
غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

حفظ نظام سیایس در اولویت است
کره کننده جمهوری اسالمی افغانستان گفت وگو با حفیظ منصور، عضو هیأت مذا

در  آمدند.  کابل  به  رایزنی  و  مشوره  جهات  افغانستان 
عضو  منصور،  حفیظ  با  داشتیم  گفت وگویی  فرصت  این 
در  افغانستان  اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده  هیأت 
مورد ضرورت حفظ یا تعدیل نظام سیاسی در دور بعدی 

مذاکرات در دوحه. 
با توجه به تجربه دور نخست مذاکرات، | صفحه 4

طالبان  و  افغانستان  دولت  صلح  گفت وگوهای  اول  دور 
کاری  طرزالعمل  تهیه  روی  دوحه  در  روز   ۹۰ مدت  در 
و  افغانستان  اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده  هیأت های 
توافق  به  نهایت  در  طرف  دو  که  داشت  جریان  طالبان 
رسیدند. پس از آن تا ۵ جنوری سال ۲۰۲۱م، هیأت های 
اسالمی  جمهوری  هیأت  و  رفتند  رخصتی  به  طرف  دو 

می گوید  کشور  عامه ی  صحت  وزارت  روز:  اطالعات 
نمونه ی   ۱۵۷۵ گذشته  ساعت  بیست وچهار  در  که 

مشکوک به ویروس کرونا را...
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تزریق واکسن 
کرونای استرازنکا/

دانشگاه آکسفورد در 
بریتانیا آغاز شد

دو گل مهم 
کریستیانو برای یوونتوس

رونالدو از پله گذشت؛ یک قدم 
تا بهترین گلزن تاریخ صفحه 7صفحه 6

مذاکراتی  هیأت های  برنامه  ریزی  برمبنای 
وقفه ی  یک  از  پس  طالبان  و  افغانستان  دولت 
مذاکرات  دوم  دور  امروز  است  قرار  روزه،   ۲۰
با میزبانی قطر آغاز شود. دور اول  بین االفغانی 
مذاکرات سه ماه زمان برد تا دو طرف تنها روی 
که  آنچه  کردند.  توافق  گفت وگوها  طرزالعمل 
مذاکرات  دوم  دور  است  روشن  حاال  همین  از 
علت  بود.  خواهد  زمان بر  و  پرچالش  نفس گیر، 
به  پرداختن  مذاکرات،  دوم  دور  پرچالش بودن 
دو  بین  دیدگاه  عمیق  تفاوت  و  اساسی  مسائل 
دور  این  در  بحث  مورد  موضوعات  روی  طرف 
است. در طرف افغانستان حفظ نظام سیاسی در 
در  موجود  نظام  طالبان  برای  اما  است،  اولویت 
افغانستان از بنیاد مردود است. دغدغه ی اصلی 
قومی،  گروه های  هویت  حفظ  افغانستان  هیأت 
شناخته شدن  رسمیت  به  و  مذهبی  جنسی، 
قبضه ی  به دنبال  طالبان  اما  است،  چندصدایی 
ارزش ها  این  برای  تعریفی  حتا  و  است  قدرت 
ندارند. آتش بس برای جانب افغانستان در صدر 
فهرست، برای طالبان در آخر فهرست قرار دارد. 

این نمونه از اختالف های عمیق است...

2

درخواست کمیسیون حقوق بشر از دولت و طالبان: 
در دور دوم مذاکرات 
وی آتش بس توافق کنید ر

امرالله صالح: 
معتادان در شش ماه گذشته 
به  ارزش ۵۰ میلیون افغانی 
تأسیسات شهری را دزدیده اند

جنگ مؤمن و معتاد بر سر آفتاب

جلسه  ی شصت ونهم 
جریان سیال ذهن

صفحه 6 صفحه 2 صفحه 2

صفحه 4

صفحه 3

صفحه 2

صفحه 2

اطالعات روز: همزمان با آغاز دور دوم مذاکرات 
صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان، 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان...

صلح به مثابه روند، نه محصول؛ 
درس های روند صلح فیلیپنی

»جبهه  و  فیلیپین  دولت   ۲۰۱۴ مارچ   ۲۷ در 
برای  را  نامه ای  توافق  مورو«  اسالمی  آزادی بخش 
از سال ۱۹۶۹  به درگیری مسلحانه که  پایان دادن 
و  نفر  هزار   ۱۲۰ از  بیش  کشته شدن  باعث  و  آغاز 

آوار گی هزاران تن دیگر شده بود، امضا کردند.
حدود  از  که  است  الجزایر  مجمع  یک  فیلیپین 
هفت هزار جزیره تشکیل شده است. لوزون و میندانائو 
از جمله بزرگ ترین جزیره هاست. فیلیپین تنها کشور 
حدود  است.  مسیحی  جمعیت  اکثریت  با  آسیایی 
۱۰۰ میلیون نفر در سرزمینی با مساحت ۳۰۰ هزار 
حکومتی  سیستم  می کنند.  زندگی  مربع  کیلومتر 
ریاست جمهوری است که قدرت اجرایی آن محدود 

به یک دوره شش ساله است.
مقاله ای  عنوان  فیلیپین«  صلح  روند  تکاملی  »سیر 
از  و  نوشته  هربولزهایمر  کریستین  توسط  که  است 
شده  نشر  ناروی«  صلح سازی  منابع  »مرکز  سوی 

است...
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صفحه 2

نتانیاهو: 
اجازه نمی دهیم 

ایران سالح 
هسته ای بسازد

کرونا در افغانستان؛ 
در شبانه روز گذشته هفت نفر 

جان داده اند
غنی: 

صلحی می خواهیم 
که نیروهای امنیتی 

و دفاعی ما از آن 
حفاظت کنند

نام گدامحمد با موسیقی محلی هرات گره خورده بود. او 
شش دهه از عمرش را با نواختن دوتار از جان خود مایه 
کشید.  خاک  نقاب  در  رخ  جمعه  روز  سرانجام  گذاشت. 

بستگان گدامحمد به | صفحه 5

نوای رو به خامویش در هرات
ین استاد دوتارنواز موسیقی محلی هرات  آخر

ک کشید رخ در نقاب خا

کرات؛  دور دوم مذا
به تریه روزی مردم 
افغانستان فکر کنید

احمدضیا سراج: 

طالبان در پی تأخیر 
مذاکرات صلح تا زمان 

خروج کامل نیروهای خارجی 
از افغانستان اند
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ملی،  امنیت  نیروهای  از  متشکل  عملیاتی 
داد  خبر  ویژه  پولیس  و  ارتش  کماندوهای 
و افزود که از این نیروها برای دفع »حمالت 
کشور  مختلف  نقاط  در  طالبان  هجومی« 

استفاده می شود.
نیروها  این  از  هم اکنون  او،  گفته ی  به 
در جنگ  فراه  والیت  در  امتحانی  به صورت 
با طالبان شرکت کرده اند و تا تابستان سال 

آینده ظرفیت آنان افزایش خواهد یافت.
از سویی هم، آقای اندرابی گفت که نیروهای 
امنیتی به تمامی انعطاف و محدودیت هایی 
را که برای رسیدن به صلح وضع شده، پابند 

بوده و آن را رعایت کرده است.
او عالوه کرد که این نیروها پس از مذاکرات 
با گروه طالبان، دور دوم جنگ را نیز تاکنون 
حمالت  مانع  و  کرده  مدیریت  به خوبی 

طالبان برای گرفتن شهرها شده است.
این گفته ها درحالی مطرح می شود که قرار 
دولت  میان  صلح  مذاکرات  دوم  دور  است 
)سه شنبه،  امروز  از  طالبان  گروه  افغانستان 

۱۶ جدی( در قطر آغاز شود.
این مذاکرات در ۲۲ سنبله ی سال جاری در 
قوس  تاریخ ۲۲  در  و  یافت  دوحه گشایش 

برای ۲۰ روز متوقف شد.
در دور نخست این مذاکرات که حدود سه 
ماه زمان گرفت، هیأت های مذاکره کننده ی 
جمهوری اسالمی افغانستان و گروه طالبان 
روی طرزالعمل مذاکرات به توافق رسیدند. 
روی  توافق  از  پس  طرف  دو  هیأت های 
بیشتر  مشورت های  به منظور  طرزالعمل، 
روی آجندای مذاکرات، به توقف سه هفته ای 

مذاکرات توافق کردند.

تالش طالبان می کنند که رهبری شان را در 
داخل خاک افغانستان انتقال دهند.

او اما گفت که این گروه در سال های گذشته 
نیز این تالش را کرده، اما موفق نشده است.

سراج،  احمدضیا  گفته ی  به  هم،  سویی  از 
والیت  بر  اهدافش،  این  برای  طالبان  گروه 
ننگرهار تمرکز کرده است. او اما تأکید کرد 
اقدامات  مورد  این  در  افغانستان  دولت  که 

الزم را روی دست گرفته است.

اندرابی: طالبان آمادگی یک جنگ تمام 
عیار را گرفته است

داخله ی  امور  وزیر  اندرابی،  محمدمسعود 
استجوابیه ی  نشست  این  در  نیز  که  کشور 
مجلس نمایندگان صحبت می کرد، گفت که 
گروه طالبان آمادگی یک جنگ تمام عیار را 

برای سال آینده در افغانستان گرفته است.
خاطر  همین  به  که  افزود  اندرابی  آقای 
امسال  زمستان  در  طالبان  جنگ جویان 
جنگ شان  به  و  نکرده  ترک  را  افغانستان 

ادامه داده اند.
به گفته ی او، طالبان در زمستان های گذشته 
جنگ شان را کاهش می دادند و به خانه ها و 

النه های خود در پاکستان می رفتند.
گروه  این  که  کرد  تأکید  اما  داخله  وزیر 
است  داده  دستور  جنگ جویانش  به  اکنون 

که افغانستان را ترک نکنند.
با این حال، او گفت که نیروهای امنیتی و 
دفاعی افغانستان برای دفع حمالت طالبان 

در سال آینده آمادگی الزم گرفته اند.
از سویی هم، محمدمسعود اندرابی در بخشی 
از صحبت هایش از ایجاد یک بخش ویژه ی 

جبهه ای«  »جنگ های  در  شکست  پی  در 
به  دست  قندهار،  و  هلمند  والیت های  در 
ترورهای هدفمند فعاالن مدنی و خبرنگاران 
رویداد  هشت  در  که  کرد  تأکید  او  زده اند. 
مدنی  فعاالن  و  آن خبرنگاران  در  که  اخیر 
هدف قرار گرفته شده اند، افرادی در پیوند به 

پنج حادثه بازداشت شده اند.
دیگر  حادثه ی  سه  مورد  در  که  گفت  او 
و  امنیتی  نیروهای  به دست  سرنخ هایی  نیز 
به  پیوند  در  کسی  هنوز  اما  افتاده،  کشفی 

آنان ها بازداشت نشده است.
ملی  امنیت  عمومی  رییس  هم،  سویی  از 
تأکید کرد که نیروهای این ریاست از ترور 
سه خبرنگار در کشور جلوگیری کرده است.

این  رهبری  انتقال  برای  طالبان  تالش 
گروه به داخل افغانستان

صحبت هایش  از  بخشی  در  احمدضیا 
تالش  در  طالبان  گروه  که  گفت  همچنان 
از  را  کمیسیون هایش  و  رهبری  تا  است 
منتقل  افغانستان  خاک  داخل  به  پاکستان 
تالش  این  اصلی  دلیل  که  گفت  او  کند. 
طالبان، یافتن یک مکان مصون برای رهبری 

و کمیسیون های این گروه می باشد.
به همین خاطر گروه  افزود که  آقای سراج 
طالبان جغرافیای جنگ را در جریان دو ماه 
جنوب غرب  و  جنوب  والیت های  در  اخیر 

کشور گسترش داده است.
کرد  تأکید  ملی  امنیت  عمومی  رییس 
از  طالبان  گروه  رهبران  که  هنگامی  در 
می روند،  قطر  به  »کراچی«  یا  »اسالم آباد« 
رو  این  از  و  می شوند  وجدان  عذاب  دچار 

اطالعات روز: احمدضیا سراج، رییس عمومی 
امنیت ملی می گوید که گروه طالبان منتظر 
خروج نیروهای خارجی از افغانستان است و 
تالش می کند که مذاکرات صلح را تا زمان 
خروج کامل این نیروها در ماه »می« سال 

۲۰۲۱ میالدی، به تأخیر بیندازد.
آقای سراج که دیروز )دوشنبه، ۱۵ جدی( 
نمایندگان  مجلس  استجوابیه  ی  نشست  در 
صحبت می کرد، گفت: »این ها )طالبان( فقط 
۱۱۶ یا ۱۱۵ روز دقیق حساب دارند که اول 
»می« شود و نیروهای خارجی از افغانستان 
بیرون شوند و پالن شان این است که تا آن 

وقت مذاکرات را به تأخیر بیاندازند.«
او افزود که این گروه برای به تأخیرانداختن 
مذاکرات صلح، »بازی هایی را پیش می کشد 

که قابل حل نیست«.
که  کرد  تأکید  ملی  امنیت  عمومی  رییس 
گروه  رهبری  نهاد،  این  اطالعات  براساس 
را  افغانستان  در  برقراری صلح  نیت  طالبان 
صلح  مذاکرات  دوم  دور  همچنان  او  ندارد. 
میان دولت افغانستان و طالبان را یک دور 
اساسی و کلیدی خواند و گفت که این گروه 

پابندی چندان به این مذاکرات نیز ندارد.
که  گفت  سراج  احمدضیا  هم،  سویی  از 
با  گروه  این  توافق نامه ی  مواد  اکثر  طالبان 
حمالت  از  او  کرده اند.  نقض  نیز  را  امریکا 
با  طالبان  روابط  قطع  عدم  شهرها،  در 
گروه های ترویستی دیگر، ازدیاد خشونت از 
جمله ترورهای هدفمند و بازگشت زندانیان 
از  جنگ  میدان  به  گروه  این  رهاشده ی 

جمله ی این موارد خواند.
آقای سراج همچنان افزود که گروه طالبان 

احمدضیا رساج: 

کرات صلح تا زمان خروج کامل نریوهای خارجی از افغانستان اند طالبان در یپ تأخری مذا

از سویی هم، این کمیسیون تأکید کرده است 
که به مثابه نهاد ملی حقوق بشر، برای ارائه ی 
مشاوره ی کارشناسانه در مورد حقوق بشر در 
صورت نیاز تیم های مذاکره کننده نیز آماده 
دور  است  قرار  که  است  درحالی  این  است. 
افغانستان  دولت  میان  صلح  مذاکرات  دوم 
گروه طالبان از امروز )سه شنبه، ۱۶ جدی( 

در قطر آغاز شود.
این مذاکرات در ۲۲ سنبله ی سال جاری در 
قوس  تاریخ ۲۲  در  و  یافت  گشایش  دوحه 

برای ۲۰ روز متوقف شد.
این مذاکرات که حدود سه  در دور نخست 
ماه زمان گرفت، هیأت های مذاکره کننده ی 
جمهوری اسالمی افغانستان و گروه طالبان 
توافق رسیدند.  به  روی طرزالعمل مذاکرات 
روی  توافق  از  پس  طرف  دو  هیأت های 
بیشتر  مشورت های  به منظور  طرزالعمل، 
روی آجندای مذاکرات، به توقف سه هفته ای 

مذاکرات توافق کردند.

بشر  حقوق  کمیسیون  این ها،  بر  افزون 
مذاکره کننده ی  هیأت های  از  افغانستان 
در  که  است  خواسته  طالبان  گروه  و  دولت 
مذاکرات صلح به قربانیان و نگرانی های آنان 
نیز به صورت ویژه توجه کنند. این کمیسیون 
گفته است: »یک بار دیگر از شما )هیأت های 
مذاکره کننده( می خواهیم که در مورد ایجاد 
سازوکاری که بتواند حضور قربانیان را در میز 
مذاکره تضمین کند و به صدای آن ها گوش  

داده شود، توافق کنید.«
در اعالمیه تأکید شده است که هر دو طرف 
مذاکره کننده باید صدای قربانیان جنگ را به 
عنوان یک حق اساسی آنان بشنوند و به درد 
و رنج های آنان اذعان کنند و به خواسته های 
آنان مبنی بر پایان دادن به جنایت و اطمینان 

از تکرارنشدن آن احترام بگذارند.
کمیسیون حقوق بشر همچنان عالوه کرده 
است که باید حقوق قربانیان نیز در دستور 

کار مذاکرات گنجانده شود.

کاهش می دهد و بر مشارکت عمومی در روند 
صلح تأثیر منفی می گذارد.

کمیسیون حقوق بشر افزوده است که افزایش 
خشونت ها همچنان سبب تضعیف امیدواری 

همگانی به روند صلح می شود.
طرف های  از  کمیسیون  این  حال  این  با 
مذاکره کننده خواسته است که روی آتش بس 
نیز  مشترک  کمیته ی  یک  و  کنند  توافق 
مانند  مسائلی  درباره ی  تا  کنند  تعیین 
و  آن  بر  نظارت  سازوکارهای  آتش بس، 
همچنان تعیین تیم مشترک برای تحقیق در 
مورد ادامه ی رویدادها و قضایای خشونت باری 
از جمله حمالت هدفمند علیه روزنامه نگاران 
و مدافعان حقوق بشر بحث و گفت وگو کنند.

»مردم  است:  شده  تأکید  اعالمیه  در 
حیات،  حق  از  برخورداری  برای  افغانستان 
امنیت و آزادی های اساسی خود نباید منتظر 
توافق کامل بر سر یک خط مشی یا نقشه   ی 

راه سیاسی باشند.«

دوم  دور  آغاز  با  همزمان  روز:  اطالعات 
و  افغانستان  دولت  میان  صلح  مذاکرات 
حقوق  مستقل  کمیسیون  طالبان،  گروه 
طرف های  توجه  خواهان  افغانستان  بشر 
فوری،  آتش بس  ضرورت  به  مذاکره کننده 
درنظرگرفتن  و  قربانیان  مشارکت  اهمیت 
حقوق بشر و حقوق قربانیان در دستور کار 

مذاکرات صلح شده است.
)دوشنبه،  دیروز  بشر  حقوق  کمیسیون 
نهایی شدن  از  اعالمیه ای  نشر  با  ۱۵ جدی( 
بین االفغانی  صلح  مذاکرات  کارشیوه ی 
استقبال کرده و گفته است: »این مذاکرات 
جنگ  به  پایان دادن  برای  تاریخی  فرصتی 
در  پایدار  صلح  زمینه ی  فراهم سازی  و 

افغانستان را  فراهم می کند.«
تأکید شده است که تشدید  اما  اعالمیه  در 
تلفات  خشونت ها،  فزاینده ی  تداوم  و 
غیرنظامیان و خسارات مالی که همه روزه در 
جنگ بر مردم وارد می شود، امید به صلح را 

درخواست کمیسیون حقوق برش از دولت و طالبان: 

کرات روی آتش بس توافق کنید در دور دوم مذا

غین: 
صلحی می خواهیم که نریوهای امنییت و دفاعی ما از آن حفاظت کنند

قوه بتواند دشمنان افغانستان را سر جای شان بنشانند.
از سویی هم، او عالوه کرد که در بودجه، تمویل، تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی 
کاهش نمی آید و ضمن توجه حکومت افغانستان، حمایت جامعه ی جهانی از انی نیروها 

نیز پابرجاست.
او به محمدیاسین ضیا، رییس ستاد ارتش  در همین حال، رییس جمهور غنی گفت که 
کشور، به خاطر احوال گیری دوام دارش از سربازان در خط نخست جنگ، مدالی دولتی غازی 

وزیر محمداکبرخان را تفویض کرده است.
همچنان به گفته ی او، مدال های دولتی برای صد نفر از سربازان دیگر در خط نخست جنگ، 
تفویض شده است. او با اشاره به اصالحات در وزارت دفاع ملی نیز تأکید کرد که اصالحات 

در این وزارت برای پایداری نیروهای ارتش مهم می باشد.

اطالعات روز: محمداشرف غنی، رییس جمهوری کشور می گوید که دولت افغانستان خواهان 
صلحی است که در آن عدالت تأمین و مشارکت مردم در نظام بیشتر شود.

آقای غنی این گفته ها را دیروز )دوشنبه، ۱۵ جدی( در نشستی در مقر وزارت دفاع ملی 
افغانستان  او گفت که دولت  وزارت مطرح کرد.  این  در  روند اصالحات  ارزیابی  به منظور 

خواهان صلح »مثبت« است که توسط نیروهای دفاعی و امنیتی کشور حفاظت شود.
رییس جمهور همچنان افزود که برای رسیدن به صلح در افغانستان، کارهای اساسی صورت 

گرفته است.
او تأکید کرد قربانی هایی که نیروهای امنیتی و دفاعی در میدان های جنگ می دهند، هرگز 

نادیده گرفته نمی شود و از آنان تا آخرین قطره ی خون خود دفاع می کند.
آقای غنی همچنان گفت که منتظر روزی است که تنها تهدید نیروهای ارتش به استعمال 

کرونا در افغانستان؛ در شبانه روز گذشته هفت نفر جان داده اند
از کرونا در کشور به ثبت رسیده است.

به  ابتال  دلیل  به  فاریاب  و  پکتیکا  غزنی،  ننگرهار،  کابل،  والیت های  در  افراد  تعداد  این 
کووید۱۹ جان باخته اند.

به دو هزار و  تا دیروز  افغانستان  از مریضی کووید۱۹ در  ناشی  شمار مجموعی فوتی های 
۲۳۷ نفر افزایش یافته است. همچنان، در یک شبانه روز گذشته ۱۶۸ مریض کووید۱۹ در 

والیت های کابل، پکتیا، بغالن و غزنی بهبود یافته اند.
به این ترتیب، شمار بهبودیافتگان ویروس کرونا در کشور به ۴۲ هزار و ۵۳۰ نفر افزایش 

یافته است.

اطالعات روز: وزارت صحت عامه ی کشور می گوید که در بیست وچهار ساعت گذشته ۱۵۷۵ 
نمونه ی مشکوک به ویروس کرونا را تست کرده است که نتایج آزمایش ۱۰۲ نمونه ی آن 

مثبت تشخیص شده است.
این تعداد موارد مثبت کرونا در والیت های کابل، هرات، قندهار، بلخ، ننگرهار، تخار، بغالن، 

نیمروز، غزنی،کاپیسا، هلمند، کنر، غور و سرپل به ثبت رسیده است.
با ثبت این رویدادها، شمار مجموعی مبتالیان به ویروس کرونا در افغانستان از نخستین روز 

شیوع این ویروس تاکنون به ۵۳ هزار و ۱۱ نفر رسیده است.
براساس معلومات وزارت صحت عامه، در بیست وچهار ساعت گذشته هفت مورد مرگ ناشی 

تقریبا در تمام مسائل اساسی مذاکرات این تفاوت 
عمیق دیدگاه وجود دارد. 

دو  بین  دیدگاه  عمیق  تفاوت  می تواند  چیز  یک 
به  نزدیک تر کند: فکرکردن  را  این دور  طرف در 
سیاه روزی مردم افغانستان. جنگ سال هاست که 
از مردم افغانستان قربانی می گیرد. جنگ همه چیز 
را  جنگ  تأثیر  این که  برای  است.  کرده  ویران  را 
بیشتر حس کنید، کافی ست سری به اردوگاه های 
بی جاشدگان داخلی بزنید. شرایط به معنای واقعی 
کلمه اسفبار است. مردم به دلیل جنگ مجبور به 
ترک خانه های شان شده و نه درآمدی دارند و نه 
به منابع دیگری دسترسی دارند. شرایط عمومی 
اردوگاه های  وضعیت  از  دست کمی  نیز  جامعه 
سازمان  گزارش  به  ندارد.  داخلی  بی جاشدگان 
ملل، شمار افراد نیازمند افغانستان در سال جدید 
وضعیت  این  می رسد.  میلیون   ۱۶ به  میالدی 
نتیجه ی سال ها جنگ است. انتظار مردم افغانستان 
از طرف های مذاکره این است که وقتی دور میز در 
دوحه می نشینند، به تیره روزی آنان و به وضعیت 
غم انگیز قربانیان جنگ فکر کنند. اگر دو طرف به 
تصورات فراواقعی خود فکر کنند، از این مذاکرات 
مردم  نصیب  زیادتر  کشته های  و  بیشتر  جنگ 

افغانستان می شود.
موفقیت مذاکرات بدون انعطاف پذیری طرف ها از 
همین حاال محکوم به شکست است. هر دو طرف، 
فراواقعی  تصورات  برای خود  طالبان  بیشتر  البته 
تعریف کرده اند و انتظار دارند که نتیجه ی مذاکرات 
مبتنی بر همین تصورات حاصل شود. به عقیده 
اعضای هیأت افغانستان طالبان هنوز جنگ طلب 
هستند. حفیظ منصور در گفت وگو با اطالعات روز 
می گوید شناخت او از طالبان در مذاکرات سه ماه 
لشکر  یک  هنوز  گروه  این  که  است  این  گذشته 
جنگی است و فاقد دیدگاه تدوین شده ی سیاسی. 
واقعیت انکارناپذیر هم همین است. بعد از دو دهه 
جنگ، طالبان هنوز میانه ی خوبی با انعطاف پذیری 
مذاکره  هرگونه  شرط  اساسی ترین  می تواند  که 
باشد، ندارد. بنابراین، با شروع دور دوم گفت وگوهای 

صلح، اولویت مذاکرات انعطاف پذیری است. 
طالبان مسئول اصلی تیره روزی و وضعیت اسفبار 
در افغانستان است. سال هاست که این گروه برای 
رسیدن به قدرت هیچ حد و مرز انسانی را مراعات 
نکرده است. به گزارش نهادهای بین المللی طالبان 
از رنج و کشتار مردم به مثابه ی ابزار سیاسی سود 
برده اند. بر عالوه این که طالبان مسبب اصلی جنگ 
در افغانستان است، در میدان جنگ نیز کارنامه این 
گروه پر است از عبور از قوانین و حقوق بشردوستانه 
بین المللی جنگ. فراموش نکنیم بخشی از وضعیت 
در  فساد  و  ناکام  سیاست های  نتیجه ی  موجود 

حکومت های افغانستان نیز هست.
معادله ی جنگ و صلح از نظر مردم افغانستان یک 
راه حل ساده دارد: دو طرف با توجه به منافع و 
فراواقعی  تصورات  از  افغانستان  مردم  خواست 
مذاکرات  و  بیایند  پایین  مذاکرات  میز  در  خود 
صلح براساس منافع مردم باشد. هر دو طرف باید 
افغانستان  به این نتیجه رسیده باشند که جنگ 
راه حل نظامی ندارد و مردم افغانستان خسته از 
جنگ اند. بنابراین، پرهیز از تنش، صبر و شکیبایی 
و گفت وگوهای معنادار می تواند متضمن موفقیت 

در مذاکرات جاری باشد. 

امرهللا صالح: 
معتادان در شش ماه گذشته 

به  ارزش ۵۰ میلیون افغاین 
تأسیسات شهری را دزدیده اند

نخست  معاون  صالح،  امراهلل  روز:  اطالعات 
ریاست جمهوری کشور می گوید که به ارزش بیش 
از ۵۰ میلیون افغانی تأسیسات شهری در شش ماه 

گذشته توسط معتادان دزدی شده است.
یک  در  جدی(   ۱۵ )دوشنبه،  دیروز  صالح  آقای 
یادداشت فیس بوکی گفته است که قرار ارزیابی ها 
که  معتادان  توسط  دزدی شده  شهری  تأسیسات 
شامل چراغ ها و زباله دانی ها می شود به کباری ها 

به قیمت ناچیز به فروش می رسد.
از کباری ها خواسته است که  او  در همین حال، 

مواد تأسیسات شهری را از معتادان نخرند.
معاون نخست ریاست جمهوری گفته است: »اگر 
به  کباری  خریداران  هم  باز  هفته  یک  از  پس 
به  دادند  ادامه  شهری  تأسیسات  مواد  خریداری 

اتهام دزدی دارایی عامه دستگیر می شوند.«
از سویی هم، او گفته است که نیروهای پولیس 
ماین های  نگهداری  به  پیوند  در  را  نفر  جهار 
مقناطیسی در یک باب خانه ی »محفوظ« مربوط 
هشتم  ناحیه ی  مربوطات  در  را  طالبان  گروه  به 

شهر کابل بازداشت کرده اند.
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مذاکرات تنها یکی از مسیرهای مختلف 
صلح است. به موازات مذاکرات بین دولت 
و مخالفان، سایر فرایندهای گفت وگو باید 
روابط بین بخش هاییی از جامعه را که در 
طول درگیری مسلحانه تقسیم شده یا 
باقی مانده اند، ایجاد یا بازیابی کند.

است.  فرایند  یک  بلکه  نیست،  محصول  یک  صلح   .۱
پایداری  و  صلح  توافقنامه  یک  تحول آفرینی  ظرفیت 
که  دارد،  بستگی  آن  مشروعیت  به  زمان  در طول  آن 
این مشروعیت به نوبه خود به میزان مهارت بازی گران 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که در روند صلح احساس 
مالکیت دارند و مشورت های شان در روند منجر به توافق 

می شود، بستگی دارد.
۲. مذاکرات تنها یکی از مسیرهای مختلف صلح است. به 
موازات مذاکرات بین دولت و مخالفان، سایر فرایندهای 
گفت وگو باید روابط بین بخش هایی از جامعه را که در 
مانده اند،  باقی  یا  تقسیم شده  طول درگیری مسلحانه 
ایجاد یا بازیابی کند. این امر برای دست یابی به تحوالت 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی الزم برای غلبه 

بر یک درگیری مسلحانه طوالنی مدت، ضروری است.
۳. زمینه موجود خواستار تالش برای تسهیل مشارکت 
بخش های که از نظر تاریخی محروم بوده اند، مانند زنان، 
قربانیان جنگ و اقلیت هاست. گنجاندن این بخش ها به 
زیادی  روند صلح کمک  بین المللی  افزایش مشروعیت 

می کند.
۴. بحران هایی که در جریان مذاکرات به وجود می آیند 
همچنین فرصت هایی برای بهبود سازوکارهای پشتیبانی 

از گفت وگوها هستند.
دستگاه  باید  صلح  روند  یک  در  درگیر  دولت  یک   .۵
قوه  برداشت های  و  باشد  شامل  نیز  را  قانون گذاری 
بگیرد.  نظر  در  توافقنامه  امضای  از  قبل  را  قضائیه 
تحکیم  برای  تضمین  بهترین  اساسی  قانون  اصالحات 

تحول ساختاری یک کشور است.
۶. فرصت دادن به یک شورش برای تبدیل شدن آن به 
یک حرکت سیاسی عاری از زورگویی و تهدید، بهترین 
تضمین عدم تکرار درگیری های مسلحانه است. چنین 
تحولی را می توان با جلوگیری از انزوای بالقوه اجتماعی 
و سیاسی شورش، و همچنین توافق در مورد اقدامات 
انتقالی برای مشارکت سیاسی پیش از آن که یک گروه 
با جنبش های سیاسی  برابر  در شرایط  بتواند  شورشی 

تثبیت شده رقابت کند، افزایش دهد.
۷. کنار گذاشتن اسلحه توسط شورشیان و تغییر مکان 
و  تدریجی  فرایندهای  دولت،  امنیتی  بخش  اصالح  و 
اعتماد کمک  ایجاد  به  به یک دیگر هستند که  وابسته 
که  سختی  مشروعیت  بدانند  باید  شورشیان  می کنند. 
به عنوان یک بازیگر صلح به دست آورده اند را تنها با یک 

اشتباه در مدیریت سالح ها از بین ببرند.
۸. اجرای توافقنامه ی صلح می تواند به سختی مذاکرات 
نهادهای  ایجاد  طریق  از  فیلیپین  در  امر  این  باشد. 
و  مشترک  کار  اجازه  که  ترکیبی  توافقنامه  اجرایی 
نظامی،  و  مدنی  بین المللی،  و  ملی  بازی گران  تکمیلی 

نهادی و جامعه مدنی را می دهد، مدیریت شده است.
نامتقارن  رابطه  معنای  به  صلح  توافقنامه  اجرای   .۹
یک  اگر  است.  مطلوب  دولت  برای  که  است  قدرت 
جنبش شورشی با اجرای توافقنامه موافقت نکند، مسلما 

توافقنامه مشروعیت خود را از دست می دهد.
۱۰ جامعه بین المللی نقش تعیین کننده در همراهی و 
حمایت از روند صلح دارد. اما نقش آن همیشه ثانویه 
کار  دستور  نمی شود.  ملی  رهبری  جایگزین  و  است 
مذاکرا، جدول زمانی ، طراحی رایزنی ها، شرایط مرجع 
اساسی روند صلح  بین المللی و سایر عناصر  پشتیبانی 

بایدمنحصراً در اختیار بازی گران ملی باشد.

شد. از سال ۱۹۹۹ تیم های مذاکره کننده با پشتیبانی 
عضو  پنج  نفر،  ده  حدودا  از  متشکل  فنی  تیم  یک  از 
مذاکرات طی  و مدت  داشتند. شدت  کامل  نمایندگی 
سال های  بین  دوره  آخرین  در  بود.  نوسان  در  سال ها 
۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴طرفین در هر ۲۶ دور مذاکره، بین سه 

تا پنج روز با هم دیدار کردند.
مسلحانه  درگیری های  و  شد  متوقف  بار  سه  مذاکرات 
جدیدی در سالهای ۲۰۰۰، ۲۰۰۳ و ۲۰۰۸ آغاز شد. 
جدیدی  سازوکارهای  طراحی  با  طرفین  آن که  از  بعد 
برای تقویت زیرساخت های توافق کردند، در سال ۲۰۰۱ 
دولت مالزی درخواست دولت فیلیپین برای میزبانی و 
طرفین   ۲۰۰۴ سال  در  پذیرفت.  را  مذاکرات  تسهیل 
تیم نظارت  تأیید آتش بس یک  برای  توافق کردند که 
نیروهای  غیرمسلح  عضو   ۵۰ از  متشکل  بین المللی 
مسلح مالزی، لیبیا و برونای در پنج شهر شامل منطقه 
درگیری، تشکیل شود. این تیم در سال ۲۰۰۹ گسترش 
را  امنیتی  مولفه  ناروژی  ارتش  افسر  دو  تقویت شد:  و 
تقویت کردند، در حالی که اتحادیه اروپا دو متخصص 
بین المللی  بشردوستانه  و حقوق  بشر  زمینه حقوق  در 
ارائه داد. تیم نظارت بین المللی به موازات آن یک مولفه 
از غیرنظامیان را شامل می شد که شامل یک  حمایت 

سازمان بین المللی و سه سازمان غیردولتی محلی بود.
یک  که  کردند  توافق  مذاکره  طرفین   ۲۰۰۹ سال  در 
گروه تماس بین المللی ایجاد کنند تا به عنوان ناظر در 
این  دهند.  مشاوره  طرفین  به  و  کرده  عمل  مذاکرات 
به شمول  با حضور چهار کشور  بین المللی  گروه تماس 
با  همراه  سعودی  عربستان  و  ترکیه  جاپان،  انگلیس، 

چهار سازمان بین المللی تشکیل شد.

توافقنامه های صلح
مذاکرات صلح در سال ۱۹۹۷ با توافق در مورد آتش بس 
در سال ۲۰۰۱  طرابلس  توافقنامه  در  آغاز شد.  جامع 
اصلی  عنصر  سه  با  را  مذاکره  کار  دستور  یک  طرفین 
توافق  سال۲۰۰۱  در  قباًل  )که  امنیت  کردند:  تعریف 
شده بود(. واکنش بشردوستانه، توان بخشی و پیش رفت 
و   )۲۰۰۲ سال  در  شده  )توافق  اقتصادی  امور  در 

سرزمین های اجدادی )۲۰۰۸(.
سرانجام در اکتبر ۲۰۱۲ طرفین چارچوب توافقنامه را 
تصویب کردند که نقشه راهی برای گذار سیاسی ایجاد 
می کرد. در ۱۵ ماه بعدی، طرفین پیوست های مربوط 
و  درآمد  تولید  )فبروری ۲۰۱۳(،  انتقالی  به روش های 
تقسیم قدرت )دسمبر  ثروت )جوالی ۲۰۱۳(،  تقسیم 
منعقد  را   )۲۰۱۴ )جنوری  سازی  عادی  و   )۲۰۱۳
کردند. سرانجام، در مارچ ۲۰۱۴ توافقنامه جامع در کاخ 

ریاست جمهوری امضا شد.
محور اصلی توافقنامه ایجاد یک قلمرو خودگردان جدید 
رهبری  به  انتقال  از  پس  که  است  »انگسامورو«  به نام 
منطقه  جایگزین  مورو  اسالمی  آزادی بخش  جبهه 
خودمختار مسلمان میندانائو شد. این توافقنامه فرایندی 
را برای اصالحات در منطقه خودمختار جدید پیش بینی 
می کند که با یک سیستم پارلمانی جای گزین سیستم 

ریاست جمهوری حاکم بر بقیه کشور می شود.

سایر  برای  طوالنی  روند  این  که  درس هایی 
روندهای صلح آموخته است

هر روند صلح به درگیری خاصی پاسخ می دهد که به 
دالیل مشخص و در شرایطی خاص اجتماعی، سیاسی، 
تحلیل  حال،  این  با  می آید.  به وجود  زمانی  و  فرهنگی 
از  برخی  است.  اساسی  صلح  پروسه  هر  در  مقایسه ای 
درس های فیلیپین می تواند برای سایر کشورهای درگیر 

جنگ و روند صلح آموزنده باشد:

فاطمه فرامرز
گزارشگر

در ۲۷ مارچ ۲۰۱۴ دولت فیلیپین و »جبهه آزادی بخش 
دادن  پایان  برای  را  نامه ای  توافق  مورو«  اسالمی 
باعث  و  آغاز   ۱۹۶۹ سال  از  که  مسلحانه  درگیری  به 
کشته شدن بیش از ۱۲۰ هزار نفر و آوار گی هزاران تن 

دیگر شده بود، امضا کردند.
فیلیپین یک مجمع الجزایر است که از حدود هفت هزار 
از جمله  میندانائو  و  لوزون  است.  تشکیل شده  جزیره 
بزرگ ترین جزیره هاست. فیلیپین تنها کشور آسیایی با 
اکثریت جمعیت مسیحی است. حدود ۱۰۰ میلیون نفر 
در سرزمینی با مساحت ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع زندگی 
که  است  ریاست جمهوری  حکومتی  سیستم  می کنند. 
قدرت اجرایی آن محدود به یک دوره شش ساله است.

»سیر تکاملی روند صلح فیلیپین« عنوان مقاله ای است 
سوی  از  و  نوشته  هربولزهایمر  کریستین  توسط  که 
این  است.  شده  نشر  ناروی«  صلح سازی  منابع  »مرکز 
مقاله در کنار این که عوامل جنگ، پیامدهای انسانی آن 
و روند صلح در فیلیپین را بررسی کرده است، شماری 
از درس های مختصر و مفید را که سایر روند صلح در 
کرده  فهرست  بیاموزند،  فیلیپین  از  می توانند  جهان 

است:

ریشه ها و پیامدهای جنگ
اسپانیا  مستعمره  زمان  از  میندانائو  مسلمان  جمعیت 
بین سال های ۱۵۶۵ تا ۱۸۹۸ با آزار و تبعیض مواجه 
بودند. فیلیپین در سال ۱۸۹۸ زمانی که تحت استعمار 
دولت ایاالت متحده قرار گرفت، دولت استعماری ایاالت 
توزیع زمین  برای  را  متحده )۱۸۹۸-۱۹۴۵( فرآیندی 
آغاز کرد و این فرایند شهرک نشینان مسیحی را که از 
سایر جزیر های مجمع الجزایر می آمدند، ممتاز می کرد. 
با  از استقالل در سال ۱۹۴۵ این سیاست همراه  پس 
سیاست های دولت به هدف جذب اقلیت مسلمان، ادامه 
یافت. در حال حاضر، جمعیت مسلمانان تنها در بخش 
غربی میندانائو و جزایر مجاور که تا مرزهای مالزی و 
اندونزی تکثیر می شوند ، اکثریت هستند. ده درصد از 
جمعیت این منطقه مردمان بومی غیر مسلمان هستند.

ارتش  نفس  تازه  نیروهای  عام  قتل   ۱۹۶۸ سال  در 
آزادیبخش  »جبهه  ایجاد  به  منجر  مانیال  در  مسلمان 
را  استقالل  برای  مسلحانه  مبارزه  که  شد  مورو«  ملی 
آغاز کرد. در سال ۱۹۹۶ دولت و جبهه آزادیبخش ملی 
توافقنامه  واین  کردند  امضا  را  صلح  توافقنامه ای  مورو 
بود،  مسلمان  اکثریت  جمعیت  دارای  که  ایاالتی  به 
خودمختاری اعطا کرد. در نتیجه جبهه آزادیبخش ملی 
مورو از به جنگ پایان داد اما یک گروه فرعی زیر عنوان 
توافقنامه  از  مورو«  اسالمی  ملی  »آزادیبخش  جبهه 
جدا شد و مفاد آن را رد کرد. با این حال، ترجیح این 
شورشیان برای یک راه حل مذاکره منجر به امضای آتش 
آغاز مذاکرات رسمی  و  بس دو جانبه در سال ۱۹۹۷ 

صلح در سال ۱۹۹۹ شد.
به ویژه در دهه ۱۹۷۰  درگیری مسلحانه در میندانائو، 
باعث مرگ ۱۲۰ هزار نفر شده است. با آغاز قرن ۲۱ 
از شدت این درگیری مسلحانه کاسته شد اما بی ثباتی 
مداوم باعث ایجاد پدیده ای از جابجایی های متعدد شده 
سال  در  صلح  روند  در  سیاسی  بحران  آخرین  است. 
۲۰۰۸ باعث جابه جایی حدود ۵۰۰ هزار نفر شد که طی 
چند هفته سبب شدیدترین بحران انسانی در جهان شد.

ساختار و توسعه مذاکرات
طول  به  سال   ۱۷ مدت  به  فیلیپین  صلح  مذاکرات 
انجام  مداخله  بدون  و  فیلیپین  در  ابتدا  در  و  انجامید 

صلح به مثابه روند، نه محصول؛ 
درس های روند صلح فیلیپین

قدم  حبیبه  لیسه ی  تا  سرخ  پل  خیابان  امتداد  در  که  بار  هر 
که  می بینم  را  مردی  فرعی  کوچه ی  یک  نبش  سر  می زنم، 
به  رو  دیوار  پای  چوکی،  یک  مثل  را  خود  تک چرخ  کراچی 
آفتاب قرار  داده و خودش درون کاسه ی آن نشسته قرآن تالوت 
نزدیک  آن قدر  را  آن  که  دارد  کوچکی  جیبی  قرآن  می کند. 
چشمانش نگه می دارد که به نوک بینی اش تماس پیدا می کند. 

با این حال هیچ وقت ورق نمی زند.
نظـر  زیـر   مدتـی  چند متـری  فاصلـه ی  از  پیـش  روز  چنـد 
گرفتمـش. پوتین هـای بـزرگ و خاکی رنـگ سـربازی بـه پـا 
داشـت. دامـن پیراهـن افغانـی اش تـا زانـو شـلوار کوبایـش را 
پوشـانده بـود. بـه نظـر نمی آمـد بیـش از پنجـاه سـال زندگی 
کـرده باشـد، ولـی قـوز پشـتش درون فرورفتگـی فرغـون را پر 
کـرده بـود. الغـر بـود و ناتوانـی اش احسـاس می شـد. ریـش و 
بروتـش احتمـاال یکـی دو ماه پیش اصالح شـده بـود ولی کاله 
کشـی سـرش سـالیان درازی اسـت که روی آب را ندیده است. 
وقتـی متوجه می شـد از سـمت راسـت یـا چپش کسـانی به او 
نزدیـک می شـوند، صـدای قـرآن  خواندنـش را باالتـر می برد و 
وقتـی متوجـه می شـد که آدم هـا مثل بادهای سـرد زمسـتانی 
خودبه خـود  صدایـش  می کننـد،  عبـور  او  پیـش  از  بی اعتنـا 
پاییـن می آمـد. اصـال خاموش می شـد. چون دیگـر به صفحه ی 
قرآنـش نـگاه نمی کـرد که کلمـه ای را تلفـظ کنـد؛ گام زدن و 
دورشـدن آدم هـا که تلفظ نمی شـود، درک می شـود. چه درک 

ناراحت کننـده ای!
می خواسـتم نزدیک تـر بـروم و سـر صحبـت را بـاز کنـم کـه 
معتـادی پیـدا شـد و از مـن پیشـی گرفـت. معتـاد درسـت به 
فاصلـه ی یـک متـر کنـارش نشسـت. چشـمان خـود را تنگ تر 
گرفـت و بـه آفتـاب نـگاه کـرد. آفتـاب یکـی دو سـاعت دیگـر 
پشـت کـوه »قوریـغ« غـروب می کـرد، بـرای آن هـا امـا غروب 
بسـیار زودتـر اتفـاق می افتـاد، زیـرا سـایه ی سـاختمان چنـد 
طبقـه ی یـک کلوپ عروسـی تمـام عرض خیابـان را پوشـانده 
بـود و چنـد دقیقـه ی دیگر به آن ها می رسـید. بـه همین دلیل 
مـرد معتـاد آن قـدر نزدیک به مـرد مؤمن نشسـت؛ نزدیکی که 

جـای و خلـق مـرد مؤمـن را تنـگ و او را ناراحـت کرد.
مرد مؤمن بدون این که قرآنش را ببندد با ناراحتی به مرد معتاد 
ترک  را  جا  این  باید  است.  من  قلمرو  جا  این  که  کرد  تفهیم 
کنی. معتاد نیز چیزهای گفت. نزدیک تر رفتم و شنیدم صدای 
اکنون فحش می داد: »برو گمشو؛  که پیش تر قرآن می خواند، 

مرتد نجس!« 
قبـل از این کـه معتـاد چیـزی بگویـد، مـن گفتـم: »چـه کار 
داری کاکا، ای بیچـاره هـم حق داره گرم بیایه.« چشـمان کاکا 
ابلـق شـد: »چـه حـق داره؛ تمـام شـار از دسـت اینـا د عـذاب 
خـدا مانـده. دزدی اینـا می کنـه، شـاو ها د خانه های مـردم اینا 
می درایـه، اگـه نمی کنـه خـو بگـو؛ حتا سـیم بـرق مردمـه اینا 
کنـده کـده می بـره می فروشـه بـرای خـود پـودر می خـره. نـه 
از زن خبـر داره، نـه از اوالد و پـدر و مـادر خبـر داره، خوشـس 
کـه نشـه می کنیـم، کفش هـای مسـلمانای خـدا ره از مسـجدا 
همینـا دزدی می کنـه، نمـاز اینـا نمی خوانـه، مسـلمانی ره خو 
بیخـی هیـچ یاد نـداره، مـه میگم خدا و رسـول مبـارک دیگام 
بشـرمانِه شـانه. حالـی تو سـیل کو سـر و جان ای ُمـرداره. چی 

بـوی میتـه اِی، آخ تف.«
کرد،  باال  را  سرش  وقتی  بود.  خم  معتاد  سر  مدت  این  تمام 
تا  را  شرمساری  که  چهره ی  با  بدهد،  را  او  جواب  که  به جای 
ابد انعکاس می داد، به من رو کرد؛ »یک ده روپه خو بتی، نان 
ادامه  مؤمن  مرد  بگویم،  من چیزی  که  این  از  قبل  می خرم.« 
داد؛ »اینه بخیر؛ گدایی هم می کنه«. معتاد از جایش خیست و 
در جوابش گفت: »خودت هم گدایی می کنی، اوقه قرآن خوان 
استی چرا در خانه نمی خوانی؟« این را گفت و راهش را گرفت 

و رفت.
پـس از او مـن و مـرد قرآن به دسـت بیشـتر باهـم حـرف زدم. 
در جریـان صحبـت یک دسـتمال و یـک پالسـتیک از جیبش 
بیـرون آورد. قرآنـش را اول بوسـید و بعد آن را داخل دسـتمال 
گذاشـت. دسـتمال را بـا دقـت چهارگـوش قـات کـرد. وقتـی 
داخـل خریطـه ی پالسـتیکی جـا مـی داد، مراقـب بـود قاتـش 
خـراب نشـود. سـپس پالسـتیک را نیـز مرتـب قات کـرد. بعد 
بـه چشـمانش مالیـد و دوباره بوسـید و در نهایـت در جیب زیر 

گذاشـت. بغلش 
باشـنده ی محلـه ی گـذرگاه بـود. پنـج نفـر نان خـور در خانـه 
داشـت. هـر روز بـا کراچـی اش در جسـت وجوی کار از خانـه 
خـارج می شـود، ولـی اکثـر شـب ها نمی توانـد پنـج تـا نـان 
خشـک بـه خانـه ببـرد. از حرف هایـش پیـدا بـود کـه اجـاق 
بعضـی  گفـت  اسـت.  خالـی  دسـتر خوانش  و  سـرد  خانـه اش 
شـب ها کمتـر از شـش نـان بـه خانـه می بـرد . آن را می  خورند 
و خـدا را شـکر می گوینـد. بعـد بـه زن و بچه هایـش می گویـد: 
»از دهان تـان چیـزی نبرایـد.« یعنـی هیج جـا و بـه هیچ کـس 
قـرآن  این جـا  بیـکار می مانـم  وقتـی  نگوینـد. گفـت  چیـزی 
می خوانـم. یـگان بنده ی خـدا کمـک می کنـد. آن روز پنجاه و 
پنـج افغانـی به دسـت آورده بود. هنـوز تصمیم نگرفتـه بود که 

بـا آن یـک دانـه گلپـی بخـرد یـا شـش قـرص نان.
این جا کابل جان است.

جنگ مؤمن و معتاد 
بر رس آفتاب

سهراب سروش

AP رییس سنا و رهبر جبهه آزادی بخش اسالمی مورو حین تبادل اسناد پس از امضای توافقنامه صلح. عکس از
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حکومت متمرکز و ریاستی 
را که توسط یک فرد فارغ از 
این که فرد کی باشد، نه بسیار 
اسالمی می دانیم و نه به منفعت 
افغانستان. لذا برای من و حزبی 
که از آن نمایندگی می کنیم این 
موضوع فیصله شده است که با 
راهکارهای مشروع و قانونی باید 
برویم به طرف یک نظام پارلمانی 
و انتخابی شدن والی ها

دخیل بودند، حاال در روند صلح کشورهای 
منطقه و همسایه های افغانستان چه طرح 
آینده  سیاسی  نظام  زمینه  در  برنامه  و 

افغانستان دارند؟
تا جایی که من اطالع دارم، کشورهای منطقه 
نکرده،  پیشنهاد  را  حکومت داری  مدل  کدام 
این  با  کلیت  در  کشورها  این  از  برخی  اما 
گفت وگوها مالحظه دارند و فکر می کنند که 
این گفت وگوهای صلح که در دوحه آغاز شده، 
با  امریکایی است که به قدر کافی  یک پروژه 
نشده.  مشورت  افغانستان  همسایه  کشورهای 
این  واضح  بسیار  ایران  وزیر خارجه  طوری که 
را مطرح کرد. کشورهای دیگری هم  موضوع 
هستند که هنوز این بحث ها برای شان مبهم 

کس دیگر محفوظ می دانیم. اما تصمیم نهایی 
قانون  در  آنچه  مطابق  است.  مردم  دست  به 
را  چیزی  یک  مردم  شده،  پیش بینی  اساسی 
تجویز می کنند و بعد می بینند که از این بهتر 
هم می شود. مثال در نحوه قانون گذاری در همه  
جای و از جمله افغانستان معمول است که یک 
قانون تصویب می شود، بعد از چند وقت معایب 
نواقص آن که آشکار شد، نمایندگان مردم  و 

آن را تعدیل می کنند. 
در بحث ما نظام تغییر نمی کند، بلکه تعدیالت 
در آن به وجود می آید. نظام کنونی مشروعیت 
نظام  از  اگر  مردم  می گیرد.  مردم  از  را  خود 
ناراض  اگر  مردم  است،  مشروع  بودند  راضی 
نهاد  سه  کنونی  نظام  است.  نامشروع  بودند 
در  اما  می شود،  حفظ  این ها  دارد،  مستقل 
تا  می آید  وجود  به  اصالحات  آن  جزئیات 

وضعیت بهتر شود. 
که  تعدیالت  و  اصالحات  به  نیاز  این 
هیأت  درون  در  آیا  نظام  جزئیات  در 

مذاکره کننده مطرح شده است؟ 
قبل  آغاز شود.  باید  تازه  که  است  بحثی  این 
حاال  شد.  طرزالعمل صحبت  مورد  در  این  از 
مذاکرات سخن  دوم  دور  در  که  فکر می شود 
نظام  تشکیالت  و  ساختار  نظام،  چگونگی  به 
روی  که  داریم  فرصت  شد.  خواهد  کشانده 
این  در  ما  که  ببینیم  باز  و  کنیم  آن صحبت 
داریم.  اختالف  یا  می کنیم  فکر  یکسان  مورد 
نظام  نواقص  و  معایب  که  می کنم  فکر  من 
ریاستی در طول ۱۹ سال پسین آشکار شده 

ایـن پـول در  بـار تأکیـد داشـته اسـت کـه 
یـک صنـدوق یا حسـاب خـاص جمع شـده و 
دوبـاره بـرای انکشـاف و بهبود وضعیت شـهر 
کابـل بـه مصـرف خواهـد رسـید و از آن برای 
بقیـه کارهـای دولـت اسـتفاده نخواهـد شـد. 

پـس بسـازید امـا آمـاده پرداخـت باشـید.«
خوبی  به  شد،  نقل  که  پاره  ای  این  در 
و  پالیسی  سازی  چرخه  ی  که  دید  می  توان 
می  چرخد.  چگونه  حکومت  این  در  مدیریت 
غیرپالنی  »ساختمان  های  سازندگان  حکومت 
می  کند.  سنگین  جریمه  ی  را  خودسر«  و 
ساختمان  ها  این  گونه  اعمار  که  نمی گوید 
ممنوع است. می  گویند آماده  ی تادیه  ی جریمه 

باشید: »بسازید، اما آماده  ی پرداخت باشید!«
توان  حکومت  یا  نیست:  خارج  حالت  دو  از 
ساختمان  ها  این  گونه  اعمار  که  ندارد  را  آن 
متوقف  و  دارد  را  توانش  یا  کند  متوقف  را 
جریمه«  های  اعمال  »مدرک  از  تا  نمی  کند 
کند.  جمع  افغانی  میلیارد  پنجاه  سنگین 
این  گونه  ساختن  جلو  نمی  تواند  حکومت  اگر 

روی  بحث  زمینه ی  در  مشخص  برنامه 
نظام سیاسی پیشکش کرده است؟

در این مورد برای ما کدام نسخه مکتوب داده 
نشده، اما با توجه به وضعیت کنونی که وسایل 
چنین  اگر  دارد،  وجود  شفاف  بسیار  ارتباطی 
اجازه  موضوعی مطرح شد هر لحظه می شود 
مقام های  دستور  و  بگیریم  مشورت  بخواهیم، 

عالی را دریافت کنیم. 
آنچه مسلم است این که هیأت دولت افغانستان 
خود را مکلف به حفظ نظام جمهوری اسالمی 
بین  اتفاق  نقطه  این  و  می داند  افغانستان 
از  بیرون  آن ها  چه  سیاسی  گروه های  همه ی 
حکومت و چه آن های درون حکومت هستند، 
و  ریاست جمهوری  ارگ  میان  همچنان  است. 
نظام  حفظ  نیز  مصالحه  عالی  شورای  اعضای 

سیاسی نقطه مشترک است. 
با توجه به شناختی که دارید، آیا طالبان 
نظام  قالب  در  که  شد  خواهند  حاضر 

کنونی با شما توافق کنند؟
همه  منافع  کنونی  نظام  که  می کنیم  فکر  ما 
را می تواند رعایت کند و کدام زیان خاص را 
متوجه کسی نمی کند. این نظام سه قوه دارد 
و  متکی بر اراده و رأی مردم است. این چیزی 
است که هم تجربه موفق جهانی به آن موافقت 
دارد و هم آموزه های دینی با آن سازگار است.

در این مدت که در کابل بودید، آیا روی 
آوردن اصالحات  لزوم  یعنی  آینده،  نظام 
سیاسی  نظام  گفت وگوبودن  غیرقابل  یا 
رایزنی  و  صحبت  مردمی  گروه های  با 
نظام  مورد  در  مردم  دیدگاه  داشتید؟ 

سیاسی چیست؟
از  افغانستان  در  دولت داری  نحوه  به  راجع  ما 
مذاکرات  بحث  این که  از  پیش  قبل،  مدت ها 
داشتیم  را  باشد، مالحظات خود  مطرح  صلح 
و طرفدار اصالحات بودیم. طرفدار این بودیم 
که قدرت باید توزیع شود و جناح های مختلف 
در  افغانستان  در  قومی  و  سیاسی  مطرح  و 

تصمیم گیری ها سهیم باشند.
حکومت متمرکز و ریاستی را که توسط یک 
بسیار  نه  باشد،  کی  فرد  این که  از  فارغ  فرد 
اسالمی می دانیم و نه به منفعت افغانستان. لذا 
برای من و حزبی که از آن نمایندگی می کنیم 
این موضوع فیصله شده است که با راهکارهای 
مشروع و قانونی باید برویم به طرف یک نظام 
والی ها  که  والی ها،  انتخابی شدن  و  پارلمانی 
اختیار  در  را  محلی  صالحیت های  از  بخشی 
کوچک  مسائل  در  همیشه  و  باشند  داشته 

نیازمند کسب اجازه از کابل نباشد. 
در رابطه به کلیت نظام جمهوری اسالمی 
مذاکره  غیرقابل  شما  نظر  از  افغانستان 
است، اما در رابطه به نحوه توزیع قدرت یا 
ساختار توزیع قدرت که آن را غیراسالمی 
بنابراین  می دانید،  مردم  منفعت  و خالف 
چگونه در عین حالی که مخالف بخشی از 
این نظام هستید، در مقابل طالبان از نظام 

کنونی دفاع می کنید؟
نظام  چارچوب  از  ما  است؛  ساده  مثال  بسیار 
یعنی از نقشه اساسی این خانه دفاع می کنیم، 
باشد،  چطور  پرده ها  خانه  این   درون  این که 
کجا  به  کی  و  شود  مانده  کجا  در  چوکی ها 
به هر  این مسأله حق همگی است که  باشد، 

نویسنده  ی آن رمان پلیسی-جنایی از آن رنج 
نمی  برد. به بیانی دیگر، دنیای سیاستگذاری و 
مدیریت حکومتی را نمی  توان عرصه  ی جریان 
سیال ذهن پنداشت و نتایج این جریان را فورا 

در هیئت پالیسی عرضه کرد.
مثال بدهم؟

نهم  و  شصت  تصمیم  همین  در  را  مثالش 
اول  معاون  صبح  نیم  و  شش  جلسات  از 
از  بخشی  در  ایشان  ببینیم.  رییس جمهور 
جدی  چهاردهم  دوشنبه  روز  صبح  تصمیم 

نوشته است:
»قـرار اسـت در همیـن هفتـه الیحـه اعمـال 
سـاختمان  های  بـاالی  سـنگین  جریمه  هـای 
ازیـن رو  نهایـی گـردد.  غیرپالنـی و خودسـر 
بسـازد  بلندمنـزل  می خواهـد  کـه  هرکسـی 
بایـد آمادگـی تادیه جریمه را داشـته باشـد... 
اعمـال  مـدرک  از  کـه  می  بریـم  گمـان  مـا 
تـا  خودسـر  بلندمنزل هـای  بـاالی  جریمـه 
پنجـاه میلیـارد افغانـی بـه خزانه دولـت واریز 
بـار  ریاسـت جمهوری  مقـام  خواهـد گردیـد. 

دور اول گفت وگوهای صلح دولت افغانستان و 
طالبان در مدت ۹۰ روز در دوحه روی تهیه 
مذاکره کننده  هیأت های  کاری  طرزالعمل 
طالبان  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
به  نهایت  در  طرف  دو  که  داشت  جریان 
تا ۵ جنوری سال  آن  از  توافق رسیدند. پس 
رخصتی  به  طرف  دو  هیأت های  ۲۰۲۱م، 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  هیأت  و  رفتند 
جهات مشوره و رایزنی به کابل آمدند. در این 
با حفیظ منصور،  فرصت گفت وگویی داشتیم 
اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده  هیأت  عضو 
تعدیل  یا  حفظ  ضرورت  مورد  در  افغانستان 
نظام سیاسی در دور بعدی مذاکرات در دوحه. 
مذاکرات،  نخست  دور  تجربه  به  توجه  با 
طالبان را چگونه گروهی تعریف می کنید؟ 
به عقیده من طالبان یک لشکر جنگی است که 
نه یک دیدگاه تدوین شده سیاسی دارند که آن 
را منتشر کنند و ما در روشنی آن بفهمیم که 
آن ها چه می خواهند، و نه یک جنبش خالص 
دینی هستند، بلکه از دین فقط به عنوان یک 
با یک  ما  لذا  استفاده می کنند.  و شعار  حربه 
گروه جنگ آور روبه روییم و احتمال زیاد وجود 

دارد که در طول مذاکرات چالش رخ بدهد. 
بدون  جنگ جوی  گروه  یک  با  چگونه 
ایدیولوژی و فاقد بنیه  های دینی که فقط 
می کنید  مذاکره  می شناسند،  را  جنگ 
توافق  به  مذاکره  طریق  از  دارید  توقع  و 

صلح برسید؟ 
دینی  حرکت  یک  طالبان  می گویم  وقتی 
به  این ها  که  است  این  من  دلیل  نیستند، 
بر  مبنی  افغانستان  دولت  هیأت  پیشنهادات 
راستای  به مراجع دینی در  با مراجعه  این که 
رد  پاسخ  شود،  اقدام  افغانستان  مشکل  حل 
دادند. آن ها را به مناظره دینی دعوت کردیم 
آماده نشدند. از آن ها خواستیم که بیایید در 
داشته  رسانه ها  در  آزاد  بحث  یک  زمینه  این 
از آن ها خواسته شد که  آماده نشدند.  باشیم 
بیایید صالحیت را به یک گروه خالص علمای 
دو طرف بسپاریم و با مراجعه به قرآن و سنت 

رسول اهلل موضوع را حل کنند، آماده نشدند. 
توجیه  برای  طالبان  گروه  مقام های  باالترین 
ندارند.  دینی  دلیل  عملکرد های شان  و  اعمال 
به  را  توده ها  است،  عوام فریبی  بحث  واقع  در 
را  مسائل  عمق  آن ها  که  درآوردند  حرکت 
و  خدا  که  می گویی  وقتی  نمی کنند.  پرسان 
پیامبر چنین گفته، با قلب صاف که دارند قانع 
اما وقتی نخبگان روی یک موضوع  می شوند. 
پرسان  هم  را  دالیل  آن ها  می کنند،  صحبت 
می کنند، سند و منبع را جست وجو می کنند، 

اما طالبان آماده چنین چیزی نشدند. 
ای کاش طالبان یک گروه دینی می بودند، یا 
علمای افغانستان یا علمای دو طرف یا یکی از 
نهادهای معتبر دینی، در کشورهای اسالمی، 
و  ایران  مالیزیا،  اندونیزیا،  تا  گرفته  االزهر  از 
عراق مؤسسات و نهادهای بسیار بااعتبار دینی 
وجود دارد که می شود قضیه را به آن ها محول 

کنیم و آن ها در این مورد تصمیم بگیرند. 
جمله  از  سیاسی  نظام  می رسد  به نظر 
مذاکرات  دوم  دور  اصلی  چالش های 
عالی  شورای  و  حکومت  آیا  بود،  خواهد 
مذاکره کننده  هیأت  برای  ملی  مصالحه 

تصور کنید که یک بنگاه چاپ و انتشار کتاب 
از نویسندگان مشهور و خالق  دارید. به یکی 
پیشنهاد می  دهید که رمانی بنویسد در فالن 
زمینه؛ مثال رمان پلیسی-جنایی که شخصیت 
اصلی  اش فالن آدمکش مشهوری باشد که به 
شده  دستگیر  سال-  پانزده  از  -پس  تازگی 
ماه  یک  که  می  گویید  نویسنده  آن  به  است. 
در سه صد صفحه  را  رمان  این  که  دارد  وقت 
تمام کند و به انتشارات بسپارد. یک ماه بعد، 
انتشار.  آماده  ی  و  بنگاه شماست  آن رمان در 
نویسنده در این رمان تخیل خود را به جوالن 
آورده و رویدادهای هیجان  انگیز بسیاری خلق 
کرده است. دستش باز بوده. رمان نوشته دیگر.

حکومتی  باالرتبه  ی  مدیر  یک  شما  اگر  اما 
ساکنان  زندگی  به  که  باشد  قرار  و  باشید 
با  کارتان  بدهید،  بهتری  سروسامان  پایتخت 
آن رمان نویس خالق فرق می  کند. طبعا شما 
داشته  خوبی  تخیل  و  باشید  خالق  باید  نیز 
باشید. اما خالقیت و تخیل شما با تنگناهای 
که  چیزی  می  شود؛  محدود  بسیاری  عملی 

و همه می دانند. همه ی راه آزموده شده، برای 
اساسی  قانون  در  تعدیل  و  اصالحات  آوردن 
را  این  و  می کنیم  پیشنهاد  را  صلح آمیز  راه 
افغانستان می دانیم. هر چه دیر  نفع مردم  به 
دروازه  یک  گشودن  بیاید.  درست  ولی  بیاید، 
را  زیانش  همه  را  غیرقانونی  و  غلط  نادرست، 
می دانیم و آن را به حال افغانستان و خود ما 

مفید نمی دانیم. 
امارت خواهی  از  طالبان  می رسد  به نظر 
که  را  اسالمی  خالص  نظام  اما  گذشته، 
مطرح کرده هم وضاحت نداده، با توجه به 
شناختی که در دور اول از طالبان دارید، 

نظام پیشنهادی طالبان چه خواهد بود؟ 
پیشداوری نمی کنم، مردم ما مسلمان هستند 
از  و  داده اند  فراوان  قربانی   اسالم  راه  در  و 
اسالمی  سوچه  نظم  شایسته  دیگر  کس  هر 
به  چیست؟  اسالمی  سوچه  نظام  اما  هستند، 
آن  اهل  به  باید  را  موضوع  هر  من  عقیده ی 
چه  مسلمان،  دانشمندان  و  علما  بسپاریم. 
آن های که در داخل افغانستان هستند و چه 
هستند،  افغانستان  از  بیرون  در  که  آن های 
آن ها بیایند تشخیص بدهند که چه راه و روش 
اسالمی تر است. ما تجارب خوب و در عین حال 
ببینیم  تا مراکش.  اندونیزیا  از  متفاوت داریم، 
که کدام مدل و نحوه حکومت داری اسالمی تر 
اگر  است.  سازگارتر  ما  زندگی  وضعیت  با  و 
فرماندهان جنگی و روزنامه نگاران در این مورد 

به جزئیات وارد نشوند شاید بهتر باشد. 
مختلف  کشورهای  افغانستان  جنگ  در 

حفظ نظام سیایس در اولویت است

جلسه  ی شصت وهنم جریان سیال ذهن
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موسیقی محلی هرات، در دست کم دو سال اخیر چندین 
تن از پرچمدارانش را از دست داده  است. از طرف دیگر، 

طی پنج سال اخیر افراط گرایان دینی در هرات بیشتر 
شده اند؛ گروهی که بارها مخالف برگزاری کنسرت در این 
والیت بوده و همچنین آموزش موسیقی مخصوصا به 

زنان به صورت پنهانی صورت می گیرد.

آماده  هنوز  است  شایسته  که  آن چنان  است، 
نشده که در بحث صلح همکار باشند. 

بسیاری  و  صحبت ها  در  خلیل زاد  زلمی 
سیاسی  جدید  مدل  از  تویت هایش  از 
سخن گفته است، مدل خلیل زاد چیست 

و چگونه ارزیابی می کنید؟
من  بنابراین  نشده،  ارائه  ما  برای  چیزی 
اگر  کنم.  پیشداوری  مورد  این  در  نمی توانم 
به عنوان  باشد  داشته  درنظر  را  چیزی  چنین 
باالخره  است.  مطرح  شخص  یک  نظر 
است.  افغانستان  مردم  نهایی  تصمیم گیرنده 
در ضمن این که ما از هر پیشنهادی استقبال 
می دانیم  محفوظ  را  حق  این  ولی  می کنیم، 
که سنجیده شود چه چیزی به حال مردم و 

کشورها ما مفید و سازگار است. 
اگر  بر سر نظام سیاسی با طالبان به توافق 
خواهد  چه  مذاکرات  سرنوشت  نرسید، 

شد؟
چیزهایی  که  است  همین  برای  مذاکرات 
شود  شنیده  باید  چیزهایی  شود،  گفته  باید 
پیوسته  طالبان  شود.  گرفته  مهم  چیزهای  و 
گفته اند که نظام نواقص دارد، دولت افغانستان 
ناتوان است. بفرمایید با حضور خود همین این 
کمبودی ها  و  نواقص  هم  و  بسازید  تواناتر  را 
مردم  به  متعلق  نظام  بحث  کنید.  رفع  را 
منظور  می گوییم  نظام  وقتی  است  افغانستان 
است. چطور  پرورش  و  آموزش  اردو،  پولیس، 
مثال  کنند.  بسته  می توانند  را  مکاتب  این 
را چطور  افغانستان  بهداشتی  و  نظام صحبت 
می توانند از بین ببرند. چه کسی صالحیت این 

را دارد که مانع جریان تطبیق قوانین شود.
ما یک خانه را در ۱۹ سال ساختیم و این را 
زیانش  خانه  این  ویرانی  کنیم؛  ویران  هم  باز 
مخابرات  وزارت  اگر  مثال  می رسد.  همگی  به 
و آب و برق را خوب اداره می توانید بفرمایید، 
اما ما نمی توانیم که این همه مردم، شاگردان، 
اینجا جذب شده  معلمین و کارمندان که در 
این  معنایش  نظام  حفظ  کنیم.  برکنار  را 
ما  که  نیست  این  معنایش  نظام  حفظ  است. 
معین  وزیر  یا  شخص  کدام  به  عالقه مندی 

داشته باشیم. 
کار  خوب  پارلمان  در  مردم  نمایندگان 
تجدیدنظر  را  قوانین  بفرمایید  نمی کنند، 
می کنیم که اشخاص بهتر با شرایط بهتر وارد 
شوند. قاضی ها فعال نیستند، بیایید دست به 
می کنیم.  کار  چه  که  بدهیم  همدیگر  دست 
ولی باالخره دفتر قضا و قوانین باشد. من فکر 
مشترک  درک  این  به  همه  باید  که  می کنم 
برسیم. حفظ نظام تنها به منفعت کدام گروه، 
افغانستان  نفع  به  بلکه  نیست،  قوم  یا  شخص 
است. ما نواقص و ضعف نظام را می پذیریم و به 
همین دلیل هر کس که عالقه مند افغانستان 
این  تا  بدهیم  هم  دست به دست  بیایید  است، 

ضعف و کمبودی ها را جبران کنیم. 
شما  برای  بردید  نام  که  را  نهادهایی 
طرف  آن  در  است،  مذاکره  غیرقابل 
مذاکره  غیرقابل  چیزهای  نیز  طالبان 
دارند که هویت شان را تعیین می کند، از 
جمله رهبر آن ها با عنوان امیرالمؤمنین، 
در نظام مورد نظر شما برای رهبر طالبان 

چه جایگاه را درنظر دارید؟

بگیرد،  را  خودسر  و  غیرپالنی  بلندمنزل  های 
کند  را جریمه  آن  چگونه می  تواند سازندگان 
و پول جریمه را به آن »صندوق خاص« واریز 
کند تا بعدا برای بهبود وضعیت شهر کابل به 
این  حکومت  برآورد  واقعا  اگر  برسد؟  مصرف 
است که از این درک پنجاه میلیارد افغانی به 
این  معنایش  واریز خواهد شد،  دولت  حساب 
ساخته  غیرقانونی  بلندمنزل  هزاران  که  است 
خواهند شد. آخر، پنجاه میلیارد افغانی را که 
گرد  ساختمان  پنج  جریمه کردن  با  نمی  توان 
که چرا حکومت  است  این  آورد. حال، سوال 
اساسا مخالف ساختن بلندمنزل  های غیرپالنی 
و خودسر است؟ آیا این مخالفت خودش یک 
است؟  جریمه  جمع کردن  برای  پالیسی  نوع 
ساخته  بلندمنزل  ها  این  از  واحد  هزاران  اگر 
شوند و پول جریمه  ی اعمارشان هم پرداخته 
شود، حکومت دیگر مشکلی با این ساختمان  ها 
ندارد؟ آیا فکر حکومت برای آینده  ی پایتخت 
متوقف  افغانی  میلیارد  پنجاه  جمع کردن  با 

می  شود؟ 

نمی باشد.  بستان  و  بده  تنها  مذاکرات  این 
پهلوی دیگر آن گفت وشنودهای سازنده است 
را  آن  باشیم  نشده  متوجه  را  نکاتی  اگر  که 
زمانه ی  در  امیرالمؤمنین  مثال  کنیم.  اصالح 
قانع  را  ما  واقعا  اگر  دارد.  کاربردی  چه  فعلی 
برابر یک  قانع شوند، در  بتوانند و ملت  کرده 
مکتب ما تسلیم می شویم. اما وقتی می بینیم 
که همه ی دنیا می گوید که امارت طالبان قابل 
برگشت نیست، یک نظام را که دنیا نمی پذیرد 
و یک مقام را که دنیا به رسمیت نمی شناسد و 
از او وحشت دارد، در آ ن صورت ما انتظار داریم 
که سعی برای بازی برد-برد کنیم، نه سعی بر 
این که یک طرف را بشکنانیم و مأیوس کنیم. 
اما در مورد برگشت امارت و مقام امیرالمؤمنین 
فکر می کنم که ما ذی حق تر هستیم که حرف 
نظام  یک  بپذیرند.  را  آن  طالبان  و  بزنیم 
سیاه  لیست  در  آن  رهبران  که  باشیم  داشته 
بین المللی باشد، آن  وقت به خود چه می توانند 

که به مردم افغانستان کنند. 
جنگ جویان  عینی  واقعیت های  از  یکی 
است که در جنگ متولد و بزرگ شده و 
باالخره  نمی شناسند،  اسلحه  جز  چیزی 
می  صحبت  نیز  این ها  سرنوشت  درباره 

کنید، برنامه در باره این ها چیست؟
کلیـت  در  را  طـرح  ایـن  بایـد  اول  قـدم  در 
شـورای عالـی مصالحه مـی داد کـه ندادند. در 
ایـن مـورد مـن نظریه پـردازی می کنـم، مـن 
فکـر می کنـم آن هـای کـه امـروز در صفـوف 
نیسـتند.  تـازه  تجربـه  می جنگنـد،  طالبـان 
چنـد سـال قبـل از ایـن بـا عنـوان مجاهدین 
یـک بخـش وسـیع مـردم ما هـم ایـن تجربه 
را تکـرار کردنـد. آن تجربـه در پیـش روی مـا 
اسـت. بـاور مـن ایـن اسـت کـه آن هـا مـی 
تواننـد در پولیـس و اردوی افغانسـتان یـک 
سلسـله کورس هـای را فـرا بگیرنـد. آن هـا که 
مسـتحق افسـری هسـتند بروند افسـر شوند، 
بقیـه  ماننـد  می شـوند  سـرباز  کـه  آن هـای 

مـردم مـا ثبـت کنند. 
در  و حضورشان  اعتماد هستند  قابل  آیا 
در  سال های  که  امنیتی  نیروهای  صفوف 

برابر همدیگر جنگیده ممکن است؟
آماده  و  می کنیم  صلح  ما  وقتی  باالخره  بله، 
هستیم که چند نفرشان را وزیر تعیین کنیم، 
چرا اعتماد نکنیم که چند نفر سرباز نباشند. 
قرار است در نهاد قضائیه هم حضور پیدا کنند، 
قرار است در شورای ملی افغانستان هم بیایند، 
در بخش اجرائیه هم حضور داشته باشند. قابل 
است،  ضعیف  اردو  می گویند  اگر  نیستند.  رد 
بیایید تقویت اش کنیم. اما با فکر انحالل اردو، 
انحالل پولیس و سر از نو ساختن آن مخالف 

هستیم. 
در دور دوم مذاکرات برای طرح چه موارد 

اساسی آمادگی گرفته اید؟
آتش بس  از  است،  وسیع  میدان  یک  مذاکره 
ما  برای  اما  آینده،  سیاسی  ساختار  تا  گرفته 
آتش بس اولویت است و برای طالبان حکومت 

سوچه اسالمی که تعبیر آن ها است.
وقت  که  منصور  آقای  شما  از  تشکر 
گذاشتید و به پرسش های ما پاسخ دادید. 

این  ساختن  جلو  می  تواند  حکومت  اگر 
چرا  بگیرد،  را  غیرقانونی  بلندمنزل  های 
سازندگان  است  ممکن  جریمه  نمی  گیرد؟ 
ساختن  ضرر  اما  بزند،  مالی  آسیب  کمی  را 
بلندمنزل  های غیرقانونی را که از بین نمی  برد. 
که  می  گوید  رییس جمهور  اول  معاون  خود 
پنجاه  جریمه  ها  این  درک  از  دارند  انتظار 
میلیارد افغانی به حساب دولت واریز شود. این 
را  جریمه  این  پروای  سازندگان  این که  یعنی 
هم  پرداخت جریمه  با  حتا  و حاضرند  ندارند 
غیرقانونی،  »بلندمنزل  های  حکم  شده  که 
پا  زیر  را  دولت  نسازید«  خودسر  و  غیرپالنی 

کنند.
فکر  هیچ  طرح  این  در  که  می  کنید  مالحظه 
نمونه  این  ندارد.  وجود  کارسازی  و  سنجیده 
را به خاطری آوردم که ظاهرش خیلی جذاب 
چیز  کنید،  تحلیلش  و  تجزیه  اگر  اما  است. 
بی  جهت  نمی  ماند.  جا  به  آن  از  قابل  اعتنایی 
نیست که تا حاال این دولت هزاران سر را تر 

کرده و یکی را نتراشیده است.

نوای رو به خامویش در هرات

هم اکنون تنها چندین نوازنده موسیقی در هرات برای بقای موسیقی 
محلی تالش می کنند. 

توکل،  رباب نواز، قدوس  امینی،  سلیم خوشنواز، طبله نواز، عبدالطیف 
آخرین  چهارتارنواز،  و  دوتارنواز  عطایی  نثاراحمد  ماما  دوتارنواز، 
پیشکسوتان نوازندگی موسیقی محلی در هرات هستند. آنان نیز در 
بستر  در  توکل  قدوس  اکنون  و هم  به سر می برند  مفرط  تنگدستی 

بیماری است.
نیز  او  نثاراحمد، حدود شش دهه است که در هرات دوتار می نوازد. 
با  در صحبت  او  ادامه می دهد.  را  زندگی اش  اقتصادی  بد  در شرایط 
روزنامه اطالعات روز می گوید: »موسیقی محلی هرات فلج شده و هیچ 
کس نیست که خیلی خوب آواز بخواند و ما هم چند روز بیشتر زنده 
نیستیم و موسیقی محلی هرات فراموش خواهد شد. هیچ کس به غم 

موسیقی نیست.«

»پیرگدایی«
در  کالسیک  موسیقی  هنرمندان  مشهورترین  از  یکی  تابش،  جواد 
بخش های غزل و فولکوریک در هرات است. او نزدیک به پنج دهه است 

که در بخش هنر موسیقی کار می کند.
او در صحبت با روزنامه اطالعات روز در واکنش به مرگ گدامحمد، 
موسیقی  بقایایی  فرد،  این  دفن  با  که  می گوید  مشهور  دوتارنواز 
فولکوریک هرات در دل خاک دفن شده است: »آخرین یادگار موسیقی 
محلی هرات گدامحمد بود و دیگر کسی هم تراز با او نداریم. موسیقی 
محلی رو به فراموشی می رود. نه از طرف مردم و نه از طرف حکومت 
هیچ کاری برای زنده  نگه داشتن موسیقی محلی صورت نگرفته است.«

این هنرمند مطرح هراتی در توصیف وضعیت کهولت سن آوازخوانان 
و نوازندگان مطرح موسیقی، اصطالح »پیرگدایی« را به کار می برد که 
اغلب هنرمندان وقتی به سن پیری می رسند، قادر به درمان و بر آورده 

ساختن نیازمندی های اقتصادی شان نیستند. 
از  تن  چندین  اخیر  سال  دو  دست کم  در  هرات،  محلی  موسیقی 
پرچمدارانش را از دست داده  است. از طرف دیگر، طی پنج سال اخیر 
بارها مخالف  بیشتر شده اند؛ گروهی که  افراط گرایان دینی در هرات 
موسیقی  آموزش  همچنین  و  بوده  والیت  این  در  کنسرت  برگزاری 

مخصوصا به زنان به صورت پنهانی صورت می گیرد.
هرچند بنیاد فرهنگی آغا خان در هرات در بخش آوازخوانی، هارمونیه و 
طبله آموزش هایی را برگزار می کند، اما به طور نیمه پنهانی. مرکز آموزش 

تابلو ندارد و به خبرنگاران اجازه تصویربرداری هم داده نمی شود.  
از هنرمندان موسیقی هرات می گوید که گسترش  جواد تابش، یکی 
تعصب دینی باعث شده است که هیچ کاری برای رشد هنر موسیقی 

محلی هرات صورت نگیرد. 
این هنرمند امیدوار بود که با کسب جواز وزارت اطالعات و فرهنگ و 
آغاز فعالیت »بنیاد علمی و فرهنگی استاد سرآهنگ«، زمینه برای رشد 
موسیقی فولکوریک هرات باز شود، اما به دالیل مخالفت افراط گرایان و 
کارشکنی برخی از مقام های حکومتی موفق به فعال سازی این بنیاد 

نشد.
قرار بود این نهاد برای زنده نگه داشتن موسیقی محلی تالش کند: »۱۳ 
سال پیش می خواستم این بنیاد را تأسیس کنم. در این بنیاد موسیقی 
فولکوریک اصیل افغانستان تدریس شود و به شکل درست از هنرمندان 
و نوازندگان حمایت شود، اما افراط گرایی دینی عمده  ترین مانع برای 

ایجادنشدن این بنیاد شد.«
جواد تابش در سال ۲۰۰۶ میالدی اقدام به برگزاری کورس موسیقی 
برای زنان در هرات کرده بود، اما وی به دلیل تهدیدات فزاینده، تنها 
یک دوره از این کورس را برگزار کرد: »قرار بود که کورس موسیقی 
زنان ادامه داشته باشد. اما یک دوره ۳۰ دختر را آموزش دادم و فریده 
ترانه، ستاره و مینا به برنامه استعدادیابی ستاره افغان کامیاب شدند و 

رشد کردند.«
اما حاال او کمتر به اجرایی موسیقی می پردازد و حاال به کار شخصی 
روی آورده است. با تالش پی هم، اما مسئوالن فرهنگی هرات در مورد 

این گزارش حاضر به صحبت نشدند.

واجد روحانی – هرات
گزارشگر

با موسیقی محلی هرات گره خورده بود. او شش دهه  نام گدامحمد 
از عمرش را با نواختن دوتار از جان خود مایه گذاشت. سرانجام روز 
جمعه رخ در نقاب خاک کشید. بستگان گدامحمد به روزنامه اطالعات 
روز می گویند که وی در ۱۱ جشنواره بین المللی در اروپا و آسیا شرکت 
کند.  خوب  نمایندگی  هرات  محلی  موسیقی  از  بود  توانسته  و  کرده 
اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات، از گدامحمد به عنوان »پل ارتباطی 

میان موسیقی افغانستان و اروپا« یاد می کند.

آخرین استاد دوتارنواز
هرچند در خانواده گدامحمد کسی به موسیقی پا نگذاشته بود، اما وی 
به دلیل عالقه اش به نواختن دوتار رو آورد. بخشی از آموزش گدامحمد 
نزد کریم هروی سپری شد . آقای هروی با نوآوری در بخش دوتار و 
افزایش تارها و پرده های دوتار، ظرفیت دوتار را برای نواختن راک های 

مروج موسیقی بلند برد. او حدود نه سال پیش فوت کرد.
سلطان احمد، فرزند گدامحمد در سوگ از دست دادن پدرش نشسته 
وجودی که  با  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در  او  است. 
پدرش برای معرفی دوتار هرات در سطح جهان تالش زیاد کرده بود، 
اما حکومت هیچ کاری برای پدرش نکرده است. او تأکید دارد که هیچ 
یک از اعضای خانواده اش نمی خواهند که راه پدرشان را ادامه بدهند 
و مطمئنا که با دفن گدامحمد با این ساز محبوب پدری خداحافظی 
می کنند: »تنها برادر من به طور شوقی گاهی وقت دوتار می نوازد و هیچ 
کدام از ما نمی خواهیم که راه استاد را ادامه بدهیم و نواختن دوتار هیچ 

سودی به ما نداشته.«
نعمت اهلل هاشمی، رییس اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات در صحبت 
با روزنامه اطالعات روز، گدامحمد را آخرین استاد دوتارنواز افغانستان 
می گوید: »دوتار افغانستان را به نام کریم هروی و گدامحمد در سطح 
جهان می شناسند. استاد گدامحمد ۱۳ کنسرت موسیقی در ۲۷ روز 
در اروپا برگزار کرد. در این کنسرت ها مردم اروپا، با موسیقی محلی 

افغانستان آشنا شدند.«
موسیقی  تابوت  بر  میخ  آخرین  گدامحمد،  فوت  با  که  دارد  تأکید  او 
محلی هرات کوبیده شده است: »وقتی دولت نتواند از میراث فرهنگی 
خود پاسداری کند و بقا ببخشد، این نوع موسیقی از بین می رود و حاال 

همین کار شده است.«
از  تن  دو  خوشنواز،  نعیم جان  و  خوشنواز  محمود  جاری  سال  در 
چهره های مطرح موسیقی محلی هرات فوت کردند و سال گذشته نیز 
قاسم مسرور، آوازخوان محلی و ممثل تئاتر و جلیل احمد دل آهنگ، 

آوازخوان محلی نیز به دلیل سکته قلبی در اواخر سال ۹۷ درگذشتند.
بیشتر هنرمندان محلی هرات زندگی فقیرانه دارند و با کمترین امکانات 
زندگی می کنند. حکومت در سال ۹۸ از کد ۹۱ ماهوار ۱۰ هزار افغانی 
برای گدامحمد و قاسم مسرور پرداخت می کرد، اما به گفته ی رییس 
به  دلیل  پول  پرداخت  این  هرات،  محلی  موسیقی  هنرمندان  اتحادیه 

مخالفت وزارت اطالعات و فرهنگ لغو شد.
موسیقی محلی هرات در سطح کشور بسیار مشهور است، اما حاال هیچ 
آوازخوان مطرح این سبک موسیقی در قید حیات نیستند. نعمت اهلل 
هاشمی، رییس اتحادیه هنرمندان موسیقی محلی هرات می گوید که 
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یتانیا آغاز شد کسفورد در بر کسن کرونای اسرتازنکا/دانشگاه آ یق وا تزر
هدف نظام ملی بهداشت و درمان )ان اچ اس( این است 

که بتواند هفته ای دو میلیون ُدز تزریق کند.
به گفته مدیر نظام ملی بهداشت و درمان، واکسیناسیون 
تاریخ  در  سراسری  واکسیناسیون  برنامه  بزرگترین  کرونا 

بریتانیا خواهد بود.
اولین واکسنی که تزریق آن در بریتانیا آغاز شد واکسن 
فایزر/بیوان تک بود که تاکنون یک میلیون ُدز از آن تزریق 

شده است.
مجوز  پیش  روز  پنج  که  استرازنکا/آکسفورد  واکسن 
اضطراری در بریتانیا گرفت مشکل واکسن فایزر/بیوان تک 
درجه  هفتاد  منفی  حدود  سرمای  در  باید  که  ندارد  را 
یخچال  در  را  آن  می توان  و  شود  نگهداری  سانتی گراد 

معمولی )۲ تا ۸ درجه سانتی گراد( نگهداشت.
واکسن استرازنکا/آکسفورد ارزانتر هم هست، هر ُدز حدود 
واکسن  برای  دالر  بیست  ُدز  هر  با  قیاس  در  دالر  چهار 

فایزر/بیوان تک.

برخی نقاط انگلیس شدیدتر خواهند شد.
دیروز برای ششمین روز متوالی شمار مبتالیان جدید در 
بریتانیا بیش از پنجاه هزار نفر بود از این رو حزب مخالف، 

حزب کارگر برای مهار شیوع خواستار قرنطینه ملی شد.
برقرار است و  ولز هم اکنون  و  ایرلند شمالی  قرنطینه در 

دولت اسکاتلند هم امروز در این باره تصمیم می گیرد.
باعث بحث و اختالف نظر شدیدی  شیوع سریع ویروس 
میالدی  نوی  سال  ایام  برای  که  مدرسه ها  آیا  که  شده 

تعطیل بودند باید باز شوند یا تعطیل بمانند.
به گفته وزارت بهداشت بریتانیا در روزهای آینده صدها 
هزار واکسن استرازنکا/آکسفورد به مطب پزشکان خانواده 

و خانه های سالمندان برای تزریق فرستاده می شوند.
تزریق  فاصله سه هفته  به  این واکسن  نوبت  بود دو  قرار 
شده  سبب  بریتانیا  در  ویروس  گسترده  شیوع  اما  شوند 
اکنون بین دو نوبت، دوازده هفته فاصله باشد تا جمعیت 

بیشتری نوبت اول را دریافت کنند.

استرازنکا/دانشگاه  کرونای  واکسن  تزریق  روز:  اطالعات 
برایان پینکر ۸۲ ساله که  آکسفورد در بریتانیا آغاز شد. 
نیاز به دیالیز دارد اولین کسی بود که در شهر آکسفورد 

این واکسن به او تزریق شد.
بیش از نیم میلیون ُدز از این واکسن امروز )دوشنبه( برای 

تزریق آماده شده  است.
مت هنکاک، وزیر بهداشت بریتانیا، آغز این واکسیناسیون 
را »لحظه ای حیاتی« در مقابله با کرونا و مهار آن توصیف 
کرد بویژه برای اینکه امکان لغو محدودیت  و ممنوعیت ها 

فراهم شود.
که  بریتانیا  نقاط  بیشتر  در  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
گونه جدید ویروس کرونا بسرعت در حال گسترش است 

مقررات قرنطینه سخت گیرانه ای اعمال شده است.
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، انتظار دارد »ده ها 
میلیون نفر« تا ماه اپریل )نیمه حمل( واکسینه شوند اما 
در  ممنوعیت ها  و  محدودیت  احتماال  زمان  آن  تا  گفت 

ایران از آغاز غین سازی ۲۰ درصدی اورانیوم خرب داد ؛ 
نتانیاهو: اجازه نمی دهیم ایران سالح هسته ای بسازد

خود را آغاز کند.
به  دارد  قصد  که  کرده  اعالم  بارها  اخیر  هفته های  در  او 
در  تعهداتش  به  ایران  این که  به  بازگردد، مشروط  برجام 

چارچوب این توافق بازگردد.
آقای بایدن در عین حال گفته که »راه بسیار دشواری« در 
ارتباط با برجام پیش رو قرار دارد و باید گفت وگو درباره 
آینده برنامه هسته ای ایران و برنامه موشکی این کشور نیز 

در دستور کار قرار گیرد.
رهبر  خامنه ای،  علی  بویژه  ایران  حکومت  مقام های 
جمهوری اسالمی، همواره این درخواست دولت امریکا را 
نیز حاضر به  تاکید دارند که درباره برجام  رد کرده اند و 

مذاکره مجدد نیستند.

هسـتند«.
برجام  اروپایی  اعضای  که  آلمان  و  بریتانیا  فرانسه، 
ابراز  ضمن  مشترک  بیانیه ای  در  آبان،   ۲۹ روز  هستند، 
نگرانی »عمیق« نسبت به اقدام های اخیر ایران در زمینه 
به  تهران  بازگشت  خواستار  هسته ایش،  فعالیت های 

تعهداتش شده بودند.
اقدامات  که  داده اند  هشدار  همچنین  اروپایی  کشورهای 
تازه  ایران، تالش  آن ها برای »مصالحه بر سر فرصت مهم 
پیش آمده در زمینه بازگشت دیپلماسی، با روی کار آمدن 

دولت جدید در امریکا، به خطر می اندازد.«
نوامبر  سوم  ریاست جمهوری  انتخابات  در  که  بایدن  جو 
کار  جنوری  بیستم  است  قرار  رسید،  پیروزی  به  امسال 

در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز آن را تایید 
کرده است.

کردن  ذخیره  به  موظف  ایران  دولت  طرح  این  براساس 
شده  درصد   ۲۰ غنای  با  اورانیوم  کیلوگرم   ۱۲۰ ساالنه 

است.
طـول  در  آی آر۶  سـانتریفوژ  راه انـدازی ۱۰۰۰  و  نصـب 
اورانیـوم  کیلـو   ۵۰۰ ماهیانـه  تولیـد  آینـده،   یک سـال 
غنی شـده، و راه انـدازی کارخانـه تولیـد اورانیـوم فلـزی 
اصفهـان تـا اردبیهشـت سـال آینـده از دیگـر مصوبـات 

مجلـس اسـت.
که  است  کرده  موظف  را  دولت  همچنین  ایران  مجلس 
در تاریخ ۱۲ بهمن، در صورت عدم لغو تحریم ها توسط 
کشورهای طرف برجام، »اجرای داوطلبانه سند )پروتکل( 

الحاقی را متوقف کند«.
با این حال بر اساس آیین نامه اجرایی که دولت روحانی 
تصمیم گیری  است،  کرده  تهیه  قانون  این  اجرای  برای 
درباره خروج از پروتکل الحاقی منوط به »مصوبات شورای 
عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی« 

شده است.
بر اساس برجام، ایران مجاز است تا سقف ۲۰۲ کیلوگرم 
اما  باشد.  داشته  اختیار  در  درصد   ۳.۷ غلظت  با  اورانیوم 
سطح  ایران  می دهد  نشان  نیز  آژانس  اخیر  گزارش های 
اورانیوم  حجم  و  رسانده  درصد   ۴.۵ به  را  غنی سازی 
رسیده  مجاز  حد  برابر   ۱۰ به  هم  ایران  شده  غنی سازی 

است.
در  ایـران  بـا  هسـته ای  توافـق  اروپایـی  طرف هـای 
ماه هـای گذشـته بارهـا اعـالم کرده انـد کـه از افزایـش 
سـطح غنی سـازی اورانیـوم توسـط ایـران »عمیقـا نگران 

اطالعات روز: درحالی که سخن گوی دولت ایران از شروع 
مجتمع  در  درصد   ۲۰ غنای  با  اورانیوم  تولید  فرآیند   «
نتانیاهو،  بنیامین  است،  داده  خبر  فرودوی  غنی سازی« 
هدف  نشان دهنده  را  اقدام  این  اسرائیل،  وزیر  نخست 
نظامی«  هسته ای  برنامه  »توسعه  برای  ایران  حکومت 
دانسته و گفته است اسرائیل به ایران اجازه تولید سالح 

هسته ای نمی دهد.
او در تویتی که روز دوشنبه ۱۵ میزان منتشر کرده، گفته 
است افزایش سطح غنی سازی اورانیوم و ارتقا ظرفیت های 
ایران برای غنی سازی اورانیوم، تدوام  صنعتی زیر زمینی 

نقض تعهدات حکومت ایران است.
بـه نقـل از رادیـو فـردا، علـی ربیعـی، سـخن گوی دولـت 
ایـران شـروع غنی سـازی ۲۰ درصـدی را پیـرو مصوبـه 
اخیـر مجلـس ایران دانسـته و گفته اسـت با وجـود اینکه 
دولـت ایـن مصوبـه را بـه مصلحـت نمی دانسـت ولـی » 
قانـون مصـوب مجلـس را الزم االجـرا می دانـد و بـه آن 

پایبنـد خواهـد بود.«
او گفته است دستور حسن روحانی برای غنی سازی ۲۰ 
موضوع  این  و  شده  صادر  گذشته«  »روزهای  در  درصد 
به آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز »اطالع رسانی« شده 

است.
بین المللی  آژانس  در  روسیه  نماینده  اولیانوف،  میخائیل 
رافائل  تویتی گفت  انتشار  با  روز ۱۲ جدی  اتمی،  انرژی 
به  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل  گروسی، 
کشورهای عضو شورای حکام آژانس اطالع داده که ایران 
ارتقاء  باالی ۲۰ درصد  به  را  قصد دارد سطح غنی سازی 

دهد.
طرح »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها« روز ۱۲ آذرماه 

می گویـد: »شـما می دانیـد کـه آنهـا چـه کاری انجـام 
داده انـد و گـزارش نمی دهیـد. ایـن یـک جـرم کیفری 
اسـت و شـما نمی توانید اجـازه دهید این اتفـاق بیفتد. 
ایـن یـک خطر بـزرگ بـرای شـما و رایان، وکیل شـما 
اسـت. ایـن یـک خطـر بـزرگ اسـت.« بـر اسـاس این 
گـزارش لحـن ترمـپ در جریـان گفت وگو تغییـر کرده 

است.
کاخ سـفید و سـتاد انتخاباتـی ترمـپ فعـال در این بـاره 
سـکوت کرده انـد و دفتـر وزیـر داخلـی جورجیـا نیز از 
اظهـار نظـر دربـاره صدای ضبط شـده خـودداری کرده 

است.
در واکنـش بـه مکالمـه ترمـپ و وزیـر داخلـی ایالـت 
جورجیـا کامـاال هریس در یک سـخنرانی گفـت: »این 
یـک سوءاسـتفاده  و  بـود  ناامیـدی  بی تردیـد صـدای 
آشـکار و جسـورانه از قـدرت، توسـط رییس جمهـوری 

بود.« ایـاالت متحـده 

فشـار آورد تـا بـه نفـع او اقـدام کند.
بـه نوشـته بلومبـرگ در صـدای ضبـط شـده ای کـه 
منتشـر شـده، هـم صـدای رییس  جمهور و هـم صدای 
شـنیده  او  انتخاباتـی  سـتاد  رییـس  میـدوز،  مـارک 

می شـود.
بـه نقـل از ایـران اینترنشـنال، ترمـپ بـه رافنسـپرگر 
می گویـد: »ببیـن، همـه چیـزی کـه می خواهـم انجـام 
دهـم این اسـت: من فقـط می خواهم  ۱۱ هـزار و ۷۸۰ 

رای پیـدا کنم.«
در آن زمـان، بازشـماری رسـمی تاییـد کـرده بـود که 
جـو بایـدن در ایالـت جمهوری خـواه جورجیـا، دونالـد 
ترمـپ را بـا ۱۱ هـزار و ۷۷۹ رای شکسـت داده اسـت.

»آقـای  می دهـد:  پاسـخ  رافنسـپرگر  مقابـل  در 
رییس جمهـور، چالشـی کـه شـما داریـد این اسـت که 

داریـد.« دسـت  در  نادرسـتی  اطالعـات 
همچنیـن در جریـان این مکالمه، ترمپ به رافنسـپرگر 

ضبـط  صـدای  بـه  واشینگتن پسـت  روز:  اطالعـات 
شـده دونالـد ترمـپ، در  یـک مکالمـه تلفنـی بـا بـرد 
رافنسـپرگر، وزیـر داخلـی ایالـت جورجیـا دسـت پیدا 
کـرده اسـت کـه در آن رییس جمهـوری امریـکا از وزیر 
داخلـی جوجیـا می خواهـد  تـا آرای ایـن ایالـت را بـه 

نفـع او تغییـر دهـد.
ترمـپ  دونالـد  شـده،  ضبـط  صـدای  از  بخشـی  در 
می گویـد: »مـن فقـط الزم اسـت ۱۱ هـزار و ۷۸۰ رای 

پیـدا کنـم.«
بـه نوشـته ایـن روزنامـه، ترمـپ در تماس یک سـاعته 
خـود با رافنسـپرگر او را تحت فشـار قـرار داد تا رای ها 

را به سـود او محاسـبه کند.
بلومبـرگ نیـز در گزارشـی بـا اشـاره بـه صـدای ضبط 
شـده رییس جمهـوری امریـکا خبـر داد کـه ترمـپ در 
یـک تمـاس ۶۲ دقیقه ای، بـه رافنسـپرگر، وزیر داخلی 
ایالـت جورجیـا، از تملـق تـا تهدیـد اسـتفاده کـرد و 

واشینگنت پست: 
ترمپ با یک مقام ایالت جورجیا درباره تغیری نتایج انتخابات به نفع خود صحبت کرده بود
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مقابل  که  گلی  دو  با  رونالدو  کریستیانو 
رکورد  جدول  در  رساند  ثمر  به  اودینزه 
مجموع گلهای ملی و باشگاهی موفق شد 
از پله عبور کرده و دومین گلزن برتر دنیا 

لقب بگیرد.
به  خود  خانه  در  شب  یکشنبه  یوونتوس 
مصاف اودینزه رفت و موفق شد حریفش را 
۴-۱ شکست دهد. دو گل یوونتوس توسط 
کریستیانو رونالدو به ثمر رسید تا او بتواند 
به رکوردی خارق العاده دست یابد. سی آر 
سون حاال دومین گلزن برتر دنیا با احتساب 

مجموع گلهای ملی و باشگاهی است.
گلهای  شب  یکشنبه  بازی  در  کریستیانو 
هفتصد و پنجاه و هفتم و هفتصد و پنجاه و 
هشتم دوران فوتبال خود را به ثمر رساند. او 
به این ترتیب از رکورد ۷۵۷ گل پله اسطوره 
برزیلی عبور کرده و در رتبه دوم فهرست 

سرخیو  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 
پیشنهاد  دو  مادرید،  رئال  مدافع  راموس، 
آنها  کردن  رد  که  کرده  دریافت  جذاب 

دشوار است.
خطر جدایی بهترین و باسابقه ترین بازیکن 
این  آزاد،  صورت  به  هم  آن  مادرید،  رئال 
تیم را تهدید می کند. کاپیتان رئال مادرید، 
سرخیو راموس، در شش ماه آخر قراردادش 
با این تیم قرار دارد و حاال که پنجره نقل و 
انتقاالتی جنوری باز شده است، او می تواند 
مذاکرات اولیه را با تیم هایی خارج از اسپانیا 
انجام دهد. با اینکه او در نظر دارد در رئال 
بماند، اما آینده او همچنان در هاله ای ابهام 

قرار دارد.
پیشنهاد  باشگاه،  رئیس  پرز،  فلورنتینو 

با پیراهن  او  باشگاهی  بخش اعظم گلهای 
پیراهن  با  او  است.  شده  زده  مادرید  رئال 
رئال مادرید ۴۳۸ بازی انجام داده و ۴۵۰ 

گل برای این تیم به ثمر رسانده است.

پاری سن ژرمن پیشنهاد افزایش حقوق او 
ارائه داده است و مدت زمان قرارداد را  را 
تنظیم  باتجربه  بازیکن  این  دلخواه  به  هم 
خواهد کرد. با رفتن تیاگو سیلوا از پاریس، 
تقویت خط  برای  مناسبی  بازیکن  راموس 
به  آینده  تیم در حدود دو سال  این  دفاع 
نظر می رسد. مخصوصا اینکه همه نگاه ها در 

پاریس به لیگ قهرمانان اروپا است.
از طرف دیگر، یونایتد به دنبال زوجی برای 
ویکتور  از  مطمئن تر  تا  است  مگوایر  هری 
گاهی  بایی  اریک  اینکه  با  باشد.  لیندلوف 
آمادگی  ولی  می دهد،  پوشش  را  او  ضعف 
نیز  ساحل عاجی  بازیکن  این  خود  بدنی 
مورد تردید است و تیم سولسشر به راموس 

برای تقویت خط دفاع خود نیاز دارد.

ثمر  به  گل   ۷۵۷ برزیل  ملی اش  تیم  و 
رسانده بود. پله مدتها در رتبه دوم جدول 
اینکه  تا  ایستاده بود  تاریخ  بهترین گلزنان 
رونالدو یکشنبه شب موفق شد با اختالف 
یک گل از او عبور کند. کریستیانو حاال با 
صدر فهرست یعنی جوزف بیکان تنها یک 

گل فاصله دارد.
فردا  که  دارد  را  شانس  این  رونالدو 
آث  و  یوونتوس  مهم  بازی  در  چهارشنبه 
میالن در ایتالیا با گلزنی به رکورد جوزف 

بیکان رسیده و حتی از آن عبور کند.
تعداد  رونالدو  کریستیانو  گل   ۷۵۸ این  از 
و  او زده شده  باشگاه های  برای  ۶۵۶ گل 
رسیده  ثمر  به  پرتگال  ملی  تیم  در  بقیه 
سال  از  رونالدو  باشگاهی  فوتبال  است. 
۲۰۰۲ با حضور او در اسپورتینگ لیسبون 
چند  هر  دارد  ادامه  امروز  تا  و  شده  آغاز 

افزایش  بدون  ساله  یک  قراردادی  تمدید 
ارائه  ساله   ۳۴ بازیکن  این  به  را  دستمزد 
با اینکه راموس شرایط حاصل  داده است. 
و حاضر  را درک می کند  کرونا  ویروس  از 
است بدون افزایش حقوق به کار خود ادامه 
دهد، اما ترجیح می دهد تمدید قراردادش 
مدیره  هیئت  که  مسئله ای  باشد،  دوساله 

چندان به آن عالقه ای ندارد. 
گزارش ها حاکی از آن است که این بازیکن 
مادرید  ترک  برای  خوب  پیشنهاد  دو 
دریافت کرده است. یکی از آنها پاری سن 
ژرمن است که در چند ماه گذشته به جذب 
دیگری  و  است،  کرده  عالقه  ابراز  راموس 
منچستر یونایتد، که به دنبال تقویت خط 

دفاعی خود است.

بهترین گلزنان تاریخ قرار گرفت. او حاال با 
نفر اول این فهرست ژوف بیکان که ۷۵۹ 
گل به نامش ثبت شده تنها یک گل فاصله 
بهترین  به  تبدیل شدن  آستانه  در  و  دارد 

گلزن تاریخ فوتبال است.
او تا  رکورد رونالدو به این معنی است که 
این لحظه به طور میانگین در هر فصل برای 
باشگاه و تیم ملی کشورش در مجموع ۴۲ 
گل به ثمر رسانده است. لیونل مسی در این 
فهرست با ۷۴۲ گل پشت سر رونالدو قرار 
دارد و بیش از ۳۰ گل کمتر از او زده است. 
البته این در حالی است که مسی در مجموع 
۲۰۰ بازی کمتر از رونالدو انجام داده است.

پله اسطوره برزیلی که رونالدو یکشنبه شب 
فاصله  در  شد  او  رکورد  از  عبور  به  موفق 
سالهای ۱۹۵۶ تا ۱۹۷۷ برای باشگاه هایش 
سانتوس برزیل و نیویورک کاسموس آمریکا 

یستیانو برای یوونتوس دو گل مهم کر
یخ ین گلزن تار رونالدو از پله گذشت؛ یک قدم تا بهرت

پیشنهادهای وسوسه انگزی برای راموس از راه رسید

رکورد جدید سوارز؛ 
لوئیس محبوب روخی بالنکو

اتلتیکـو  بـرای  گلزنـی  بـا  سـوارز  لوئیـس 
مادریـد در بازی یکشـنبه شـب مقابـل آالوز 
رکـورد جدیـدی در این باشـگاه به نـام خود 

کرد. ثبـت 
لوئیس سوارز یکشنبه شب در جریان پیروزی 
از  یکی  آالوز  مقابل  مادرید  اتلتیکو   ۱-۲
تا تعداد کل  گلهای تیمش را به ثمر رساند 
گلهای خود در این فصل برای اتلتیکو را به 
شد  موفق  ترتیب  این  به  او  برساند.   ۹ عدد 
یکی از رکوردهای تاریخی باشگاه که تا پیش 
از این در اختیار رادامل فالکائو بود را به خود 

اختصاص دهد.
گلی که سوارز در آخرین دقیقه بازی مقابل 
آالوز به ثمر رساند تا پیروزی مهمی برای این 
تیم بدست بیاید و اتلتیکو را به صدر جدول 
هواداران  نزد  پیش  از  بیش  را  او  برگرداند 

روخی بالنکو محبوب کرده است.
از شش  بعد  که گذشت  تابستانی  در  سوارز 
فصل موفق در بارسلونا نوکمپ را ترک کرد و 
به مادرید آمد تا پیراهن اتلتیکو را به تن کند.
سـوارز در بـازی یکشـنبه شـب نهمیـن گل 
خـود در ایـن فصـل را بـه ثمـر رسـاند تـا 
بـه همـراه جـرارد مورنـو از ویارئـال و یاگـو 
آسـپاس از سـلتا ویگـو بـه صورت مشـترک 
در صـدر جـدول بهتریـن گلزنـان ایـن فصل 

اللیـگا بایسـتد.
پاس گل هم  دو  این ۹ گل  بر  سوارز عالوه 
آفرینی هایش  نقش  تعداد  نتیجه  در  و  داده 
است.  بوده   ۱۱ کنون  تا  اتلتیکو  گلهای  در 
او با یازده نقش آفرینی در گلزنی اتلتیکو در 
یازده بازی موفق شد از رکورد قبلی بهترین 
اختیار  در  که  باشگاه  در  بازیکن  یک  شروع 
و  کند  عبور  بود  کلمبیایی  فالکائوی  رادامل 
این رکورد را منحصرا به خود اختصاص دهد.
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اداره مستقل ارگان های محلی در نظر دارد پروژه تدارک و ترمیم ۱۲ عراده وسایط مختلف النوع اداره مرکزی خویش را به قیمت مجموعی مبلغ )۵۴۹۹۰۰۰(پنج میلیون و چهارصد و نود و نه هزار افغانی با شرکت خدمات لوژستیکی 
عقابان فلک عقد قرارداد می نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعالن الی مدت )۷( روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل قانونی آن به آمریت تدارکات واقع 

چهارراهی آریانا ارایه نمایند. این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد عقد نخواهد شد.

»تصمیم اعطای قرارداد«

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری 
دوم  الت  قلم،   )۸۸۸( تعداد  خریداری  اول  )الت  الت  سه  تحت  مالی۱۴۰۰  سال  ضرورت  وسایط  پرزه جات 
خریداری )۷۸۷( قلم، الت سوم خریداری )۱۰۹۲( قلم( این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه 
از  یا  تدارکات  ریاست  غیرمشورتی  و خدمات  اجناس  تدارکات  آمریت  از  فلش دیسک  یا  حافظه  در  را  مربوط 
سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده آفر خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات 
طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت ۹:۳۰ قبل از ظهر به روز پنجشنبه مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۹ به ریاست 
تدارکات واقع تعمیر ششم منزل چهارم ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد، 
تضمین آفر بصورت بانکی برای الت اول مبلغ )۱۴۵۰۰۰( افغانی، الت دوم مبلغ )۱۰۵۰۰۰( افغانی، الت سوم 
مبلغ )۱۳۸۰۰۰( افغانی و همچنان در صورتیکه هر داوطلب عالقمند ارائه نرخ بیشتر از یک الت باشند، مطابق 
بتاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۹  برای پروژه های فوق الذکر بوده و جلسه آفرگشایی  صفحه نزده شرطنامه پروژه متذکره 

ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در صالون ارزیابی ریاست تدارکات به شماره های داوطلبی: 
NWARA/PD/Goo1-1400/NCB,NWRA/PD/G002-1400/NCB,NWARA/PD/

G003-1400/N CB تدویر می گردد.

»اعالن تدارکات«
اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری لوازم 
حفظ و مراقبت ضرورت سال مالی۱۴۰۰ تحت چهار الت )الت اول خریداری تعداد )۳۹( قلم، الت دوم خریداری 
)۲۰۵( قلم، الت سوم خریداری )۱۱۶( قلم، الت چهارم خریداری )۲۴۳( قلم( این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ 
شده شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تدارکات 
یا از سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده آفر خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات 
طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت ۹:۳۰ قبل از ظهر به روز چهارشنبه مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۹ به ریاست 
تدارکات واقع تعمیر ششم منزل چهارم ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد، تضمین 
آفر بصورت بانکی برای الت اول مبلغ )۸۵۵۷۰( افغانی، الت دوم مبلغ )۳۰۰۰۰( افغانی، الت سوم مبلغ )۶۰۰۰۰( 
افغانی، الت چهارم مبلغ )۱۲۷۰۰۰( افغانی و همچنان در صورتیکه هر داوطلب عالقمند ارائه نرخ بیشتر از یک 
الت باشند، مطابق صفحه هفده شرطنامه پروژه متذکره برای پروژه های فوق الذکر بوده و جلسه آفرگشایی بتاریخ 

۰۸/۱۱/۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در صالون ارزیابی ریاست تدارکات به شماره های داوطلبی: 
NWARA/PD/Goo4-1400/NCB,NWRA/PD/G005-1400/NCB,NWARA/PD/

G006-1400/N CB, NWARA/PD/G007-1400/NCB تدویر می گردد.

»اعالن تدارکات«

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک دو قلم تیل، تیل دیزل به مقدار )۱۱۰۰۰۰( لیتر و تیل پطرول به مقدار )۹۰۰۰۰( 
لیتر مورد ضرورت وسایط و ماشین آالت وزارت زراعت برای سال مالی ۱۴۰۰ تحت داوطلبی باز داخلی با کد نمبر MAIL/PD/NCB/G-4/1400 را به شرکت خدمات لوژستیکی برج عیاران دارای جواز نمبر )۵۰۲۰۷( به قیمت فی 

لیتر تیل دیزل مبلغ ۴۰ افغانی و فی لیتر تیل پطرول مبلغ ۳۸ افغانی که قیمت مجموعی آن مبلغ ۷,۸۲۰,۰۰۰ )هفت میلیون و هشت صد و بیست هزار افغانی( را احتوا می کند اعطا نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع 

کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
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کردم، کسی را نیافتم که این بخش را دقیق یاد داشته باشد. 
درست  معلمان  را  بخش  این  که  می گویم  تردید  بدون  من 
فرانگرفته اند، به دلیل این که مربیان خودشان »آواشناسی« را 
فرانگرفته بودند و یاد نداشتند. البته کسانی که ما مربیان را 
این که مولفان  باالخره  بودند.  دادند، هم همین طور  تریننگ 
کتاب هم از عهده تلفظ و اداکردن درست این بخش به صورت 

دقیق و کامل، عاجزند. 
باالخره نتیجه این می شود که بخش »آواشناسی« که پایه ی 
نصاب جدید را ساخته، پادرهوا و لنگ و معلق می ماند. فقط 
معلمان ممکن است در تدریس هر حرف، دو اصطالح »نامش« 
بدون  هم  آن  کنند،  تکرار  دانش آموزان  با  را  »صدایش«  و 
این که فرقی بین اداکردن »نام« و »صدا« احساس کنند و یا 
بتوانند تشخیص دهند. چون تفکیک »نام« و »صدا« در تمام 
حروف، نیاز به آموزش دقیق دارد. آن هم با این پیش شرط که 
حرف هایی که دارای »آوای« مشترک اند، دسته بندی و توضیح 
داده شود. در نتیجه من فکر می کنم، بخش آواشناسی نصاب 
نام  بلکه در سطح  جدید خوانش، عملی و کاربردی نیست، 
و نظر باقی می ماند. این امکان هم وجود دارد که صداهای 

نامربوط و نادرست به عنوان آواهای حروف درس داده شود. 
۳ـ بحث یادگیری »آواشناسی« یا »صداشناسی« در مضمون 
خوانش صنف اول، چندان مناسب به نظر نمی آید. آموزش این 
بخش حتا در دانشگاه  هم به صورت درست انجام نمی شود، 
این که در صنف اول دوران مکتب چنین چیزی امکان داشته 
باشد، بعید می نماید. اگر این مدعا را بپذیریم، آوردن بحث 
»آواشناسی« در مضمون خوانش»دری« صنف اول، امر بیهوده 
است. کار و فعالیتی که نتیجه نداشته باشد، بودن و نبودنش 
فرق ندارد. در این جا هرچند بحث »آواشناسی« مطرح شده، 
اما نتیجه و پیامدی نخواهد داشت؛ بنابراین آوردن این بحث، 

در این سطح تحصیلی شایسته و ارزنده نیست.
۴ـ یادم است که در اولین روز برنامه ی آموزش نصاب جدید 
پرسش شان  معلمان  از  زیادی  تعداد  معلمان،  برای  خوانش 
از همین  اکثر  یا خیر؟  دارد  »پول«  برنامه  این  که  بود  این 
معلمان می گفت که از راه دور می آییم و هزار مشکل داریم 
دارد چقدر  پول  اگر  نیاییم.  ما  ندارد که  پول  برنامه  اگر  و... 
است؟ در آن برنامه به راحتی فهمیده می شد که نصاب جدید 
خوانش و یادگیری روش آموزش آن، دغدغه ی اکثر از معلمان 
نیست. به این برنامه به چشم یک پروژه مقطعی و سطحی 
نگاه می کردند. فکر می کردند که اگر پول نداشته باشد، حتا 
ارزش شرکت کردن را ندارد. برای شماری زیادشان مهم نبود 
که چه تغییری در نصاب جدید خوانش آمده و چگونه باید 
تدریس شود. فکر می کردند چند روزی در صنف بنشینند و 
بعد مثل برخی برنامه های پروژه ای و مقطعی دیگر مقداری 

امتیاز بگیرند و بروند.
البته امیدوارم که این نکته سوءتفاهم خلق نکند که گویا من 
در مقابل معلمان ایستاد شده ام و علیه شان حرف می زنم. من 
خودم آموزگارم و همه ی معلمان را دوست دارم که با شرایط 
بسیار سخت و تحمل ناپذیر در صنف ها حاضر شده و تدریس 
می کنند. از این مسأله نیز کامال آگاهم که معاش و امتیازات 
ناچیز است که به هیچ وجه زندگی  اندک و  معلمان بسیار 
باال،  نکته  یادآوری  از  نمی تواند. هدف  کفاف  را  معلم  عادی 
این بود که برای شماری زیاد از معلمان، برنامه آموزش نصاب 
جدید خوانش، چندان مهم نبود و اگر به صورت جدی ارزیابی 
و پی گیری نشود و به صورت مجدد به برخی معلمان روش 
تدریس نصاب جدید خوانش، آموزش داده نشود، نصاب جدید 
خوانش با رویکردی که طرح و تدوین شد، تدریس نمی گردد. 
نصاب  موفقیت  روی  منفی  بسیار  تأثیر  می تواند  مسأله  این 
جدید خوانش بگذارد. توقع من این است که روش آموزش 
نصاب جدید خوانش، باید به صورت جدی در صنف معلمان 
پی گیری و تعقیب شود. معلمان ارزیابی و مکلف شوند تا حتما 
اگر چنین  آموزش نصاب جدید خوانش را خوب فرابگیرند. 
نشود، به هدف تعیین شده، هرگز دسترسی پیدا نمی کنیم. 

هزینه ی بسیار زیاد مالی و انسانی هدر می رود.
آنچه که در این نوشتار مورد نظر بوده، زبان فارسی )دری( 
است. من نمی دانم که این نکات در زبان پشتو هم وجود دارد 
یا خیر. امیدوارم که یکی از دوستان که تخصصی در زبان و 
ادبیات پشتو دارد، به این مسائل بپردازد و بررسی کند. فکر 
می کنم نصاب جدید خوانش که همزمان به زبان پشتو نوشته 

شده، نیز دچار همین چالش ها است. 
این  با نوشتن  نگارنده  یادآوری کنم که  پایان می خواهم  در 
متن، در پی بهبود برنامه نصاب جدید خوانش است و به عنوان 
عضوی از خانواده ی معارف، رسالت خود می داند که به اندازه ی 
این  بگیرد.  سهم  پروش  و  آموزش  کیفیت  بهبود  در  توان 
یادداشت هم به همین نیت نگاشته شده است تا شاید باعث 
توجه و حتا بازنگری مسئوالن به نکات یادشده شود. عمیقا 
باورمندم که آبادی، آزادی و بالندگی افغانستان با آموزش و 
پرورش با کیفیت و تربیت نسل بیدار، آگاه، مسئول و متعهد 

میسر خواهد شد.

و بی بی حوا« و »گزارش آب و هوا« را در نظر بگیرید. هنگام 
تلفظ کردن »حوا« و »هوا« در دو عبارت هیچ گونه تغییر در 
صوت /ح/ و /ه/ به وجود نمی آید. از گزارشگران و گویندگان 
تلویزیون گرفته تا دانشگاهیان، افراد باسواد و بی سواد، هرکس 
این دو عبارت را ادا کند، واژگان »حوا« و »هوا« را با مخرج های 
جداگانه یا آواهای مختلف ادا نمی کند؛ چون در زبان فارسی 
)دری( برای چنین واژگانی، مخرج های متفاوت وجود ندارد. به 
همین ترتیب واژگان »َسفر« و »َصفر« یا »صواب« و »ثواب« 
را در نظر بگیرید، هنگام اداکردن حرف اول، هیچ تغییری در 
صوت نمی آید؛ بلکه به یک صورت ادا می شود؛ چون در زبان 
فارسی برای حرف های »ص، ث، و س« آوا یا صوت جداگانه 
وجود ندارد. بنابراین باید بپذیریم که برای هر حرف در زبان 
فارسی دری، آوا یا صوت مشخص و منفرد وجود ندارد؛ بلکه 
شماری از حرف ها »آوا«ی واحد دارد. زبان شناسان هم این 

نکته را یادآور شده اند. 
باید گفت که »امالی درست« و »تشخیص  این صورت  در 
بر  بلکه  نمی شود؛  میسر  »آواشناسی«  فراگیری  با  واژگان« 
اثر تمرین و تکرار یاد گرفته می شود. آواشناسی در چگونگی 
نوشتن »ذاکر« و »ظاهر« یاری نمی کند؛ بلکه تکرار و تمرین 
و سرانجام ملکه ی ذهن شدن است که چنین قدرت تشخیص 
را فراهم می کند. بر این اساس می توان گفت که نیت و هدف 
مولفان نصاب جدید خوانش که به قصد »امالی درست« و 
»تشخیص درست واژگان« بحث »آواشناسی« را در صنف اول 
تا سوم آورده است، نادقیق به نظر می رسد و نمی تواند مشکل 

درست نوشتن واژگان یا امالی بهتر را حل کند. 
مسأله قابل توجه دیگر در همین مورد سوءتفاهم و برداشت 
نادرستی است که از همین بحث »آواشناسی« حاصل می شود. 
معلمان و دانش آموزان به اشتباه یاد می گیرند که گویا برای 
دارد؛  وجود  جداگانه  آوای  فارسی،  زبان  در  »حرف«  هر 
درحالی که اصال چنین نیست. نصاب جدید خوانش که اکنون 
در چهار والیت تدریس می شود، در آینده قرار است به سراسر 
افغانستان برود و برای میلیون ها دانش آموز تدریس شود. آیا 
این سوءبرداشت و فهم غلط از زبان فارسی دری، یک جفای 
درست  آموزش  معارف،  رسالت  نیست؟  زبان  در حق  بزرگ 
میراث فرهنگی به ویژه زبان است، نه ارائه اطالعات که ظرفیت 
سوءتفاهم و ضربه زدن به زبان را دارد. از این جهت احساس 
می کنم، بخش آواشناسی نیاز به بازنگری، ترتیب و دسته بندی 
مجدد دارد. پیش از این که نصاب جدید به ۳۴ والیت برود، 

بهتر است که همین اکنون بازنگری شود.
۲ـ اداکردن درست آواهای زبان فارسی دری، نیاز به آموزش 
درست و دقیق دارد. بدون تردید می توان گفت که معلمان 
مکتب، دانش و مهارِت درست اداکردن آواهای زبان را ندارند. 
بخش »فونولوژی« یا آواشناسی یکی از بخش های تخصصی 
زبان است که هیچ معلمی نمی تواند بدون فراگیری این بخش، 
که  گفت  باید  تعارف  بدون  دهد.  آموزش  دانش آموزان،  به 
حتا مولفان و مربیان )ترینران( همین برنامه ی نصاب جدید 
خوانش، نمی توانند آواهای زبان را درست و دقیق ادا کنند. این 
یک ادعای بی پایه نیست؛ به عنوان کسی که در جمع مربیان 
قرار داشتم و مدت پنج هفته با همکارانم بحث و گفت وگو 

مهارت های  فراگیری  بر  تمرکز  قابلیت،  و  فعالیت  در درس، 
مثبت اجتماعی، صنف درمانی، خودباوری و... را می توان نکات 

مهم و مثبت این نصاب برشمرد. 

نکات قابل بازنگری در نصاب جدید خوانش
نصاب،  این  مثبت  ویژگی های  و  خوبی ها  همه ی  کنار  در 
احساس می کنم برخی از نکات، نیاز به توجه و بازنگری دارد. 

در ذیل به صورت شماره وار آن نکات، یادآوری می شود: 
۱ـ صداشناسی )فونولوژی(: پایه و بنیاد نصاب جدید خوانش 
را بخش صداشناسی تشکیل می دهد. در این بخش، شناسایی 
آواهای زبان مورد نظر است. فرض این است که دانش آموز قبل 
از این که به سراغ حرف برود، آوا را بشناسد. پس از این مرحله 
رابطه ی صدا و حرف را تشخیص دهد و به همین ترتیب گام 
به گام پیش برود. در این بخش چند مشکل وجود دارد که از 

این قرار است:
در ماه حوت سال ۱۳۹۸ نصاب جدید خوانش را برای معلمان 
کابل آموزش می دادیم. در یکی از نشست هایی که بین مربیان 
)ترینران( و همکاران دفتر )ACR( برگزار شده بود، من از 
همکاران بخش )ACR( پرسیدم که دلیل آوردن »فونولوژی« 
یا »آواشناسی« در دوره ی اصول صنفی به ویژه در صنف اول 
چیست؟ پاسخ آنان این بود که فراگیری و شناخت صداهای 
زبان باعث می شود که دانش آموزان امالی درست واژگان را یاد 
بگیرند. آن بزرگوار یادآوری کرد که اگر دانش آموزان این بخش 
را یاد بگیرند، به طور مثال می فهمند که »ذاکر« و »ظاهر« 
البته ایشان تأکید کرد که در کنار  چگونه نوشته می شوند. 

درست نوشتن، به درست خواندن هم کمک می کند.
بار دوم همین پرسش را با مولفان کتاب در میان گذاشتم. پاسخ 
که در آن جا شنیدم، دقیقا شبیه همان پاسخ اول بود. گویا 
این که آواشناسی دانش آموزان را در تشخیص و درست نویسی 
واژگان کمک می کند. یکی از استادان که نقش و سهمی در 
تألیف همین کتاب ها داشته، از چگونگی تشخیص واژگان که 
از حرف های » ز، ذ، ض، ظ« یا »س، ث، ص« را در  یکی 
خود دارد، نام برد. باور ایشان هم همین بود که با فراگیری 
»آواشناسی«، دانش آموزان واژگان را که چنین حروفی را در 
خود دارند، به درستی تشخیص می دهند و امالی شان را هم 
درست می نویسند. خالصه کالم این که نیت و هدف مولفان 
این بوده که آواشناسی در مهارت درست خوانی و امالی درست 

واژگان، نقش مستقیم و جدی دارد. 
از دید من این پیش فرض و هدف گذاری، دقیق نیست. در این 
پیش فرض و نیت، گویا باور بر این است که هر حرف زبان فارسی 
دری، »آوا« یا »صدا«ی مشخص و جداگانه دارد. در صورتی 
که در زبان فارسی دری، برای تمام حرف ها، آوای جداگانه 
نیست. چند حرف در رسم الخط زبان فارسی دری وجود دارد 
که »آوا«ی واحد و مشترک دارد. به این معنا که گویندگان 
زبان یا گویشوران  برای آن حرف ها، مثل زبان عربی، مخرج یا 
محل ادای جداگانه ندارد. به طور نمونه همین حرف های »ز، 
ذ، ض، ظ« یا »س، ص، ث« در زبان فارسی، هنگام اداکردن 
واژگان در زبان گویندگان، آواهای جداگانه ندارد؛ بلکه مخرج 
یا محل اداکردن شان یکسان است. شما عبارت »حضرت آدم 

معرفی برنامه
 Afghan children برنامه ی »اطفال افغان می خوانند« یا
read (ACR( توسط وزارت معارف به همکاری اداره انکشاف 
بین المللی امریکا در سال ۲۰۱۷ راه اندازی شد. هزینه ی این 
برنامه ۷۰ میلیون دالر برآورد شده بود که توسط اداره انکشاف 
بین المللی امریکا پرداخته شد. اکنون که مهلت قرارداد این 
برنامه با اداره انکشاف بین المللی امریکا به پایان رسیده و ادامه 
کار به صورت مکمل به دوش وزارت معارف گذاشته می شود، 
برنامه ای که  بیندازیم.  برنامه  این  به  نگاهی  است که  خوب 
بخش مهم از نظام آموزش و پرورش را در بر می گیرد و با 
سرنوشت تعلیمی کودکان افغانستان ارتباط مستقیم داشته و 

میلیون ها دالر برای آن به مصرف رسیده است. 
هدف این برنامه افزایش و تقویت مهارت خوانش در دوره ی 
اصول صنفی قلمداد شده است. به صورت خالصه این که برنامه 
متمرکز روی موضوع »خوانش« یا همان »دری« از صنف اول 
تا صنف سوم بوده است. مهم ترین دست آورد این برنامه، طرح 
و تهیه نصاب جدید خوانش تا صنف سوم است؛ کتاب هایی 
نو که به نام کتاب های »ACR« مشهور است و با محوریت 
مولفان دیپارتمنت فارسی دری ریاست عمومی انکشاف نصاب 
تعلیمی و تألیف کتب وزارت معارف و همکاری متخصصان 
بین المللی، همکاری شماری از استادان و اعضای علمی ریاست 
عمومی تربیه معلم تهیه و ترتیب شده است. کتاب های نصاب 
جدید تا صنف سوم که با طرح و رویکرد نو و متفاوت از نصاب 
گذشته، نوشته شده، اکنون چاپ شده و در دسترس است. 
گام دوم این برنامه، آموزِش روش تدریس نصاب جدید خوانش 
برای معلمان دوره اصول صنفی در چهار والیت )کابل، هرات، 
ننگرهار و لغمان( بوده است که توسط استادان و اعضای علمی 

و مسلکی ریاست عمومی تربیه معلم انجام شده است.
در نصاب جدید خوانش، با بهره گیری از دیدگاه کارشناسان، 
عنصر  پنج  این  است.  تمرکز شده  خوانش  عنصر  پنج  روی 
عبارتند از صداشناسی، اصول الفبا، روان خوانی، ذخیره واژه ها 
این پنج عنصر، نوشتن و چگونگی  و درک مفهوم. در کنار 
استفاده از کتاب و قلم نیز محراق توجه بوده است. بر عالوه 
آموزش عاطفی-اجتماعی نیز در البه الی قصه ها و فعالیت ها در 

این نصاب خوانش گنجانیده شده است. 

نکات مثبت نصاب جدید خوانش
برنامه نصاب جدید خوانش، دارای نکات مثبت بسیار است 
که انصافا باید از آن ها ستایش و یادآوری کنیم. قبل از همه 
»خوانش«  مضمون  مورد  در  که  تشخیصی  و  نیازسنجی 
بوده.  ارزنده  و  دقیق  مفید،  بسیار  شده،  انجام  »دری«  یا 
ناتوانی  و  خوانش  مضمون  در  دانش آموزان  فراوان  چالش 
آنان در درست خواندن و درست نوشتن به صورت کارشناسانه، 
را  نیازسنجی  این  است.  تجزیه گردیده  و  تحلیل  شناسایی، 
امید می رود که چنین  قدردانی کرد. حتا  باید  تردید  بدون 
کارهایی خوب، الگو قرار گیرد و دوام یابد تا بتوان در هر مقطع 
از زمان، نیازمندی ها و چالش ها را در نظام آموزشی تشخیص 
و  آموزش  سیستم  بهترکردن  برای  مناسب  راهکار  و  داده 

پرورش ارائه کرد.
نکته قابل توجه و ارزشمند دیگر در این نصاب، قابلیت محوری 
دانش آموزان  زندگی  با  آن  محتوای  و  درس  نزدیک بودن  و 
است. من نصاب جدید خوانش را به صورت کلی مرور کرده ام 
و در درس ها، فعالیت ها و محتوای این مضمون، پیوندی بسیار 
مستحکم و وافر با زندگی عادی دانش آموزان یافتم. در نصاب 
گذشته، رابطه بین محتوای درس و زندگی دانش آموز، گاهی 
کاربردی  و  دلچسب  نه تنها  درس  نتیجه  در  نمی شد  حس 
نبود، بلکه گیج کننده و خسته کن هم بود. حتا فعالیت ها نیز 
همین طور بود؛ اما در این نصاب، درس، فعالیت و کارهای 
آموزشی زیادی گنجانیده شده است که دانش آموزان مستقیما 
در زندگی روزمره  شان حس می کنند و با آن سروکار دارند. 
مورد  خوب  نیز  قابلیت ها  فراگیری  آموزش،  این  کنار  در 
توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر این که، نصاب جدید 

»قابلیت محور« است. 
زندگی  یک  بر  اساسی  نقش  که  عاطفی-اجتماعی  آموزش 
داده  جا  نصاب  این  درون  در  همچنان  دارد،  آرام  و  خوب 
شده. در کشور جنگ زده و دچار بحران ما، همه ی کودکان 
آسیب های شدید روانی، عاطفی و احساسی دیده اند. در کنار 
آموزش درس و دانش، آموزش و تربیت احساسات و عواطف 
کنترل  است.  اساسی  و  جدی  ضرورت  یک  دانش آموزان 
احساسات و عواطف و مدیریت خودی یکی از پایه های اساسی 
شخصیت هر فرد به شمار می رود؛ بنابراین باید به این امر مهم 
در نظام آموزش و پرورش توجه شود. خوشبختانه در نصاب 

جدید، چنین شده است. 
در نصاب جدید خوانش، رویکرد و روشی بسیار روشن برای 
تدریس در نظر گرفته شده است. همه ی مهارت های پنج گانه 
خوانش با پیوند و هماهنگی با همدیگر جابجا گردیده. روش 
تدریس »گذار تدریجی« و سهیم شدن گام به گام دانش آموزان 

نگاهی به نصاب جدید خوانش 
»ACR« و برانمه
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