و غرورشـان از سـوی گـروه  مسـلط بـه متسـخر 
بـرای تسـلط گروهـی  نابـودی گرفتـه شـده. تـالش  و 
جمعـی  ناخـودآگاه  از  بخشـی  دیگـری،  بـر  حملـه  و 
می گـذرد،  افغانسـتان  در  آن چـه  اسـت.  افغانسـتان 
همیـن میـل شـدید بـه رسکـوب اسـت و آن کـه مسـلط 
اسـت، بایـد از هـر طریـق ممکـن، بـر دیگـری بتـازد و 

آسـیب بزنـد. 
نیتجـه ی همیـن تاخـنت، در بسـرت سیاسـی، به تسـلط 
بسـرت  در  و  انجامیـده  فرهنگـی  و  مذهبـی  قومـی، 
چنـد  کـه  ایـن  فـردی.  برخوردهـای  بـه  اجتامعـی، 
کـودک، تصمیـم بگیرنـد بـه پنجـره ی خانه ی کسـی به 
دلیـل تفـاوت گروهـی سـنگ بزننـد؛ تصمیمـی نیسـت 
کـه آن کـودکان می گیرنـد؛ چـون در ایـن سـطح، توان 
ناخـودآگاه  از  کنشـی،  چنیـن  ندارنـد.  تصمیم گیـری 
خـودآگاه  از  تصـوری  بـه  کـه  اسـت  کـودک  جمعـی 
بـه  بـزرگان  کـه  سـنگی  و  شـده  داده  رسگرم کننـده 
دلیـل تفکیـک زمـان و وضعیـت، آن را بـا چیـز دیگـری 
عـوض کـرده یا بر زمیـن گذاشـته اند، او برمـی دارد و به 
پنجـره ای می کوبـد؛ پنجـره ای کـه پشـت آن، کسـی بـا 
باورهـای دیگـر زندگـی می کند؛ تنهـا به همیـن دلیل.

تجربـه ی تاریخی افغانسـتان، بومی-افسـانه ای اسـت؛ 
تجربـه ای کـه در دایـره ی باورهـای بومـی گیـر کـرده و 
گره هـای بازنشـدنی ای را بـه نـام دیـن، مذهـب، قـوم و 

یا شـکل بـه وجـود آورده اسـت. 
گره هایـی کـه بـرای بازنشـدن آن، هـر روز خـون ریخته 
می شـود و هم چنـان همـه پـا در یـک کفـش کرده اند تا 
نگذارنـد ایـن گره هـا اندکـی سسـت شـود. تنش هـای 
سیاسـی، گروه هـای تروریسـتی و صف هـای قومـی ای 
کـه بخشـی از هویـت افغانسـتان شـده، برآمـد تـالش 
افسـانه های  تسـلط  و  بـرای حفـظ  تاریخـی  تجربـه ی 
گروهـی اسـت؛ افسـانه های قومـی، دینـی و مذهبـی 
کـه معیـار سـنجش افـراد در تجربـه ی بومـی اسـت و 
انسـان بومی، دفاع از افسـانه اش را حمله بر افسـانه ی 

دیگـری می دانـد. 
تـالش بـرای تسـلط قومـی، مذهبـی و گروهـی، از یک 
ذهـن بومـی می آیـد؛ ذهنـی کـه در آن امـکان حرکـت 
مـوازی وجـود نـدارد و حرکت هـای مختلـف ذهنـی، به 

تقاطـع و تصـادم می رسـند. 
بـرای ایـن کـه تصـادم بـه حـد اقـل برسـد؛ هـر گـروه 

خونینـی  و  زنـده   صفحه هـای  می جنگنـد،  جمهـوری 
نـه  کـه  تجربـه ای  اسـتند؛  تاریخـی  تجربـه ی  ایـن  از 
می ایسـتد؛  می کنـد،  بـروز  را  او  آن چـه  مقابـل  تنهـا 
آن  از  و  تزیـق می کنـد  آن  در  را  ناخودآگاهـش  بلکـه 
مدلـی می سـازد کـه بتوانـد بـا آن بـازی کنـد. آن چه از 
مـدل کمونیـزم یـا جمهـوری در افغانسـتان بـه منایش 
گذاشـته شـد، نتیجه ی تزیـق ناخـودآگاه تاریخی بود؛ 
ناخودآگاهـی کـه صـد سـال پیـش بـه امان اللـه خـان 
گفتـه بـود، اگـر لبـاس بومی را از تـن مـردم در آورده و 
لبـاس مـدرن بپوشـاند، مـردم مـدرن شـده و گره هـای 

می شـود. بـاز  ذهنی شـان 
زندگـی شـهری و ارتبـاط سـایربی، در حـدی تـالش 
کـرده اسـت بـرای سست شـدن گره هـای ذهنـی کار 
کنـد؛ امـا هـر ازگاهـی کـه تصادمی بـه وجـود می آید، 
چهره هایـی را عـوض می کنـد و همـه سـعی می کننـد، 
در گـروه مشـخصی قـرار بگیرنـد تـا هـم جان سـامل از 
تصـادم بـه در بربنـد و هـم به پیـروزی گروهی برسـند. 
منایـش  قبـال  در  روزهـا  ایـن  کـه  موضع گیری هایـی 
مـوج  کـرد،  بـروز  اجتامعـی  شـبکه های  در  بهسـود 
ناخودآگاهـی  بـود؛  تاریخـی  ناخـودآگاه  از  کوچکـی 
کـه بـرای تقریبـا همـه هزاره هـا آن را رسکـوب گروهـی 

کرد.  تعبیـر 
انداختـه  راه  بـه  از سـوی دولـت  کـه  نفـس منایشـی 
شـد، نیـز بخشـی از ایـن ناخـودآگاه تاریخی بـود. این 
ناخـودآگاه، هر روز با آدم های افغانسـتانی راه می رود؛ 
سیاسـت می کنـد، واکنـش نشـان می دهـد و بـا انـواع 
مختلـف می جنگـد تـا هم چنـان بودنـش را بـه منایش 

بگذارد.
انارکلـی، زبـان از گروهـی باز کـرد که به دلیـل کمبود 
افغانسـتان،  رنـج عمومـی  کمیـت، هـر روز، در کنـار 
رنـج جداگانـه ای می کشـند و بـه گونه هـای مختلـف 
توسـط افـرادی متفـاوت، قضـاوت و بـه سـخره گرفتـه 

می شـوند. 
تفـاوت  دلیـل  بـه  فقـط  خانـواده،  صدهـا  کـه  ایـن 
را  زادگاه شـان  و  خانـه  گروهـی  شـکل  بـه  مذهبـی، 
انسـان  بـرای  کـه  اسـت  اتفاقـی  برونـد،  و  بگذارنـد 
مـدرن، خاطراتـی از تاریـخ گذشـته را ورق می زند؛ اما 
بـرای انسـان افغانسـتانی که هنـوز به لحـاظ تجربه ی 
تاریخـی بـه روز نشـده، قسـمتی از زندگـی اش اسـت 
کـه بـه چشـم رس آن را می بینـد؛ ملـس می کنـد و اگـر 
یکـی از آن گـروه کوچـک باشـد، مقابـل تلویزیون های 
بـا  را  بومـی  و  کهنـه  رنـج  ایـن  و  می نشـیند  مـدرن 
ختمـی  ظاهـرا  کـه  رنجـی  می کنـد؛  مـرور  خـودش 
برایـش تصـور نیسـت؛ چـون اگـر تصـوری بـود، صدها 
خانـواده ی سـیک و هنـدو، از جایـی کـه انـگار در آن 

منی کردنـد.  فـرار  داشـتند،  تعلـق 
افغانسـتان  غم انگیـز  داسـتان  از  تکه هایـی  این هـا، 
اسـت؛ داسـتانی کـه در یـک دایره ی ویـژه می چرخد و 
راهـی بـرای رفنت بـه بیـرون از آن چه برای خـود تنیده 

ندارد. اسـت، 

خط اول

انارکلی، زبان از گروهی باز کرد که به دلیل کمبود کمیت، هر روز، در ککنار رنج 
عمومی افغانستان، رنج جداگانه ای می کشند و به گونه های مختلف توسط 

افرادی متفاوت، قضاوت و به سخره گرفته می شوند. 
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