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مجلس به دو نامزدوزیر رای اعتماد نداد
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مجلس نماینده گان پس از توقف روند رای دهی به نامزدوزیران، روز دوشنبه، نهم 
قوس، این روند را از سر گرفت و برای هشت نامزدوزیر و نامزد ریاست امنیت ملی 
صندوق گذاشت. نصاب مجلس نماینده گان 244 نفر بود و هر نامزدوزیر برای 
کامیابی به 123 رای نیاز داشت . مجلس نماینده گان برای احمدضیا سراج نامزد 
ریاست امنیت ملی، انوارالحق احدی نامزدوزیر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، 
نوررحمان اخالقی نامزدوزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، قدرت اهلل 
ذکی نامزدوزیر وزارت ترانسپورت، نجیب اهلل یمین نامزدوزیر وزارت فواید عامه، 
هارون چخانسوری نامزدوزیر وزارت معادن و پترولیم و محمود کرزی نامزدوزیر 
از  نامزدوزیران  این  ترتیب  این  به  داد.  اعتماد  رای  اراضی  و  وزارت شهرسازی 
غربال مجلس نماینده گان گذشتند و به عنوان وزیر برای چهار سال آینده انتخاب 

شدند.
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گامبهگامبهسویطالبانیشدن؛دستغنیازروندصلحکوتاهمیشود؟
چگونهآرامشبامیان

برهمخورد؟
به تاریخ 15 نوامبر 2020 هیأت مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی افغانستان با نماینده گان طالبان در دوحه، روی طرزالعمل 

مذاکرات صلح به توافق رسید. قرار بود طرزالعمل مذاکرات میان روسای تیم های مذاکره کننده به امضا برسد و زمینه برای بحث  و 
گفت وگو روی آجندای اصلی مذاکرات فراهم شود.

تصرف  در  هرات  که شهر  زمانی  پیش،  حدود 24 سال 
طالبان بود و »حکومت طالبانی« در بسیاری از بخش های 
کشور حکم رانی می کرد، دختری در یکی از خانواده های 
فقیر مهاجر در ایران زاده شد. افغانستان روزهای سختی 
را سپری می کرد و خانواده اش اخبار تحوالت کشور را از 
طریق رسانه های ایرانی دنبال می کردند. فاطمه، از هنگام 

تولد مانند سه خواهر و چهار برادرش نبود.
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دانشجوی نابینای هراتی: 
گوش هایم از شنیدن صدای 

تفنگ خسته است!

دولت و طالبان وارد بحث 
روی اجندا می شوند

مردی در هرات برای ۵۰۰ فرد نابینا 
»کتاب صوتی« توزیع کرد

وزارت زراعت: امسال ۳۵۰ فارم ماهی پروری 
جدید ساخته شده است

مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
فارم   350 جاری  سال  جریان  در  که  کرد  اعالم 
تکثیری در 34 والیت کشور  و  تولید  ماهی پروری 

ساخته شده است.
این فارم ها از سوی بخش خصوصی و وزارت زراعت 

ایجاد شده است.
زراعت  وزارت  در  ماهی پروری  آمر  فروغ،  خلیل 
می گوید که امسال در مجموع 100 فارم ماهی پروری 
وزارت  مالداری  و  باغداری  ملی  پروژه ی  طریق  از 

زراعت ساخته شده است.
او، در عین حال 250 ماهی پروری دیگر،  به گفته 
از طریق بخش خصوصی در والیات مختلف کشور 

ایجاد شده است.

در  کتاب فروش  مرد  یک  هرات:  ۸صبح، 
هرات، برای حدود 500 فرد نابینا »کتاب های 
صوتی« را به گونه رایگان توزیع کرد. هزینه این 
کارت«،  »مموری  همراه  به  صوتی  کتاب های 
»دستگاه پخش صوتی/MP3« و خرید »امتیاز 
کتاب های صوتی« حدود 500 هزار افغانی شده 

است.
و  مومنی  انتشارات  مسوول  مومنی،  عبداهلل 
روزنامه  با  صحبت  در  هرات،  کتاب فروشان  از 
برای  شرایط  افغانستان  در  می گوید  ۸صبح 
ویژه  خط  بریل/  »خط  به  کتاب ها  نوشتن 
نابینایان« وجود ندارد و از همین رو او خواسته 
افراد روشن دل  اختیار  را در  کتاب های صوتی 

قرار دهد.
ملی  انجمن  رییس  شریفی،  عبدالرحمان 
نابینایان افغانستان، توزیع کتاب به افراد نابینا 
را سهولت بزرگی برای آن ها دانسته و از تالش  
برخی  و  افغانستان  اساسی  قانون  تبدیل  برای 

قوانین دیگر به کتاب  صوتی سخن می زند.
به گفته ی او، افزون بر زبان فارسی، اعضای این 
را  تا کتاب های صوتی  انجمن تالش می کنند 

را  جدید  ماهی پروری  فارم   100 زراعت  وزارت 
در  می شود  جوجه ماهی  تولید  فارم  دو  شامل  که 
والیت های کنر، بلخ، بغالن، لغمان، قندهار، خوست 

و هرات ساخته است.
ظرفیت  تولیدی،  فارم  هر  وزارت،  این  اعالم  طبق 
تولید 2.۷ تا سه تُن ماهی و هر فارم تکثیری ظرفیت 

تولید دو میلیون و 400 هزار جوجه ماهی را دارد.
ما  بررسی ای که  به  فروغ می گوید: »نظر  خلیل اهلل 
کردیم، امسال سطح تولید ماهی نیز، نظر به سال 

قبل یک هزار و 500 تُن افزایش یافته است.«
براساس معلومات وزارت زراعت میزان تولید ماهی 
و  بود  رسیده  تُن  هزار  حدود 10  به  گذشته  سال 

امسال به 11 هزار و 500 تُن می رسد.

به زبان های پشتو، ترکی و اوزبیکی نیز تبدیل 
فارسی  مادری شان  زبان  که  افرادی  تا  کنند 
نیست، بتوانند از این کتاب ها در دیگر والیات 

کشور استفاده کنند.
عبداهلل مومنی، پیش از این، در دوره همه گیری 
هرات،  شهر  شدن  قرنطین  و  کرونا  ویروس 
حوزه  در  کتاب  جلد   ۸00 و  هزار  دو  حدود 
350هزار  حدود  هزینه ی  با  را  روان شناسی 

افغانی، به گونه رایگان توزیع کرده بود.
مطالعه  و  کتاب خوانی  فرهنگ  او،  دید  از 
فعاالن  باید  و  است  کم رنگ  بسیار  هرات  در 
کتاب خوانی  فرهنگ  تقویت  برای  فرهنگی 
و  دهند  خرج  به  بیش تری  تالش   مطالعه  و 
برای رشد  با هزینه شخصی خود،  او خواسته 

کتاب خوانی تالش کند.

ادامه روند رای دهی به کابینه؛ 

مذاکرات دوحه؛ 
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۸صبح، بامیان: اعضای ستاد دادخواهی مردمی 
برای قربانیان انفجارهای سه شنبه هفته ی گذشته 
که  گفته اند  خبری  نشست  یک  طی  بامیان،  در 
معترضان از سوی مقام های محلی این والیت مورد 
این  بامیان  والی  می گیرند. سخنگوی  قرار  تهدید 

اتهامات را رد کرده است.
دادخواهی  ستاد  اعضای  از  یکی  ذکی،  اسماعیل 
این نشست  مردمی، روز دوشنبه، دهم قوس، در 
به جای  بامیان  محلی  مقام های  که  گفت  خبری 
تروریستی  انفجارهای  مورد  در  دادن  وضاحت 
چهارم قوس در بامیان، خیمه ی تحصن و معترضان 

را مورد اتهام قرار می دهند.
ستاد  قوس،  نهم  تاریخ  به  که  افزود  ذکی  آقای 
والیتی،  شورای  اعضای  قربانیان،  برای  دادخواهی 
با  جلسه ای  در  گذر  وکالی  و  مدنی  نهادهای 
وضاحت  خواهان  ملی،  امنیت  رییس  و  والی 
به  اما  بامیان شدند.  در  اخیر  انفجارهای  درباره ی 
گفته ی وی، سید انور رحمتی والی بامیان با رفتار 
اعضای  با  تند«  بسیار  »لحن  و  »پرخاشگرایانه« 
جلسه برخورد کرد. آقای ذکی هم چنان افزود که 
والی بامیان در زمان صحبت کردن، دست های خود 

را مرتب بر میز »می کوبید«.
انفجارهای  قربانیان  برای  مردمی  ستاد  عضو  این 
به  بامیان  والی  که  افزود  ادامه  در  قوس  چهارم 
معترضان اتهام وارد کرده و گفته که »شما یک نفر 

را کرایه می کنید تا در خیمه صحبت کند.«
روز  نشست  در  که  می گویند  هم چنان  معترضان 

۸صبح، کابل: وزارت امور خارجه به نشر عکس 
شهروند  یک  با  آسترالیایی  سرباز  بدرفتاری 
غیرنظامی افغانستان واکنش نشان داد و اعالم 
کرد که تحقیقات در این باره را آغاز کرده است.

این عکس توسط ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت 
امور خارجه چین روز یک شنبه، نهم قوس در 
توییتی نشر شده و واکنش مقام های آسترالیایی 

را نیز در پی داشته است.
سخنگوی وزارت خارجه با نشر این عکس گفته 
است که از قتل غیرنظامیان افغان شوکه شده و 
خواستار پاسخ گویی جدی است و آن را محکوم 

می کند.
رسانه ها گزارش داده اند که نشر این توییت به 

روابط دو کشور صدمه زده است.
این  آسترالیا  نخست وزیر  موریسون،  اسکات 
تصویر را »آزاردهنده« خوانده و گفته است که 

چین باید بابت آن معذرت بخواهد.
در این تصویر یک کودک افغان دیده می شود 
که سرباز آسترالیایی چاقویی را بر گلوی او نهاده 

است.
است  گفته  اعالمیه ای  در  خارجه  امور  وزارت 
سرباز  یک  رفتار  عکس  نشر  و  پخش  از  که 
آسترالیایی با یک افغان آگاه است و تحقیقات 
را در مورد »پس منظر« این عکس آغاز کرده 

است.
در اعالمیه وزارت خارجه آمده است که پیش از 
این با آسترالیا به شکل سازنده تحقیقات را در 
مورد رفتار نامناسب نظامیان آن کشور در برابر 
افغان ها آغاز کرده است تا عامالن آن به جزای 

۸صبح، کابل: وزارت دفاع ملی یک روز پس 
از حمله مرگ بار به مرکز نظامی ارتش در غزنی 
از  با هفت تن  این حمله  اعالم کرد که طراح 
شده  کشته  هوایی  حمله  یک  در  همراهانش 

است.
به  یک شنبه  روز  حمله  طراح  از  وزارت  این 
پایگاه ارتش در قلعه جوز غزنی به نام »حمزه 

وزیرستانی« یاد کرده است.
حمزه   که  است  افزوده  ملی  دفاع  وزارت 
وزیرستانی شب گذشته در مربوطات روستای 
در  غزنی  »گیروی«  ولسوالی  »علی شیرخیل« 

یک حمله هدف مند هوایی کشته شده است.
از حمزه وزیرستانی به عنوان سازمانده  حمله به 

پایگاه ارتش در غزنی یاد شده است.
گروه طالبان اما با نشر ویدیویی گفته است که 
نام این عضوش کرامت است و در والیت پکتیکا 

می جنگد.
نظامی  پایگاه  به  بمب گذاری شده  موتر  حمله 
غزنی  والیت  مربوطات  از  جوز  قلعه  در  ارتش 

بامداد روز یک شنبه، نهم قوس اجرا شد.
در این حمله مرگ بار بیش از 30 نیروی دولتی 

کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند.

از  هرات،  پولیس  فرماندهی  هرات:  ۸صبح، 
گلوله باری افراد مسلح بر موتر رنجر ارتش خبر 
می دهد. مقام های امنیتی در فرماندهی پولیس 
هرات می گویند این رویداد حوالی ساعت شش 
خیابان  در  قوس،  دهم  دوشنبه،  روز  صبح 
این  دوازدهم  ناحیه  مربوطات  از  »هرات 10« 

شهر رخ داده است.
عبداالحد ولی زاده، سخنگوی فرماندهی پولیس 
هرات، به روزنامه ۸صبح می گوید در این رویداد 
یک مرد که راننده موتر رنجر ارتش بود کشته 
برداشته اند.  زخم  نیز  دیگر  تن  چهار  و  شده 
مورد  در  بیش تری  جزییات  هرات  پولیس 

چگونه گی وقوع حادثه بیان نکرده است.
مسلح  افراد  گوناگون  موارد  در  این،  از  پیش 
هرات  در  ملی  ارتش  و  پولیس  نیروهای  بر 
دلیل  به  قبل  چندی  بودند.  کرده  گلوله باری 
در  مسلحانه  ترورهای  چشم گیر  افزایش 
هرات، مقام های امنیتی بر تردد موترسایکل ها 
محدودیت وضع کردند و رفت وآمد موترسایکل 

با »دو سرنشین« ممنوع شد.

والیتی  شورای  اعضای  و  مدنی  فعاالن  یک شنبه 
از اعضای  امنیت ملی، به بعضی  با والی و رییس 

مجلس اجازه ی صحبت نداده نشده است.
از سویی هم، معترضان یک قطع نامه ی سه ماده ای 
است  آمده  آن  متن  در  و  کرده اند  منتشر  نیز  را 
بامیان  والی  سوی  از  یک شنبه،  روز  جلسه ی  که 
و  لفظی«  با »حمالت  و  »تشنج« کشیده شد  به 
مختل  ملی  امنیت  رییس  و  والی  »پرخاشگری« 

گردید.
بر اساس یکی از ماده های این قطع نامه، سید انور 
امنیت  رییس  عزیزی،  عبدالستار  و  والی  رحمتی 
ملی بامیان در ارتباط به رویداد تروریستی اخیر 
برای  قناعت بخش  پاسخ  والیت،  این  مرکز  در 
معترضان نداشته و قضیه را یک موضوع »عادی« 
تلقی کرده اند. در ادامه  نوشته شده است که این 
بی اعتنایی  واضح  صورت  به  بامیان  والی  نگرش 

نشان  را  مقام محلی  و وظایف یک  به مسوولیت 
می دهد.

قطع نامه از نهادهای مدافع حقوق بشر و دموکراسی 
در کشور خواسته است تا از معترضان بامیان حمایت 
کنند و رفتارهای »دیکتاتورانه «ی مقام های محلی 

این والیت را تحت نظر داشته باشند.
این  بامیان  والی  سخنگوی  عظیمی،  لطیف  اما 
ادعای ستاد دادخواهی مردمی و فعاالن مدنی را 

بی بنیاد دانسته و رد می کند.
روز سه شنبه هفته ی گذشته، چهارم قوس، در پی 
دو انفجار مهیب در دو بخش پرازدحام شهر بامیان، 
دست کم 1۸ نفر جان باختند و نزدیک به ۶0 تن 
و  غیرنظامیان  قربانیان  اکثر  شدند.  زخمی  دیگر 
ترافیک و یک  مأمور  بودند. یک  کارگران روزمزد 
افسر پولیس نیز در این رویدادهای انفجاری جان 

باختند.

اعمالش شان برسند و عدالت تأمین شود.
حکومت های  که  است  گفته  خارجه  وزارت 
افغانستان و آسترالیا در این مورد از نزدیک باهم 

همکاری می کنند.
که  است  گفته  خارجه  وزارت  دیگر،  جانب  از 
افغانستان  دوستان  آسترالیا  و  چین  مردم 
هستند و در بازسازی و تأمین صلح افغانستان 

نقش فعال بازی کرده اند.
که  است  کرده  امیدواری  ابراز  خارجه  وزارت 
همکاری ها بین همه کشورها به ویژه آسترالیا 
اجماع  و  پیدا کند  ادامه  افغانستان  و چین در 
منطقه ای و بین المللی برای حمایت از افغانستان 

خدشه دار نشود.
یافته های یک گزارش تحقیقی که در آسترالیا 
نشر شد، نشان می دهد که نظامیان این کشور 
غیرقانونی  صورت  به  را  افغان  غیرنظامی   3۹
کشته اند که کودکان نیز شامل آن بوده اند. 1۹ 
جنایت  این  انجام  به  متهم  آسترالیایی  سرباز 

جنگی هستند.
سربازان  جنگی  جنایت  گزارش  نشر  از  پس 
بشری  حقوق  نهادهای  از  برخی  آسترالیایی، 
تأمین  و  قربانیان  به  غرامت  پرداخت  خواستار 

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

رسیده گی به چنین قضایا می داند.

 

روی  طالبان  و  دولت  مذاکره کننده ی  هیأت های  آن که  از  پس 
چارچوب مذاکرات پس از دو و نیم ماه چانه زنی به توافق رسیدند، 
رییس هیأت مذاکره کننده ی دولت در یک سفر عاجل به کامل 
افغانستان را در جریان آخرین فیصله های  آمد تا رییس جمهور 

مذاکرات دوحه بگذارد.
براساس معلومات، با وجودی که هر دو هیأت مذاکره کننده روی 
تمام مواد این چارچوب توافق کرده بودند و یک کاپی آن را نیز به 
دولت تسهیل کننده داده اند؛ اما مداخله ی رییس جمهور این توافق 

را وارد دور تازه ی از مشکالت و بن بست کرده است. 
پیش از این، بحث ها بر سر سند مبنای چارچوب مذاکرات بود؛ 
اما باوجود پذیرش این شرط از جانب طالبان گویا مسایلی چون 
تأیید رییس جمهور قرار  هویت طرف های گفت وگوکننده، مورد 

نگرفته است. 
این خواست تازه، مذاکرات را وارد مرحله ی تازه ی از بحران ساخته 
و  بریتانیا  اروپا،  اتحادیه ی  که  بود  مسأله  همین  اساس  بر  است. 
عالی  شورای  تشکیل  بر  جداگانه  اعالمیه های  صدور  با  امریکا 

مصالحه تأکید کردند. 
گفته می شود که اعضای هیأت مذاکره کننده ی حکومت نیز پس از 
رد این توافق از جانب رییس جمهور، دچار اختالف شده و شماری 

از آن ها نارضایتی شان را بیان کرده اند. 
پیش از این، سخنگویان حکومت دم از استقاللیت و همه شمولی 
هیأت مذاکره کننده می زدند. هم چنان سخن بر سر اجماع نظر این 
هیأت بود و سخنگوی این هیأت اجماع نظر و وحدت مواضع را یکی 

از امتیازهای هیأت مذاکره کننده ی دولت افغانستان می دانست. 
مردم افغانستان نیز آرزو داشتند که این هیأت بتواند از الیه های 
گوناگون مردم افغانستان و به خصوص از افغانستان جدیدی که 

متحول شده است، نماینده گی کند. 
این هیأت که در آن تنوع سنی، جنسیتی و فکری لحاظ  تنوع 
شده بود، وجه امتیاز و برتری این هیأت نسبت به طالبان پنداشته 
می شد؛ اما در تازه ترین مورد، اختالف ها در میان این هیأت، به 

علت مداخله در تصامیم آن ها رونما شده است. 
با بن بست پیش آمده و مداخله ی رأس حکومت در تصامیم هیأت 
مذاکره کننده، روشن شد که چرا هنوز هم تشکیل شورای عالی 

مصالحه تکمیل نشده است. 
عالی  شورای  و  حکومت  این  که  سیاسی  توافق نامه ی  براساس 
صالحیت های  تمام  است،  آمده  وجود  به  آن  اساس  بر  مصالحه 
مربوط  مصالحه  عالی  شورای  به  صلح،  مورد  در  تصمیم گیری 
اما  می شود. رییس جمهور تنها نقش مشورتی در تصامیم دارد؛ 
مجمع  جای  به  جمهور  رییس  که  می دهد  نشان  اخیر  تحوالت 
عمومی که قرار بود متشکل از نماینده گانی از تمام گرایش های 

سیاسی و فکری جامعه باشد، تصمیم می گیرد. 
اگر مجمع عمومی و کمیته ی رهبری شورای مصالحه که می تواند 
از بخش های گوناگون جامعه ی سیاسی افغانستان نماینده گی کند، 
وارد تصمیم گیری درباره ی صلح نشود، هیأت مذاکره کننده که به 
گونه ی شکلی از چنین تنوعی نماینده گی می کند، می تواند دچار 

اختالف نظر شود.
هرگاه رییس جمهور بر تصامیم نهایی درباره ی فیصله های مذاکرات 
به  که  مذاکره کننده  هیأت  اعضای  از  کند، شماری  تأکید  دوحه 
برابر این تصامیم  اردوگاه منتقد حکومت کنونی تعلق دارند، در 
خواهند ایستاد و این همان سناریویی است که نباید محقق شود. 

با  را  میان هیأت مذاکره کننده عماًل مذاکرات دوحه  اختالف در 
بحران های جدی رو به رو می کند. پس ایجاب می کند تا از تصامیم 
ایجاد  نظر  اختالف  مذاکره کننده  میان هیأت  فردی که می تواند 

کند، پرهیز شود. 
نظارت  زیر  باید  صلح  مذاکرات  سیاسی،  توافق نامه ی  براساس 
رهنمود  نقش  شورا  این  و  می یافت  انجام  صلح  عالی  شورای 
از آن جایی که مجمع  بازی می کرد.  دهنده را در چنین حاالتی 
عمومی و کمیته ی رهبری شورای عالی مصالحه می توانند از تنوع 
قومی، سیاسی و مذهبی افغانستان نماینده گی کنند، تصامیم و 
فیصله های  مشروعیت  بر  می توانست  نهادها  این  رهنمودهای 
مذاکرات بیفزاید و از اعمال تصامیم فردی که خالف توافق نامه ی 

سیاسی است، جلوگیری کند. 
تجربه نشان داده است که میان بن بست در مذاکرات صلح دوحه 
و تشدید خشونت های طالبان رابطه ی مستقیمی وجود دارد. نیاز 
نیست تا بر سر چارچوبی که هیچ گونه الزامیت صد درصدی ندارد، 
مباحث  تا  بگذارد  حکومت  یابد.  ادامه  هم چنان  خشونت ها  این 
اصلی مذاکرات و خواست های طرف مقابل رونما شود، آن  گاه در 
پرتو اجماع ملی و مشوره های جمعی در چارچوب مکانیسم های 
تعریف شده در تشکیل شورای عالی مصالحه ملی، درباره ی مواد 

اصلی آجندا تصمیم اتخاذ شود.

تصمیم در امور صلح 
باید جمعی باشد
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معترضان بامیانی: والی و رییس امنیت ما را تهدید کرده اند

وزارت خارجه: تحقیقات درباره پس منظر عکس 
بدرفتاری سرباز آسترالیایی با یک افغان را آغاز کرده ایم

وزارت دفاع: 
حمزه وزیرستانی طراح حمله 

موتربمب در غزنی کشته شد

یک کشته و چهار زخمی در 
گلوله باری بر موتر ارتش در هرات



می گویند  دوحه  در  آگاه  منابع 
ورود  برای  گفت وگوها  که 
مذاکره کننده  هیأت های 
اجندای  به  طالبان  و  دولت 
است.  شده  آغاز  مذاکرات 
در  طرف  دو  هیأت های  هرچند 
با  دیداری  هیچ  اخیر  روزهای 
هم نداشته اند، اما قطر به عنوان تسهیل کننده مذاکرات 
بین االفغانی در این زمینه تالش  کرده است. در همین 
حال، منابع تصریح می کنند که اختالف نظر پیرامون 
مقدمه میان دو طرف وجود نداشته، اما تنها نیاز بوده 
است که برخی از موارد الزم به هیأت طالبان ارایه شود 
و این کار صورت گرفته است. بدین ترتیب اعضای هیأت 
پیرامون  جمعی  گونه  به  اکنون  دولت  مذاکره کننده 
کرده اند.  توافق  بین االفغانی  صلح  مذاکرات  کارشیوه 
جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف  منابع،  گفته  به 
کشور، نیز در دیداری با برخی از سیاسیون، از هیأت 
مذاکره کننده دولت حمایت و روی موارد ضروری توافق 
کرده است. ارگ اما گفته است که هیأت های دولت و 
طالبان روی 21 ماده شامل در کارشیوه مذاکرات تفاهم 
کرده  اند و در حال حاضر، دو طرف مصروف بحث روی 
مقدمه هستند، زیرا »برخی موضوعات نیاز به وضاحت 
اعالم کرد  این، هیأت طالبان  از  پیش  دارد«.  بیش تر 
که کارشیوه مذاکرات صلح بین االفغانی نهایی است، اما 
هیأت دولت در ادامه افزود که مقدمه ی این کارشیوه 
تایید  از  پس  تنها  و  دارد  بیش تر  توضیحات  به  نیاز 

هیأت های دو طرف، نهایی می شود. 
شده  تازه ای  فاز  وارد  دوحه  در  بین االفغانی  مذاکرات 

مجلس نماینده گان پس از توقف 
نامزدوزیران،  به  روند رای دهی 
این  قوس،  نهم  دوشنبه،  روز 
برای  و  گرفت  سر  از  را  روند 
هشت نامزدوزیر و نامزد ریاست 
گذاشت.  صندوق  ملی  امنیت 
نصاب مجلس نماینده گان 244 
نفر بود و هر نامزدوزیر برای کامیابی به 123 رای نیاز 
داشت . مجلس نماینده گان برای احمدضیا سراج نامزد 
ریاست امنیت ملی، انوارالحق احدی نامزدوزیر وزارت 
زراعت، آبیاری و مالداری، نوررحمان اخالقی نامزدوزیر 
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، قدرت اهلل ذکی 
نامزدوزیر وزارت ترانسپورت، نجیب اهلل یمین نامزدوزیر 
وزارت فواید عامه، هارون چخانسوری نامزدوزیر وزارت 
وزارت  نامزدوزیر  کرزی  محمود  و  پترولیم  و  معادن 
شهرسازی و اراضی رای اعتماد داد. به این ترتیب این 
نامزدوزیران از غربال مجلس نماینده گان گذشتند و به 
عنوان وزیر برای چهار سال آینده انتخاب شدند. از این 
میان اما محمدطاهر زهیر، نامزدوزیر وزارت اطالعات 
و فرهنگ و حسینه صافی، نامزدوزیر وزارت امور زنان، 
نتوانستند 50 به عالوه یک درصد آرا را به دست آورند. 
رییس مجلس نماینده گان از رییس جمهور خواست 
که به زودی برای این وزارت خانه ها نامزدوزیران جدید 

معرفی کند. 
با وجودی  که مجلس نماینده گان قرار بود در جریان 
نامزدوزیران  به  رای دهی  روند  گذشته  هفته ی  یک 
دلیل  به  روند  این  اما  کند،  تکمیل  را  باقی مانده 
اتهام های وارد شده از سوی معاون اول رییس جمهور 
به اعضای مجلس، متوقف شد. امراهلل صالح، معاون اول 
رییس جمهور، در کنفرانس جینوا ادعا کرده بود که 
برخی نماینده گان مجلس در فساد دست دارند و باید 
برای مبارزه با آن ها مصونیت شان لغو شود. این ادعا 
این  و  روبه رو شد  نماینده گان  تند مجلس  واکنش  با 
اعضای  به  دادن  رای  روند  تا  گرفت  تصمیم  مجلس 
تقاضا داشتند  اعضای مجلس  را متوقف کند.  کابینه 
که معاون اول ریاست جمهوری برای اثبات ادعاهایش 
سند ارایه کند. آن ها در یک تصمیم جمعی، خواستار 
استعفای امراهلل صالح شدند. با این حال رییس جمهور 
با هیأت  و  این مشکل پیش قدم شد  برای حل  غنی 
جمهور  رییس  کرد .  دیدار  بار  چندین  مجلس  اداری 
به هیأت اداری مجلس تاکید کرد که اظهارات امراهلل 
صالح بازتاب دهنده دیدگاه او نبوده است. او از اعضای 
مجلس خواست که روند اعطای رای اعتماد به اعضای 
کابینه را از سر گیرند. پس از این، مجلس نماینده گان 
این روند را از سر گرفت و روز دوشنبه، دهم قوس، 

برای نه نامزدوزیر صندوق رای گذاشت. 
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توافق شده است، اما مقدمه نیاز به توضیحات بیش تر 
که  بودند  کرده  فیصله  طرف  دو  آنان،  گفته  به  دارد. 
کارشیوه به نشست عمومی ارایه می شود و تنها پس از 

توافق دو طرف نهایی است. 
افزون بر این موارد، اعضای هیأت مذاکره کننده دولت 
بحث های درون تیمی در این هیأت را یک »امر طبیعی« 
در  هیأت  این  اعضای  آنان،  گفته ی  به  زیرا  می دانند، 
برخی از مواقع به گونه های تُند، آرام و انتقادی صحبت 
می کنند. پیش از این، منابع به روزنامه ۸صبح گفتند که 
بیش تر اعضای هیأت به توافق روی کارشیوه رای مثبت 
داده اند، اما یک بخش اندک مایل به ارگ با آن مخالفت 
کرده اند. این بحث حتا به جنجال ها میان اعضای هیأت 
منجر شده بود. در این میان پای ارگ ریاست جمهوری 
نیز در میان آمد. منابع تصریح کردند که رییس جمهور 
غنی با موارد پیشنهادی طالبان که »خواست مردم«، 
»درخواست سازمان ملل متحد« و »اراده طرف ها« بود، 

نامزد  »ثبات و هم گرایی« به رهبری عبداهلل عبداهلل، 
تصدی وزارت امور مهاجرین شده بود. او که از اعضای 
حزب جمعیت اسالمی افغانستان است، در رشته اقتصاد 
اخالقی  آقای  است.  خوانده  درس  کابل  دانشگاه  در 
ایران  از  استراتژیک  مدیریت  رشته  از  را  ماستری اش 
به دست آورده است. او در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 201۹ میالدی از اعضای ستاد انتخاباتی عبداهلل 
عبداهلل بود و به عنوان نماینده تیم ثبات و هم گرایی در 

بحث های رسانه ای شرکت داشت. 
برای  هم گرایی  و  ثبات  تیم  سوی  از  ذکی  قدرت اهلل 
احراز کرسی وزارت ترانسپورت معرفی شده بود. او با 
به دست آوردن 1۶5 رای تایید، 2۸ رای رد، 3۸ رای 
باطل و 13 رای سفید به عنوان وزیر ترانسپورت تعیین 
خوانده  درس  ترکیه  در  خبرنگاری  رشته  در  او  شد. 
است. آقای ذکی تجربه یک دور نماینده گی مردم تخار 

را در مجلس نماینده گان در کارنامه اش دارد. 
نجیب اهلل یمین متولد والیت لوگر است. وی از سوی 
نامزد  غنی  جمهور  رییس  رهبری  به  دولت ساز  تیم 
تصدی پست وزارت فواید عامه شده بود. آقای یمین 
تایید، 2۹ رای رد، 4۸  آوردن 14۹ رای  به دست  با 
رای باطل و 1۸ رای سفید به عنوان وزیر فواید عامه 
تعیین شد. وی سند لیسانسش را در رشته انجنیری 
از دانشگاه کابل و سند دکترایش را در رشته مدیریت 
یمین  است.  آورده  دست  به   امریکا  از  طبیعی  منابع 
بانک  جهانی،  بانک  هم چون  نهادهایی  در  تاکنون 
توسعه ی آسیایی، نهاد توسعه همکاری آلمان و وزارت 

انرژی و آب کار کرده است. 
 ۷4 تایید،  رای   154 گرفتن  با  چخانسوری  هارون 
را  مجلس  اعتماد  توانست  سفید،  رای  و 1۶  رد  رای 
تایید  پترولیم  و  معادن  وزیر  عنوان  به  و  کند  جلب 
رهبری  به  دولت ساز  تیم  سوی  از  چخانسوری  شود. 
برای احراز کرسی وزارت معادن و  محمداشرف غنی 

به  باید  که  بود  داده  است. وی دستور  مخالفت کرده 
جای آن، »خواست مردم در لویه جرگه مشورتی صلح«، 
و  دولت  »اراده  و  امنیت«  شورای   1325 »قطع نامه 
گروه طالبان« به گونه ی صریح درج شود؛ موضوعی که 

طالبان با آن مخالفت کرده اند. 
دیدار  در  غنی  آقای  که  می گویند  منابع  این همه،  با 
رییس  عبداهلل  عبداهلل  با  قوس،  نهم  یک شنبه،  روز 
شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رییس جمهور 
از  جهادی،  رهبر  سیاف  رسول  عبدالرب  و  پیشین 
هیأت مذاکره کننده دولت حمایت و پیرامون مواردی 
ریاست  ارگ  است.  کرده  توافق  بود،  »ضروری«  که 
چیزی  سیاسیون  دیدار  مورد  در  هرچند  جمهوری 
نگفت،  اما تصریح کرد که رییس جمهور از هیچ  گونه 
دریغ  پایدار  برقراری صلح  و  پایان جنگ  برای  تالش 
دهم  دوشنبه،  روز  که  اعالمیه ای  بر اساس  نمی کند. 
قوس، نشر شده است، ارگ گفته است که هیأت های 
توافق  مذاکرات  کارشیوه  در  ماده   21 روی  طرف  دو 
کرده اند. با این حال در این اعالمیه آمده است که دو 
طرف روی مقدمه کارشیوه بحث می کنند، زیرا برخی از 

موضوعات نیاز به وضاحت دارد. 
نزدیک  اجندا  پیرامون  بحث ها  به  حالی  در  طرف  دو 
پُرچالش  نیز  این مرحله  می شوند که احتمال می رود 
آغاز  از  پیش  دولت  مذاکره کننده  هیأت  شود.  دنبال 
مذاکرات گفته بود که برقراری آتش بس اولویت دولت 
را تشکیل می دهد. اعضای هیأت مذاکره کننده طالبان 
هرچند گفتند که بحث روی آتش بس بخشی از اجندای 
مذاکرات صلح بین االفغانی است، اما تصریح کردند که 
این بحث اولویت گروه طالبان در این مذاکرات نیست. 
اولویتش  را  نظام  روی  بحث  این  از  پیش   گروه  این 
خوانده بود. گفتنی است که مذاکرات صلح بین االفغانی 
تا کم تر از دو هفته دیگر سه ماهه می شود. امریکا به 
محض شروع این مذاکرات پیش بینی کرده بود که روند 
که  دارد  احتمال  و  است  زمان بر  صلح  گفت وگوهای 

ماه ها ادامه یابد.

پترولیم معرفی شده بود. آقای چخانسوری چهل سال 
دارد و در منطقه چخانسور والیت نیمروز متولد شده 
است. او در رشته مدیریت عمومی از دانشگاه سیدنی 
استرالیا ماستری دارد. آقای چخانسوری پیش از این به 
حیث معاون حکومت داری و برنامه های ریاست دفتر 
رییس جمهور، سخنگوی رییس جمهور و سرپرست 

وزارت امور خارجه کرده است. 
محمود کرزی نیز از سوی تیم دولت ساز برای تصدی 
کرسی وزارت شهرسازی و اراضی نامزد شده بود. وی 
با گرفتن 154 رای تایید، 3۸ رای رد، 3۸ رای باطل 
اراضی  و  وزیر شهرسازی  عنوان  به  رای سفید  و 14 
تجارتی  مدیریت  رشته  در  کرزی  آقای  شد.  انتخاب 
سابق  بانک  کابل  از سهام داران  یکی  و  درس خوانده 

بوده است.
با این حال از میان این نامزدوزیران دو نامزدوزیر اعتماد 
مجلس نماینده گان را جلب نتوانستند و از راه یافتن 
به کابینه باز ماندند. حسینه صافی با به دست آوردن 
11۹ رای تایید، ۹4 رای رد، 21 رای باطل و 2۷ رای 
سفید نتوانست اعتماد مجلس نماینده گان برای تصدی 
کرسی وزارت امور زنان را به دست بیاورد. او تا سطح 
علوم  رشته  در  را  دکترایش  و  کرده  تحصیل  دکترا 
سیاسی گرفته است. خانم صافی پیش از این به عنوان 

سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ کار کرده است.  
محمدطاهر زهیر نیز با گرفتن ۷۸ رای تایید، ۶0 رای 
اعتماد  نتوانست  باطل و 3۷ رای سفید  رد، ۶۹ رای 
و  اطالعات  وزارت  کرسی  تصدی  برای  را  مجلس 
فرهنگ به دست آورد. او از سوی سرور دانش، معاون 
دوم رییس جمهور و از تیم »دولت ساز« برای احراز این 
پست پیشنهاد شده بود. آقای زهیر یک دور نماینده گی 
در مجلس نماینده گان، فرماند هی یک فرقه در بامیان و 
والیت بامیان را در کارنامه اش دارد. با این حال پس از 
گرفتن رای رد در صفحه فیس بوکش ضمن قدردانی از 
دادن رای اعتماد به سایر نامزدوزیران، گفته است که 
به اراده نماینده گان ملت احترام دارد و آن را یکی از 

مولفه های اساسی دموکراسی می داند. 
با این همه رییس مجلس نماینده گان از رییس جمهور 
نامزدوزیران  وزارت خانه  دو  این  برای  که  خواست 
جدید معرفی کند. از سوی دیگر مجلس نماینده گان 
نامزدان  قوس،  یازدهم  سه شنبه ،  روز  اجندای  در 
وزارت های معارف، احیا و انکشاف دهات، صحت عامه، 
بانک مرکزی را به  اقوام و قبایل و رییس  سرحدات، 

مجلس خواسته اند تا برنامه هایش را ارایه کنند.

است. منابع آگاه روز دوشنبه، دهم قوس، در گفت  وگو 
برای  گفت وگوها  که  کردند  تصریح  روزنامه ۸صبح  با 
شده  آغاز  بین االفغانی  مذاکرات   اجندای  به  ورود 
دو  میان  کارشیوه  مقدمه ی  مورد  در  هرچند  است. 
اما منابع در هیأت  نداشته،  طرف اختالف نظر وجود 
از  برخی  بود  نیاز  که  می گویند  دولت  مذاکره کننده 
این  ترتیب  بدین  شود.  ارایه  مقابل  جانب  به  موارد 
کار صورت گرفته است و اکنون اعضای این هیأت به 
مذاکره کننده  هیأت  اند.  آن هم نظر  با  گونه ی جمعی 
دولت روز یک شنبه، نهم قوس، با قطر، تسهیل کننده 
مذاکرات صلح بین االفغانی، گفت وگو کرده است. هدف 
از این گفت  وگو، دوام نشست ها است تا چگونه گی ورود 
در  است  قرار  نشست ها  این  شود.  مشخص  اجندا  به 
روزهای آینده نیز ادامه یابد و پس از آن، دو طرف وارد 
اجندا می شوند. پیش تر هیأت مذاکره کننده دولت گفته 
بود که روی 21 ماده در کارشیوه به استثنای مقدمه 

برخی از اعضای مجلس در مورد تنش  ایجاد شده بر 
که  می گویند  جمهور،  رییس  اول  معاون  ادعای  سر 
مجلس  و  ارگ  میان  تنش ها«  قربانی  نباید  »کابینه 
شود. مجلس نماینده گان گفته است که برای مدیریت 
به  اعتماد  رای  اعطای  روند  خدمات،  ارایه  و  بهتر 
دوشنبه  روز  رو  این  از  است،  گرفته  سر  از  را  کابینه 
برای هشت نامزدوزیر و یک نامزد ریاست امنیت ملی 
رای  بودند، صندوق  کرده  ارایه  را  برنامه های شان  که 

گذاشتند.
آوردن  دست  به  با  سراج  احمدضیا  ترتیب،  این  به 
رای  و 5  باطل  رای  رد، 12  رای  تایید، ۷  رای   220
سفید توانست اعتماد مجلس را جلب کند و به عنوان 
احمدضیا  شود.  تعیین  ملی  امنیت  عمومی  رییس 
سراج از تیم محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، 
برای تصدی کرسی ریاست عمومی امنیت ملی نامزد 
شده بود. سراج تا سطح ماستری در رشته مطالعات 
دفاعی در خارج از کشور تحصیل کرده و درجه ارکان 
حرب دارد . او پیش از این به حیث سرپرست و معاون 
اپراتیفی ریاست عمومی امنیت ملی کار کرده است. 
آوردن  به دست  با  احدی  انوارالحق  ترتیب  به همین 
1۸۹ رای تایید، 1۹ رای رد، 2۹ رای باطل و ۷ رای 
سفید، به عنوان وزیر زراعت، آبیاری و مالداری تعیین 
شد. او در رشته اقتصاد و علوم سیاسی تا سطح دکترا 
تحصیل کرده است. آقای احدی از سوی تیم »ثبات و 
رییس شورای  عبداهلل،  عبداهلل  رهبری  به  هم گرایی« 
عالی مصالحه ملی، برای احراز کرسی این وزارت نامزد 
شده بود. او رهبر حزب »افغان ملت« است و تاکنون به 
عنوان استاد در دانشگاه ها، رییس بانک مرکزی و وزیر 

مالیه کار کرده است. 
نوررحمان اخالقی با گرفتن 1۶5 رای تایید، ۶0 رای 
و  امور مهاجرین  وزیر  به عنوان  رای سفید  رد و 1۹ 
تیم  از  اخالقی  آقای  شد.  انتخاب  عودت کننده گان 

مذاکرات دوحه؛ 

دولت و طالبان وارد بحث روی 
اجندا می شوند

ادامه روند رای دهی به کابینه؛ 
مجلس به دو نامزدوزیر رای اعتماد نداد

عبداالحمد حسینی 

حسیب بهش



ایستاده گی در برابر طالب فکری در میان 
مردم بامیان وجود دارد. مردم و فعاالن 

مدنی همواره کوشیده اند تا در برابر 
چنین طرز دیدی مقابله کنند و جامعه ی 
کثرت گرا، عاری از خشونت، پویا و دانا 

داشته باشند. از همین رو، بامیانیان 
همواره در برابر دیدگاه های افراط 

گرایانه و رویدادهای تروریستی، تجمعات 
اعتراضی شکل داده اند؛ اما به دلیل 

این که پس از سال 2014، بنا به دالیلی 
سرکوب اعتراض ها و نادیده انگاری آن 

شدت گرفته، موثریت آن تااندازه ای رنگ 
باخته است. از سوی دیگر، دست هایی 

برای به هم زدن آرامش در بامیان 
کار می کنند و سناریوهای مختلفی را 

ساخته اند. یکی از این سناریوها، کار روی 
تفکر بنیادگرایی و افراطیت و تقویت آن 

در این والیت است.

نسیم ابراهیمی

میهن پور

گام به گام به سوی طالبانی شدن؛ 

چگونه آرامش بامیان برهم خورد؟

دست غنی از روند صلح کوتاه می شود؟
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امسال، اولین گام آشکار به سوی طالبانی شدن بامیان، با 
عدم برگزاری  جشنواره های محلی گذاشته شد. حکومت 
و  محدود  صورت  به  را  کچالو  گل  جشنواره ی  محلی 
فوالدی  دره ی  کوچک  قریه ی  یک  در  محتوا«  »فاقد 
برگزار کرد. شماری از جوانان در اعتراض به این اقدام، 
روی  دمبوره  نواختن  با  اعتراضی  و  نمادین  به صورت 
جاده، این جشنواره را برگزار کردند؛ ولی ره به جایی 
نبرد. هم چنان به عوض برگزاری »جشنواره ی دمبوره« 
که همواره از سوی شماری از روحانیون مورد انتقاد بوده 
است، حکومت محلی در فصل خزان »جشن قدردانی از 
دهقان« را برگزار کرد. این برنامه نه فراگیر بود و نه شور 
و شادمانی هنری یک جشن را داشت. این جشنواره با 

ایراد سخنرانی برگزار شد.
دومین گام برای طالبانی شدن وضعیت، با انفجاری در 
دره ی فوالدی برداشته شد. این انفجار در ماه سنبله در 
مزرعه ای در دره ی فوالدی رخ داد. ذهنیتی در جامعه 
این  و  بامیان رسیده  به  نفوذ طالبان  شکل گرفت که 
گامی است که اکنون با انفجار کوچکی در این والیت 
برداشته شده است. در این انفجار یک کودک جان داد 
و چهار نفر دیگر زخمی شدند. چند و چون این رویداد 
به صورت دقیق برای مردم آشکار نشد. در همین زمان، 
ولسوالی  باغک  ساحه ی  در  را  حمالتی  طالبان  گروه 
شیبر انجام داد و اعالم کرد که پالن حمالت گسترده ای 

را علیه والیت های بامیان و پنجشیر دارد.
در  طالبان  سیطره ی  و  نفوذ  قبوالندن  برای  سوم  گام 

مذاکره کننده ی  هیأت   2020 نوامبر   15 تاریخ  به 
جمهوری اسالمی افغانستان با نماینده گان طالبان در 
دوحه، روی طرزالعمل مذاکرات صلح به توافق رسید. 
تیم های  روسای  میان  مذاکرات  طرزالعمل  بود  قرار 
بحث  و  برای  زمینه  و  برسد  امضا  به  مذاکره کننده 

گفت وگو روی آجندای اصلی مذاکرات فراهم شود. 
به ویژه  بین المللی،  جامعه ی  فشار  زیر  طرف  دو 
کشورهای قطر، امریکا، اندونیزیا، ناروی و آلمان انعطاف 
نشان دادند و به توافق رسیدند. در طرزالعمل مذاکرات، 
خواست  یک  و  جمهوریت  طرف  اصلی  خواست  سه 

عمده ی طالبان در نظر گرفته شده است.
به  از سفر  پیش  ملی  مصالحه ی  عالی  رییس شورای 
ترکیه با این طرح موافقت کرده بود و به رییس هیأت 
مورد  را  متن  مفاد  که  بود  داده  هدایت  مذاکره کننده 
تأیید قرار دهد. چون تمام اعضای هیأت مذاکره کننده 

با متن توافق ، موافق بودند. 
آل  حمد  بن  تمیم  شیخ  بن بست،  شکست  از  پس 
تلفنی  تماس  در  نوامبر  تاریخ 1۸  به  قطر  امیر  ثانی، 
با رییس جمهور غنی از پیش رفت در مذاکرات صلح و 

شکستن بن بست خبر داد. 
در پی شکست بن بست طوالنی میان دو تیم مذاکراتی، 
رییس جمهور غنی به دوحه تماس می گیرد و از معصوم 
استانکزی، رییس هیأت مذاکره کننده ی صلح و سالم 
رحیمی، مشاور ارشد ریاست جمهوری می خواهد که 
فوراً به کابل بیایند. آقای غنی برای برگرداندن سریع دو 
عضو ارشد تیم مذاکره کننده، هواپیمای یوناما را چارتر 
هیأت  کلیدی  عضو  دو  این  برگشت  از  پس  می کند. 
مذاکره کننده، جانب طالبان خواهان تأیید کارشیوه ی 
مذاکرات صلح می شود؛ اما اعضای هیأت که از ماجرا 
می افتند.  استانکزی  معصوم  دنبال  به  نبودند،  خبر 
در آغاز، معصوم استانکزی می گوید که بیمار است و 
نمی تواند به جلسات برسد؛ اما به یک باره گی از کابل 

سر در می آورد. 
هیأت  کابل،  به  استانکزی  معصوم  برگشت 
را  افغانستان  اسالمی  جمهوری  صلح  مذاکره کننده ی 

بامیان، به صورت قوی تر و آشکارتر بر داشته شد. این 
بار خواسته یا ناخواسته مکتوبی به بیرون درز کرد که 
حکومت محلی یک نماینده ی سابق بامیان در مجلس 
نهادهای  و  ارگان های محلی  اداره ی  به  را  نماینده گان 
امنیتی معرفی کرده و مدعی شده بود که او به صف 
قدری  به  مسأله  این  است.  پیوسته  طالبان  گروه 
قبوالنده شود  به ذهن جامعه  تا  داده شد  کش و قوس 
که طالبان در بامیان رخنه کرده اند و فعالیت دارند. اما 
این مسأله پس از چند روز خاموش شد و هیچ کس لب 
نگشود. این در حالی بود که نماینده ی متهم به پیوستن 
به طالبان و شخص والی، چندی قبل از این اتفاقات، در 
دفتر والیت با هم عکس یادگاری گرفته بودند و برای 

هم دیگر آرزوی موفقیت نیز کرده بودند. 
در گام چهارم، طی یک مراسم دینی، نماد طالبانی به 
صورت رسمی در فضای عمومی در میان جامعه معرفی 
شد. گروه سرودی با شیوه  و پوشش طالبان، نعت خوانی 
و والیت نیز آن را از طریق تریبون خود به صورت رسمی 
معرفی کرد. هرچند شماری تالش می کنند این مسأله 
را به عنوان نماد کثرت گرایی معرفی کنند؛ ولی مسأله ی 
از  طالبان  چون  افراطی  گروه های  که  است  این  مهم 
استفاده  خود  نفع  به  تبلیغاتی شان  جنگ  در  نمادها 
باشند.  نداشته  هم  نفوذی  هیچ  اگر  حتا  می کنند، 
نمونه های آشکار آن را در دانشگاه های کابل و ننگرهار 
دیدیم که شماری از دانش جویان با نمادهای گروه های 
طالبان و داعش با استفاده از فضای دموکراسی، دست 

به تظاهرات می زدند.

پیش تر  آن ها که  قرار می دهد.  و سردرگمی  ابهام  در 
با جانب طالبان به توافق رسیده بودند و قرار بود که 
سند توافق شده به امضا برسد، زیر سوال قرار می گیرند 
و از روبه روشدن با نماینده گان طالبان پرهیز می کنند. 
اعضای هیأت متوجه شوند  این مسأله سبب شد که 
که کابل از پیش رفت در مذاکرات صلح ناراضی است و 
آماده ی امضای متن 21 ماده ای دستورالعمل مذاکرات 
کارشیوه ی  سند  امضای  با  کابل  مخالفت  نیست. 
مذاکرات، موجب دو دسته گی در تیم مذاکره کننده ی 

حکومت نیز شده است. 
منابع می گویند که رییس جمهور غنی با ادبیات رکیک 
مورد  ریاست جمهوری  ارگ  در  را  استانکزی  معصوم 
حمله قرار داده که چرا خودسرانه به توافق با طالبان 
رضایت داده است. غنی گفته است که به جای هیأت 
مذاکره کننده، امیر قطر وی را در جریان پیش رفت در 

مذاکرات قرار داده است.
بخش های  تمام  روی  که  کرده   اعالم  طالبان  اکنون 

گام پنجم برای تقویه ی ریشه ی طالب فکری از تریبون 
تاالر  در  بامیان  نماینده ی  یک  شد.  برداشته  پارلمان 
پارلمان، اداره ی پیشین محلی را متهم به بی احترامی 
و تخریب مسجد یک گروه مذهبی در بامیان کرد. نفس 
این مسأله به آتش زیر خاکستر می ماند که هر لحظه 
احتمال وقوع آتش سوزی وجود دارد. چنین طرز دید 
و بحث، یک ایده ی طالبانی و تقویه ی ریشه ی چنین 
ندارد.  پی  در  دیگری  چیز  ویرانی  جز  که  است  تفکر 
واقعیت این است که مذهب در بامیان در بین مردم، 
و  مدرسه  کنار  در  حاال  همین  نیست؛  حاد  مسأله ی 
مسجد خلفای راشدین، مسجد و مدرسه ی امام جعفر 
صادق در حال ساخت است. در چند صد متری مسجد 
امام زمان، مسجد عمر فاروق قرار دارد. اما القای طرز 
دید طالبانی، مناسبات این مراکز را در آینده ی نه چندان 
دور به هم خواهد زد. طالب فکری هم جز ویرانی و به هم 
زدن آرامش مردم، چیز دیگری نمی خواهد. آن چه که 

در بامیان عماًل انجام دادند.
است.  طالب فکری  ویران گری  عملی سازی  ششم،  گام 
تنگ  محاصره ی  در  را  بامیان  سال ها  که  طالب فکری 
قرار داده بود و سرانجام گام به گام پیش آمد و روزهای 
ویران گری  گذشته،  هفته ی  چهارشنبه ی  و  سه شنبه 
بدون  پیش آمدی  چنین  گذاشت.  نمایش  به  را  خود 
بسترسازی قبلی عماًل ناممکن است؛ ولی متأسفانه به 
صورت خواسته یا ناخواسته بستر این ویران گری فراهم 
روشن سازی  است،  مهم  اکنون  که  آن چه  شد.  اجرا  و 
چگونه گی وقوع این رویداد و پاسخ گویی مسووالن است. 
مسووالن باید پاسخ قناعت بخش ارایه و راه  رویدادهای 

مشابه را سد کنند.
گام هفتم، آن چه که از جلسه ی والی با فعاالن مدنی به 
بیرون درز کرده، بیان دورنمای وضعیت از منظر طالبان، 
ولی از زبان والی است. اگر این حرف را واقعاً والی گفته 
است.  طالبان  برای  پیش قراول بودنش  نشان گر  باشد، 
طالبان در ماه سنبله اعالم کرد که به بامیان و پنجشیر 
حمله می کند؛ اما والی گفته که انفجار در بامیان طبیعی 
است و این والیت مستثنا از دیگر والیت ها نیست، پس 
به  )نقل  می گیرد.  صورت  نیز  والیت  این  در  حمالتی 

مضمون(. 

هیأت  سخنگوی  اما  رسیده اند؛  توافق  به  طرزالعمل 
مواد  روی  که  می گوید  افغانستان  مذاکره کننده ی 
درباره ی  اختالف  اما  است؛  شده  توافق  موافقت نامه 
ادامه دارد. منابع می گویند که رییس جمهور  مقدمه 
غنی خواهان افزودن یک ضمیمه در متن طرزالعمل 
است که در آن باید از فیصله های لویه جرگه ی مشورتی 
صلح و هم چنان قطع نامه ی شماره 2513 سازمان ملل 

متحد نام برده شود. 
کار  این جای  تا  است  توانسته  که  غنی  رییس جمهور 
فکر  شود،  خلیل زاد  و  امریکا  صلح  طرح  تحقق  مانع 
می کند که با تحلیف جو بایدن، رییس جمهور منتخب 
ایاالت متحده امریکا، استراتژی واشنگتن در منطقه و 
افغانستان عوض و دست خلیل زاد از مسایل افغانستان 
کوتاه خواهد شد. غنی فکر می کند که اداره ی جدید 
ترمپ،  جمهور  رییس  برخالف  امریکا،  متحده  ایاالت 
با مسوولیت شناسی درباره ی توافق با طالبان و خروج 
توان  تمام  رو،  این  از  کرد.  عمل خواهد  افغانستان  از 

فرد شماره یک والیت با این گفته ی خود عماًل ذهنیت ها 
را آماده ی پذیرش طالب فکری، انفجار و انتحار می کند. 
درست،  مدیریت  صورت  در  است.  دشوار  آن  پیامد 
ناممکن  بامیان  در  عماًل  تروریستی  رویدادهای  وقوع 
و  افراطیت  برای  مناسبی  بستر  نه  تاهنوز  است، چون 
سربازگیری افراطیان در این والیت فراهم بوده و نه از 
نگاه موقعیت جغرافیایی ورود تروریستان بیرونی در آن 
و  نگران کننده است  واقعاً  والی  اما حرف  ممکن است. 
چنین بر می آید که ما با موجی از کشتار و ویرانی مواجه 

خواهیم بود. بامیان روزهای دشواری پیش رو دارد. 
ایستاده گی در برابر طالب فکری در میان مردم بامیان 
کوشیده اند  همواره  مدنی  فعاالن  و  مردم  دارد.  وجود 
برابر چنین طرز دیدی مقابله کنند و جامعه ی  تا در 
کثرت گرا، عاری از خشونت، پویا و دانا داشته باشند. از 
همین رو، بامیانیان همواره در برابر دیدگاه های افراط 
اعتراضی  تجمعات  تروریستی،  رویدادهای  و  گرایانه 
شکل داده اند؛ اما به دلیل این که پس از سال 2014، بنا 
به دالیلی سرکوب اعتراض ها و نادیده انگاری آن شدت 
گرفته، موثریت آن تااندازه ای رنگ باخته است. از سوی 
دیگر، دست هایی برای به هم زدن آرامش در بامیان کار 
می کنند و سناریوهای مختلفی را ساخته اند. یکی از این 
سناریوها، کار روی تفکر بنیادگرایی و افراطیت و تقویت 

آن در این والیت است.

خود را به کار بسته است که از پیش رفت در مذاکرات 
دوحه جلوگیری کند. این در حالی است که تا برپایی 
باقی  بایدن نزدیک به دوماه زمان  مراسم تحلیف جو 

مانده است. 
کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان از ماجرا در 
دوحه و سنگ اندازی غنی در کابل آگاهی یافته اند. آنان 
متوجه شده اند که رییس جمهور غنی مخالف پیش رفت 
در روند صلح و دستیابی به یک راه حل سیاسی برای 
هر  که  است  این  غنی  استراتژی  است.  جنگ  پایان 
طور شده، پنج سال دوره ی دوم ریاست جمهوری اش 
را تکمیل کند. او به خوبی می داند که توافق صلح با 
طالبان منوط به تشکیل حکومت انتقالی و یا موقت در 

افغانستان خواهد بود.
حاال، فشار جهانی برای کوتاه کردن دست غنی از روند 
متحده  ایاالت  اروپا،  اتحادیه ی  است.  شده  آغاز  صلح 
حکومت  از  جداگانه  اعالمیه های  در  بریتانیا  و  امریکا 
خواستند که فوراً شورای عالی مصالحه ی ملی را تشکیل 
 ،13۹۹ ثور   2۸ سیاسی  موافقت نامه ی  طبق  کند. 
عبداهلل،  عبداهلل  داکتر  برعهده ی  صلح  روند  رهبری 
اما ریاست  رییس شورای عالی مصالحه ی ملی است. 
جمهوری تالش کرده است که شورای عالی مصالحه 
جان نگیرد، تا زمینه ی مداخله در جریان مذاکرات و 
نفوذ در میان هیأت فراهم باشد. اکنون به نظر می رسد 
که رهبران سیاسی در هم سویی با نهادهای بین المللی 
حامی صلح، تالش دارند تا دست غنی را از روند صلح 
کوتاه کنند. با شکل گیری شورای عالی مصالحه ی ملی 
و تدویر نخستین جلسه ی شورای رهبری مصالحه، جلو 
مداخله ی ارگ در روند صلح گرفته خواهد شد. پس 
در  پیش رفت  از  مذاکره کننده  هیأت  اعضای  این،  از 
مذاکرات و موانع و چالش ها به شورای رهبری مصالحه 
گزارش خواهند داد. در رهبری شورای عالی مصالحه 
اکثریت رهبران سیاسی - جهادی، نماینده گان ارشد 
حکومت و فعاالن  جامعه ی مدنی، زنان، جوانان و دیگر 

اقشار اجتماعی عضویت دارند.
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می کند. این روزنامه یک صفحه ی ویژه تبلیغاتی را به همین منظور راه اندازی کرده است. در این صفحه ی ویژه به تناسب استطاعت شما فضا وجود دارد. ما با داشتن تیراژ بلند در نسخه ی چاپی و 

مخاطبان حداکثری در پایگاه های مجازی مان آماده همکاری با مشاغل و کسب وکارهای مختلف هستیم تا تبلیغات شما را با مخاطبان خود به اشتراک بگذاریم.
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبيعي 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

تخفيف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني



رشد سرسام آور جمعیت و به طبع آن افزایش و توسعه ی شهرها، موجب تغییر کاربری اراضی از حالت سازگار به حالت غیرسازگار شده است. 
ساخت وساز بی باکانه در سطح شهرها، سطوح کانکریتی غیرقابل نفوذ پشت بام ساختمان ها، سطوح جاده ها و پیاده روها، پارکینگ و امثال این ها، 

به ویژه در سطح شهرها، به عنوان مانع در برابر نفوذ و تغذیه ی آب باران به داخل خاک عمل می کند و سبب می شود که حداکثر میزان بارنده گی ها 
به رواناب تبدیل شود و نهایتاً بعد از تجمع رواناب سرگردان در سطح معابر و خیابان ها، حجم عظیمی از آب، سیالب به وجود می آید.

انجنیر سیدعبدالباسط رحمانی، مشاور ارشد وزارت 
دولت در امور رسیده گی به حوادث

سه شنبه
شماره 3489

11 قوس 1399
1 دسامبر 2020
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سیالب؛ موهبت الهی یا بالی طبیعی 
سیل، پدیده ی کاماًل طبیعی است که با روند تکامل 
طبیعت رابطه ی ناگسستی دارد. این رفتار طبیعی، 
و  بهترین  ایجاد  سبب  بشر  خلقت  از  بعد  و  قبل 
است.  شده  زراعتی  زمین های  حاصل خیزترین 
و  سطحی  آب های  منابع  تغذیه ی  سبب  سیالب 
از  فعالیت های توسعه ای بشر،  زیرزمینی می شود. 
جمله دست کاری در طبیعت سبب شده است تا این 
پدیده به عنوان بالی کشنده و ویران گر عرض اندام 
کند. بدیهی است در صورت غصب حریم رودخانه 
و ساخت وساز در مسیل ها )سیل برها( بدون در نظر 
و  مقابله  انتظار  باید  پدیده ی طبیعی،  این  داشت 
مجادله با آن را داشت. پیروز این مقابله و ستیز به 
میزان نیرو و قوت طرفین بر می گردد، اگر رودخانه 
نوعی  به  بشر  باشد،  داشته  را  خود  عادی  جریان 
آب را کنترل می تواند؛ اما با افزایش نزوالت جوی، 
عظیمی  سیالب  یخچال ها،  ذوب  و  بارنده گی ها 
و  تاوان  باید  که  است  بشر  این  و  می گیرد  شکل 
خسارات غیرقابل جبران را پرداخت کند. بنابراین، 

این امر را باید غفلت تلقی کرد نه بالی طبیعی.

سیالب شهری و دالیل وقوع آن
افزایش و  رشد سرسام آور جمعیت و به طبع آن 
اراضی  کاربری  تغییر  موجب  شهرها،  توسعه ی 
است.  غیرسازگار شده  حالت  به  سازگار  حالت  از 
سطوح  شهرها،  سطح  در  بی باکانه  ساخت وساز 
ساختمان ها،  بام  پشت  نفوذ  غیرقابل  کانکریتی 
امثال  و  پارکینگ  پیاده روها،  و  جاده ها  سطوح 
مانع  عنوان  به  شهرها،  سطح  در  به ویژه  این ها، 
در برابر نفوذ و تغذیه ی آب باران به داخل خاک 
عمل می کند و سبب می شود که حداکثر میزان 
بعد از  بارنده گی ها به رواناب تبدیل شود و نهایتاً 
تجمع رواناب سرگردان در سطح معابر و خیابان ها، 
می آید.  وجود  به  سیالب  آب،  از  عظیمی  حجم 
بارش شدید  دنبال  به  سیالب های شهری  عموماً 
باران در سطوح کم نفوذ شهری، به وجود می آید. 
به صورت آب گرفته گی سطح  این سیالب ها اغلباً 
معابر، خیابان ها و منازل، به ویژه در مناطق پست یا 
پایین افتاده ی شهر ظاهر می شود که در نوع خود در 

شهرها سبب بروز تلفات و صدمات بلند انسانی نیز 
شده است. سیالب شهری با کانال های سرپوشیده و 
زمین های نفوذناپذیر و کاربری اراضی متنوع، رفتار 
هیدرولوژیکی و هیدرولیکی کاماًل متفاوتی نسبت به 
حوضه های طبیعی از خود بروز می دهد. این پدیده 
پیامدهای جبران ناپذیر و چشم انداز نامطلوبی را در 
سطح شهر ایجاد می کند. سیستم های جمع آوری 
و دفع آب های سطحی ناشی از بارنده گی از اجزای 
مهم برنامه ریزی و عمران مناطق شهری است و هر 
گونه سهل انگاری در طراحی صحیح آن ها می تواند 
برقراری  باشد.  مشکل آفرین  بشری  جوامع  برای 
نظم و ایجاد محیط امن برای شهروندان مستلزم 
برنامه ریزی جامع، طراحی و مدیریت سیستم های 
دفع آب های سطحی می باشد که می تواند تنها در 
مدل های  از  استفاده  با  و  کارآمد  روش های  قالب 

محاسبه و کنترل رواناب های شهری تحقق یابد.

با سیل باید هم زیستی کرد
به صورت کلی افزایش تغییرات اقلیمی، رشد روز 
افزون شهرنشینی و صنعت، انکشاف شهرها بدون 
از جمله ی دالیل عمده ی  نظرداشت طبیعت،  در 
برای  دنیا  امروزه  است.  کنونی  سیالب های  بروز 
مقابله،  ستیز  واژه ی  از  پدیده، دیگر  این  مدیریت 
و مهار استفاده نمی کند، چرا که نمی توان با یک 
پدیده ی طبیعی که جزئی از طبیعت است، مقابله 
کرد. سهم سیل در طبیعت نباید به باد فراموشی 
سپرده شود. در برابر آن نباید سد شد، طبیعت را 
نباید بی باکانه و خودخواهانه تغییر داد. پیامدها و 
اثرات سیل در این سرزمین هیچ پایانی ندارد، مگر 

با هم زیستی، سازگاری و مدیریت.

مدیریت نوین سیالب شهری 
هدف از مدیریت نوین سیالب شهری، سازگاری با 

تصویر: بام های سبزشکل: تأثیر ساخت و ساز شهری بر میزان رواناب

شکل: مفهوم شهر اسفنجی

بسیاری از موارد می تواند کشنده و ویران گر باشد. 
بر  نفوذناپذیر  افزایش سطوح  تأثیر  آتی  در شکل 
میزان رواناب، در چهار مرحله مشخص شده است. 
)بدون  زمین  طبیعی  پوشش  اول،  مرحله ی  در 
سطوح نفوذناپذیر( رواناب حاصل از بارنده گی، 10 
درصد است و مابقی آب، صرف تغذیه ی آب های 
زیرزمینی )نفوذ(، تبخیر و تعرق می شود. در مراحل 
ساخت و ساز  یا  نفوذناپذیر  سطوح  ایجاد  با  بعدی 
افزایش و  زیاد  به میزان خیلی  رواناب  کانکریتی، 
توجهی  قابل  به صورت  زمین  به  آب  نفوذ  مقدار 
دارای  که  مناطقی  نتیجه  در  می یابد.  کاهش 
گسترده گی زیاد و اما اراضی آب جذبان و نفوذپذیر 
کم باشد، مستعد به بروز سیالب های شهری است.

شهرهای ناسازگار با سیالب
افزایش جمعیت و رشد  اخیر،  در چندین دهه ی 
شهرنشینی به خصوص در پایتخت و بزرگ شهرهای 
کشور، سبب شده است که شهرها با سرعت زیاد 
بدون در نظرداشت ماسترپالن های شهری و عدم 
رعایت معیارهای ساختمانی توسعه یابد. سیستم 
میزان  نظرداشت  در  بدون  شهری  کانالیزاسیون 
غیرقابل  سطوح  در  بارنده گی  از  حاصل  رواناب 
نفود، طوری ایجاد شده است که قابلیت عبوردهی 
و  شدید  بارنده گی های  از  حاصل  رواناب  جریان 
اراضی  علف زارها،   فضای سبز،  ندارد.   را  موسمی 
آب جذبان و پوشش گیاهی روز به روز جای خود را 
به ساختمان های کانکریتی و غیرقابل نفوذ می دهد. 
مسیل ها و حریم های رودخانه غصب شده و در آن 
تجارتی  مجتمع های  و  اداری  مسکونی،  منازل 
ساخته شده است. موارد متذکره سبب شده است 
که همه ساله سیالب های شهری،  شهرهای کشور از 
جمله کابل، هرات، قندهار، مزار شریف، چاریکار و 
جوزجان را متضرر سازد. اکثر وقایع سیالب در این 

این پدیده است. کشورهای مختلف زمان زیادی را 
صرف مقابله و مجادله با این پدیده کردند؛ اما این 
استراتژی چنان قناعت بخش نبوده است. بنابراین 
استفاده کردند که  پایدار و سازگار  راه حل های  از 
اشاره  به صورت خالصه  آن  نوع  سه  به  ادامه  در 

می شود: 
ایجاد شهر اسفنجی: این مفهوم در چین بسیار 
در  شهری  سیالب  میزان  است.  شده  مشهور 
سال های اخیر در این کشور بیش از دو برابر شده 
است. یک شهر اسفنجی، شهری است که می تواند 
آب را به روش طبیعی، با استفاده از یک روی کرد 
اکولوژیکی ذخیره و در موارد کاربردی تخلیه کند. 
بنابراین یک شهر اسفنجی به جای این که آب باران 
در  چالش  بروز  سبب  این که  حتا  و  دهد  هدر  را 
آن شود، از آن برای رفع نیازها و تغذیه ی آب های 
استفاده ی  موارد  می کند.  استفاده  زیرزمینی 
چمن های  باغ ها،  آبیاری  شامل  می تواند  آب  این 
شهری و تغذیه ی مجدد سفره های آب زیرزمینی 

)Aquifers( باشد. 
 

با  که  )سقف هایی  سبز  بام های  سبز:  بام های 
پوشش گیاهی پوشیده شده است( از نظر ماهیت، 
آب باران را جذب و به کاهش سیل کمک می کند. 
این نوع روش در سراسر اروپا بسیار محبوب شده 
است. مزایای این طرح می تواند شامل استفاده از 
این ها،  کنار  در  شود.  رواناب  کاهش  و  باران  آب 
سهم  زیست  محیط  حفظ  برای  سبز  بام های 
ارزنده ای دارد و از طرف دیگر اثر باران اسیدی را 
خنثا می کند و آلوده گی نیتروژن را در آب باران از 

بین می برد.
 

کنترل  مدیریت  در  سیالب:  تعدیل  مخزن 
سیالب شهری، با توجه به بروز مشکالت ناشی از 
آب گرفته گی معابر ناشی از وقوع سیالب، به منظور 
کاهش رواناب، از مخازن تأخیری با هدف تعدیل 
به  و  می شود  استفاده  شهری  مناطق  در  سیالب 
کاهش  در جهت  موثر  راهکارهای  از  یکی  عنوان 
جریان )دبی( سیالب شهری شناخته شده است. 
با  متناسب  و  متفاوت  ابعاد  دارای  مخازن  این 
ابعاد کانال ها و جریان سیالب با دوره ی بازگشت 

مشخص می باشد.
تقویت  مسیل ها،  نظرگیری  در  ترتیب  این  به 
روش ها،  سایر  و  سیل  قبلی  هشداردهی  سیستم 
از جمله ی راه حل های برجسته و پرکاربرد جهت 
کاهش رواناب و یا جریان سیالب در سطح جهان 
است که از آن به عنوان روی کرد نوین در مدیریت 

سیالب یاد می کنند.

لزوم روی کرد نوین در مدیریت 
سيالب شهری



به  توسل  با  کابل  شهرداری 
تنبیهی  نمادین  اقدامات 
مشکل  بر  دارد  تصمیم 
فاضالب خانه گی در این شهر 
غلبه کند. یکی از این اقدامات 
نمادین، انتقال دوباره ی فاضالب 
از آب روها به داخل بلندمنزل ها، 
این  از  هدف  است.  خاطی  افراد  هتل های  و  حمام ها 
انتقال  از  پرهیز  به  مردم  وادارکردن  تنبیهی،  اقدام 
فاضالب خانه گی به آب روها، کوچه ها و سرک ها است.

تاکنون  قوس  ماه  شروع  از  شهرداری،  اعالم  طبق 
بلندمنزل، دو حمام و یک هتل عروسی  مالکان یک 
تنبیه  روش  همین  با  کابل  شهر  مختلف  نواحی  در 
شده اند. هم چنان لوله های انتقال فاضالب بلندمنزل ها، 
حمام ها و هتل ها در برخی دیگر از نواحی شهر کابل 
توسط مأموران شهرداری تخریب و مسدود شده است. 
با این لوله ها، فاضالب خانه گی به آب روها و یا هم روی 
سرک ها و کوچه ها انتقال می شد. از دید شهرداری، این 
کار باعث آلوده گی محیط زیست و به هم خوردن نظم 

شهری شده است.
شهرداری به مردم توصیه کرده است که برای حفظ 
سالمت محیط زیست، فاضالب خانه گی را در چاه های 
سپتیک )غیرجذبی( ذخیره و سپس به ساحات بیرون 
شهر انتقال و تخلیه کنند. این یکی از روش های سنتی 
مدیریت فاضالب است که در بسیاری از شهرهای جهان 
به دلیل نبود شبکه ی انتقال فاضالب اجرا شده است. با 
این حال، این کار به دلیل نبود سیستم نظارتی منظم 
از سوی شهرداری و هزینه بر بودن آن، در بسیاری از 
ساحات مسکونی و تجاری شهر کابل انجام نشده است. 
به همین علت، فاضالب خانه گی در حال حاضر در شهر 

کابل به یک معضل جدی تبدیل شده است.

فاضالب خانه گی
به آبی که یک بار برای یک هدف خاص استفاده شده 
قابل  خاص  هدف  همان  برای  دوم  بار  برای  و  باشد 
استفاده نباشد، فاضالب گفته می شود. این آب پیش از 
آن که در نتیجه ی طیف وسیعی از فعالیت های انسانی 
به فاضالب )آب خاکستری و آب سیاه( تبدیل شود، 
اما تنها منبع  »آب سفید« بوده است. در شهر کابل 
»آب سفید« یا »آب قابل ُشرب« کوزه های زیرزمینی 
است. شبکه های آب رسانی دولتی هم از همین کوزه ها 
انتقال آب های سطحی به شهر  تغذیه می شود. طرح 

کابل تاکنون ناکام بوده است.

خودکار از آن استفاده کنند.

نظارت از خانه سازی
نظارت از خانه سازی و ساخت مجتمع های مسکونی از 
وظایف شهرداری است. این نهاد مکلف است از ساخت 
هر خانه در هر ساحه ای از شهر نظارت کند. در ساحات 
غیرپالنی اجازه ی ساخت وساز ندهد. برای ساخت خانه 
و مجتمع مسکونی در ساحات پالنی باید مطمئن شود 

که تمام شرایط خانه سازی در آن رعایت شده است.
و  خانه ها  فاضالب  سیستم  شرایط،  این  از  یکی 
چاه  یک  حداقل  داشتن  است.  مسکونی  مجتمع های 
سپتیک برای فاضالب، نیاز هر خانه و مجتمع مسکونی 
مجتمع های  و  خانه ها  بیش تر  وصف،  این  با  است. 
مسکونی، هتل ها و ساختمان های تجاری و حتا ادارات 
دولتی در شهر کابل فاقد چنین چاهی است. در کنار 
آن که مالکان این سازه ها مقصر هستند، شهرداری نیز 
مقصر است. این نهاد به این دلیل مقصر است که از 
روند ساخت  این خانه ها و مجتمع های مسکونی نظارت 

درست نکرده است.

تنبیه مضحک
مجتمع های  مالکان  تنبیه  برای  شهرداری  که  روشی 
مسکونی، بلندمنزل ها، حمام ها و هتل ها اختیار کرده 
است  درست  است.  مضحک  کاماًل  روش  یک  است، 
مشکل  یک  عمومی  آب روهای  به  فاضالب  انتقال  که 
است؛  زیست  محیط  و  جمعی  زنده گی  برای  جدی 
اما راه مبارزه با آن انتقال دوباره ی فاضالب به داخل 
حمام ها، بلندمنزل ها و هتل ها نیست. این کار یکی از 
مسخره ترین کارها و تحقیرآمیزترین کارهایی است که 

بشر تا این دم شاهد آن بوده است.
رسیده گی به مشکل فاضالب خانه گی از وظایف اصلی 
و  تنبیه  به  آن که  از  پیش  نهاد،  این  است.  شهرداری 
جریمه ی مردم روی بیاورد، باید از خود بپرسد که چه 
زیرساخت ها و سهولت هایی را برای انتقال این فاضالب 
ایجاد کرده است. بدیهی است که وقتی مردم دسترسی 
راه های  باشند،  نداشته  فاضالب  انتقال  شبکه ی  به 
کم هزینه تر و کوتاه تری را دنبال می کنند. یکی از این 
راه ها، انتقال فاضالب به داخل آب روها است. این کار با 
وجود نادرست بودن، تنها کار کم هزینه ای است که در 

نبود شبکه ی انتقال فاضالب در ذهن مردم می گردد. 
بنابراین نباید با روش نادرست تر و ناشایسته تر از آن با 

مردم برخورد شود.
پیشنهاد شهرداری برای مردم یک راه حل کوتاه مدت 
و شکننده است. معضل فاضالب خانه گی با ایجاد چاه 
سپتیک قابل حل نیست. با توجه به تراکم جمعیت در 
شهر کابل و میزان بلند تولید فاضالب خانه گی، انتقال 
و تخلیه  ی این فاضالب بسیار پرهزینه است. مردم در 

درازمدت قادر به پرداخت این هزینه نیستند.
باید زمینه های  با زور قابل اجرا نیست.  قانون شهری 
زمینه ها،  این  از  یکی  شود.  تسهیل  قانون  به  پابندی 
به  باید  مردم  است.  فاضالب  انتقال  شبکه ی  ایجاد 
شبکه ی رایگان انتقال فاضالب دسترسی داشته باشند. 
این بخشی از خدمات شهری است که شهرداری مکلف 

به فراهم کردن آن است.
قیمت زمین در ساحات پالنی بسیار بلند است. عامل 
در  شهر  توسعه ی  علت  است.  زمین  مافیای  هم  آن 
ساحات غیرپالنی، جیب خالی مردم است. مسوول این 
وضعیت هم شهرداری است که نتوانسته است امکان 
کند.  فراهم  مردم  برای  را  مسکن  به  ارزان  دسترسی 
طبیعی است که در ساحات غیرپالنی، معضل فاضالب 

خانه گی چندالیه و بیش تر است. 
پیش گیری از ساخت وساز خودسرانه راه دیگری برای 
فاضالب  مشکل  جمله  از  شهری  مشکالت  بر  غلبه 
معیارهای  تطبیق  در  باید  شهرداری  است.  خانه گی 
که  ندهد  اجازه  و  کند  هم کاری  مردم  با  خانه سازی 
شود.  اعمار  خانه سازی  اصول  رعایت  بدون  خانه ها 
بیش تر خانه ها در حال حاضر فاقد چاه سپتیک حتا 
برای »آب سیاه« است. یکی از دالیل آلوده گی آب های 
زیرزمینی کابل هم استفاده ی مردم از چاه های جذبی 
برای تشناب ها است. گفته شده است که در نتیجه ی 
سفید«  »آب  با  سیاه«  »آب  چاه ها،  این  از  استفاده 
درآمیخته است و امکان ُشرب آن نیست. مسوول تمام 
تنبیه  به  اقدام  و  است  شهرداری  ناگوار  وضعیت  این 
مردم هم چاره ی کار نیست. بنابراین، شهرداری باید به 
جای توسل به اقدامات نمادین و مضحک کنونی، برای 
آینده ی این شهر معروض به خطر برنامه ریزی کند و 
به تطبیق راهکارهای معطوف به نتیجه ی پایدار روی 

بیاورد.

فاضالب خانه گی دو دسته است: یک دسته ی آن ناشی 
استحمام،  بخش های  در  انسانی  عامل  فعالیت های  از 
لباس شویی است. فاضالب خانه گی که  ظرف شویی و 
در نتیجه ی این دسته از فعالیت ها به دست می آید را به 
نام »آب خاکستری« می شناسند. دسته ی دیگر ناشی 
از استفاده ی عامل انسانی از تشناب ها است. فاضالب 
خانه گی که از این راه تولید می شود، به نام »آب سیاه« 
مشهور است. در مقام مقایسه، »آب خاکستری« نسبت 
به »آب سیاه« کمی رقیق تر است و غلظت کم تری دارد. 
هم چنان، میزان آسیب پذیری محیط زیست، ساحات 
برابر »آب سیاه« نسبت به  انسانی در  سبز و اجتماع 
تنها  علت،  همین  به  است.  بیش تر  »آب خاکستری« 
در  مجدد  استفاده ی  برای  خاکستری«  »آب  بازیافت 

مزارع و فالش تانک های تشناب ها توصیه می شود.

شبکه ی انتقال فاضالب
برای مدیریت فاضالب خانه گی در شهر کابل به شبکه ی 
انتقال و تصفیه ی آن نیاز است. متأسفانه در شهر کابل، 
این مهم ترین زیرساخت شهری، موجود نیست. علت 
و  چالش ها  به  نسبت  شهرداری  نگاه سطحی  هم  آن 

زنده گی شهری است.
شهرداری کابل تا چند سال پیش، »آب خاکستری« 
همین  به  نمی آورد.  حساب  به  فاضالب  شمار  در  را 
مردم  از  می کرد،  پخته کاری  را  کوچه ها  وقتی  دلیل، 
لباس شویی و  می خواست که آب حمام، ظرف شویی، 
دست وروشویی خود را با اتصال یک نل به آب رو عمومی 
داخل کوچه انتقال دهند. آب رو کوچه ها که مخصوص 
آب باران است، در نتیجه ی این توصیه، حاال به محل 
تجمع گندآب ها، پشه ها، انواع باکتری ها و مرکز انتقال 

بیماری های مختلف تبدیل شده است.
با توجه به این که شبکه ی انتقال فاضالب خانه گی در 
شهر کابل موجود نیست، مردم بدون آن که نسبت به 
پیامد کارشان آگاه باشند، فاضالب را به داخل کوچه ها، 
سرک ها و آب روهای عمومی انتقال می دهند. حتا در 
مواردی، بعضی از مردم، جاده های خاکی محل کار و 
می کنند  آب پاشی  فاضالب  با همین  را  زنده گی خود 
این  تمام  مسوول  بمانند.  امان  در  از شر خاک وباد  تا 
است  نتوانسته  زیرا  است؛  رقت بار، شهرداری  وضعیت 
صورت  به  بتوانند  مردم  که  کند  ایجاد  را  سیستمی 

فاضالب خانه گی؛
شهرداری نباید نعل وارونه بزند

حدود 24 سال پیش، زمانی که 
طالبان  تصرف  در  هرات  شهر 
در  طالبانی«  »حکومت  و  بود 
کشور  بخش های  از  بسیاری 
در  دختری  می کرد،  حکم رانی 
یکی از خانواده های فقیر مهاجر 
افغانستان  شد.  زاده  ایران  در 
روزهای سختی را سپری می کرد و خانواده اش اخبار 
دنبال  ایرانی  رسانه های  طریق  از  را  کشور  تحوالت 

می کردند.
فاطمه، از هنگام تولد مانند سه خواهر و چهار برادرش 
او مشکوک  غیرعادی  رفتار  به  خانواده،  اعضای  نبود. 
شدند و سرانجام دریافتند که دخترشان »نابینا« متولد 
شده است. با وجود فقر و تنگ  دستی، برای درمان او 
خود را به هر دری زدند، اما سودی نداشت و چشمان 

این دختر نوزاد، بی فروغ ماند.
در روزهایی که او در حال قد کشیدن و بزرگ شدن 
بود، خبرهای وحشت ناکی از هرات می رسید و قوانین 
مردم دشوار  برای  را  زنده گی  سخت گیرانه ی طالبان، 
ویران گر  آتش  زیر  که  خانواده ها  برخی  بود.  کرده 
جنگ های داخلی کشور را ترک نکرده بودند، با حضور 

طالبان، راهی جز فرار از افغانستان پیش رو نداشتند.
که  رسید  خبر  هرات  از  شد،  ساله  سه  فاطمه  وقتی 
را  او  نیست  کسی  و  است  بیمار  سخت  پدرکالنش 
و  انترنت  نبود  در  آن  زمان  کند.  پرستاری  و  درمان 
تلفن های مبایل، ارسال و دریافت نامه روزها و هفته ها 
مخابرات،  طریق  از  تلفنی  تماس  و  می کشید  طول 

راه های ارتباطی با افغانستان بود.
در یکی از شب ها، پدرش اعضای خانواده را دور هم 
کند.  بیان  برای شان  را  خود  تصمیم  تا  کرد  جمع 
هنوز  طالبان  که  شرایطی  در  افغانستان  به  بازگشت 
بود،  سختی  تصمیم  می کردند،  حکم رانی  هرات  در 
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موفق  فراوان  با دشواری های  او  بخواند.  و درس  برود 
شد 12 سال دوران مکتب را در کنار سایر دختران، در 

لیسه فتح هرات تمام کند.
که  کرد  قصه  برایم  فاطمه،  پدر  شریفی،  غالم غوث 
خودش در روزگار سیاه جنگ های داخلی در افغانستان 
بزرگ شد و بی سواد ماند، همین امر باعث شد تا اجازه 
ندهد فرزندانش بی سواد بمانند و با پول عرق  ریختن و 
کارگری، فرصت فراگیری تحصیل را برای آنان فراهم 
کرد. در ابتدا برخی وابسته گان و اقوام دور و نزدیک، 
او را به خاطر این که اجازه داده بود دخترانش تحصیل 
کنند، سرزنش می کردند، اما این مرد به سرزنش های 
دیگران اهمیتی نمی داد و برعکس، دخترانش را برای 

کسب تحصیل تشویق می کرد.
پس از پایان مکتب، نوبت آن رسیده بود تا فاطمه برای 
برای  او  تالش  نخستین  کند.  اقدام  دانشگاه  به  ورود 
عبور از سد »کانکور« و رسیدن به دانشگاه ناکام شد، 
اما یک  سال منتظر ماند، تالش کرد و سرانجام موفق 

شد به دانشگاه هرات راه یابد.
او حاال سال سوم رشته تاریخ دانشکده تعلیم و تربیه 
موفق  بعد  سال  یک   و  کرده  تمام  را  هرات  دانشگاه 
لیسانس  درجه  با  علمی  نهاد  این  از  تا  شد  خواهد 
سند فراغت بگیرد و برای پیدا کردن شغلی مناسب 
تالش کند. پدر فاطمه که کارگر است، »بزرگ  ترین« 

پشتی بان او می باشد.
فاطمه با دقت اخبار مربوط به مذاکرات صلح افغانستان 
را دنبال می کند. هرشب وقتی با خسته گی کار روزانه و 
درس وارد خانه می شود، نخست سراغ تلویزیون می رود 
تا صدای خبرها را گوش دهد و از آخرین تحوالت صلح 

خبردار شود.
تمام امید این دختر نابینا همین است که باری خبری 
در مورد پیش رفت مذاکرات صلح بشنود، اما هم زمان 
بگیرند و  نگران روزی است که طالبان دوباره قدرت 

برای زنان محدودیت ایجاد کنند. این مسأله در دلش 
ترس بزرگی ایجاد کرده است.

به دست  را  قدرت  طالبان  روزی  اگر  که  دارد  بیم  او 
گیرند و مانند گذشته حضور زنان را در جامعه محدود 
کنند، تمام آرزوهایی که برای رسیدن به آن ها سال ها 
مبارزه و تالش کرده، نقش برآب  شود و دیگر نتواند با 

پایان دانشگاه، در خارج از خانه کار کند.
با ترس از آینده ای مبهم، فاطمه بازهم هر شب صدای 
برنامه های خبری تلویزیون ها را به امید شنیدن خبِر 
تفاوت  این  با  می دهد،  گوش  صلح  مورد  در  خوشی 
را  غیرنظامی  افراد  کشتار  دل خراش  صحنه های  که 

نمی بیند و تنها صدایش را می شنود.
پرسیدم  او  از  فاطمه،  با  مالقات  لحظات  آخرین  در 
و  آرام  با صدایی  باشم؟«  نپرسیده  مانده که  »چیزی 
صدای  شنیدن  از  »گوش هایم  گفت:  آهسته  خسته، 
روزی صدای صلح  می کنم  آرزو  است؛  تفنگ خسته 
را بشنوم.« آرزویی که مانند فاطمه، میلیون ها شهروند 

افغانستان، برای رسیدن به آن، روزشماری می کنند.

پدرکالنش،  به  رسیده گی  برای  فاطمه  خانواده ی  اما 
چاره ای جز بازگشت به وطن نداشت.

ذهن  در  چیزی  طالبان  دوران  از  نابینا،  دختر  این 
زمان  در  آن چه  مورد  در  دیگران  زبان  از  تنها  ندارد، 
حکم رانی آنان در افغانستان جریان داشت، چیزهایی 
شنیده است. وقتی او آرام آرام در حال قد کشیدن بود، 
در افغانستان تحول بزرگی ایجاد شد، حکومت طالبان 

سقوط کرد و نظام جدید روی کار آمد.
مانند هزاران »دختر و زن« ساکن  بزرگ،  اتفاق  این 
مانند  نابینا  و  بر زنده گی دختری کوچک  افغانستان، 
سال،  چند  از  پس  داشت.  بزرگ  تأثیری  فاطمه، 
محدودیت ها از مقابل زنان برداشته شد و زمینه برای 

حضور آنان در فعالیت های اجتماعی فراهم شد.
دروازه های مکاتب دخترانه روی دانش آموزان گشوده 
شد و دختران هم می توانستند مانند پسران به مکتب 
بروند و دانش کسب کنند. فاطمه نمی توانست آن چه 
در اطرافش جریان دارد و تفاوت تغییر نظام سیاسی 
را با چشم مشاهده کند، اما حس می کرد که تغییرات 

بزرگی در افغانستان روی داده است.
در آن شرایط ، کسی به توان زنان باور چندانی نداشت. 
وضعیت برای زنانی که محدودیت جسمی داشتند، به 
مراتب دشوارتر از افراد عادی بود. پیش روی فاطمه دو 
راه وجود داشت: در خانه باشد و منتظر بماند تا گذشت 
زمان آینده اش را رقم زند یا این که خود تالش کند و 

آینده ای بهتر برایش بسازد.
بود. می دانست که مسیری بسیار  راه دوم  او  انتخاب 
دشوار و پر فراز و نشیب پیش رو دارد، اما می خواست به 
پیدا  دست  بود،  کرده  مجسم  ذهن  در  که  آرزوهایی 
کند. به پدرش گفت می خواهد به مکتب برود و مانند 

سایر دختران درس بخواند و پیش رفت کند.
خواسته اش از سوی پدر پذیرفته شد و اعضای خانواده 
به ویژه پدر و مادر پشتی بان او شدند تا بتواند به مکتب 

دانشجوی نابینای هراتی: 
گوش هایم از شنیدن صدای تفنگ خسته است!

خلیل اسیر

خلیل رسولی 



گفت وگوی شبکه ی جامعه ی مدنی و حقوق بشر با محمد ابواالحرار رامزپور، ماستر مطالعات زنان و جندر

یادداشت: این مطلب توسط شبکه جامعه ی مدنی و حقوق بشر تهیه شده است. روزنامه ۸صبح، تنها 
مسوولیت چاپ و نشر آن را بر  عهده دارد.

یکی از نظریه های جامعه شناسی جنایی، نظریه ی  فشار 
است و آن نظریه بر این اعتقاد استوار است که انسان ها 
اثر فشار به سوی جرم  ذاتاً منحرف نیستند، بلکه در 
کشیده می شوند؛ فشار ناشی از آمال و آرزوها از یک سو 
و عدم امکان دستیابی به آن ها از طریق قانونی از جانب 
دیگر. علت آن این است که ساختار اجتماعی جامعه به 
ترتیبی است که بی عدالتی اقتصادی جنبه ی جرم زایی 
به خود می گیرد. »رابرت مرتون« تنش ناشی از شکاف 
بین آمال و آرزوهای قانونی و وسایل دستیابی به آن ها 

را تیوری فشار می نامد.
رابرت مرتون بعد از سی سال با الهام از تفکر »دورکیم«، 
نظریه ی »اهداف و ابزار« را مطرح کرد. او در کتاب خود 
تحت عنوان »ساختار اجتماعی« از این نظریه دفاع کرد 
که آنومی محصول ساختار اجتماعی، خیلی بیش تر از 
فقر و مشکالت خانواده گی در ارتکاب جرم موثر است. 
مثاًل در مورد جرم در محیط های تجاری و بازرگانی به 

همین نظریه »آنومی« اشاره می کند.
مرتون، این دانشمند علوم جامعه شناسی درباره ی علل 
بیان  را  نظر خود  ذیل  جامعه، طور  در  پیدایش جرم 

می کند:
در جامعه از یک سو اهداف و مقاصد تعریف شده ای از 
اهداف مجاز و اهداف قانونی وجود دارد و از جانب دیگر، 
جامعه ابزار مشروعی را برای دستیابی به آن اهداف در 
اختیار افراد می گذارد. زمانی خالی هنجاری به وجود 
می آید که بین اهداف توصیه شده و ابزاری که عماًل در 
اختیار افراد قرار دارد، توازن وجود نداشته باشد. در این 
به  را  به وجود می آید. مرتون فرضیه ای  شرایط تنش 
عنوان مثال بیان می کند که در تمدن امریکا یکی از 
اهداف مشروع در مقیاس ارزش ها، پول است. افرادی 
اما  این هدف برسند؛  به  با تالش  دعوت می شوند که 

شماری از آگاهان می گویند که زنان به عنوان نیمی از 
پیکر جامعه حق دارند که در روند صلح حضور داشته 
تسجیل  تا  دوام دار  دادخواهی های  طریق  از  و  باشند 

حقوق شان در توافق نامه ی صلح تالش کنند.
و  زنان  مطالعات  ماستر  رامزپور،  ابواالحرار  محمد 
و  مدنی  جامعه ی  شبکه ی  با  گفت وگویی  در  جندر، 
حقوق بشر )شبکه( می گوید: »این حق و رسالت زنان 
است که حضورشان در روند صلح را با نماینده گی در 
طریق  از  ملی  پشتیبانی  با  نیز  و  گفت وگوکننده  تیم 
در  حقوق شان  تسجیل  تا  مستدام  دادخواهی های 
را  داعیه  این  نیز  بعداً  و  ادامه دهند  توافق نامه ی صلح 

حفظ کنند.«

شبکه: گفت وگو با گروهی که پیشینه ی خوبی، به ویژه 
در رابطه با زنان ندارد، چه پیامدی برای حضور اجتماعی 

و سیاسی زنان خواهد داشت؟
رامزپور: از آن جایی که در بیست سال گذشته شرایط 
زنان، به ویژه مشارکت آنان در عرصه های مختلف جامعه 
زنان  متوسط  طبقه ی  رشد  و  تعلیم  به  دسترسی  و 
بی پیشینه ای  گونه ی  به  افغانستان  در  دانش آموخته 
ارتقاء یافته است، طالبان ممکن است با واقع گرایی این 
وضعیت را درک کنند و مانع حضور زنان در اجتماع 
عینی  واقعیت های  از  یکی  به  امروز  طالبان  نشوند. 
از  به  نمی تواند  جنگ  و  شده اند  تبدیل  ما  جامعه ی 
بین رفتن آنان بینجامد؛ بنابراین بهتر است با دادخواهی، 
بحث و گفت وگو به قناعت آنان پرداخته شود. شاید این 
واقع گرایی برای هر دو طرف بهتر باشد. تقلید از برخی 
موضوعاتی که با فرهنگ سالم جامعه ی افغانستان ارتباط 
با موازین حقوق بشری بین المللی  دارد و در مخالفت 

نیست، می تواند سطح اعتمادسازی را باال ببرد.

شبکه: آیا حضور زنان در گفت وگوهای صلح می تواند 
تأثیری بر روی کرد زن ستیزانه ی طالبان داشته باشد؟

رامزپور: طالبان حضور زنان در گفت وگوهای رسمی و 
غیررسمی صلح را از چندین سال به این سو پذیرفته اند. 
زنان در بسیاری از گفت وگوهای غیررسمی مثل مسکو و 
دوحه اشتراک داشتند و اکنون نیز چهار بانوی فرهیخته 
به نماینده گی از زنان در گفت وگوهای جاری دوحه حضور 
فعال دارند. باید گفت که تنها حضور زنان در گفت وگوها 
بسنده نیست؛ بلکه این دادخواهی های مستدام، منطق و 
استدالل آنان است که جایگاه بهترشان در توافقات صلح 
مقدس  دین  در  زنان  جایگاه  ساخت.  خواهد  محرز  را 
اسالم بسیار واضح و روشن است و طالبان نمی توانند از 
آن چشم پوشی کنند، مثاًل استقالل زنان در  امور مالی 
مثل تجارت و حق انعقاد قرارداد، حق تعلیم و کار، حق 

و نفس موضوع مشروع و مورد حمایت مقنن نیز است؛ 
اما راه های رسیدن به آن اهداف و وسایلی که انسان را 
به آن اهداف نزدیک می سازد، متفاوت است. )راه های 
راه های  و  اهداف مشروع  به  قانونی  و  رسیدن مشروع 

رسیدن غیرمشروع و غیرقانونی به اهداف مشروع(. 
برای  را  قانونی  مجوز  با  و  راه مشروع  انسان  زمانی که 
رسیدن به اهداف مشروع و از قبل تعیین شده ی خود 
وجود  به  ناهنجاری  و  مشکل  هیچ  می کند،  انتخاب 
جامعه  آن  مردم  است،  مرفه  و  سالم  جامعه  نمی آید، 
در سطح آگاهی بلند قرار دارند و در آسایش زنده گی 
می کنند؛ اما مشکل این است که همه ی افراد از یک نوع 
طرز تفکر و تربیه برخوردار نیستند و اشخاص مختلف 
و  اهداف  دست آوردن  به  جهت  را  مختلفی  راه های 

موازین  اساس  به  برخی حقوقی که  از  تنازل  اما  کند؛ 
پذیرفته شده ی بین المللی جواز داشته باشد نیز ممکن 
نسبی  و  بحث حقوق مطلق  در  مثال  عنوان  به  است، 
دولت ها به اساس مصلحت، ممکن است برخی حقوق 
نباید  محدودیت  این  اما  سازند؛  محدود  بتوانند  را 
مفاد یک سند  یا  بین المللی  تعهد  برسد که  به حدی 

پذیرفته شده ی بین المللی را زیر سوال ببرد.

ایجاد  با  باید  زنان  که  باورند  این  به  برخی  شبکه: 
جنبش های مستقل از دولت اقدام به دادخواهی کنند 
و به نوعی دست به یک تغییر بزرگ بزنند، شما تا چه 
اندازه به ظرفیت ایجاد چنین جنبش هایی در میان زنان 

افغانستان باور دارید؟
رامزپور: جنبش زنان در افغانستان به مرحله ی تکاملی 
و حساس خود رسیده است. ده ها نهاد مدنی و شبکه 
بین المللی دادخواهی می کنند.  امروز در سطح ملی و 
اثرگذار خواهد  یقیناً  و  قابل قدر است  نهادها  این  کار 
بود. به نظر من بسیاری از این حرکت های مدنی زنان 
مجزا از دولت است و باید همین گونه باقی بماند؛ زیرا 
حوزه ی فعالیت های مدنی باید به دور از نفوذ و سیطره ی 

دولت ها باشد، در غیر این صورت اثرگذار نخواهد بود.

شبکه: به نظر شما حضور طالبان در قدرت چه تأثیری 
بر فعالیت های مدنی خواهد گذاشت؟

رامزپور: جامعه ی مدنی بخش مهمی از یک جامعه ی 
پویا و متکی به ارزش های دموکراتیک در دنیای امروز 
است. اگر طالبان بخواهند به عنوان یک شریک معتبر 
جامعه ی بین المللی شناخته شوند، ناگزیر خواهند بود 
که در افغانستان پسامنازعه به حضور نهادهای مدنی و 

حمایت از آن ها تن دهند.

شبکه: ارزیابی شما از آن چه تاکنون در گفت وگوهای 
به  می توان  اندازه  چه  تا  چیست؟  است  گذشته  صلح 

نتیجه ی مطلوب امیدوار بود؟
گفت وگوهای  روند  که  می دهد  نشان  تجربه  رامزپور: 
و  آسان  کار  جهان  در  مسلحانه  منازعات  در  صلح 
جوانب  تمام  واقعی  اراده ی  مستلزم  و  نیست  ساده ای 
شرکای  الزم  حمایت های  و  صادقانه  هم کاری  درگیر، 

مقاصد خود انتخاب می کنند. زمانی تنش و مشکالت 
به وجود می آید که بین اهداف، راه رسیدن و وسایلی 
که جهت رسیدن به مقصد کمک می کند، تضاد وجود 
داشته باشد. مثالی را که مرتون در بحث خود بیان کرده 
پول هدف  دارد.  تطابق  کابل  به جامعه ی شهر  است، 
مشروع است؛ اما عده ی آن را در مقابل کار انجام شده ی 
شغل مشخصی که راه قانونی آن نیز است، به دست 
طریق  از  آن را  نمی توانند  که  دیگر  عده ی  و  می آورند 
راه های قانونی به دست آورند، رو می آورند به راه های 
غیرقانونی جهت به دست آوردن هدف مشروع خود که 
همانا پول است. بنابراین یکی از راه های غیرقانونی را 
که مجرمان جهت به دست آوردن پول انتخاب می کنند، 
سرقت است. عده ی از مردم به خاطر به دست آوردن 
سرقت های  یا  و  عادی  سرقت های  به  دست  پول 
مسلحانه می زنند که باعث هرج ومرج در جامعه می شود. 
لذا از نگاه جامعه شناسی و نظریات مرتون، علت افزایش 
سرقت در شهر کابل همانا انتخاب نکردن راه های قانونی 
منفعت  )پول،  به دست آوردن هدف  به خاطر  و مجاز 

مادی و غیره( است.
کارشناس  طاهری،  یحیی  افغان،  خبرنگار  گزارش  به 
اجتماعی و استاد جرم شناسی بیان داشته است: »در 
شهر  در  سرقت  جرایم  میزان  بخواهیم  که  صورتی 
کابل را بررسی کنیم، باید اذعان کنیم که تمام اعمال 
و رفتارهای خالف قانون در افغانستان شامل مباحث 
اقدامات  و  تروریستی  اعمال  تمام  و  مجرمانه می شود 
ضد دولتی در بحث ارتکاب جرایم نمود پیدا می کند.«

بین المللی و ملی می باشد. مذاکرات رسمی میان طالبان 
افغانستان در دوازدهم  و تیم دولت جمهوری اسالمی 
سپتامبر 2020 در دوحه آغاز شد که حاال به چالش 
وقت گیرشدن در توافق روی تسوید اصول روند کاری 
مذاکرات مواجه شده است که ناشی از عدم انعطاف الزم 
و نیز پذیرش بدیل های پیشنهادی از طرف هر دو جانب 
در موضوع مورد مناقشه است. این یک مسأله ی عادی 
برای  ذهناً  باید  مردم  که  است  گفت وگوهای صلح  در 
آماده  پذیرش چنین بن بست ها در جریان گفت وگوها 
باشند. به نظر من جنگی که بیش از چهل سال از مردم 
و هست وبود ما قربانی گرفته است و بازی گران منطقه ای 
در  نیست  ممکن  دخیل اند  آن  در  مهم  بین المللی  و 
کوتاه مدت به یک راه حل نهایی منتج شود. ذهنیت ها 
و اراده در سطح ملی، بین المللی و تا حدی منطقه ای 
برای ختم بحران وجود دارد و به همین دلیل من شخصاً 

امیدوار استم.

شبکه: به نظر شما چه ضمانتی وجود دارد که طالبان 
پس از گفت وگوهای صلح، به تعهدات خود پابند بمانند؟

دین  واالی  ارزش های  از  یکی  عهد  به  وفا  رامزپور: 
طالبان  می تواند  ارزش  این  است.  اسالم  مقدس 
پایه های  حفظ  دارد.  نگه  وفادار  تعهدات شان  به  را 
مردم ساالری مانند پارلمان، آزادی بیان، مشارکت تمام 
مردم در بازسازی جامعه، نهادهای مدنی و ساختارهای 
در  رسانه ها  و  بشر  حقوق  ملی  نهاد  چون  مستقلی 
تا حدود زیادی متضمن حفظ و بقای  توافقات صلح، 
ارزش ها خواهد بود. هم کاران بین المللی افغانستان نیز 
تنها در صورتی به هم کاری شان با حکومت و نظام پسا 
توافقات صلح دوام خواهند داد که حقوق زنان و سایر 
مولفه های جامعه ی مردم ساالر حفظ شود. این موضوع 
به گوش  افغانستان  بین المللی  از سوی شرکای  بارها 

طالبان رسانده شده است.
صلح  به  رسیدن  برای  که  می گوید  رامزپور  آقای 
همیشه گی در کشور به غیر از مذاکرات راه دیگری وجود 
مذاکرات  نتیجه ی  مثبت بودن  ندارد. وی می افزاید که 
و  زحمت  هماهنگی،  انسجام،  دادخواهی،  به  وابسته 
پشت کار مردم، به ویژه نهادهای مدنی، فعاالن سیاسی 

و نخبه های افغانستان است.

در عمل ساز وکارهای اقتصادی به همه اجازه نمی دهد 
که به این هدف برسند و این شکاف بین وسایل و آن 
هدف، باعث واکنش های مختلفی در افراد می شود. یعنی 
ابزارهای تأییدشده ی  بدون وجود دستیابی معقول به 
اجتماعی، اعضای جامعه تالش خواهند کرد تا راه هایی 

را برای حل این فشار برای پیش رفت بیابند. 
و  وسایل  میان  مقابل شکاف  در  افراد  تمامی  واکنش 
اهداف یک سان نیست. مرتون واکنش های افراد را در 
این نظریه را می توان  پنج حالت دسته بندی می کند. 
در  داد.  تطابق  کابل  شهر  فعلی  شرایط  با  جهتی  از 
مجاز،  اهدافی  از  بعضی  کابل،  شهر  فعلی  جامعه ی 
مشروع و قانونی وجود دارد که اصل آن هدف مشروع 
و قانونی است و در آن تحریم وجود ندارد و ذات شی 

دسترسی به محاکم عادالنه، حق ازدواج رضایت مندانه 
و حق فعالیت های سیاسی و مدنی از جمله ی حقوقی 

است که در قرآن و سنت تسجیل یافته است.

شبکه: به نظر شما تیم مذاکره کننده ی دولت، به ویژه 
زنانی که در این تیم هستند توانایی نماینده گی از زنان 

و دفاع از حقوق آنان را دارند؟
رامزپور: به نظر من اعضای تیم مذاکره کننده، به ویژه 
زنانی که در این تیم به نماینده گی از سایر زنان حضور 
دارند، ممثل تمام اقوام و اقشار جامعه ی افغانستان اند. 
و  سیاسی  مدنی،  فعالیت های  پیشینه ی  زنان  این 
اجتماعی گسترده ای را دارند، از درد و رنج زنان کشور 
به خوبی آگاه اند و می توانند به وجه احسن از عهده ی 

این کار ملی به در آیند.

شبکه: به باور شما مهم ترین موضوعات مربوط به زنان 
که باید در مذاکرات مورد بحث قرار گیرد، چیست؟

رامزپور: زنان باید از تمام حقوقی که مردان در اجتماع 
دارند به طور مساویانه بهره مند باشند؛ اما با در نظرداشت 
چالش ها و فرصت های موجود باید به حق تعلیم، حق 
کار، دسترسی به عدالت، آزادی گشت وگذار، حضور در 
احوال  نیز حقوق  و  زنان  و مدنی  فعالیت های سیاسی 

شخصیه ی آنان اولویت داده شود.

که  طالبان  مخالفت  و  امنیتی  مسایل  از  جدا  شبکه: 
مانعی برای پیش رفت زنان است، دیگر چه مشکالتی در 
جامعه از موانع پیش رفت و ترقی زنان به شمار می رود؟

عرف های  وجود  و  سواد  سطح  پایین بودن  رامزپور: 
حق  و  زنان  آزادی  برابر  در  تعصب  جمله  از  ناپسند 
آموزش و کار آنان به طور گسترده در کشور وجود دارد 
به  زنان  کامل  دسترسی  زمینه ی  در  عمده  مانعی  که 

حقوق شان به شمار می رود.

صلح  توافق  برای  طالبان  باشد  قرار  اگر  شبکه: 
کنند،  طرح  زنان  حقوق  مورد  در  را  محدودیت هایی 

موقف حکومت چه باید باشد؟
رامزپور: طبیعی است که شاید حکومت تا آخرین حد 
برای حفظ دست آوردهای موجود و حقوق زنان تالش 

نظریه های جامعه شناسانه درباره ی 
»جرم سرقت«

»زنان باید تا تسجیل حقوق شان 
در توافق نامه ی صلح دادخواهی کنند«

سه شنبه
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چاشت  از  بعد  چهار  از  ساعت 
بی خبر  را  مادر  است.  گذشته 
پاسخ  هیچ کس  و  گذاشته اند 
با  نمی دهد.  او  به  درستی 
خانه  در  رنجور  پاهای  همان 
تسبیح می گرداند.  و  راه می رود 
گاهی می رود روی حویلی، گاهی 
هم دروازه حویلی را باز می کند تا شاید از سر کوچه 
رقیه را در کنار پدرش ببیند که می آیند، اما نه پاسخی، 
می خورد.  زنگ  تلفن  یک باره  احوالی.  نه  و  پیامی  نه 
حسین داد است، صدای گریه ی بلند  شوهرش می آید. 
خبر کوتاه است و پر از سوز : »زن، بیچاره شدیم، بیخ ما 

کنده شد. رقیه دگه خانه نمی آیه!«
این جا خانه رقیه کریمی است، دانشجوی سال چهارم 
اداره و پالیسی عامه دانشگاه کابل که در حمله دوازدهم 
عقرب بر ستاژ قضایی، کشته شد. همان دختری که در 
روز سالگره اش با زنده گی وداع گفت. دختری که بارها 
از او روایت شد که پاهایش ضعف کرده بود، که پدرش 
را صدا می زد، که نمی توانست با سرعت فرار کند، که 
میان  در  پنج مرمی  با  و  را هدف گرفته  او  مهاجمان 
کاالهای خزانی ای که روز قبلش از کوته سنگی خریده 
روز  گلگون شد. 2۹  رقیه  کردند.  در خون  غرق  بود، 
گذشته است، اما این جا و این لحظه داغ رفتن دختر 
جوان خانه هنوز تازه است. قامت پدر خمیده است و 
مادر خون می گرید، اما وای از دل خدیجه... وای از دل 
خواهری که خود را آن روز به آب و آتش زد، اما ندید 
که ندید. نه رقیه را و نه همان لبخند مخصوصش را، و 

این آغاز یک سوگ بزرگ است، عین پریشانی.
وارد خانه می شوم. اول سالم، دوم تسلیت و سوم ناله 

یک مادر دل سوخته.

سکانس اول: فاطمه، مادر
جاکتی آبی رنگ به تن دارد، نشسته روبه رویم، اما بی قرار 
و ناالن، زار و نزار می گرید. نه این که نخواهد، اما هر چه 
می کند، آرام نمی گیرد. دستمال کتانی خامک دوزی اش 
را بیرون می کشد و صورت محزونش را در میان نقش 
و نگار نخ های ابریشمی دستمال جای می دهد. آسمان 
ابری دلش آن چنان می بارد که انگار به این  زودی ها قرار 

نیست دوباره به روزهای عادی برگردد.
فاطمه، مادر رقیه است؛ مادر مهربانی که رقیه را نازدانه 
بار آورده بود. هر روز چای صبح که آماده می شد، از 
پایین زینه ها صدا می زد: »رقیه! دختر، شیرینک مادر، 
بیا چای صبح بخور که دانشگاه می ری!« اما حاال 2۹ 
روز است از اتاق فقط عکسی مانده، مشتی خاطرات و 

هوای سرد و منجمد.
برمی گردیم به دوازدهم عقرب. حسین داد پدر خانواده 
در یک مراسم دعوت شده  است. از قرار معلوم مادر هم 
جایی دیگر می  رود. حوالی ساعت 11 پیش از چاشت 
است. فاطمه به مبایل دخترش زنگ می زند تا بگوید 
که نان چاشت را در دانشگاه با دوستش عاتکه بخورد. 
بار اول و دوم پاسخ نمی دهد. فاطمه هنوز خبر ندارد 
حتماً  که  می کند  فکر  خودش  با  و  افتاده  اتفاق  چه 
مصروف درس است. آشوب کم کم در دلش پا گرفته، 
از شوهرش  زنگی  است.  نفهمیده  هنوز  را  دلیلش  اما 
کابل  دانشگاه  بر  حمله  از  خبر  حسین داد  می آید. 
می دهد. این جا است که فاطمه دل آشوبه اش دوچندان 
می شود و می گوید: »مرد، برو طرف دانشگاه که دختر 
جواب نمی ته.« در خانه نشسته است، تسبیح به دست 
ذکر می گوید تا حادثه به خیر بگذرد. هم زمان زنگ هم 
می زند، پشت سرهم، یک  بار، دو بار، سه بار... آن روز 
انگار  اما آن  سوی خط  بار فاطمه زنگ می زند،   140
کسی زنده نیست و نفس نمی کشد که پاسخی بگوید. 
حسین داد هم هنوز خبری نداده است. به چه کسی باید 
زنگ بزند و دلهره هایش را باید با کی بگوید؟ یادش از 
خدیجه می آید، دختر کالن ترش که گاهی راز دلش را 

با او می گفت. 
را  فاطمه  است .  گذشته  چاشت  از  بعد   4 از  ساعت 
او  به  درستی  پاسخ  هیچ کس  و  گذاشته اند  بی خبر 
نمی دهد. با همان پاهای رنجور در خانه راه می رود و 
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»زن، بیخ ما کنده شد، رقیه دگه خانه نمی آیه!«
بیرون  را  اجساد  دیگری  از  پس  یکی  آمبوالنس ها 
دو  به  مرمی  پنج  است.  آن ها  میان  رقیه  می کشند. 
شانه، گردن و پشت سرش خورده و چیزی از او نمانده 
است. حسین داد در همان حالتی که خود را از دست 
داده، نمی خواهد جسد دخترش را به شفاخانه منتقل 
کند. مستقیم می بردش خانه و بعد در مسجد محله که 
غوغایی برپا می شود. ساعت ۷ شام غریبان رقیه است. 

سکانس سوم: خدیجه، خواهر
بازار  دردانه.  رقیه  نگران  همیشه  دیگر،  است  خواهر 
می رود که زنگ مادرش می آید: »خدیجه! د دانشگاه 
کابل زدوخورد شده. آغایت رفته دانشگاه«. همه مسیر 
به  عجیبی  چیزهای  می کند.  گریه  پدر  به  رسیدن  تا 

که  یادش می آید  به  قبل  روز  گاهی  ذهنش می رسد. 
رفتند کاالی خزانی خریدند، گاهی در خیالش می آید 
تحفه ای که قرار بود برای تولدش امروز بدهد، گاه هم 
پیش خواهر ش چه قدر  که چند شب  می آورد  یاد  به 
دلبرانه در محفلی می رقصید. بعد بغضش می ترکد و در 
دلش می گوید: »خدا نکند که حتا خار به پای خواهرم 

رفته باشد«.
می رسد به دانشگاه و تالش می کند وارد شود. نیروهای 
امنیتی اجازه نمی دهند. آن قدر اصرار می کند که یکی 
می گوید: »پس شو اگر نی شلیک می کنم!« خدیجه اما 
در حالی که به پهنای صورت اشک می ریزد، می گوید: 
تالش هایش  است.«  بهتر  که  حالت  این  از  »بزن، 
شام  تقریباً  ندارد. می رود طرف دروازه دیگر.  فایده ای 
شده است. یکی از هم صنفی های رقیه را می بیند، در 
حالی که زخمی و خونین است. می گوید: »رقیه کجا 
است؟ مه همشیره اش هستم.« هم صنفی  رقیه با حالتی 
دگه  کدیم.  فرار  ما  بود،  کده  می گوید: »ضعف  ویران 
خبری نشد از رقیه.« در همین لحظه صدایی آشنا به 
حسین داد  پدرش  گریه ی  های های  می رسد،  گوشش 

است. می دود آن سو، کابوس واقعیت می شود....
او  از  فقط  و  پرکشیده  رقیه  که  می شود  روز   2۹
کتابچه ای برجای مانده است. در صفحه ای از آن نوشته 
است: »برنامه ریزی و عمل گرایی؛ تبدیل به عادت شود، 
یک عادت پایدار«. بر اساس آن برنامه، امریکا، استرالیا 
و ترکیه از گزینه های او برای ماستری بوده اند و پس 
با  رقیه  شود.  معارف  وزارت  مشاور  می خواست  آن  از 
همه ی آرزوهایش زیر خاک رفت و خانواده اش را برای 
روزهای مدیدی به عزا نشاند. اکنون از او همین کتابچه 
باقی است و یادگاری که هیچ گاه فراموش نخواهد شد.

تسبیح می گرداند. گاهی می رود روی حویلی و گاهی 
دروازه حویلی را باز می کند تا شاید از سر کوچه رقیه 
را در کنار پدرش ببیند که می آیند؛ اما نه پاسخی، نه 

پیامی و نه احوالی.
است. صدای  زنگ می خورد. حسین داد  تلفن  یک باره 
از  پر  و  است  کوتاه  خبر  می آید.  بلند  شوهرش  گریه 
سوز: »زن، بیچاره شدیم، بیخ ما کنده شد.« بعد صدای 
ممتد تلفنی که قطع شده است. کسی در خانه نیست، 
همین جا،  کرده،  آغاز  را  عزاداری اش  یک تنه  فاطمه 
را  محزون  ناله های  این  صدای  کسی  اتاق.  همین  در 
نمی شنود. رقیه دیگر به خانه باز نمی گردد. همان شب 
پیکر بی جان رقیه را به مسجد محل می آورند. کسی 
نمی خوابد، کسی آرام نمی گیرد. همه ی محله سوگوار 
شده اند، گویی سوگ حسین داد و فاطمه، سوگ آن ها 

است.
در همین لحظهـ  دوباره فاطمه مقابلم نشستهـ  این داغ 
تازه است. از آن جا فهمیدم که تا نام رقیه را می گرفتم، 
به سختی  از بی تابی  بر جانش شعله می گرفت.  آتش 
نفس باال می آید. دوباره همان دستمال خامک دوزی را 
گذاشته روی صورتش. از این حرف های مادر و دختری 
خدا  تنها  نمی دهد،  پاسخ  دختر  و  می گوید  مادر  که 
به  »رفتم  می گوید:  که  است  فاطمه  صدای  می داند. 
مسجد، جان دخترم چشمه خون بود، سرش غرق د 
خون. اخ اال اخ اال بمیرم برای دخترم. یک دختر مه که 
نیست، یما سیاووش هم پاره وجود مه است. او سه برادر 
هم که با هم کشته شدن، تکه وجودم استن. مشعل 
و شقایق هم اوالد مه استن. یک دختر مه که کشته 
نشده، افغانستان در خون خود تر شده. همی د دوحه 
چه می کنن؟ صدای مه ره برسانین که از برای خدا بس 
است، اوالدکشی نکنین، دختر مه که تفنگ نداشت، د 
دستش قلم بود. او چه کده بود که حاال هر چه صدایش 

می زنم، جوابم نمی ته؟« 

سکانس دوم: حسین داد، پدر
دوازدهم عقرب، حسین داد در مراسم یکی از آشنایان 
اطرافیان همهمه ای می شود. خبر  ناگهان میان  است. 
می رسد که بر دانشگاه کابل حمله شده است. عاجل 
می رود  می زند.  زنگ  همسرش  به  و  می شود  بیرون 
کابل  در  امروز  است.  بند  همه  راه ها  دانشگاه،  طرف 
آشفته بازاری  است. همین طور که می رود، مدام به مبایل 
رقیه زنگ می زند. به توصیف ساده و بی آالیش خودش: 
تیر  می کد،  زنگ  نمی داد؛  جواب   می کد،  تیر  »زنگ 
جواب نمی داد...« در آن روز بیش از ۷۷ زنگ از پدر 
به دختر زده شد. حسین داد نزدیک شفاخانه علی آباد 
رسیده است. موجی  است از مردم نگران و بی خبر. از 
آن  سو، صداهای مهیب می آید. جگرگوشه حسین داد 
به  دانشگاه  اطراف  فضای  بیرون.  او  و  است  داخل  در 
 شدت امنیتی است و او که چون مرغی پرکنده گاه این 
سو و گاه آن  سو می دود. گاهی روی کوه های مشرف بر 
دانشگاه می رود. ساعت تقریباً 4 بجه شده و هنوز خبری 
نیست. پسرش که در صفوف پولیس است، توانسته وارد 
ستاژ قضایی شود. این بار زنگ تلفن گویای خبر ناگواری 
است. حسین داد نمی تواند بار آن را به تنهایی بر دوش 
و می گوید:  می زند  زنگ  فاطمه، همسرش،  به  بکشد، 

دانشجویی که در روز تولدش کشته شد

اعالن داوطلبی 

ساخت مراکز صحی برای  تسهیالت و مراقبت های بهداشتی واقع ولسوالی های کهسان و غوریان از سوی بنیاد 
پتریپ تمویل می گردد

موسسه بین الملی ورلدویژن افغانستان از اوایل سال 2002 میالدی در قسمت ارائه خدمات بشر دوستانه در 
افغانستان فعالیت مینماید.  کمکهای این موسسه در قسمت ارائه خدمات برای اطفال آسیپذیر و فامیل های 
آنان در مناطق دور افتاده و در والیت های هرات، غور و بادغیس میباشد. هدف این موسسه  ساختن آینده ای 

بهتر برای اطفال افغان و جامعه در مناطق تحت پوشش این موسسه می باشد.
  PATRIP تحت پروژه انکشاف ساختار خدمات صحی اولیه در مزر بین ایران و افغانستان که توسط بنیاد
تمویل میشود، این موسسه در نظر دارد که کلینیک های خدمات صحی را در ولسوالی های  کهسان و غوریان  

را برای وزارت صحت عامه اعمار و ترمیم نماید.
شرکت های عالقمند می توانند که بسته آفر را از وبسایت www.acbar.org در بخش RFP با عنوان 
RFP-WVI-A-0002 و یا با مراجعه به آدرس دفتر ورلدویژن در هرات بدست بیاورند. و سپس با در نظر 
داشت شرایط ذکر شده در RFP )درخواست برای پیشنهاد( آفرهای خویش را تا به تاریخ ذکر شده به آدرس 

این دفتر در هرات ارسال بدارند.
پیشنهادها )Proposals( باید در دو پاکت سربسته تا به تاریخ 1۹ دسمبر 2020 مطابق با 2۹ جدی 13۹۹ 

قبل از ساعت 4 عصر به آدرس ذیل ارسال گردد:
آدرس: شهر هرات، سرک والیت، چهارراهی آمریت، کوچه مقابل ریاست زراعت هرات، دفتربین الملی ورلدویژن 

افغانستان.
بخش تدارکات دفتر ورلدویژن.

آفرها باید در دو پاکت سربسته، یک پاکت برای پیشنهاد تخنیکی و یک پاکت برای پیشتنهاد مالی تحویل داده 
شوند. آفرهای یک روز بعد از ختم موعد تحویلی با حضور داشت کمیته خریداری دفتر ورلدویژن، نمایندهای 
محترم PATRIP ، ریاست صحت عامه و ریاست اقتصاد به تاریخ 30 جدی  ساعت 10 بجه قبل از ظهر13۹۹ 

در دفتر ورلدویژن باز میگردد. 
جسله ای در ارتباط با نحوه درست ارایه آفرها به تاریخ ۶ دسمبر 2020 مطابق با 1۶ جدی 13۹۹ به ساعت 
10:30 به دفتر ورلدویژن در هرات برگزار میگردد، از شرکت های عالقمند دعوت به عمل می آید تا در این 

جلسه اشتراک نمایند.
قابل توجه شرکت های اشتراک کننده: در صورتی که یکی از موارد ذیل مشاهده گردد، آفر آن شرکت از پروسه 

حذف می گردد:
در صورتیکه یکی از افراد ذی دخل در پروسه مزایده خواسته باشد با پرداخت رشوه نقدی و یا غیر نقدی بروی 

کار پروسه تاثیر بگذارد.
در صورتی که آفر )پیشنهاد( بعد از موعد ذکرشده تحویل گردد.

در پشنهاد تخنیکی ضرورت های ذکر شده در RFP را تکمیل کرده نتواند، و یا معلومات ناقص/ناکامل داشته 
باشد.

در صورتی که اشتراک کننده با شرکت های دیگر شراکت کاری داشته باشد )شرکت های تولیدی، ساختمانی و 
یا تجاری( و ثابت کرده نتواند که آن شرکت ها در این مزایده اشتراک نمی نمایند.

در صورتی که شرکت مذکور فرم تعهد نامه )ضمیمه شده در این اسناد بخش سوم - صفحه ی سوم( را تحویل 
نداده باشد.
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جرد کوشنر، داماد دونالد ترمپ، رییس جمهوری 
آخرین   نشاندن  ثمر  به  برای  است  قرار  امریکا، 
تالش های دیپلماتیک ایاالت متحده در خاورمیانه 
و  به عربستان سعودی  از ترک کاخ سفید  پیش 

قطر سفر کند.
ژورنال  وال استریت  فارسی،  یورونیوز  از  نقل  به 
گزارش داده است که این سفر طی هفته جاری 
صورت می گیرد و در جریان آن قرار است مشاور 
ارشد دونالد ترمپ برای حل اختالفات میان قطر و 

حلقه متحدان عربستان سعودی تالش کند.
بررسی پار ه ای دیگر از مشکالت که نامی از آن ها 
به میان نیامده، نیز به نوشته وال استریت ژورنال 
و  قطر  کشور  دو  به  کوشنر  جرد  سفر  برنامه  در 

عربستان سعودی گنجانده شده است.
دانشمند  یک  ترور  از  پس  روز  چند  سفر  این 
ایران  که  می گیرد  صورت  تهران  در  هسته ای 
داده  نسبت  اسراییل  به  را  آن  اجرای  و  طراحی 

است.
از  خاورمیانه،  در  ایران  اصلی  رقیب  عربستان، 
مخالفان سر سخت برنامه هسته ای ایران به شمار 
می رود و بارها همسو با اسراییل و ایاالت متحده 
آن چه  با  بین المللی  جامعه  تا  شده  آن  خواستار 
»جاه طلبی های هسته ای تهران« خوانده شده، به 

صورت جدی برخورد کند.
مساله عادی سازی روابط میان اسراییل و عربستان 
اسراییل،  با  امارات  و  بحرین  نزدیکی  از  پس  که 
محسوب  سفید  کاخ  منطقه ای  هدف  مهم ترین 
می شود، از دیگر موضوعاتی است که داماد و مشاور 
ارشد دونالد ترمپ در واپسین سفر  رسمی اش به 

خاورمیانه آن  را دنبال خواهد کرد.
بر  تازه گی  به  عربی  متحده  امارات  و  بحرین 
جرد  که  آبراهام  به  موسوم  توافق نامه   موجب 
کوشنر به نماینده گی از کاخ سفید در آن ایفای 
نقش داشت، با میانجی گری ایاالت متحده روابط 

خود را با اسراییل عادی ساختند. در راستای این 
تالش ها، سودان از کشور های عرب زبان آفریقایی 
نیز موافقت اصولی خود را برای عادی سازی روابط 
با اسراییل اعالم کرده و عربستان سعودی نیز در 
صدد است تا پس از برطرف شدن پاره ای موانع از 
جمله مشخص شدن وضعیت قانونی کشور مستقل 

فلسطینی، به این روند بپیوندد.
سفر  از  خود  گزارش  در  فرانسه  خبرگزاری 
قریب الوقوع جرد کوشنر به منطقه، »ترس مشترک 
از ایران« را عاملی برای نزدیکی تدریجی اسراییل 
و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس قلمداد کرده 
به سفر محرمانه  این گزارش هم چنین  است. در 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل، به عربستان 
در روز بیست و سوم نوامبر اشاره و به نقل از منابع 
اسراییلی اعالم شده که آقای نتانیاهو در این سفر 
با محمد بن سلمان، ولی عهده عربستان، دیدار و 

گفت وگو کرده است.

مشاور ارشد کاخ سفید به عربستان و قطر سفر می کند

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

۳۰۰ معترض لوکاشنکو 
در بالروس بازداشت شدند

امنیتی  نیروهای  فردا،  رادیو  گزارش  به 
از  نفر   300 از  بیش  گذشته  روز  بالروس 
معترضانی را که خواستار برکناری الکساندر 
لوکاشنکو از قدرت هستند، بازداشت کردند.

از  نقل  به  آزادی  آزاد/رادیو  اروپای  رادیو 
گروه های مدافع حقوق بشر گزارش داده که 
اغلب این افراد به بازداشت گاهی در مینسک 
و سایر آن ها نیز به بازداشت گاه های برست، 

هروندو و بارایولیانی منتقل شده اند.
نیروهای  که  است  هفته ای  دومین  این 
شهرهای  در  را  اعتراضات  اپوزیسیون 
متعدد برگزار می کنند. استراتژی آن ها این 
اعتراضات، کار را  از  با مرکززدایی  است که 
سرکوب  پی  در  که  امنیتی  نیروهای  برای 

معترضان هستند، سخت تر کنند.
آزادی  آزاد/رادیو  اروپای  رادیو  گزارشگر 
امنیتی  نیروهای  که  می گوید  بالروس  در 
اشک آور  گاز  معترضان  سوی  به  پولیس  و 
ارتباط  کرده اند.  پرتاب  صوتی  نارنجک  و 
انترنتی در مینسک، پایتخت بالروس، قطع 
شده بود و ایستگاه های مرکزی مترو را هم 
بسته بودند. با این حال تقریباً تمام مناطق 

پایتخت صحنه اعتراضات بود.
مشخص نیست چه تعداد در این اعتراضات 
آگست   ۹ روز  از  بالروس  کرده اند.  شرکت 
جمهوری  ریاست  انتخابات  زمان  و 
پیروز  را  خود  لوکاشنکو  که  مناقشه انگیزی 
آن معرفی کرد، شاهد اعتراضات دنباله داری 
اروپا  اتحادیه  و  متحده  ایاالت  است.  بوده 

انتخاب دوباره آقای لوکاشنکو را به رسمیت 
نشناخته اند.

این  در  اند  معتقد  که  لوکاشنکو  مخالفان 
او،  استعفای  تقلب شده، خواستار  انتخابات 
برگزاری  و  سیاسی  زندانیان  همه ی  آزادی 

مجدد انتخابات ریاست جمهوری هستند.
تلویحی  به  طور  لوکاشنکو روز جمعه  آقای 
از  قانون اساسی بالروس  تغییر  با  گفت که 
او این مدت  مقام خود استعفا خواهد کرد. 
اساسی  قانون  یک  تدوین  خواستار  بارها 
جدید شده، اما مخالفان معتقد اند که او به 
این شکل می خواهد برای خود زمان بخرد تا 

هم چنان در قدرت باقی بماند.
الکساندر لوکاشنکوی ۶۶ ساله از سال 1۹۹4 
تاکنون قدرت را در بالروس در اختیار دارد.


