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

وزارت صحت عامه ی کشور اعالم کرده است که تمام مراکز آموزشی دولتی و خصوصی شامل مکاتب، 
دانشگاه ها، انستیتوت ها، کورس ها، مدرسه های دینی و کودکستان ها سر از امروز )شنبه، 22 جوزا( 

برای دو هفته رخصت خواهد بود.
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جهان  دینی  پایتخت  مکه  پیش  روز  دو 
دین  عالمان  دوجانبه ی  نشست  میزبان  اسالم 
افغانستان  مورد صلح  در  پاکستان  و  افغانستان 
بود. در کنفرانس مکه که در نوع خود بی پیشینه 
راه  از  شد  خواسته  منازعه  طرف های  از  بود 
حضور  با  نشست  این  برسند.  توافق  به  مذاکره 
علمای دینی از افغانستان، پاکستان و عربستان 
افغانستان  برگزار شده بود. علمای دینی جنگ 
در  سراسری  آتش بس  خواهان  و  نامشروع  را 
در  کشور  دو  دین  عالمان  شدند.  افغانستان 
را  کامل شان  حمایت  مشترک،  اعالمیه ی  یک 
عین  در  و  کرده  اعالم  افغانستان  صلح  روند  از 
حال ابراز امیدواری کرده اند که دو طرف منازعه 
قابل  و  مشترک  نقطه ی  یک  به  مذاکره  راه  از 
برایند  کلی،  نگاه  یک  در  رسید.  خواهند  قبول 
چند  به  می شد  خالصه  و  محدود  نشست  این 
آن  به  هرگز  طالبان  گوش  که  اخالقی  توصیه 

بدهکار نیست. 
در  پاکسـتان  و  افغانسـتان  در  دینـی  عالمـان 
افغانسـتان  نزدیـک دو دهـه جنـگ در  طـول 
بـازی  نقـش  صلـح  منادیـان  به عنـوان  هرگـز 
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طالبان زیر نام جهاد در افغانستان در نزدیک 
جنایت های  مرتکب  گذشته  دهه ی  دو  به 
طول  در  دینی  علمای  اما  شده اند.  زیادی 
فتوای تحریم  این سال ها حاضر نشدند که 
نیز  عمل  در  بدهند.  افغانستان  در  جنگ 
از  طالبان  روایت  نتوانستند  دینی  علمای 
نام  زیر  را  افغانستان  در  قدرت  برای  جنگ 
دهند.  قرار  مناقشه  مورد  و  مخدوش  جهاد 
و  جهاد  روایت  با  آسانی  به  بسیار  طالبان 
مبارزه علیه اشغال سربازگیری کردند و به 
جنگ خانمانسوزشان ردای دین پوشاندند. 
از علمای  از زمان برخی  برهه هایی  حتا در 
دین پیدا و پنهان با روایت طالبان هم صدا 
شدند. این هم صدایی هنوز شنیده می شود. 
برای  را  کار  هم صدایی  این  دیگر،  طرف  از 
طالبان  دست کم  کرد.  ساده  بسیار  طالبان 
جامعه ی  میان  از  راحت  بسیار  توانستند 
به  و  کنند  سربازگیری  افغانستان  دینی 

حیات نظامی و جنگی شان ادامه دهند. 
افغانستان  دینی  علمای  مشترک  موضع 
بسیار  واکنش  یک  مکه  در  پاکستان  و 
دیرهنگام است. جنگ افغانستان باید بسیار 
کاری  می شد.  خوانده  نامشروع  پیش  وقت 
که در نزدیک به دو دهه ی گذشته طالبان 
بوده  مسلمان کشی  کرده،  افغانستان  در 
یا  نباشد  افغانستان خانه ای  در  است. شاید 
طالبان  جنگ  که  نیست  قریه ای  دست کم 
باشد.  نشانده  سیاه  خاک  به  را  خانواده ای 
برپایه ی آمارهای رسمی در 11 سال کذشته 
بیشتر از 31 هزار غیرنظامی به شمول زنان 
که  کشته  شده اند  افغانستان  در  کودکان  و 
طالبان مسئول بیشترین این کشتار شناخته 
شده اند. این تنها آماری که به صورت رسمی 
به ثبت رسیده و به طور قطع آمار قربانیان به 
مراتب بیشتر از این است. موضع تازه علمای 
دینی پاکستان و افغانستان هرچند تا جایی 
رویکرد  این  هنوز  اما  است،  دلگرم کننده 
علمای دینی موضع منفعالنه است. انتظاری 
به صورت  باید  طرف  دو  داشت  وجود  که 
تحریم  فتوای  اعالمیه  شان  در  روشن 
اعالمیه ی  در  می داد.  را  افغانستان  جنگ 
افغانستان  در  جاری  جنگ  باید  رسمی 

مسلمان کشی خوانده می شد. 
پاکستان  و  افغانستان  در  دینی  علمای  اگر 
کفش  در  ریگی  گذشته  سال های  طول  در 
برای  واقعی  و  قوی  صدای  و  نمی داشتند 
شکل  طالبان  جنگ طلبی  خواندن  ناروا 
به لحاظ  جنگ  توجیه  امکان  و  می گرفت 
می شد،  سلب  طالبان  از  مذهبی  و  دینی 
دینی  علمای  زیرا  بود.  بهتر  وضعیت  امروز 
و گسترده ترین  قوی ترین  مساجد  از طریق 
مستقیم،  دسترسی  و  تأثیرگذاری  کانال 
در  مردم  توده های  به  رودررو  و  طرفه  دو 
میزان رجوع  دارند.  اختیار  را در  افغانستان 
آن ها  حرف شنوی  و  دینی  علمای  به  مردم 
از علمای دینی انکارناپذیر است. اما علمای 
دینی هرگز از این امکان به صورت جدی در 
به دلیل  جنگ  توجیه  امکان  سلب  راستای 
دین و مذهب از طالبان بهره نبردند. تازه در 
پاکستان بسیاری از علمای سرشناس دینی 

فتوای جهاد در افغانستان دادند. 
دینی  علمای  صداهای  اخیر  سال  یک  در 
طالبان  جنگ طلبی  علیه  بر  افغانستان  در 
حدودی  تا  افغانستان  در  جنگ  تحریم  و 
شنیده می شود. اما این صداها بسیار ضعیف 
واکنش  نوع  یک  تا  بوده  دولتی  بیشتر  و 
جنگ  علیه  روحانیت  جامعه ی  خودجوش 
جامعه  اگر  بنابراین،  افغانستان.  در  جاری 
روحانیت افغانستان و پاکستان و به طور کل 
باید  صادق اند،  ادعای شان  در  اسالم  جهان 
را  طالبان  جنگ  تحریم  قدرت مند  فتوای 
صادر کنند. از سیاست حذف طالبان نترسد. 
قربانی هم  راه  این  در  است  هرچند ممکن 
پندهای  و  موعظه  به  طالبان  گوش  بدهد. 

اخالقی بدهکار نیست.
بوده اند  خشونت  به  متکی  عمدتا  طالبان 
برای  پیوسته  دین،  نام  زیر  خشونت  این  و 
است.  شده  انجام  قدرت  به دست آوردن 
با  طالبان  توافق  امضای  از  پس  مخصوصا 
مبنا  دیگر  طالبان  جهاد  متحده،  ایاالت 
نظر  مِد  جهاد  زیرا  ندارد.  شرعی  توجیه  یا 
طالبان چه در مفهوم سنتی آن یعنی بحث 
دفاع در مقابل اشغال و چه در مفهوم معاصر 
با  اسالم  دشمنان  مقابل  در  جهاد  یعنی 
متحده  ایاالت  با  گروه  این  توافق  امضای 

کاربرد خود را از دست داده است.

شورای امنیت ملی: 
میدان هوایی کابل برابر با معیارهای جهاین فعال خواهد ماند

 ،)ICAO( هوایی حامد کرزی مطابق با معیارهای سازمان بین المللی هوانوردی ملکی
از  دیدن  محب ضمن  آقای  که  است  آمده  همچنین  اعالمیه  در  است.  گرفته  صورت 
ساحات کنترل ترافیک هوایی، خدمات اطفاییه و نجات، هواشناسی، مدیریت مصونیت 
و  مراقبت  اداره، حفظ  و  و سوق  نظارت  و  مخابرات  رادار،  هوایی، سیستم  میدان های 

خدمات امنیتی میدان هوایی کابل را نیز ارزیابی کرده است.
با این حال، گزارش شده است که مسئولیت تأمین امنیت میدان هوایی بین المللی حامد 
کرزی پس از خروج نیروهای خارجی به ترکیه واگذار می شود. طالبان در واکنش به این 
گزارش ها گفته اند که نظامیان ترکیه نیز باید مطابق به توافق نامه ی دوحه، افغانستان 

را ترک کنند.

هوایی  میدان  که  است  کرده  اعالم  افغانستان  ملی  امنیت  دفتر شورای  روز:  اطالعات 
بین المللی حامد کرزی در کابل برابر با معیارهای جهانی فعال خواهد ماند.

حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی دو روز پیش )پنج شنبه، 20 جوزا( از میدان هوایی 
بین المللی حامد کرزی و فرماندهی مأموریت حمایت قاطع مستقر در این میدان دیدن 

کرده است.
در این دیدار، استیفانو پونتیکورو، نماینده ی غیرنظامی ناتو، دیدریک، فرمانده قوماندانی 
میدان هوایی  در  ترکیه مستقر  نظامی  فرمانده  و  افغانستان   – امنیت  انتقال  مشترک 

حامد کرزی نیز حضور داشته اند.
میدان  فعال نگهداشتن  به منظور  دیدار  این  ملی،  امنیت  شورای  دفتر  اعالمیه ی  طبق 

در مـورد رسـتوران ها نیز فیصله شـده اسـت 
متـری  فاصلـه ی یک ونیـم  رعایـت  بـا  کـه 
بیـن دو نفـر و بـا رعایـت تهویه ی مناسـب، 
خدمـات ارائـه کننـد. از مالکان رسـتوران ها 
خواسـته شـده اسـت کـه در صـورت امکان 
از مهمان های شـان در فضـای بـاز پذیرایـی 

. کنند
برگـزاری  صحـت،  وزارت  فیصلـه ی  طبـق 
مراسـم فاتحه خوانـی به صـورت عمومی و در 

فضـای بسـته نیـز موقتـا تعلیق شـود.
ایـن درحالـی اسـت کـه اخیـرا شـیوع کرونا 
در افغانسـتان به گونـه ی بی سـابقه افزایـش 
یافتـه اسـت. وزارت صحـت پیش تـر مراکـز 
تعطیـل  والیـت   16 در  تنهـا  را  آموزشـی 
اعـالم کـرده بـود، امـا به نظـر می رسـد کـه 
وضعیـت در تمامـی والیـت مطلوب نیسـت 
و بـه همیـن دلیـل وزارت صحـت دسـت به 
تعطیـل سراسـری مکاتـب و دانشـگاه ها زده 

ست. ا

یک ونیـم متـری را رعایـت و تـا حـد ممکن 
نمـاز جماعـت را در فضـای آزاد ادا کننـد.

موترهـای  سرنشـین های  و  راننـدگان  بـه 
بس هـا  و  تاکسـی ها  جملـه  از  مسـافربری 
توصیـه شـده اسـت کـه از ماسـک اسـتفاده 
کننـد. از عمـوم مـردم نیـز خواسـته شـده 
اسـت که به محـالت مزدحم بیـرون از خانه 
نرونـد و در حـاالت ضروری حتما از ماسـک 

کنند. اسـتفاده 
در بخشـی از اعالمیـه ی وزارت صحـت عامه 
آمـده اسـت کـه تـا اطالع بعـدی مالقـات با 
زندانیـان متوقـف شـود، تمـام حوض هـای 
و  سـونا  عمومـی،  حمام هـای  آب بـازی، 
کلپ هـا بـرای دو هفته مسـدود و مسـابقات 
ورزشـی نیـز بـرای دو هفتـه متوقـف شـود.

از نهادهای امنیتی خواسـته شـده اسـت که 
از هـر گونـه تجمعـات کـه در آن فاصلـه ی 
اجتماعـی رعایـت نشـده باشـد، جلوگیـری 

 . کنند

ایـن وزارت همـکاری کننـد.
کـرده  فیصلـه  همچنیـن  صحـت  وزارت 
تمـام  در  غیرضـروری  کـه جلسـات  اسـت 
نهادهـای دولتی و غیردولتی متوقف شـود و 
شـهرداری ها از ازدحـام در سـاحات مختلف 

شـهر جلوگیـری کننـد.
و  دولتـی  ادارات  تمـام  از  همین طـور، 
دارنـد،  زیـاد  مراجعیـن  کـه  غیردولتـی 
خواسـته شـده اسـت کـه ازدحـام را طوری 
مدیریـت کننـد کـه فاصلـه بین افـراد کم تر 

نباشـد. متـر  یک ونیـم  از 
کـه  ملکـی  خدمـات  کارمنـدان  مـورد  در 
باالتـر از 55 سـال سـن دارنـد و یـا بـه یکی 
از امـراض مزمـن )شـکر، قلبـی و سـرطان( 
مبتالینـد و همچنیـن خانم هـای بـاردار نیز 
گفته شـده اسـت که این افراد باید کارشـان 

را از خانـه انجـام بدهنـد.
نمازگـزاران خواسـته  و  مسـاجد  امامـان  از 
شـده اسـت که در هنـگام ادای نمـاز، فاصله 

اطالعـات روز: وزارت صحـت عامـه ی کشـور 
اعـالم کرده اسـت که تمـام مراکز آموزشـی 
دولتی و خصوصی شـامل مکاتب، دانشگاه ها، 
انسـتیتوت ها، کورس هـا، مدرسـه های دینی 
و کودکسـتان ها سـر از امـروز )شـنبه، 22 
جـوزا( بـرای دو هفتـه رخصت خواهـد بود.

در اعالمیـه ی ایـن وزارت آمـده اسـت کـه 
ایـن تصمیـم در مشـورت و هماهنگـی بـا 
وزارت هـای تحصیـالت عالـی، معـارف، اداره 
عالـی تعلیمات مسـکلی – تخنیکـی و دیگر 
از  جلوگیـری  به منظـور  مربوطـه  نهادهـای 
بیشـتر مـوج سـوم ویـروس کرونـا  شـیوع 

گرفتـه شـده اسـت.
طبـق فیصلـه ی وزارت صحت عامـه، تمامی 
تاالرهـا و هتل هـای عروسـی و سـالن های 
دو  بـرای  امـروز  از  سـر  نیـز  کنفرانـس 
از  وزارت صحـت  مسـدود می شـود.  هفتـه 
خواسـته  والیـات  و  کابـل  شـهرداری های 
اسـت کـه در قسـمت تطبیق ایـن فیصله، با 

مکاتب و دانشگاه ها در رسارس کشور تعطیل و فعالیت هتل های عرویس نزی متوقف شد

به  کشور  این  دست یافتن  راستای  در 
پایدار  اقتصادی  رشد  و  خودکفایی 

متعهد باقی می ماند.«
است  آمده  جهانی  بانک  اعالمیه ی  در 
این سفر  که هارتویگ شیفر در جریان 
کمیته  ساالنه  نشست  در  سه روزه اش، 
نیز  افغانستان  بازسازی  رهبری صندوق 

شرکت کرده است. 
شیفر همچنین با نمایندگان کشورهای 
مالی  تعهدات  و  دیدار  کمک کننده 
کنفرانس ژینو را بررسی کرده است. او 
دولت  از  لزوم حمایت  بر  دیدار  این  در 
برای  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
سکتور  تقویت  اصالحات،  روند  تسریع 
عامه  خدمات  ارائه  تداوم  و  خصوصی 

تأکید کرده است.

بانک جهاین: 
افغانستان برای احیای مجدد اقتصاد خود به ادامه ی حمایت های بنی املللی نیاز دارد

بطی دارد. 
رشد  که  می رود  انتظار  او،  به گفته ی 
جاری  سال  در  افغانستان  اقتصادی 
میالدی به یک درصد و در سال 2022 

میالدی به حدود سه درصد برسد.
است  کرده  پیش بینی  او  طور،  همین 
آینده  افغانستان در سال های  که دولت 
در  خدمات  ارائه  ادامه ی  به منظور  نیز 
حمایت  آموزش،  صحت،  بخش های 
زمینه ی  ایجاد  خصوصی،  سکتور  از 
نهایت  جوامع  و  مردم  به  کمک  و  کار 
به کمک های جامعه جهانی  آسیب پذیر 

وابسته باقی خواهد ماند.
افزوده  با این حال، معاون بانک جهانی 
شرکای  با  یکجا  جهانی  »بانک  است: 
بین المللی به تداوم حمایت از افغانستان 

مصالحه ی  عالی  شورای  رییس  عبداهلل، 
سرپرست  پاینده،  محمدخالد  ملی، 
اعضای  از  دیگر  شماری  و  مالیه  وزارت 
افغانستان  بین المللی  شرکای  و  کابینه 

دیدار کرده است.
بانک  پایدار  حمایت  و  تعهد  بر  او 
مقابله  راستای  در  افغانستان  از  جهانی 
و  کرونا  ویروس  منفی  پیامدهای  با 
آینده ی  یک  به  رسیدن  برای  تالش ها 
تأکید  افغانستان  برای  و صلح آمیز  بهتر 

کرده است.
طبق اعالمیه ی بانک جهانی، شیفر گفته 
است که به دلیل شیوع کرونا و ابهام در 
همچنین  و  امنیتی  و  سیاسی  اوضاع 
جامعه  کمک های  احتمالی  کاهش 
سیر  افغانستان  اقتصادی  رشد  جهانی، 

معاون  شیفر،  هارتویگ،  روز:  اطالعات 
جنوب  کشورهای  برای  جهانی  بانک 
برای  افغانستان  که  است  گفته  آسیا 
خود  اقتصادی  وضعیت  مجدد  احیای 
به  است،  متأثر شده  کرونا  از شیوع  که 
ادامه ی حمایت های بین المللی نیاز دارد.
پنج شنبه  روز  را  اظهارات  این  شیفر 
سه روزه اش  سفر  پایان  در  جوزا(   20(
به افغانستان مطرح کرده و افزوده است 
که حفاظت از دستاوردهای انکشافی دو 
دشواری  با  که  افغانستان  اخیر  دهه ی 
زیاد به دست آمده است، نیز به ادامه ی 

حمایت های بین المللی نیاز دارد.
است  گفته  اعالمیه ای  در  جهانی  بانک 
این سفر  که هارتویگ شیفر در جریان 
عبداهلل  غنی،  اشرف  رییس جمهور  با 

کننـد. جسـتجو  مناسـب  راه حـل 
اعالمیه ی  این  در  کشور  دو  دین  عالمان 
مشترک، حمایت کامل شان را از روند صلح 
ابراز  و در عین حال  اعالم کرده  افغانستان 
امیدواری کرده اند که دو طرف منازعه از راه 
مذاکره به یک نقطه ی مشترک و قابل قبول 

خواهند رسید.
دیـن  عالمـان  دوجانبـه ی  کنفرانـس 
صلـح  مـورد  در  پاکسـتان  و  افغانسـتان 
افغانسـتان درحالـی برگزار شـده اسـت که 
شـام روز چهارشـنبه )19 جـوزا(، یوسـف 
دبیـرکل سـازمان  العثیمیـن،  احمـد  بیـن 
در  نیـز   )OIC( اسـالمی  همکاری هـای 
ادامـه ی  افغانسـتان،  بـا وزیـر حـج  دیـدار 
مسلمان ُکشـی  را  افغانسـتان  در  جنـگ 

بـود. کـرده  عنـوان 
یوسف بین احمد العثیمین همچنین گفته 
از  خارجی  نیروهای  خروج  از  پس  که  بود 
افغانستان، هیچ بهانه ای برای ادامه ی جنگ 
وجود  کشور  این  در  طالبان  گروه  توسط 

ندارد.

که برای گذاشتن نقطه ی پایان به رنج مردم 
افغانستان، از خویشتن داری کار بگیرند.

درگیـر  طرف هـای  از  همچنیـن  آنـان 
از  خـودداری  ضمـن  کـه  خواسـته اند 
فعالیت هـای  و  بیشـتر  خون ریـزی 
تحریک کننـده، از طریـق مذاکـره مسـتقیم 
بی احترامـی-  و  مالمتـی  تحقیـر،  –بـدون 
بـرای منازعـه ی جـاری در افغانسـتان یـک 

هیچ  به  خشونت  که  کرده اند  تأکید  آنان 
ندارد و  یا قومی تعلق  دین، ملت، تمدن و 
افراطیت خشونت زا و تروریسم به هر نوع و 
شکل آن از جمله خشونت علیه غیرنظامیان 
اساسی  اصول  مخالف  انتحاری،  حمالت  و 

عقاید اسالمی است.
عالمان دین افغانستان و پاکستان طرف های 
درگیر در جنگ افغانستان را تشویق کرده اند 

عالمان  دوجانبه ی  کنفرانس  روز:  اطالعات 
صلح  مورد  در  پاکستان  و  افغانستان  دین 
مکه  شهر  در  پنج شنبه  روز  افغانستان 
علمای  شد.  برگزار  سعودی  عربستان 
از  مشترک  اعالمیه ی  یک  در  کشور  دو 
افغانستان  جنگ  در  درگیر  طرف های 
راه  از  کنونی  منازعات  به  که  خواسته اند 
مذاکره و مصالحه در روشنی قرآن و سنت 

پایان بدهند.
امضای  با  که  مشترک  اعالمیه ی  این  در 
و  حج  ارشاد،  وزیر  حلیمی،  محمدقاسم 
وزیر  قادری،  نورالحق  و  افغانستان  اوقاف 
پاکستان  مذهبی  همزیستی  و  دینی  امور 
افغانستان  دین  علمای  نقش  شده،  صادر 
و  هماهنگی  صلح،  تقویه ی  در  پاکستان  و 
در  به خصوص  اسالمی  امت  میان  برادری 

افغانستان »بسیار مهم« عنوان شده است.
طبق اعالمیه، عالمان دین دو کشور از تمام 
تالش هایی که تا کنون در راستای تأمین 
است،  گرفته  صورت  افغانستان  در  صلح 

تقدیر و ستایش کرده اند.

کستان:  کنفرانس دوجانبه عاملان دین افغانستان و پا
کره به توافق برسند طرف های منازعه از راه مذا
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چرا نسل کیش هزاره ها انکار یم شود؟
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سوم: یکی از ترم های روانی و اجتماعی جاری 
در افغانستان، تأکیدی عوام گرایانه اما غیردقیق 
به ضرورت همدلی و اتحاد ملی، شکل گرفتن 
از  چشم پوشی  و  سراسری  وحدت  و  انسجام 
اعتراف و گفت وگو درباره ی دالیل و ریشه های 
منازعه و اختالفات قومی است. بخشی کالنی 
و  عواطف  سر  از  احتماال  افغانستان  مردم  از 
برابری  و  برادری  مثل  ادعاهایی  بر  همدلی 
از  چشم پوشی  ضرورت  و  افغانستان  مردم 
و  جویی  برتری  تبعیض،  منازعه،  ریشه های 
امثال آن پافشاری دارند. مدعیان این رویکرد 
تصور می کنند مردم افغانستان با هم برابرند و 
واقع  در  که  ملی  همدلی  و  اتحاد  برای حفظ 
اصال وجود ندارد، نباید در مورد گذشته، عوامل 
و ریشه های تنش و اختالف بحث و گفت وگو 
کرد. این نگاه، شاید در نهان اش عاطفه و نوعی 
باشد  داشته  اجتماعی  و همدلی  از صمیمیت 
اما دید عوام گرایانه و سطحی نسبت به ضرورت 
کاهش  و  ملی  انسجام  و  همدلی  شکل گیری 
تنش و اختالفات قومی است. گفت وگوی صریح 
و برهنه در مورد ریشه های اختالفات و تنش ها 
و مصداق های جاری نفرت و اختالفات قومی و 
مذهبی و اعتراف به وجود این تنش ها و دالیل 
آن، نه  تنها مخل شکل گیری انسجام و همدلی 
در  مختلف  تنش های  به  دادن  پایان  و  ملی 
افغانستان نیست که یکی از اساسی ترین عناصر 
پایان دادن به این اختالفات و تنش هاست. ما 
نمی توانیم با انکار واقعیت ها و ریشه ها و عوامل 
و تاریخ منازعه، تبعیض، تنش و نفرت قومی، 

به همدلی ملی دست یابیم.
انکار نسل کشی  از دالیل  به نظر می رسد یکی 
هزاره هاست.  رنج  به  عاطفی  نگاه  هزاره ها، 
هزاره ها  نسل کشی  انگیزه  این  با  که  افرادی 
با  می کنند  سعی  نوعی  به  می کنند،  انکار  را 
قومی  گروه  این  به  خطاب  ماجرا  ساده سازی 
جنگ  آسیب های  و  رنج  در  آن ها  که  بگویند 
و  تبارها  و  اقوام  از  همگان  بلکه  نیستند  تنها 
مذاهب مختلف در این تراژدی خونبار شریک 
و  رویکرد  چنین  گاه  روانی،  به لحاظ  هستند. 
با قربانیان به خاصه در میان عوام  مواجهه ای 
بازماندگان  و  قربانیان  اندوه  و  رنج  کاهش  به 
قربانیان منجر می شود. قربانی به لحاظ روحی 
احساس می کند که در رنج و اندوهی که بر او 
مستولی شده، تنها نیست و کسان دیگری نیز 
هستند که با او در تحمل این رنج شریک اند و 

در نتیجه می توانند درک اش کنند.
یک  قربانی  با  مواجهه  نوع  این  پشت  هرچند 
نه  تنها  اما  دارد  قرار  رگه ی عاطفی و همدالنه 
که  نیست  قربانی  با  مسئوالنه  برخورد  یک 
به  مواجهه  نوع  این  است  ممکن  مواردی  در 
با قربانی به مرز پایمال  ایجاد همدردی  جای 
کردن حقوق قربانیان و انکار غیرعمد ماهیت 
غیرعمد  انکار  کند.  سقوط  محنت شان  و  رنج 
ماهیت  با  افغانستان  در  هزاره ها  نسل کشی 
قربانیان  با  عاطفی  و  همدالنه  مواجهه ی 
رنج  کاهش  به  کمکی  نه  تنها  نسل کشی،  این 
قربانیان نمی کند که باعث می شود در رسمیت 
یافتن آن و در نتیجه روی دست گرفته شدن 
برای  حقوقی  و  حفاظتی  تمهیدات  و  تدابیر 
حقوق شان  اساسی ترین  به  عنوان  قربانیان 

به  عنوان یک مانع عمل کند.
نسل کشی  انکار  دیگر  عوامل  از  یکی  چهارم: 
شناخت  و  درک  نبود  افغانستان،  در  هزاره ها 
کافی از نسل کشی، تعاریف رسمی از این نوع 
آن  شاخص های  و  شرایط  عناصر،  و  جنایت 
است. بسیار خوانده و دیده ایم که افراد با اشاره 
به تعداد اندک قربانیان حمالت سیستماتیک 
اقوام  دیگر  قربانیان  با  مقایسه  در  هزاره ها  بر 
استنباط  را،  افغانستان  جاری  جنگ  در 
کرده اند که هزاره ها در معرض نسل کشی قرار 
نشان  که  دست  این  از  نمونه هایی  نگرفته اند. 
می دهد یکی از عوامل انکار نسل کشی هزاره ها، 
از  درست  شناخت  و  تعریف  و  درک  نداشتن 
و  ویژه ی جنایت  نوع  به  عنوان یک  نسل کشی 
جرم است، زیاد دیده و شنیده می شود. تعداد 
زیادی از مردم افغانستان در واکنش به کارزار 
هزاره ها،  نسل کشی  شناخته شدن  رسمیت  به 
از  دقیق  آگاهی  و  تعریف  نداشتن  به  دلیل 
مصادیق و عناصر نسل کشی استدالل کرده اند/
نادیده گرفتن  با  نباید  هزاره ها  که  می کنند 
میان  در  جنگ  قربانیان  و  جنگ  دیگر  ابعاد 
اقوام و مناطق دیگر افغانستان، یک مطالبه ی 

غیرمشروع و فاقد اعتبار را مطرح کنند.

تأیید  اتفاق،  این  سیاسی  پیامدهای  از  یکی 
امنیتی  و  سیاسی  ناتوانی  صریح  پذیرش  و 
بر  عالوه  است.  شورش  برابر  در  حکومت 
به  صورت  در  افغانستان  حکومت  پیامد،  این 
واقع  در  هزاره ها،  نسل کشی  رسمیت شناختن 
سیاسی  مشروعیت  که  می پذیرد  صراحت  به 
و شایستگی/ظرفیت نظامی و امنیتی حداقلی 
از  جلوگیری  و  شهروندانش  از  حفاظت  برای 
فاجعه ای به بزرگی رقم خوردن یک نسل کشی 
را در قلمرو تحت حاکمیت اش ندارد. البته که 
اشاره به این عوامل و ریشه ها به مفهوم تأیید 
حکومت  رویکرد  و  نگاه  نوع  محق دانستن  و 

افغانستان به نسل کشی هزاره ها نیست.

انکار و مقاومت اجتماعی
انکار نسل کشی هزاره ها در افغانستان عالوه بر 
الیه های سیاسی و حکومتی، در الیه ی جامعه 
هزاران  دارد.  عمیقی  ریشه های  نیز  توده  و 
کدام  به  این که  از  فارغ  افغانستان  شهروند 
گروه قومی تعلق دارند و صرف تعلق و تعهد 
به ارزش ها و همدلی های انسانی و بشری، در 
به  و  نسل کشی  هزاره ها  برای  دادخواهی 
گسترده  به صورت  آن  شناخته شدن  رسمیت 
به  انکار  صف  اما  گرفته اند،  سهم  تأثیرگذار  و 
است.  طوالنی تر  بار  ده ها  اعتراف  نسبت صف 
اکثر قاطع مردم و به عبارت دیگر افکار عمومی 
افغانستان در برابر تأیید و پذیرش نسل کشی  
و  دالیل  انکار  این  می کند.  مقاومت  هزاره ها 

عوامل متعدد و پیچیده دارد.
دلیل  و  عامل  مهم ترین  می رسد  به نظر  یکم: 
جامعه،  سطح  در  هزاره ها  نسل کشی  انکار 
نفرت قومی و نژادی از این گروه قومی باشد. 
ناگفته پیداست که این سخن به مفهوم وجود 
هزاره ها  برابر  در  صرفا  نژادی  و  قومی  نفرت 
و  قومی  نفرت  بر  تأکید  همچنان  نیست. 
انکار وجود  نژادی در برابر هزاره ها، به معنای 
با  که  افغانستان  شهروندان  از  طیفی  و  نسل 
می کنند،  زندگی  انسانی  تفکرات  و  رؤیاها 
از  مملو  و  طوالنی  تاریخ  یک  به  دلیل  نیست. 
مذهبی،  و  نژادی  قومی،  نفرت های  و  تنش ها 
افغانستان در سطح همه ی گروه های قومی با 
رأس  در  هزاره ها  اما  است.  درگیر  پدیده   این 
و  نفرت ها و رویکرد حذف  این  پیکان  و نوک 
نفی قرار داشته اند. این نفرت و برخورد قومی 
و نژادی با رنج و محنت هزاره ها باعث شده که 
حتا یکی از اساسی ترین حقوق قربانیان مبنی 
هزینه ی  و  رنج  رسمیت شناختن  به  حق  بر 

قربانی شدن شان نفی و سرکوب شود.
دوم: حمالت سیستماتیک بر هزاره ها به  عنوان 
جنگ  پیامد  کل  نه  نسل کشی،  بارز  مصادیق 
آن  از  بخشی  فقط  که  افغانستان  در  جاری 
در  جاری  و خشونت  جنگ  آسیب های  است. 
در  است.  عمیق  و  گسترده  بسیار  افغانستان، 
طول دو دهه ی گذشته هزاران شهروند بی دفاع 
و غیرنظامی افغانستان در روستاهای دوردست 
در جهنم جنگ میان نیروهای دولت و طالبان، 
حمالت  خارجی،  نیروهای  هوایی  حمالت 
بمب های  انفجار  افغانستان،  دولت  و  طالبان 
کنارجاده ای و انواع دیگر حمالت و خشونت ها 
قربانیان  این  تعداد  شده اند.  مجروح  و  کشته 
سیستماتیک  حمالت  قربانیان  با  قیاس  در 

از خیلی وجوه، حلقه ای در سلسله ی دولت ها 
و حکومت های گذشته است، هیچ نوع انگیزه و 
و  هزاره ها  نسل کشی  به  اعتراف  برای  اراده ای 
به رسمیت شناختن آن ندارد. نه  تنها انگیزه ای 
برای این اعتراف وجود ندارد که اساسا، بنا بر 
انکار آن است. حکومت افغانستان نمی خواهد 
یک سو  از  هزاره ها،  نسل کشی  به  اعتراف  با 
تعهد و پیوندش با یکی از اصول و شاخص های 
که  را  افغانستان  در  دولت داری  تاریخ  اساسی 
رویکرد حذف، سرکوب و نفی »دیگران« است 
مرتکب شدن  با  دیگر،  از سوی  و  ببرد  بین  از 
این اعتراف، بار و مسئولیت سنگین صدها سال 
کوچ  قومی،  پاکسازی  بی رحمانه ی  سیاست 
کودکان،  و  زنان  گرفتن  بردگی  به  اجباری، 
طرد اجتماعی و سیاسی و حذف سیستماتیک 
سیاسی و اجتماعی یک گروه قومی را با خود 
حمل کند. اعتراف به نسل کشی هزاره ها توسط 
حقوقی  و  سیاسی  مجال  افغانستان،  حکومت 
برای پیگرد حقوقی سه  صد سال حکومت داری 
کشتار  و  تحقیر  سرکوب،  حذف،  بر  مبتنی 
می کند.  فراهم  را  هزاره ها  سیستماتیک 
و  حاکمیت  میراث داران  برای  اتفاقی  چنین 
ویران شدن  انحصاری،  و  قومی  حکومت داری 
اخالقی  و  سیاسی  حقوقی،  مشروعیت 
انحصاری  و  یکه تازانه  حکومت داری  سه  صد 
دولت مردان  و  سیاستمداران  از  هریک  است. 
سیاسی،  و  تاریخی  به لحاظ  که  افغانستان 
ادامه ی  در  را  سیاسی شان  مشی   خط  و  خود 
در  قومی  حکومت داری  ساله ی  سه  صد  تاریخ 
کشور تعریف می کنند، از آخرین حد مقاومت 
حقوقی  سیاسی،  مشروعیت  از  حفاظت  برای 
و  حاکمیت  تاریخی  سلسله ی  این  اخالقی  و 

حکومت دری استفاده خواهند کرد.
انکار  رویکرد  تاریخی  ریشه های  بر  عالوه 
دالیلی  به  افغانستان  حکومت  سرکوب،  و 
انکار  نیز  دارد،  کنونی  وضعیت  در  ریشه  که 
رویکرد  یک  دیده ی  به  را  هزاره ها  نسل کشی 
استراتژیک می بیند. به موجب مفاد توافقنامه ها 
دولت  که  بین المللی  کنوانسیون های  و 
پذیرش  است،  پیوسته  آن ها  به  افغانستان 
افغانستان،  حکومت  برای  هزاره ها  نسل کشی 
و  امنیتی  سیاسی،  مسئولیت های  از  فهرستی 
به  قومی  گروه  این  از  حفاظت  برای  حقوقی 
همراه دارد. مسئولیت هایی که نه  تنها حکومت 
فاقد اقتدار کنونی افغانستان از انجام آن ها عاجز 
انجام  و  پذیرش  برای  اراده ای  اساسا  است که 
هزاره ها  از  حفاظت  قبال  در  مسئولیت ها  این 
نداشته و خود در اعمال بخش قابل توجهی از 
فشارهای سیاسی و اجتماعی بر هزاره ها مثل 
سیاست حذف، نفی و تبعیض سیستماتیک بر 
این گروه قومی متهم و مسئول است. همان طور 
که در سطرهای پیشین گفته آمدیم، حکومت 
کنونی افغانستان از بسیار جهت ها، پیوندهای 
عمیقی با سلسله ی سه  صدساله ی حکومت داری 
حکومت  هزاره ها  اساسا  دارد.  افغانستان  در 
به  عنوان  که  بزرگ ترین  اگرنه  را  افغانستان 
یکی از بزرگ ترین عوامل اعمال ستم، تبعیض، 

حذف و سرکوب شان تعریف می کنند.
محال،  و  بعید  فرض  یک  به  که  صورتی  در 
هزاره ها  که  کند  اعتراف  افغانستان  حکومت 
در این کشور در معرض نسل کشی قرار دارند، 

خادم حسین کریمی

هزاره  مردم  افغانستان،  معاصر  تاریخ  در 
جمعی  رنج های  مختلف،  دوره های  در 
تاریخ  روایت  به  شده اند.  متحمل  را  متنوعی 
قتل  چشم پوشی،  غیرقابل  اسناد  شهادت  و 
کودکان،  و  زنان  بردگی  پاکسازی قومی،  عام، 
غصب  اجدادی،  سرزمین های  از  کوچ اجباری 
نژادی،  تبعیض سیستماتیک  کاشانه،  و  زمین 
طرد اجتماعی، حذف سیستماتیک از مناسبات 
رنج ها  از  دیگری  انواع  و  سیاسی  و  اقتصادی 
محنت هایی  فشرده ی  جمعی،  مشقت های  و 
معاصر  تاریخ  در  قومی  گروه  این  که  است 
فشار  بنابراین،  است.  دیده  خود  به  افغانستان 
بر  سیستماتیک  اجتماعی  و  سیاسی  نظامی، 
هزاره ها و طرد این گروه قومی نه تنها پدیده ی 
جدیدی نیست که نسبت به زمانه ی کنونی، در 
روزگاران گذشته، با شدت بیشتری بر این گروه 

قومی اعمال شده است.
دوره ی  نسبت  به  هزاره ها  آن که  وصف  با 
مال  امارت  یا  نادرشاه  عبدالرحمان،  زمام داری 
اما  دارند  بهتری  وضعیت  اکنون  عمر،  محمد 
رویکرد  سیاسی،  و  اجتماعی  طرد  کماکان 
سیستماتیک نفی این گروه قومی از مناسبات 
آن ها  سیاسی  و  فیزیکی  حذف  و  قدرت 
کماکان ریشه های عمیقی در سنت اجتماعی 
اخیر،  در سال های  دارد.  افغانستان  و سیاسی 
با  خونبار  و  سیستماتیک  حمالت  از  موجی 
هزاره ها  علیه  بر  قومی  و  فرقه ای  انگیزه های 
که  است  شده  آغاز  پاکستان  و  افغانستان  در 
بررسی جزئیات این حمالت ما را به نتیجه ی 
هزاره  غیرنظامیان  می کند.  مواجه  تلخی 
نوعیت  و  سنی  دوره ی  و  جنس  هر  به شمول 
شغل، در هرجا یک هدف نظامی برای حذف و 
سرکوب است. در هفت سال گذشته، فقط در 
هزاره  غیرنظامی  یک هزار  دست کم  افغانستان 
به شمول کودکان، دانش آموزان، نوزادان، زنان، 
کارگران، ورزشکاران، نمازگزاران و مسافران در 
مکاتب،  بر  از 30 حمله ی سیستماتیک  بیش 
آموزشگاه ها، دانشگاه ها، مساجد، شفاخانه ها و 

شاهراه ها کشته شده اند.
مثل  سیاسی  آدرس های  و  نهادها  بر  عالوه 
و  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
بزرگی  جمع  کشور،  ریاست جمهوری  معاونت 
حقوق،  حوزه ی  متخصصان  و  کارشناسان  از 
غیرقابل  و  صریح  مصادیق  را  حمالت  این 
بر  عالوه  می دانند.  هزاره ها  نسل کشی  انکار 
این که  از  فارغ  افغانستان  هزاران شهروند  آن، 
قومی  گروه  کدام  به  متعلق  تباری  به لحاظ 
شناخته شدن  رسمیت  به  بر ضرورت  هستند، 
لزوم  و  افغانستان  در  هزاره ها  نسل کشی 
پافشاری  و  اصرار  فاجعه  این  برای  دادخواهی 
فضای  کلیت  هم  هنوز  حال،  این  با  دارند. 
انکار  فاز  در  افغانستان  سیاسی  و  اجتماعی 
این نسل کشی و حتا تالش برای جلوگیری از 
رقم خوردن یک دادخواهی قدرتمند برای این 
نسل کشی به سر می برد. به عبارت دیگر، صف 
بسیار  افغانستان،  در  هزاره ها  نسل کشی  انکار 
به آن  اعتراف  از صف  طوالنی تر و قدرتمندتر 
است. این یادداشت سعی می کند به تبیین و 
توضیح دالیل و ریشه های اجتماعی و سیاسی 

این انکار گسترده بپردازد.

سرکوب و حذف سیاسی
نخستین و زمخت ترین الیه ی انکار نسل کشی 
واقع  دارد.  دولتی  و  سیاسی  ماهیت  هزاره ها، 
در  کوتاهی  و  نادر  موارد  به جز  که  است  این 
تاریخ معاصر کشور، اساس و بنیان دولت داری 
سرکوب  و  حذف  رویکرد  بر  افغانستان  در 
استوار بوده است. برای حاکمان و حکومت های 
گروه  یک  همواره  هزاره ها  معاصر،  افغانستان 
قومی مورد حذف و سرکوب بوده است. ناگفته 
پیداست که در این تاریخ مملو از رویکردها و 
سیاست های حذفی و سرکوبگر، تنها قوم هزاره 
قومی/ گروه های  و  نبوده  حذف  و  نفی  هدف 

طیف های اجتماعی دیگر نیز در رسن سرکوب 
و نفی قرار گرفته اند. اما به نظر می رسد حجمی 
از حذف، سرکوب و فشاری که بر هزاره ها رفته 
و  سیاست ها  این  درجه ی  شدیدترین  است، 

رویکردها بوده است.
از این منظر، حذف و سرکوب هزاره ها، پیوند 
تاریخی جدایی ناپذیری با بنیان حکومت داری و 
دولت داری در افغانستان دارد. به  دلیل این پیوند 
تاریخی و عمیق، حکومت کنونی افغانستان که 

عالوه  نیست.  مقایسه  قابل  اصال  هزاره ها  بر 
جاری  خشونت  و  جنگ  فیزیکی،  قربانیان  بر 
تحت  و  پشتون نشین  عمدتا  روستاهای  در 
تسلط طالبان در جنوب، جنوب غرب و شرق 
توصیف  از  خارج  فاجعه ی  یک  افغانستان، 
از  کودک  هزار  است. صدها  زده  رقم  تصور  و 
آموزش و ابتدایی ترین خدمات محروم شده اند. 
جریان خشونت و جنگ، مجال کمترین سطح 
از توسعه ی اجتماعی و فرهنگی در این مناطق 
را قلع و قمع کرده است. هر روز، مردم در این 
مناطق در جهنم خشونت و جنگ می سوزند. 
این فاجعه ی به تمام معنا انسانی در شرایطی 
به  قومی  نگاه  به  دلیل  که  است  خورده  رقم 
دهه ی  دو  طول  در  افغانستان،  در  دادخواهی 
گذشته، قطره ای از دریای رنج و محنت ناشی 
از جنگ در روستاهای دوردست و جنگ زده ی 
نورستان  تا  فراه  و  نیمروز  از  شرق  و  جنوب 
نشده  دادخواهی  آن  برای  و  روایت  لغمان  و 
و  سیاسی  اجتماعی،  فعاالن  بر  عالوه  است. 
قومی  ساختار  به  دلیل  که  پشتون تبار  مدنی 
تبعات  بر  از دیگران  بیش  افغانستان  و سنتی 
جنگ و قربانیان جنگ در این مناطق اشراف 
و  مدنی  و  رسانه ای  اجتماعی،  فعاالن  دارند، 
روشنفکران متعلق به دیگر مناطق و تبارهای 
رنج  روایت  در  توجیهی  هیچ  بدون  افغانستان 
این مناطق و دادخواهی برای قربانی عظیمی 
و  جنوب  هستند.  متهم  و  مقصر  داده اند،  که 
بایکوت  در  عمال  گذشته  دهه ی  دو  در  شرق 
رسانه ای قرار داشته است. روشنفکران، فعاالن 
در  افغانستان  رسانه ای  و  اجتماعی  مدنی، 
تبدیل شدن جنوب و شرق به صحرای برهوت 
و بایکوت شدن این بخش کشور از دادخواهی، 
همدردی و توجه رسانه ای مقصر و مسئول  اند.

و  هزاره ها  نسل کشی  انکار  می رسد  به نظر 
مقاومت در برابر آن، به نوعی، واکنشی قهرآمیز 
شرق  و  جنوب  بایکوت شدن  به  دردمندانه  و 
از  بررسی ام  در  باشد.  گذشته  دهه ی  دو  در 
کارزار  به  نفی آلود  واکنش های  از  بخشی 
به  هزاره ها،  نسل کشی  رسمیت  شناختن  به 
رگه های روشن و صریح این واکنش دردمندانه 
و گالیه آمیز برخورده ام. بخش قابل توجهی از 
استدالل ها و واکنش های مخالف به نسل کشی 
این  در  ریشه  هزاره ها  بر  حمالت  خواندن 
موضوع دارد. تعداد قابل توجهی از شهروندان 
یا  فرهنگی  تباری،  به  دلیل  که  افغانستان 
بر  دارند،  تعلق  شرق  و  جنوب  به  جغرافیایی 
قربانیان  تعداد  که  دارند  پافشاری  نکته  این 
در  خشونت  و  جنگ  که  آسیب هایی  حجم  و 
قربانیان  با  کرده،  وارد  پشتون نشین  مناطق 
حمالت بر هزاره ها هرگز قابل مقایسه نیست. 
جنوب  هست.  درستی  و  دقیق  ادعای  این 
و  عظیم  فاجعه ی  یک  این که  از  فارغ  و شرق 
بسیار عمیق انسانی، فرهنگی و آموزشی ناشی 
صدایی  شده،  متحمل  را  و خشونت  جنگ  از 
و  جنوب  بایکوت شدن  ندارد.  دادخواهی  برای 
شرق از توجه، روایت، همدردی و دادخواهی، 
یکی از دردناک ترین بخش های تراژدی جنگ 
که  پیداست  ناگفته  است.  افغانستان  جاری 
توجه به این علت از علت های انکار نسل کشی 
هزاره ها به معنای تأیید استدالل مدعیان آن و 

در نتیجه نفی نسل کشی هزاره ها نیست.
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تعلقات  با  ما  ما.  فردی  هویت  از  قسمتی 
قومی به دنیا می آییم، آنچنان که با تعلقات 
وابستگی  منطقه ای.  و  زبانی  مذهبی، 
خونی  و  نژادی  وابستگی  همانند  قومی، 
می تواند مهمترین تأثیر را در هویت بخشی 
اجتماعی به افراد ایفا کند. در یک جامعه ی 
قوم محور، یک فرد عالوه بر یک فرد بودن 
و بیشتر از یک فرد بودن نماینده و نشانه ی 
یک گروه اجتماعی کالن به حساب می آید. 
است  این  شرایطی  چنین  در  قوم  کارکرد 
که در یک فرد یک قوم، یک دسته بندی 
کالن اجتماعی ظاهر می شود و فرد فراتر 
از فرد بودن، نمایشگاه اراده ی جمعی یک 
چنین  است.  اجتماعی  کالن  دسته بندی 
جامعه ی  یک  در  فردی  هویت  که  است 
گره  قومی  و  جمعی  هویت  به  قوم محور 
خورده است. به عبارت دیگر »من« یک فرد 
باشد »من«  آنکه »من« یک فرد  از  بیش 
تعبیر  به  یا  فردی  است. هویت  یک جمع 
روان شناسان »خود« در جامعه ی قوم محور 
یک خود جمعی است، خود جمعی در هر 
فرد تجلی پارادوکسیکال انفرادی و جمعی 
مانند  قوم محور  جامعه ی  یک  در  می یابد. 
پرسش  به  پاسخ  در  فرد  هر  افغانستان، 
می گوید  معموال  کیستم؟«  »من  بنیادین 
اما  که من یک هزاره ام، من یک پشتونم. 
واقعیت این است که پشتون بودن و هزاره 
بیاید.  به حساب  »خود«  نمی تواند  بودن 
تعلقات قومی می توانند در شرایط خاصی 
سیاسی-تاریخی کامال جای تعلقات فردی 
را بگیرد و یک فرد به جای این که عثمان یا 
محمدحسین باشد، پشتون و یا هزاره شود.

دشـواری رابطه ی میـان افـراد و گروه های 

کامـال خصوصـی و فصـل افتـراق فـرد بـا 
افـراد دیگـر اصـال وجـود خارجـی نـدارد. 
بـه نظـر او خود نـام دیگـر دیگران اسـت. 
بـه نظـر الکان در مـا دیگـران به نـام ما و 
بـه جای مـا زندگـی می کننـد. ما بـا زبان 
مـادری )دیگـری( صحبـت می کنیـم، در 
دل فرهنـگ دیگـران؛ فرهنگـی کـه پیش 
از ما و توسـط دیگران سـاخته شـده است 
برآورده شـدن  بـرای  و  می آییـم  دنیـا  بـه 
می کنیـم  زندگـی  دیگـران  خواسـت 
کـس  بـرای  و  همسـریم  کسـی  )بـرای 
دیگـر بـرادر و... و مـا بـرای برآورده شـدن 
خواسـت آنـان زندگی می کنیم(. بسـیاری 
قبـول  بـا  الکانـی  غیـر  روان شناسـان  از 
ایـن  بـر  الکان  نظریـات  از  بخش هایـی 
مسـأله تأکیـد می کننـد کـه »خـود« یک 
امـر ذهنـی و خیالـی اسـت و بـر خـالف 
تصـور پیشـنیان واجـد ویژگی هـای ثابـت 
و غیـر قابـل تغییـر نیسـت. »خـود« مـا 
محصـول نـوع و سـنخیت رابطـه ای اسـت 
می کنیـم.  برقـرار  دیگـران  بـا  مـا  کـه 
واقعیت هـای  دسـت  در  دسـت  دیگـران 
محلـی و محیطـی مـا می دهند تـا »خود« 

مـا را شـکل دهنـد.
در جوامع قوم محور، دیگران )قوم( به  صورت 
به  تا  می کنند  تالش  سازمان یافته  بسیار 
تضعیف خود و هویت فردی افراد بپردازد 
و ارزش های جمعی و خواهش های گروهی 
)قومی( جای لذت خواهی فردی را بگیرد. 

کشمکش های میان خود و قوم
همان  به  قوم محور  جامعه ی  در  فرد،  یک 
اندازه که به خودش تعلق دارد به یک قوم 

تعریف نژاد آسانتر ازتعریف قوم نیست. اگر 
پرسید  باید  آن وقت  باشد،  نژاد  قوم  بنیان 
نژاد بر چه استوار است؟ دلیل دوم  بنیان 
هم این است که ما در جهان نژاد خالصی 
یکدیگر  با  درهم آمیزی  با  نژادها  و  نداریم 
نژاد  می توان  آیا  می کنند.  نمو  و  رشد 
کرد؟  پیدا  جهان  در  را  نخورده ای  دست 
رویکرد  بنابراین  است.  منفی  قطعا  پاسخ 
نظرتئوریک  از  قوم  تعریف  به  نژادمحورانه 
ما را با دشواری های جدی مواجه می سازد.

بسیاری از نظریه پردازان در حوزه ی هویت، 
قوم را یک پدیده فرهنگی می دانند. جان 
لی در کتاب »مردم شدن در عصر مدرن« 
احتماعی  دسته بندی  محصول  را  قوم 
او  نظر  به  می داند.  فرهنگ  محوریت  با 
مبنای  بر  جامعه  دسته بندی  و  تفکیک 
را  گروهی  و  فرهنگی  عموما  ویژگی های 
تشکیل می دهد که اعضای آن در شماری 
دارند.  مشترک  تجربه ی  باهم  ویژگی ها  از 
گویش  یا  زبان  می توانند  ویژگی ها  این 
فرهنگی- عنعات  و  آداب  خاص،  محلی 

تاریخی  مذهبی، هنر و تجربیات مشترک 
و سیاسی باشند. در لغت نامه ی مطالعات 
مرزبندی  به  قوم  نیز  آکسفورد  فرهنگی 
فرهنگی بین گروه های اجتماعی، که واجد 
ارزش های اجتماعی و سیاسی ویژه ای اند، 
تفسیر شده است. اگر فرهنگ را به  صورت 
این  در  بدانیم،  زندگی  روش  کلی  بسیار 
که  است  اجتماعی  گروه  یک  قوم  صورت 
پیش  در  زندگی  برای  ویژه ای  روش های 
می گیرد. فرهنگ به مثابه ی روش زندگی 
می تواند شامل دین، هنر، میراث فرهنگی-

و...  سیاسی  جغرافیای  زبان،  هنری، 
از  تبین قوم ممکن است بعضی  باشد. در 
مولفه های فرهنگ ساز در کنار ویژگی های 
محیطی و یا ژنیتکی خاص دیگری بنیشند 
و گروه های اجتماعی ویژه ای را به نام قوم 
قطع  به  صورت  که  آن چه  کند.  تأسیس 
می توان گفت این است که قوم را نمی توان 
از مولفه ها و مواد سازنده ی  صرفا به یکی 
کرد.  تعریف  آن  براساس  و  داد  تقلیل  آن 
به  فرهنگی  نگرش  مبنای  بر  قوم  تعریف 
خونی  وابستگی های  ژن،  تأثیر  روی  هیچ 
را  تعلقات محیطی  و همچنین  و خویشی 
و  فراتر  بسی  را  قوم  اما  نمی گیرد،  نادیده 

گسترده تر از این ویژگی ها می داند.

افراد و اقوام؛ رابطه ی میان فرد و قوم
اجتماعی  دسته بندی های  با  افراد  رابطه ی 
و  بعدی  چند  پیچیده،  بسیار  قوم  نظیر 
بسته  قوم،  یک  عضو  هر  است.  طرفه  دو 
اقتصادی  و  سیاسی  فرهنگی،  شرایط  به 
می تواند رابطه ی خود با قومش را از حالت 
عضویت کامال ساده، منفعالنه و غیر مؤثر 
ارتقا  ، عمیق و دو جانبه  پویا  رابطه ای  به 
دهد. نخستین و مهم ترین ویژگی رابطه ی 
یک فرد با قومش این است که فرد کامال 
از  دقیقا  و  اتوماتیک  ندانسته،  ناخواسته، 
لحظه ی تولد عضو قومش شده است.هیچ 
است که می خواهیم  نپرسیده  ما  از  کسی 
ویژگی های  و  قوم  شویم.  قوم  کدام  عضو 
قومی بخشی از بودن ما به حساب می آید، 

خونین  جنگ های  عوامل  باشد  قرار  اگر 
را  کشور  گذشته ی  قرن  نیم  به  نزدیک 
می توان  را  قوم گرایی  بنویسیم،  شماره وار 
یکی  به  عنوان  و  نخست  شماره های  جزو 
و  جنگ ها  این  عوامل  جدی ترین  از 
قدرتمندترین انگیزه ی این ویرانگری ها به 
بتوان  اغماض  کمی  با  شاید  آورد.  حساب 
گفت که کشمکش های ویرانگر نزدیک به 
ایدئولوژی  تقلیل  قرن گذشته حاصل  نیم 
به قوم گرایی لجام گسیخته و کور بود. ما 
برای  یا  و  رفتیم  رضایت خلق  پی  در  اگر 
خدا  و  خلق  کردیم،  جهاد  خدا  حاکمیت 
ما  قوم گرایی  و  قوم  برای  تازه ای  نام های 
معروف  جامعه شناس  اوس،  دوبی  بود. 
تئوریک دشواری های  امریکایی در تحلیل 
می گوید:  بیست  قرن  معرفتی  و  اجتماعی 
رنگ  مشکل  بیست،  قرن  اصلی  »مشکل 
او  مثل  می توانیم  هم  ما  و  است.«  پوست 
نیز  ما  جامعه ی  اصلی  مشکل  که  بگوییم 
این  سئوال  حال  است.  قوم گرایی  مشکل 
انرژی  است که قوم و قوم گرایی این همه 
در عصری  است؟  آورده  کجا  از  را  توان  و 
که دیگران با قوم گرایی برای همیشه وداع 
در  می اندیشند،  جهانی  دولت  به  و  کرده 
سیاسی  معمول  مرزهای  که  زمانه ای 
عمده ی  تحوالت  دست خوش  تنها  نه 
بلکه  شده اند  سیاسی  و  جغرافیایی 
تحول  نشانه گذاری  و  خط کشی  و  مرز 
هستی شناسانه ای را تجربه می کند، چگونه 
قوم و گرایش های قومی همچنان برای ما 
پرگار هستی  نقطه ی  و  زندگی  خط سرخ 
این  دیگر  دشوارتر  سئوال  و  است؟  شده 
)دوره ای  پساطالبان  زمانه ی  در  که  است 
گرفت(  شکل  طالبان  سقوط  از  بعد  که 
توانست  چگونه  فرد گرایی  و  دموکراسی 
و  همساز  طایفه محوری  و  قوم گرایی  با 
همنوا شود؟ قوم گرایی ما که زمانی سر از 
و  زحمت کش  خلق های  رهایی  ایدئولوژی 
حاکمیت اهلل بر زمین در آورده بود اینک 
دل در گرو لیبرال دموکراسی غربی داده و 
عاشق سینه چاک حاکمیت مردم بر مردم 
شده است. ما چگونه توانستیم جمع گرایی 
فردگرایی  جای  به  را  خود  کتله گرایی  و 
لیبرال دموکراسی بنشانیم، بی آنکه مشکل 
خاصی در دموکراتیک بودن ما پیش بیاید؟

دشوار  سوال های  این  به  پاسخ دادن  برای 
کارکرد  و  مکانیزم  به  نگاهی  تا  ناگزیریم 

قوم گرایی، هویت قومی و فردی بیندازیم.

عمل  چگونه  و  چیست  قوم گرایی 
می کند؟

تعبیر قوم و یا قوم گرایی هرچند به ظاهر 
تعابیر  از  یکی  اما  می نماید  ساده  بسیار 
مطالعات  حوزه ی  پیچیده  و  دشوار  بسیار 
فرهنگی و جامعه شناسی به حساب می آید. 
را  قوم گرایی  که  می کنند  تالش  عده ای 
را  قوم  و  کنند  تلقی  یکسان  نژادگرایی  با 
قوم  به  رویکرد  این  دهند.  تقلیل  نژاد  به 
واقعیت های  دلیل  دو  به  آن  کارکرد  و 
درون ساختی قوم و قوم گرایی را به  صورت 
این که  اول  دلیل  می گیرد.  نادیده  کامل 

قومـی در این اسـت که یک فـرد همزمان 
هـم بایـد خـودش باشـد و هـم نماینده ی 
نمایاننـده ی  و  نماینـده  دیگـر،  خودهـای 
توافـق  »خـود«  تعریـف  در  قـوم.  یـک 
کاملـی میـان روان شناسـان وجـود نـدارد 
گفـت  بتـوان  شـاید  کلـی  به  صـورت  امـا 
کـه خود جایی اسـت کـه دیگری نباشـد. 
اسـت  ویژگی هایـی  از  مجموعـه ی  خـود 
کـه یـک فـرد را از افـراد دیگـر متمایـز 
می کنـد. هرچنـد محمدعمـر در بسـیاری 
از خصوصیـات بـا کرام الدیـن یکـی اسـت 
امـا میـان ایـن دو فـرد فرضـی تفاوت های 
بـه  دارد.  نیـز وجـود  انـکاری  قابـل  غیـر 
همیـن دلیـل وقتـی محمدعمر می پرسـد 
که »من کیسـتم؟« پاسـخ او هرچه باشـد 
بـه  اوسـت،  خـود  بـه  آشـکاری  اشـارت 
فصـل فـراق میـان او و دیگـران. هرچنـد 
معتقـد  الکان  ژاک  چـون  روان شناسـانی 
اسـت کـه »خود« بـه مفهوم یـک حوزه ی 

قوم گرایی ایدئولوژیک

نمی گویـد  این کـه هیچ کـس  دارد، حـس 
کـه به خاطـر این که زن هسـتی نمی توانی 

ایـن کار یـا آن کار را انجـام دهـی.«
ایـن خواهـران اکنـون در دانشـگاه »لیل« 
ثبـت نـام کرده انـد و معصومـه در برنامـه 
پناهنـده  ورزشـکاران  تحصیلـی  بـورس 
آی اوسـی دعوت شـده بود. هـدف معصومه 
المپیـک  بازی هـای  در  جایگاهـی  کسـب 
توکیـو در سـال 2020 بـود کـه بـه دلیـل 

کوویـد 19 بـه تعویـق افتـاد. 
تـازه ای  تصویـری  مصاحبـه  در  معصومـه 
نمی کـردم  تصـور  هرگـز  »مـن  گفـت: 
کـه بتوانـم تـا المپیـک صعـود کنـم امـا 
امیـد  مـن  دادم.  ادامـه  را  بایسـکل رانی 

فـراروی  بایسـکل رانی  چالش هـای  فیلـم 
رسـاند.  ثبـت  بـه  را  افغانسـتان  در  زنـان 
معصومـه گفـت کـه هنـگام بایسـکل رانی 
در کشـورش، او را مـورد تهدیـد و توهیـن 
قـرار داده و به سـمتش سـنگ انداختند تا 

بگیرنـد. را  بایسـکل رانی اش  جلـوی 
و  والدیـن  همـراه  بـه  زهـرا  و  معصومـه 
پناهنـده تحـت  به  عنـوان  برادرشـان  سـه 
ویـزای بشردوسـتانه بـه فرانسـه رفتنـد و 
درخواسـت پناهندگی شـان در سال 2017 
فرانسـوی،  بازنشسـته  وکیـل  کمـک  بـه 

پاتریـک کمونـال، پذیرفتـه شـد.
معصومـه در مصاحبـه اخیـر خود بـا مارکا 
آزادی  بایسـکل، آدم حـس  گفـت: »روی 

برگـزار می شـود، شـرکت خواهـد کـرد.
معصومـه علـی زاده، 24 سـاله، در مصاحبه 
ویدیویـی کـه روز سه شـنبه منتشـر شـد، 
مـن  می کنـم  فکـر  کشـورم،  »از  گفـت: 
تنهـا دختـری هسـتم کـه قـرار اسـت در 
بایسـکل رانی  بخـش  المپیـک  بازی هـای 
شـرکت کنم. پیش از این کسـی نبوده،  اما 
مـن می خواهـم بـه تمـام مردانی کـه فکر 
می کردنـد بایسـکل رانی،  کار زنان نیسـت،  
نشـان دهم کـه من توانسـته ام تـا المپیک 
خـود را برسـانم. و اگـر من توانسـته ام، هر 
زن دیگـری هـم کـه بخواهـد،  می تواند،  از 
هـر کشـوری که باشـد،  حتـا افغانسـتان.«

»ایـن صرفا یک شـوق اسـت، حق ماسـت 

منبع: کریستین فراتینی، سایکلینگ نیوز
برگردان: شریفه عرفانی

)آی اوسـی(  المپیـک  بین المللـی  کمیتـه 
روز سه شـنبه، 29 ورزشـکار منتخـب تیـم 
المپیـک پناهنـدگان آی اوسـی را کـه در 
بازی هـای المپیـک توکیو حضـور خواهند 
یافـت، اعـالم کـرد. معصومـه علـی زاده، از 
افغانسـتان، در مسـابقه تایم تریـل انفرادی 
برگـزار  تاریـخ 28 جـوالی  زنـان کـه در 

می شـود، شـرکت خواهـد کـرد.
وی بـه همـراه احمـد بدرالدیـن ویـس از 
سـوریه،  دو بایسـکل ران معرفی شده به این 
تیـم هسـتند. احمـد نیـز در مسـابقه تایم 
تریـل انفـرادی مـردان کـه در همـان روز 

کـه انتخـاب کنیم چـه بپوشـیم، هرچیزی 
کـه در آن احسـاس راحتـی کنیـم. مهم تر 
از همه برای افغانسـتان،  برای هر کشـوری 
مثـل افغانسـتان، کـه فکـر می کننـد زنان 
مـن  کننـد،   بایسـکل رانی  ندارنـد  حـق 
تفکـر  ایـن  کـه  کنـم  ثابـت  می خواهـم 
بایسـکل رانی  حـق  مـا  و  نبـوده  درسـت 

داریم.«
معصومـه و خواهـرش زهرا سـوژه مسـتند 
شـبکه آرت تلویزیون فرانسـه تحت عنوان 
»ملکه هـای کوچـک کابـل« بودنـد که در 
سـال 2016 پخـش شـد. آن هـا به  عنـوان 
بایسـکل رانی  ملـی  تیـم  اولیـن  اعضـای 
ایـن  و  معرفـی شـدند  افغانسـتان  بانـوان 

معصومه عیل زاده به  عنوان عضوی از تیم املپیک پناهندگان »کمیته بین امللیل املپیک«  به توکیو یم رود

دکتر میرحسین مهدوی

که پشتون  است  این  واقعیت 
نمی تواند  بودن  هزاره  و  بودن 
»خود« به حساب بیاید. تعلقات 
شرایط  در  می توانند  قومی 
کامال  سیاسی-تاریخی  خاصی 
بگیرد و  را  جای تعلقات فردی 
عثمان  این که  به جای  فرد  یک 
باشد، پشتون  یا محمدحسین 

و یا هزاره شود.
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طفل، روند برخورد با شوهران شان و... را سپری کرده اند بیشتر 
توانسته اند در خانه شان خوش و خندان زندگی کنند. از بدو آغاز 
این برنامه ها، زنان خود را خودکفا در امور زندگی و حل کننده 

مشکالت تربیه و پرورش اطفال شان می دانند.

4. ازدواج ها:
ازدواج یک امر شرعی و پسندیده است که هر انسان به خاطر 
آرامش کلی اش نیاز دارد. اغلب خانم هایی  که در این والیت از این 
ناحیه سخت رنج می برند همانا ازدواج های نابهنگام و پیچیده در 
عرف های ناپسند است. این جا زندگی و روابط زناشویی خانم ها 
متفاوت تر از دیگر جا ها معامله می شود. اکثریت خانم های دور از 
مرکز والیت – به جز از ولسوالی های لعل و سرجنگل و اقلیت 
ولسوالی دولتیار - قربانی ازدواج های فامیلی )ازدواج دختر کاکا 
با بچه کاکا، ازدواج دختر ماما با بچه ماما...(، ازدواج های قبل 
بدلی،  ازدواج های  اجباری،  ازدواج های  سن،  زیر  یا  و  وقت  از 
ازدواج های پرداخت خون بها )به بد دادن( و ازدواج های میراثی 
)ازدواج خانم با اقارب شوهرش بعد از وفات وی(، می شوند. در 
هیچ کدام از ازدواج های فوق رضایت دختر گرفته نمی شود و این 
و حتا خودکشی  ناموسی  قتل های  موجب جدایی،  بی اعتنایی 

خانم ها نیز شده است.

5. عدم آگاهی مردان از حقوق خانم های شان: 
برای  خلق شده  وسیله ی  را  زنان  مردان  که  دیده ام  کرات  به 
برای خانم ها هیچ  این بدان معنا است که  خودشان می دانند. 
نوع حقق و امتیاز قایل نیستند. این کار برای شان کمک می کند 
و  دارند  عطف  خانم ها  باالی  بیشتر  را  تعصب آمیزشان  نگاه  تا 
برای زن ها با ترفند های بی شمار بهانه درست نمایند و ایشان را 
لت و کوب نمایند. هرگاه مردان از حقوق انسانیت خانم ها آگاه 
می بودند هیچ گاه ظلم بر سر خانم ها را روا نمی داشتند و همیشه 

با مهربانی مطلق با خانم ها برخورد می کردند.

6. کم کاری نهاد های مدافع حقوق زن:
نیز  زن  حقوق  مدافع  نهاد های  و  دفاتر  نا توانی های  و  ضعف 
عامل اصلی ازدیاد مشکالت خانم ها در این والیت شده است. 
ریاست امور زنان همگام با نهاد های مربوطه اش نتوانسته است به 
مشکالت خانم ها به صورت جدی و درست رسیدگی کند. ایجاد 
خانه امن و فعالیت دفتر »ندای زن« همگام با ریاست امور زن ها 
آنان  یا عقد  و  ازدواج  از  بعد  منزل خانم ها  از  فرار  قضایای  در 
نشان دهنده  که  دارد  وجود  بی شماری  موارد  است.  بوده  ناکام 
ضعف کاری و معامله گری این ادارات در برابر قضایا و مشکالت 
خانم ها بوده است که بعد از جورآمد و اخذ پول، زندگی خانم 

مراجعه کننده به خطر افتیده است.

7. تعصبات جنسیتی:
تعصب جنسی مورد دیگریست که زنان را به نابودی می کشاند 
و وسیله رنج شان می شود. این تعصب شامل زندگی در چوکات 
یک خانواده، استفاده از محیط ماحول و زندگی در محیط کار 
را شکل می دهد. عده ی از خانم هایی که همه تعصبات را نادیده 
می کنند  وظیفه  ایفای  مردان  دوشادوش  دفاتر  در  و  گرفتند 
از نگاه تبعیض طلب و خشونت آمیز مردان خسته و دل گیرند. 
آن ها مردان را به برخورد نادرست و عدم احترام متقابل متهم 

می سازند.
موارد فوق عوامل اصلی ایجاد رنج برای زنان والیت غور می باشد. 
و  دارد  قرار  کلی شان  خواسته های  محور  در  که  اولی  خواست 
از دولت مرکزی خواهان توجه به آنند، عبارتند از: زمینه های 
آموزش و درس را برای شان به سویه عالی مکتب فراهم نماید، 
فرصت های تحصیلی و تحصیالت عالی را با مهیاسازی روند های 
آسان ایجاد نماید و بعد از فراغت برای شان زمینه های کاریابی و 

جذب در چوکات حکومت را جست و جو کند.

گل رحمان فراز

در محلی  که زن ها  هنوز به  عنوان یک هم سفر، همکار و شریک 
و  کارخانه  سامان دهنده ی  کنیز،  یک  به  عنوان  بلکه  نه  زندگی 
یک »جنس« آفریده شده در خدمت مرد قلمداد شود، هنوز زود 
است تا به جوهر زن احترام شود و حضور زن را همگام با مرد، با 
تفویض صالحیت های مسئوالنه در کنارش، مسالمت آمیز بداند. 
زنان،  برابر  مرور عملکرد وحشیانه مردان خشونت گر قدیم در 
مردان امروزی را ننگین تر می سازد. این ننگ پرخاشگر، مردان را 
خشن و خشونت طلب به بار می آورد تا از خود شهامت مردانگی 
نشان داده، نگذارند جنس زن به صورت متوازن با جنس مرد در 
مسیر تاریخ حرکت کند و خالق و صاحب ابتکارات گردد. غور 
هم از جمله همان والیات و محل هایی است که مردان این دیار 
احترام اصلی مادر، زن، دختر و خواهر بودن را نسبت به زن قایل 
نیستند. تا هنوز هم به تفکر مطلق گرایی آفرینش زن به خاطر 

آرامش مرد متکی اند.

عوامل رنج زنان در غور
مشکالتی را که زنان در غور متحمل می شوند و رنج هایی را که 

تحمل می کنند برگرفته از موارد، عوامل و منابع ذیل اند:

1. عدم دست رسی زنان به سهولت های آموزشی، درس 
و آموزش: 

مردان  خشونت های  اعمال  اصلی  عامل  زنان  بودن  بی سواد 
امتیازات  و  حقوق  از  که  بی سواد  زن های  می باشد.  علیه شان 
برای  زندگی فقط  نظرند که  این  به  خویش بی خبرند، سراسر 
برآورده کردن خواست های شوهر است. متأسفانه بی  مورد نیست 
اگر ادعا شود که از زنان به  عنوان یک کنیز کار گرفته می شود. 
تربیه گر  شوهران شان،  شهوانی  خواهشات  ارضا گر  فقط  آن ها 
رضا کار فرزندان شوهر و خدمت گار دایم الوقت ولی بی مزد شوهر 
در امور خانه اند. دانستن حق و حقوق برای خانم ها کمک می کند 
تا روش احترام به شوهر و ادای حقوق شوهر را بیشتر از پیش 

مراعات کنند و بر زندگی خوش بخت مشترک شان رونق دهد.

2. زورگویی قوماندان های مسلح غیر مسئول: 
غیر مسئول  قوماندان های  غور،  والیت  دور دست  نقاط  اکثر  در 
حرف کل را می زنند. عوام حتا اختیار ازدواج اوالدشان را ندارند. 
کلیه دادو ستد ها و انجام عقد ها به وسیله ی اربابان محل انجام 
است  مجبور  پدرش  کند،  عروسی  دختری  زمانی که  می گیرد. 
که حق قوماندان مسلح غیر مسئول را جداگانه در  نظر بگیرد، 
پی  در  را  غیر مسئول  مسلح  قوماندان  و  ارباب  وگرنه خشونت 
 خواهد داشت. قضایای زیادی را دیده ام که بعد از عروس نمودن 
دختر، بخشی از گله را به ارباب منطقه به خاطر رضایتش از عقد 

فرستادند.

3. نبود برنامه های آگاهی دهی: 
آگاهی دهی  سمینار های  ارائه  و  اطالع رسانی  برنامه های  تدویر 
که  زنانی  است.  برخوردار  به خصوص  مؤثریت  از  خانم ها  برای 
پروسه آموزش سواد حیاتی، کورس های خیاطی، آموزش تربیه 

تعلق  نیز  اجتماعی  دسته بندی  یک  به  و 
و  به خودش  فرد  تعلق همزمانی یک  دارد. 
به خودی خود  )قوم(  دیگران  از  به جمعی 
همزمان  ما  نمی آورد.  همراه  به  را  مشکلی 
باشیم،  داشته  تعلق  نفر  چند  به  می توانیم 
باشیم و همسر کس دیگری،  فرزند مادری 
اما  داریم  تعلق  فرد  دو  این  به  همزمان  ما 
دلیلی  هر  به  بنا  تعلقات  این  از  یکی  اگر 
تعلق  بگیرد،  را  دیگری  تعلق  جای  بخواهد 
نوعی  به  را  خود  جای  معمولی  و  عادی 
تعلق  می دهد.  تمامیت خواهانه  تعلق  از 
که  می دهد  روی  زمانی  تمامیت خواهانه 
به صورت  را  ما  بخواهند  کسانی  یا  کسی 
کامل به تعلق خود دربیاورند. چنین حالتی 
تعبیر  »اشغال شدن«  به  بتوان  شاید  را 
کس  اشغال  به  کامل  به  صورت  ما  کرد. 
نمونه های  از  یکی  درمی آییم.  کسانی  و 
عشق  در  است.  عشق  »اشغال گری«  این 
دیگری  کس  تملک  به  کامل  به  صورت  ما 
عشق  در  درمی آییم.  دلبر(  یا  و  )معشوقه 
باقی نمی ماند و ما  از خود ما  از ما،  چیزی 

یکسره او می شویم، یکسره دیگری.
در دو حالـت ممکـن اسـت رابطـه ی فـرد با 
قـوم از حالـت رابطـه ی عـادی خارج شـده 
و بـه رابطـه ای از جنـس »تعلـق کامـل و 
دو  ایـن  شـود.  تبدیـل  تمامیت خواهانـه« 
حالـت عبارتنـد از منفعـت و هویـت. اگـر 
منافـع  مـن  بـرای  بتوانـد  قومـی  تعلقـات 
و  سیاسـی  فرهنگـی،  اجتماعـی،  مـادی، 
یـا اقتصـادی بـه همـراه داشـته باشـد، نوع 
رابطـه ی مـن با قومـی که بـه آن تعلق دارم 
کامـال تغییـر خواهد کرد. تبیدل شـدن قوم 
بـه یـک منبـع سـودآور باعـث خواهد شـد 
کـه رابطـه ی فـرد بـا قـوم فعـال و دو طرفه 
شـود. اگـر قوم به من سـود برسـاند من هم 
خواسـته ویا نخواسـته »قومی«تر می شـوم، 
و سـپاس سـودمندی تعلقات قومـی خود را 
بـا گسـترش دادن تعلقـات خـود بـه قومـم 
ابـراز مـی دارم. حالـت دوم وضعیتـی اسـت 
کـه قـوم بـه مثابـه ی منبـع هویت بخشـی 
یـک فـرد توسـط افـراد و اقـوام دیگـر مورد 
تهدیـد و انـکار قـرار گیـرد. در ایـن حالـت 
نیـز نـوع تعلـق میـان فـرد و قـوم به  صورت 
حیرت انگیـزی تغییـر کـرده و فـرد هویـت 
تلقـی  خویـش  هویـت  به  عنـوان  را  قومـی 
کـرده و از آن حراسـت و دفـاع خواهد کرد. 
بـه میزانـی کـه درجـه ی تهدیـد بـرای یک 
قـوم زیادتـر باشـد، بـه همـان پیمانـه نیـز 
تعلـق افـراد آن قـوم بـه آن زیادتـر و قـوی 
خواهد شـد. دفـاع از قوم و گسـترش یافتن 
تعلقـات فـرد و قـوم قطعـا بـا فعالیت هـای 
فکـری و فیزیکـی افـراد بـه همـراه خواهـد 
بـود و تأثیـرات جـدی از خـود در حـوزه ی 
خواهـد  جـای  بـه  هنـر  و  ادبیـات  زبـان، 

شت. گذا

ایدئولوژیک شدن قوم گرایی
اجتماعی  دسته بندی های  و  فرد  رابطه ی 
بودان  ریموند  نظر  به  ملت  یا  و  قوم  نظیر 
تغییر  حال  در  انعطاف پذیر،  پویا،  عمیقا 
و  پیش بینی  قابل  غیر  مبهم،  همیشگی، 
»پیامدهای  کتاب  )از  است  ارادی  غیر  حتا 

که  حالتی  در  اجتماعی«(.  عمل  غیرارادی 
و  شود  تبدیل  سودآور  منبع  یک  به  قوم 
جدی  تهدید  مورد  آن  هستی  و  هویت  یا 
درجه  قوی ترین  به  قومی  تعلق  گیرد،  قرار 
آن صعود  باالترین حد  به  قومی  رابطه ی  و 
به  فرد  خواهد کرد. در چنین وضعیتی هر 
تبدیل  خود  قوم  عیار  تمام  و  عینی  تجسم 
نماینده  مثابه ی  به  نه  فرد  هر  شد.  خواهد 
و  تبدیل خواهد شد  قوم  به خود  بلکه  قوم 
قوم نیز در یک عمل واکنشی تبدیل به یک 
خاص  منافع  کسب  برای  قدرتمند  فرایند 
تمام  ایدئولوژی  یک  و  اجتماعی  و  سیاسی 

عیار خواهد شد.
اجتماعی  دسته بندی  یک  از  قوم  ارتقای 
دسته بندی  یک  به  هدف  بدون  و  هویتی 
می تواند  )ایدئولوژی(  هدفدار  و  معرفتی 
همراه  به  اجتماعی  و  فردی  عمیق  نتایج 
فریدریک  و  بروبیکر  راجرز  داشت.  خواهد 
به  هویت«  »آن سوی  کتاب  در  کوپیر 
فرد  میان  پیچیده ی  رابطه ی  بسط  و  شرح 
قوم  نظیر  اجتماعی  دسته بندی های  و 
»آن سوی  نویسندگان  باور  به  پردخته اند. 
می تواند  خاص  شرایط  در  قوم  هویت« 
و  همانندسازی  برای  ابزاری  مثابه ی  به 
در  کند.  عمل  جامعه  افراد  همسان سازی 
شرایطی که قبال نام بردیم، قوم که به  عنوان 
خواهد  تالش  می کند  عمل  ایدئولوژی  یک 
کرد تا افراد عضو دسته بندی قومی خود را 
عمیقا به سمت همسان شدن و همانندشدن 
می تواند  افراد  همانندسازی  دهد.  سوق 
از  افراد  نظر  صرف  حتا  و  عبور  معنای  به 
افراد  که  زمانی  تا  شود.  تلقی  »خود«شان 
باشند  هویتی  مستقل  بن مایه های  دارای 
مقاومت  اجتماعی  همانندسازی  برابر  در 
و  جامعه  قومی سازی  برای  کرد.  خواهند 
باید  افراد  همسان سازی  و  همانند  برای 
پایگاه مستقل هویتی افراد تبدیل به پایگاه 
میسر  مسأله  این  و  شود  جمعی  هویت 
مستقل  »خود«  جای  به  تا  شد  نخواهد 
جوامع  در  شود.  نشانده  جمعی  خود  افراد 
فردی  هویت  جای  قومی  هویت  قوم محور، 
را می گیرد و خواست ها و اهداف قومی جای 
افراد جامعه را پر می کند و  خواست فردی 
این دقیقا به معنای ایدئولوژیک شدن هویت 
ایدئولوژیک شدن هویت، قوم منشأ  با  است. 
و منبع فزاینده ی قدرت اجتماعی و سیاسی 
خواهد شد و افراد به مثابه ی بازوان اجرایی 

و هویتی قوم عمل خواهد کرد.
فـردی،  هویـت  تقلیـل  و  تحدیـد  بـا 
»خود«خواهـی طبیعـی افـراد نمی تواند در 
به  صـورت  قومـی  جمع خواهـی  سـیطره ی 
دلیـل  همیـن  بـه  شـود.  عملـی  کامـل 
به  صـورت  سرکوب شـده  »خود«خواهـی 
سیاسـی،  فسـاد  اخالقـی،  ناهنجاری هـای 
و نافرمانـی اجتماعـی تبـارز خواهـد کـرد. 
تـدوام حضـور ایدئولوژیـک قـوم نه تنهـا بـه 
قطب بنـدی جامعه و تالش همیشـگی برای 
سـرکوب قطب هـای دیگـر منجـر می شـود 
بلکـه بـه قطب بنـدی میـان »خـود« فردی 
و »خـود« جمعـی و تـالش برای جانشـینی 
کامـل خـود جمعـی بـه جـای خـود فردی 

دامـن خواهـد زد.

زانن در غور از چه رنج یم برند؟

خـود را از دسـت نـدادم. احتمـال نمی دادم 
کـه در المپیـک حضـور پیـدا کنـم، امـا بـه 
رؤیـای خـود و بـه بایسـکل رانی ادامـه دادم 
و تـالش کـردم سـخت کار کنـم و باالخـره 
موفـق شـدم. پس اگـر رؤیایـی داریـد، باید 
برایـش تـالش کنیـد و بـه راه خـود ادامـه 
دهیـد، حتـا اگر رسـیدن بـه رؤیای خـود را 
ناممکـن بدانیـد. شـاید مثـل مـن بـه جایی 

برسـید.« می خواهیـد  کـه 
تیـم المپیـک پناهنـدگان آی اوسـی پیـش 
ریودوژانیـرو   2016 المپیـک  بازی هـای  از 
راه انـدازی شـد. در یـک مراسـم مجـازی در 
روز سه شـنبه، معصومـه بـه همـراه 28 نفـر 

دیگـر بـه ایـن تیـم راه یافت.

گفـت:   آی اوسـی  رییـس  بـاخ،  تومـاس 
»بـه همـه شـما تبریـک می گویـم. وقتـی 
شـما  بـا  منتظریـم  بی صبرانـه  می گویـم 
در  شـما  حضـور  شـاهد  و  کنیـم  مالقـات 
توکیـو باشـیم، بـه نمایندگـی از کل جنبش 
المپیـک صحبـت می کنـم. وقتی شـما،  تیم 
المپیک پناهندگان آی اوسـی و ورزشـکاران 
کمیته هـای ملـی المپیک از سراسـر جهان،  
سـرانجام در 23 جـوالی در توکیـو گرد هم 
آییـد،  پیامـی قدرتمنـد بـرای همبسـتگی،  
مقاومـت و امیـد بـرای جهـان خواهیـد بود. 
شـما بخشـی جدایی ناپذیر از جامعه المپیک 
مـا هسـتید و مـا با آغـوش باز پذیرای شـما 

» . هستیم

تدویر برنامه های اطالع رسانی و ارائه 
سمینار های آگاهی دهی برای خانم ها 

از مؤثریت به خصوص برخوردار است. 
زنانی که پروسه آموزش سواد حیاتی، 

کورس های خیاطی، آموزش تربیه 
طفل، روند برخورد با شوهران شان و... 
را سپری کرده اند بیشتر توانسته اند در 
خانه شان خوش و خندان زندگی کنند.

معصومه عیل زاده به  عنوان عضوی از تیم املپیک پناهندگان »کمیته بین امللیل املپیک«  به توکیو یم رود
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MAIL/IFAD/CLAP-IC/BGL12/18022020/NCB :شماره دعوت به داوطلبی
پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمارشبکه آبیاری خان آبادی قریه 
قاضی ولسوالی پل خمری والیت بغالن را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه 
CLAP ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی )www.npa.gov.af( وهم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری ومالداری )www.mail.gov.af( و ویب 
سایت اکبر)www.acbar.org( بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعالن  
الی 15/04/1400 ساعت 10:00 بجه قبل  از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، 

آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 15/04/1400 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه CLAP واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )500,000.00( پنج صدهزارافغانی  میباشد.

»اعالن مجدد دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

MAIL/IFAD/CLAP-IC/KBL24/01012021/NCB :شماره دعوت به داوطلبی
پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمارشبکه آبیاری خورد کابل قریه 
خورد کابل ولسوالی خاک جبار والیت کابل را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات 
پروژه CLAP ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی )www.npa.gov.af( وهم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری ومالداری )www.mail.gov.af ( و 
ویب سایت اکبر)www.acbar.org( بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعالن  
الی 14/04/1400 ساعت 10:00 بجه قبل  از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، 

آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 14/04/1400 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه CLAP واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )400,000.00(  چهارصد هزار افغانی  میباشد.

»اعالن مجدد دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

 MAIL/PD/NCB/W/288/1400 شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی   پروژه ترمیم تعمیر معینیت زراعت و مالداری و نیز ریاست 
عمومی ترویج زراعتی اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را از ویب سایت اداره تدارکات ملی )www.npa.gov.af( بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق 
قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی 16 سرطان 1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر به  تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه وتدارکات ارایه نمایند، 

آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی ) 150,000( یکصد و پنجاه هزار افغانی بوده  و جلسه آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه  

تدارکات  تدویر میگردد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

 MAIL/PD/NCB/W/288/1400 شماره دعوت به داوطلبی
برای حفظ و نگهداری مصئون و مطمئن  تا در پروسه داوطلبی   پروژه اطاق  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید  آبیاری و مالداری  ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، 
ترانسفارمر برق کمپلکس البراتوار ریاست حفاظه نباتات صورت میگیرد، اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را از ویب سایت اداره تدارکات ملی )www.npa.gov.af( بدست آورده، آفر 
های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی 15 سرطان 1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر به  تعمیر عقب منابع 

بشری اطاق جلسات ریاست تهیه وتدارکات ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی ) 20000( بیست هزار افغانی بوده  و جلسه آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه  تدارکات  تدویر 

میگردد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«
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بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه )تدارک 14 قلم خوراکه حیوانی فارم تحقیقات مالداری 
ریشخور(تحت شماره داوطلبی )MAIL/PD/NCB/G-151/1400( را به دانش نوید لمیتد به قیمت مجموعی مبلغ )3,374,879.4( سه میلیون و سه صدو هفتاد و چهار هزار و هشت صدو هفتاد و نه 

اعشاریه چهار افغانی اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی همراه  با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت 

زراعت، آبیاری ومالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک 10 قلم آفت کشهای مختلف النوع زراعتی غرض 
کنترول امراض و آفات نباتی مورد ضرورت ریاست حفاظه نباتات و قرنطین تحت داوطلبی باز داخلی با کود نمبر MAIL/PD/NCB/G-11/1400 را به برداران قربانخیل موالنا یعقوب چرخی لمتد دارای 

جواز نمبر )2227-0101( به قیمت مجموعی مبلغ 9,392,680.00 )نه ملیون وسه صدو نود و دو هزار و شش صد و هشتاد افغانی( اعطا نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت 

زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

MAIL/PD/NCB/G-78/1400/Rebid :شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه )تدارک 31 قلم جنس و وسایل آی تی جهت مصونیت شبکه برای مرکز 
و واحد های دومی وزارت( تحت شماره تشخیصیه )MAIL/PD/NCB/G-78/1400/Rebid( اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه 
الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز شنبه مورخ 12/04/1400 ارایه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر  مبلغ )280,000( دوصدو هشتاد هزارافغانی طبق شرطنامه، 

و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه( میباشد.
آدرس مکان جلسه : اتاق جلسات آفرگشایی منزل دوم، تعمیر حفظ ومراقبت، عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری. قابل ذکر است که جلسه  قبل از داوطلبی پروژه متذکره به ساعت 

)10:00( قبل از ظهر روز )سه شنبه( مورخ  01/04/1400 در تعمیر معینیت مالی و اداری ریاست تهیه و تدارکات آمریت تدارکات اجناس نیز دایر میگردد.
داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت اداره تدارکات ملیwww.npa.gov.af داونلود نمایند،در صورت عدم داونلود از ویب سایت، میتوانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک 

بشکل سافت و مجانی ازآمریت تدارکات اجناس وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری منزل اول وزارت زراعت، آبیاری ومالداری بدست آورند.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

MAIL/PD/NCB/G/155/1400 :شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی پروژه )تدارک32 قلم وسایل سروی، نقشه ووسایل دفتر مورد ضرورت ریاست 
خاکشناسی( تحت شماره تشخیصیه )MAIL/PD/NCB/G/155/1400( اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت 10:00 بجه 
قبل از ظهر روز شنبه مورخ 12/04/1400 ارایه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر  مبلغ )40,000( چهل هزار افغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 

قانون تدارکات عامه( میباشد.
آدرس مکان جلسه : اتاق جلسات آفرگشایی منزل دوم، تعمیر حفظ ومراقبت، عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری.

داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از وبسایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af داونلود نمایند،در صورت عدم داونلود از ویب سایت، میتوانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک بشکل 
سافت و مجانی ازآمریت تدارکات اجناس وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری منزل اول وزارت زراعت، آبیاری ومالداری بدست آورند.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«
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MAIL/IFAD/CLAP-IC/PRN28/11022020/NCB :شماره دعوت به داوطلبی
پـروژه زراعـت ومالـداری بـه اشـتراک مـردم CLAP وزارت زراعـت ، آبیـاری و مالـداری از تمـام داوطلبان واجد شـرایط دعـوت مینماید تـا در پروسـه داوطلبی اعمارشـبکه آبیاری قول آسـیاب 
قریـه قـول آسـیاب ولسـوالی بگرام والیت پـروان را  مطابق به احجام کاری ارایه شـده درشـرطنامه اشـتراک نمـوده، شـرطنامه مربوطه را در فلش دسـک )حافظه( بطـور رایگان از آمریـت تدارکات 
پـروژه CLAP ویـا از ویـب سـایت اداره تـدارکات ملـی )www.npa.gov.af( وهم چنان معلومـات متذکـره را میتوانند از ویب سـایت وزارت زراعـت، آبیـاری ومالـداری )www.mail.gov.af( و 
ویـب سـایت اکبـر)www.acbar.org( بدسـت آورده ، آفـر های خویش را مطابق شـرایط مندرج شـرطنامه و طبـق قانـون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسـی طور سربسـته ازتاریخ نشـراعالن  
الـی 16/04/1400 سـاعت 10:00 بجـه قبـل از ظهـر بـه آمریت تـدارکات پـروژه زراعت و مالداری به اشـتراک مـردم، واقع تعمیـر پامیر منـزل پنجـم  وزارت زراعت، آبیـاری و مالداری تسـلیم نمایند، 

آفرهـای ناوقت رسـیده و انترنیتـی قابل پذیرش نمیباشـد.
جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 16/04/1400 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه CLAP واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )200,000.00( دوصد هزارافغانی  میباشد.

»اعالن مجدد دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«
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کار، هبره وری و لزوم مدیریت حضورگرایی
همچنیـن نشـان می دهـد که بهـره وری کاری 
پـس از بیـش از 50 سـاعت کار در هفتـه از 

بیـن مـی رود.

چگونه به حضورگرایی پایان دهیم؟
ما  کاری  رویه های  که  عصری  در  اکنون، 
دستخوش دگرگونی های زلزله گون شده است 
ما  کار  خروجی  و  عملکرد  دگرگونی ها  این  و 
را مورد مداقه  بی پیشینه قرار داده است، نیاز 
)چه  حضورگرایی  بر  تأکید  کاهش  به  فوری 
فیزیکی و چه دیجیتال( حس می شود. هرچند 
فزاینده  به صورت  کارمندان  کنونی  عصر  در 
نیازی به حضور فیزیکی برای انجام کار ندارند، 
که  می کنند  احساس  هنوز  بسیاری شان  اما 

همیشه به صورت مجازی حاضر باشند.
که  شغلی  فرسودگی  با  مقابله  همچون  اما 
را  ما  کار  خروجی  و  نحوه  اساسی  به صورت 
و  وجودی  مشکالت  حل  می کند،  تهدید 
بزرگ به شمول حضورگرایی، مستلزم بازنگری 
اساسی و باال به پایین رفتارها و الگوهای کاری 
و نیز تجدیدنظر درباره چیزهایی است که در 

محل کار بدان ارزش گزارده شود.
بهترین  کار  این  برای  که  می گوید  سونشین 
راه این است که کارمندان به خصوص رهبران، 
رفتارهای سالم تری را الگو بگیرند. برای مثال 
شد،  تمام  روزشان  یک  کار  کارمندان  وقتی 
بروند. اگر محل کار دیجیتال بود، از آن خارج 
کار  درحال  تا  می مانند  که  کارمندانی  شوند. 
باشند، امکان دارد بقیه را نیز به ماندن مجبور 
را  باطل  چرخه  یک  خود  نوبه  به  که  کنند، 

ایجاد می کند.
البته پایان دادن به حضورگرایی، گفتنش فقط 
آسان است. به همین دلیل خیلی مهم است که 
مدیران درباره دالیل حضورگرایی آگاه تر شوند، 
باید درباره سوگیری های خودشان بیاموزند و 
خطای  همچون  پدیده هایی  درباره  همچنین 
باشند.  مطلع  صرف  مواجهه  اثر  و  هاله ای 
اندازه گیری  معیارهای  خواهان  کارشناسان 
بهتر و واضح تر برای اندازه گیری کار کارمندان 
در محل کار هستند تا مدیران بتوانند به جای 
این که منتظر این باشند که ببینند »چه کسی 
آخر از اداره بیرون می شود« یا »کدام کارمند 
از آن  ایمیل پاسخ می دهد«،  به  در وقفه روز 
کارمندان  بهره وری  سنجش  برای  معیارها 

خویش استفاده کنند.
که  است  این  کار  بهترین  می گوید  تامپسون 
نگاه کنند.  به عملکرد خام کارمندان  مدیران 
او می گوید: »به نظرم رؤسا و مدیران باید بدون 
ارجاع به تجربه و مقدم بر تجربه، از خودشان 
بپرسند: »این چیزی است که تیم من در ماه 
آینده یا ربع آینده روی آن کار خواهند کرد. 
انتظارات پایه من چیست؟ و چه کسی امکان 
دارد فراتر از انتظارات من یا باالتر از انتظارات 

من عمل کند؟«.«
اما حقیقت غم انگیز این است که ویژگی های 
هنوز  کار  جدید  دنیای  در  حضورگرایی  بارز 
»حضورگرایی  می گوید:  سونشین  دارد.  وجود 
در دنیای جدید کار نیز مؤثر و پایدار نخواهد 
در  می فرسایند.  نهایت  در  کارمندان  بود. 
برای  بزرگ  مشکل  یک  این  گذشته  ماه   15
برای  مسابقه  به  پدیده  این  است.  بوده  مردم 
شده  تبدیل  رسیدن«  نظر  به  »پرکارترین 
میز  به  فیزیکی  کار  میز  از  رفتار  این  است.« 
کار دیجیتال و آنالین منتقل شده است و این 
نشان می دهد که حضورگرایی تا چه اندازه در 

زندگی کاری ما ریشه دوانده است.
طی  که  بودیم  »امیدوار  می گوید:  سونشین 
همه گیری تغییری به میان آید.« اما تا زمانی 
نبینیم،  را  خود  عمیق  سوگیری های  ما  که 
می گوید:  او  است.  دشوار  احتماال  تغییر 
واقعا  اوضاع  که  نیستم  مطمئن  »متأسفانه 

تغییر کند.«

)کارفرما(  عنایت  و  )همکاران(  توجه  مورد  را 
بقیه حتا متوجه نشوند  قرار دهد؛ درحالی که 
در  را  چیزی  چه  واقعا  که  ببینند  نتوانند  یا 
مورد این فرد »حاضر« دوست دارند. تامپسون 
فرد  آن  همکار  به عنوان  شما  که  می گوید 
لبخندش  »نمی دانم،  بگویید  است  ممکن 
توان  می پسندم،  را  او  نگرش  می پسندم،  را 
رهبری او را می پسندم« و قبل از این که واقعا 
بفهمید چه چیزی را در مورد او می پسندید، 
ممکن است معاش و مزایایش افزایش یابد یا 

حتا ارتقای شغلی بگیرد.
ایـن سـوگیری در کنـار مفهوم روان شـناختی 
»خطـای  یـا  هالـه ای«  »اثـر  به نـام  دیگـر 
هالـه ای« )بـه انگلیسـی: Halo Effect( بـه 
حضورگرایـی دامـن می زنـد. خطـای هالـه ای 
بـه تمایلـی گفتـه می شـود کـه در آن یـک 
فـرد به دلیـل مثبت بـودن در یـک زمینـه، در 
تلقـی می شـود.  مثبـت  نیـز  زمینه هـا  سـایر 
یـا بـه تمایلـی گفتـه می شـود کـه در آن مـا 
برداشـت های مثبـت مـان از یـک شـخص را 
بـه شـخصیت واقعـی او پیونـد می زنیـم و او 
را در کل مثبـت ارزیابـی می کنیـم. تامپسـون 
می گویـد: »شـما دربـاره همـکاری کـه بـرای 
دربـاره  شـنبه  روز  یـا  مـی آورد  قهـوه  شـما 
کـه  می کنیـد  فکـر  می پرسـد،  آخرهفته تـان 
او »یـک آدم شـیرین« اسـت، امـا بـا گذشـت 
زمـان ذهن تـان یـک گام فراتر برداشـته و در 
نتیجـه شـما فکـر می کنید که او یـک کارمند 
عـالوه  تامپسـون  هسـت.«  نیـز  »پـرکار« 
می کنـد: »شـما بـه عنـوان همـکار آدم خوبی 
هسـتید، امـا مـن بالفاصلـه آن  وجـه مثبـت 
می گویـم  و  می کنـم  چنـد  ضـرب  را  شـما 
هسـت«  هـم  سخت کوشـی  آدم  حتمـا  »او 
درحالی کـه شـما فقط یک فنجان قهـوه برایم 
آورده ایـد و هیـچ سـندی بـا آن ارائـه نکردید 
کـه من فکـر کنـم شـما کارمنـد زحمت کش 
ایـن خطاهـا و سـوگیری های  اداره باشـید.« 
می توانـد  کارفرمایـان  و  همـکاران  شـناختی 
منجـر بـه ارتقـای شـغلی یـا مزایـای دیگـر 

بـرای کارمنـدان حضورگـرا شـود.

آیا حضور بیشتر به معنی بهره وری بیشتر 
است؟

نشان دادن  بالقوه  مزایای  به رغم  این حال  با 
چهره مبارک در محل کار )محل کار دیجیتال 
حضور  به لحاظ  که  کارمندانی  فیزیکی(،  یا 
همچنین  و  می کنند  را  کار  این  فیزیکی 
دیده  آنالین  دایم  که  دورکاری  کارمندان 
در  نیستند.  بقیه  از  بهره ورتر  لزوما  می شوند، 
موقع  هم  حضورگرایی،  دچار  کارمندان  واقع 

می تواند  رویه  این  که  می کند  خاطرنشان 
بر  را  کارمندان  از  برخی  نامنصفانه،  به صورت 
بقیه کارمندان یک اداره در نظر کارفرما پرکار 
جلوه دهد، درحالی که برای مثال والدیِن شاغل 
در همان اداره، ممکن است واقعا مجبور باشند 
و هر روز چاره ای جز ترک پیش از وقت اداره 

نداشته باشند.
بـا این حـال به رغـم مضربـودن حضورگرایـی، 
دورکاری  حتـا  کـه  دارد  وجـود  نشـانه هایی 
امـکان دارد در نتیجـه فرهنـگ حضورگرایـی 
افـرادی  مثـال  بـرای  ببیننـد.  آسـیب  واقعـا 
کـه دورکاری می کننـد به طـور کل برچسـب 
آن  تبـع  بـه  و  می خورنـد  »مسـئولیت گریز« 
جلـو پیشـرفت حرفه ای شـان گرفته می شـود 
)ایـن درحالی سـت کـه مزایـا و معایـب پدیده 
نیسـت(.  واضـح  کامـال  هنـوز  تـا  دورکاری 
همچنیـن مطالعـه ای در سـال 2019 دریافت 
دورکار  کارمنـدان  مزایـای  و  حقـوق  کـه 
در  کـه  می کننـد  کار  شـرکت هایی  در  کـه 
و  کم تـر  اسـت،  غیرمعمـول  دورکاری  آن 
شـرکت های  کارمنـدان  بقیـه  از  آهسـته تر 

می یابـد. افزایـش  موردنظـر 
نگران  را  کارمندان  می تواند  عوامل  این 
عدم  که  می ترسند  آن ها  از  بسیاری  کند؛ 
موفقیت   مانع  کار  محل  در  فیزیکی   حضور 
در  دورکاری  عادی شدن  و  شود.  شغلی شان 
این  لزوما  نیز  کووید19  همه گیری  جریان 
وضعیت را تغییر نداده است. در سال 2020، 
 ADP محققان شرکت نرم افزاری منابع بشری
دریافتند که 54 درصد از کارمندان بریتانیایی، 
در  متوسط،  یا  تازه کار  کارمندان  به ویژه 
افزایش  به رغم  و  کووید19  همه گیری  جریان 
می کردند  احساس  کارفرمایان،  انعطاف پذیری 
فیزیکی  حضور  کار  محل  در  مجبورند  که 

داشته باشند.
در  تجارت  مدیریت  استاد  تامپسون«،  »لی 
»دانشگاه نورث وسترن« می گوید که دو پدیده 
دامن  حضورگرایی  به  کلیدی  روان شناختی 

می زند.
مواجهه  »اثر  یا  آشنایی«  »اصل  اول  پدیده 
 Mere-exposure انگلیسی:  )به  صرف« 
effect( است که که بیان می کند افراد صرفا 
به آن  یا شخصی  و  با چیزی  به دلیل آشنایی 
که  می دهد  توضیح  تامپسون  دارند.  تمایل 
طبق این اصل، »اگر من در ازای هربار دیدن 
یک فرد یک فرد دیگر را 10 بار ببینم، طبیعی 
است که فرد دوم را بیشتر از فرد اولی دوست 
بیشتر  را  خودش  کارمند  یک  اگر  می دارم.« 
امکان دارد  از بقیه در محل کار نمایان کند، 
فقط با حضور صرف خود در محل کار خودش 

برایان لوفکین، بی بی سی 
مترجم: جلیل پژواک

کارمندان حداقل 40 ساعت  که  زمانی  تصور 
قراردادن  تأثیر  تحت  برای  اغلب  و  هفته،  در 
را  هفته  در  ساعت   40 از  بیش  حتا  کارفرما 
می گذراندند،  خود  فیزیکی  کار  محل  در 
همه گیری،  از  قبل  است.  شده  دشوار  تقریبا 
برای  این که  ــ  »حضورگرایی«  نوع  این 
محل  در  فیزیکی  نظر  از  ظاهرشدن،  متعهد 
چقدر  نباشد  مهم  و  باشید  حاضر  خود  کار 
میان  در  ــ  است  غیربهره ور  حضورتان  این 
شغلی  زندگی  انکارناپذیر  واقعیت  کارمندان 
بود. داده های یک نظرسنجی در بریتانیا نشان 
می دهد که قبل از همه گیری کووید19 حدود 
80 درصد کارمندان معتقد بودند که فرهنگ 
و  دارد  کارشان وجود  حضورگرایی در محیط 
یک-چهارم پاسخ دهندگان گفته بودند که این 

فرهنگ از سال قبل بدتر شده است.
بـا همه گیـری کوویـد19، دورکاری یـا کار از 
راه دور یـا کار از منـزل، بـرای کارفرمایـان و 
بتواننـد  تـا  آورد  فراهـم  فرصتـی  کارمنـدان 
دربـاره ایـن فرهنـگ کـه در زندگـی شـغلی 
مـا  کننـد.  تجدیدنظـر  دوانـده،  ریشـه  مـا 
حضورگرایـی  کـه  می دانیـم  مدت هاسـت 
ده هـا  می توانـد  این کـه  اسـت؛  مشکل سـاز 
میلیـارد دالـر اقتصـاد یـک کشـور را ضربـه 
بزنـد، زیـرا افـراد بیمـار خـود را به محـل کار 
می کشـانند و بقیـه را آلـوده می کنند و این که 
کـه  ایجـاد می کنـد  را  کاری سـمی  محیـط 
منجـر بـه فرسـودگی شـغلی یـا »کارَزدگـی« 
می شـود، زیـرا افـرادی کـه سـاعات طوالنـی 
را  محیطـی  می گذراننـد،  کار  محـل  در  را 
بـه وجـود می آورنـد کـه در آن دیگـران نیـز 
مجبـور می شـوند عیـن کار را انجـام دهنـد. 
مـا همچنیـن می دانیـم کـه در کار، بهره وری 
مهـم اسـت، نه این که بـه میز یـا کامپیوترتان 
زنجیـر باشـید. و مـا سال هاسـت در ایـن باره 

می کنیـم. صحبـت 
امـا به رغـم فرصـت طالیـی کـه بـا همه گیری 
آمـد،  فراهـم  فرهنـگ  ایـن  اصـالح  بـرای 
بـرآن در محیـط کار  حضورگرایـی و تأکیـد 
حضورگرایـی  حـاال  پابرجاسـت.  همچنـان 
کارمنـدان  اسـت:  شـده  دیجیتـال  تقریبـا 
بـرای  و  می کننـد  کار  پیـش  از  طوالنی تـر 
چقـدر  دهنـد  نشـان  کارفرمـا  بـه  این کـه 
»مصـروف« کار هسـتند، در تمام سـاعات روز 

می دهنـد. پاسـخ  پیام هـا  و  ایمیل هـا  بـه 
درحالی که  قرنطینه،  سال  یک  از  پس 
کارفرمایان کارمندان خود را به محل کار برای 
انجام کار می طلبند، شواهد روزافزون می گوید 
تغییر  برای  کافی  اندازه  به  اصال  ما  شاید  که 
تالش  کار  محل  در  حضورگرایی  مدیریت  و 
نکرده ایم. پس به رغم آنچه در مورد این پدیده 
این قدر  حضورگرایی  بر  هنوز  چرا  می دانیم 

تأکید می شود؟
تشنه  کارفرمایان  که  نیست  این  صرفا  مسأله 
کار  درحال  کارمنداِن  بر  و  دور  پلکیدن 
این  ما  ناخودآگاه  سوگیری های  بلکه،  باشند. 
فرهنگ را حفظ کرده و تا زمانی که ما اثرات 
و  نشناسیم  رسمیت  به  را  حضورگرایی  مضر 
نکنیم،  اقدام  کارمان  محل  در  آن  رفع  برای 
احتماال برای همیشه برده ی حضورگرایی باقی 

می مانیم.

چرا مدیران به این دام می افتند؟
سازمانی،  تئوری  دانشیار  آون«،  »برندی 
تجارت  دانشکده  در  کارآفرینی  و  استراتژی 
متحده  ایاالت  در  ملون«  کارنگی  »دانشگاه 
می گوید که چسبیدن به فرهنگ حضورگرایی 
کافی  »وقت  که  است  کسانی  نفع  به  فقط 
دارند تا پیش از وقت در اداره حاضر شوند و 
اداره خارج شوند.« آون همچنین  از  دیروقت 

حضور فیزیکی و هم حضور دیجیتال در محل 
دیده  »مصروف«  باید  می کنند  احساس  کار، 
که  »نمی فهمند«  لزوما  مدیران  زیرا  شوند 
هیچ  انجام  درحال  واقع  در  موردنظر  کارمند 

کار اضافه ای نیست.
تعـداد  واقـع طـی همه گیـری کوویـد19  در 
بـاال  در سراسـر جهـان  کارشـده«  »سـاعات 
 2020 سـال  در  پاییـن.  نـه  اسـت،  رفتـه 
سـاعات کاری به طـور متوسـط یـک سـاعت 
و نیـم افزایـش یافتـه اسـت. دلیـل عمـده آن 
ایـن اسـت کـه کارمنـدان معتقدنـد اگـر بقیه 
آنالیـن هسـتند، مـن هـم حتمـا بایـد آنالین 

. شم با
را  کارمندی  فقط  کارفرمایان  از  بسیاری 
کار  محل  در  بقیه  از  بیشتر  که  می بینند 
و  می خورد  چشم  به  دیجیتال(  یا  )فیزیکی 
مذکور  کارمند  که  می کنند  تصور  بنابراین 

بهره ورترین و پرکارترین کارمند است.
ایـن مشـکل نسـبتا جدیـد اسـت. در قدیـم 
و  کارخانـه  بـه  مرتبـط  بیشـتر  اقتصـاد  کـه 
تولیدمحـور بـود، خروجـی کار نیـز ملمـوس 
نیـز  خروجـی  اندازه گیـری  آن  تبـع  بـه  و 
آسـان تر بود. اما »اسـکات سونشـین«، اسـتاد 
رفتار سـازمانی در دانشـکده تجارت »دانشگاه 
دانش محـور  اقتصـاد  »در  می گویـد:  رایـس« 
سـنجش اینکـه چـه چیـزی واقعـا خروجـی 
کار اسـت، به مراتب دشـوارتر شـده اسـت« و 
بنابرایـن در نبـود خروجـی قابل اندازه گیـری، 
مدیـران تمایـل دارند فکر کنند کـه کارمندان 
تـا زمانـی تولیـد می کنند که پشـت میزشـان 

. شند با
ایـن  مدیـران  کـه  می داننـد  هـم  کارمنـدان 
را  چشـم آمدن  بـه  مـدام  و  نمایان بـودن 
دام  در  آن هـا  بنابرایـن  می نهنـد.  ارزش 
حضورگرایـی می افتنـد، به ویـژه کـه می بینند 
همتایان شـان نیـز عیـن کار را انجام می دهند. 
ایـن مخصوصـا در مواقـع بی ثباتـی اقتصـادی 
صـدق می کنـد. ماننـد دوره فعلـی کـه مـا بـا 
همه گیری کوویـد19 سـردچاریم و کارمندان 
نگران ازدسـت دادن شغل شـان هسـتند. آن ها 
ثابـت  کار می کننـد زیـرا آن هـا می خواهنـد 
کننـد کـه می تواننـد اسـترس را پـس زنند و 
عالـی باشـند و همچنیـن بـرای کارفرمـا قابل 

. تکا ا
نتیجـه  سـرانجام  رویکـرد  ایـن  این حـال  بـا 
منفـی می دهـد. زیـرا کیفیـت خروجـِی کار 
کارمنـدان در نتیجـه ایـن عجله بـرای »اجرا« 
مثـال،  بـرای  بریتانیـا  در  می بینـد.  آسـیب 
35 روز کاری هـر کارمنـد هـر سـال به دلیـل 
پژوهـش  و  مـی رود  دسـت  از  حضورگرایـی 


