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

همزمان با روز جهانی کودک، وزارت کار و امور اجتماعی کشور می گوید که براساس استراتژی ملی کودکان، 
در حال حاضر بیش از شش میلیون کودک در 23 کتگوری در معرض خطر قرار دارند.
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در  طالبان  با  گفت وگوهای صلح  می شود  گفته 
دوحه از سر گرفته می شود. این در حالی است 
در  است.  گرم  همچنان  نبرد  میدان های  که 
گرم جنگ  تنور  در  افغانستان  ماه گذشته  یک 
کشته  از  افغانستان  در  خشونت ها  و  سوخت 
نیروهای  میان  نبردهای سنگین  پشته ساخت. 
امنیتی و طالبان، انفجار ماین های کنار جاده و 
مقناطیسی و حمالت مرگبار انفجاری و انتحاری 
نمونه  به عنوان  بود.  انسانی  تلفات  اصلی  عوامل 
افغانستان  در  نفر   67 روز  سه  ظرف  در  تنها 
ماه  یک  در  وضعیت  شده اند.  زخمی  و  کشته 
گذشته همین و حتا بدتر از این نیز بوده است. 
پایین ترین  به  افغانستان  زنده ماندن در  به  امید 
است،  رفتن  پای  که  را  هرکسی  و  رسیده  حد 
افغانستان می کشد.  از معرکه ی خونین  را  خود 
در یک کالم امید صلح در دل مردم خشکیده 

است. 
از سر  وقفه، گفت وگوهای صلح  هفته ها  از  بعد 
گرفته می شود تا گره بن بست صلح را باز کند. 
اما این بازگشت به میز گفت وگو را نمی توان زیاد 

به فال نیک گرفت...
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در دوحـه و جنـگ 

در افغانستان
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چشم انداز ثبات و امنیت؛ 
مشکل افغانستان، 
مشکل منطقه و جهان است

زنان و تجارت در افغانستان؛ 
در یک سال اخیر چالش ها 
دوبرابر شده است

فساد در گمرک اسالم قلعه؛ 
ده ها کارخانه تولیدی 
ورشکست شده اند

عوامل بی احتیاطی 
شهروندان افغانستان 
در برابر ویروس کرونا )2(

حل کردی یا بدل کردی؟

رییس موساد در 
مراسم خداحافظی: 

تا قلب ایران نفوذ کردیم

امیدواری دولت روحانی 
به »احیای کامل« برجام 
پیش از انتقال قدرت

از شش میلیون کودک در معرض خطر، 
یک میلیون کودک به مواد مخدر معتادند
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اطالعات روز: منابع امنیتی در والیت بغالن می گویند 
که در نتیجه ی حمله ی جنگ جویان گروه طالبان بر 

ساختمان فرماندهی پولیس ولسوالی بغالن...

امریکا به 
همکاری هایش 

برای تأمین امنیت 
میدان هوایی کابل 

ادامه می دهد

حمله ی طالبان بر فرماندهی 
پولیس بغالن مرکزی؛ 

چهار نفر کشته و ۲۸ نفر زخمی شدند

شماری از 
اعضای هیأت 

مذاکره کننده ی 
صلح دولت 

افغانستان عازم 
دوحه شدند

2 262



www.etilaatroz.comچهار شنبه | 12 جوزا 1400 | سال دهم | شماره 2166 خبرهای داخلی

می توانـد  صورتـی  در  صلـح  تالش هـای 
خـون  جـوی  کـه  باشـد  امیدوارکننـده 
را قطـع کنـد. براینـد همزمانـی شـدت 
صلح طلبانـه  تالش هـای  و  جنـگ 
نتیجه بخـش نیسـت. در اولیـن نشسـت 
روی  بایـد  دسـت کم  جانـب  دو  دوحـه 
ایـن  کننـد.  توافـق  کاهـش خشـونت ها 
خواسـت شـهروندان افغانسـتان، جامعـه 
جهانـی و نهادهـای حقوق  بشـری اسـت. 
جنـگ  و  دوحـه  در  گفت وگـو  بنابرایـن 
در افغانسـتان قطعـا یـک دور باطـل و و 
ضیـاع هزینـه و وقت اسـت. دیگر کسـی 
را  صلـح  میان خالـی  وعده هـای  فریـب 
نمی خـورد. اگـر طالبـان در پـی جـدی 
گرفته شـدن ادعاهای صلح  شـان هسـتند، 

بایـد خشـونت را کنـار بگذارنـد.
گـروه طالبـان همزمـان بـا آغـاز خـروج 
مـوج شـدید جنـگ  نیروهـای خارجـی 
دسـت کم  طالبـان  هـدف  زد.  دامـن  را 
بـود.  کلیـدی  والیـت  چندیـن  سـقوط 
ایـن هـدف  بـه  بـرای رسـیدن  طالبـان 
نکـرد  دریـغ  نظامـی  گزینـه ی  هیـچ  از 
امنیتـی  نیروهـای  کـه  کـرد  تـالش  و 
افغانسـتان را زمین گیـر کند. امـا در یک 
مـاه گذشـته به رغـم نارسـایی مدیریتـی 
در جنـگ افغانسـتان، نیروهـای امنیتـی 
نقـش  را  طالبـان  هـدف  ایـن  توانسـت 
به کارگیـری  بـا  طالبـان  کنـد.  آب  بـر 
آخریـن قـدرت نظامی خـود، توفیقی جز 
سـقوط موقتی چنـد ولسـوالی را نیافتند. 
همزمـان طالبـان تلفات بزرگ انسـانی را 
متحمـل شـد. تلفات انسـانی طالبـان در 
روزهای گذشـته بسـیار بـاال بـود. از نظر 
نیـرو،  و  هزینـه  آن  بـا  طالبـان  نظامـی 
بـار  آوردنـد.  به دسـت  ناچیـزی  نتایـج 
دیگـر بـه روشـنی معلـوم شـد کـه هیچ 
طرفـی قادر بـه غلبه به دیگـری از طریق 
جنـگ نیسـت و ایـن جنـگ فقـط از راه 

می شـود.  یک سـره  سیاسـی  سـازش 
دلیـل برگشـت طالبـان بـه میـز مذاکـره 
توقـف  و  بن بسـت  مدت هـا  از  پـس 
ایـن  درک  اگـر  صلـح  گفت وگوهـای 
مسـأله باشـد کـه چـاره ای جـز سـازش 
سیاسـی ندارنـد و گفت وگـو تنهـا گزینه 
اسـت، می تـوان بـه بازشـدن گـره صلـح 
جهانـی  جامعـه  شـد.  امیـدوار  اندکـی 
آتش بـس  پذیـرش  بـه  را  طالبـان  بایـد 
وادار  خشـونت  از  دست برداشـتن  و 
کنـد؛ زیـرا اگـر طالبـان دسـت از جنـگ 
برندارنـد، هیـچ تـالش دیپلماتیک نتیجه 
امتیازهـای  همچنـان  اگـر  نمی دهـد. 
بی حـد و حصـر بـرای طالبان داده شـود، 
آن هـا ایـن را نشـان ضعـف می پندارنـد. 

اکنون فرصت کنار گذاشتن جنگ است. 
ندارد،  برنده  جنگ  که  دلیل  این  به  نه 
مردم  انسانی:  ساده ی  دلیل  یک  به  بلکه 
به سر  مضاعفی  سختی  در  افغانستان 
کرونا  بیماری  طرف  یک  از  می برند. 
این  است.  کرده  تنگ  مردم  بر  را  عرصه 
ابتال  و  میر  و  مرگ  آمار  باالترین  روزها 
ثبت  به  افغانستان  در  کرونا  بیماری  به 
نتیجه ی  در  دیگر،  طرف  از  می رسد. 
افغانستان  در  فقر  جنگ،  و  خشک سالی 
تازه ترین  براساس  می کشد.  فلک  به  سر 
از  سرمایه گذاران  از  بسیاری  برآوردها، 
نتیجه ی  در  فرارند.  حال  در  افغانستان 
در  افغانستان  در  فقر  دامن  وضعیت  این 
حال بزرگ ترشدن است. بر پایه ی گزارش 
تازه ی سازمان غذایی جهان میلیون ها نفر 
از  و  ندارند  غذایی  امنیت  افغانستان  در 
گرسنگی رنج می برند. یعنی بیش از 14 
میلیون نفر. این گزارش به معنای واقعی 
کلمه تکان دهنده و ترسناک است. جنگ 
جاری در افغانستان این وضعیت را بدتر و 

ترسناک تر می کند. 

رسیدگی  کودکان  چالش های  به  نمی تواند 
کند.

نشان  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  آمارهای 
تا  برای 25  پرورشگاه  می دهد که در 490 
30 هزار کودک خدمات ارائه می شود. از این 
میان، بیش از 10 هزار یتیم در 68 پرورشگاه 

دولتی و خصوصی بسر می برند.
نماینده ی  فرهمن،  سوزان  حال،  همین  در 
برای  متحد  ملل  سازمان  وجهی  صندوق 
سال  از  که  گفت  افغانستان  در  کودکان 
2000 میالدی به این طرف، 10 میلیون نفر 
در افغانستان به جمع کودکانی که در حال 
اند،  مکاتب  در  بهبودی  و  بازی  یادگیری، 

اضافه شده است.
شمار  که  گفت  همچنین  فرهمن  خانم 
کودکان دارای رشد خوب در مقایسه به سال 
یافته  افزایش  درصد   24 میالدی،   2004

است.

اجتماعی بیش از 20 سند ملی و بین المللی 
می کند  تطبیق  را  کودکان  حقوق  مورد  در 
و برنامه هایی را برای حمایت از کودکان در 

معرض خطر روی داست دارد.
به گفته ی او، هم اکنون شبکه ی محافظت از 
کودکان در 200 ولسوالی فعالیت می کند و 
ننگرهار  و  بلخ  بامیان،  کابل،  در والیت های 
شده  ایجاد  کودکان  از  حمایت  مراکز  نیز 

است.
در  درگیر  کشوری  افغانستان  که  گفت  او 
جنگ است و از یک طرف کودکان در معرض 
دیگر،  از طرف  و  خطر جمع آوری می شوند 
نتیجه ی جنگ  در  از کودکان  زیادی  شمار 

مهاجر و در معرض آسیب قرار می گیرند. 
معین وزارت کار و امور اجتماعی بر همکاری 
وزارت  این  با  بین المللی  نهادهای  و  مردم 
افغانستان  حکومت  که  گفت  و  کرد  تأکید 
به ویژه وزارت کار و امور اجتماعی به تنهایی 

اداره  آمار  براساس  که  افزود  او  معتادند. 
حمایت از کودکان سازمان ملل )یونیسف(، 
از هر ده کودک در افغانستان، هفت کودک 
کودکان  درصد   48 اند.  مواجه  خشونت  با 
زیر سن ازدواج می کنند. او با استناد به آمار 
کمیسیون حقوق بشر، گفت که 80 درصد 
ازدواج  به  مجبور  افغانستان  در  کودکان  از 

می شوند.
معین وزارت کار و امور اجتماعی در جریان 
در حال حاضر 77  که  صحبت هایش گفت 
لت وکوب  افغانستان  در  کودکان  درصد 
می شوند. به گفته ی آقای جیالنی، 66 درصد 
درصد   36 و  نکرده  فزیکی  رشد  کودکان 

کودکان نیز دچار سوءتغذی هستند.
دارای  کودک  هزار   196 که  افزود  جیالنی 
معلولیت اند و از هر سه کودک روی جاده 

نیز، یکی آن گدا است. 
امور  و  کار  وزارت  که  گفت  او  حال،  این  با 

اطالعات روز: همزمان با روز جهانی کودک، 
اجتماعی کشور می گوید  امور  و  کار  وزارت 
که براساس استراتژی ملی کودکان، در حال 
حاضر بیش از شش میلیون کودک در 23 

کتگوری در معرض خطر قرار دارند.
اجتماعی  امور  معین  جیالنی،  غالم حیدر 
وزارت کار و امور اجتماعی دیروز )سه شنبه، 
کودک  روز  از  تجلیل  مراسم  در  جوزا(   11
در کابل گفت که این تعداد کودکان شامل 
جنگ،  قربانی  بی سرپرست،  یتیم،  کودکان 
درحال  کودکان  مخدر،  مواد  به  معتاد 
یا  و  دیگر  والیت  به  والیت  یک  از  انتقال 
کودکان  دیگر،  ولسوالی  به  ولسوالی  یک  از 
از خارج، کودکان دارای  برگشت داده شده 
عقب ماندگی ذهنی، کودکان دارای معلولیت 

و... می شوند.
آقای جیالنی همچنین گفت که حدود یک 
میلیون کودک در افغانستان به مواد مخدر 

از شش میلیون کودک در معرض خطر، یک میلیون کودک به مواد مخدر معتادند

او تأکید کرده است که این حمله ی طالبان 
هم اکنون دفع شده است.

این  نتیجه ی  در  که  کرده  ادعا  اما  طالبان 
گروه،  این  بمب گذاری شده ی  موتر  حمله ی 
41 نفر به شمول کماندوهای ارتش کشته و 
تعدادی هم زخمی شده اند. ذبیح اهلل مجاهد، 
حمله  این  که  گفته  طالبان  سخن گویان  از 
دولتی  نیروهای  اخیر  حمالت  به  انتقام  در 

راه اندازی شده است.

پولیس بغالن مرکزی انفجار داده و سپس از 
چند استقامت بر این ولسوالی حمله کرده اند.

او تأکید کرد که بیشتر قربانیان در این حمله 
بمب گذاری شده  موتر  انفجار  نتیجه ی  در 

کشته و یا زخمی شده اند.
از سویی هم، او گفت که در جریان درگیری 
در این حمله ی طالبان، پنج جنگ جوی این 
این  دیگر  جنگ جوی  هفت  و  کشته  گروه 

گروه زخمی شده اند.

راه اندازی کرده بودند.
این  کشته شدگان  که  افزود  بشارت  آقای 
حمله شامل یک غیرنظامی و سه نظامی اند.

همچنین به گفته ی او، 28 نفر دیگر به شمول 
نتیجه ی  در  نظامی  و هشت  غیرنظامی   20

این حمله ی طالبان زخمی شده اند.
سخن گوی فرماندهی پولیس بغالن توضیح 
موتر  یک  ابتدا  طالبان  که جنگ جویان  داد 
فرماندهی  قراول  در  را  بمب گذاری شده 

والیت  در  امنیتی  منابع  روز:  اطالعات 
حمله ی  نتیجه ی  در  که  می گویند  بغالن 
ساختمان  بر  طالبان  گروه  جنگ جویان 
فرماندهی پولیس ولسوالی بغالن مرکزی این 

والیت دست کم چهار نفر کشته شده اند.
جاوید بشارت، سخن گوی فرماندهی پولیس 
که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  بغالن 
ساعت  حوالی  را  حمله ی شان  این  طالبان 
6:00 شام دو روز پیش )دوشنبه، 10 جوزا( 

حمله ی طالبان بر فرماندهی پولیس بغالن مرکزی؛ چهار نفر کشته و ۲۸ نفر زخمی شدند

کره کننده ی صلح دولت افغانستان عازم دوحه شدند شماری از اعضای هیأت مذا
صلح نیز هیچ اشاره ای به اسامی اعضای هیأت نکرده است.

ناجیه انوری، سخن گوی وزارت دولت در امور صلح به روزنامه اطالعات روز گفته بود که 
»شماری« از اعضای هیأت مذاکره کننده ی صلح دولت دیروز کابل را به مقصد دوحه 
ترک کرده اند. خانم انوری همچنین گفته بود که متباقی اعضای هیأت مذاکره کننده ی 
صلح دولت هم به زودی و بعد از دریافت اجازه و ویزا و سایر »مسایل« به سایر اعضای 
اسالمی  جمهوری  دولت  میان  مذاکرات  او،  به گفته ی  پیوست.  خواهند  هیأت  این 

افغانستان و گروه طالبان براساس »آجندای قبلی« پیش برده می شود.
مذاکرات صلح میان دولت و گروه طالبان از مدت ها به این طرف متوقف است. با آنکه 
هیأت های مذاکره کننده ی دو طرف در ایام عید باهم دیدار و بر ادامه ی گفت وگوهای 

صلح تأکید کرده بودند، اما این مذاکرات تا کنون از سر گرفته نشده است.

اطالعات روز: شماری از اعضای هیأت مذاکره کننده ی دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
دوحه،  عازم  طالبان،  با  صلح  مذاکرات  سرگیری  از  برای  جوزا(   11 )سه شنبه،  دیروز 

پایتخت قطر شدند.
ابراز  افغانستان در تویتی،  فوزیه کوفی، عضو هیأت مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی 
امیدواری کرده است که آغاز مذاکرات معنادار با گروه طالبان منجر به ختم خون ریزی 

و رنج مردم افغانستان شود.
خانم کوفی تأکید کرده است که در مذاکرات به اراده و صداقت بیشتر نیاز است؛ زیرا به 

گفته ی او، مذاکرات پیش رو برای مردم افغانستان و منطقه حیاتی است.
هنوز مشخص نشده است که کدام اعضای هیأت مذاکره کننده ی صلح دولت افغانستان 
عازم دوحه شده اند. خانم کوفی در این باره جزئیات نداده است و وزارت دولت در امور 

وایل پیشنی سمنگان و شهرداران برحال و قبلی ایبک بازداشت شدند
است که این افراد از سوی ریاست مبارزه با جرایم سنگین این وزارت بازداشت شده اند.
به گفته ی آقای آرین، افزون بر این مقامات شماری از همکاران آنان نیز از جانب ریاست 
مبارزه با جرایم سنگین وزارت داخله بازداشت شده اند. او افزوده است که این افراد به 
اتهام سوءاستفاده از صالحیت های وظیفوی، اجراآت غیرقانونی، غصب امالک دولتی و 

اختالس حدود شش صد میلیون افغانی بازداشت شده اند.

سمنگان  والیت  پیشین  والی  که  می گوید  کشور  داخله ی  امور  وزارت  روز:  اطالعات 
از  سوءاستفاده  به اتهام  والیت  این  مرکز  ایبک،  شهر  پیشین  و  برحال  شهرداران  و 
بازداشت  اختالس  و  دولتی  امالک  غیرقانونی، غصب  اجراآت  وظیفوی،  صالحیت های 

شده اند.
طارق آرین، سخن گوی وزارت امور داخله دیروز )سه شنبه، 11 جوزا( در تویتی گفته 

کرونای شان منفی شود.
اخیرا پاکستان نیز به روی پروازهای خارجی 
وضع  محدودیت  درصد   80 تا  افغانستان 

کرده است. 
اداره  سخن گوی  صالحی،  محمدنعیم 
روزنامه  به  افغانستان  ملکی  هوانوردی 
اطالعات روز می گوید؛ درحالی که پاکستان 
بر پروازهای خارجی افغانستان به مقصد آن 
کشور محدودیت وضع کرده، اما در میزان 
افغانستان  مقصد  به  کشور  آن  پروازهای 

هیچ کاهشی به میان نیامده است.
حال  در  افغانستان  که  است  درحالی  این 
در  است.  کرونا  سوم  موج  درگیر  حاضر 
روزهای اخیر شیوع موج سوم کرونا در این 
دوشنبه  روز  است.  یافته  گسترش  کشور 
افغانستان  در  کرونا  روزانه ی  آمار  باالترین 

ثبت شد.
براساس آمار رسمی وزارت صحت عامه، تا 
کنون بیش از 74 هزار نفر در افغانستان به 
ویروس کرونا مبتال شده اند که از این میان، 
بیش از سه هزار نفر جان داده و نزدیک به 

58 هزار نفر دیگر بهبود یافته اند.

اطالعات روز: سفارت ترکیه در کابل اعالم 
)سه شنبه،  دیروز  از  سر  که  است  کرده 
نیپال،  افغانستان،  از  که  افرادی  11 جوزا( 
سریالنکا،  پاکستان،  هند،  بنگالدیش، 
سفر  ترکیه  به  برازیل  و  جنوبی  افریقای 
 PCR می کنند، باید نتیجه ی منفی تست

کووید19 را با خود داشته باشند.
که  است  آمده  سفارت  این  اعالمیه ی  در 
کووید19   PCR تست  منفی  نتیجه ی 
مسافرت  از  قبل  ساعت   72 دست کم  باید 
این  اعالمیه،  از  نقل  به  باشد.  شده  گرفته 
 14 دست کم  که  کسانی  برای  محدودیت 
یادشده  از کشورهای  را در یکی  اخیر  روز 

بسر برده باشند، نیز قابل تطبیق است.
سفارت ترکیه در کابل در ادامه گفته است 
قرنطین،  روز   14 از  پس  مسافران  از  که 
در  و  می شود  گرفته  کرونا  تست  دوباره 
نباشد،  منفی  تست  نتیجه ی  که  صورتی 

اجازه ی بیرون رفتن را نخواهند داشت. 
قرنطین  تأکید کرده است که  این سفارت 
مسافران مبتال به کووید19 تا زمانی ادامه 
 PCR تست  نتیجه ی  که  داشت  خواهد 

پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان 
را با اهمیت خوانده است.

در  است که دو طرف  وزارت خارجه گفته 
این دیدار در مورد روند صلح افغانستان هم 
این دیدار  اتمر در  آقای  گفت وگو کرده اند. 
صلح  روند  در  انکشافات  آخرین  پیرامون 
افغانستان صحبت کرده و شارژدافیر سفارت 
امریکا در کابل نیز از ادامه ی همکاری های 
داده  اطمینان  صلح  مذاکرات  در  کشورش 

است.
روند  در  پیشرفت ها  پیرامون  همچنین  او 
هم  افغانستان  از  خارجی  نیروهای  خروج 
نیروهای  خروج  روند  است.  داده  معلومات 
آغاز  می  ماه  اول  از  افغانستان  از  خارجی 
 11 تا  روند  این  است  قرار  است.  شده 

سپتامبر سال جاری تکمیل شود.
دعوت امه ی  ویلسون  راس  هم،  سویی  از 
آنتونی بلنکین، وزیر خارجه ی امریکا را به 
محمدحنیف اتمر برای اشتراک در اجالس 
با  مبارزه  جهانی  ائتالف  خارجه ی  وزرای 
ماه  در  نشست  این  است.  سپرده  داعش 

آینده ی میالدی در ایتالیا برگزار می شود.

شارژدافیر  ویلسون،  راس  روز:  اطالعات 
که  می گوید  کابل  در  امریکا  سفارت 
تأمین  برای  همکاری هایش  به  کشورش 
ادامه  کابل  بین المللی  میدان هوایی  امنیت 

می دهد.
نشر  با  کشور  خارجه ی  امور  وزارت 
خبرنامه ای گفته است که شارژدافیر سفارت 
امریکا در کابل این موضوع را دو روز پیش 
)دوشنبه، 10 جوزا( در دیدار با محمدحنیف 

اتمر، وزیر امور خارجه مطرح کرده است.
به  اشاره  با  او  خبرنامه،  از  نقل  به 
میان  امنیتی  جانبه ی  دو  موافقت نامه های 
افغانستان و امریکا گفته است که کشورش 
به همکاری های خود برای توسعه ی سکتور 
میدان هوایی  امنیت  تأمین  به ویژه  امنیتی؛ 

کابل ادامه می دهد.
ادامه ی حمایت  از  همچنین  ویلسون  راس 
کشور  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  از  امریکا 

اطمینان داده است.
و  مالی  حمایت  تداوم  اتمر  محمدحنیف 
آموزشی امریکا با نیروهای دفاعی و امنیتی 
و مساعدت های مالی و انکشافی آن کشور 

یکا به همکاری هایش برای تأمنی  امر
امنیت میدان هوایی کابل ادامه می دهد

ترکیه به مسافران پروازهای هشت کشور 
به شمول افغانستان محدودیت وضع کرد
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است که چرا حکومت انحصاری قومی )قوم خودش( در 
و  مثل گذشته  ها شکوه  دیگر  و  افغانستان ضعیف شده 
جالل الزم را ندارد. این در نزد او یک »مشکل« است. 
حال، اگر او بخواهد این مشکل را »حل« کند و واقعا هم 
بتواند این مشکل را حل کند، حکومت کامال انحصاری 
تک  قومی در افغانستان برپا خواهد شد. مشکل حل شده 
او  است.  نشده  نه. حل  واقعا حل شده است؟  آیا  است. 
فقط آن مشکل را با یک مشکل دیگر بدل کرده است. او 

با خود گفته است: 
»من ترجیح می  دهم تمام اقوام دیگر افغانستان را دشمن 
مقابله  تازه  مشکل  همین  با  و  بسازم  خود  قوم  و  خود 

کنم«.
»حل«  خود  صورت  در  فقط  »حل«  آن  که  می  بینیم 
فرد  که  است  دیگری  »مشکل«  خود  باطن  در  و  است 
مورد بحث ما نمی  تواند نادیده  اش بگیرد یا از یک تعامل 

پرهزینه با آن بگریزد. 
توجه به این ماجرای حل کردن و بدل کردن از این جهت 
مهم است که هر بار که می  خواهیم مشکلی را حل کنیم، 
در روشنی این دریافت می  توانیم از خود بپرسیم که واقعا 
من در پی چه هستم و از حل این مشکل به کجا می  رسم. 

ابتدا می  پذیریم که حل کردن یک مشکل در واقع همان 
بدل کردن یک مشکل با مشکل دیگری است، می  توانیم 

کل چشم  انداز را روشن  تر ببینیم. 
جنجال  های  از  مهمی  پاره  ی  کشوری،  کالن  سطح  در 
ما ناشی از همین نگرش »حل  محور« است. این نگرش 
با  می  توان  و  دارند  ما حل  که مشکالت  می  گوید  ما  به 
کفایت و درایت الزم به آن حل رسید و آن مشکالت را 
اگر همین  درحالی که  گذاشت.  پشت سر  برای همیشه 
کنیم،  صورت  بندی  متفاوتی  شکل  به  را  »حل  خواهی« 
صورت تازه  اش این می  شود: شما ترجیح می  دهید به جای 
پاسخ  کنید؟  مقابله  جانشین  با چه مشکل  این مشکل 
به این سوال نمی  تواند این باشد که من می  خواهم کال 
نمی خواهم  را  دیگری  هیچ مشکل  و  مشکلم حل شود 
جانشین این مشکل شود. چرا این پاسخ درستی نیست؟ 
به خاطر این که زندگی در این جهان و تعامل با منابعش 
به این پاسخ اجازه نمی  دهد. قول مشهوری در انگلیسی 
هم  که  بخواهید  نمی  توانید  شما  می  گوید  که  هست 

کیک  تان را داشته باشید و هم آن را خورده باشید. 
مثالی بدهم:

تصور کنید که یکی از میهن  پرستان افغان از این ناراحت 

سخیداد هاتف

فرض کنید می  خواهید ماه آینده دختر هفت ساله  ی خود 
را در کورس آموزش زبان خارجی شامل کنید؛ اما برای 
»مشکل«  یک  اینجا  ندارید.  را  الزم  پول  نیکو  کار  این 
هست که می  خواهید حلش کنید. فعل »حل کردن« در 
گفتار روزمره  ی ما زیاد استفاده می  شود. علتش این است 
که در هر مورد که با مشکلی برمی  خوریم )و این موارد 
حل  را  مشکل  آن  می  خواهیم  می  کنند(،  بروز  پیوسته 
کنیم. آن  هایی که خوشبین  تر هستند، باورشان این است 

که هر مشکلی حلی یا راه حلی دارد. 
حال، اگر نگاه دقیق  تری به مشکالت حل  شده  ی زندگی 
حل  کمتر  مشکالت  که  درمی  یابیم  بیندازیم،  خود 
می شوند و اغلب بدل می  شوند. به این معنا که ما یک 
خالص  آن  شر  از  آن که  برای  و  برمی  گیریم  را  مشکل 
شویم، سنگینی و هزینه  ی آن را به جای دیگری از زندگی 
خود منتقل می  کنیم و اسم این انتقال را »حل کردن« 
که  می  دهیم  را  الف  مشکل  دیگر،  بیانی  به  می  گذاریم. 
برود و نباشد و دست از سر ما بردارد و در عوض مشکل 
ب را می  گیریم که بیاید و ذهن و روان و دست و جیب و 
وقت و منابع موجود ما را مشغول خود کند. مشکل الف 

حل کردی یا بدل کردی؟
را با مشکل ب بدل می  کنیم. 

اگر شما بایسکل خود را بفروشید و پول آموزش دخترتان 
در کورس زبان را بپردازید، مشکل ثبت نام و ورود او در 
کورس زبان را »حل« کرده  اید. اما دیگر بایسکل ندارید. 
اما بدون  از سر شما برداشت.  آن مشکل رفت و دست 
نیک که  برد.  با خود  را هم  بایسکل شما  نرفت.  هزینه 
در  اما  است،  »مشکل«  نوعی  خود  »حل«  آن  بنگرید 

لباس مبدل. 
اکنون، می  توان پرسید که گیرم چنین باشد، توجه به این 

نکته چه ارزشی دارد؟ 
ارزش این نکته زمانی آشکار می  شود که با این گونه  ی 
گفتار واقعا فاصله بگیریم. یعنی به جای این که بگوییم 
»این مشکل را چه گونه حل کنیم؟« از این بیان استفاده 
کنیم: »این مشکل را با چه مشکل دیگری بدل کنیم؟« 
این بیان دومی روشن می  کند که هر »حل کردنی« در 
را  مشکلی  وقتی  است.  کردن«  »بدل  از  نوعی  اساس 
»حل« می  کنیم، خاطرمان آسوده می  شود و دیگر توجه 
نمی  کنیم که چیز دیگری را در جای دیگری بیجا کرده 
باشیم که بعدا حتما باید آن »بیجا شدن« را به عنوان یک 
مشکل تازه حل کنیم و همین طور. اما وقتی که از همان 

چمش انداز ثبات و امنیت؛ 

مشکل افغانستان، مشکل منطقه و جهان است
و نیاز به ترمیم زخم های بازشان، همه فرصت ها 

از دست رفتند.«
فرهنگ  شد،  یادآور  زاولستانی  آقای  چنانچه 
تدریج  به  از مجازات در کشور  قوی مصونیت 
نتیجه ی  گرفت.  شکل  و  دواند  ریشه  بیشتر 
واضح آن فرسایش بیشتر حرمت زندگی انسان 
از  صلح  توسعه  و  سازندگی  تالش های  و  بود 
تجدید  حقیقت،  شفابخشی،  اصلی  هدف 
ابزاری  به عنوان  دولت  اصالحات  و  محاسبه 
گرفت:  فاصله  درگیری  اصلی  علل  رفع  برای 
»از این تجربیات تلخ هیچ درسی آموخته نشد. 
ایاالت متحده و  مذاکرات صلح در دوحه بین 
طالبان در غیاب کامل مردم و دولت افغانستان 
انجام شد و متأسفانه جامعه مدنی افغانستان، 
مشارکت  و  جنگ  قربانی  میلیون ها  جوانان، 
حداقلی  مقیاس  در  هم  هنوز  افغانستان  زنان 

است.«
ذینفعان  زاولستانی  آقای  سخنان  بنیاد  بر 
سیاسی  اراده  افغانستان  صلح  مذاکرات  اصلی 
قوی برای تحقق صلح پایدار و عادالنه ندارند. 
قوی  مدنی  جامعه  لطف ظهور  به  که  هرچند 
در افغانستان، رسانه های آزاد و از همه مهم تر 
جمعیت جوان که از تمام پتانسیل ها، توانایی ها 
می تواند  و  است  برخوردار  منطقی  بینش  و 
کند،  تبدیل  متفاوت  مکانی  به  را  افغانستان 
تاکنون نمایندگی، چشم انداز و ایده های آن ها 
برای توسعه کشور، به طور مداوم نادیده گرفته 

شده است.
و  بشر  حقوق  سازمان  اجرایی  مدیر  باور  به 
بخشیدن  تحقق  برای  افغانستان،  دموکراسی 
به رویای مردم افغانستان و داشتن یک کشور 
و  جدید  رهبری  که  است  مهم  صلح آمیز، 
منطقه ای ظهور  و  ملی  در سطح  تفکر جدید 
و  رویکردها  تدوین  و  ایجاد  بدون  چون  کند؛ 
بشر،  حقوق  بر  مبتنی  جدید  چارچوب های 
صلح و ثبات در افغانستان و منطقه امکان پذیر 
نیست: »جوانان و جامعه مدنی در هر دو کشور 
پاسخ گویی  برای  را  خود  دولت های  می توانند 
دو  بین  همزیستی  و  دهند  قرار  فشار  تحت 
ملت را امکان پذیر کنند و این نیاز به رهبری و 
چشم انداز جدید دارد که متأسفانه در چندین 
شاهد  کشور  دو  از  یک  هیچ  گذشته  دهه 
رهبری  می توانیم  هم  هنوز  اما  نبوده اند.  آن 
دولت ها را تحت فشار قرار دهیم، زیرا گسترش 
درگیری در افغانستان و ادامه رنج مردم در هر 
دو طرف خط دیورند تجربه تلخی برای مردم 
افغانستان و پاکستان بوده است.  و دولت های 
با  باید  و  روبه روییم  مشترکی  تهدیدات  با  ما 
تهدیدهای مشترک  این  یک دیدگاه مشترک 
را برطرف کنیم. همکاری واقعی بین دو دولت 
جامعه  بین  بیشتر  تعامل  و  گفت وگو  باعث 

مدنی افغانستان و پاکستان می شود.«

تنهایی  به  کشوری  نیست  نیاز  دیگر  کنند، 
تروریسم  با  مبارزه  صرف  را  خود  مالی  منابع 
کند و همه می توانند این منابع را صرف توسعه 

و رفاه کشورشان کنند.
مستقل  کمیسیون  پیشین  رییس  روایت  به 
حقوق بشر افغانستان مواد مخدر مشکل بزرگ 
دیگری است که به بی ثباتی و ناامنی به صورت 
متضرر  را  دنیا  تمام  و  می زند  دامن  گسترده 
می کند: »نقض حقوق بشر که اغلب منجر به 
از مرزها  گسترش مهاجرت و عبور غیرقانونی 
افغانستان  در  که  نیست  مشکلی  نیز  می شود 
و  منطقه  کشورهای  نخست  گام  در  بماند. 

سپس تمام جهان را متضرر می کند.«

و  همسایه  کشورهای  مسئولیت پذیری 
قدرت های منطقه ای

آقای کلدیا به عنوان کارشناس مسایل نظامی، 
باورمند است که همسایگان افغانستان و دیگر 
را  باید نقش خود  بازیگران مرتبط در منطقه 
افزایش دهند. به گفته ی وی حمایت از دولت 
کابل بسیار مفید است و می تواند تأثیرات مثبتی 
برای حاکمیت در افغانستان و همچنین به طور 
ضمنی، در امنیت منطقه ای تأثیر داشته باشد: 
ارزشمندی  ظرفیت  پاکستان  من،  تجربه  »از 
دارد. ما از سایر تجربیات مشابه آموخته ایم که 
است.  حیاتی  صلح  و  رفاه  ثبات،  برای  امنیت 
کاهش  حداقل  یا  پایان دادن  برای  بنابراین 
نظامیان،  و  غیرنظامیان  تلفات  توجه  قابل 
و  روشن فکران  نگاران،  روزنامه  قضات،  ترور 
مقامات حکومتی، ادامه کمک به نیروهای دفاع 
حمایت  برای  من  است.  مهم  افغانستان  ملی 
کابل،  در  دولت  و  غیرنظامیان  از  همه جانبه 
می توانند  افغان ها  تنها  که  معتقدم  به شدت 
تقاضا  اما  کند.  تأمین  خود  کشور  در  را  صلح 
است  دلیل  این  به  برای کمک جامعه جهانی 
که فضای امنیتی جهان کنونی بسیار پیچیده 
با  به سادگی  ما نمی توانیم  و  و خطرناک است 
همه ی  شویم.  روبه رو  پیش  سال   19 شرایط 
وضعیت چقدر  این  مدیریت  که  می فهمیم  ما 
دشوار است و اثبات این که افغان ها بتوانند از 
پس این شرایط برآیند، آسان نیست. قطعا باید 
منطقه ای  کشورهای  به عنوان  ما  همه  توسط 
و جامعه بین المللی حمایت شود. ما می دانیم 
ماه سپتامبر  در  نیروهای خارجی  عزیمت  که 
ممکن است طالبان را توانمند کند، اما همه ی 
ما برای مدیریت اوضاع باید دست به دست هم 

بدهیم.«
منطقه ای  بازیگران  نقش  درباره ی  سمر  خانم 
در ایجاد ثبات در کشور گفت ما بدون این که 
فرصت انتخاب داشته باشیم، همسایه ایم و باید 
کنیم  برقرار  بیشتری  تفاهم  همسایه  دو  بین 
کرد:  زندگی  نمی توان  تفاهم  این  بدون  زیرا 

برای  فقط  نه  افغان ها،  برای  فقط  »نه  دارد: 
منطقه، بلکه برای تمام جهان این چالش وجود 
دارد. تجدید حیات خشونت یکی از آن هاست 
که عواقب سختی برای افغانستان، برای منطقه 

و امنیت جهانی به دنبال دارد.«
این استاد اکادمی ملی اطالعات رومانیا یادآور 
شد، به غیر از طالبان یک اجماع گسترده وجود 
دارد که این چالش ها راه حل های نظامی ندارد. 
به مذاکره بسیار مهم  بنابراین ترغیب طالبان 
است و برای این امر، نه تنها ایاالت متحده بلکه 
ناتو، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد نیز باید 
به حمایت قاطع خود از افغانستان و روند صلح 
که با توافق نامه طالبان ایاالت متحده و بیانیه 
مشترک ایاالت متحده و افغانستان آغاز شده 
است، ادامه دهند. »پشتیبانی عملی و ملموس 
و  بشردوستانه  اقتصادی،  کمک های  جمله  از 
امنیتی در یک رویکرد هماهنگ از راه حل های 

پیشنهادی است.«
سازمان  کل  دبیر  مشاوران  عضو  سمر،  سیما 
رییس  و  داخلی  بیجاشدگان  امور  در  ملل 
گفت  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  پیشین 
که مرکز شماری از مشکالت ممکن است در 
منطقه  به  گسترش شان  اما  باشد،  افغانستان 
و جهان سرایت خواهد کرد و به همین دلیل 
افغانستان مشکل کل منطقه و جهان  مشکل 

است.
یکی از مشکالتی که از دید خانم سمر می تواند 
کند،  و جهان سرایت  منطقه  به  افغانستان  از 
افغانستان  در  که  است  تروریستی  گروه های 
کافی  قدر  به  همین که  می شوند.  تقویت 
و  منطقه  کشورهای  سایر  به  شوند،  قدرتمند 
جهان نیز می رسند، درحالی که اگر کشورهای 
تروریسم همکاری  محو  در  منطقه  و  همسایه 

فاطمه فرامرز

از آن جا که چگونگی ثبات و امنیت در افغانستان 
کل منطقه را متأثر می کند، کشورهای منطقه 
روند صلح،  افغانستان،  امنیتی  وضعیت  نگران 
نقش  و  تروریستی  گروه های  فعالیت  تجدید 
دوره ی  در  ثبات  ایجاد  در  منطقه  کشورهای 
متحده  ایاالت  نظامی  نیروهای  خروج  از  پس 
انستیتیوت  مناسبت،  همین  به  اند.  ناتو  و 
یک  میزبان  آباد  اسالم  منطقه ای  مطالعات 
امنیت  عنوان »چشم انداز  زیر  مجازی  نشست 
و ثبات در افغانستان« بود. رحیم اهلل یوسفزی 
میزبان،  پاکستانی  شناخته شده  روزنامه نگار 
رییس  سمر،  سیما  رومانیا،  از  کلدیا  فلوریان 
پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر و جواد 
زاولستانی، رییس اجرایی سازمان حقوق بشر 
نشست  این  مهمانان  افغانستان  دموکراسی  و 

بودند.

مشکل افغانستان، مشکل منطقه و جهان 
است

اطالعات  ملی  آکادمی  استاد  کلدیا،  فلوریان 
این که  کنار  در  گفت  نشست  این  در  رومانیا 
از  جدید  ثقل  مرکز  به  آسیا  جنوب  منطقه 
ایاالت  قدرت تبدیل شده است، تصمیم اخیر 
افغانستان  از  خروج  درباره ی  ناتو  و  متحده 

اهمیت ویژه ای دارد.
جهانی  جنگ  هزینه  کلدیا  آقای  گفته ی  به 
که  داشته  فروانی  جانی  تلفات  تروریسم  علیه 
برای غرب بیش از 3500 تن و برای افغانستان 
بسیار بیشتر بوده است و تردیدی نیست که با 
توجه به شرایط پیچیده داخلی در افغانستان، 
مردم  و  دولت  پیش روی  بزرگی  چالش های 
قرار  نیز  جهانی  جامعه  همچنان  و  افغانستان 

افغانستان  در  ثبات  نخواهیم،  یا  بخواهیم  »ما 
نه تنها بر کشورهای منطقه بلکه بر کل جهان 
ما  که  است  واقعیتی  این  دارد.  تأثیر مستقیم 
نمی توانیم آن را انکار کنیم. واقعیت این است 
که اگر خانه ی همسایه آتش گرفته باشد و ما 
در برابرش بی تفاوت باشیم، این آتش به خانه 
انکارناپذیر  واقعیت  رسید.  خواهد  نیز  ما  خود 
دیگری نیز وجود دارد که ما باید با گفت وگو 
این واقعیت،  انکار  مشکالت را حل کنیم زیرا 

نمی تواند مشکل ما را حل کند.«
سازمان حقوق  اجرایی  مدیر  زاولستانی،  جواد 
بشر و دموکراسی افغانستان، مهمان دیگر این 
گفت وگوهای  که  دارد  اطمینان  گفت  نشست 
منطقه ای درک مردم از فرصت ها و تهدیدهای 
بهبود  را  منطقه  در  ثبات  و  صلح  مشترک 
می بخشد و همچنین به بسیج بهتر منابع در 
میان دانشگاهیان، پژوهشگران و اعضای جامعه 
مدنی در افغانستان و پاکستان کمک می کند: 
»من واقعا امیدوارم که نتیجه نهایی - هرچند 
نه به این زودی ها - تفکر، چشم انداز و رهبری 
مسالمت آمیز  همزیستی  ثبات،  برای  جدید 
منطقه  مردم  که  باشد،  منطقه  در  رفاه  و 
شایسته ی آن هستند و از تمام ظرفیت تحقق 

این اهداف، برخوردارند.«
مردم  جست وجوی  زاولستانی  آقای  باور  به 
زندگی  و  عدالت  یافتن صلح،  برای  افغانستان 
کنار  در  و  دیگر  جوامع  میان  در  آبرومندانه 
سایر ملل در دنیای امروز هرگز متوقف نشده 
و  خشونت  معرض  در  این که  وجود  با  است 
و  آرزوها  دارند،  قرار  جنگ  از  ناشی  عوارض 
امیدهای شان بارها با موانع غیرقابل حل روبه رو 
شده است که این موانع رنج مردم افغانستان را 

تداوم بخشیده است.

به  منجر  سیاسی  نخبگان  میان  معامله 
صلح نمی شود

سازمان حقوق  اجرایی  مدیر  براساس سخنان 
بشر و دموکراسی افغانستان بیش از چهار دهه 
درگیری و تالش های ناموفق برای ایجاد صلح 
واقعیت است که  این  بر  افغانستان گواهی  در 
هرگونه تالش صلح که به طور واقعی و ماهوی 
تنها معامله  را شامل نشود و  افغانستان  مردم 
نخواهد  همراه  به  را  صلح  باشد،  نخبگان  بین 
داشت: »به رغم ظهور یک فضای کامال متفاوت 
پس از سقوط طالبان در اواخر سال 2001 و 
امیدهای زیاد مردم افغانستان برای پایان دادن 
رقابت های  با  متأسفانه  رنج،  دهه  چند  به 
و  طراحی  در  موفقیت  عدم  نخبگان،  سیاسی 
حاکمیت  ساختارهای  و  سازوکارها  توسعه 
همه،  از  مهم تر  و  دموکراتیک  و  مشارکتی 
بی توجهی به میلیون ها قربانی جنگ در کشور 
و خواسته های آن ها برای عدالت و پاسخ گویی 
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غضب  گفتند  کردند.  برخورد  همین گونه 
مطلقا  گفتند  است،  کفار  باالی  بر  خداوند 
بر سر  کفار  دام  گفتند  است،  و کذب  دروغ 
ایدئولوژی زدگی  ولی   ... و  است  مسلمانان 
برای آن ها مجالی آن را نداد تا به واقعیت های 
موجود در جهان و آمار مرگ و میر شهروندان 

کشور ببینند.

برزخ  در  افغانستان  دینی  علمای 
تصمیم گیری

مهم  تصمیمات  همه  که  در کشوری  اگرچه 
گرفته  کشور  از  بیرون  در  سرنوشت ساز  و 
شده و باالی مردم تطبیق می گردد، بی آنکه 
سود و منفعت مردم و کشور مد نظر باشد، 
نتیجه ی  به  منتهی  داخلی  تصمیم  نوع  هر 
و  دینی  عالمان  اما  شد.  نخواهد  مطلوب 
مذهبی افغانستان با توجه به قدرتی کالمی و 
اجتماعی که در میان مردم دارند تا این جای 
کار نتوانسته اند در یک مورد تصمیم قاطع و 
جامع بگیرند. در این صنف، انگشت شمارند 
کسانی که در گفتار و رفتارشان موضعی به 
معنای واقعی کلمه »دینی و اسالمی« بگیرند. 

در  گذشته  ماه  که  کرد  فراموش  است،  راه 
»اگر  گفت  و  آمد  بود.  گفته  چه  کرونا  باره 
مؤمنی در اثر کرونا فوت کند، شهید شده و 
به بهشت می رود و اگر کافری بمیرد، حرام 
شده به جهنم می رود. بنابراین، مؤمن از این 
وسیله ی  او  برای  زیرا  بترسد  نباید  ویروس 
چون  بهراسد،  باید  کافر  و  است  رحمت 
برایش ابزار هالکت است« )سخنرانی مولوی 
انصاری در جمع نمازگزاران، حمل 1399(. تا 
این جای کار، تنها یک دلیل داشت )مخالفت 
با قرنطینه کردن شهر هرات( اما هنگامی که 
معرض  در  و  رسید  اوجش  به  کرونا  بیماری 
قضاوت مردم و رسانه ها قرار گرفت، دستی بر 
گفته های گذشته ی خویش زد و گفت مردم 
باید به سفارشات و توصیه های پزشکان گوش 
داده و عمل کنند. این اعتراف زمانی بود که 
و  روحانیون  از  شماری  دید  خود  چشم  به 
بیماری  اثر  به  هم  دینی سال خورده  عالمان 

کرونا در گذشتند.
به همین ترتیب اکثریت مطلق عالمان دینی 
پزشکان  توصیه های  به  تن  هم  راه  پایان  تا 
و دستورالعمل های حکومت ندادند. به عنوان 

از  می کنند.  بی پناهی  احساس  اینک  مردم 
لحاظ است که وقتی حکومت تالش  همین 
می کند نقشه ی راه نشان بدهد، مردم به آن 
نقشه به دیده ی شک و تردید می نگرند و در 

نهایت راه خودشان را در پیش می  گیرند.
در  ایدئولوژی  اصالتا  ایدئولوژی زدگی:  ج( 
غرب پدید آمد و خاستگاه این مفهوم غرب 
وارد  مفهوم  این  که  روزگاری  آن  از  است. 
تا امروز به طور طبیعی  ادبیات سیاسی شد 
است.  شده  مفهومی  تحوالت  دست خوش 
گاهی  و  اندیشه  و  مکتب  عنوان  به  »گاهی 
به معنای توهم وپندارهای بدون مبنا و پایه 
مطرح شده است. در ابتدا واژه ایدئولوژی بار 
یک  منزله ی  به  و  نداشته  مطلوبی  معنایی 
می رفت.  کار  به  ایدئولوگ ها  باب  در  طعن 
سرگرم  که  می شد  اطالق  کسانی  به  یعنی 
نمی بینند.   را  اقعیت ها  و  و  خویشند  اوهام 
ناپلئون ایدئولوژی را بدین معنا به کار می برد. 
به  مارکس  تفکر  کادر  در  ایدئولوژی  بعدها 
یکی از ارکان مهم معرفت شناسی مارکسیسم 
این مفهوم  افغانستان  اما در  مبدل گردید.« 
در دوره ی شاهی ظاهر شاه در میان حلقات 
انقالب  روشنفکری مطرح گردید و در زمان 
و  سیاست مداران  تن  بر  لباسی  1357رسما 
تئوری،  رهگذری  از  شد.  کشور  حاکمان 
افغانستان  کتاب خوان  و  روشنفکری  حلقات 
این مفهوم را از مرحوم علی شریعتی گرفتند. 
دست نشانده ی  حکومت  شکست  از  پس  اما 
همه   ،)1367( افغانستان  در  کمونیستی 
آن  تبعات  که  شدند  انقالبی گری  فاز  وارد 
با  تا هنوز  و  بود،  ویرانگر داخلی  جنگ هایی 

مردم این کشور دست به گریبان است. 
اگرچه دولت ایدئولوژیک کمونیستی از میان 
ایدئولوژی زده  را  همه  رفته رفته  اما  رفت 
انحصارطلب،  مطلق گرا،  را  همه  یعنی  کرد. 
خشونت  شیفته ی  نهایت  در  و  نقد  دشمن 
به بار آورد. یکی از کارکردهای ایدئولوژی را 
و  »به خودی  و جامعه  تقسیم کردن جهان 
که  کسی  هر  طبیعتا  گفته  اند.  خودی«  غیر 
آنجا  و  کرده اند  ترسیم  آن ها  که  دایره ی  از 
قرار دارند، بیرون باشد، مورد پذیرش نیست. 
مردم افغانستان روزگاری درازی است که با 

این روش به پیش می روند. 
افغانستان، عالمان  اکثریت مطلق شهروندان 
دینی و حتا روشنفکران این کشور نسبت به 
ایدئولوژیکی  و  مطلق گرایانه  نگاه  موضع شان 
دارند. به همین دلیل وقتی چیزی از بیرون 
سیاسی  بوی  و  رنگ  نخست  گام  در  بیاید، 
ترفندی  که  می کنند  فکر  دوما  می گیرد. 
این جا  باشد.  مهم  نمی تواند  و  است  مجازی 
کرونا  ویروس  ورود  با  مردم  اعظمی  بخشی 

درجه ی  امروز  حکومت:  به  بی باوری  ب( 
بی باوری مردم نسبت به حکومت شان، شاید 
در تاریخ این کشور بی سابقه باشد. دو مسأله 
میان  در  را  حکومت  به  بی باوری  زمینه ی 
است؛  ساخته  مساعد  کشور  این  شهروندان 
آن ها  امور.  متولیان  و  حاکمان  خود  نخست 
خود در قطاری که سوارند و آن را مدیریت 
می کنند، باور ندارند، پول مأموریت شان را به 
دلیل بی باوری در بانک های داخلی نمی گذارند 
بانک های  در  و  می فرستند  بیرون  به  بلکه 
 99 خانواده های   می کنند.  ذخیره  اروپایی 
درصد مقامات و سیاست گران افغانستانی در 
افغانستان زندگی نمی کنند، فرزندان همه ی 
آموزش  و  تحصیل  از کشور  بیرون  در  آن ها 
می بینند و حتا اکثریت آن  خانواده ها،   پس از 
ختم دوره آموزش، برای فرزندان شان،  اجازه 
خود  که  نمی دهند،  را  کشوری  به  برگشت 

حاکم آنند.
این  از  بسیاری  که  می دانند  همه  دوم، 
سوی  از  و  دارند  مأموریت  این جا  حاکمان 
که  همین  شده اند،  گماشته  بیرونی ها 
بستره شان  و  بار  شود،  تمام  مأموریت شان 
می روند  کشوری  همان   به  و  می دارند  بر  را 
قبال  آن ها  چون  هستند.  آن جا  شهروند  که 
و  بی اعتماد  مردم  به  نبودند،  مردم  میان  در 
برنامه  و  به کار  بی باورند و مردم هم نسبت 
و سخنان  آن   ها هم بی باور شده اند. در این جا 
افغانستان دو دهه  مردم  نیست،  مردم  عیب 
فریب  و  دروغ  آدم ها جز  از همین  که  است 
نشنیده اند.  دیگری  چیزی  خویش خوری  و 
گفتند دولت مردم ساالر و مشروع می سازیم، 
اشتغال زایی  گفتند  درآمد.  آب  از  آن  عکس 
اوج  به  فقر  و  بی  کاری  برعکس،  می آوریم، 
ناامنی  می آوریم،  امنیت  گفتند  رسید.  خود 
شفافیت  گفتند  یافت.  گسترش  روزبه روز 
فرا  را  همه جا  اختالس  و  فساد  می آوریم، 
گرفت. این ها و ده ها مسأله ی دیگر را مردم 
دیدند و شنیدند. سرانجام اعتمادشان نسبت 
به حاکمان و دستگاه حکومت نیز سلب شد. 
هنگامی که ویروس کرونا به افغانستان آمد، 
حکومت از مردم خواهش کرد که قرنطینه را 
رعایت نموده و در خانه های تان بمانید، مردم 
وقتی  حکومت  نکردند.  اعتماد  حکومت  به 
مردم  کرد،  منشتر  را  کرونا  مبتالیان  آمار 
در  خواست،  مردم  از  حکومت  نکردند.  باور 
صورتی که عالیم بیماری را داشته باشند، به 
فالن درمانگاه مراجعه نمایند، اما مردم به آن 
درمانگاه اعتماد نکردند و نرفتند. این مسائل 
می رساند که فاصله میان حکومت کنندگان و 
حکومت شوندگان روزبه روز بیشتر شده است. 

و  پاکستان  از  سر  یا  برنامه ی شان  عقبه ی 
عربستان درمی آورد ویا دستگاه حکومت، اما 
همه ی آن ها را به نام »شریعت ناب محمدی« 
به خورد مردم می  دهند. این سردرگمی گاهی 
باعث می شود که هر روز موضع عوض نموده 
و گاها در مخالفت با دیدگاه اولی شان حکم 
مجیب  مولوی  نمونه  عنوان  به  کنند.  صادر 
گازرگاه  مسجد  خطیب  انصاری،  الرحمان 
به  کرونا  ویروس  رود  و  ابتدای  در  هرات، 
کشور، آن را بشارت برای مؤمنان و انذار برای 
اما وقتی دید که کرونا روزانه  کافران خواند 
را در هرات می گیرد، موضع  انسان  جان ده 
مسلمان های  کرونا  که  گفت  و  کرد  عوض 
گناهکار و فاسق را می گیرد نه مؤمنین پاک و 
صادق را: »من می خواهم باربار تأکید کنم که 
ویروس کرونا عذاب است برای کفار، اخطار و 
تنبیه است برای فساق و فجار و رحمت است 
مسلمانانی  ای  شایسته.  مسلمان  برای  برای 
ویروس کرونا  را  تو  و  افتادی  بستر  که روی 
گرفته است، بدان که این مرض رحمت است 
گناهان  کفاره ی  ثمره ی  که  بدان  تو،  برای 
در  فاجعه ای  که  دید  وقتی  اما  توست.« 

عوامل یب احتیاطی هشروندان افغانستان 
در برابر ویروس کروان )2(

عبدالمنان دهزاد

 1995( طالبانی  نظام  ساله ی  پنج  دوره ی 
برای  آزادانه  نمی توانستند  زنان  2001م(   –
کار در بازار از خانه بیرون شوند و دست به 

سرمایه گذاری و تجارت بزنند. 
تاکنون برآیند روند صلح حکومت با طالبان 
و  خشونت  ناامنی،  دامنه ی  که  است  این 
است  یافته  افزایش  هدفمند  کشتارهای 
و  تجارت  بخش  به  بزرگی  آسیب های  و 
زنان  سرمایه گذاری  به ویژه  سرمایه گذاری 
کنار چالش های  در  ناامنی  است.  وارد کرده 
فرهنگی و اجتماعی که وجود دارد مشکالت 
دوبرابر  را  تجارت پیشه  و  کارآفرین  زنان 
اتاق  تجاری  منابع  مرکز  رییس  است.  کرده 

است  قرار  سال   20 از  پس  افغانستان اند. 
در  و  مذاکره  وارد  با حکومت  طالبان  دوباره 
هنوز  که  گرچند  شود.  سهیم  نظام  تشکیل 
مشخص نیست روند صلح حکومت با طالبان 

به نتیجه ی ملموسی خواهد رسید یا نه. 
طالبان  با  روند صلح حکومت  در  ابهام   بنابر 
بازار  در  زنان  کاروبار  آینده  ی  از  نگرانی  نوع 
نیز  قدرت  در  طالبان  شریک شدن  از  پس 
است.  شده  ایجاد  زن  حقوق  فعاالن  میان 
تأکید  همواره  زن  حقوق  فعاالن  گرچند 
بخش ها  تمام   در  زنان  وضعیت  که  کرده اند 
گشت  برنخواهد  پیش  سال   20 وضعیت  به 
در  آنان حفظ خواهد شد.  و دست آوردهای 

به  افغانستان  زنان  صنایع  و  تجارت  اتاق 
اطالعات روز می گوید که در یک سال اخیر، 
از میان دوهزار و 741 زن تجار، سرمایه گذار 
آنان  بیشتر  سرمایه گذاری های  و صنعت کار، 
با خطر بسته شدن و رکود روبه رو شده است. 
نتایج پژوهش نشان داده است  این میان  از 
بیش  شامل  که  آنان  درصد  شش  کار  که 
کامال  می شود  سرمایه گذار  و  تاجر   160 از 
از  دیگر  زیادی  تعدادی  است.  شده  بسته 
سرمایه گذاری ها گاهی که بسته هم شده اما 
باز  دوباره  زنان  خود  مقاومت  و  پشت کار  با 

شده است. 
پس از سرنگونی رژیم طالبان در سال 2001 

لیاقت الیق

که  است  داده  نشان  پژوهش  یک  نتیجه ی 
سرمایه گذار  تاجر،  ده ها  اخیر  سال  یک  در 
و صنعت کار زن در افغانستان بر اثر ناامنی، 
عدم دسترسی به بازار، محدودیت های شیوع 
کامال  را  کارشان  مالی  چالش های  و  کرونا 
و  تجارت  اتاق  مسئوالن  داده اند.  دست  از 
صنعت زنان افغانستان می گویند که در یک 
سال اخیر چالش ها در برابر سرمایه گذاران و 
صنعت کاران زن دوبرابر شده است. به همین 
دلیل بخش بزرگی از سرمایه گذاری های زنان 

متوقف و با رکود روبه رو شده است. 
سعیده فقیرزاده، رییس مرکز منابع تجارتی 

تالش  افغانستان،  در  جدید  نظام  برپایی  و 
بازار  وارد  نیز  افغانستان  زنان  شده است که 
چرخه ی  در  و  شده  سرمایه گذاری  و  کار 
اثر  بر  مدت  این  در  شوند.  سهیم  اقتصاد 
چالش های  و  خشونت  افزایش  ناامنی ها، 
با  تجارت پیشه   زنان  اجتماعی،  و  فرهنگی 

دشواری های زیادی روبه رو بوده اند. 

دشواری رو به افزایش
زنان  فعالیت  برابر  در  دشواری ها  اکنون 
تجارت پیشه در حالی افزایش یافته است که 
نیروهای خارجی به شمول نظامیان امریکایی 
از  خروج  حال  در  و  کرده  صلح  طالبان  با 

زنان در بیشتر والیات دسترسی مستقیم به بازار ندارند. 
محصوالت زنان از سوی مردان به بهای ناچیز خریداری شده 
و توسط مردان به بازار عرضه می شود. زنان تجارت پیشه و 
صنعت کار به ویژه در والیات و روستاها بنابر محدودیت های 

تحصیلی و آموزشی آگاهی کافی درباره ی بازاریابی نیز ندارند. 

پاکستان به کرات 
ثابت کرده که نیت ها و 
اهداف شوم، مخرب و 
ویرانگری در خصوص 
افغانستان دارد. اما 
باز هم شیطانی بودن 
نوع نگاه و رویکرد و 
دخالت های اسالم آباد 
در امور افغانستان، 
چیزی از تعیین کنندگی 
و اجتناب ناپذیربودن 
گفت وگو و در نهایت 
توافق با این کشور 
نمی کاهد.

زانن و تجارت در افغانستان؛ 

در یک سال اخیر چالش ها دوبرابر 
شده است
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بخش تولید مواد پالستیکی، آرد، لبنیات و چندین خط تولیدی 
دیگر سرمایه گذاری کرده است.

روز می گوید که وجود فساد  اطالعات  روزنامه  با  او در گفت وگو 
در گمرک هرات باعث شده است که از شمار نیروی کار در این 
کارخانه ها بکاهد: »در گمرک هرات همیشه فساد وجود داشته و 
این فساد کمر ما صنعت گران را شکستانده. درحالی که کشورهای 
همسایه شرایط مناسب برای سرمایه گذار ما فراهم می کنند، اما 
ما ترجیح می دهیم که در کشور خود باشیم. اگر با فساد مبارزه 
خارج  را  خود  سرمایه های  که  می شوند  مجبور  تاجران  نشود، 

کنند.«
حمیـداهلل خـادم، رییـس اتاق صنایـع و معادن هـرات در صحبت 
بـا روزنامـه اطالعـات روز می گویـد، هیـچ امیـدی بـرای از میـان 
برداشـتن فسـاد در هـم تنیـده در این گمـرک ندارد: »فسـاد در 
گمـرکات فاجعـه اسـت و باید جلو ایـن فاجعه گرفته شـود. بارها 
و بارهـا مـا در صحبـت بـا مسـئوالن مرکـزی و محلـی از وجـود 
فسـاد ابراز نگرانی کردیم، اما متأسـفانه فسـاد وجـود دارد و تاجر 

و صنعت گـر مـا متضـرر می شـوند.«
می پذیرند  را  نهاد  این  در  فساد  نیز  هرات  گمرک  در  مسئوالن 
میلیارد  مالی جاری حدود هفت  که طی سال  آنان می گویند  و 

افغانی از گمرک اسالم قلعه عاید جمع  آوری شده است. 
به عنوان سرپرست گمرک  که  ماه می شود  دو  ناصری،  نثاراحمد 
هرات گماشته شده است. او به اطالعات روز می گوید که طی این 
مدت با ایجاد اصالحات عواید این نهاد را بلند برده است: »عواید 
گماشته  هرات  گمرک  سرپرست  به عنوان  من  که  ماهی  دو  در 
گذشته  سال  به  نظر  ثور  و  ماه های حمل  در  فیصد   24 شده ام، 
و تقریباً 34 فیصد نسبت به ماه های گذشته عواید افزایش یافته 

است.«

خطر در کمین طالی سرخ 
بیش از 90 درصد زعفران افغانستان در هرات برداشت می شود. 
تُن  از 20  بیش  زراعت هرات  ریاست  آمار مسئوالن در  بنیاد  بر 
زعفران کاران  اما  بود.  شده  برداشت  هرات  در   99 سال  زعفران 
می گویند که محموله های قاچاقی زعفران از طریق گمرک هرات 
وارد می شود. حکومت واردات زعفران و پیاز زعفران را به کشور 

ممنوع اعالم کرده است.
ایرانی در هرات، قیمت زعفران هرات  ورود محموله های زعفران 
نیز کاهش داده است. هم اکنون هر کیلوگرام زعفران کمتر از 40 

هزار افغانی در بازار هرات به فروش می رسد. 
افغانستان  زعفران کاران  ملی  اتحادیه  رییس  بشیراحمد رشیدی، 
در این نشست اعتراضی از حکومت خواست، با اتخاذ تدابیر جدی 
او  بگیرد.  را  ایرانی  زعفران  واردات  جلو  اسالم قلعه،  گمرک  در 
هشدار می دهد که اگر به این درخواست زعفران کاران توجه نشود، 

بسیاری از آنان دست از فعالیت خواهند کشید. 
سـید عبدالوحیـد قتالـی، والـی هـرات در پرسـش بـه خبرنـگار 
اطالعـات روز، ورود زعفـران از ایـران بـه هـرات را تأییـد می کند. 
او یکـی از دالیـل افزایـش تقاضـا بـرای قاچـاق زعفـران ایرانـی 
را معافیت هـای مالیاتـی زعفـران افغانـی در برخـی از کشـورهای 

منطقـه می دانـد. 
افغانستان،  به نام  ایران  زعفران  صادرات  که  می گوید  هرات  ولی 
تولید  »وقتی  است:  کرده  بی اعتماد  بازارها  در  را  سرخ  طالی 
زعفران ما 20 تُن باشد، چگونه می توانیم که 38 تُن زعفران صادر 
کنیم و این در حالی است که هم اکنون 9 تُن از زعفران هرات 

در بازار مانده است.«
بخش زیادی از کاالهای وارداتی ایران از طریق گمرک اسالم قلعه 
وارد افغانستان می شود، اما فساد هم چنان چالش جدی در بخش 

گرد آوری عواید است. 
ماه  تاریخ 29  به  افغانستان  مالیه  وزارت  پاینده، سرپرست  خالد 
ثور در ولسی جرگه گفته بود که روزانه 7 تا 8 میلیون دالر عواید 
دولت از گمرکات حیف و میل می شود. او گفته بود که اصالحات 

در گمرک جریان دارد، تا سطح عواید بلند برود. 

واجد روحانی – هرات

شماری از فعاالن اقتصادی در اعتراض به فساد دوامدار و مزمن در 
گمرک اسالم قلعه، روز سه شنبه، 11 جوزا با برگزاری یک نشست 
باعث  اعتراض زدند.  معترضان گفتند که فساد  به  خبری، دست 

تعطیلی ده ها کارخانه تولیدی در این شهر شده است. 
مافیا  جیب  به  همچنان  گمرکات  عواید  که  مدعی اند  معترضان 
واریز می شود. از سویی هم، اتاق صنایع و معادن هرات به روزنامه 
 100 از  بیش  گذشته  سال  یک  طی  که  می گوید  روز  اطالعات 
کارخانه تولیدی به دلیل فساد گسترده در گمرک، شیوع کرونا و 

واردات کاالهای مشابه از فعالیت بازمانده اند. 

هشدار از بحران
تجارت  اتاق  گاز  و  نفت  کمیته  معاون  سادات،  مسعود  سید 
از  راستای  در  بی پروایی  نوع  هر  که  می دهد  هشدار  افغانستان 
و  بود  خواهد  جبران ناپذیر  گمرکات،  در  فساد  میان برداشتن 
وضعیت اقتصادی کشور را بحرانی تر خواهد کرد: »تنها خواست ما 
از حکومت این است که جلو فساد در گمرک را بگیرد تا تاجران و 

صنعت کاران ما بیشتر از این ورشکست نشوند.«
سـال گذشـته سـید عبدالوحیـد قتالـی، والـی هـرات گفتـه بـود 
کـه 90 درصـد از عوایـد گمـرک اسـالم قلعه از سـوی زورمنـدان 
و مافیـا حیف ومیـل می شـود. او بـر مبـارزه جـدی بـا فسـاد نیـز 
تأکیـد کـرده بـود. اما از نظر معترضـان برای مبارزه با فسـاد هیچ 
اقـدام عملی نشـده اسـت. سـید مسـعود سـادات، معـاون کمیته 
نفـت و گاز اتـاق تجـارت افغانسـتان، از والـی هـرات می خواهـد 
کـه نام هـای مافیـا و زورمندانـی کـه در فسـاد در گمرک دسـت 

دارنـد، افشـا کند.
»مافیا،  فساد:  با  مبارزه  است؛  چیز  یک  همچنان  والی  اما حرف 
آماده  می برد،  تاراج  به  را  عامه  دارایی  که  سارقی  و  زورگو 
ما گزارش  به  این پس گمرک هرات  از  دست گیری آن هستیم. 

بدهد که کی ها به امور کاری آن مداخله می کند.« 

پیوند فساد و ناامنی
حضور  مختلف  بخش های  از  افرادی  اعتراضی  نشست  این  در 
داشتند. نعیم غیور، یکی از مقام های پیشین استخبارات پولیس 
نزدیکی  اشتراک کنندگان کنفرانس خبری در  از  نیز یکی  هرات 

دروازه ورودی گمرک بود.
او فساد در گمرک هرات را یکی از دالیل عمده ناامنی ها در مسیر 
او از روزی هشدار می دهد که بیشتر  شاهراه های هرات می داند. 
از این ولسوالی های نزدیک به شهر هرات و شاهراه ها در اختیار 
گروه طالبان، افراد مسلح ناشناس و سارقان قرار بگیرد: »ناامنی ها 
به فساد در گمرک هرات پیوند دارد و حکومت و نیروهای امنیتی 
از شعله ورشدن جنگ هم  ناامنی ها را بگیرند و بخشی  باید جلو 

به فساد ربط دارد.«
مایـن،  انفجـار  اسـالم قلعه،   – هـرات  شـاهراه  مسـیر  در  بارهـا 
آدم ربایـی و تـرور صورت گرفته اسـت. برخی از تاجـران معتقدند 
کـه گروه هـای تبهـکار از برخـی از سـرمایه گذاران در این مسـیر 

بـاج می گیرنـد. 
نیروهای  اطمینان می دهد که  والی هرات  قتالی،  اما سید وحید 
تأسیسات  و  شاهراه های  در  تهدیدات  مهار  راستای  در  دولتی 

تاجران اقدام خواهند کرد. 

خطر رکود شهرک صنعتی هرات
شهرک صنعتی هرات یکی از بزرگ ترین شهرک های صنعتی در 
سطح افغانستان است، اما فساد در گمرک چالش جدی سد راه 

فعالیت صدها کارخانه است. 
در  تعطیل شده  کارخانه های  شمار  بر  که  دارد  وجود  آن  ترس 
و  صنایع  اتاق  آمار  بنیاد  بر  شود.  افزوده  هرات  صنعتی  شهرک 
معادن هرات، هم اکنون کمتر از 180 کارخانه تولیدی در شهرک 

صنعتی هرات فعالیت دارند.
در  و  است  هرات  در  بزرگ  صنعت گران  از  یکی  غوثی،  توریالی 

نمونه یکی از عالمان دینی در شمال افغانستان 
حیرت انگیزی  نتیجه ی  به  کرونا  درباره ی 
رسیده بود. این مولوی در سخنرانی که بعدها 
کرد  بیان  درآورد،  اجتماعی  از شبکه های  سر 
که »کرونا کسانی را می گیرد که گوشت سگ 
باشند،  نخورده  که  کسانی  باشند،  خورده 
نمازگزاران  به  او  نمی گیرد.«  کرونا  را  آن ها 
هرگز  کرونا  باشد،  جمع  »خاطرتان  که  گفت 
که  نمی گذارد  خداوند  زیرا  نمی آید،  این جا 
هیچ ویروسی اینجا بیاید.« او افزود که »اینجا 
کسی نه گوشت سگ می خورد و نه مار و نه 
کدام حیوانی دیگر...« او حتا از مردم خواست 
مولوی  همچنین  نخورند.  هم  را  »برگر«  که 
رمضان،  ویژه برنامه ی  در  خطیبی  بشیراحمد، 
که از طریق یکی از شبکه های تلویزیونی به نشر 
می رسید گفت: »هر کسی که در دو ماه پسین 
پنج وقت نمازش را به جماعت ادا کرده است، 
او  است.«  نشده  مبتال  ویروس کرونا  به  هرگز 
در پایان خطابه اش، تنها عالج درمان کرونا را 
آمدن نمازگزاران در هنگام قرنطین به جماعت 
به همین ترتیب در سراسر  و مسجد دانست. 
افغانستان این ها در هنگام قرنطینه ی شهرها، 
درب مساجد را نبستند. حتا در استان شمالی 
را  »کرونا  علما  از  برخی  )فاریاب(،  افغانستان 
کردند،  اعالم  و  نامیده  اسالم  دشمنان  شایعه 
کسی که به وجود کرونا باور دارد از اسالم دور 
است« )سخنرانی محمداسماعیل مجاهد، عضو 
درحالی  این   .)1398 فاریاب،  علمای  شورای 
بود که عربستان سعودی درب مساجد و حتا 
کعبه را بست تا کشور از این طریق، آلوده به 
کرونا نشود ) عباس نادری، خبرگزاری صدای 
افغان، 1399(. اما در افغانستان با وجودی که 
نمازهای جماعت  شورای علما ظاهرا تعطیلی 
را اعالم کردند، اما هیچ جای عملی نشد. آن ها 
فکر کردند  و  مثل همیشه دست وپاچه شدند 
که حتما توطئه ای است علیه مساجد و عالمان 
دینی. ولی بودند عالمانی که پس از هویدا شدن 
واقعیت کرونا و آفتی که این بیماری به بشریت 
کردند  تشویق  را  دیگران  و  است، خود  آورده 
که احتیاط و دستورالعمل های بهداشتی را در 
پیش گرفته و متوجه جان خود و اطرافیان تان 
باشید )اعالمیه علمای بلخ، خبرگزاری صدای 

افغان، 1399(.

نتیجه گیری 
و  بیماران  پیکر  تنها  نه  کرونا  از  ناشی  تب 
بلکه جهان  لرزاند  را  بیماری  این  به  مبتالیاِن 
تا  دولت ها  دست پاچگی  از  لرزاند،  نیز  را 
و  فرهنکی  دینی،  آموزشی،  نهادهای  تعطیلی 
اقتصاد وغیره مراکز سیاسی. اما اکثریت مردم 
به  دینی  علمایی  و  عام  صورت  به  افغانستان 

ابتدای پیدایش کرونا  از همان  صورت خاص، 
و  گرفته  نیک  فال  به  را  آن  ووهان چین،  در 
تعبیری بر غضب و خشم خداوند بر باالی مردم 
وحکومت چین وانمود کردند. چون در همان 
مسلمان  شکنجه ی  بر  مبنی  خبرهای  روزها 
توسط سربازان چینی سرخط خبرهای جهان 
بود. ولی دیری نگذشت که کرونا سر از سایر 
جزای  خداوند  که  گفتند  اما  برآورد.  کشورها 
مسلمانان  باالی  کفار  که  استبدادی  و  ظلم 
این وسیله  به  واسطه ی  را  بودند  آورده  جهان 
علمایی  و  بسیاری ها،  هنگام  این  در  می دهد. 
دینی در رأس آن ها، شهروندان کشور را خاطر 
نباشند،  کرونا  نگران  هیچ  که  نمودند  جمع 
چون »این بالیی است که بر کافران نازل شده 
است و مسلمانان را نمی گیرد« )مریم شاهی، 
سر  کرونا  نگذشته،  ماهی  یورونیوز(.   ،2020
تنها  نه  وانگهی  درآورد.  اسالمی  از کشورهای 
عامه ی مردم، بلکه برخی از روحانیون مذهبی 
با خاطر  اینجا  اما  نیز آلوده کرده و کشت،  را 
را  واقعی  پاک  مسلمانان  که  گفتند  آسوده، 
فرا  را  افغانستان  سراسر  اینکه  تا  نمی گیرد، 
اگرچه  گرفت.  نیز  را  بسیاری  جان  و  گرفته 
استفاده  کرونا  ورود  از  افغانستان  حکومت 
دل  از  برآمده  سیاسی  بحران  کرد؛  اعظمی 
و  یک سو  از  جنجالی  و  غیرشفاف  انتخابات 
از  مالی  کمک های  قطع  و  اقتصادی  بحران 
امریکا  و همچنان گفت وگوهایی  امریکا  سوی 
با طالبان و بحث خروج نیروهای نظامی امریکا 
از کشور، حاکمان کابل را سخت نگران ساخته 
بود، که سرانجام کرونا از راه رسید و این همه 
کرد.  حل  مدتی  تا  را  شده  تلنبار  مشکالت 
برخورد مردم و عالمان دینی در افغانستان در 
دلیل  به  بود.  بی پیشینه  در جهان  کرونا  برابر 
جواب  هم  قرنطینه  گسترده،  فقر  و  بیکاری 
پیوسته  مذهبی  علمای  مطلق  اکثریت  نداد. 
نماز و جماعت و مسلمانان  را دامی عیله  آن 
اعالم کردند ومردم را تشویق نمودند که پروای 
تبلیغات کفار و مزدوران آن ها را نداشته باشند. 
اما از بخت نیک مردم، کرونا وقتی به افغانسان 
و هوا هم  و آب  بود  آمد که زمستان گذشته 
خلق  را  فاجعه ی  چه  وگرنه  بود،  کرده  تغییر 
می کرد. با آن هم میلیون ها آدم به این بیماری 
مصاب شدند، اما شماری اندکی آن فوت کرد. 
نبود وسایل و دست گاه های تشخیص بیماری، 
بی اعتمادی مردم به حکومت و بیمارستان ها و 
شرمی که از کرونا داشتند از عمده  ترین دلیلی 
نکرد.  مراجعه  بیمارستان ها  به  کسی  که  بود 
آن هایی هم که مردند، بازماندگانش ده ها دلیل 
اثر  به  او  که  نمایند  ثابت  مردم  به  تا  آوردند 

مریضی دیگری از جهان رفته است نه کرونا. 
پایان.

فساد در گرمک اسالم قلعه؛ 

ده ها کارخانه تولیدی ورشکست شده اند

تجارت و صنایع زنان می گوید که بنابر افزایش 
چالش ها برای زنان تجارت پیشه در یک سال 
و  کرده   ترک  را  کشور  زنان  از  شماری  اخیر، 
انتقال  کشور  از  خارج  به  را  سرمایه های شان 
داده اند. گرچند او آمار دقیق از سهم زنان در 
میزان  و  افغانستان  سرمایه گذاری  و  تجارت 
رکود یا فرار سرمایه نمی دهد اما می گوید که 
متوقف  از سرمایه گذاری ها  میزان چشم گیری 
خانم  است.  شده  خارج  کشور  از  یا  و  شده 
به  بزرگ  ضربه  یک  »این  می گوید:  فقیرزاده 
از این که زنان اکنون  افغانستان است.  اقتصاد 
محسوب  اقتصادی  چرخه ی  در  عرضه کننده 
می شود نه مستفیدشونده ی تنها. اما متأسفانه 
چالش ها زنان را بیشتر متضرر می کند و باعث 

فرار سرمایه می شود.« 
عموم  در  که  است  حالی  در  سرمایه  فرار 
تهدید های  با  افغانستان  در  سرمایه گذاران 
و  هدفمند  کشتارهای  اختطاف،  امنیتی، 
نرم   پنجه  و  دست  ناسالم  منفی  رقابت های 
می کنند. در کنار این چالش ها، محدودیت های 
نیز  تحصیلی  و  آموزشی  اجتماعی،  فرهنگی، 

برای زنان تاکنون در افغانستان وجود دارد. 
بررسی های مرکز منابع تجاری اتاق تجارت و 
صنایع زنان نشان داده است که زنان در بیشتر 
ندارند.  بازار  به  مستقیم  دسترسی  والیات 
محصوالت زنان از سوی مردان به بهای ناچیز 
خریداری شده و توسط مردان به بازار عرضه 
می شود. زنان تجارت پیشه و صنعت کار به ویژه 
محدودیت های  بنابر  روستاها  و  والیات  در 
درباره ی  کافی  آگاهی  آموزشی  و  تحصیلی 
بازاریابی نیز ندارند. بیشتر زنان نمی دانند که 
محصوالت شان بیرون از محل خودشان، سایر 

والیات یا حتا بیرون از کشور بازار دارد و نباید 
به بهای ناچیز آن را به فروش برسانند. 

رقابت نابرابر
و  صنعت  زیربنای  دیگر،  چالش های  کنار  در 
تجارت مثل پارک های صنعتی و ... نیز تاکنون 
موقعیت،  نگاه  از  زنان  برای  به ویژه  عموم  در 
راه ها و هزینه های آن معیاری و کافی نیست. 
تجارت  و  صنعت  کافی  اندازه ی  به  نیز  دولت 
مورد  را  زنان  بخش  به ویژه  خصوصی  بخش 
حمایت قرار نمی دهد و برنامه های تشویقی و 

تسهیلی ندارد. 
مسئوالن اتاق تجارت و صنایع زنان می گویند 
در  صنعت کاران  به ویژه  سرمایه گذار  زنان  که 
دشواری های  با  مردان  با  نابرابر  رقابت  یک 
دولت  موارد  از  برخی  در  روبه رویند.  زیادی 
شماری از قراردادها را با صنعت کاران زن امضا 
کرده، اما ادارات دولتی به آن عمل نکرده اند. 
همچنین ادارات دولتی موجب »آزار و اذیت« 
درحالی که  شده اند.  نیز  صنعت کار  زنان 
زنان  حمایت  بر  همواره  دولتی  مسئوالن 
تأکید  رسانه ای شان  برنامه های  در  متشبث 

کرده اند. 
و  تجـارت  می گویـد  فقیـرزاده  خانـم 
سـرمایه گذاری زنـان بنابر چالش  هـای موجود 
و افزایـش نا امنی هـا کمرنـگ شـده و آسـیب 
دیـده اسـت. از ایـن رو در تالش انـد تـا مانـع 
رکـود بیشـتر از ایـن شـوند. اتـاق تجـارت و 
صنایـع زنـان افغانسـتان به تازگی طـرح ایجاد 
مارکیت هـای ویـژه ی زنـان را بـه دولـت داده 
پارک هـای  بـه  را  زنـان  تـا دسترسـی  اسـت 

صنعتـی و بـازار فـروش آسـان کنـد. 

پدر نهله او را در تختش 
محبوس می کرد که با 

استفاده از یک در نرده ای 
فلزی آن را به قفس 

تبدیل کرده بود. مردم 
گاهی از روی دلسوزی به 
او غذا می دادند. ساکنین 

اردوگاه وضعیت نهله را 
می دانستند، اما کسی 

به مقامات محلی گزارش 
نمی داد.
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و  اذان  به پخش  اشاره  با  امور اسالمی عربستان  وزیر 
قرائت قرآن از شبکه های تلویزیونی این کشور به طور 
تلویحی گفت که نیازی به پخش آن با صدای بلند از 

بلندگوهای مساجد نیست.
عبداللطیف الشیخ همچنین انتقادها از تصمیمش را به 
»دشمنانی که به دنبال تحریک افکار عمومی« هستند 
اجتماعی  های  شبکه  کاربران  از  شماری  داد.  نسبت 
در عربستان طی روزهای گذشته و به دنبال تصمیم 
وزیر امور اسالمی این کشور خواستار ممنوعیت پخش 

موسیقی در کافه ها و رستوران ها شده بودند.

از سوی دیگر مساجد عربستان از این پس تنها اجازه 
صدای  توانند  نمی  و  داشت  خواهند  را  اذان  پخش 
تصمیم  این  کنند.  پخش  بلندگوها  از  را  قرآن  قرائت 
محافل  اعتراض  مورد  عربستان  اسالمی  امور  وزیر 

مذهبی و محافظه کار این کشور قرار گرفت.
با این حال عبداللطیف الشیخ در دفاع از تصمیم خود 
و  سالمند  افراد  کودکان،  سالمت  به  توجه  لزوم  بر 
می  آزار  مساجد  بلندگوی  بلند  از صدای  که  بیماران 
بینند تاکید کرد. او گفت: »کسانی که می خواهند نماز 

بخوانند نیازی ندارند که منتظر پخش اذان بمانند.«

اسالمی  امور  وزیر  الشیخ،  عبداللطیف  روز:  اطالعات 
عربستان سعودی روز دوشنبه از تصمیم جنجالی خود 
مبنی بر محدودسازی پخش صدای اذان از بلندگوهای 

مساجد این کشور دفاع کرد.
به گزارش یورونیوز فارسی، وزیر امور اسالمی عربستان 
هفته گذشته به همه مساجد این کشور دستور داد که 
کاهش  اذان  پخش  هنگام  را  بلندگوهای خود  صدای 
عبداللطیف  سوی  از  صادره  دستورالعمل  در  دهند. 
الشیخ حد مجاز پخش صدا از بلندگوهای مساجد یک 

سوم صدای حداکثری آنها تعیین شده بود.

جنجال بر رس صدای بلندگوی مساجد در عربستان؛ 
یر امور اسالمی از تصمیمش دفاع کرد وز

نافرجام سال 2016 متهم کرده است.
آقای گولن که رهبری یک جریان اسالم گرا و بانفوذ 
را در ترکیه برعهده دارد، از متحدان سابق رجب طیب 

اردوغان، رییس جمهوری ترکیه است.
کشورهای  در  ترکیه  بر  عالوه  گولن  آقای  طرفداران 
دیگر هم نفوذ دارند و مدارسی را برای آموزش کودکان 

بی بضاعت تاسیس کرده اند. 
امریکا  پنسیلوانیای  در  که  هاست  سال  گولن  آقای 
ترکیه  و دولت  برد  به سر می  تبعید خودخواسته  در 

خواهان استرداد اوست.

در کنیا معلم است، همسرش اوایل ماه مه در نایروبی 
مفقود شده بود.

در  را  گولن  الدین  صالح  تصویر  آناتولی  خبرگزاری 
حالی که دستبند به دست دارد و بین دو پرچم ترکیه 

ایستاده، منتشر کرده است. 
که  است  نکرده  مشخص  همچنین  خبرگزاری  این 
را  گولن  آقای  تنهایی  به  ترکیه  اطالعاتی  آیا سازمان 
بازداشت کرده یا سازمان های اطالعاتی کنیا هم با آن 

همکاری کرده اند.
کودتای  رهبری  به  را  گولن  اهلل  فتح  ترکیه  دولت 

اطالعـات روز: خبرگزاری آناتولی ترکیه از دسـتگیری 
رهبـر  گولـن،  فتـح اهلل  نزدیـک  بسـتگان  از  یکـی 
اسـالم گرای تبعیـدی، در خـارج از ایـن کشـور خبـر 

داده اسـت.
ترکیه  اطالعاتی  سازمان  خبرگزاری،  این  گزارش  به 
پس از بازداشت صالح الدین گولن، برادرزاده فتح اهلل 

گولن، او را به ترکیه منتقل کرده است.
صالح  دستگیری  محل  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 

الدین گولن گزارش نشده است.
اما به گفته سریه گولن، همسر صالح الدین گولن که 

برادرزاده گولن »بازداشت و به ترکیه منتقل شد«
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از  خداحافظی  مراسم  در  کوهن  یوسی  روز:  اطالعات 
ریاست موساد، سازمان اطالعاتی و امنیتی اسرائیل، گفت 
که در دوره ریاست او بر این سازمان اسرائیل توانسته تا 

»قلب ایران« نفوذ کند.
مراسم  این  در  کوهن  آقای  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل گفت:  بنیامین  و در حضور 
برمال  و  ایران(  )از  اطالعات  بی وقفه  برای جمع آوری  »ما 
کردن رازهایشان و شکستن اعتماد به نفس و غرور آنها 

عمل کردیم.«
عملیات سرقت  که  گفت  او  اسرائیل«  »تایمز  گزارش  به 
اسناد سوابق هسته ای ایران »برنامه هسته ای نظامی ایران، 
و  نظامی هسته ای  توانایی در حوزه  آن، حفظ  نقشه های 

دروغ ها و نیرنگ های ایران را به تمام دنیا نشان داد.«
که  ایران  برنامه هسته ای  به سوابق  مربوط  اسناد  سرقت 
آقای نتانیاهو در سال 2018 از آن پرده برداشت، از جمله 
دوره  در  ایران  علیه  اسرائیل  اطالعاتی  ضد  فعالیت های 

ریاست یوسی کوهن بود.
علیه  اسرائیل  مخفی  فعالیت های  پنج ساله  دوره  این  در 
در  انفجارها  یافت.  افزایش  شدت  به  اسالمی  جمهوری 
از  فخری زاده  محسن  کشتن  و  ایران  هسته ای  مراکز 

از  ایران  هسته ای  برنامه  در  پرده  پشت  مهم  چهره های 
جمله اقداماتی بود که به اسرائیل نسبت داده شد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که خود در آستانه 
خداحافظی  مراسم  در  گرفته،  قرار  قدرت  از  رفتن  کنار 
از  یوسی کوهن عملیات سرقت اسناد هسته ای را »یکی 
این  تاریخ«  تمام  در  موساد  دستاوردهای  پرافتخارترین 

سازمان توصیف کرد.
با وجود این هیچ یک از این دو مقام درباره بقیه فعالیت های 

منسوب به اسرائیل علیه ایران اظهار نظر نکردند.
در روزهای اخیر اظهارات »افشاگرانه« محمود احمدی نژاد، 
برای  داوطلب رد صالحیت شده  و  پیشین  رییس جمهور 
گذشته  سال های  خرابکاری های  درباره   ،1400 انتخابات 

در مراکز هسته ای ایران خبرساز شده است.
در  مصلحت،  تشخیص  مجمع  عضو  احمدی نژاد،  آقای 
مصاحبه ای اینترنتی، درباره »سوراخ کردن« سقف سازمان 
فضایی ایران و سرقت اسناد از آن سخن گفت و خسارات 
انفجار در تاسیسات نطنز را »10 میلیارد« دالر اعالم کرد.

»یکی از بهترین روسای موساد«
یوسی کوهن گفت:  مراسم خداحافظی  در  نتانیاهو  آقای 

ییس موساد در مراسم خداحافظی:  ر
تا قلب ایران نفوذ کردیم

»من قصد ندارم و نمی توانم وارد جزئیات تمام اقداماتمان 
برای مقابله با رژیم آیت اهلل شوم که ما را به نابودی تهدید 
می کند. امشب هم بسیاری از این موارد در سایه می ماند.«
او آقای کوهن را »یکی از بهترین روسای موساد« در تاریخ 

این سازمان توصیف کرد.
مایک پومپئو، وزیر خارجه پیشین امریکا و رییس سابق 
سیا هم از جمله مهمانان مراسم خداحافظی یوسی کوهن 

بود.
ملی  امنیت  مشاور  موساد،  ریاست  از  پیش  کوهن  آقای 
آقای نتانیاهو بود و نقشی کلیدی در تالش های اسرائیل 
برای جلوگیری از حضور امریکا در توافق هسته ای ایران 
داشت؛  اوباما  باراک  جمهوری  ریاست  زمان  در  )برجام( 

تالش هایی که در آن زمان بی نتیجه ماند.
بر  کوهن  یوسی  ریاست  آغاز  در  که  گفت  نتانیاهو  آقای 
مهم ترین  که  است  گفته  او  به   2016 سال  در  موساد 

مسئولیتش مقابله با ایران است.
آقای کوهن دو روز پیش هم خواهان افزایش فعالیت های 
باید  اسالمی  جمهوری  گفت  و  شد  ایران  علیه  اسرائیل 
بداند که »عبور از خطوط قرمز به بهای خساراتی بزرگ 

تمام خواهد شد.«

و  نیست  توافق مشخص  این  جزئیات  هنوز  اما  می دهند، 
زمانی نیز برای آن اعالم نشده است.«

علی ربیعی در پاسخ به افرادی که دولت را متهم به طوالنی   
شدن یا عجله در رسیدن به توافق می کنند نیز گفت:  »ما 
نه  و  شود  فرسایشی  گفت وگوها  که  می دهیم  اجازه  نه 

تعجیلی برای رسیدن به توافق داریم.«
شده  مطرح  حالی  در  برجام  توافق  احیای  به  خوش بینی 
کننده  مذاکره  و  خارجه  وزیر  معاون  عراقچی،  عباس  که 
ارشد ایران در وین، از احتمال به نتیجه نرسیدن دور پنجم 

مذاکرات مربوط به احیای برجام خبر داده است.
آقای عراقچی روز دوشنبه، 10 جوزا، به تلویزیون حکومتی 
ایران گفت که »مسیر خوبی در مذاکرات طی شده«، ولی 
بار  مذاکره کننده  هیأت های  شود  الزم  که  است  »ممکن 
دیگر برای مشورت های بیشتر به کشورهای خود مراجعه 

کنند.«
در خصوص  نیز  امریکا  خارجه  امور  وزیر  بلینکن،  آنتونی 

امیدواری دولت روحاین به »احیای کامل« برجام پیش از انتقال قدرت
مشخص  گفته  برجام  هسته ای  توافق  احیای  مذاکرات 
برای  الزم  اقدامات  انجام  آماده  واقعا  ایران  که  نیست 

بازگشت به این توافق باشد.
ایران  وی درباره اظهارات حسن روحانی، رییس جمهوری 
مبنی بر نزدیک بودن دستیابی به »توافقی« در مذاکرات 
احیای برجام در وین پایتخت اتریش گفت، چنین اظهاراتی 
برای ما جنبه خبری دارد، چرا که ما االن در پنجمین دور 

مذاکرات در وین هستیم.
از زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن در امریکا در ژانویه 
فراهم کردن زمینه  برای  تاکنون پنج دور مذاکره  امسال 
وین  در  برجام  توافق  به  متحده  ایاالت  و  ایران  بازگشت 

برگزار شده است.
اما به رغم اظهارات دیپلمات های حاضر در این مذاکرات در 
خصوص حصول پیشرفت در این گفت وگوها، هنوز توافقی 
ایران و  برجام توسط  برای حل اختالفات و اجرای کامل 

امریکا حاصل نشده است.

مذاکرات  سر  بر  عمده ای  گفت:  »مانع  امروز  ربیعی  علی 
پیشتر گفته شده،  و همان طور که  نیست  برجام  احیای 
تفاهم های اصولی درباره اقداماتی که طرفین برای بازگشت 
به نص صریح توافق برجام باید انجام بدهند، به دست آمده 

است.«
وی اضافه کرد: »به خاطر پیچیدگی هایی که تحریم های 
در  فنی هسته ای  پیشرفت های  و  ترمپ  دولت  در  متعدد 
پاسخ به آنها ایجاد شده، جزئیات زیادی باید مورد بررسی 
و بحث قرار بگیرد، اما هیچ کدام از این موانع غیرقابل عبور 
اراده سیاسی در پایتخت ها این اختالف های  با  نیستند و 

جزئی نیز به پایان خواهد رسید.«
»بسیار«  امیدواری  ابراز  روحانی  دولت حسن  سخن گوی 
انتقال تصدی دولت بتوانیم احیای  از  کرده که »تا پیش 
کامل برجام را اعالم کنیم. « با آن که روحانی و مقام های 
بر  توافق  از  بارها  ایران،  هسته ای  مذاکره کننده  ارشد 
خبر  وین  مذاکرات  جریان  در  تحریم ها  رفع  کلیات  سر 

علی  وین،  در  مذاکرات  کندی  وجود  با  روز:  اطالعات 
ربیعی، سخن گوی دولت حسن روحانی، روز سه شنبه ابراز 
امیدواری کرد که دولت دوازدهم پیش از پایان کار خود 

موفق به احیای توافق برجام و رفع تحریم ها شود.
به گزارش رادیو فردا، آقای ربیعی روز سه شنبه، 11 جوزا، 
و  داده  انجام  را  خود  رسالت  است  مصمم  »دولت  گفت: 
کشور را بدون تحریم های غیرقانونی تحویل دولت آینده 

بدهد.«
گفته اند  بارها  وی  دولت  مقام های  و  روحانی  حسن 
رفع  به  موفق  دولت،  کار  پایان  از  قبل  تا  امیدوارند  که 
تحریم های فلج کننده ای شوند که در دوران دونالد ترمپ، 
رییس جمهوری پیشین امریکا، علیه برنامه هسته ای ایران 

اعمال شد.
این در حالی است که مخالفان، دولت را متهم می کنند که 
قصد دارد با احیای یک »توافق بد«، از این ماجرا برای دور 
بعدی انتخابات ریاست  جمهوری،  بهره برداری سیاسی کند.
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آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی مدت 21 روز تقویمی به آمریت تدارکات، اداره مستقل ارگان های محلی 
واقع چهارراهی آریانا پهلوی سفارت ایتالیا ارایه نماید. و آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل قبول اداره نمی باشد، تضمین آفر بصورت تضمین بانکی به مبلغ )300,000( سه صدهزار افغانی بوده و جلسه 

آفرگشایی به روز )چهارشنبه( مورخ 2/4/1400 ساعت 10:00  قبل از ظهر در تاالر کنفرانس این اداره تدویر می گردد.
نوت: داوطلبان عالقمند در پروسه آفرگشایی باید حداقل دو روز قبل از ضرب العجل تسلیمی آفر به شماره تماس )0786987949( یا ایمیل آدرس )sabawoonkhan1995@gmail.com( به تماس 

شوند. تا مشخصات شان جهت اجازه ورود به جلسه آفرگشایی با بخش امنیتی شریک گردد.

»عالن داوطلبی«

 IDLG/OB/NCB/G/09/1400 تدارک پروژه سرور روم اداره مرکزی
اداره مستقل ارگان های محلی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک پروژه سرور روم اداره مستقل ارگان های محلی بابت سال مالی 1400 این اداره اشتراک نموده 
و نقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک )حافظه(، به شکل رایگان از مدیریت عمومی تدارکات، آمریت تدارکات و یا از وب سایت اداره محترم تدارکات ملی www.npa.gov.af  بدست آورده آفرهای 
خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی مدت 21 روز تقویمی به آمریت تدارکات، اداره مستقل ارگان های محلی واقع چهارراهی 
آریانا پهلوی سفارت ایتالیا ارایه نماید. و آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل قبول اداره نمی باشد، تضمین آفر بصورت تضمین بانکی به مبلغ )50000( پنجاه هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به 

روز)یک شنبه( مورخ 6/4/1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر در تاالر کنفرانس این اداره تدویر می گردد.
نوت: داوطلبان عالقمند در پروسه آفرگشایی باید حداقل دو روز قبل از ضرب العجل تسلیمی آفر به شماره تماس )0786987949( یا ایمیل آدرس )sabawoonkhan1995@gmail.com( به تماس 

شوند. تا مشخصات شان جهت اجازه ورود به جلسه آفرگشایی با بخش امنیتی شریک گردد.

»عالن داوطلبی«

MAIL/PD/ICB/G19/1400 -:شماره دعوت به داوطلبی
 Procurement Of Gene Bank Equipment And Facilitation( ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی
Project( تحت ریفرنس نمبر MAIL/PD/ICB/G19/1400 اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت )10:00( قبل از ظهر 
روز )یک شنبه( مورخ )04/07/2021( که مصادف می شود با )13/04/1400( ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر مبلغ 14,000 - چهارده هزار دالر آمریکایی بشکل 

)بانک گرنتی( طبق شرطنامه و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه( می باشد. 
آدرس مکان جلسه: تعمیر معینیت مالی و اداری ریاست تهیه و تدارکات آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری. 

نوت: داوطلبان می توانند اسناد مکمل داوطلبی را از وب سایت NPA.GOV.AF دانلود نمایند، در صورت عدم دانلود از وب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت 
تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع منزل اول تعمیر معینیت مالی و اداری بطور رایگان بدست آورند.

»ICB دعوت به داوطلبی روش باز بین المللی«

INVITATION FOR BIDS (IFB)
ICB

Procurement Entities Ministry of Agriculture Irrigation and livestock (MAIL),  Islamic Republic of Afghanistan
Funded By Government of Afghanistan (Government Budget)
Item Description Procurement of Gene Bank equipment and facilitation project 
Ref. No MAIL/PD/ICB/G19/1400
Bid Security Bid Security shall be required, the amount and currency of the Bid Security shall be: 14,000, dollars or equiv-

alent currency in the form of bank guarantee the bid security shall be valid for 148 days following bid opening 
date.

Deadline for pre-bid Meeting
Deadline for Bid Submission Date: 04 July, 2021 at 10:00 AM. (Afghanistan-Kabul Local Time).

Time: 10:00 AM (Kabul Local Time)
Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected
The Bid Opening shall take place at: Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock.
Address: Procurement Head (Goods & Non Consultancy Services), Procurement Directorate, Deputy Finance 
Building First Floor Karti Sakhi Avenue, Jamal Mena, 3 Rd District, Kabul, Afghanistan.
Telephone No: +93 (0) 20-292-2233 - +93 (0) 20-292-2230
Electronic mail address: Goods.proc@gmail.om    
Copied to: mohammadullah.sahil@mail.gov.af , abdulaqa.rahimi@mail.gov.af 

Address for Bid Submission

Website A complete set of Bidding Documents in English may be obtained by interested bidders free of cost by down-
loading from the NPA website www.ageops.net. In case of any difficulty in downloading from website, interested 
bidders may contact at e-mail address:
Goods.proc@gmail.om    
Copied to: mohammadullah.sahil@mail.gov.af , abdulaqa.rahimi@mail.gov.af

Shall not be held.
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آواره ای 
در وطن

مزاری  می زنند.  قومی  مارک  هم  را  عدالت 
انسانی  روح  و  دادخواهی  و  اندیشه ها  برای 
نه  است  احترام  قابل  انسانیت طلبی اش  و 

قومیتش.«

مبارزه با ظلم و تبعیض
اگر بقیه مشکالت افغانستان را نادیده بگیریم 
اخیر  افزایش  به   رو  ناامنی های  میزان  فقط 
در کابل و جاهای دیگر دلیل کافی ست برای 
خارج شدن از افغانستان، آن هم برای کسانی 
که امکان رفتن از افغانستان برای شان مهیا 
امکان  این  ارزگانی  سلمان علی  برای  است. 
از  رفتن  فکر  به  هیچ گاه  او  اما  است  مهیا 
افغانستان نیست. برای او رفتن از افغانستان 
چیزی جز »بی غیرتی« و »فرار« معنای دیگر 
و  نگران اند  از وضعیت من  »فرزندانم  ندارد: 
می گویند بیا خارج. اما من چنین نمی کنم. 
ما با همین فرار-فرار سرزمین های مان را از 
نمی شوم.  بیرون  هرگز  من  دادیم...  دست 
در  خود  برای  فقط  و  کنم  فرار  نمی خواهم 
گوشه ای قایم شویم.« جواب او قاطع است: تا 

آخرین نفس ها در این جا هستم!
و البته با تمام این مشکالت او امیدوار است 
و می گوید مردم فعال نسبت به گذشته خیلی 
خواب  از  وقت  هر  »مردم  و  شده اند  بیدار 
تعداد  است.  مفید  حال شان  به  شوند  بیدار 
زیاد مردم فعال می فهمند که با چه رهبران 
معامله گر و بی کفایت رو به رویند و این باعث 
این ها  دام  در  به راحتی  مردم  که  می شود 

گرفتار نشوند.«

هنر برای مردم
رو  هنر  به  تفننی  رویکرد  با  افراد  بعضی  
جز  چیزی  هنر  افراد  این  برای  می آورند. 
وسیله ای برای سرگرمی و »فرار از حقیقت« 
معنای دیگر ندارد. اما ارزگانی می گوید »هنر 
من  واقع  در  ندارد.  تفننی  جنبه  من  برای 

نمی خواهم صرفا برای خودم کار کار کنم.«
سلیقه  خصوص  در  هنر،  رسالت  از  گذشته 
دیدگاه  دو  نیز  آدم ها  هنری  استعداد  و 
متفاوت وجود دارد. بعضی ها استعداد هنری 
اما  می دانند.  اکتسابی  بعضی ها  و  ذاتی  را 
ارزگانی، با توجه به استعداد هنری خودش، 
می گوید درست است که استعداد ذاتی افراد 
تعیین کننده است اما بیش از همه انگیزه و 
پشت کار خود فرد مهم است: »من باور دارم 
نهفته است،  افراد یکسان  استعدادها در  که 
فقط کافی ست تا این استعداد پرورش و بروز 
داده شوند. ما باید استعدادهای مان را شکوفا 
دو  »زیبایی«  و  او »خالقیت«  برای  کنیم.« 
و  می شود  محسوب  هنر  عمده ی  ویژگی 
می گوید کار هنری باید زیبا و خالقانه باشد.

با همه ی این ها او می گوید شکوفایی هنر در 
یک جامعه به وضعیت رفاهی جامعه بستگی 
دارد و از این رو در جامعه ای چون افغانستان 
که هیچ گاه وضعیت مناسبی نداشته، توجه 
می گوید  بعد  و  است.  نشده  هنر  به  چندان 
را  هنر  این جا  در  که  است  این  دیگر  مورد 
و  می دهند  فروکاست  »موسیقی«  به  صرفا 
مردم فکر می کنند هنر یعنی همان موسیقی 
می شوند  باعث  همه   این ها  دیگر.  چیز  نه  و 

هنر واقعی رشد نکند.
او در اخیر می گوید یک هنرمند نباید کارش 
کند  تالش  باید  هنرمند  باشد،  ایدئولوژیک 
کارش معطوف به مردم باشد تا بتواند تغییر 
می گوید  او  آورد.  به وجود  جامعه  در  مثبت 
این است که  بر من وارد است  »اتهامی که 
می گوید تو هنر را با سیاست قاطی کردی، 
اما چنین نیست. من باور دارم که هنر باید 
می کند  عالوه  و  کند.«  مدیریت  را  سیاست 
»هنرمند اساسا یک پیام رسان است. هنرمند 
و  هستی  درون  در  نهفته  زیبایی های  باید 

مسائل جامعه را به مردم نشان بدهد.«

هر  مثل  ارزگانی  سلمان علی  کودکی  دوران 
و  آوارگی  در  سرزمین  این  در  دیگر  کودک 
مشقت سپری شده است. اما در میان آن همه 
مفید  و  ارزشمند  کار  به  دست  او  سختی ها 
می زند: تکثیر کتاب »سراج التواریخ«، کتابی 
تاریخی که بیشتر به دلیل ثبت وقایع دوران 
حکومت عبدالرحمان و گزارش از جنایات او 
بر مردم هزاره مشهور است: »در سنین 13 و 
14سالگی سراج التواریخ را تکثیر می کردیم. 
کاربن  کاغذ  با  نبود  امکانات  زمان  آن  چون 
این کار را می کردیم. و البته به همین اندازه 
برای حفظ آن نیز تالش کردیم. برای این که 
دست نوشته های ما مصون بماند تمام آن را 
قایم  حویلی  گوشه ای  در  تنوری  داخل  در 
کنیم.«  جلوگیری  آن  نابودی  از  تا  کردیم 
آن چیزهایی را که ارزگانی در سراج التواریخ 
در  که  را  اتفاقاتی  همین طور  و  می خواند 
یک  به  را  او  می بیند،  پیرامونش  دنیای 
نتیجه ای قطعی می رساند: باید برای کم کردن 
تبعیض و بی عدالتی در کشورش تالش کند. 
از این رو به هنر متعهد و مردمی روی می آورد 

و می گوید »هنر برای هنر« را دوست ندارم.

ایران  خوشنویسان  انجمن  از  نستعلیق« 
گرافیک  رشته  در   1378 سال  در  می شود. 
ایران،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  زیبا  هنرهای 
می رساند.  پایان  به  را  خود  لیسانس  دوره 
پاکستان  به  سال  چند  برای  آن  از  بعد 
مهاجرت می کند و سپس دوباره به افغانستان 
به عنوان  را  مدتی  افغانستان  در  برمی گردد. 
رییس کمیسیون مستقل ساحوی حقوق بشر 
در والیت دایکندی و بعد از آن برای مدتی 
به عنوان رییس نشرات این نهاد در کابل کار 
می کند. در سال 1389 دست از همه ی این 
کارها برمی دارد و رو می آورد به سمت دنیای 
خودش؛ کار شخصی و خطاطی برای جامعه 
زیاد  پیشنهادهای  مدت  این  در  او  خود.  و 
کرده  دریافت  دولتی  نهادهای  در  کار  برای 
برای چنین  ندارم  اما می گوید دوست  است 
از   95 سال  در  این حال  با  کنم.  کار  دولتی 
و  دولتی  عالی  مدال  ریاست جمهوری  طرف 
تندیس  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  از طرف 

هنرمند برتر را دریافت می کند.
خوش نویسان  از  ارزگانی  سلمان علی 
 34 حاال  تا  و  است  افغانستان  شناخته شده 

نمایشگاه هنری برگزار کرده است. این 
نمایشگاه ها به صورت انفرادی و گروهی 
عالوه بر افغانستان در کشورهای چون 
برگزار  تاجیکستان  و  پاکستان  ایران، 

شده است.
نیست  درک  قابل  ارزگانی  برای 
در  تبعیض  و  ظلم  این قدر  چرا  که 
می گوید  او  است.  حاکم  افغانستان 
بودیم  ارزگان  در  وقتی  ما  »می دانی، 
در سرزمین پدری مان برای کوچی ها 
دهقانی می کردیم.« وقتی این حرف را 
می گوید لبخند بلند و تلخ سر می دهد. 
بعد او بی شمار ماجراهای دیگر را نام 
می برد و می گوید چنین تبعیض هایی 
فقط در حق هزاره ها روا داشته شده 
است و نه اقوام دیگر. بعد می گوید تنها 
این نبود، بعد از آن ماجراها در اواخر 
کشمیری«  »گرگ  نام  به  پدیده ای 
آن  به  که  چیزی  آن  بود.  شده  پیدا 
گرگ کشمیری نام نهاده بودند شبانه 
وارد خانه مردم می شد و تکه پاره شان 
می کرد: »البته که گرگی در کار نبود، 
را  مردم  که  بودند  گرگ نما  آدم های 

سالخی می کردند.«

عباس اسدیان

به  که  است  هنرمندی  ارزگانی،  سلمان علی 
»هنر متعهد« باور دارد. برای او هنر جدای از 
سیاست هیچ معنایی ندارد. برای همین وقتی 
داشتم همراهش حرف می زدم نمی توانستم 
او درباره ی دغدغه های هنری اش  توضیحات 
را بدون اشاره به معضالت اجتماعی و سیاسی 
بشنوم. او در این مورد توضیح داد: »وضعیت 
آثارم  محتوای  روی  قطعا  کشور،  سیاسی 
آثار  خلق  معنای  به  این  اما  بوده  تأثیرگذار 
ولی  بنامیم  انتقادی  ممکن  نیست.  سیاسی 
در کل به گونه ای جهت یافته که هنر برای 
هنر نیست، بلکه هنر متعهد و دارای پیام به 

مخاطب و اجتماع است.«
و  آشفته  بسیار  موجود  ناگوار  وضع  از  او 
ناراحت است و آن را معلول سیاست ناکارآمد 
رهبران سیاسی می داند: »چگونه من می توانم 
در این خاک زندگی کنم اما درباره ی مسائل 
اجتماعی و سیاسی آن نگرانی نداشته باشم. 
من به هنر متعهد باور دارم و تالش می کنم 
به اندازه ی توانم برای بهبود وضعیت جمعی 
در این کشور کار کنم.« حساسیت او نسبت 
به مسائل جاری در افغانستان توأم با خشم و 
اندوه در کلماتش نمایان بود. ارزگانی گفت 
حادثه   اندازه  به  مرا  حادثه ای  کم تر  »شاید 
ببین  باشد.  کرده  متأثر  سیدالشهدا  مکتب 
چه بر سر مردم ما آمده! ببین چطور مردم 
فقط  سیاسی  رهبران  و  می شوند  پرپر  ما 
روزها  من  می کنند!  نظاره  را  وضعیت  این 
این حادثه کنار  با  گریسته ام و نمی توانستم 
بیایم.« او البته اندوه و خشمش را نسبت به 
بلکه  نکرده  وضعیت صرفا درون خود خالی 
در صفحات مجازی نیز از آن حرف زده است 
بسته شدن  جز  چیزی  آن  نتیجه ی  البته  و 
حساب فیسبوکی اش نبوده است: »من بسیار 
از هیچ کس نمی ترسم و  آدم رک گو هستم. 
بیان می کنم.  مواضعم را در همه جا بی پرده 
حساب فیسبوکی من به دلیل یادداشتی های 
بسته  می نوشتم  جاری  مسائل  مورد  در  که 
که شورای  »مطمئنم  می گوید  بعد  و  شد.« 

امنیت حساب فیسبوک مرا بسته است.«

آواره ای در وطن
 1340 سال  در  ارزگانی  سلمان علی 
خورشیدی در قریه باغچار والیت ارزگان به 
سمت  به  سالگی  شش  در  است .  آمده  دنیا 
لشکرگاه مهاجرت نموده و تحصیالت ابتدایی 
را در آن جا فراگرفته است. بعد از اتمام دوره 
مکتب در جمع شش شاگرد ممتاز در سطح 
افغانستان بورسیه  تحصیلی به دست می آورد. 
دالیل  بعضی  و  سیاسی  آشفته  وضعیت  اما 
به  رفتن  به جای  او  می شود  باعث  دیگر 
آن  کند.  مهاجرت  ایران  سمت  به  اوکراین 
زمان در ایران هنر خوش نویسی بسیار مورد 
توجه بوده و ارزگانی با استفاده از این فرصت 
در سال 1364 موفق به اخذ درجه ممتاز در 
رشته های خوشنویسی »نستعلیق و شکسته 

البته او گاهی از طرف دوستان و مخاطبانش 
می گوید  و  می شود  متهم  قوم گرایی  به 
کار  چرا  تو  می گویند  من  به  بعضی ها 
چنین  دارد  باور  اما خودش  می کنی.  قومی 
»وقتی  است:  بهانه  همه اش  برچسپ هایی 
شما در افغانستان باشید هر کاری که کنید 
به شما برچسپ می زنند. بهترین کار را هم 
بکنی اول می روند تا ببینند به کدام قوم تعلق 

داری.«
پرتره  ارزگانی  اثر  مشهورترین  از  یکی 
رهبر  مزاری،  عبدالعلی  خطاطی شده ی 
هفتاد  و  دهه شصت  در جنگ  های  هزاره ها 
است. در این اثر ارزگانی مثنوی از ابوطالب 
خطاطی  مزاری  چهره  قالب  در  را  مظفری 
کرده است )او می گوید این اثرم را هیچ گاه 
برای  فقط  می خواهم  فروخت.  نخواهم 
به  ترجیحا  بدهم،  موزیم  کدام  به  نگهداری 
موزیم ملی ترکیه(. او می گوید مرا شاید به 
واقعیت  اما  می دانند  قوم گرا  دلیل  همین 
می گوید  او  زیرا  است.  دیگر  طور  داستان 
مزاری برای من نماد »انسانیت« و استقامت 
قوم گرا:  شخص  نه  و  است  ظلم  برابر  در 
»بسیار ظالمانه به کارهای بعضی ها محتوای 
به  مزاری  می شود.  داده  سمتی  و  قومی 
این ها  ندارد.  اهمیت  من  برای  قومی  لحاظ 
به  هزاره ها  از  ما  مهم اند.  انسانی  لحاظ  به 
مردم  این  بر  که  می کنیم  دفاع  دلیل  این 
بیشتر ظلم روا داشته می شود. در افغانستان 
برچسپ  فورا  هزاره ها می گویید  از  وقت  هر 
قومی می خورید. حتا دادخواهی کردن برای 

وضعیت سیاسی کشور، 
قطعا روی محتوای آثارم 
تأثیرگذار بوده اما این به 
معنای خلق آثار سیاسی 
نیست. ممکن انتقادی 

بنامیم ولی در کل به 
گونه ای جهت یافته که 

هنر برای هنر نیست، بلکه 
هنر متعهد و دارای پیام به 

مخاطب و اجتماع است.

سلمان علی 
ارزگانی از 
خوش نویسان 
شناخته شده 
افغانستان است 
و تا حاال 34 
نمایشگاه هنری 
برگزار کرده است. 
این نمایشگاه ها 
به صورت انفرادی 
و گروهی عالوه 
بر افغانستان در 
کشورهای چون 
ایران، پاکستان و 
تاجیکستان برگزار 
شده است.


