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در هفته ی اخیر بیش از ۷۰ بیمار 
جان باخته اند
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آمارهای وزارت صحت عامه نشان می دهد که میزان مرگ ومیر بیماران کرونایی 
افزایش یافته است. براساس این آمارها، 71 بیمار کووید-19 تنها در جریان هفته ی 
گذشته جان باخته اند. افزون بر این موارد، میزان آزمایش  موارد ابتال به کرونا و 
شمار مبتالیان در جریان روزهای اخیر بیش تر شده، اما درصد بهبودیافته ها کاهش 
یافته است. مسووالن در وزارت صحت عامه وضعیت را »نگران کننده« توصیف 
می کنند و می گویند که اگر وضعیت چنین ادامه یابد، میزان مبتالیان به کرونا تا 
اول حمل سال آینده به حدود 95 هزار نفر و شمار جان باخته گان به شش هزار و 
200 نفر می رسد. این وزارت اما تصریح می کند که برای مبارزه با موج دوم کرونا، 
آماده گی گرفته و تغییرات زیادی در شیوه مبارزه با کرونا به وجود آمده است. 
انتشار این ویروس گزینه های »محدودیت های  وزارت صحت عامه برای کاهش 
کادر  از  تشخیصی«، »حفاظت  »افزایش ظرفیت   ازدحام«،  کاهش  برای  قسمی 

درمانی«، »اجباری شدن رعایت نکات صحی در ادارات دولتی و خصوصی« و...
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از بن تا ژنو؛ افغانستان در مسیر تغییر مثبت 
انتظار مردم از جمهوریت کنفرانس بن در دسامبر 2001 بر گزار شد. در این کنفرانس اکثر کشورهای جهان به شمول شخصیت های سیاسی، اجتماعی 

و فرهنگی افغانستان شرکت کردند. در کنفرانس بن برای افغانستان چارچوب پیش رفت و توسعه تعیین شد. این کنفرانس آغاز 
حرکت افغانستان در مسیر تغییرات مثبت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بود.

شدت  به  والیت های  از  یکی  کشور،  مرکز  در  بامیان 
سرما  فصل  آغاز  با  همه ساله  است.  برف گیر  و  سردسیر 
و ریزش برف، زنده گی برای اکثر باشنده گان این والیت 
از 50  بیش تر  آمارهای رسمی،  بنیاد  بر  دشوار می شود. 
درصد باشنده گان بامیان زیر خط فقر قرار دارند، از این رو 
تهیه ی مواد سوخت برای زمستان همواره از دغدغه های 

اصلی باشنده گان این والیت فقیرنشین است.
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سرمای شدید در بامیان؛ 
گرانی مواد سوخت در والیتی 

که زغال سنگ در سینه دارد

یک سوم قتل ها ریشه ی 
»ناموسی« دارد

وزارت دفاع ملی: ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی 
آب کمری بادغیس کشته شد

گزارش جنایت جنگی در افغانستان؛ 
آسترالیا ۱۳ سربازش را از کار اخراج می کند

۸صبح، کابل: به گزارش خبرگزاری رویترز، رییس 
ارتش آسترالیا اعالم کرد که 1۳ سرباز نیروی ویژه 
این کشور را در پیوند به گزارش جنایت جنگی در 

افغانستان از کار اخراج می کند.
آسترالیا  در  که  تحقیقی  گزارش  یک  یافته های 
نشر شد، نشان می دهد که نظامیان این کشور ۳9 
غیرنظامی افغان را به صورت غیرقانونی کشته اند که 
کودکان نیز شامل آن بوده اند. 19 سرباز آسترالیایی 

متهم به انجام این جنایت جنگی هستند.
این گزارش از سوی وزارت دفاع آسترالیا نشر شده 
است که تهیه آن زمان طوالنی را در بر گرفته است.

تاکنون عامالن این جنایت جنگی مشخص نشده 
است.

آسترالیا، هویت 1۳  ارتش  رییس ستاد  بور،  ریک 
سرباز را مشخص نکرد، اما گفت که آن ها از جمع 
19 سرباز فعلی و سابق نیستند که ممکن است با 

اتهامات کیفری روبه رو شوند.
این  به  صادرشده  اطالعیه های  که  است  گفته  او 

سربازان سپرده شده است.
از جانب دیگر، رویترز روز پنج شنبه گزارش داد که 
دست کم 10 سرباز آسترالیایی از صفوف نیروهای 

جمعه،  روز  ملی  دفاع  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
نام نهاد  ولسوال  که  کرد  اعالم  قوس  هفتم 
طالبان برای ولسوالی آب کمری والیت بادغیس 
در حمله هوایی نیروهای امنیتی کشته شده 
نام نهاد  ولسوال  از  ملی  دفاع  وزارت  است. 
امین اهلل  نام مال  به  این ولسوالی  برای  طالبان 

مشهور به خادم یاد کرده است.
جنگ جویان  ملی،  دفاع  وزارت  اعالم  طبق 
گروه طالبان شب گذشته در منطقه ی »کوک 
بادغیس  والیت  آب کمری  ولسوالی  چائیل« 
تجمع کرده بودند و قصد حمله بر این ولسوالی 

این کشور اخراج شده اند.
گزارشی که جنایت جنگی سربازان آسترالیایی را 
را  و 201۶  است، سال های 2005  کرده  برجسته 

در بر می گیرد.
این  نشر  از  پس  آسترالیا  نظامی  مقام   عالی ترین 

گزارش به صورت رسمی عذرخواهی کرد.
سربازان  جنگی  جنایت  گزارش  نشر  از  پس 
آسترالیایی، برخی از نهادهای حقوق بشری خواستار 
پرداخت غرامت به قربانیان و تأمین عدالت شده اند.

به نشر گزارش  ارگ ریاست جمهوری در واکنش 
وزارت دفاع آسترالیا مبنی بر بدرفتاری شماری از 
نظامیان این کشور در افغانستان، گفته است نشر 
تأمین شفافیت و  اقدام الزم به هدف  این گزارش 
کسب اطمینان از طی مراحل قانون رسیده گی به 

چنین قضایا می داند.

را داشتند.
نیروهای  که  است  گفته  ملی  دفاع  وزارت 
دفاع  چهارچوب  در  کشور  دفاعی  و  امنیتی 
عملیات  هوایی،  نیروهای  حمایت  با  و  فعال 

پیش گیرانه را در ساحه اجرا کرده اند.
این وزارت گفته است که مال امین اهلل مشهور 
به خادم، ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی 
افرادش  از  با هفت  بادغیس  آب کمری والیت 

کشته شده است.
گروه طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته 

است.

جرایم جنایی در پایتخت؛ 

افزایش مرگ ومیر مبتالیان کووید-۱۹؛

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی



۸صبح، کابل: نشر ویدیویی که جریان تخریب 
ولسوالی دهراوود  دارالمعلمین  تجهیزات  تاراج  و 
در  اخیر  روزهای  در  می دهد،  نشان  را  ارزگان 
شبکه های اجتماعی خبرساز شده است. مقام های 
محلی گروه طالبان را مسوول تخریب و تاراج این 
دارالمعلمین خوانده اند. این گروه اما دست داشتن 
دارالمعلمین  تاراج  و  تخریب  در  را  خود  افراد 

ولسوالی دهراوود رد کرده است.
احمدشاه ساحل، سخنگوی والی ارزگان می گوید 
که جنگ جویان گروه طالبان ابتدا این دارالمعلمین 

را تخریب و سپس آن را »چور« کرده اند.
ساحل گفت که طالبان پس از واردشدن به بازار 
ولسوالی دهراوود، برخی از دکان ها، مراکز تجارتی 
و تأسیسات دولتی را نیز ویران کرده و به تجهیزات 

آن را به تاراج برده اند.
می گوید  اما  طالبان  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
در  دهراوود  ولسوالی  دارالمعلمین  ساختمان  که 
جریان جنگ تخریب شده بود، اما در هنگام توقف 
جنگ مردم محل وسایل برخی از ادارات حکومتی 

را با خود برده اند.
مجاهد گفت که گروه طالبان این حادثه را بررسی 
کرده است و مشخص شده است که افراد این گروه 
گروه  افراد  او،  گفته  به  نداشته اند.  دست  آن  در 
طالبان مانع »چپاول« بیش تر وسایل این ادارات 

شده اند.
آگاهی  مردم  که  گفت  طالبان  گروه  سخنگوی 
به  متعلق  ساختمان  این  که  نداشتند  درست 

دارالمعلمین و یک مرکز تعلیمی است.
این  وسایل  گروه  این  افراد  که  شد  مدعی  او 
دوباره  را  و چوکی«  »میز  جمله  از  دارالمعلمین 

بازگردانده اند.
از  شماری  است،  شده  نشر  که  ویدیویی  در 
کودکان نیز دیده می شود که برخی از وسایل این 

دارالمعلمین را می برند.
دفتر والی ارزگان نیز با نشر خبرنامه ای گفته است 
که طالبان کودکان را مجبور به این کار کرده اند. 
در خبرنامه این دفتر آمده است که در ویدیوی 
گروه  جنگ جویان  واضح  صورت  به  نشرشده 
ولسوالی  دارالمعلمین  »تاراج«  حال  در  طالبان 
دهراوود دیده می شوند و این عمل در موجودیت و 

دستور این گروه انجام شده است.
مردم  برخی،  که  است  کرده  انتقاد  دفتر  این 
که  کرده اند  متهم  را  ارزگان  دهراوود  ولسوالی 
والی  دفتر  برده اند.  تاراج  به  را  دارالمعلمین  این 
ارزگان، زیر سوال بردن »تهذیب، مدنیت و معارف 
دوستی« مردم ارزگان از سوی برخی از شهروندان 

کشور را مورد انتقاد قرار داده است.

نیز  کابل  در  بریتانیا  سفارت  کابل:  ۸صبح، 
خواستار نهایی شدن فوری تشکیالت شورای عالی 

مصالحه ملی و فعال شدن این شورا شده است.
گذشته  روز  اروپا  اتحادیه  سیاسی  نماینده گی 
نیز خواست مشابهی را مطرح کرده بود. عبداهلل 
عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی از این 
خواست ها استقبال کرده و وعده داده است که 
مجمع رهبری این شورا به زودی تشکیل می شود.

سفارت بریتانیا روز جمعه، هفتم قوس در رشته 
توییتی نوشت که خواستار تشکیل فوری شورای 
برای  شورا  این  کار  و شروع  ملی  مصالحه  عالی 

هدایت و مدیریت گفت وگوهای صلح است.
بریتانیا تأکید کرده است که این شورا باید فراگیر 
باشد و از تکثر جامعه افغانستان نماینده گی کند 
تا به این ترتیب، دیدگاه های زنان، اقلیت ها و سایر 

گروه ها به طوری جدی مورد توجه قرار گیرد.
سفارت این کشور در کابل اعالم کرد که لندن 
از روند صلح به عنوان تنها راه ایجاد صلح پایدار 
حمایت  افغانستان  در  و خشونت  ختم جنگ  و 

می کند.
این سفارت پیش رفت در مذاکرات دوحه را برای 
از مرگ های غیرضروری مهم خوانده  جلوگیری 

است.
مشابه این خواست از سوی اتحادیه اروپا نیز مطرح 

برای  مردمی  دادخواهی  ستاد  بامیان:  ۸صبح، 
قربانیان انفجارهای چهارم قوس در والیت بامیان، 
هرچه  که  می خواهد  بامیان  محلی  حکومت  از 
رویدادهای  این  چگونه گی  به  پیوند  در  زودتر 
مرگ بار به خانواده های قربانیان و مردم این والیت 

وضاحت دهند.
این ستاد دادخواهی در نخستین اعالمیه ی خود، 
عدم پاسخ گویی مقام های محلی بامیان در مورد 
رویدادهای انفجاری روز سه شنبه هفته ی جاری 
را »اهانت به خون شهدا و مردم بامیان« دانسته 

است.
که  است  آمده  اعالمیه  این  ماده های  از  یکی  در 
اگر به زودترین فرصت توضیحات قناعت بخش به 
مردم ارایه نشود، آنان خواهان استعفای مقام های 
بامیان،  والی  انور رحمتی  از جمله سید  مسوول 
عبدالستار  و  پولیس  فرمانده  صافی  زبردست 

عزیزی، رییس امنیت ملی هستند.
ستاد دادخواهی برای قربانیان حادثه چهارم قوس، 
در ادامه تأکید کرده است که اگر مسووالن محلی 
جوانب مبهم انفجارهای تروریستی روز سه شنبه 
را برای مردم واضح نسازند، »انگشت شک و انتقاد 
والی  جمله  از  محلی  مقام های  سوی  به  مردم 
بامیان، قومندان امنیه و رییس امنیت ملی دراز 

خواهند شد.«
مقام های محلی و  بی توجهی  از  اعالمیه،  این  در 
حکومت مرکزی نسبت به جان باختگان و زخمیان 
رویدادهای انفجاری بامیان نیز انتقاد شده است. 
معترضان خواهان پرداخت غرامت به خانواده های 
زخمی ها  به  همه جانبه  رسیده گی  و  قربانیان 

شده اند.
معترضان و ستاد دادخواهی برای قربانیان، گفته اند 
اعتراض  از  حق شان  مطالبات  تمام  تحقق  که 
دست نخواهند کشید. معترضان هم چنان هشدار 
حکومت  و  محلی  اداره  صورتی که  در  داده اند، 
بی توجهی  شان  خواست های  به  نسبت  مرکزی 
کند، »مارش های مردمی و تظاهرات گسترده« را 

در روزهای آینده سازماندهی خواهند کرد.
روز سه شنبه، چهارم قوس، در پی دو انفجار مهیب 
در دو بخش پر ازدحام شهر بامیان، 1۸ نفر جان 

باختند و نزدیک به ۶0 تن دیگر زخمی شدند.

که  می گوید  ارزگان  والی  مطبوعاتی  دفتر 
فرزندانش  و  به خود  هیچ گاه  ارزگان  باشنده گان 
اجازه نمی دهند که مراکز علمی را ویران کنند. 
این دفتر تأکید کرده است که این کار از سوی 
طالبان انجام شده است و به هیچ وج به قوم، قبیله 

و منطقه ای خاص نسبت ندارد.
خواسته  مردم  از  ارزگان  والی  مطبوعاتی  دفتر 
است که این »عمل شرم آور« را به مردم ارزگان و 
به ویژه باشنده گان ولسوالی دهراوود نسبت ندهند. 
طالبان از سوی دفتر والی ارزگان متهم اصلی این 
عمل خوانده شده است که زمینه تخریب و تاراج 
تجهیزات دارالمعلمین ولسوالی دهراوود ارزگان را 

فراهم کرده است.
دارالمعلمین  ارزگان،  والی  دفتر  اعالم  طبق 
ولسوالی دهراوود از چندین سال به این سو فعال 
را ویران نکرد و زمانی که  بود و هیچ کسی آن 
گروه طالبان مرکز دهراوود را گرفتند، این عمل 

انجام شده است.
که  است  گفته  ارزگان  والی  دفتر  این،  بر  افزون 
ولسوالی،  پولیس،  فرماندهی  ساختمان های 
و  دکان ها  زراعت،  و  معارف  آمریت  شهرداری، 
مراکز تجارتی و خانه های مردم عادی نیز از سوی 

طالبان ویران شده است.
دارالمعلمین  تاراج  و  تخریب  حادثه  طالبان 
ولسوالی دهراوود ارزگان را یک »واقعه استثنایی و 
غیرنورمال« حالت جنگ توصیف کرده است و آن 
را به »دزدان فرصت طلب« نسبت داده  و گفته اند 
که مردم به صورت خودسرانه دست به این اقدام 

زده اند.
گروه طالبان با نشر مقاله ای که موقف رسمی اش 
را بازتاب می دهد، گفته  است که به کسی اجازه 
نمی دهد که به دارایی های عامه تعرض کند و نه 
هم افراد این گروه دست به چنین کاری می زنند.

تا  می کند  تالش  که  است  افزوده  گروه  این 
تجهیزات غارت شده را دوباره به دست آورند و 

عامالن آن  را مجازات کنند.
عقرب  ماه  سوم   2۳ در  ارزگان  محلی  مقام های 
عقب نیشنی نیروهای امنیتی از ولسوالی دهراوود 
این  به  طالبان  حمله  کردند.  تأیید  را  ارزگان 

ولسوالی پیش تر از آن صورت گرفته بود.
نیز  هلمند  والیت  در  این  از  پیش  مشابه  مورد 
به  طالبان  گسترده  حمله  از  پس  بود.  داده  رخ 
ولسوالی های  و  لشکرگاه  شهر  از  بخش هایی 
این  برق در  هلمند، تجهیزات یک سب استیشن 
والیت و قرارگاه ارتش به یغما رفت. گروه طالبان 
متهم شد که زمینه چپاول این سب استیشن برق 

را فراهم کرده است.

شده است. سفارت امریکا در کابل و نماینده گی 
غیرنظامی ناتو از آن حمایت کرده است.

این درخواست در حالی مطرح شده است که طبق 
اعالم برخی منابع از دوحه، هیأت مذاکره کننده 
ریاست  اما  رسیده اند،  توافق  به  طالبان  و  دولت 

جمهوری از این توافقات استقبال نکرده است.
در چنین شرایطی فعال بودن نهاد شورای عالی 
و  مذاکرات  و رهبری  ملی  که مدیریت  مصالحه 
تعیین خطوط آن را بر عهده دارد، مهم خوانده 

می شود.
توافق نامه  براساس  ملی  مصالحه  عالی  شورای 
سیاسی که در 2۸ ثور امسال از سوی محمداشرف 
غنی و عبداهلل عبداهلل امضا شد، ایجاد شد. این 
نهاد دارای تشکیالتی از جمله »کمیته رهبری« 

و »مجمع عمومی« است که تاکنون تشکیل آن 
اعالم نشده است.

صدور  با  سنبله  هشتم  در  غنی  محمداشرف 
فرمانی ۴۶ نفر را به عنوان اعضا و هیأت رهبری 

شورای عالی مصالحه ملی معرفی کرد.
فرمان  این  به  سنبله  دهم  در  عبدهلل  عبداهلل 
واکنش نشان داد و اعالم کرد که ایجاد شورای 
این  رییس  از صالحیت های  ملی  مصالحه  عالی 
را  ریاست جمهوری  فرمان  ایجاب  و  است  شورا 

نمی کند.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری روز 
گذشته گفت که کار روی تشکیل شورای عالی 
مصالحه ملی به شدت جریان دارد و توافقاتی نیز 

صورت گرفته است.

 

سپری  ماه  نیم  و  دو  دوحه،  در  دولت  هیأت  پرهزینه ی  اقامت  از 
شده است. تهیه ی کارشیوه ی مذاکرات صلح که نخستین مأموریت 
هیأت های دولت و طالبان بود، هنوز آماده نشده است. این اقامت 
شده  دولت  هیأت  مفرط  خسته گی  باعث  پرهزینه  و  طوالنی مدت 
است. اعضای هیأت برای رفع این خسته گی حاال به رخصتی نوبتی 
روی آورده اند. از همین رو، دیده می شود که آن ها به نوبت در حال 

رفت وآمد بین کابل و دوحه هستند. 
به رغم این خسته گی مفرط، امید به توافق روی کارشیوه ی مذاکرات 
صلح هنوز هم در گفتار اعضای هیأت دولت موج می زند. هم چنان با 
وجودی که از دید عموم، مذاکرات دوحه دچار بن بست شده است، 
اعضای هیأت اما وجود بن بست در مذاکرات را تأیید نمی کنند. از نظر 
آن ها، چیزی که از آن به بن بست تعبیر شده است، اختالف دیدگاه 
است که به زودی برطرف خواهد شد. از همین رو، هیأت دولت مصمم 
به ترک دوحه و یا توقف مذاکرات حتا برای یک بازه ی زمانی کوتاه 

هم نیست.
در سوی دیگِر میز، هیأت طالبان هم میلی به توقف و قطع مذاکرات 
ندارد. با این وجود، هنوز برای بازی در مرکز میدان آماده نیست و 
بازی در حواشی میدان را به نفع خود می داند. از این ترفند می توان 
دام،  این  از  استفاده  هدف  کرد.  تعبیر  سایه«  در  »مذاکره  دام  به 
سرگرم کردن رقیب به جزئیات و حواشی است؛ حیله ای که شرایط را 

آماده می کند تا تیر به موقع به هدف بخورد.
بزرگ ترین پشتوانه ی گروه طالبان در حال حاضر توافق نامه ی دوحه 
است. به ادعای این گروه، بخش هایی از مفاد این توافق نامه، به رغم 
شروع مذاکرات بین االفغانی، هنوز عملی نشده است. رهایی زندانیان 
باقی مانده ی طالبان از بند دولت و رفع کلیه ی تحریم ها در برابر این 
گروه، از مفاد مهم این توافق نامه است که واپسین شروط طالبان برای 

ادامه ی مذاکرات نیز بوده است.
هیأت طالبان هم چنان با بازی در حواشی با استفاده از دام »مذاکره 
در سایه« قصد دارد پای قطر و پاکستان را به صورت غیرمستقیم و از 
امریکا را به صورت مستقیم به این بازی بکشد. این گروه اما هیچ گاه 
توسل  این وجود،  با  است.  نکرده  اعتراف  داشتن چنین قصدی  به 
طالبان به حیله ی »مذاکره در سایه« تا این جای کار، فضای بازی را 

به نفع این گروه مدیریت کرده است.
یکی از اهدافی که طالبان از دام »مذاکره در سایه« به دست آورده اند، 
نقش تسهیل گری قطر است. هیأت دولت و طالبان حدود یک ماه 
دو طرف  بین  مذاکرات  تسهیل کننده ی  عنوان  به  قطر  روی  پیش 
توافق کردند. اگر هیأت طالبان از حیله ی »مذاکره در سایه« استفاده 
نمی کرد، شاید قطر به این جایگاه نرسیده بود. این یک فرصت تاریخی 
برای این کشور کوچک حوزه ی خلیج است تا آستانه ی بلندپروازی و 

قدرت سیاسی خود را به رخ دوستان و دشمنان خود بکشد.
گروه طالبان از جانب دیگر مدیون پاکستان است. برای ادای این َدین 
باید بازی را به شکلی انجام دهد که فرصتی برای کام جستن پاکستان 
از مذاکرات بین االفغانی حاصل شود. اشرف غنی که باری گفته بود 
پاکستان را منزوی کرده است، حاال در بحث صلح، گریزی جز سازش 
با پاکستان ندارد. تغییر این معادله بدون شک حاصل بازی طالبان 
در حواشی است. از همین رو، غنی در اولین اقدام، پس از سفر خان 
به کابل، فرمان رهایی زندانیان پاکستان را صادر کرد. این کار ممکن 

نبود؛ اما با دام »مذاکره در سایه« از سوی طالبان ممکن شد.
عمده ترین هدفی که طالبان در صدد رسیدن به آن است، دخالت 
مستقیم امریکا در مذاکرات بین االفغانی با تکیه بر توافق نامه ی دوحه 
است. این هدف هم با دام »مذاکره در سایه« از سوی طالبان در حال 
پی گیری است. تردیدی نیست که جانب امریکا مثل گذشته بار دیگر 
دولت افغانستان را برای تمکین به توافق نامه ی دوحه، تهدید به قطع 
کمک های مالی کند. هرچند دولت افغانستان گفته است که هیچ 

الزامی به پابندی به توافق نامه ی دوحه ندارد.
هیأت طالبان با بازی در حواشی، اهداف جانبی دیگری هم داشته 
است. از عمده ترین این اهداف، برقراری رابطه با چهره های سیاسی 
بیرون و داخل کشور بوده است. دفتر سیاسی طالبان در مدت دو 
و نیم ماه گذشته با این چهره ها در تماس بوده است. این تماس ها 
در آینده هم به هدف تحکیم روابط این گروه با این چهره ها ادامه 

خواهد یافت.
هدف اصلی که با دام »مذاکره در سایه« دنبال می شود، آماده کردن 
کلیه ی شرایط برای پذیرش »حکومت موقت« از سوی غنی است. 
توافق  آن  روی  نیز  امریکا  و  پاکستان  قطر،  که  را  نسحه ای  ظاهراً 
دارند، دولتی با همین ویژه گی است. سناریو طوری است که پیش از 
آتش بس باید »حکومت موقت« تشکیل شود و در جریان آتش بس، 
دو طرف روی تشکیل »حکومت جدید اسالمی« با هم بحث کنند. 
اما هدف هیأت دولت که برقراری آتش بس و شروع مذاکرات اصلی 
با حفظ دولت کنونی است، در نتیجه ی حیله ی »مذاکره در سایه« 
تاکنون به دست نیامده است. اگر این هیأت نتواند از این دام رهایی 
حاصل کند، هرگز به این دو هدف دست نخواهد یافت. با این حال، 
ماه  نیم  و  دو  مدت  که  سایه«  در  »مذاکره  دام  از  رهایی  الزمه ی 
می شود از سوی طالبان در دوحه پهن است، تغییر معادله ی جنگ 
است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد. دولت هم زمان با آن، 
دیپلماسی فعال برای جلب حمایت جامعه ی جهانی و سازمان های 

بین المللی از روند صلح مورد نظرش را نیز به کنار نگذارد.
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دارالمعلمین ولسوالی دهراوود ارزگان چگونه 

ویران شد و تجهیزاتش به یغما رفت؟

بریتانیا نیز خواستار نهایی شدن فوری تشکیالت شورای عالی مصالحه ملی شد

معترضان بامیانی: 
مسووالنی که غفلت 
کرده اند، برکنار شوند



اعجازالحق سامی

آمارهای  در  کاهش  با  هم زمان 
منابع  کابل،  جنایی  جرایم 
سوم  یک  که  می گویند 
پایتخت  جنایی  قتل های 
داشته  »ناموسی«  ریشه ی 
آمارهای  بر اساس  است. 
نهادهای امنیتی، از سال روان 
تا کنون حدود ۶۸ قتل ناموسی در پایتخت ثبت 
شده است که از این میان، ۶۳ مورد آن کشف شده 
در  دارد.  قرار  کشف  زیر  دیگر  مورد  پنج  و  است 
پیوند به این قضایا، حدود ۶0 نفر بازداشت شده اند 
و نزدیک به 50 تن دیگر زیر تعقیب هستند. این 
در حالی است که بیش تر این قتل ها از سوی مردم 
به »دزدی موبایل« ربط داده می شود. در این میان، 
چندین مورد از قتل های »برجسته« در پایتخت که 
مسایل  در  ریشه  داشت،  پی  در  را  مردم  انتقادات 
به  با توجه  ناموسی داشته است. گفتنی است که 
ادامه  و  قتل  از قضایای  برخی  ابعاد  بودن  پیچیده 
آمار  که  می رود  احتمال  آن،  پیرامون  بررسی ها 

قتل های ناموسی افزایش یابد.
در حالی که سطح جرایم جنایی پایتخت در روزهای 
اخیر کاهش یافته،  اما بررسی ادامه دار پرونده ها از 
سوی نهادهای امنیتی روشن ساخته است که برخی 
از قتل ها به دلیل خصومت ها صورت گرفته و ریشه 
ناموسی داشته است. یک منبع امنیتی به روزنامه 
۸صبح گفت، برخی از قتل ها در کابل که زیر نام 
و  دارد  ناموسی  پیوند  است،  شده  انجام  »دزدی« 
گرفته  صورت  خانواده گی  خصومت های  بر اساس 
است. هرچند مواردی از این قتل ها مشخص شده 
از ذکر آن  بر دالیلی  بنا  روزنامه ۸صبح  اما  است، 
خودداری می کند. این منبع می گوید که قتل های 
ناموسی و خصومت های خانواده گی در واقع حدود 
تشکیل  را  پایتخت  جنایی  قتل های  درصد   ۳۳
می دهد. در چند مورد از این قتل ها، به وضوح دیده 
شده است که مردم آن ها را به »دزدی« موبایل ربط 

آمارهای وزارت صحت عامه نشان می دهد که میزان 
است.  یافته  افزایش  کرونایی  بیماران  مرگ ومیر 
در  تنها  کووید-19  بیمار   71 آمارها،  این  براساس 
این  بر  افزون  باخته اند.  جریان هفته ی گذشته جان 
شمار  و  کرونا  به  ابتال  موارد  آزمایش   میزان  موارد، 
اما  شده،  بیش تر  اخیر  روزهای  جریان  در  مبتالیان 
مسووالن  است.  یافته  کاهش  بهبودیافته ها  درصد 
»نگران کننده«  را  وضعیت  عامه  صحت  وزارت  در 
توصیف می کنند و می گویند که اگر وضعیت چنین 
ادامه یابد، میزان مبتالیان به کرونا تا اول حمل سال 
آینده به حدود 95 هزار نفر و شمار جان باخته گان به 
شش هزار و 200 نفر می رسد. این وزارت اما تصریح 
می کند که برای مبارزه با موج دوم کرونا، آماده گی 
گرفته و تغییرات زیادی در شیوه مبارزه با کرونا به 
کاهش  برای  عامه  صحت  وزارت  است.  آمده  وجود 
انتشار این ویروس گزینه های »محدودیت های قسمی 
برای کاهش ازدحام«، »افزایش ظرفیت  تشخیصی«، 
رعایت  شدن  »اجباری  درمانی«،  کادر  از  »حفاظت 
نکات صحی در ادارات دولتی و خصوصی« و »سرعت 
در تامین نیازهای تدارکاتی شفاخانه ها« را روی دست 
دارد. با این حال، مسووالن می گویند که با توجه به 
دوباره طرح  کردن  اجرایی  مردم،  اقتصادی  وضعیت 
اما  صحی  آگاهان  از  شماری  است.  منتفی  قرنطین 
معتقد اند که ضعف در نهادهای صحی هنوز وجود 
برای  عامه  صحت  وزارت  جدید  برنامه های  و  دارد 

مقابله با ویروس کرونا کافی نیست.
وزارت صحت عامه می گوید که میزان ابتال به ویروس 
کرونا در چهار هفته ی اخیر به گونه ی نگران کننده ای 
افزایش یافته است. بر اساس آمارهای این وزارت، 71 
در جریان هفته ی گذشته جان  تنها  کرونایی  بیمار 
باخته اند. این آمار در چهار هفته ی اخیر به بیش از 
آزمایش های  میزان  ترتیب  بدین  می رسد.  تن   150
کرونا و شمار مرگ ومیر در یک هفته ی اخیر بیش تر 
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ناموسی تثبیت کرده است. از میان این افراد، ۶۳ 
تن بازداشت شده  و ۴7 تن دیگر فرار کرده اند. با این 
حال، تالش های پولیس برای بازداشت این مظنونان 

هم چنان ادامه یافته است.
منابع معتبر در نهادهای امنیتی هرچند بر تالش های 
پولیس برای تامین امنیت شهروندان تاکید دارند، 
اما می گویند که شهروندان پس از رویدادهای قتل، 
به گونه ی »ناعادالنه« در مورد آن  قضاوت می کنند 
و آن را به دزدی موبایل و راه زنی ربط می دهند. این 
در حالی است که بیش تر این موارد از قتل ها پس از 
بررسی های ابعاد آن روشن می شود. پیش تر چندین 

گفته ی  وی، وزارت صحت عامه برای کاهش انتشار 
ویروس پیشنهادهایی را به کابینه ارایه کرده است که 
از این میان، طرح بستن ُهتل های عروسی بخشی از 
آن است. بر اساس این طرح، ُهتل های عروسی بسته و 

نهادهای آموزشی تعطیل شد.
کسب  به  توجه  با  که  می گوید  عامه  صحت  وزارت 
تجربه  از مبارزه با موج اول ویروس کرونا و با توجه به 
وضعیت بد اقتصادی، رفتن به سوی قرنطین گزینه ی 
کاهش  برای  وزارت  این  رو  این  از  نیست،  مناسبی 
میزان مبتالیان به این ویروس گزینه های دیگری به 
جز قرنطین عمومی را روی دست است. بانو جعفری 
از »کار روی مراقبت های خانه گی برای بیمارانی که 
شفاخانه ای  »مراقبت های  دارند«،  مناسب  وضعیت 
برای بیمارانی که وضعیت شان وخیم است« و »رعایت 
نکات صحی از سوی مردم« به عنوان طرح بدیل برای 
کاهش انتشار ویروس کرونا یاد کرد. او گفت که برای 
مبارزه  بهتر با ویروس کرونا، وزارت صحت عامه رعایت 
نکات صحی در ادارات دولتی و خصوصی را اجباری 

ساخته است. 
ارتقای  روی  کار  اکنون  هم  که  افزود  جعفری  بانو 
مبتالیان،  بیش تر  برای تشخیص  ظرفیت البراتوارها 

مورد قتل در کابل ثبت شده و زیر جو رسانه های 
اجتماعی، به آن ها برچسب دزدی زده شده است. 
در این میان، حتا برخی از موارد اختطاف نیز وجود 
دریافته  بررسی هایش  ادامه  در  پولیس  اما  داشته،  
خصومت های  بر اساس  رویدادها  این  که  است 
شخصی صورت گرفته یا ریشه ناموسی داشته است.
روز  داخله،  امور  وزارت  سخنگوی  آرین،  طارق 
که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  قوس،  هفتم  جمعه، 
بخش بزرگی از قتل ها ریشه ی ناموسی دارد، اما بنا 
بر مسایل خانواده گی زیاد انعکاس نمی یابد و اولویت 
آن »قتل« گفته می شود. او افزود که به دلیل بحث 
تقویت فرهنگ انتقام جویی در کشور، افرادی بنا بر 
عقده مندی و نزاع خانواده گی دست به این نوع قتل  
می زنند. به گفته ی آقای آرین، مهار این گونه موارد 
کار ساده ای نیست و نیاز به فرهنگ سازی و بحث  
امیدواری  کرد  ابراز  دارد. وی  نهادینه خانواده گی 
که با بلند بردن سطح آگاهی، دانش و درک، این 

فرهنگ با گذشت زمان از بین برود.
قتل های  که  می شود  حالی شریک  در  آمارها  این 
پایتخت،  ویژه  به  نقاط کشور،  از  برخی  در  مرموز 
افزایش یافته است. به گفته ی منابع امنیتی،  ابعاد 
از  پس  معمول  گونه ی  به  قتل  رویدادهای  واقعی 
بررسی ها روشن می شود. بدین ترتیب مواردی نیز 
زمان،  گذشت  با  دارد  احتمال  و  است  شده  ثبت 
نهادهای  یابد.  افزایش  ناموسی  قتل های  میزان 
از  گزارش های شان  در  نیز  پیش تر  بشری  حقوق 
قتل های ناموسی ابراز نگرانی کرده  بودند. بر اساس 
کشور  سراسر  در  سال 1۳92  در  که  بررسی هایی 
ناموسی  قتل  مورد  از ۴00  بیش  بود،  شده  انجام 

ثبت شده بود.

تخصیص بودجه برای حفاظت از کادر درمانی، تامین 
نیازهای تدارکاتی شفاخانه ها و آگاهی دهی ادامه دارد. 
به باور معصومه جعفری، این موارد در واقع تفاوت در 

برنامه ها را نسبت به موج اول کرونا نشان می دهد. 
با  که  می کند  تصریح  هم چنان  عامه  صحت  وزارت 
شامل ساختن سکتور خصوصی در تشخیص ابتال به 
ویروس کرونا، این وزارت هم اکنون توانایی تشخیص 
بانو جعفری  دارد.  را  روز  در یک  آزمایش  هزار  پنج 
افزود که برای افزایش ایمنی کادر درمانی، خواستار 
ده درصد کمک بیش تر از سوی بانک جهانی شده اند. 
این خواست در حالی مطرح می شود که چندی پیش 
سه تن از کارمندان صحی به دلیل ابتال به ویروس 

کرونا درگذشتند. 
هم زمان با اعالم آماده گی وزارت صحت عامه، برخی 
از آگاهان صحی به این باور اند که ضعف در نهادهای 
صحی هنوز پابرجا است و نیاز است تا بیش تر کار شود. 
محمدنوروز حقمل، استاد دانشگاه لندن و متخصص 
سیستم صحی، به روزنامه ۸صبح گفت که در طرح 
وزارت صحت عامه، به ویژه در بخش ایمنی کارمندان 
صحی و اهتمامات صحی در شفاخانه هایی که امراض 
وخیم در آن جا تداوی می شوند، کاستی هایی وجود 
دارد. به گفته ی وی، حدود شش درصد مرگ ومیر از 
میان کادر درمانی است و وزارت صحت عامه نتوانسته 
حتا تجهیزات محافظتی را برای کارمندان صحی مهیا 

کند. 
الی   1۸ به  کرونا  به  ابتال  میزان  افزایش  با  هم زمان 
29 درصد، نگرانی های شهروندان پیرامون ابتال به این 
ویروس و این که کشور دوباره به قرنطین خواهد رفت، 
بیش تر شده است. وزارت صحت عامه اما می گوید که 
مردم باید وحشت زده نشوند و نکات صحی را رعایت 

کنند.
بر اساس آمارهای رسمی، ۴5 هزار و ۸۴2 مورد مثبت 
کرونا در کشور ثبت شده است که از این میان ۳۶ 
هزار و 295 تن بهبود یافته  و یک هزار و 7۴0 تن 
کرونا  فعال  موارد  ترتیب  بدین  باخته اند.  دیگر جان 
در کشور به هفت هزار و 5۳5 تن می رسد. این آمار 
تا یک ماه پیش به حدود چهار هزار تن کاهش یافته 
بود. گفتنی است که این آمارها پس از آزمایش حدود 
150 هزار مورد مشکوک کرونا در سراسر کشور ثبت 

شده است.

داده اند، اما بررسی نشان داده که خاستگاه این نوع 
قتل ها خصومت های شخصی و مسایل ناموسی بوده 

است.
هم زمان با این،  آمارها در وزارت امور داخله نیز نشان 
می دهد که از آغاز سال روان تا بیست وسوم عقرب، 
۶۸ قضیه از قتل های ناموسی در پایتخت ثبت شده 
است. بر اساس معلومات این نهاد، در این قضایا ۶۸ 
تن کشته شده اند. از میان این موارد حدود ۶۳ مورد 
کشف شده است و تنها پنج مورد دیگر زیر کشف 
از  پس  هم چنان  وزارت  این  دارد.  قرار  بررسی  و 
بررسی هایش، 110 مظنون را در پیوند به قتل های 

کاهش  بهبودیافته گان  درصد  آن  برخالف  اما  شده، 
یافته است. 

در  عامه،  صحت  وزارت  سخنگوی  سمسور،  اکمل 
بسترهای  بیش تر  که  گفت  خبری  نشست  یک 
شفاخانه های کووید-19 در مرکز و والیات از بیماران 
صورت  در  وی،  گفته ی  به  است.  شده  پر  کرونایی 
ادامه این وضعیت شمار واقعات مثبت به 95 هزار نفر 
می رسد، اما در صورتی که 95 درصد مردم از ماسک 
کاهش  نفر  هزار  هفت  به  شمار  این  کنند،  استفاده 
ادامه وضعیت  با  او هم چنان گفت که  خواهد یافت. 
موجود و بی اعتنایی مردم به اصول بهداشتی، شمار 
تلفات ناشی از کرونا تا اوایل ماه حمل به شش هزار 
و 200 فوتی خواهد رسید، اما در صورت استفاده 95 
درصد شهروندان از ماسک، این آمار نیز به دو هزار 

مورد فوتی کاهش می یابد.
که  می گویند  عامه  صحت  وزارت  در  مسووالن 
با  مقابله  برای  را  متفاوت تری  و  جدید  برنامه های 
موج دوم کرونا طرح ریزی کرده اند. معصومه جعفری، 
روزنامه  به  عامه،  صحت  وزارت  سخنگوی  معاون 
۸صبح گفت که این وزارت برای مقابله با موج دوم 
کرونا، طرحی جامع و مفصل را روی دست دارد. به 

جرایم جنایی در پایتخت؛ 
یک سوم قتل ها ریشه ی »ناموسی« دارد

افزایش مرگ ومیر مبتالیان کووید-۱۹؛ 
در هفته ی اخیر بیش از ۷۰ بیمار 

جان باخته اند

حسیب بهش
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این  بر گزار شد. در  کنفرانس بن در دسامبر 2001 
کنفرانس اکثر کشورهای جهان به شمول شخصیت های 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان شرکت کردند. 
در کنفرانس بن برای افغانستان چارچوب پیش رفت و 
توسعه تعیین شد. این کنفرانس آغاز حرکت افغانستان 
در مسیر تغییرات مثبت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 

بود. 
در فضایی که کنفرانس بن برگزار شد، بخش بزرگ 
و  داشت  قرار  طالبان  سلطه ی  تحت  افغانستان 
شهروندان این سرزمین در خفقان سیاسی و اجتماعی 
به سر می بردند. تمام زیربناهای کشور تخریب شده بود. 
حقوق بشر، حقوق زنان، تعلیم و تحصیل، دولت داری، 
آزادی بیان، فعالیت های فرهنگی - هنری، کثرت گرایی 
اجتماعی و حتا امید به زنده گی در افغانستان مفاهیم 

بیگانه و فراتر از تصور و ذهن جمعی افغان ها بود. 
کنفرانس ژنو )کنفرانس بین المللی افغانستان( به تاریخ 
از  متفاوت  بسیار  فضای  در  اکتوبر 2020  و 2۴   2۳

کنفرانس بن برگزار شد. 
با  را  ساله   19 مسیر  یک  افغان ها  ژنو،  تا  بن  از 
مصائب  و  با مشکالت  البته  ارزشمند،  دست آوردهای 
 19 مسیر  این  تحلیل،  این  در  پیموده اند.  کمرشکن 

ساله در قالب سه موضوع بررسی می شود.

اول؛ دست آوردهای افغانستان در 19 سال
دست آوردهای  افغانستان  اخیر،  دهه ی  دو  در 
آن  مورد  چند  ادامه  در  که  است  داشته  ارزشمندی 

یادآوری می شود.
تصویب قانون اساسی، به عنوان وثیقه ی ملی و دیگر 
قوانین در بخش های مختلف توانسته است، زنده گی ما 
را بر اساس قرارداد اجتماعی در چارچوب قوانین نظم 

و نسق دهد.
دولت سازی یکی از اصول اساسی بود که در کنفرانس 
در  افغانستان  اخیر  دهه ی  دو  در  شد.  مطرح  بن 
عرصه ی دولت سازی موفقیت خوبی کسب کرده است 
و دولت سازی در افغانستان تبدیل به گفتمان ملی و 

جهانی شده است.
حقوق بشر یکی از گفتمان های مطرح در افغانستان 
و  تحصیل کرده گان  جمله  از  افغان ها  اکثر  و  است 
اصل  یک  عنوان  به  را  بشر  حقوق  روشن فکران، 

پذیرفته اند و خود را ملزم به رعایت آن می دانند.

امروز در  از نظام های سیاسی است که  جمهوریت یکی 
متفاوت  و  به شکل های مشابه  دنیا  از کشورهای  خیلی 
مرسوم است. افغانستان در تاریخ سیاسی خویش، نظام 
جمهوری را با اشکال سه گانه در مقاطع مختلف تجربه 
کرده است. جمهوریت داوود خان بعد از فروپاشی نظام 
سلطنت خاندانی و میراثی، جمهوری دموکراتیک خلق 
جمهوری  نظام  و  میالدی  هشتاد  و  هفتاد  دهه های  در 
اسالمی افغانستان در نوزده سال اخیر تجربه شده است. 
سال  دوصدوهفتاد  در  که  است  کشوری  افغانستان  اما 
است.  بوده  مختلف  سیاسی  نظام های  شاهد  گذشته، 
نظام شاهی و یا سلطنتی مطلقه و موروثی قبیله محور، 
شاهی مشروطه با اصالت تبارگرایانه، نظام جمهوریت بر 
بنیاد برتریت قومی، نظام سیاسی با دیدگاه کمون گرایانه 
اسالمی  نظام های  قالب جمهوری دموکراتیک خلق،  در 
چارجوب  در  تحکم محور  و  سیاسی  اسالم  قرائت  با 
حکومت اسالمی مجاهدین، نظام امارت اسالمی با روایت 
انعطاف ناپذیر اسالم سیاسی و محق خواندن خویش و رد 
دیگری و در نهایت در سال های پسین، نظام جمهوری 
اسالمی افغانستان بر بنیاد قانون اساسی و به ظاهر اصالت 
به حاکمیت مردمی، در کشور به تجربه گرفته شده است. 
جامعه،  بدنه ی  در  پویایی  میزان  و  فکری  شرایط 
به  بایست  بستر  آن  در  است که  نظامی  تعیین کننده ی 
وجود آید. به این معنا که باید نظام سیاسی در خدمت 
باشد.  مردم  نیازهای  پاسخ گوی  و  تعریف شود  مردم  به 
که  ذیل  چندگانه ی  محورهای  نوشته  این  در  بنابراین، 

روشن کننده ی بحث است، مورد تحلیل قرار می گیرد. 

جامعه ی  جمهوریت:  پاسخ گویی  و  جامعه  پویایی   .1
با توجه به تجربه ی  با درک شرایط جهانی و  افغانستان 
و  خواسته ها  است.  جمهوریت  نظام  خواهان  گذشته، 
مطالبات اجتماعی و سیاسی مردم افغانستان را تنها نظام 
مردم  و حاکمیت  قراردادهای جمعی  بنیاد  بر  جمهوری 
و هوشیاری جمعی  فرهنگی  لحاظ  به  برآورده می سازد. 
نسبت به سرنوشت جمعی با گرایش عقالنی، سزوار این 
است که نظام مبتنی بر قانون، بر این بستر حکومت کند. 
نگاه نوین جوانان تحصیل کرده و زنان مکتب دیده، ناشی از 
رشد سواد و با خبری از دنیای مدرن، این زمینه را کاماًل 
و  قانونی  پایه های  با  جمهوری  نظام  که  می کند  مساعد 

در  برابری جنسیتی  و  زنان  گفتمان حقوق  و  ادبیات 
ذهن اجتماعی و جمعی ما مطرح است. حضور بانوان 
در شورای ملی، نهادهای دولتی و خصوصی، جامعه ی 
مدنی و رسانه های افغانستان قابل دید و تأثیرگذار است.

جامعه ی مدنی، یکی از ارکان موثر جامعه ی افغانستان 
را تشکیل می دهد. فعاالن جامعه ی مدنی در تغییرات 

اجتماعی و فکری نقش ارزنده دارند. 
آزادی بیان، جزء فرهنگ و جوهر وجودی افغان ها شده 
است. خبرنگاران و رسانه های آزاد افغانستان در تقویت 
و نهادینه سازی آزادی بیان، نقش اساسی دارند و در 

این راستا قربانی های را نیز متحمل شده اند.
از  یکی  عنوان  به  تربیه  و  تعلیم  جامعه شناسی،  در 
نهادهای اجتماعی مطرح است. امروز ما شاهد تعلیم 
و تربیه ی فراگیر در سراسر کشور هستیم. بیش تر از 
کشور  مکاتب  در  پسر  و  دختر  دانش آموز  میلیون   9

مصروف فراگیری تعلیم و تربیه اند. 
تحصیالت عالی در افغانستان رشد بسیار سریع داشته، 
والیات  تمام  در  دولتی  عالی  تحصیالت  نهادهای 
اکثر  در  نیز  خصوصی  عالی  تحصیالت  نهادهای  و 
هفت صد  از  بیش تر  شاید  است.  فعال  کشور  والیات 
هزار محصل در دانشگاه های کشور مصروف فراگیری 

تحصیالت عالی اند.
در بخش خدمات صحی، مخابراتی، حمل و نقل، مسکن 

و خدمات شهری دست آورهای قابل مالحظه داریم.

دوم؛ جنایات تروریستان در 19 سال 
افغانستان در دو دهه ی اخیر مسیر پر ثمری را طی 
فعالیت های  طریق  از  تروریستان  اما  است.  کرده 
افغانستان  مردم  حرکت  بطی شدن  باعث  تروریستی 
به  دست  تروریستان  شده اند.  پیش رفت  مسیر  در 
کشتار و جنایات نابخشودنی زده اند. اگر تمام جنایات 
تروریستان در این دو دهه مکتوب شود، یک لیست 
طویل و وحشتناک به وجود می آید. در ادامه به چند 

مورد اشاره می شود. 
12 عقرب 1۳99 تروریستان باالی دانشگاه کابل حمله 
کردند که در آن 22 تن از دانش جویان کشته و ۴0 
تن زخمی شدند. این حمله آرامش فکری متفکران و 

عدالت محور در افغانستان مستحکم شود. جامعه و الیه های 
مختلف آن خواهان تشریک جدی در تعیین سرنوشت شان 
در معادالت سیاسی و مدیریت کالن اجتماعی اند. این کار 

جز با داشتن نظام جمهوری، ممکن نیست. 

ساختارهای  عادالنه:  ساختارهای  وجودآوردن  به   .2
مدیریتی در سطح کالن، تعیین  کننده ی میزان ترقی و 
توانسته  تا هنوز  این ساختارها،  پیش رفت جامعه است. 
وجود  به  را  آشکار  بی عدالتی های  افغانستان  در  است 
جمهوریت  نظام  از  افغانستان  مردم  انتظار  پس  بیاورد. 
آن  موجودیت  در  که  است  این  قانون گرا  و  مردم محور 
نظام  برسند.  مردمی  و  عادالنه  ساختارهای  به  بتوانند 
در  را  ساختارها  که  دارد  را  ظرفیت  این  جمهوریت 
افغانستان مبتنی بر اصالت خدمت به مردم ترسیم کند. 
این  جمهوری  نظام  موجودیت  در  می توانیم  ما  یعنی 
گفتمان را با جدیت، متانت و به صورت منطقی به وجود 
بیاوریم تا منتج به نتایج عادالنه و مردم پسند در افغانستان 
شود. در نظام جمهوریت این امکان به صورت بالقوه وجود 
دارد؛ زیرا ایجاد تشکل های سیاسی و نهادهای اجتماعی 
با گرایش های اصالح طلبانه را در چتر نظام جمهوریت به 
صورت بالفعل می توان تعریف کرد. در حالی که این فرصت 
در بنیاد نظام امارتی با دیدگاه ایدیولوک وجود ندارد؛ زیرا 
اساس تیوریکی آن، اصالت مردمی ندارد و از جای دیگر 

ناشی می شود.

بر  جمهوری  نظام  عامه:  خدمات  ارایه ی  و  شفافیت   .۳

دانشمندان جهان به شمول »نوام چامسکی« فیلسوف 
و زبان شناس امریکایی را برهم زد.

آماده گی  کورس  باالی  تروریستان   1۳97 اسد   2۴
انجام  انتحاری  حمله ی  کابل  شهر  در  موعود  کانکور 
دادند که در نتیجه ی آن 117 دانش آموز بی گناه کشته 

و زخمی شدند.
1 حوت 1۳۸9 تروریستان باالی کابل بانک در شهر 
جالل آباد حمله کردند که در آن بیش تر از 11۳ تن 

کشته و زخمی شدند. 
۳0 اسد 1۳9۴ تروریستان و دشمنان آزادی بیان باالی 
کارمندان تلویزیون طلوع در شهر کابل حمله کردند که 
7 تن از کارمندان این رسانه کشته شدند و در حدود 

27 تن از شهروندان بی گناه کشور زخم برداشتند. 
است.  وحشتناک  و  طویل  بسیار  جنایات  این  لیست 
هزینه های  دست،  این  از  فاجعه باری  رخدادهای 
سنگینی را بر مردم افغانستان تحمیل کرده است. اگر 
تروریستان در این دو دهه در مسیر پیش رفت و ترقی 
مردم افغانستان با اجرای حمالت وحشیانه مانع ایجاد 
مراتب  به  جایگاه  در  سرزمین  این  امروز  نمی کردند، 

بهتر قرار داشت.
سوم؛ کنفرانس ژنو، امید مجدد به آینده ی روشن

سازمان   ۳2 و  کشور   ۶۶ اشتراک  با  ژنو  کنفرانس 
به  رسیدن  تا  ساله  مسیر 19  برگزار شد.  بین المللی 
اما  است؛  بوده  پرچالش  افغان ها  برای  ژنو  کنفرانس 

دست آوردهای ارزشمندی دارد. 
کنونی  شرایط  در  ژنو  کنفرانس  موفقانه ی  برگزاری 
است.  برخوردار  افغانستان  برای  حیاتی  اهمیت  از 
افغانستان در  بین المللی  جامعه ی جهانی و هم کاران 
این کنفرانس به صورت فعال شرکت کردند. جمهوری 
جهانی،  هم کاران  با  هماهنگی  در  افغانستان  اسالمی 
و  کرد  مدیریت  درست  صورت  به  را  کنفرانس  این 

نتیجه ی خوب برای مردم افغانستان به ارمغان آورد.
برای  دالر  میلیارد   1۳ حدود  در  کنفرانس  این  در 
افغانستان کمک صورت گرفت. کشورها و سازمان های 
بین المللی شرکت کننده در کنفرانس، طی اعالمیه ی 
با  معنادار  و  جامع  صلح  روند  خواستار  ماده ای،   19
مذهبی  نژادی،  گروه های  و  جوانان  زنان،  مشارکت 

مأمور  حاکمیت،  بستر  عنوان  به  مردم  به  توجه  اساس 
است تا در خدمت مردم و توده های جامعه باشد. در نظام 
بایست  سیاسی  رهبر  نظام ها،  سایر  برخالف  جمهوریت 
این  وقتی  مردم.  بر  خدا  سایه ی  نه  باشد،  مردم  خادم 
خدمات برای مردم و جامعه مهیا شود، جامعه به عدالت 
و پیش رفت نایل می شود. مردم در نظام جمهوری از نهاد 
سیاسی و از سازمان سیاسی در جامعه توقع خدمت دارند 
نیازهای  به  توجه  خدمت رسانی،  در  شفافیت  آقایی.  نه 
مردم و بهبود سطح زنده گی شهروندان از وظایف اصلی 
دولت است. در نظام جمهوریت این امکان وجود دارد که 
اجتماعی و سیاسی  به دادگاه  را  مردم حاکمان مستبد 
را  آنان  دموکراتیک  روندهای  با  بتوانند  حتا  و  بکشانند 
از  ناشی است  این موضوع  از سکوی قدرت خلع کنند. 

پایگاه های مردمی جمهوریت. 

۴. رفع نیروی واپس گرای تعصب: ترویج نظام جمهوری 
در  اجتماعی  عدالت  و  برابری  تفکر  نهادینه شدن  و 
جامعه با سازکارهای که در نکات باال ذکر شد، زمینه ی 
هم دیگرپذیری را در کشور فراهم می سازد. در فضایی که 
تعصب  عقب گرای  نیروی  باشد،  اصل  آن  در  هم گرایی 
خود را کم تر نشان می دهد و یا حداقل این فرصت مهیا 
برابر  می شود که دیگران در چوکات نظام جمهوری در 
تعصب  و تبعیِض نظام مند سازمان سیاسی، ایستاده گی 
نظام جمهوری  بکشانند.  به چالش  را  روند  این  و  کنند 
اسالمی که بر بنیادهای اساسی مردم ساالری شکل پیدا 
حدی  تا  جامعه  در  را  مخرب  نیروهای  می تواند  کند، 

و  مدنی  جامعه ی  نقش  آنان  شدند.  اقلیت ها  سایر  و 
رسانه های مستقل را در راستای ایجاد افغانستان واحد، 
مستقل، صلح آمیز و دموکراتیک حایز اهمیت دانستند. 
باالی  سطح  از  بین المللی  سازمان های  و  کشورها 
افغانستان  در  تروریستی  و حضور گروه های  خشونت 
ابراز نگرانی و آن را محکوم و بر تقویت نیروهای امنیتی 
افغانستان به منظور تأمین امنیت و مبارزه  و دفاعی 
و  کشورها  این  هم چنان  کردند.  تأکید  تروریسم  با 
قانون  حاکمیت  و  حکومت داری  بهبود  بر  سازمان ها 
مولفه های  از  یکی  منحیث  انتقالی  عدالت  به شمول 

اساسی روند جاری صلح، تمرکز کردند. 
به  آینده  در  تا  است  شده  تقاضا  جهانی  جامعه ی  از 
حمایت مالی خویش از افغانستان به هدف کمک به 
بازسازی  صلح،  به  رسیدن  برای  سرزمین  این  مردم 
اسالمی  جمهوری  خواست  از  دهد.  ادامه  توسعه  و 
بازار(  ایجاد  و  دولت  سازی  صلح،  )برقراری  افغانستان 

حمایت شده است. 
زمینه های  در  دست آوردها  حفظ  بر  نهایت،  در 
سال  از  که  انکشافی  و  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی، 
2001 تاکنون به دست آمده است، به شمول پابندی 
بین المللی  تعهدات  به  احترام  و  قانون  حاکمیت  به 
افغانستان تأکید شده است. از ارزش های حقوق بشری، 
آزادی های  بیان،  آزادی  تربیه،  و  تعلیم  زنان،  حقوق 
مدنی، کثرت گرایی سیاسی و مذهبی و پیش رفت های 
فرهنگی و هنری می توان به عنوان دست آوردهای دو 
دهه ی اخیر افغانستان نام برد. برگزاری کنفرانس ژنو 
و تعهد هم کاری جامعه ی جهانی در قبال افغانستان، 
نشان داد که جهان هم چنان در کنار افغانستان است.

جهاِن  در  پیش رفت  و  توسعه  که  آن جایی  از 
درهم تنیده  ی امروز بدون هم کاری، تعامل و مشارکت 
جهانی امکان پذیر نیست، کنفرانس ژنو روزنه ی مطمئن 
به آینده ی روشن افغانستان باز کرد. در این کنفرانس، 
جامعه ی جهانی اعتماد و پشتیبانی اش را از افغانستان 
اعالن کرد. بنابراین نیاز است در سطح داخلی میان 
در  و  آید  به وجود  اجماع الزم  اقشار مختلف جامعه 
مصرف کمک های کشورها و سازمان های بین المللی، 

شفافیت تأمین شود.

کاهش دهد و مردم می توانند دولت را وادار به پذیرش 
خواست های مشروع کنند.

5. تقویت ارزش های حقوق بشری: تنها نظام جمهوری 
استوار بر اساسات دموکراتیک می تواند به ارزش های حقوق 
بشری احترام داشته باشد. این چنین نظام ها مردمی است 
و ارزش های عامه ی انسان ها را احترام می کند و در حفظ 
آن متعهد است. نظام سیاسی که به مردم صرف به عنوان 
رعیت نگاه کند، طبیعی است که به ارزش های مردم محور 
توجه نمی کند. آزادی، حق زنده گی، آزادی بیان و حقوق 
اساسی دیگر که در چوکات نظام جمهوری قابل اعمال 
است، در نظام های دیگر سیاسی، به خصوص نظام هایی 
که با روحیه ی توتالیتاریسم نفس می کشند، قابل تعریف 

نیست. 

انسان محورانه در سطح  با نظم و مطالبات  ۶. هم گرایی 
جهانی: ملل های مختلف در سطح جهان در تاریخ خویش 
تجربه های تلخ و ضد انسانی فراوان دارند. بخشی از این 
تجربه ها از نظام های سیاسی که بر آن جوامع حاکمیت 
انسانی  جوامع  امروز  لذا  است؛  گرفته  نشأت  داشته اند، 
آن،  بزرگ  در چتر  که  اند  نظام سیاسی  تعریف  پی  در 
بتوانند آرامش و بهبود زنده گی انسان ها را فارغ از نژاد، 
کنونی  نسخه ی  سازند.  مهیا  مذهب  و  دین  رنگ،  قوم، 
مردم گرایی  بنیاد  بر  انسانی  نسبتاً  مدیریت  برای  بشر 
در عرصه ی سیاسی، نظام جمهوری است. افغانستان به 
عنوان جامعه ی آسیب پذیر از این ناحیه، با داشتن نظام 
جمهوری بر شالوده های اصل عدالت اجتماعی و برابری 
افغانستان،  شهروندان  عنوان  به  سرزمین  این  مردمان 

می تواند در هم گرایی  جهانی قرار گیرد. 
با این وصف و با توجه به شاخصه هایی که در پیوند به 
جا  این  به  دارد،  وجود  نظام جمهوری  و  مردم  زنده گی 
می رسیم که مردم از نظام جمهوری اسالمی در افغانستان 
این  دارند.  اجتماعی  عدالت  اصل  بنیاد  بر  توقع خدمت 
به  بتواند  بایست  به عنوان چتر سیاسی در کشور  نظام 
دردهای مردم مرحم شود. مردم بستر اساسی حاکمیت 
اما  است؛  مردم  خواسته ی  نیز  جمهوری  نظام  و  است 
انتظار از این نظام، کارکرد عادالنه ی آن در راستای بهبود 

و ترقی زنده گی مردم است.

مهدی شیرزاد
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبیعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
  شماره تماس: 0781235040

info@ayenasehat.af :ایمیل آدرس

تخفیف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني
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با چشم های مملو از اشک می گوید: »جمعه گل  فرزند 
نیروهای  به  و  نشد  موفق  کانکور  امتحان  َد  دل بندم 
نظام  َد  که  بود  تازه یک  سال شده  پیوست.  امنیتی 
ارزگان کشته  اما متاسفانه در جنگ  خدمت می کد، 
این که  تا  کشیدم  ره  جسدش  انتظار  روز  چهار  شد. 
هم  آخر  در  و  فیض آباد  به  بعد  کابل،  به  ارزگان  از 
که  بود  چاشت  از  پیش  دادن.  انتقالش  اشکاشم  به 
جمعه گل ره به روستا آوردن. وقتی جسد تنها پسرم 

ره دیدم، از هوش رفتم.«
سایه  افغانستان  گوشه گوشه ی  بر  جنگ  سیاهی 
روستاها.  تا  ولسوالی ها  شهرها،  از   است،  افکنده 
روزی  درد  این  که  است  کسانی  از  یکی  دولت بیک 
در  ساله   75 مردی  روایت  بود؛  آمده  سراغش  به 
روستای خوش پاک بدخشان. سرنوشت این پدر پیر با 
سختی های تحمل ناپذیری گره خورده است.  تجربه ی 
از دست دادن فرزند و برادرزاده اش او را به طرز عجیبی 
رنجور ساخته است. این را می توان به  راحتی از چین 
از  و چروک های صورتش و لحن محزونی که حاکی 
 ۳۳ پسر  فراق  فهمید.  است،  او  بی فرزندی  روزهای 
ساله  و برادرزاده 20 ساله اش هم چنان بر زنده گی او 

سنگینی می کند.
ولسوالی  مربوطات  در  گلی  خانه ای  در  دولت بیک 
با  را  حرف هایش  دارد.  سکونت  بدخشان  اشکاشم 
ای  از  بعد  آغاز می کند: »سمندر  بغض  از  پُر  گلویی 
که مکتبش ره خالص کد، راه پیچیده ای ره در پیش 
هلمند،  َد  سال  شد.  11  عامه  نظم   شامل  و  گرفت 
ارزگان، لوگر و قندهار اجرای وظیفه کد. در جنگ های 
اما  برمیگشت،  خانه  به  سالمت  و  می رفت  مختلف 
به  خانه  از  می خواست  که  وقتی  امسال  ثور   15 َد 

این روزها که حال و روز کابل کاماًل زمستانی شده، دود 
دلیل  به  است.  کرده  تیره تر  را  کابل  آسمان  نیز  زغال 
کابل،  شهر  به  زغال  واردات  بر  محدودیت  وضع نشدن 
باال  قبل،  به سال های  امسال گراف خرید زغال نسبت 
است. در صورت عدم دسترسی به امکانات دیگر، برای 
برای  گزینه  دسترس ترین  زغال،  خانه ها،  گرم ساختن 
شهروندان است. از همین رو با افزایش سردی، روز به 

روز گراف سوختاندن زغال نیز باال می رود. 
طبق آمارهای وزارت صحت، ساالنه چهار هزار نفر در 
بین می روند. در شهر کابل ۳500  از  آلوده گی هوا  اثر 
نفر از اثر این مصیبت جان های شان را از دست می دهند. 
خانه ها،  در  زغال  سوختاندن  آلوده کننده ها  بیش ترین 
انواع پالستیک، رابر و  دفترها و کارخانه ها، سوختاندن 
تایرهای موتر است که دود آن کاماًل سمی است و باعث 
امراض گوناگون چون نفس تنگی، سرطان، امراض قلبی، 
مزمن،  برونشیت  هوایی،  کیسه های  تخریب  یا  آمفیزم 
حساسیت، پنومونی یا عفونت دستگاه تنفسی و نهایتاً 
مرگ می شود. هم چنان آلوده گی هوا از راه های مختلف 
باعث امراض مختلف در انسان ها می شود که در این میان 

کودکان و بزرگ ساالن بیش تر در معرض خطر هستند.

آلوده کننده های اصلی هوا
دارد،  نقش  هوا  آلوده ساختن  در  زیادی  فکتورهای 

پسرش  نبودن  زخم  می گوید  که  مردی  دولت بیک؛ 
به  از بس  او  یافت.  نخواهد  التیام  او  برای  هیچ گاهی 
فکر پسرش می افتد، هر از گاهی به امید دیدن او به 
گوشه ی خانه نگاه می کند. عکسی از او نشانم می دهد، 
قد و قامت جوانی رشید و رعنا که در جنگ با طالبان 
زمین گیر شد و با زنده گی، با پدر، با خانواده و با این 

دنیا وداع کرد. 
جمعه گل به رغم مخالفت پدر، بعد از اتمام مکتب به 
امنیتی می پیوندد. در کابل آموزش  صفوف نیروهای 
نظامی می بیند و به ارزگان اعزام می شود. یک سال 
ارزگان  شدید  جنگ  در  که  نمی گذرد  پیوستنش  از 
از اشک می گوید:  با چشم های مملو  کشته می شود. 
موفق  کانکور  امتحان  َد  دل بندم  فرزند  »جمعه گل  
نشد و به نیروهای امنیتی پیوست. تازه یک  سال شده 

سلفر در هوا پخش می شود. این گاز نیز باعث امراض 
گوناگون در انسان ها می شود.  اکساید سلفر منجر به 
قسمت های  در  مخصوصاً  تنفسی،  مجراهای  تحریک 
بینی و گلو می شود که انسان را مبتال به امراضی چون 
برونشیت، آسم و آمفیزم می کند. سلفر یک عنصر سمی 
است که با تنفس آن، مشکالت تنفسی، کاهش سیستم 
دفاعی شش ها و تشدید امراض قلبی و شش به وجود 

می آید.
از  نوع گاز، یکی  این   :)NO2( اکساید  نایتروجن دای 
آلوده کننده ها است که در آلوده کردن هوا نقش برجسته 
دارد. این گاز نیز در اثر فعالیت های انسانی و به طور 
عمده سوزاندن سوخت های فسیلی مانند زغال سنگ، 
نفت و گاز تولید می  شود. از سوخت هر کیلوگرام زغال 
به هوا پخش  اکساید  نایتروجن دای  سنگ، 20 گرام 
می شود. روی هم رفته از سوخت هزاران تن زغال در 
به  اکساید  دای  نایتروجن  گرام  میلیاردها  کابل،  شهر 
فضای شهر کابل پخش می شود. این گاز باعث سوزش 
و التهاب الیه های داخلی ریه ها و بروز مشکالت تنفسی 
می شود. این گاز ایمنی ریه ها در برابر عفونت را کاهش 
می دهد. مجراهای تنفسی افراد سالمی که در معرض 
این گاز  قرار می گیرد، متورم می شود. با کاهش قدرت 
انواع  سرفه،  سینه،  خس  خس  بدن،  ایمنی  دستگاه 
سراغ  راحتی  به  برونشیت  و  آنفوالنزا  سرماخورده گی، 

طرف  از  تخار  راه  مسیر  د  برود،  وظیفه اش  سمت 
طالبان گرفتار و کشته شد. مه از قضیه بی خبر بودم. 
همسایه ها به خانه مان رفت وآمد می کدن. پرسیدم چه 

شده که دیدم جسد پسرم را آوردن.«
دولت بیک با صدای لرزان می گوید که آرزو داشت او به 
جای پسرش می ُمرد، اما داغ از دست دادن فرزندش 
را نمی دید. از سمندر سه کودک به یادگار مانده که 
طعم  خود  زنده گی  سال های  نخستین  در  کدام  هر 
تجربه کرده اند؛ کودکانی شش ساله،  را  بی پدری  تلخ 
سه ساله و دو ساله. درد این خانواده اما فقط به این جا 

ختم نمی شود. 
جوانی  اوج  در  را  جمعه گل  برادرزاده اش  دولت بیک، 
از دست داده است. غم کاکا از یک سو و غم پدر از 
برادر  و  است  پدر جمعه گل  سوی دیگر. عبدالرحیم، 

در  نقش  بیش ترین  که  آلوده کننده  چند  این جا  در 
آلوده ساختن هوا دارد، مورد برسی قرار می گیرد:

کاربن مونو اکساید )CO(: گاز بی بو و بی رنگ اما کاماًل 
سمی است. این نوع گاز از احتراق ناقص مواد کاربن دار 
نبود اکسیجن کافی و  چون زغال و چوب در شرایط 
نیم سوزشدن زغال و یا چوب تولید می شود. این گاز در 
اثر استفاده از بخاری های ناقص و یا کاربرد غلط آن تولید 
می شود و جان انسان ها را به خطر می اندازد. موجودیت 
این گاز در یک اتاق بسته، قابل احساس نیست. وقتی 
بالفاصله  می شود،  انسان  تنفسی  جهاز  وارد  گاز  این 
هموگلوبین  می گردد.  متصل  خون«  »هموگلوبین  به 
پروتینی است که در کرویات سرخ خون وجود دارد و 
نقش آن انتقال اکسیجن در خون است. گاز کاربن مونو 
اکساید باعث قطع شدن انتقال اکسیجن در خون و در 
مدت کوتاه باعث بی هوشی می شود که با گذشت مدتی 
مرگ را در پی دارد. از جمله ی اثرات نامطلوب این گاز 
می توان به اشکاالت بینایی، تغییر عمل کرد قلب و تغییر 
در تنفس اشاره کرد که در غلظت باال در مدت بیست 

ساعت، باعث مرگ می شود.
اکساید سلفر )SO2(: مواد سوختی چون زغال سنگ 
و مواد نفتی، دارای مقدار زیاد سلفر است که در هنگام 
را  سلفر  اکساید  کشنده ی  گاز  اکسیجن،  با  سوخت 
می سازد. از سوخت هر کیلوگرام زغال، 20 گرام اکساید 

بود که َد نظام خدمت می کد، اما متاسفانه در جنگ 
ارزگان کشته شد. چهار روز انتظار جسدش ره کشیدم 
تا این که از ارزگان به کابل، بعد به فیض آباد و در آخر 
هم به اشکاشم انتقالش دادن. پیش از چاشت بود که 
جمعه گل ره به روستا آوردن. وقتی جسد تنها پسرم 

ره دیدم، از هوش رفتم.«
سه سال از درگذشت جمعه گل می گذرد و پدر هنوز 
نکرده  فراموش  را  فرزندش  تلخ خاک سپاری  روز  آن 
است. هرچند عبدالرحیم دو پسر و دو دختر دیگر نیز 
دارد، اما با لحن لرزان می گوید: »کجا یک بچه جای 
دگه ره گرفته می تانه؟« پسری که قرار بود بار خانه 
که  کرده  کاری  اکنون  بکشد،  دوش  بر  را  خانواده  و 

هیچ کس نتواند خالیش را پُر کند. 
تنها فرزندان دولت بیک و عبدالرحیم  نیستند که در 
اوج جوانی جان باخته اند. 11 تن از فرزندان یک روستا 
بیش تر  اکنون  کشته شده اند.  مختلف  در جنگ های 
از 100 نفر دیگر از این روستا در ارتش هستند و هر 

لحظه با مرگ دست وپنجه نرم می کنند.
خانواده ها اما هر روز کابوس مرگ می بینند. با آن که 
مذاکرات صلح در دوحه ی قطر جریان دارد، اما قربانیان 
جنگ روایت های تلخی از روزگار شان را هم چنان به 
تصویر می کشند. شمار زیادی از آن ها از آن چه ادامه 
که  می خواهند  صلحی  آنان  نمی آورند.  در  سر  دارد، 
عدالت برای شان تامین شود؛ صلحی که گلیم غم از 
آن برچیده شود و دیگر هیچ کسی برای فراق عزیزش 

نگرید.

افراد می آید. 

واقعی  کشنده گان  کرونا؛  و  زغال  دود 
پایتخت نشینان

این روزها که شاهد موج تازه ی ویروس کرونا هستیم، 
و بسترهای  افزایش می یابد  روز  به  روز  آمار مبتالیان 
با  دیگر،  طرف  از  است.  شدن  پر  حال  در  شفاخانه ها 
حال  در  شدت  به  کابل  شهر  هوای  هوا،  سردشدن 
در  کشنده  و  مضر  گازهای  انواع  است.  سمی شدن 
هوا  آلوده شدن  باعث  زغال،  تن  هزاران  سوزاندن  اثر 
از  ناشی  امراض  شد،  ذکر  فوق  در  چنان چه  می شود. 
تنفس این نوع گازها، باعث از بین رفتن سیستم دفاعی 
بدن و مساعد ساختن بدن شخص مریض، برای ویروس 
کرونا می شود. می توان گفت که در صورت عدم توجه 
و اقدام های عملی برای مهار این دو معضل، دود زغال 
و ویروس کرونا دو قاتل اصلی پایتخت نشینان خواهند 

بود. 
متأسفانه، تاکنون هیچ کار عملی برای جلوگیری از این 
نگرفته  صورت  دولت  و  مسووالن  طرف  از  معضل  دو 
است. مردم به توصیه های صحی توجه نمی کنند. هیچ 
بزرگ  شهرهای  هوای  آلوده گی  کاهش  برای  اقدامی 
صورت نگرفته است. با این وجود، دور از انتظار نیست 

که شاهد از دست دادن آدم های زیادی باشیم.

زمستان؛ فصل  دود زغال
طبق آمارهای وزارت صحت، ساالنه چهار هزار نفر در اثر آلوده گی هوا از بین می روند. در شهر کابل 3500 نفر از اثر این مصیبت جان های شان را 
از دست می دهند. بیش ترین آلوده کننده ها سوختاندن زغال در خانه ها، دفترها و کارخانه ها، سوختاندن انواع پالستیک، رابر و تایرهای موتر است 
که دود آن کامالً سمی است و باعث امراض گوناگون چون نفس تنگی، سرطان، امراض قلبی، آمفیزم یا تخریب کیسه های هوایی، برونشیت مزمن، 

حساسیت، پنومونی یا عفونت دستگاه تنفسی و نهایتاً مرگ می شود. هم چنان آلوده گی هوا از راه های مختلف باعث امراض مختلف در انسان ها 
می شود که در این میان کودکان و بزرگ ساالن بیش تر در معرض خطر هستند.



از  یکی  کشور،  مرکز  در  بامیان 
به شدت سردسیر  والیت های 
با  همه ساله  است.  برف گیر  و 
آغاز فصل سرما و ریزش برف، 
باشنده گان  اکثر  برای  زنده گی 
بر  می شود.  دشوار  والیت  این 
بنیاد آمارهای رسمی، بیش تر از 
50 درصد باشنده گان بامیان زیر خط فقر قرار دارند، 
زمستان همواره  برای  مواد سوخت  تهیه ی  رو  این  از 
از دغدغه های اصلی باشنده گان این والیت فقیرنشین 
است. امسال اما در سایه ی بحران کرونا و بی کاری، این 
مشکل دو برابر شده است. شماری از باشنده گان بامیان 
می گویند که وارد کردن زغال سنگ به این والیت از 
سوی اداره محلی ممنوع شده و به همین دلیل، بهای 
مواد سوخت، به  ویژه زغال سنگ به طور بی پیشینه ای 

افزایش یافته است.
چندین  آنکه  با  می گویند  هم چنان  بامیان  ساکنان 

سیدنسیم بهمن، استاد دانشگاه

در پی افزایش بی پیشینه ی جرایم جنایی در شهر کابل، 
پایتخت  امنیت  تأمین  رییس جمهور غنی مسوولیت 
کشور را به امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری 
انسجام الزم در راستای  از این طریق  تا  تفویض کرد 
از  پس  آید.  وجود  به  جرایم شهری  با  موثر  مبارزه ی 
آن، معاون اول ریاست جمهوری در چارچوب برنامه ی 
شش ونیم، مبارزه با جرایم شهری را در کابل آغاز کرد. 
اقداماتی که تاکنون توسط معاون اول ریاست جمهوری 
در چارچوب برنامه ی شش و نیم صورت گرفته است در 
هماهنگ ساختن  راستای  در  بلند  گام  نخستین  واقع 
جرایم  با  موثر  مبارزه ی  راستای  در  عملیاتی  اقدامات 

شهری در کابل است.
اقدامات انجام شده توسط برنامه ی شش ونیم به رهبری 
معاون اول ریاست جمهوری، نارضایتی های چهره های 
است.  برانگیخته  را  پارلمان  نماینده گان  و  سیاسی 
به ویژه این که تعدادی از نماینده گان پارلمان افغانستان 
موثریت برنامه ی شش ونیم را مورد انتقاد و پرسش قرار 
شخصی،  و  سیاسی  جهت گیری های  از  فارغ  داده اند. 
تحلیل  نیازمند  شش ونیم  برنامه ی  موثریت  ارزیابی 
اتکا  با  نوشته  این  منظور،  همین  به  است.  بی طرفانه 
به روی کرد بی طرفانه در تالش تحلیل میزان موثریت 

برنامه ی شش ونیم است.
با  مبارزه  راستای  در  که  اقداماتی  مهم ترین  تاکنون 
طرح  شش ونیم  برنامه ی  توسط  کابل  شهری  جرایم 
و اجرا شده است، شامل طرح میثاق امنیتی، تشهیر 
برای  تماس  خط  ایجاد  متکرر،  مجرمان  تصاویر 
طرح  مداربسته،  دوربین های  ایجاد  اطالعات،  دریافت 
اجرای علنی محاکمه ی مجرمان و تالش در جهت از 
میان بردن عوامل بالقوه ی محیطی جرم )مانند برداشتن 

موانع و تخریب پاتوق ها( است.
اقدامات  مورد  در  نارسایی هایی  است  ممکن  آن که  با 
انجام شده وجود داشته باشد؛ اما اگر این الگو درست 
اجرا شود، یک الگوی نسبتاً جامع برای استقرار نظم 
است.  شهری  جرایم  و  انحرافات  با  مبارزه  و  شهری 
آقای صالح  الگو دیده می شود،  این  همان گونه که در 

درنگی بر جلسه ی شش ونیم

حاکمیت قانون را افزایش داده است و می تواند امکان 
را  شهروندان  توسط  حکومت  قانونی  اقتدار  پذیرفتن 

بسط دهد. 

از  یکی  علنی:  محاکمه ی  و  مجرمان  تشهیر   .2
جرایم  با  مبارزه  جهت  شش ونیم  برنامه ی  مولفه های 
علنی  محاکمه ی  و  مجرمان  تصاویر  تشهیر  شهری، 
فشار  اعمال  و  مجرمان  شناسایی  در  اقدام  این  است. 
تشهیر  واقع  در  می کند.  کمک  تبهکار  باندهای  بر 
مانند  اطالعاتی  به  دستیابی  امکان  مجرمان  تصاویر 
از همه مهم تر  و  پاتوق آن ها  زنده گی مجرمان،  محل 
شبکه های ارتباطی و سازمانی آنان را فراهم می سازد. 
توسط  مجرمان  علنی  محاکمه ی  طرح  آن،  کنار  در 
برنامه ی شش ونیم هرچند تاکنون عملی نشده است؛ اما 
یکی از اقدامات موثر جهت مبارزه با جرایم است. به ویژه 
این که محاکمه ی علنی مجرمان در شناسایی اهداف و 
انگیزه های جرم و از این طریق تدوین پالیسی موثرتر 
برای مبارزه با جرایم، بهبود اعتماد روانی شهروندان و 

اعمال فشار بر باندهای تبهکار کمک فراوان می کند. 

3. مبارزه با عوامل محیطی جرم: توجه به ارتباط 
میان عوامل محیطی، ساختار شهرها و افزایش امنیت 
محیط  طراحی  در  بهبود  و  اصالحات  ایجاد  از طریق 
کالن شهرهای  در  که  است  موضوعاتی  از  شهری، 
افغانستان کم تر به آن پرداخته شده است. در حالی که 
در این زمینه در کشورهای دیگر مطالعات زیادی انجام 
جرم  با  محیطی  عوامل  که  است  شده  تأیید  و  یافته 
نظریه ی  شهری،  مطالعات  در  دارد.  معنادار  رابطه ی 
مفهوم  به  که  است  مطرح  نظریه های  از   )CPTED(
پیش گیری از جرم از طریق طراحی محیطی است و 
بهره گیری از آن در پیش گیری از جرایم کمک می کند. 

جهت  شش ونیم  برنامه ی  اقدامات  راستا  همین  در 
برداشتن موانع و تخریب پاتوق های مجرمان از اقدامات 
ابتدایی است که در راستای مبارزه با عوامل محیطی 
جرم برداشته شده است و توقع می رود که در این راستا 

گام های اساسی تر برداشته شود. 

ابزارهای  و  نظارتی  تدابیر  بهبود  نظارتی:  تدابیر   .4
کنترل کننده، از موارد دیگری است که در پیش گیری 
زمینه  این  در  می کند.  کمک  مجرمان  شناسایی  و 
برنامه ی شش ونیم صورت گرفته  از سوی  تالش هایی 
است. ایجاد دوربین های مداربسته و خط تماس جهت 
در  اثربخش  اقدامات  از  شهروندان  مساعی  تشریک 
راستای مبارزه با جرایم شهری در کابل است. به هر 
میزانی که شهر زیر کنترل حکومت، به ویژه نهادهای 
امکان  میزان  همان  به  باشد،  داشته  قرار  امنیتی 
حال،  این  با  می شود.  ممکن  جرایم  از  پیش گیری 
کافی  نظارتی  تدابیر  زمینه ی  در  انجام شده  اقدامات 
جدی تر  شکل  به  مسأله  این  به  است  الزم  و  نیست 

پرداخته شود.

نتیجه گیری
در کل اقداماتی که تاکنون توسط برنامه ی شش ونیم 
صورت گرفته تا حدود زیادی سنجیده شده، کوتاه مدت 
و قابل اندازه گیری است و نتایج عملی آن در کاهش 
سرقت، قتل، خرید و فروش مواد مخدر و ایجاد فشار 
بر شبکه های تبهکار موثر بوده است. با این حال نیاز 
است تا این برنامه به صورت اساسی انکشاف داده شود 
و زمینه برای ایجاد یک چارچوب راهبردی و عملیاتی 
که از ویژه گی های چون انسجام، شفافیت و هدف مندی 
از  آن  اجرای  امکان  مهم تر  همه  از  و  باشد  برخوردار 

طریق محل ممکن باشد، به وجود آید.

و هم کاران برنامه ی شش ونیم با دقت ابعاد اجتماعی، 
محیطی، مالی، حقوقی، فرهنگی و اطالعاتی مورد نیاز 
برای مبارزه ی موثر با جرایم شهری را تا حدود زیادی 
مورد توجه قرار داده اند. پرداختن به تمامی موارد، در 
مثال  عنوان  به  رو  این  از  نیست،  ممکن  نوشته  این 
برخی گزینه های برنامه ی شش ونیم مورد تحلیل قرار 

می گیرد.

میثاق  از طرح  اصلی  امنیتی: هدف  1. طرح میثاق 
تأمین  در  مردم  مشارکت  برای  زمینه سازی  امنیتی، 
امنیت شهر کابل است. با آن که پولیس متولی اصلی 
و  امنیت در جامعه و حافظ جان، مال  و  تأمین نظم 
این راستا اختیارات مشخص  دارایی مردم است و در 
به پولیس واگذار شده است؛ اما پولیس تنها با اتکا به 
به  یابد.  دست  خود  اهداف  به  نمی تواند  اجبار  و  زور 
این اساس پولیس برای مهار جرم و بی نظمی نیازمند 
در  امنیتی  میثاق  است.  محل  افراد  و  مردم  هم کاری 
جهت مشارکت مردم در روند امنیت، یکی از طرح های 
بسیار خوب حکومت است. در واقع میثاق امنیتی کمک 
می کند تا از یک سو هم کاری و مشارکت شهروندان در 
سطح محالت برای اثربخشی مبارزه علیه جرم به وجود 
آید و از جانب دیگر اعتماد میان حکومت و شهروندان 

که موضوع بسیار مهم است، بهبود یابد. 
به  نسبت  شهروندان  عمومی  اعتماد  دیگر،  عبارت  به 
با  مبارزه  موثریت  برای  ملی  پولیس  به ویژه  حکومت، 
این  در  است.  ضروری  و  حیاتی  بسیار  شهری  جرایم 
راستا میثاق امنیتی کمک می کند تا تمایل مردم به 
هم کاری با پولیس مانند گزارش کردن جرم و جنایات و 
آماده گی برای هم کاری با حکومت، به ویژه پولیس برای 
نتیجه  در  یابد.  افزایش  آرامش محالت  و  نظم  تأمین 
می توان گفت که میثاق امنیتی، اطاعت شهروندان از 
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از دولت و  با شکایت  بامیان،  حسین، باشنده ی دیگر 
بخش های مربوطه، ادعا می کند که در حال حاضر بهای 
یک سیر چوب درختان بید و جنگلی با وجود کم بودن 
مرکز  چوب فروشی های  در  آتش،  برابر  در  مقاومتش 
بامیان به 90 تا 100 افغانی رسیده و همین طور یک 
سیر زغال سنگ از 90 تا 100 افغانی فروخته می شود.

که  می کنند  شکایت  بامیانی  خانواده های  از  شماری 
مواد  بهای  افزایش  و  برف  بارش  زودرس،  سرمای 
سوخت، به دشواری های زنده گی آنان افزوده است. در 
برخی مناطق والیت بامیان، موجودیت چندین معدن 
زغال سنگ با ظرفیت نسبتاً زیاد تثبیت شده است و در 
مواردی نیز شماری از افراد به استخراج آن اقدام کرده 

بودند، اما حکومت جلو آن ها را گرفته است.
از سویی هم باشنده گان این والیت می گویند که امسال 
اداره محلی بامیان به مردم اجازه نداده است تا بخشی 
از مواد سوخت زمستانی شان را مانند سال های گذشته 
از بوته های کوهی تهیه کنند. به گفته ی آنان، ممنوع 

دولت،  سوی  از  کوهی  بوته های  جمع آوری  ساختن 
سبب شده است که مردم با مشکل کمبود یا نداشتن 
ضمن  بامیان  باشنده گان  شوند.  مواجه  سوخت  مواد 
می خواهند  حکومت  از  مشکل،  این  از  نگرانی  اظهار 
که چاره ای برای تأمین مواد سوخت کافی و با بهای 
مناسب، بیندیشد، زیرا در غیر آن ممکن است زنده گی 
بسیاری از خانواده های فقیر هم زمان با شدت سرمای 

زمستان با تهدید جدی روبه رو شود.
اما می گوید که کندن بوته های  بامیان  اداره ی محلی 
بلکه  است،  نکرده  ممنوع  مطلق  صورت  به  را  کوهی 
است.  شده  اعالم  منع  حشر  طریق  از  آن  جمع آوری 
عتیق اهلل عتیق، معاون مالی و اداری والیت بامیان، در 
این باره گفت، اداره محلی در تالش آن است که چند 
معدن کوچک زغال سنگ در بامیان به قرارداد سپرده 
شود تا مشکالت مردم از ناحیه ی باال بودن بهای مواد 

سوخت رفع شود.
آقای عتیق در پیوند به شکایت باشنده گان بامیان از 
افزایش بهای مواد سوخت، بیان داشت که اداره محلی 
کرده  ایجاد  را  کمیته ای  شهرداری  با  همکاری  در 
است و از طریق این کمیته نظارت دوامدار و کنترل 
صورت می گیرد تا از باالرفتن قیمت ها جلوگیری شود. 
امسال  که  دارند  بامیان هم چنان شکایت  باشنده گان 
حکومت انتقال زغال سنگ از طریق ولسوالی دره صوف 
والیت سمنگان به والیت بامیان را منع کرده و این خود 

به افزایش قیمت مواد سوخت منجر شده است.
پترولیم  و  معادن  وزارت  مقام های  حال،  همین  در 
می گویند که در حال حاضر هیچ معدن زغال سنگ در 
بامیان استخراج نمی شود و تالش ها جریان دارد تا در 
آینده از ظرفیت های موجود در این زمینه استفاده شود. 
پترولیم،  و  معادن  وزارت  مطفا، سخنگوی  عبدالقدیر 
روزنامه ۸صبح گفت که چندین ساحه در والیت  به 
بامیان توسط تیم جیولوژی وزارت معدن سروی شده 
و تالش ها جریان دارد تا این ساحات پس از تکمیل 
و مشکل  قرارداد سپرده شوند  به  داوطلبی،  پروسه ی 

مردم از لحاظ مواد سوخت رفع گردد.
به شدت  والیت های  از  یکی  بامیان  که  است  گفتنی 
سردسیر و برف گیر در مرکز کشور است. همه ساله از 
بعد )حدود پنج  تا ماه حمل سال  نیمه ی ماه عقرب 
ماه(، هوا در این والیت سردتر می شود و در بسیاری 
از بخش های این والیت، دمای هوا تا سی درجه زیر 

صفر هم می رسد.

وجود  والیت  این  ولسوالی های  در  زغال سنگ  معدن 
دارد، اما دولت در زمینه ی استخراج قانونی این معادن 
کاری نکرده است. به باور آنان، هرگاه معادن زغال سنگ 
پایین  بر  افزون  گیرند،  قرار  بهره برداری  مورد  بامیان 
آمدن بهای مواد سوخت، برای مردم شغل نیز ایجاد 

می شود و عایدات دولت هم افزایش می یابد.
امین آغا، یکی از ساکنان مرکز بامیان، به خاطر بهای 
بلند چوب و زغال سنگ، در زمستان جاری نتوانسته 
مواد سوخت کافی برای گرم کردِن خانه اش تهیه کند. 
می گوید فقط شش بوجی زغال سنگ خریداری کرده 
است که با توجه به طوالنی بودن فصل سرما در بامیان، 
در  او،  گفته ی  به  نمی کند.  کفایت  وی  خانواده  برای 
زمینه ی  اما  است،  موجود  زغال سنگ  معادن  بامیان 
استخراج آن فراهم نیست. وی از دولت می خواهد که 
معادن زغال سنگ این والیت را به بهره داری بسپارد تا 
دست کم مواد سوخِت کافی و ارزان برای مردم فراهم 

شود.

سرمای شدید در بامیان؛ 
گرانی مواد سوخت در والیتی که 

زغال سنگ در سینه دارد

الیاس طاهری

اقدامات انجام شده توسط برنامه ی شش ونیم به رهبری معاون اول ریاست جمهوری، نارضایتی های چهره های سیاسی و نماینده گان پارلمان را 
برانگیخته است. به ویژه این که تعدادی از نماینده گان پارلمان افغانستان موثریت برنامه ی شش ونیم را مورد انتقاد و پرسش قرار داده اند. 
فارغ از جهت گیری های سیاسی و شخصی، ارزیابی موثریت برنامه ی شش ونیم نیازمند تحلیل بی طرفانه است. به همین منظور، این نوشته با 

اتکا به روی کرد بی طرفانه در تالش تحلیل میزان موثریت برنامه ی شش ونیم است.



جای گرفتن  اخیر،  روزهای  طی 
در  هراتی  دختر  دو  نام 
تأثیرگذار  زن  »صد  فهرست 
در  گسترده ای  بازتاب  جهان« 
داشته  اجتماعی  شبکه های 
نام های  که  هنگامی  از  است. 
»صد  فهرست  در  دختران  این 
کاربران شبکه های  تأثیرگذار جهان« منتشر شد،  زن 

اجتماعی واکنش های گوناگونی نسبت به آن داشتند.
یکی از این دو، که هنوز دانش آموز مکتب است، فقط 
17 سال سن دارد و در جریان همه گیری ویروس کرونا، 
موفق شد یک »دستگاه تنفس مصنوعی« را بسازد. او 
مربی تیم »دختران رباتیک هرات« است؛ تیمی که در 
جریان سال های اخیر »نام و آوازه جهانی« پیدا کرد 
افتخارهای  افغانستان  برای  جهانی  رقابت های  در  و 

گوناگون را کسب کرد.
بانوی برتر دیگر، الله عثمانی، فردی است که توانست 
شبکه های  در  کجاست؟«  »نامم  کارزار  راه اندازی  با 
احوال  ثبت  قانون  در  بزرگی  تغییر  موجب  اجتماعی، 
نفوس کشور شود و به دنبال تالش های چند ساله اش، 
دولت افغانستان تصمیم گرفت تا در کنار نام پدر، »نام 
مادر« را هم در شناس نامه های شهروندان کشور درج 

کند و زنان دارای هویت مستقل شوند.

دانش آموزی که نامش جهانی شد
ساله  نوجوان 17  فاروقی، دختر  با سمیه  دیدار  برای 
زن  »صد  فهرست  در  نامش  تازه گی  به  که  هراتی، 
از  یکی  به  است،  گرفته  جای  جهان«  تأثیرگذار 
دانش آموز  این  نام  نشر  رفتم.  هرات  شهر  مکتب های 
نوجوان در این فهرست برای بسیاری  شگفتی آور و باور 

نکردنی بود.
او در جریان همه گیری ویروس کرونا در افغانستان، با 
کم ترین »امکانات و بودجه« همراه برخی از »دختران 
تیم رباتیک هرات« موفق به ساخت »دستگاه تنفس 
بیماران  نجات  برای  که  دستگاهی  شد؛  مصنوعی« 

کرونایی اهمیت زیادی دارد.
و  بود  رسیده  اوج  به  کرونا  همه گیری  که  زمانی 
افغانستان مانند برخی کشورهای دیگر جهان با کمبود 
شدید »دستگاه تنفس مصنوعی« دست به گریبان بود، 
از سوی  نشست  یک  جریان  در  دستگاه  ایده ساخت 
حضور  در  هرات،  پیشین  والی  رحیمی،  عبدالقیوم 

می شوید  روبه رو  انسان هایی  با  شما  زنده گی،  در 
که هر چیزی به آن ها بگویید؛ ولی آن ها شما را 
با ذهن خود تفسیر و تبیین می کنند. شما یک 
چیز دیگری می گویید، آن ها چیز دیگری از حرف 
شما می فهمند. یعنی می شنوند؛ ولی مطابق فهم و 
دل خودشان گفته های تان را تفسیر می کنند. این 
وضعیتی است که ذهن انسان را به قول فرانسس 
بیکن، بت های خودساخته ای ذهنی فرا گرفته اند 
شود؛  فهمیده  ما  حرف  نمی گذارند  تنها  نه  که 
بلکه کمک می کنند تا شرایط، بحرانی و تنش آلود 
شود. چیزی که مصداق آن در افغانستان بیش تر 
محسوس است و بخش بزرگی از شرایط بحرانی و 
جنگی امروز را می توان ناشی از آن دانست. حاال 
پرسش این است که این بت ها را چگونه بشکنیم؟

انواع بت های ذهنی
را  آن ها  باید  ابتدا  ذهنی  بت های  شکستن  برای 
شناخت و پس از آن، روش های شکستن آن ها را 
می توان مطرح کرد. فرانسس بیکن و برخی دیگر 
از دانشمندان، این بت ها را به چهار دسته تقسیم 

کرده اند. 

1. بت های قومی - قبیله ای
انسان در     جوامع قومی و قبیله ای مال یک قبیله 
است و جز رسم آن قبیله، چیز دیگری را قبول 

گرفتند و سرانجام موفق شدند.
سمیه فاروقی، دانش آموز لیسه تجربه ای در شهر هرات 
و نوجوانی 17 ساله است. او که حاال نامش در فهرست 
»صد زن تأثیرگذار جهان« جای گرفته، می خواهد در 
آینده بیش تر تالش کند و برای افغانستان افتخارهای 
بزرگ تری به دست آورد. این دختر نوجوان باور دارد 
تالش   و  نیست  خودش  مربوط  تنها  افتخار  این  که 
موفقیت  این  کسب  در  استادانش  و  هم تیمی ها  سایر 
به چنین جایگاه معتبر  را ستایش می کند و رسیدن 
دختران  »تیم  همه گانی  تالش  حاصل  را  جهانی 

ربات ساز هرات« می داند.

هشتگی که در افغانستان غوغا کرد
در جامعه ی سنتی افغانستان نام بردن از زنان، در خیلی 
از مناطق هنوز هم یک »تابو« به شمار می رود و بسیاری 
از این که دیگران نام  مادر، خواهر و همسرشان را بدانند، 
»ننگ و عار« دارند. الله عثمانی، دانش آموخته ی رشته  
راه اندازی هشتگ  با  توانست  دانشگاه هرات،  شرعیات 
»نامم کجاست؟« این تابو را بشکند و با تالش های پی  
هم موفق شد آن را به یکی از »بزرگ ترین هشتگ ها« 

در کشور بدل کند.
الله، دهمین و آخرین فرزند خانواده  است و 29 سال 
سن دارد. به گفته ی خودش، در آغاز کار به نتیجه بخش 
بودن هشتگ زیاد خوش بین نبود، اما از تالش دست 

مشکل  آن  ترک کردن  و  می شود  ذهن  ملکه ی 
است. به قول معروف، ترک عادت نه فقط موجب 
مرض؛ بلکه موجب مرگ است. وقتی عادت های 
ناپسند در انسان ریشه کند، انسان دچار وسواس 
وسواس شان  وسواسی،  آدم های  بیش تر  می شود. 
که  عادت  این  ترک  است.  عادت شان  خاطر  به 
این  است.  سخت  خیلی  است،  وسواس  همان 
هم یک نوع بت پرستی است که ذهن گرفتارش 
و  بدخلقی  فساد،  به  ما  مردم  متأسفانه  می شود. 
پروژه گرفتن برای درگیری در جامعه از 50 سال 
عادت ها  این  که  زمانی  تا  کرده اند.  عادت  پیش، 
وجود داشته باشد، بحران جنگ ادامه پیدا می کند. 
روی کردی که می تواند این بت عادت های آدمی 
را بشکند، فرهنگ گرایی سیاسی است. منظور از 
فرهنگ گرایی سیاسی، روی کرد مبارزه ی فرهنگی 
است؛  سیاسی  پدیده های  و  پیوندهای جنگ  در 
کنار  در  می شود.  توجه  کم تر  آن  به  که  چیزی 
فرهنگ گرایی سیاسی، حکومت قانون نیز می تواند 
بحران جنگ را تمام کند و بت عادت های آدمی 

را بشکند. 

3. بت نمایش، تقلید کورکورانه
بومی،  باورهای  از  تقلید  به  ما  اتکای  از  حکایت 
باستانی و داوری پدران ما است. مثاًل وقتی برای ما 
گفته شده بود که فالنی قهرمان یا عیار بود، بدون 
این که جستاری در رابطه به آن داشته باشیم و یا 

خاطرات  دفتر  او  بود.  پی گیرش  همواره  و  نداشت  بر 
کارزار  که  داد  توضیح  برایم  و  زد  ورق  را  زنده گی اش 
 2017 سال  جوالی  پنجم  در  را  کجاست؟«  »نامم 

میالدی آغاز کرد.
همین چند ماه پیش بود که با گذشت نزدیک به چهار 
سال از آغاز کارزار، سرانجام مجلس نماینده گان کشور 
پیشنهاد »درج نام مادر« در شناس نامه های هویت را 
پذیرفت. این برای زنان افغانستان که همیشه به حاشیه 
موفقیت  بود،  پای مال گشته  و حقوق شان  رانده شده 

بزرگی بود.
این فعال حقوق زن، از قرار گرفتن نامش در فهرست 
از تمام  تأثیرگذار جهان« خوشحال است و  »صد زن 
به  برای  مبارزه  و  دشوار  راه  این  در  را  او  کسانی  که 
همراهی  زنان«  مستقل  »هویت  شناختن  رسمیت 

کردند، سپاس گزاری می کند.
او  سوی  از  که  تابو شکنی ای  دارد،  تأکید  عثمانی  بانو 
آغاز شد، حاال نتیجه داده و این نشان می دهد مسیر 
دشواری که فعاالن حقوق زن طی کرده اند، سبب ایجاد 
احوال  ثبت  قانون  »تعدیل  موجب  و  بزرگ  تغییری 
هویت  می توانند  زنان  حاال  و  شد  افغانستان  نفوس« 

مستقل داشته باشند.
شاید کم تر زنی در افغانستان باشد که از بازگشت دوباره 
نظام طالبانی، محصور شدن زنان در خانه ها، پای مال 
شدن حقوق شان، از بین رفتن دست آوردهای 20 سال 
اخیر و نادیده گرفته شدن نقش زنان در جامعه نگران 
این ها کابوس های بزرگی برای زنانی است که  نباشد. 
طی سال های اخیر با »چنگ و دندان« برای رسیدن به 

جایگاه امروز تالش کرده اند.
در اوضاعی نام این دو دختر جوان هراتی در فهرست 
زنان  که  می گیرد  قرار  جهان«  تأثیرگذار  زن  »صد 
نگران گفت وگوهای صلح در شهر دوحه ی  افغانستان 
قطر هستند و بیم دارند که ممکن پس از توافق احتمالی 
حکومت با طالبان، تمام آرزوهای شان با خاک یک سان 
شود و دیگر نتوانند به تالش   برای کسب حقوق شان در 

جامعه ادامه دهند.

تحقیقی کنیم، به آن عمل می کنیم. بخش بزرگی 
از بحران کنونی افغانستان ناشی از همین مسأله 
است که برخی تعدادی را قهرمان و تعدادی دیگر 
را خاین می دانند. حکایتی که در این روزها میان 
رهبران سیاسی و حامیان آن ها به جنگ لفظی در 

سطح رسانه های اجتماعی تبدیل شده است. 

4. بت سخنان مبهم و دوپهلو
چیزهایی  یک  است،  مبهم  حرف های  دیگر،  بت 
موهوم است که مبهم است. یعنی بعضی ها فکر 
می کنند که خیلی بزرگ هستند؛ ولی اگر از آنان 
بدهند.  توضیح  آن  درباره ی  نمی توانند  بپرسید، 
آنان در یک فکر مبهم، ناروشن و غیرآشکار فرو 
رفته و فکر می کنند که این حقیقت مطلق است. 
ابهام در ابهام است و اگر از او بپرسید، نمی تواند 
توضیح دهد؛ اما در این ابهام فرو رفته و برایش یک 
بت شده است. در جامعه ی ما، موارد زیادی وجود 
دارد که مبهم است و ما از آن بت ساخته ایم. در 
این مورد می توان از ساختار سیاسی متمرکز نام 
برد که برخی از آن بت ساخته اند و تعدیل یا تغییر 

آن را کفر می دانند. 
در نتیجه ی این چهار نوع بت »بت های قومی - 
قبیله ای، بت عادت های آدمی، بت نمایش و بت 
سخنان مبهم«، انسان بت پرست می شود و باعث 
می گردد که جامعه و افراد آن درگیر باشند. این 
می کنند.  عمل  خود  نوبه ی  به  کدام  هر  بت ها 
راه های  ساده ترین  به  بشر  دستیابی  وجود  با  ما 
پابند  ارزش های  به  انسان، هنوز هم  خوش بختی 
هستیم که برای امروز هیچ گونه منطقی برای آن 
وجود ندارد. این بت ها در ذات خود جنگ و بحران 
را در کشور می زایند و تا زمانی که این بت های 
ندهیم،  قرار  پرسش  زیر  و  نشکنیم  را  مقدس 
نمی توانیم به ملت سازی و توسعه ی سیاسی دست 
یابیم. شکستن و زیر پرسش قراردادن این بت ها، 
نگاه  با  نو  نسل  که  نیکو  و  بزرگ  است  اقدامی 

انسانی باید آن را روی دست گیرد.

مکتب های  برخی  و  هرات  دانشگاه  ربات ساز  تیم های 
از  هراتی  پزشکان  شد.  مطرح  خصوصی  و  دولتی 
ساخت  در  که  بودند  خواسته  اشتراک کننده  تیم های 
شود:  رعایت  مهم  بسیار  مسأله  سه  باید  ماشین  این 
را  توانایی کنترل فشار خون  باید  تولید شده  دستگاه 
داشته باشد، توانایی کنترل تعداد تنفس در واحد زمانی 
را دارا باشد و دارای کنترل »محفظه حجم هوا« باشد.

ساخت  از  پس  که  داد  توضیح  برایم  فاروقی  سمیه 
صورت  به  که  مصنوعی«  »تنفس  دستگاه  نخستین 
آنالوگ کار می کرد و بازدهی خوبی نداشت، دوباره به 
فکر ساخت دستگاه بهتری شد و در اوضاع بحرانی و 
مرگ ومیر گسترده ناشی از بیماری کووید-19 اعضای 
تیم سازنده دستگاه برای موفقیت کارشان عزم خود را 

جزم کردند.
تولید این ماشین که جان انسان ها به کار آن بسته بود، 
در شرایط دشواری که هرات در »قرنطین کامل« قرار 
داشت و تأمین قطعات تخنیکی مورد نیاز بسیار سخت 
و در برخی موارد غیرممکن بود، کار آسانی نبود، اما 
برای سمیه فاروقی، واژه »غیرممکن« مفهومی نداشت.

برخی  که  کرد  روایت  برایم  روزهای سختی  از  سمیه 
اعضای تیم در جریان ساخت دستگاه به ویروس کرونا 
مبتال شدند و روند ساخت ماشین به دلیل »قرنطین« 
پیش  ُکندی  به  بسیار  دکان ها  بودن  بسته  و  هرات 
می رفت، اما آن ها از متخصصان پزشکی و فنی کمک 

ندارد. در چنین وضعیتی انسان قوم گرا و قبیله گرا 
است. هر چیزی را که در قبیله و قومیت خودش 
در  که  را  چیزی  هر  و  می داند  درست  باشد، 
جاهای دیگر باشد، نادرست می داند. یعنی قومی 
و قبیله ای فکر می کند. این فکری که شخص از 
و  قوم  و فکری که آن  دارد  قبیله ای خود  و  قوم 
به آن شخص وارد می کند و آن گرفتاری  قبیله 
را  دارد  خودش  قبیله ی  و  قوم  به  شخص  که 
ما،  مردم  از  بزرگی  بخش  می گویند.  ذهنی  بت 
به ویژه نخبه گان جامعه بت های ذهنی را با خود 
قسمت  ذهنی،  بت های  حمل  و  می کنند  حمل 
کالنی از بحران و جنگ را شکل می دهد. از نگاه 
با برداشت و  با بت های ذهنی که  روانی، طالبان 
به  اجتماعی  عرف  توسط  دین  از  نادرست  فهم 
را  دیگران  و  می جنگند  است،  شده  تزریق  آن ها 
می کشند. در میان روشن فکران درون حکومت و 
بیرون حکومت، بت های قومی و قبیله ای حاکم اند 
و این بت ها افراد را رهبری می کنند. روی کردی 
و  تساهل  بشکند،  را  بت ذهنی  این  می تواند  که 
مدارا است که در قالب دموکراتیزه سازی اجتماعی 

می تواند معنا پیدا کند. 

2. بت عادت های آدمی
که  می کند  عادت  چیزهای  به  انسان  گاهی 
با  مبارزه  می آید.  در  بت  حالت  به  عادت ها  این 
عادت های ذهنی روزمره خیلی سخت است، چون 

دانش آموزی که نامش جهانی شد 
و هشتگی که غوغا کرد

جنگ و بت های ذهنی ما
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رامش نوری، استاد دانشگاه

انسان در     جوامع قومی و قبیله ای مال یک قبیله است و جز رسم آن قبیله، چیز دیگری را قبول ندارد. در چنین وضعیتی انسان قوم گرا و 
قبیله گرا است. هر چیزی را که در قبیله و قومیت خودش باشد، درست می داند و هر چیزی را که در جاهای دیگر باشد، نادرست می داند. 

یعنی قومی و قبیله ای فکر می کند. این فکری که شخص از قوم و قبیله ای خود دارد و فکری که آن قوم و قبیله به آن شخص وارد می کند و 
آن گرفتاری که شخص به قوم و قبیله ی خودش دارد را بت ذهنی می گویند. بخش بزرگی از مردم ما، به ویژه نخبه گان جامعه بت های ذهنی 

را با خود حمل می کنند و حمل بت های ذهنی، قسمت کالنی از بحران و جنگ را شکل می دهد.
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معینیت مالی و اداری
ریاست تهیه و تدارکات

مدیریت عمومی خدمات مشورتی

معینیت مالی و اداری
ریاست تهیه و تدارکات

آمریت تدارکات خدمات مشورتی

معینیت مالی و اداری
ریاست تهیه و تدارکات

مدیریت عمومی خدمات مشورتی

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود 

که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری پروژه )LKISP( در نظر دارد قرارداد 

 Watershed Management (Protection & Conservation) in Kunduz

 The Institute for Effective Governance and شرکت  به  را    and Takhar

Stabilization به قیمت مجموعی ) 1,1۶2,150,00( یک میلیون و یکصدو شصت و دو هزارو 

یکصدو پنجاه دالر امریکایی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را 

از  تاریخ نشر این اعالن الی 7 روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت 

زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون 

تدارکات ارائه نمایند.

این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد 

منعقد نخواهد شد.

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود که 

 )AIWRDP( ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری پروژه توسعه منابع آب ارغنداب

 Agriculture Implementation( مشورتی  کمپنی  استخدام  پروسه  قرارداد  دارد  نظر  در 

 ERMC (P.)  01( را با کمپنی-MAIL -CS( دارای کود نمبر )Support Consultant

 Ltd. (Environment and Resources Management Consultant) and

Hi-Tech International Engineering)( دارنده جواز نمبر های )55۴02( و )22318-

D( را به قیمت مجموعی )۴,۸29,07۸,1۳( چهارمیلیون و هشت صد و بیست و نه هزار و هفتاد و 

هشت اعشاریه یک سه دالر اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را 

از  تاریخ نشر این اعالن الی 7 روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت 

زراعت, آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم 

قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی 

قرارداد منعقد نخواهد شد.

  

  

Grant No. AFG/0362
Name of Project: Lower Kokcha Irrigation Scheme Project (LKISP-T2)

Contract Name:  Watershed Management (Protection & Conservation) 
in Kunduz and Takhar Provinces
Contract No: MAIL/ADB/G0362/NGO-2
Donor: Asian Development Bank (ADB)
Ministry: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL)
We are pleased to inform government entities and the consulting 
firms that the contract for “Watershed Management (Protection 
& Conservation) in Kunduz and Takhar Provinces (MAIL/ADB/
G0362/NGO-2)” is going to be awarded to The Institute for Effective 
Governance and Stabilization with a contract amount USD 
1,162,150.00 (One Million One Hundred Sixty-Two Thousand and 
One Hundred Fifty dollar). 
If any firm submitted proposal have objection or aggrieved by the 
award decision may appeal in the manner prescribed in ADB’S 
Procurement Guidelines.
The appeal must be in writing clearly identify the package, and detail 
the nature against the decision. The appeal must be submitted to 
the Procurement Director for Ministry of Agriculture Irrigation and 
Livestock, Mohmmadullah Saih within 7-days after publish of this 
notification. The appeal submitted after the stipulated time will not 
be considered.

Grant No:  0655/0656 AFG
Name of Project: Arghandab Integrated Water Resources Development 
Project (AIWRDP)
Contract Name: Agriculture Implementation Support Consultants (AISCs)
Contract No: (MAIL -CS-01)
Donor: Asian Development Bank 
Ministry: Ministry of Agriculture irrigation and Livestock 

We are Pleased to Inform the government entities and the Consulting firms 
that the Contract for “Agriculture Implementation Support Consultant” will 
be awarded to ERMC (P.) Ltd. (Environment and Resources Management 
Consultant) lead partner and (Hi-Tech International Engineering) as a sub-
consultant with a Contract amount of USD 4,829,078.13 (Four Million Eight 
Hundred Twenty-Nine Thousand and Seventy-Eight and Thirteen Cents).
     
If any firms Submitted proposal have objection or aggrieved by the award 
decision may appeal in        the manner prescribed in ADB’S Procurement 
Guidelines.  

The appeal must be in writing clearly identify the package, and detail the 
nature against the decision.
The appeal must be submitted the Sr. Procurement Manager/CPMO/ADB 
MAIL.
(Ihsanullah.ihsan@mail.gov.af/   0786723941) Within 7 days after publish 
of this notification. The appeal submitted after the stipulated time will not be 
considered.

Contract Award Notice Contract Award Notice
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دونالد ترمپ اعالم کرد، در صورتی که کالج انتخاباتی پیروزی 
جو بایدن، رییس جمهور منتخب امریکا را به گونه ی رسمی 

تایید کند، او کاخ سفید را ترک خواهد کرد.
پنج شنبه،  روز  ترمپ  دونالد  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
بیست وششم نوامبر، در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت که 
وی در صورت برنده شدن بایدن از سوی کالج انتخاباتی، کاخ 
انجام  را  کار  این  او گفت: »مطمیناً  ترک می کند.  را  سفید 
این کار را انجام خواهم داد و شما این  خواهم داد. مطمیناً 

را می دانید.«
با این حال، آقای ترمپ قبول کردن نتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری امریکا را کاری دشوار خواند؛ زیرا به گفته ی وی، در 

این انتخابات »تقلب گسترده ای« انجام شده است. 
هرچند در چند هفته ی اخیر دادگاه ها در ایالت های مختلف 
اتهام تقلب انتخاباتی را رد کرده اند، اما ترمپ معتقد است که 

این تقلب »در باالترین سطح« صورت گرفته است.
دونالد ترمپ در حالی به مطرح کردن ادعای تقلب انتخاباتی 
ادامه می دهد که در اوایل هفته ی گذشته دستور داد تا روند 

انتقال قدرت به جو بایدن آغاز شود.
این اظهارات ترمپ به دنبال چندین شکست در دادگاه برای 
وی و تایید پیروزی بایدن در ایالت های پنسیلوانیا و جورجیا 

صورت گرفت. 
سناتورهای  این،  با  هم زمان  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
ارشد جمهوری خواه و 1۶0 نفر از رهبران تجاری، به شمول 
که  خواستند  او  از  حزب  این  مالی  بزرگ  کمک کننده گان 
شکست را بپذیرد؛ زیرا به باور آنان، پافشاری بر این کار به 

امریکا صدمه می رساند.
در جریان انتخابات امسال جو بایدن، نامزد دموکرات، به ۳0۶ 
رای کالج انتخاباتی دست پیدا کرد و ترمپ 2۳2 رای به دست 

پیکر دیه گو آرماندو مارادونا، اسطوره آرژانتینی فوتبال 
جهان که روز چهارشنبه به دلیل حمله قلبی در ۶0 
ساله گی درگذشت، با حضور خانواده و نزدیکانش در 

در بوئنوس آیرس به خاک سپرده شد.
مارادونا که تیم ملی فوتبال آرژانتین را در سال 19۸۶ 
بیست وهفتم  جمعه،  روز  رساند،  جهان  قهرمانی  به 
خاک  به  خانواده اش  خصوصی  آرامگاه  در  نوامبر، 
سپرده شد. مراسم خاک سپاری پیکر او تنها با حضور 

خانواده و دوستان نزدیکش برگزار شد.
جمهوری  ریاست  کاخ  روسادا«،  »کاسا  از  او  پیکر 
آرامگاه  به  امنیتی  شدید  تدابیر  با  بوئنوس آیرس، 

منتقل شده بود.
این  برابر  در  نفر  میلیون  دو  حدود  آن  از  پیش 
ساختمان صف کشیده و با ستاره محبوب خود وداع 
کرده بودند. تابوت مارادونا در این محوطه به پرچم 
کشور مزین شد و دولت آرژانتین نیز سه روز را عزای 

عمومی اعالم کرد.
هواداران وی با اهدای گل و فریادهای »تشکر دیه گو« 
یا »من عاشق توام دیه گو« با اسطوره فوتبال جهان 

آورد.
هرچند حد نصاب برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 
جو  مردمی  رای  اما  است،  انتخاباتی  کالج  رای  امریکا 270 
بایدن نیز حدود شش میلیون بیش تر از آرای دونالد ترمپ 

بوده است.
قرار است اعضای کالج  انتخاباتی ماه آینده در روز چهاردهم 

دسامبر دور هم جمع شوند تا نتیجه آرا را نهایی کنند.
جو  امریکا،  جمهوری  ریاست  انتخابات  زمان بندی  براساس 
بایدن از بیستم جنوری سال آینده میالدی به گونه ی رسمی 

وارد کاخ سفید خواهد شد.
امریکا در ظرف  به عنوان رییس جمهور منتخب  اما  بایدن 
کرده  اعالم  را  خود  کابینه  اعضای  از  برخی  اخیر  روز  چند 
است.  رییس جمهوری منتخب امریکا گفته است که اولویت 

او مقابله با شیوع بیش تر ویروس کرونا است.

خداحافظی کردند.
به  مراسم  پایان  تا  نتوانند  داشتند  بیم  که  عده ای 
کنند،  خداحافظی  ستاره شان  از  و  برسند  او  تابوت 
به  زور وارد کاخ ریاست جمهوری شدند. این افراد با 
دخالت پولیس و پرتاب گاز اشک آور پراکنده شدند. 
اطراف  خیابان های  در  فارسی،  دویچه وله  از  نقل  به 
این  از  پیش  است.  شده  گزارش  درگیری هایی  نیز 
نیز هنگام خاک سپاری پیکر مارادونا  بود مردم  قرار 
حضور داشته باشند، اما وقوع درگیری ها مانع اجرای 

این تصمیم شد.
گورستان جمع شده  از  بیرون  مارادونا  دوست داران 
خداحافظی  محبوب شان  ستاره  با  همیشه  برای  و 

کردند.
مارادونا روز چهارشنبه، بیست وپنجم نوامبر، به دلیل 
حمله قلبی جان داد. وی سابقه بازی در باشگاه های 
ناپولی، بارسلونا، بوکا جونیور و سویا را نیز در کارنامه 
بهترین  از  یکی  عنوان  به  مارادونا  دیگو  از  داشت. 
بازیکنان تاریخ فوتبال یاد می شود و او همواره در صدر 
فهرست بهترین بازیکنان قرن بیستم قرار گرفته است.

ترمپ در صورت تایید پیروزی بایدن از سوی 
کالج انتخاباتی، کاخ سفید را ترک می کند

پیکر مارادونا به خاک سپرده شد

Lorem 

   اطفال ما آینده ما است  

 

 

اطفال تان را در مقابل پولیو
واکسین کنید و آیند افغانستان

را درخشان سازید

اطفال تان را هر بار با دادن دو قطره واکسین پولیو از مرض پولیو نجات دهید

Lorem 

   زموږ ماشومان زموږ راتلونکی دی  

 

 

خپل ماشومان مو د پولیو پھ
وړاندې واکسین کړئ او د

افغانستان راتلونکې روښانھ کړئ

هر ځل خپلو ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکې واکسین ورکړئ تر څو له دې ناروغي څخه خوندي وي


