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

منابع محلی و اعضای شورای والیتی تأیید می کنند که ولسوالی های دوشی و جلگه ی بغالن، دشت ارچی، قلعه زال، 
خان آباد و امام صاحب قندوز، دولت آباد، کشنده، شولگره ، بلخ و چمتال والیت بلخ، کوهستان فاریاب، آقچه، منگجیک، 

خانقاه و فیض آباد جوزجان، ارزگان خاص در ارزگان و زازی آریوب در پکتیا از کنترل دولت خارج شده است.

سه شنبه | 1 سرطان 1400 | 22 جون 2021 | سال دهم | شماره 2180 | 8 صفحه

ETILAATROZ.COM

جنگ،  میدان  در  طالبان  و  دولت  زورآزمایی 
گرم و خونبار است. برپایه ی گزارش های رسمی 
در حال حاضر دست کم در 80 ولسوالی جنگ 
در  طالبان  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای  میان 
جریان است. نیروهای امینتی افغانستان و گروه 
متحمل  روز  هر  جنگ  این  در  هردو  طالبان 
سنگین  تلفات  این  گاهی  می شوند.  تلفات 
است. در روزهای گذشته طالبان دست کم 40 
ولسوالی را سقوط داده اند. برخی از ولسوالی در 
و طالبان  افغانستان  امنیتی  نیروهای  میان  روز 
دست به دست می شود. این وضعیت نگرانی مردم 
افغانستان را برانگیخته و به خشم عمومی علیه 
این که  از  پس  به ویژه  است.  زده  دامن  طالبان 
زیربناها  ولسوالی ها  برخی  سقوط  با  طالبان 
پرداخته اند.  مردم  آزار  و  اذیت  به  و  نابود  را 
پاتوی  ولسوالی  در  طالبان  گروه  مثال  به عنوان 
والیت دایکندی پس از این که به چندین قریه 
دست یافتند، دار و ندار مردم را نابود، خانه ها، 
حاصالت زراعتی و سرمایه ساکنان این مناطق 

را به آتش کشیدند. 
در  افغانستان  در  جنگ  آتش  شعله ورشدن  با 
کنار نیروهای امنیتی، شهروندان افغانستان نیز 

در حال بسیج شدن علیه طالبان اند...
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خشم عمومی علیه طالبان
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رییس مجلس به حکومت: 
برای مدیریت جنگ، 
استخدام ها در نهادهای امنیتی 
باید مسلکی شود

وزیر سرحدات: 
اظهارات قریشی در مورد 
خط دیورند مداخله ی آشکار در 
امور داخلی افغانستان است

آوارگی صدها خانواده در دایکندی؛ 
»طالبان دار و ندار مردم را 
به آتش کشیده اند«

طوفان در آالباما: 
۹ کودک و یک بزرگ سال 

قربانی تصادف شدند

ازبیکستان و افغانستان: 
صلح، امنیت، 
توسعه پایدار

اطالعات روز: همزمان با افزایش حمالت گروه 
طالبان در کشور و سقوط چندین ولسوالی به دست 
این گروه، میررحمان رحمانی،...
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چگونه می توان شکاف جنسیتی را در مذاکرات صلح بست؟
نمایندگی  اما  داشته اند،  مهمی  دستاوردهای  دهه ها  این 
مذاکرات صلح ، همچنان  میز  در  آن ها  و حضور مستقیم 

دست نیافتنی باقی مانده است.
طی سه دهه گذشته، از هر 10 روند صلح فقط در 3 روند 
توافق نامه  امضاکننده ی  یا  میانجی  به  عنوان  زن  یک  آن 

شامل بوده است. طی این سه دهه،...

و  مدنی  جامعه  سازمان های  حکومت ها،  از  ائتالفی 
جون   30 تاریخ  در  متحد  ملل  سازمان  آژانس های 
برای  برابری  نسل  مجمع  در  اشتراک  برای  پاریس  در 
زنان  مشارکت  تقویت  به منظور  جهانی  پیمان  راه اندازی 
در پیش گیری و حل منازعه گردهم می آیند. این پیمان 
نتیجه دهه ها فعالیت فیمینیستی است و هرچند زنان طی 

4

5
»خون بهای ما«؛ 

عنوان نمایشگاه نقاشی 
فاطمه همکار طیبه که »خاک 

و خاکستر« شدند
عصر روز پنج شنبه که از پل سوخته به سمت دشت برچی 
انفجار موتر حامل مینا خیری  می  رفتند، وقتی در محل 

ـ خبرنگار شبکه تلویزیونی آریانا، خواهر و مادرش که...

قرنطینه و داستان سه مکتب 
خصوصی در کابل

کووید19  به  ابتال  موارد  نخستین  تثبیت  محض  به 
حکومت   ،1398 زمستان  اواخر  در  افغانستان  در 
کاهش  در خصوص  تصامیم  از  افغانستان سلسله ای 
روی  را  رفت وآمد  و محدودیت  ازدحام، گشت وگذار 
از  پیش  تصامیم  نخستین  از  یکی  در  گرفت.  دست 
آن که قرنطینه ی سراسری در والیت کابل و برخی از 
شهرهای کالن کشور روی دست گرفته شود، اعالم 
شد که تمام دانشگاه ها و مکاتب دولتی و خصوصی 

دست کم به مدت 5 ماه تعطیل شود.
اول سنبله ی 1399،  تا  اول حمل  از  ترتیب  این  به 
در  دولتی  و  خصوصی  مکاتب  و  دانشگاه ها  تمام 
داستان  این گزارش  رفت.  تعطیلی عمومی  به  کابل 
و  مالی  پیامدهای  و  کابل  در  خصوصی  مکتب  سه 
عمومی  تعطیلی  و  قرنطینه  وضع شدن  آموزشی 
را   1399 سال  اول  نیمه ی  در  دانشگاه ها  و  مکاتب 

روایت کرده است...

ادامه ی سقوط ولسوالی ها؛ 

18 ولسوالی در هفت والیت به دست طالبان افتاد

صفحه 2
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والیت های  بیشتر  در  حاضر  حال  در 
نیروهای  است  آتش جنگ شعله ور  که 
طالبان  علیه  و  گرفته  سالح  مردمی 
و  بسیج  چتر  می جنگند.  سنگرها  در 
حال  در  طالبان  علیه  عمومی  خشم 
چند  در  دست کم  است.  بزرگ ترشدن 
مردمی  نیروهای  افغانستان،  نقطه ی 
نیروهای  کنار  در  یا  تنهایی  به  یا 
طالبان  پیشروی  راه  افغانستان  امنیتی 
زیادی  گروه های  کرده اند.  سد  را 
اعالم  طالبان  علیه  ایستادگی  برای 
مردمی  نیروهای  کرده اند.  موجودیت 
فوری  بسیج  ظرفیت  طرف  یک  از 
دیگر،  از طرف  و  دارند  را  طالبان  علیه 
می توانند  و  آگاهند  منطقه  وضعیت  به 
علیه  جنگ  به  چریکی  تاکتیک های  با 
طالبان بروند. بنابراین، وقت آن رسیده 
و  تجهیز  طالب  نیروهای ضد  که  است 
میان رهبری سیاسی جنگ در  اعتماد 
بومی  نیروهای  و  ریاست جمهوری  ارگ 

ضد طالب دوباره احیا شود. 
از  نمایندگان  مجلس  پیش  روز  چند 
حکومت خواست که مردم را در مقابل 
شماری  کنند.  بسیج  و  مسلح  طالبان 
حاضر  حال  در  مجلس  نماینده های  از 
عمال  را  طالب  ضد  مردمی  گروه های 
می کنند.  رهبری  جنگ  میدان های  در 
این  به  نیز  حکومت  می رسد  به نظر 
است.  کرده  توجه  مجلس  خواست 
به تازگی سرپرست جدید وزارت دفاع از 
مردم درخواست کرده است که در کنار 
نیروهای امنیتی بسیج شود و حکومت 
فراهم  را  ایستادگی  و  جنگ  تسهیالت 
می کند. مشکل اصلی نیروهای خیزش 
کمبود جنگ افزار  طالب  و ضد  مردمی 
زود  بسیار  پر شود،  این خال  اگر  است. 
برخواهد  جنگ  ورق  و  متوقف  طالبان 
واقعا  اگر  ریاست جمهوری  ارگ  گشت. 
تیغ  از  است  ولسوالی ها  سقوط  نگران 
بهره  طالبان  علیه  عمومی  خشم  بران 
و  طالب  با  ضدیت  گفتمان  و  ببرد 
عمل  و  حرف  در  گروه  این  با  دشمنی 
تقویت و حاکم  گردد. حاکمیت گفتمان 
که  است  این  حرف  در  طالب  ضد 
حکومت به جای اتهام بستن به منتقدان 
افکار  به  و  گوش  انتقاد  و  نگرانی ها  به 
عمل  در  دهد.  روشن  پاسخ  عمومی 
باید چهره های ضد طالب تجهیز و  نیز 

تقویت شوند. 
جنگ طالبان در واقع علیه مردم است. 
شهروندان افغانستان حاضر نیستند که 
تابع اراده سیاسی طالبان شوند. طالبان 
در نظر مردم افغانستان تنها یک گروه 
برای  برنامه ای  که  است  خشونت طلب 
سازندگی و خدمات حکومت داری ندارد. 
نزدیک  در  که  ارزش های  از  بسیاری 
افغانستان  مردم  گذشته  دهه ی  دو  به 
رعایت  بیان،  آزادی  مثل  کرده  تجربه 
و  فردی  آزادی  شهروندی،  حقوق 
اجتماعی، توجه به مطالبه ی شهروندی، 
طالبان  برای  انتخاب  و  اعتراض  حق 
بیگانه است. گروه طالبان این ارزش های 
نمی شناسد.  رسمیت  به  را  شهروندی 
روی این حساب ایستادگی علیه طالبان 
قطعا اولین گزینه مردم افغانستان است. 
فاجعه بار حکومت، مخصوصا در  اشتباه 
زمان زعامت اشرف غنی خصومت رهبری 
سیاسی جنگ در ارگ ریاست جمهوری 
با نیروهای ضد طالب است. آقای غنی 
کوشید  بسیار  گذشته  سال  چند  در 
ساختار  از  را  طالب  ضد  نیروهای  که 
چهره های  با  و  کند  تجرید  حکومت 
ضد طالب بیرون از حکومت با رویکرد 
از  سیاست  این  کرد.  برخورد  خصمانه 
بینش کوتاه سیاسی رییس جمهور غنی 
هرنوع  که  آن شد  نتیجه  ریشه گرفت. 
سیاسی  رهبری  میان  اعتماد  و  رابطه 
و  ریاست جمهوری  ارگ  در  جنگ 
نیروهای بومی ضد طالب شدیدا آسیب 
دید و این بی اعتمادی به رابطه حکومت 

و شهروندان نیز سرایت کرد. 

طلوع نیوز  با  مصاحبه ای  در  پاکستان 
که دو شب پیش نشر شد، گفته بود 
به حیث  می خواهد  افغانستان  اگر  که 
یک همسایه ی خوب در کنار پاکستان 
باشد و به پیش برود، باید خط دیورند 
بر  بین المللی  مرز  یک  به عنوان  را 

رسمیت بشناسد.
کـه  بـود  گفتـه  همچنیـن  قریشـی 
خـاک  در  طالبـان  رهبـری  اکثریـت 
افغانسـتان  در  بلکـه  نـه،  پاکسـتان 

می کننـد. زندگـی 

ییش در مورد خط دیورند مداخله ی آشکار در امور داخلی افغانستان است یر رسحدات: اظهارات قر وز
حضور رهبری طالبان در افغانستان را 

نیز رد کرد. 
کویته  شورای  که  گفت  صمیم  آقای 
در پاکستان که در آن رهبران طالبان 
حضور  از  واضحی  مثال  دارند،  قرار 
رهبری این گروه در پاکستان است و 
و  افغانستان  مردم  تمام  مورد  این  در 

نیز جهانیان اطالع دارند. 
او در ادامه گفت: »پاکستان از از یک 

افغانستان قوی هراس دارد.«
خارجه ی  وزیر  که  است  درحالی  این 

در  خود  استراتژیک  عمق  هم  هنوز 
هیچ  و  می کند  تعقیب  را  افغانستان 
تغییری در موضوع این کشور در قبال 

افغانستان رونما نشده است.
صمیم از حکومت پاکستان خواست که 
افغانستان  با  خود  همسایگی  اصل  به 
مغرضانه  اظهارات  از  و  بگذارد  احترام 

در مورد افغانستان خودداری کند.
قبایل  و  اقوام  سرحدات،  وزیر 
قریشی،  شاه محمود  ادعای  افغانستان 
مورد  در  پاکستان  خارجه ی  وزیر 

وزیر  صمیم،  محب اهلل  روز:  اطالعات 
افغانستان  قبایل  و  اقوام  سرحدات، 
قریشی،  شاه محمود  اخیر  اظهارات 
وزیر امور خارجه ی پاکستان در مورد 
آن را  و  کرده  محکوم  را  دیورند  خط 
افغانستان  امور  در  آشکار  مداخله ی 

دانست.
 31 )دوشنبه،  دیروز  که  صمیم  آقای 
جوزا( در یک نشست خبری در کابل 
از اظهارات  صحبت می کرد، گفت که 
قریشی چنین بر می آید که پاکستان 

می شود  مطرح  درحالی  گفته ها  این 
خروج  روند  آغاز  با  همزمان  طالبان  که 
نیروهای خارجی از افغانستان در ماه می، 
کشور  مختلف  نقاط  در  را  حمالت شان 
شدت بخشیده اند. در جریان حدود دو ماه 
گذشته، این گروه بیش از 50 ولسوالی را 

سقوط داده اند.
ولسوالی های  میان  از  دولتی  نیروهای 
تنها  طالبان،  توسط  سقوط داده شده 
بنگی  قندوز،  در  خان آباد  ولسوالی های 
این  از نزد  و خواجه غار در تخار را دوباره 
ولسوالی  نیروها  این  گرفته اند.  پس  گروه 
دولت آباد فاریاب را نیز برای ساعاتی از نزد 
طالبان پس گرفتند، اما این گروه دوباره آن 

را سقوط داد.
ولسوالی ها،  این  سقوط  به دنبال 
پیش  روز  دو  غنی  اشرف  رییس جمهور 
سرپرست  به حیث  محمدی  خان  بسم اهلل 
وزارت دفاع ملی و عبدالستار میرزکوال را 
به حیث سرپرست وزارت امور داخله تعیین 
امور  وزیر  خالد،  اسداهلل  آن،  از  قبل  کرد. 
سرپرست  نیز  حیات  حیات اهلل  و  داخله 

وزارت امور داخله بودند.

کنند.
او اما تأکید کرد که باید این نیروها طوری 
توسط حکومت مدیریت شوند که آنان در 
تبدیل  »ضدامنیت«  جریان های  به  آینده 

نشوند. 
آقای رحمانی خطاب به چهره های سیاسی 
تمامیت  هم اکنون  که  گفت  هم  کشور 
در  ملی  ارزش های  و  ملی  امنیت  ارضی، 
که  باشند  تالش  در  و  است  تهدید  حال 
وحدت ملی را میان اقوام افغانستان تقویت 

کنند.

میدان  در  نگران کننده  تغییرات  گروه، 
جنگ به میان آمده است که باید به گونه ی 

فوری مدیریت شود.
علیه  مردمی  بسیج  از  او  این،  با  همزمان 
طالبان استقبال کرد و گفت که مبارزات 
مردم افغانستان به خاطر حفظ جان، مال و 
ارزش های شان در چوکات نیروهای خیزش 
نمایندگان  مجلس  تأیید  مورد  مردمی 

است.
خواست  حکومت  از  رحمانی  میررحمانی 
که این افراد را تمویل، تجهیز و مدیریت 

افزایش حمالت  با  روز: همزمان  اطالعات 
چندین  سقوط  و  کشور  در  طالبان  گروه 
میررحمان  گروه،  این  به دست  ولسوالی 
نمایندگان  مجلس  رییس  رحمانی، 
مدیریت  در  باید  حکومت  که  می گوید 

جنگ تغییرات الزم را اعمال کند.
آقای رحمانی که دیروز )دوشنبه، 31 جوزا( 
نمایندگان  مجلس  عمومی  نشست  در 
مدیریت  برای  که  گفت  می کرد،  صحبت 
الزم  جنگ  میدان های  در  فعلی  وضعیت 
است تا حکومت در نهادهای امنیتی افراد 

مسلکی و باتجربه را استخدام کند.
 – سیاسی  مالحظه ی  »هرگونه  افزود:  او 
قومی و سازش های گروهی درد ناامنی ها 
را درمان نمی کند، بلکه براساس توانایی ها 
و ظرفیت های مسلکی و تجربه باید مدیران 
از  دفاع  انگیزه ی  تا  شوند  انتخاب  جنگ 
کشور در اندام هر یک سربازان و افسران 

دالور ما تقویت شود.«
به گفته ی رییس مجلس نمایندگان با خروج 
گفت وگوهای  توقف  خارجی،  نیروهای 
و  طالبان  توسط  خشونت  افزایش  صلح، 
تصرف تعدادی از ولسوالی ها به دست این 

ییس مجلس به حکومت:  ر
یت جنگ، استخدام ها در نهادهای امنییت باید مسلیک شود برای مدیر

از چند روز محاصره عصر دو  نیروها پس 
به  محل  ساکنان  پادرمیانی  با  پیش  روز 

طالبان تسلیم شده اند.
قیصار،  ولسوالی های  طالبان  این  از  قبل 
شیرین تگاب، دولت آباد و خواجه سبزپوش 

این والیت را نیز سقوط داده اند.
در والیت جوزجان نیز ولسوالی های آقچه، 
والیت  این  فیض آباد  و  خانقاه  منگجیک، 
سقوط  طالبان  گروه  جنگ جویان  توسط 
شورای  رییس  ایشچی،  بابر  است.  کرده 
روز  اطالعات  روزنامه  به  جوزجان  والیتی 
گفت که از این میان تنها ولسوالی آقچه 

دیروز سقوط کرده است.
به گفته ی او، حدود 150 نیروی امنیتی که 
در این ولسوالی مستقر بوده اند به طالبان 

پیوسته اند.
ولسوالی مردیان این والیت نیز بامداد دو 
طالبان  جنگ جویان  به دست  پیش  روز 

سقوط کرده بود.
همزمان با سقوط این ولسوالی ها به دست 
طالبان، احمدشاه ساحل، سخن گوی والی 
نیروهای  که  است  کرده  تأیید  ارزگان 
امنیتی از ولسوالی ارزگان خاص این والیت 
بیرون شده اند. او گفته است که این نیروها 
این  در  حضورشان  مؤثریت  عدم  به دلیل 

ولسوالی، بیرون شده اند.
طالبان اما در هفته ی گذشته ادعا کرده بود 

که این ولسوالی را سقوط داده اند.
هم  ارزگان  گیزاب  ولسوالی  این  از  قبل 
به دست جنگ جویان گروه طالبان سقوط 

کرده بود.
زازی،  عبدالملک  نیز،  پکتیا  والیت  در 
رییس شورای والیتی این والیت به روزنامه 
اطالعات روز تأیید کرده است که ولسوالی 
طالبان  دست  به  والیت  این  آریوب  زازی 

سقوط کرده است.

شورای والیتی بلخ به روزنامه اطالعات روز 
گفت که ولسوالی های دولت آباد و کشنده 
دو شب پیش و ولسوالی شولگره هم قبل 

از ظهر دیروز به دست طالبان افتاده است.
افزود که در جریان درگیری ها  آقای الله 
در این ولسوالی ها به دو طرف تلفاتی وارد 
شده، اما رقم دقیق آن هنوز مشخص نشده 
است. قبل از این ولسوالی های دولت آباد و 

زارع بلخ به دست طالبان سقوط کرده بود.
روز  اطالعات  روزنامه  به  دیگر  منبع  یک 
گفت که ولسوالی های بلخ و چمتال والیت 
بلخ نیز بعد از ظهر دیروز به تصرف طالبان 
درآمده است. منابع رسمی تا کنون در این 

مورد ابراز نظر نکرده اند.
والیت  در  امنیتی  منبع  یک  همچنین 
در خبر  نامش  نخواست  که  فاریاب  ناامن 
ذکر شود، به روزنامه اطالعات روز گفت که 
ولسوالی کوهستان این والیت هم به دست 
او،  گفته ی  به  است.  کرده  سقوط  طالبان 
نیروهای امنیتی مستقر در این ولسوالی به 

طالبان تسلیم شده اند.
از سویی هم، یک منبع محلی در صحبت 
با روزنامه اطالعات تعداد افراد تسلیم شده 
را حدود ۶0 نفر ذکر کرد. او گفت که این 

از  قبل  می جنگند.  طالبان  جنگ جویان 
این در والیت بغالن، ولسوالی های بُرکه و 
دهنه ی غوری به دست طالبان سقوط کرده 

بود.
محمدیوسف ایوبی، رییس شورای والیتی 
ولسوالی های  که  کرد  تأیید  هم  قندوز 
توسط  والیت  این  قلعه زال  و  دشت ارچی 
جنگ جویان گروه طالبان سقوط داده شده 
است. آقای ایوبی گفت که نیروهای امنیتی 

از این ولسوالی ها عقب نشینی کرده اند.
امرالدین ولی، عضو شورای والیتی قندوز به 
روزنامه اطالعات روز گفت که ولسوالی های 
خان آباد و امام صاحب نیز به دست طالبان 

سقوط کرده است.
که  افزود  قندوز  والیتی  شورای  رییس 
جنگ هم اکنون در شهر قندوز نیز کشیده 
شده است و درگیری های پراکنده میان دو 
طرف در حومه های این شهر جریان دارد. 
ولسوالی علی آباد این والیت هم در کنترل 

طالبان است.
در  ولسوالی  چهار  این  سقوط  بر  افزون 
دولت آباد،  ولسوالی های  قندوز،  و  بغالن 
شولگره و کشنده ی بلخ نیز به دست طالبان 
عضو  الله،  غالم سخی  است.  کرده  سقوط 

اطالعات روز: منابع محلی و اعضای شورای 
ولسوالی های  که  می کنند  تأیید  والیتی 
ارچی،  دشت  بغالن،  جلگه ی  و  دوشی 
قندوز،  امام صاحب  و  خان آباد  قلعه زال، 
دولت آباد، کشنده، شولگره ، بلخ و چمتال 
آقچه،  فاریاب،  کوهستان  بلخ،  والیت 
جوزجان،  فیض آباد  و  خانقاه  منگجیک، 
ارزگان خاص در ارزگان و زازی آریوب در 

پکتیا از کنترل دولت خارج شده است.
تمامی  که  کرده اند  ادعا  نیز  طالبان 
 24 جریان  در  را  یادشده  ولسوالی های 

ساعت گذشته تصرف کرده اند.
محمدحنیف کهگدای، عضو شورای والیتی 
بغالن دیروز )دوشنبه، 31  جوزا( به روزنامه 
اطالعات روز گفت که ولسوالی های دوشی 
پیش پس  این والیت دو شب  و جلگه ی 
از آنکه نیروهای امنیتی از این ولسوالی ها 
عقب نشینی کردند، به دست طالبان افتاده 

است.
اما یک منبع حکومتی از ولسوالی دوشی 
گفت  روز  اطالعات  روزنامه  با  در صحبت 
از درگیری چند  دولتی پس  نظامیان  که 
ساعته، مجبور شده اند که از این ولسوالی 
عقب نشینی کنند. به گفته ی او، در جریان 
درگیری سه نفر از نظامیان دولتی زخمی 

شده اند.
همچنین آقای کهگدای افزود که ولسوالی 
نهرین بغالن نیز در محاصره ی طالبان قرار 
دارد. این گروه مسیر شاهراه کابل – شمال 
هم  والیت  این  خنجان  ولسوالی  در  را 

به روی ترافیک مسدود کرده است.
ولسوالی  در  منبع  یک  این،  با  همزمان 
تاله وبرفک به روزنامه اطالعات روز گفت که 
حمله ی طالبان در این ولسوالی به شکست 
او، نیروهای  مواجه شده است. به گفته ی 
با  امنیتی  نیروهای  کنار  در  نیز  مردمی 

ادامه ی سقوط ولسوایل ها؛ 

18 ولسوایل در هفت والیت به دست طالبان افتاد
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دولت افغانستان برای 
جبران خسارات وارده بر 
سکتور خصوصی آموزش، 
هیچ نوع کمک مالی به 
مکاتب خصوصی نکرده 

است: »یک نوع بی مهری 
کامل در رابطه با این مسأله 

از طرف دولت با بخش 
خصوصی آموزش انجام 

شد. به رغم دادخواهی های 
فراوان از جانب مکاتب 

خصوصی هیچ گونه کمکی 
از دولت دریافت نکرده ایم.

قرنطینه و داستان سه مکتب خصویص در کابل

دانش آموزان مستحق در سال تعلیمی 1400 
اختصاص داده شد.«

آموزشی  و  مالی  پیامدهای  جبران 
قرنطینه

وزارت  مکاتب،  سراسری  تعطیلی  پایان  با 
معارف بازگشایی مجدد مکاتب را در دستور 
کار قرار داده و ماه جوزای 1400 را به عنوان 

پایان سال تعلیمی 1399 تعیین کرد.
زمان،  به دلیل کمبود  آقای کریمی می گوید 
برنامه های  شد  مجبور  خصوصی  مکاتب 
آموزشی شان را به ناچاری با زمان بندی وزارت 
معارف تعریف کرده و نتوانند برنامه های درسی 

دانش آموزان را موفقانه به پایان برسانند.
تقویم  »براساس  می گوید:  کریمی  عارف 
فردا  نسل  مکتب  معارف،  وزارت  تعلیمی 
برای جبران خسارات آموزشی کدام برنامه ی 
پرورشی  و  آموزشی  فعالیت های  در  فشرده  
ناحیه  این  از  که  بود  نگرفته  نظر  در  خود 
دانش آموزان به شکل جبران ناپذیری متضرر 
شدند و دروس آن ها نیمه تمام باقی ماند. از 
جهت دیگر والدین دانش آموزان به دلیل ضعف 
فرزندان  زمستانی  برنامه های  در  اقتصادی 

خویش را حمایت نتوانستند.«
محمد کیامهر می گوید مکتب مهرگان برای 
قرنطینه  آموزشی  و  مالی  پیامدهای  جبران 
فشرده تر  را  درس ها  درس ها،  عقب افتادن  و 
و برخی مضامین غیراساسی را از برنامه های 
آموزشی حذف کرد: »70 تا 80 فیصد آموزش 
و تدریس کافی با همدلی و تالش و پشتکار 
مدیران مکاتب خصوصی انجام شد. اما مکاتب 
مواجه  کامل  شکست  با  امر  این  در  دولتی 
تمام  معارف  وزارت  دستور  مطابق  و  شدند 
دانش آموزان کامیاب شدند. مسأله حل نشد و 
توسط وزارت معارف صورت مسأله پاک شد.«
جهانی،  تجربه ی  می گوید  رویش  عزیز 
نشان  رشد،  حال  در  جوامع  در  مخصوصا 
می دهد که خالی حضور فیزیکی دانش آموز 
در مکتب و فضای آموزشی با هیچ رویکردی 
دیگر قابل جبران نیست. وی می افزاید: »در 
جامعه ای مثل افغانستان که عوامل مخل در 
نامحدود  به صورت  پرورش  و  آموزش  جریان 
وجود داشته و به صورت گسترده در تخریب 
دورماندن  دارند،  نقش  دانش آموزان  اذهان 
آموزشی  فضای  و  محیط  از  دانش آموزان 
آسیب های جبرا ن ناپذیری را بر روند آموزش 
و پرورش در کشور وارد می کند. دانش آموزان 
از لحاظ روانی و الگوهای رفتاری خود آسیب 
می بینند و محیط اجتماعی دچار بحران های 
مکتب  می شود.  رفتاری  و  اخالقی  گوناگون 
اعتبار و اتوریته ی خود را بر دانش آموز از دست 
می دهد و اعاده ی روحیه و فضای آموزشی و 
پرورشی سالم و هدفمند، مخصوصا در مکاتبی 
که با کثرت دانش آموزان با زمینه های متفاوت 
اخالقی و رفتاری و روانی در محیط خانواده و 
جامعه مواجه اند، به چالشی دشوار و سنگین 
بابت،  این  از  نیز  معرفت  می شود.  تبدیل 
فوق العاده متضرر شده و برگشت دادن فضای 
دانش آموزان  برای  پرورشی سالم  و  آموزشی 
را مستلزم کاری درازمدت و سنگین می داند. 
همچنین، وضع قرنطینه و تعطیالت اجباری 
کادری  نظام  که  می شود  باعث  مکاتب  بر 
از  عده ای  و  شود  مواجه  بحران  با  معرفت 
همکاران توانمند و خالق، به خاطر معضالت 
چاره های  جست وجوی  به  ناگزیر  اقتصادی 
بدیل برای تأمین معیشت خود اقدام کنند و 
در نتیجه، نظام آموزشی و پرورشی معرفت را 
از توانمندی های علمی و مسلکی خود محروم 

سازند.«

»این گزارش با حمایت مالی اتحادیه ی اروپا 
تولید شده است. محتوای آن صرفا به عهده ی 
منعکس کننده  و  بوده  روز  اطالعات  روزنامه 

نظریات اتحادیه ی اروپا نیست.«

بیش از 90 درصد مکاتب خصوصی در کابل 
فیس  پرداخت  از  خانواده ها  ناتوانی  به دلیل 
به دلیل خرابی کسب و کار خانواده ها و کاهش 
درآمد ها، از دانش آموزان هیچ فیسی دریافت 
معاشی  نیز  آموزگاران  آن  تبع  به  و  نکردند 

دریافت نکردند.
به گفته ی آقای کیامهر، دولت افغانستان برای 
خصوصی  سکتور  بر  وارده  خسارات  جبران 
مکاتب  به  مالی  کمک  نوع  هیچ  آموزش، 
بی مهری  نوع  »یک  است:  نکرده  خصوصی 
با این مسأله از طرف دولت  کامل در رابطه 
با بخش خصوصی آموزش انجام شد. به رغم 
مکاتب  جانب  از  فراوان  دادخواهی های 
دریافت  از دولت  خصوصی هیچ گونه کمکی 
معارف  وزارت  از  دادخواهی ها  این  نکرده ایم. 
توجهی  هیچ  اما  رسید.  پارلمان  تا  شروع 
که  بود  شده  پیشنهاد  حتا  نگرفت.  صورت 
مکاتب  معلمان  معاش  درصد   50 حداقل 
خصوصی را پرداخت کنند ولی دولت این را 

نپذیرفت.«
جریان  در  می گوید  کریمی  محمدعارف 
تعطیلی 5 ماهه ی مکاتب، مکتب نسل فردا 
که او مسئولیت رهبری آن را دارد، خسارتی به 

معرفت در نظر دارد برنامه های آموزشی خود 
از طریق تلویزیون و کانال یوتیوب و صفحات 
اجتماعی را بعد از پایان تعطیالت و قرنطینه 

نیز ادامه دهد.«
دانشجوی  دانشگاه،  استاد  کیامهر،  محمد 
مؤسس  و  عالی  آموزش  مدیریت  دکترای 
می گوید  کابل  در  مهرگان  خصوصی  مکتب 
در طول 5 ماه تعطیلی سراسری، مسئوالن 
این مکتب برای جبران عقب  افتادن برنامه های 
مالی،  خسارات  کاهش  و  مکتب  آموزشی 
درس های غیرحضوری را با استفاده از توزیع 
به  ثبت شده  پیش  از  آموزشی  ویدیوهای 
دانش آموزان و شبکه ی پیام رسان تلگرام برای 
تعقیب و تصحیح کارهای خانگی دانش آموزان 

روی دست گرفته بودند.
تعطیلی  دوره ی  در  می گوید  کیامهر  آقای 
مکاتب، مکاتب دولتی بدون هیچ نوع برنامه ی 
آموزش غیرحضوری در تعطیلی مطلق به سر 
مکاتب  درصد   20 تا   10 میان  اما  می برد 
خصوصی موفق شدند خدمات آموزش آنالین 
و غیرحضوری را به صورت نسبتی ارائه کنند: 
»هرچند آموزش مجازی در تعداد اندکی از 
مکاتب در شهر کابل شروع شد و توانستند 
خدمات درسی را ارائه دهند ولی در مجموع 
مشکل اصلی فرایند تدریس و یادگیری را حل 
نتوانستند. در اکثر مکاتب دولتی و خصوصی 
اکثر  می شود  شامل  را  فیصد   80 باالی  که 
برنامه ها متوقف بود و زیان های بسیار زیادی 
در حیطه های آموزشی، روحی و روانی، تربیتی 

و علمی به مکاتب و دانش آموزان وارد شد.«
محمدعارف کریمی، بنیان گذار و مدیرمسئول 
مکتب خصوصی نسل فردا در کابل می گوید 
در  او  مدیریت  تحت  آموزشی  مجموعه ی 
عالوه  مکاتب،  تعطیلی  ماهه ی   5 دوره ی 
غیرحضوری  و  آنالین  آموزش  پی گیری  بر 
به صورت نسبی، برنامه هایی مثل تهیه  ی مواد 
را  آموزگاران  ظرفیت  ارتقای  و  درسی  ممد 

روی دست گرفته بودند.

خسارت هنگفت
خصوصی  مکتب  می گوید  کیامهر  محمد 
دوره ی  در  است  آن  مؤسس  او  که  مهرگان 
5 ماهه ی تعطیلی مکاتب صرفا پنجاه درصد 
دریافت  دانش آموزان اش  از  را  ماه  دو  فیس 
کرده اما در مقابل، هزینه های خرید تجهیزات 
و امکانات آموزش غیرحضوری، مصارف ثابت 
و  خدمات  ساختمان،  اجاره ی  مثل  مکتب 
تدارکات، آب و برق و مانند آن به روال طبیعی 
بر مکتب تحمیل شد. آقای کیامهر می گوید 
مکتب مهرگان هیچ هزینه ای از بابت امکانات، 
از  غیرحضوری  آموزش  وسایل  و  تجهیزات 
بر  »بنا  است:  نکرده  دریافت  دانش آموزان 
مالی  و  آموزشی  وضعیت  از  که  اطالعاتی 
مکاتب خصوصی کابل دارم، تعطیلی سراسری 
به  خسارتی  کابل،  در  مکاتب  ماهه ی   5 و 
اندازه ی 40 تا 50 درصد بودجه ی ساالنه  ی 
مکاتب را به این نهادهای آموزشی وارد آورد.«

آقای کیامهر می گوید در این دوره ی 5 ماهه، 

الیاس نواندیش و لطف علی سلطانی

به  ابتال  موارد  نخستین  تثبیت  محض  به 
زمستان  اواخر  در  افغانستان  در  کووید19 
سلسله ای  افغانستان  حکومت   ،1398
ازدحام،  کاهش  خصوص  در  تصامیم  از 
روی  را  رفت وآمد  محدودیت  و  گشت وگذار 
دست گرفت. در یکی از نخستین تصامیم پیش 
از آن که قرنطینه ی سراسری در والیت کابل 
و برخی از شهرهای کالن کشور روی دست 
گرفته شود، اعالم شد که تمام دانشگاه ها و 
مکاتب دولتی و خصوصی دست کم به مدت 

5 ماه تعطیل شود.
اول سنبله ی  تا  اول حمل  از  ترتیب  این  به 
1399، تمام دانشگاه ها و مکاتب خصوصی و 
دولتی در کابل به تعطیلی عمومی رفت. این 
گزارش داستان سه مکتب خصوصی در کابل و 
پیامدهای مالی و آموزشی وضع شدن قرنطینه 
در  دانشگاه ها  و  مکاتب  عمومی  تعطیلی  و 
نیمه ی اول سال 1399 را روایت کرده است.

آموزش آنالین
سراسری  تعطیلی  و  قرنطینه  اعالم  از  پس 
دولتی،  و  خصوصی  دانشگاه های  و  مکاتب 
به خصوص  مکاتب،  و  دانشگاه ها  از  برخی 
با  کردند  سعی  خصوصی  آموزشی  سکتور 
آنالین  آموزش  برنامه ی  دست گرفتن  روی 
بخشی از خسارات بر امور مالی و برنامه های 
وضع شدن  کنند.  جبران  را  آموزشی شان 
بود  شده  باعث  که  افغانستان  در  قرنطینه 
برخی از نهادها و کسب و کارها برای نخستین 
بار بدون هیچ تجربه ی قبلی و زیرساخت های 
حداقلی به صورت آنالین دوام یابد، تجربه ای 
بود.  افغان ها  برای  پیچیده  و  ناآشنا  جدید، 
برای  هرچند  که  کشورها  دیگر  برخالف 
گسترده  و  سراسری  به صورت  بار  نخستین 
تجربه  را  خانه  از  و  آنالین  کار  گزینه های 
می کردند اما دست کم به برخی زیرساخت ها 
در  افغان ها  داشتند،  دسترسی  امکانات  و 
مثل  زیرساخت ها  ابتدایی ترین  به  دسترسی 
برق، انترنت پرسرعت، سیستم های آموزشی 
چالش های  با  تبلیت،  یا  کمپیوتر  آنالین، 
آموزش  دلیل  این  به  بودند.  مواجه  بزرگی 
آنالین در سکتور خصوصی و دولتی آموزش، 
بخش  جبران  برای  تقال  یک  حد  در  صرفا 
از  ناشی  آموزشی  و  مالی  از خسارات  اندکی 

وضع شدن قرنطینه و تعطیلی سراسری بود.
عزیز رویش، عضو هیأت مؤسسان و آموزگار 
می گوید  کابل،  در  معرفت  خصوصی  لیسه 
این مکتب و زیرمجموعه های آن در دوره ی 
تعطیلی سراسری مکاتب، هیچ گونه فعالیتی 
نداشت. آقای رویش می گوید براساس برآورد 
معرفت،  حیاتی  سواد  لیسه  و  معرفت  لیسه 
دو  این  دانش آموزان  درصد   95 از  بیش 
مکتب از قشر فقیر یا متوسط جامعه هستند 
و استطاعت مالی کافی برای تهیه ی امکانات 
حداقلی الزم برای پیگیری آموزش آنالین از 
قبیل انترنت، کمپیوتر، تبلیت، موبایل و امثال 
آن را ندارند: »ارزیابی هیأت مدیره و مسئوالن 
دست گرفتن  روی  که  بود  این  آموزشی 
آموزش آنالین برای بیش از 3 هزار دانش آموز 
این مکتب که 95 درصد آن ها از قشر فقیر 
یا متوسط جامعه هستند، کارآیی، بازدهی و 

مؤثریت کافی را ندارد.«
 15 تعطیلی  مجدد  وضع شدن  با  اما  امسال 
روزه و سپس تمدید آن برای 15 روز دیگر 
برای مکاتب کشور، لیسه معرفت و لیسه سواد 
حیاتی معرفت با استفاده از امکانات تلویزیون 
خصوصی »سا« که مثل هردو مکتب از زیر 
مجموعه های مؤسسه ی ارتقای ظرفیت مدنی 
معرفت است، پخش آموزش مضامین کلیدی 
و اساسی از صنف 3 تا 12 را در دو نوبت 2 
ساعته، قبل از ظهر و بعد از ظهر را روی دست 
گرفته است. آقای رویش می گوید مخاطبین 
معرفت  دانش آموزان  صرفا  نه  برنامه ها  این 
که شاگردان مکاتب در سراسر کشور است: 
و  آموزشی  مراکز  برای  معرفت  عالی  »لیسه 
خدمات انترنتی نیز اجازه داده است که این 
فایل های  به صورت  و  کرده  کاپی  را  درس ها 
دهند.  قرار  دانش آموزان  اختیار  در  ویدیویی 
این ابتکار، هرچند هیچ گونه سود مادی برای 
جبران کسر بودجه و تأمین هزینه های معرفت 
اما باعث می شود که خالی  به همراه ندارد، 
برنامه های آموزشی تا حدی زیاد جبران شود. 

اندازه ی 95 درصد درآمد/بودجه ی 5 ماهه  اش 
متحمل شد. آقای کریمی می گوید در طول 
5 ماه از تعدادی از دانش آموزان مجموعا ۶0 
»ما  است:  کرده  دریافت  فیس  افغانی  هزار 
هیچ نوع کمک مالی یا غیرمالی برای جبران 
خسارات مالی مکتب از طرف دولت یا هر نهاد 

دیگری دریافت نکردیم.«
ماهه ی   5 تعطیلی  می گوید  کریمی  آقای 
خسارات  بر  عالوه   ،1399 سال  در  مکاتب 
مالی، تبعات سنگین دیگری نیز داشت: »ما 
به دلیل عدم  را  از معلمان ورزیده ی  تعدادی 
دانش آموزان  دادیم.  دست  از  مالی  حمایت 
به صورت  درسی شان  برنامه ی  این که  بدون 
کامل تمام شوند، ارتقای صنف کردند و این 
مشکالت  با  جدید،  سال  در  که  شد  باعث 
آموزشی مواجه شوند. اکثر دانش آموزان پس 
بی عالقه  درس هاشان  به  نسبت  تعطیلی  از 
شده و به دلیل فاصله گرفتن از محیط مکتب، 

با مشکالت رفتاری مواجه شدند.«
عزیز رویش، عضو هیأت مؤسس و آموزگار در 
وضع شدن  می گوید  معرفت  خصوصی  لیسه 
مکاتب،  ماهه ی   5 تعطیلی  و  قرنطینه 
مالی  خسارت  افغانی  میلیون   28 دست کم 
قرنطینه  »وضع  کرد:  وارد  مکتب  این  بر 
اول  تا  و  از 25 حوت 1398 شروع شد  که 
سنبله ی 1399 ادامه یافت، از لحاظ اقتصادی 
معرفت را با بحران و کسر بودجه ی شدیدی 
گرفتار کرد. وقتی در پایان سال مالی 1399 
از  گردید،  تصفیه  معرفت  محاسبات  صورت 
مجموع منابع پیش بینی شده که شامل فیس 
مساعدت ها  کانتین ها،  اجاره ی  چهارماهه، 
 22 حدود  چیزی  می شود،  متفرقه  موارد  و 
به عنوان  افغانی  شش صدهزار  و  میلیون 
ثبت   1399 مالی  سال  در  موسسه  عواید 
گردید که مجموعا حدود 28 میلیون افغانی 
کرد.  تحمیل  موسسه  بر  را  بودجه  کسری 
قابل یادآوری است که موسسه برای مجموع 
کارمندان خود، مطابق قرارداد کاری، در طول 
12 ماه معاش پرداخت می کند که تعطیالت 
بنابرین،  می شود.  شامل  نیز  را  زمستانی 
موسسه عمال برای چهار ماه )سنبله، میزان، 
عقرب، قوس( فیس دریافت کرده و هفت و 
نیم ماه معاش کارمندان خود را پرداخت کرده 
است. عالوه بر این، معاش گاردهای امنیتی و 
دو نفر از کارمندان خدماتی برای محافظت از 
موسسه و جایداد آن به صورت کامل در جریان 

سال معاش دریافت کرده اند.«
آقای رویش می گوید برای جبران این خسارت 
هنگفت بر مکتب معرفت، از دولت افغانستان 
بنیاد  صرفا  و  نکرده  دریافت  کمکی  هیچ 
بامیان که در شهر واشنگتن فعالیت دارد با 
معرفت  مکتب  حامیان  از  اعانه  جمع آوری 
نزدیک به 39 هزار دالر امریکایی کمک کرده 
است: »32 هزار دالر از این کمک ها به صورت 
به  غذایی  مواد  کمک های  شکل  به  ماهوار 
مدنی  ظرفیت  ارتقای  مؤسسه ی  کارمندان 
معرفت به صورت مساویانه توزیع شد و 7 هزار 
مساعدت  برای  بامیان  بنیاد  مشوره  به  دالر 

محمدعارف کریمی، بنیان گذار و مدیرمسئول 
مکتب خصوصی نسل فردا در کابل



می کند  تعیین  که  آنچه  باشید،  داشته 
داشته  حضور  مذاکره  میز  در  کسی  چه 
اغلب  زنان  و  ارتباطات است.  و  باشد، پول 

نمی توانند رقابت کنند.«
مسائل  و  صلح  زنان،  برای  دادخواهی  در 
امنیتی، اغلب تمرکز بر جامعه مدنی است و 
حداکثِر منابع برای تقویت مشارکت مردمی 
در روندهای صلح و حمایت از سازمان هاِی 
به رهبری زنان اختصاص می یابد. این تأمین 
مالی امری بسیار مهم است، اما اغلب زنان را 
که به دنبال نقش رسمی درون یک هئیت 
سیاسی در میز مذاکره هستند، از شمولیت 
ارائه حمایت های مالی، مادی،  باز می دارد. 
اطالعاتی و نیز کمک به زنان برای اخذ ویزا، 
سیاسی  تصمیم گیرنده  به  عنوان  را  آن ها 
که  می دهد  امکان  و  می سازد  توانمند 
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مسیر  شروع  برای  قدم  اولین  زن،  رهبران 
و  مذاکرات  در  حضور  زنان،  برای  است. 
ـ  دیپلماتیک  چانه زنی های  در  شرکت 
نیز  از یک روند و  برای کسب حمایت  که 
بدون  ـ  است  ضروری  ائتالف ها  تشکیل 
داشتن منابع مستقل دشوار است، به ویژه 
هنگامی که مذاکره موردنظر در مکان های 
گران و پرهزینه مانند ژنو برگزار شود. مریم 
سیاسی  جنبش  بنیان گذاران  از  جالبی، 
اپوزیسیون  زنان سوریه و نماینده »ائتالف 
هشدار  متحد  ملل  سازمان  در  سوریه« 
می دهد که بسیاری از زنان صرفا به دلیل 
کمبود منابع نمی توانند در هیأت های سطح 
باال جای داشته باشند و یا جایگاه خود را 
حفظ کنند. او می گوید: »هنگامی که شما 
سروکار  سوریه  منازعه  مانند  منازعه ای  با 

قاطعانه در روند صلح شرکت کنند.
یا  نمایندگی  به تنهایی مشکل عدم  منابع 
مذاکرات  میز  در  زنان  نمایندگی  کمبود 
صلح را برطرف نخواهد کرد. خود هیأت های 
در  را  زنان  شمولیت  معموال  مذاکره کننده 
موارد  برخی  در  و  نمی دهند  قرار  اولویت 
حتا فعاالنه برای تضعیف زنان یا جلوگیری 
می کنند.  کار  هیأت  در  زنان  شمولیت  از 
بنابراین وظیفه دولت های خارج، میانجی ها 
روند  ابتدای  از  که  است  محلی  فعاالن  و 
صلح، اهمیت شمولیت زنان را برجسته و بر 
آن تأکید کنند. این ذینفعان باید نمایندگی 
توافق  یک  به  دست یابی  برای  جنسیتی 
تلقی  بنیادی  و  اساسی  امری  را  سیاسی 
و  جانبی.  و  چندروزه  مسأله ای  نه  کنند، 
بیشتری  راستا، سرمایه سیاسی  در همین 

می آیند،  میز  دور  زنان  وقتی  که  شده 
دیدگاه های مهم و ارزنده ای را با خود برای 
بحث به همراه می آورند و اغلب از روش های 
استفاده  روند  پیشبرد  در  مشورتی  کار 
در  زنان  شمولیت  همچنین  می کنند. 
روندهای صلح احتمال این را تقویت می کند 
که مذاکره موردنظر به توافق نامه  ای بینجامد 
که در آن حقوق زنان مدنظر گرفته شده و 

محافظت شود.
زنان برای به حداکثر رساندن تأثیرشان بر 
از  خارج  در  هم  نقش هایی  به  صلح،  روند 
مدافع  و  فعال  به  عنوان  ـ  رسمی  مذاکرات 
ـ  مذاکره  اتاق  در  هم  و  ـ  زنان  حقوق 
به  عنوان نماینده و عضو هیأت مذاکره کننده 
بسیار مهم است آن هایی که  دارند.  نیاز  ـ 
تقویت  برای  جهانی  پیمان  راه اندازی  در 
منازعه  حل  و  صلح  در  زنان  مشارکت 
دخیلند، نه تنها از زنان به  عنوان عضو جامعه 
به  عنوان تصمیم گیرنده  از زنان  بلکه  مدنی 
نیز حمایت کنند. آن ها می توانند  سیاسی 
و  مالی  حمایت  افزایش  با  را  کار  این 
نیز  و  زن  مذاکره کنندگان  از  خود  مادی 
بر حضور هیأت های  بیشتر  تأکید سیاسی 
انجام  مذاکرات  در  فراگیر  و  همه شمول 

دهند.
غیرانتفاعی  گروه  مشاور  به  عنوان  من 
میز  در  که  زنانی  با  مستقل«  »دیپلمات 
مذاکره صلح حضور داشته اند و نیز با زنانی 
مشوره  مذاکره کننده  هیأت های  به  که 
کار  منتخب  مقامات  به  عنوان  یا  داده اند 
را  سیاسی  جنبش های  رهبری  یا  کرده اند 
برعهده داشته اند، کار کرده ام. گرچه این زنان 
از کشورها و بسترهای فرهنگی-اجتماعی-

سیاسی متنوعی می آیند، اما طی روندهای 
دشوار و اغلب طوالنی صلح، با چالش های 
همچنین  آن ها  بوده اند.  روبرو  مشابهی 
ایده های عملی را در مورد چگونگی تقویت 
مشارکت زنان در روند صلح و این که چگونه 
ایاالت متحده و سایر حکومت ها می توانند 
به آن کمک کنند، توسعه بخشیده اند. زمان 
آن فرا رسیده است که جامعه بین المللی از 

توصیه های آنان استفاده کنند.
و  مذاکره کنندگان  موردنیاِز  منابع  تأمین 

جامعه  سازمان های  حکومت ها،  از  ائتالفی 
مدنی و آژانس های سازمان ملل متحد در 
اشتراک  برای  پاریس  در  جون   30 تاریخ 
راه اندازی  برای  برابری  نسل  مجمع  در 
مشارکت  تقویت  به منظور  جهانی  پیمان 
منازعه گردهم  زنان در پیش گیری و حل 
فعالیت  دهه ها  نتیجه  پیمان  این  می آیند. 
این  فیمینیستی است و هرچند زنان طی 
اما  داشته اند،  مهمی  دستاوردهای  دهه ها 
میز  در  آن ها  مستقیم  و حضور  نمایندگی 
مذاکرات صلح ، همچنان دست نیافتنی باقی 

مانده است.
طی سه دهه گذشته، از هر 10 روند صلح 
فقط در 3 روند آن یک زن به  عنوان میانجی 
یا امضاکننده ی توافق نامه شامل بوده است. 
میانجی ها  حکومت ها،  دهه،  سه  این  طی 
اهمیت شمولیت  به  متحد  ملل  سازمان  و 
زنان  برده اند.  پی  صلح  مذاکرات  در  زنان 
مشاور،  به  عنوان  مذاکره  اتاق  از  خارج  در 
مدافع و شرکت کننده روندهای دیپلماتیک 
غیررسمی »مسیر دوم« نقش اصلی را ایفا 
شاهد  ما  اخیر،  سال های  در  اما  کرده اند، 
در  زنان  مستقیم  مشارکت  در  عقب گرد 

گفت وگوهای صلح بوده ایم.
در روندهایی که توسط سازمان ملل متحد 
بین سال های 2018 و 2019 میانجی گری 
مذاکره کننده  هیأت های  تعداد  است،  شده 
باشند، کاهش  بوده  که در آن زنان شامل 
یافته است. در چندین روند صلح، از روند 
صلح یمن گرفته تا سودان، زنان از مذاکرات 
در  نیز  و  شده اند.  گذاشته  کنار  باال  سطح 
روندی  مانند  تازه احیاشده،  صلح  روندهای 
که بین طالبان و حکومت افغانستان جریان 
دارد، مشارکت زنان در وضعیتی به مراتب 

بدتر از سایر روندها به نظر می رسد.
مانع  نه تنها  صلح  روند  از  زنان  محرومیت 
چشم انداز  بلکه  می شود،  زنان  پیشرفت 
تضعیف  نیز  را  پایدار  راه حل  به  دست یابی 
می کند. مطالعات نشان می دهد که زنان به 
پایدارتر  صلح  توافق نامه های  به  دست یابی 
دیده  کلمبیا،  تا  ایرلند  از  می کنند.  کمک 

چگونه یم توان شکاف جنسییت را 
در مذاکرات صلح بست؟

مارلین اسپوری، فارن پالیسی
مترجم: جلیل پژواک

شده اند. 20 درصد باقی مانده توسط نیروهای 
پیش  ملی   امنیت  مفرزه  و  مردمی  خیزش 

برده می شود. 
روز  اطالعات  روزنامه  به  اعتمادی  آقای 
خیزش  نیروهای  و  محل  مردم  می گوید 
به  نزدیک  ملی  امنیت  مفرزه   و  مردمی 
برابر  در  سرتگاب  روستای  در  ساعت   48
وقتی  اما  کردند،  مقاومت  طالبان  حمالت 
اسلحه و مهمات از فرماندهی پولیس نرسید، 
عقب نشینی کردند: »قرار بود یک پایه هاوان 
82 و مقدار مهمات به جبهه منتقل شود، اما 

نزدیکی  در  که  »دیگلیچ«  ساحه  از  مرموز 
سرتگاب موقعیت دارد، برگردانده شده است 

به مرکز والیت. 

بار اصلی جنگ روی دوش مردم
دوش  به  پاتو  ولسوالی  در  اصلی جنگ  بار 
از  دفاع  برای  که  است  مردمی  نیروهای 
گفته ی  به  برداشته اند.  اسلحه  مناطق شان 
درصد   80 پاتو،  ولسوال  اعتمادی،  طاهر 
نیروهای  دوش  به  ولسوالی  این  در  جنگ 
مردمی است که اخیرا در برابر طالبان فعال 

مردم محل خواسته اند که به خانه های خود 
برگردند و افراد گروه طالبان امنیت آن ها را 

تأمین می کنند.
منابع محلی روایت های دردناک دیگری نیز 
دارند. به گفته ی آنان طالبان پس از آن که بر 
روستا تسلط کامل یافته اند، اجساد شماری 
نبرد  در  که  را  مردمی  نیروهای خیزش  از 
بیرون  قبر  از  شده  اند  کشته  گروه  این  با 
انداخته اند. نقیب اهلل مالستانی، آمر امنیت و 
سرپرست فرماندهی پولیس والیت دایکندی 
در صحبت با روزنامه اطالعات روز می گوید: 
خیزش های  شهدای  پیکرهای  »طالبان 
بیرون  و  آبایی کشیده  از هدیره  را  مردمی 

انداخته اند.«
براساس اطالعات آقای مالستانی، در جنگ 
ده روزه با طالبان در ولسوالی پاتو، از خیزش  
مردمی شش نفر کشته و شش نفر زخمی 
شده اند. از نیروهای دولتی به گفته ی او در 
این درگیری دو سرباز و یک افسر پولیس 
کشته و شش سرباز دیگر زخمی شده اند. 
فرمانده پولیس دایکندی اضافه کرد که در 
جنگ اخیر با طالبان در این ولسوالی، یک 
واسطه ی نوع هاموی پولیس در پی اصابت 
یک فیر مرمی اسلحه ثقیله به نام 82 تخریب 

شده است. 
به گفته ی آقای مالستانی طالبان در جنگ 
ولسوالی پاتو تلفاتی سنگینی متقبل شده اند. 
او گفت: »مستنداتی که در اختیار ما قرار 
گرفته است نشان می دهد در جنگ ولسوالی 
پاتو بیش از 94 جنگ جوی طالب به شمول 
زخمی  و  کشته  گروه  این  فرماندهان 

شده اند.«
روستای شیراحمد از اوایل پارسال تا کنون 
22 بار آماج حمله ی طالبان قرار گرفته که 
در نهایت به تصرف این گروه درامده است. 

شیراحمد می گوید که در منطقه سرتگاب 

سرتگاب  منطقه ی  باشنده ی  شیراحمد 
ولسوالی پاتوی دایکندی با 12 عضو فامیلش 
در حالی به نیلی مرکز والیت پناهنده شده 
است که به گفته ی خودش 10 افغانی ندارد 
و  دار  تمام  او  بخرد.  خشک  نان  یک  که 
ندارش را جا گذاشته و توانسته فقط جان 

خود و  خانواده اش را نجات دهد. 
از حدود 10 روز به این سو به صورت وقفه ای 
گاه خفیف و گاه شدید جنگ در ولسوالی 
پاتوی دایکندی جریان دارد. در پی درگیری 
شدید میان نیروهای دولتی و طالبان در این 
روستاهای  از  نفر  هزار  دو  حدود  ولسوالی 
به  »لوله شیوه«  و  »بیری«  »سرتگاب«، 
ولسوالی کیتی و مرکز والیت دایکندی آواره 

شده اند. 
و  تصرف  را  سرتگاب  روستای  طالبان 
بر منطقه خانه ها را منفجر،  از تسلط  پس 
کشت زارها را تخریب و خرمن ها را به آتش 
کشیده اند. به گفته ی مردم محل حیوانات 
روستای  در  که  زنده جان هایی اند  تنها 

سرتگاب باقی مانده اند. 
آن که  از  »پس  می گوید:  شیراحمد 
خیزش  و  دولتی  نیروهای  پوسته های 
 9:45 ساعت  طالبان  کرد،  سقوط  مردمی 
شب، آتش زدن خانه ها را از خانه من شروع 
کرد و تا حاال ادامه دارد. من با چشم خود 
دیدم که خانه ی همسایه را با ماین بزرگ 
ویران کردند. دولت امکانات دارد، اگر حرف 
ما را قبول نمی کند، بروند ساحه را ببینند 
که طالبان چه بر سر خانه و زندگی مردم 

آورده اند.«
طالبان  سخن گوی  مجاهد،  ذبیح اهلل  اما 
محصوالت  و  خانه ها  آتش زدن  ادعای 
زراعتی در دایکندی را رد کرده و در پاسخ 
از  آن ها  می گوید  روز  اطالعات  پرسش  به 

هیچ کسی از طالبان حمایت نمی کند و همه 
علیه این گروه اند. او دو تن از اعضای فامیلش 
را در این جنگ از دست داده است: برادرش 
را و پسر کاکایش را. با این حال شیراحمد از 
این که حکومت مرکزی در جنگ با طالبان 
مردم را به موقع کمک نکرده، ناراض است. 
طالبان  با  درگیری  اوج  در  او  گفته ی  به 
نیروهای  گلوله های  آخرین  درحالی که 
خیزش مردمی رو به تمام شدن بود، مهمات 
پایه  از مرکز والیت که شامل یک  ارسالی 
گونه ی  به  بود،  مهمات  مقداری  و  هاوان 

آواریگ صدها خانواده در دایکندی؛ 

»طالبان دار و ندار مردم را به آتش کشیده اند«

لطف علی سلطانی و سرور سروش
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آرامش و نگاه خاموش.
اوایل امسال، فاطمه و ابوالفضل برای کار در بخش انمیشن سازی 
در اداره افغان فیلم، درخواست کار دادند. یک ماه قبل، برای 
فاطمه خبر دادند که او واجدشرایط شناخته شده و برای طی 
مراحل کار اداری اش اقدام کند. همزمان با او، طیبه موسوی 
24 ساله نیز در بخش طراحی چهره در این اداره استخدام شده 
بود. او فارغ التحصیل رشته تئاتر از دانشگاه کابل بود. پس از 
آن در رشته هنرهای تجسمی در همین دانشگاه، کارشناسی 

ارشد هم خوانده بود. 
طبیه موسوی و فاطمه محمدی، دو هفته قبل از سوختن شان 
در آتش خشم تروریستان، به عنوان طراح چهره و انمیشن ساز 
پروژه  روی  فاطمه  شدند.  استخدام  افغان  فیلم  اداره  در 
زبان  های  در  افغانستان  کودکانه  افسانه  های  انمیشن سازی 
مختلف و داستان  های اماکن تاریخی کار می  کرد. او در جریان 
دو هفته کارش مشغول گردآوری داستان ها، اطالعات و تحقیق 
در کتابخانه  ها بود و توانسته بود شش داستان گردآوری کند. 

مهاجرت  ایران  به  سال 1370  در  که  موسوی  طیبه  خانواده 
کرده بود، پس از ده سال زندگی در تهران به کابل برگشت. 
پدرش سیدناصر موسوی که گارگر ساده بود، به علت اوضاع 
نامناسب معیشتی دوباره مجبور شد به ایران برگردد. او پس از 
مدتی کار ساختمانی در ایران به علت برق گرفتگی درگذشت 
و مسئولیت نگهداری و بزرگ کردن 5 فرزند قدونیم قدش تنها 
به دوش همسرش افتاد. مادر طیبه موسوی که زن میانسالی 
است، بعد از فوت همسرش نیم روز در مکتبی به عنوان محافظ 
خشک  پل  در  فرزندانش  با  را  روز  بقیه  نصف  و  می  کرد  کار 
از  طیبه  بزرگ تر  خواهر  وقتی  می  بافت.  قالین  برچی  دشت 
دارالمعلمین سیدجمال الدین کابل فارغ شد با درامد تدریس 
او  این که  از  را تهیه می  کرد. پس  در کنار مادر مخارج خانه 
گفته ی  به  افتاد.  طیبه  دوش  به  مسئولیت  این  کرد،  ازدواج 
کار  خانه  در  هم  او  طیبه،  کوچک تر  برادر  موسوی،  مهدی 
می  کرد و هم در بیرون فعالیت گسترده ای داشت و بخشی از 

مخارج خانه را تهیه می  کرد. 
سید مهدی موسوی 21 ساله، روزانه در دانشگاهی خصوصی 
می  کند.  کار  فوتسال  سالن  یک  در  شبانه  و  می  کند  تحصیل 
اولی  که  دارد  ساله   17 خواهر  یک  و  ساله   19 برادر  یک  او 
دانشجوی دانشگاه تعلیم تربیه ربانی است و دومی دانش آموز 

صنف دوازدهم در مکتب چهل دختران در دشت برچی. آقای 
پیشرفت  الگوی  همه شان  برای  طیبه  که  می  گوید  موسوی 
»از  که  است  می  گفته  همیشه  مادرش  و  است  بوده  تالش  و 
از  زندگی شان  طیبه،  کشته شدن  از  پس  بگیرید«.  یاد  طیبه 
رمق افتاده و در این میان خواهر و برادر کوچک تر طیبه که با 
او صمیمی بودند، از همه بیشتر متاثر شده اند: »آن  ها منزوی 
نان نمی خورند. حرف نمی زنند. بیرون نمی روند. من  شده اند. 

دلداری شان می  دهم. می  گویم باید راهش را ادامه بدهیم.«
بـه گفتـه ی خانـواده اش، طیبـه موسـوی بـا تمـام مشـکالت 
اجتماعـی و فرهنگـی که در مقابـل زنان به ویژه زنـان هنرمند 
و بازیگـر تئاتـر در افغانسـتان قـرار دارد، عاشـق کارش بـود و 
در نوشـتن و بازی کـردن حدود 120 نمایشـنامه نقش داشـته 
اسـت. بـرادرش مهـدی می  گویـد او از همـه چیـزش مـی  زد و 
روی تئاتـر و بازیگـری بـرای مـردم می  گذاشـت. امـا پـاداش 
کارش آتشـی بـود کـه عصر گـرم 22 جوزا زندگـی او و فاطمه 
را خاکسـتر کـرد. آتشـی کـه در قلـب ابوالفضـل و مهـدی و 

خانواده  های شـان خامـوش نخواهـد شـد. 

عابر شایگان

عصـر روز پنج شـنبه کـه از پـل سـوخته بـه سـمت دشـت 
برچـی می  رفتنـد، وقتـی در محـل انفجـار موتـر حامـل مینـا 
خیـریـ  خبرنـگار شـبکه تلویزیونـی آریانـا، خواهـر و مادرش 
کـه دقیقـا پنجشـنبه هفتـه قبلـش منفجـر شـد ـ رسـیدند، 
فاطمـه بـا اشـاره بـه آن انفجـار رو بـه ابوالفضل گفـت که »از 
آتـش می  ترسـم و وحشـت سـوختن در آن را نمی توانـم تصور 
کنـم«. دو روز بعـد، شـنبه 22 جوزای 1400 ایـن آتش دامن 
او و همـکارش طیبـه را گرفـت و زندگی شـان را »خـاک و 

کرد.  خاکسـتر« 
فاطمه محمدی، 23 ساله، سه سال قبل از رشته نقاشی دانشگاه 
کابل فارغ التحصیل شد. اما خیلی پیش تر از آن که پا به دانشگاه 
بگذارد، نقاشی می کرد. به گفته ابوالفضل وارسته، نامزد فاطمه 
محمدی، او از وقتی صنف هشتم مکتب بود نقاشی می کشید 
دوم  و  اول  سال  دانشجویان  از  دورانش  آن  کارهای  سطح  و 
رشته نقاشی خیلی بهتر بود. در سال 1397، فاطمه و ابوالفضل 
در انستیتوت فرهنگی فرانسه در کابل، وقتی روی یک پروژه 
انمیشن سازی کار می کردند، باهم آشنا شدند. هرچند ابوالفضل 
دانشجوی  کابل  دانشگاه  زیبای  هنرهای  دانشکده  در  وارسته 
فارغ التحصیل شده  زودتر  او  از  سال  یک  فقط  و  بود  عکاسی 
کارشان  وقتی  آن ها  بودند.  ندیده  را  همدیگر  هرگز  اما  بود، 
میان گروه 9  فاطمه در  آغاز کردند،  فرانسه  انستیتوت  در  را 
نفری که که روی انمیشن »یوسف و زلیخا« کار می کردند، از 
همه مستعدتر و خالق تر به نظر می رسید. پروژه انمیشن سازی 
داستان یوسف و زلیخا، براساس آثار موالنا عبدالرحمان جامی 
و مینیاتوری های بهزاد در قالب یک سریال 21 دقیقه ای کار 
انجام  را  آن  نقاشی  و  کار طراحی  ابوالفضل  و  فاطمه  می  شد. 
می  دادند. وقتی در طرح محرک سازی مینیاتوری  ها به مشکل 
را  آن  تمام جزییات  تخیل سرشارش  با  فاطمه  برمی  خوردند، 
به ویژه حرکت چهره کراکترها را نخست در ذهن خود ترسیم 

می  کرد و بعدا به حرکت درمی  آورد. 
در اواخر زمستان 1398 بعد از یک سال و نیم کار روی این 
نامزد کردند.  باهم  ابوالفضل وارسته و فاطمه محمدی  پروژه، 
یک سال و سه ماه از این پیوند می  گذشت و هردو بابت این 
زندگی  برای  و  بودند  شادمان  بسیار  زندگی شان  در  اتفاق 
مشترک آینده شان نقشه  های بزرگی در سر داشتند. ابوالفضل 

27 ساله، بیشتر از قبل کار می  کرد و زحمت می  کشید و فاطمه 
روی چند مجموعه نقاشی برای برگزاری نمایشگاهی در کابل 
و خارج از کشور کار می  کرد. او توانسته بود در جریان حدود 
یک ونیم سال کار در خانه، دو مجموعه ده تایی نقاشی، یکی 
خودش  روایت  دیگری  و  فرهنگی  و  اجتماعی  موضوع های  با 
»او  می  گوید:  وارسته  آقای  کند.  خلق  خویشتنش  دنیای  از 
می خواست درونیات و کشفیات و پرسش  های خود را در این 
مجموعه نقاشی ارائه کند. می  خواست به مخاطبانش بگوید که 
خودش و دنیای یک هنرمند زن چگونه است. دو مجموعه ده 
موضوعات  با  دومش  نقاشی  مجموعه  است.  کرده  کار  عددی 
تا  از جنگ و صلح گرفته  مختلف اجتماعی و فرهنگی است. 
فقر و معضالت خرد و ریز دیگر. آثارش بیشتر در سبک هنر 

مفهومی بود.« 
و  کابل  در  امسال  را  نقاشی اش  نمایشگاه  فاطمه  بود  قرار 
او به جا  از  آسترالیا و امریکا برگزار کند. در یادداشت  های که 
مانده، عنوان  های زیادی برای نمایشگاهش انتخاب کرده است، 
جست وجوی  در  خاکستر،  و  خاک  ما،  خون بهای  جمله  از 

را برای آوردن زنان دور میز مذاکره و حفظ 
کرسی آن ها در میز مذاکره، به کار بندند.

برای مثال میانجی ها می توانند چارچوب های 
قوی تری در مورد شمولیت زنان تعریف کنند، 
از جمله سهمیه بندی کرسی های میز مذاکره 
که می تواند طرفین مذاکره را به تعیینات و 
مورد  در  همه شمول تر  و  فراگیرتر  انتصابات 
در  دارد.  وا  مربوطه شان  هیأت های  اعضای 
لیبیا، »استفانی ویلیامز«، نماینده ویژه سابق 
این کشور، خواستار  در  متحد  ملل  سازمان 
شمولیت زنان در روند صلح این کشور شد 
و در نتیجه تالش های وی 23 درصد اعضای 
لیبیا« در سال  »مجمع گفت وگوی سیاسی 
2020 نمایندگان زن بودند. لمیس بن سعد، 
 2021 سال  پارلمانی  انتخابات  کاندیدای 
لیبیا، یکی از 1۶ نماینده زن در این مجمع 
بود. او می گوید که تعهد ویلیامز برای تقویت 
این  از  ما  که  کرد  »تضمین  زنان،  شمولیت 
برای  را  او زمینه  روند کنار گذاشته نشویم. 
ورود زنان به سیاست، پس از آن که سال ها 
زنان احساس می کردند کنار گذاشته شده اند، 

فراهم کرد.«
هیأت  در  فراگیر  نمایندگی  براین،  عالوه 
میز  دیگر  طرف   میانجی های  و  حکومت ها 
تقویت  و  افزایش  به  می تواند  نیز  مذاکره، 
است  دیده شده  کند.  زنان کمک  مشارکت 
اهمیت  بر  که  بازیگرانی  از  بسیاری  که 
صحبت  وقتی  دارند،  تأکید  زنان  شمولیت 
خودشان  هیأت های  در  زنان  شمولیت  از 
استقبال نمی کنند. ذینفعان  از آن  می شود، 
می توانند با پایبندی و تعهد به سخنان خود و 
انتصاب زنان بیشتر در رده های تصمیم گیری 
و سطح باال، از جمله به  عنوان فرستاده ویژه 
و دیپلمات  ارشد، استدالل خود برای تقویت 

مشارکت زنان در روند صلح را تقویت کنند.
به  عنوان  زنی  اگر  این که،  مهم تر  همه  از 
تصمیم گیرنده سیاسی شامل روند شد، باید 
با وی به  عنوان تصمیم گیرنده سیاسی رفتار 
از  استفاده  با  میانجی ها  و  حکومت ها  شود. 
به  می توانند  خود  سیاسی  سرمایه   و  منابع 
مذاکرات  میز  در  زنان  نمایندگی  افزایش 
این مشارکت معنادار  اما  صلح کمک کنند، 
در  زنان  وقتی  نمی کند.  تضمین  را  زنان 

روندهای صلح شرکت می کنند، اغلب نقش 
خود را نه تنها از نظر اعضای خودی بلکه از 
روند  بر  ناظر  میانجی های  و  نظر حکومت ها 
از  اغلب  ذینفعان  می یابند.  نمادین  صلح، 
در  که  می خواهند  مذاکرات  در  شامل  زناِن 
مورد موضوعات مربوط به جنسیت صحبت 
کنند، اما وقتی صحبت از موضوعات سیاسی 
تأثیر  زنان  وضعیت  بر  که  می شود  کالن تر 

دارد، زنان مذاکره کننده را دور می زنند.
تا  کنند  تالش  باید  میانجی ها  و  حکومت ها 
زنان قادر شوند در زمینه های پالیسی مانند 
غیرنظامیان،  از  محافظت  انتقالی،  عدالت 
را  رهبری  نقش  آتش بس  و  زندانیان  آزادی 
از هر چیز به زنان مجال  ایفا کنند و بیش 
پرداختن به دالیل اصلی منازعات مربوطه شان 
را بدهند. جالبی می گوید: »یکی از مهم ترین 
انجام  می تواند  جهانی  جامعه  که  کارهایی 
دهد این است که نگذارد نقش زنان در روند 
صلح صرفا به  عنوان قربانیان جنگ، صلح بانان 
باید  باشد.  محدود  مدنی  جامعه  اعضای  یا 
و  تصمیم گیرنده  نیز  زنان  که  شود  پذیرفته 
بازیگران سیاسی هستند. ما باید زمین بازی 

سیاسی را برای زنان برابر و هموار سازیم.«
درحالی که رهبران جهان آماده می شوند تا در 
پاریس برای تأکید بر تعهدات خود در مورد 
برابری جنسیتی گردهم جمع شوند، ضروری 
با  که  کنند  تمرکز  زنانی  بر  آن ها  که  است 
نقش رسمی در میز مذاکره تالش می کنند 
کشورهای مربوطه خود را از منازعه و جنگ 
خارج کنند. این که زنان بتوانند تعیین کنند 
از روند صلح  نیاز دارند و  به چه چیزی  که 
کلید  آورند،  به دست  چه چیزی می خواهند 
روندهای  است.  منازعات  حل  در  پیشرفت 
سیاسی  توافق نامه های  به  فراگیرتر  صلح 
بازتاب دهنده  که  شد  خواهد  منجر  پایدارتر 
اولویت های کسانی باشد که بیشترین آسیب 
صلح  روند  می شوند.  متحمل  جنگ  از  را 
به طور  مردان  و  زنان  که  چیزی ست  فراگیر 

یکسان از آن سود می برند.

و  فراگیر  دیپلماسی  رییس  اسپوری  مارلین 
تغییر نظام در گروه مشاوره دهی دیپلماتیک 

»Independent Diplomat« است.

»خون هبای ما«؛ 

عنوان منایشگاه نقایش فاطمه همکار طیبه 
که »خاک و خاکسرت« شدند

به دالیل نامعلوم از مسیر راه برگشتانده شد. 
این مهمات اگر سر فرصت به جبهه منتقل 

می شد، حاال وضعیت این طور نبود.«
باشندگان، اعضای شورای والیتی و نمایندگان 
دایکندی در مجلس همه می گویند با آن که 
حدود ده روز از حمله ی طالبان بر ولسوالی 
از  توجه  قابل  کمک  تاکنون  می گذرد،  پاتو 

مرکز به این ولسوالی نشده است. 
غیرت جواهری، عضو شورای والیتی دایکندی 
امنیت  روزنامه اطالعات روز می گوید که  به 
مردمی  خیزش  نیروهای  حمایت  برای  ملی 
برنامه ای را روی دست گرفته است. این برنامه 
شامل کمک اسلحه و مهمات می شود. آقای 
جواهری اما می گوید که این برنامه تا کنون 
در حد یک حرف مطرح است و عمال برنامه 

آغاز نشده است. 
در حال حاضر یک کندک ارتش در دایکندی 
پولیس  فرماندهی  سرپرست  است.  مستقر 
این  در  نظامی  دایکندی می گوید تشکیالت 
والیت از زمانی که ولسوالی های همجوار مثل 
اجرستان در غزنی، گیزاب در ارزگان، بغران 
در هلمند و پسابند در غور در کنترل حکومت 
بود، تغییر نکرده است. به گفته ی او حاال که 
این ولسوالی ها دیگر در اختیار دولت نیست، 
طالبان با تمام توان به ولسوالی های نوارمرزی 
چنین  در  شک  »بدون  رسیده اند:  دایکندی 
وضعیتی نیروهای دولتی مستقر در دایکندی، 

به خاطر دفع حمالت طالبان کافی نیست.«
عالوه بر کمبود نیرو، نبود اسلحه ی ثقیله در 
نزد نیروهای خیزش مردمی و نیروهای دولتی 
در والیت دایکندی، به آسیب پذیری این والیت 
پولیس  فرماندهی  گفته ی  به  است.  افزوده 
دایکندی، درحالی که طالبان با تجهیزات چون 
دوربین دید در شب و سالح های سنگین مثل 
82 برخوردار هستند و در جنگ پاتو از آن 
استفاده کرده اند، نیروهای خیزش مردمی و 

دولتی چنین تجهیزاتی ندارند. 
در  دایکندی  نماینده  جمشیدی،  علی اکبر 
مجلس نمایندگان در نشست دیروز مجلس از 
حکومت خواست که هرچه عاجل به وضعیت 

بی جاشدگان رسیدگی کند.
درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان 
در ولسوالی پاتو روز 20 جوزا آغاز شد. گروه 
ساحه  به  سنگین  از حمله های  پس  طالبان 
»تمزان« و »قخور« به سرتگاب حمله کردند. 
سه پاسگاه خیزش مردمی در ساحه سرتگاب 
یک شبانه روز در محاصره گروه طالبان قرار 
داشت. طالبان  روز 27 جوزا پس از تصرف 
این پاسگاه ها تمامی ساحات سرتگاب را در 
کنترل گرفته، خانه های مسکونی و محصوالت 
زراعتی از جمله خرمن های گندم را به آتش 

کشیدند.
آوارگان جنگ پاتو به ولسوالی کیتی و نیلی، 
مرکز والیت پناهنده شده اند. آوارگان در نیلی 
حکومت  مسکن  گزیده اند.  مسافرخانه ها  در 
 70 حدود  برای  شنبه  روز  دایکندی  محلی 
فامیل کمک توزیع کرد، اما این مقدار برای 

حدود دو هزار آواره کافی نیست. 
شیراحمد که به گفته ی خودش در روستای 
افغانی را  سرتگاب یک میلیون و دوصدهزار 
صرف ساخت خانه اش کرده حاال 12 افغانی 
ندارد که »یک تا کیک بخرد«. او در جنگ پاتو 
خانه اش را از دست داده است و 23 تکه زمین 
که هشت خانواده از آن امرار معاش می کردند 
به امان خدا مانده است. سیاه بختی شیراحمد 
به این خالصه نمی شود. پسر کاکایش که در 
جنگ اخیر در روستایش زخمی شده بود، روز 
او می گوید: »برای دریافت  شنبه درگذشت. 
هزینه ی مراسم دفن و کفن پسر کاکایم که 
به حکومت مراجعه کردم گفتند که بروم در 
مسجد ده ده افغانی جمع کنم و هزینه ی دفن 

و کفن پسر کاکایم را برابر کنم.«
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بام خانه شان خارج از شهر »تاسکالوسا« جان باختند.
گروهی هم در حال جست وجو برای یافتن مردی در 
شهر »بیرمنگام« این ایالت هستند که گمان می رود، 

سیل او را برده باشد.
»کی آیوی«، فرماندار آالباما، در واکنش به این حوادث 
ایالت ما  برای  تراژیک  توییتر نوشته است: »روزی  در 

بود.«
»کالودت«،  طوفان  شنبه،  روز  ساعات  آخرین  در 
لوئیزیانا  آالباما،  ایالت های  شمالی  مناطق  بر  سیل آسا 

و جورجیا بارید.
بعد از بارش، در نزدیکی های صبح بود که گردباد حدود 
مرز  نزدیکی  در  »اسکامبیا«  بخش  در  را  خانه  پنجاه 

ایالت فلوریدا، نابود کرد.

سوگ نشسته است.«
پنج نفر دیگر هم در این تصادف جراحت برداشته اند اما 

هیچ کدامشان در وضعیت خطرناک نیستند.
تصادف  صحنه  که  است  گفته  »باتلر«  بخش  کالنتر 
»هولناک« بوده است. او به یک رسانه محلی گفت که 
»این بدترین صحنه تصادفی بود که در تمام زندگی ام 

دیده بودم.«
تصاویری که از این صحنه ثبت شده، صفی از خودروهای 

سوخته را نشان می دهد که در جاده مانده اند.
از  نفره  ده  گروهی  امریکا،  راه های  ملی  امنیت  هیئت 

محققان را برای تحقیق به محل فرستاده است.
طوفان روز شنبه همچنین باعث مرگ مردی 24 ساله 
و پسری سه ساله شده بود. آنها بر اثر سقوط درختی بر 

در  ماهه اش  دختر 9  با  پدری  که  آقای گرالک گفت 
یکی از اتومبیل ها بوده که هر دو کشته شده اند.

اتوبوسی  در  باخته اند  جان  که  دیگری  کودک  هشت 
بخشداری  در  پرورشگاه  یک  به  متعلق  که  بوده اند 
»تاالپوسا« بوده است. این پرورشگاه برای محافظت از 
دخترانی است که رهاشده یا مورد آزار قرار می گرفتند. 

جوان ترینشان چهار سال بیشتر سن نداشته است.
فردی  »دبلیو تی وی سی«،  تلویزیون  گزارش  به  بنا 
توانست راننده اتوبوس را بیرون کشیده و نجات دهد و 

بعد برای نجات کودکان به درون دود و شعله ها برود.
خیریه ای که مدیریت این پرورشگاه را به عهده داشت 
در یک پیام فیس بوکی نوشته است: »قلب هایمان امروز 
سخت به درد آمده است. خانواده ما، فقدان بزرگی را به 

جریان  در  کودک،   9 جمله  از  نفر  ده  روز:  اطالعات 
آالبامای  طوفان زده  ایالت  در  خودرو  هجده  تصادف 

امریکا کشته شدند.
پزشک  گارالک«،  »وین  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
که  گفت  آالباما،  ایالت  در  »باتلر«  بخشداری  قانونی 
سن  سال  هفده  تا  ماه   9 بین  شده  کشته  کودکان 

داشتند.
او گفت که احتماال این خودروها روی جاده های خیس، 
شده  خارج  راننده ها  دست  از  هدایتشان  و  لغزیده اند 

است.
باعث  گذاشته اند  »کالودت«  را  نامش  که  طوفانی 
بارش های سیل آسا و گردبادهایی شده که ده ها خانه 

را در ایالت آالباما نابود کرده است.

طوفان در آالباما: ۹ کودک و یک بزرگ سال قرباین تصادف شدند

zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ذکی دریابی 
 0702277506  سردبیر چاپی: م.علی جاوید مالکی 
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انتقاد گرفت که در اجرای تحریم ها، از ایاالت متحده پیروی 
کردند.

آقای رئیسی گفت که دولت او سرنوشت کشور و وضعیت 
اقتصادی ایران را به توافق هسته ای برجام گره نمی زند و 

سیاست خارجی دولت وی به برجام محدود نخواهد شد.
میان  ساله  توافق 25  که  با چین گفت  روابط  درباره  وی 
عربستان  با  مناسبات  درباره  و  اجرا خواهد شد  دو کشور 
اظهار داشت که از دیدگاه ایران محدودیتی برای بازگشایی 
سفارتخانه های دو کشور که به دلیل قطع روباط بیش از 5 

سال است تعطیل شده، وجود ندارد.

وعده رئیسی برای باال بردن مالیات زمین، مسکن و 
طال

خبری  کنفرانس  ابتدای  در  ایران  منتخب  رییس جمهور 

یت« در اعدام های ۶۷:  رئییس درباره اتهام »جنایت علیه برش

به  عنوان قایض باید تشویق شوم
وعده های انتخاباتی برای »مبارزه با فساد و رانت« را تکرار 
کرد و گفت در روزهای اول ریاست جمهوری اش »دستوری 
برای رفع بسترهای فسادزا که ایجاد رانت می کند صادر 

خواهد شد.«
به  »توجه  او  دولت  اقدام  اولین  که  گفت  رئیسی  آقای 
وضعیت اشتغال و مسکن مردم خواهد بود« و وعده داد که 
دولت با حمایت از شرکت هایی که خواهان وارد شدن به 
بورس اوراق بهادار هستند »بورس را عمیق« خواهد کرد و 

گفت بورس برای دولت آتی »قلک« نخواهد بود.
او گفت مالیات را برای حمایت از تولید داخلی کم خواهد 
کرد و خبر داد که میزان آن را از 25 درصد به سمت 10 
درصد کاهش می دهد. او گفت مالیات زمین، مسکن و طال 

در دولت وی باال خواهد رفت
که  کرده  امیدواری  ابراز  ایران  منتخب  رییس جمهور 
او گفت  بازگرداند.  به مردم  را  او »امید«  ریاست جمهوری 
که به صورت »مستقل« وارد انتخابات شده و گفته برای 

تشکیل دولت »فقط وامدار مردم خواهد بود«.
خواستار  کشور  خارج  ایرانیان  به  خطاب  اظهارتی  در  او 
تسهیل رفت و آمد این گروه به ایران و سرمایه گذاری آنها 

در داخل ایران شد.
این دعوت هم احتماال پرسش هایی را در مورد عملکرد قوه 
تابعیتی  دو  با شهروندان  برخورد  در  او  نظر  قضائیه تحت 
بازداشت  ایران  به  در سفر  که  پیش خواهد کشید  ایرانی 

شده اند و هنوز زندانی هستند.
آقای رئیسی نه تنها در زمان رقابت های انتخاباتی از ریاست 
قوه قضائیه کناره گیری نکرد که تاکنون که سه روز از اعالم 
شود  می  سپری  ریاست جمهوری  انتخابات  در  او  پیروزی 

همچنان در این مسند قرار دارد.
در رخدادی بی سابقه در تاریخ ایران آقای رئیسی اکنون 
به طور همزمان رییس جمهور منتخب ایران و رییس قوه 

قضائیه است.

تشویق قرار گیرد.
ساعاتی پس از اعالم پیروزی آقای رئیسی در سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، اگنس کاالمار، دبیر 
کل سازمان عفو بین الملل خواستار آن شد که رییس جمهور 
منتخب ایران بابت اقداماتش که وی آن را »جنایات علیه 

بشریت« خوانده تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد.
آقای رئیسی با حکم آیت اهلل خمینی عضو هیاتی قضایی 
برای رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی بوده 
است که در تابستان 13۶7 دوره محکومیت خود را سپری 
می کردند. هزاران نفر از این زندانیان طی محاکمات کوتاه 

به جوخه های اعدام سپرده شدند.
آیت اهلل حسینعلی منتظری در زمانی که قائم مقام رهبری 
که  جنایتی  »بزرگترین  به  عنوان  اقدام  این  از  بود  ایران 
جمهوری اسالمی مرتکب شده« و »در تاریخ از آن یاد می 

شود« نام برده است.

به  را  کشور  »سرنوشت  او  دولت  گوید  می  رئیسی 
برجام گره نمی زند«

ابراهیم رئیسی در پاسخ به پرسش اینکه احتمال دارد برای 
ایاالت  رییس جمهور  بایدن  جو  با  امریکا  با  روابط  بهبود 
متحده دیدار کند به پاسخ یک کلمه ای »خیر« بسنده کرده 
و سپس در برابر دیگر سواالتی که از وی درباره روابط با 
امریکا کشورهای اروپایی و آینده توافق هسته ای پرسیده 
شد گفت امریکا با برگشت به توافق برجام به تعهدات خود 
در رفع تحریم عمل کند و ایران آن را مورد راستی آزمایی 

قرار دهد.
آقای رئیسی خطاب به امریکا گفت که پیشنهادش این است 
که سریعا تحریم های ایران را رفع کند و به اجرای تعهدات 
خود بازگردد. او گفت که مسائل مربوط به برنامه موشکی و 
سیاست های منطقه ای ایران قابل مذاکره با امریکا نیست.

رییس جمهور منتحب ایران سپس کشورهای اروپایی را به 

اطالعات روز: ابراهیم رئیسی، رییس جمهور منتخب ایران 
در  ریاست جمهوری  انتخابات  نتایج  اعالم  از  روز پس  سه 
علیه  »جنایت  اتهام  درباره  خود  خبری  کنفرانس  اولین 
بشریت« علیه او به دلیل نقش او در اعدام های تابستان 
13۶7 توضیح داد و از رویکرد دولت خود به توافق هسته ای 
برجام، روابط با ایاالت متحده، چین و عربستان سعودی و 

اولویت های اقتصادی خود سخن گفت.
این جلسه  در  رئیسی  آقای  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
در پاسخ به پرسشی درباره وجود تحریم های حقوق بشری 
ایاالت متحده علیه وی و احتمال بروز مشکل در سفرهای 
خارجی و طرح اتهام از سوی سازمان عفو بین الملل درباره 
نقش وی در اعدام های سال ۶7 که از آن به  عنوان »جنایت 
علیه بشریت« یاد و دبیرکل این سازمان خواستار پیگیرد 
نقش  در  که  گفت  شده  منتخب  رییس جمهور  قضایی 
بود  کرده  دفاع  ایرانی  شهروندان  همه  حقوق  از  دادستان 
باید مورد  به  عنوان قاضی  اقداماتش در آن پرونده  بابت  و 

تشویق قرار گیرد.
زبان  به  و  الجزیره  شبکه  خبرنگار  سوی  از  پرسش  این 
انگلیسی پرسیده شده بود اما مترجم حاضر در کنفرانس 
خبری بخش مربوط به »اتهام جنایت علیه بشریت« را کامال 
به فارسی ترجمه نکرد و اعدام های سال ۶7 را هم به »برخی 

از اعدام ها« تغییر داد.
آقای رئیسی در ارتباط با اتهام »جنایت علیه بشریت« گفت: 
»من از ابتدای مسئولیت به  عنوان حقوقدان به دنبال حقوق 
بشر بوده ام« و سپس ظهور دولت اسالمی موسوم به داعش 
را به کشورهای غربی نسبت داد و با ذکر اقدامات و عملکرد 
این گروه گفت که »امروز ما در جایگاه مدعی قرار داریم. 

مدعی حقوق انسان.«
او گفت تمام کارهایی که او انجام داده در راستای حقوق 
بشر بوده است و »با کسانی که دست به اقدام داعشی و ضد 
بشر زدند« برخورد کرده است و بابت این عملکرد باید مورد 
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»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«
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ازبیکستان و افغانستان: 

صلح، امنیت، توسعه اپیدار

افغانستان در یک فضای  و  ازبیکستان  مردم 
یافته اند.«  توسعه  واحد  تمدنی  و  فرهنگی 
شامل  نه تنها  عملی  اقدامات  جغرافیای 
شامل  بلکه  اقتصادی-اجتماعی،  بخش های 

حوزه های فرهنگی و انسانی نیز می باشد.
تاریخ  در  ازبیکستان  رییس جمهوری  مصوبه 
 580 جشن  »در   2020 سال  اکتبر   19
سالگی شاعر و اندیشمند بزرگ آلیشر ناووی 
]علی شیر نوایی[« امکان ساخت و زیباسازی 
مقبره آلیشر ناوی در هرات را تأیید می کند. 
متخصصان  وظیفه،  این  از  بخشی  به عنوان 
خود  افغان  همتایان  همراه  به  ازبیکستان 
دادند.  قرار  مطالعه  مورد  محل،  در  را  مقبره 
و  ترمیم  برای  پروژه ای  مطالعه،  نتیجه ی  در 
معماری،  عناصر  از  استفاده  با  مقبره  مرمت 

هنر و تزئینات سنتی ساخته شد.
زیباسازی  و  بازسازی  که  است  ذکر  به  الزم 
مقبره توسط ازبیکستان و با هزینه و بودجه 

دولت انجام می شود.
کمک های  مرتبا  ازبیکستان  زمان،  همان  در 
کرونا  ویروس  با  مبارزه  برای  را  بشردوستانه 
به افغانستان می فرستد. به ویژه در 11 ژوئن 
مراسم  افغانستان  حیرتان  بندر  در   2021
بالن  هزار  بشردوستانه  محموله  تحویل 

اکسیژن به طرف افغانستان برگزار شد.
درخواست  به  بشردوستانه  کمک های  این 
سوم  موج  با  که  )افغانستان(،  برادر  دولت 
هیأت  شد.  انجام  است،  روبه رو  همه گیری 
سخنرانی  مراسم  این  در  که  افغانستانی 
برای  ازبیکستان  رییس جمهور  از  می کرد، 
کرد.  تشکر  مداوم صمیمانه  مراقبت  و  توجه 
الزم به ذکر است که شوکت میرضیایف اولین 
رهبری بود که به درخواست دولت افغانستان 
برای ارائه کمک های بشردوستانه و اضطراری 

پاسخ داد.
راه حـل تعـدادی از مشـکالت جـدی مربـوط 
در  ثبـات  و  امنیـت  اقتصـادی،  توسـعه  بـه 
افغانسـتان تـا حـد زیـادی بـه همسـایگان، 
حسـن نیـت، عـزم و آمادگـی آن هـا بـرای 
مشـارکت فعال در حصول اطمینان از آشـتی 
ملـی و پایان دادن به خشـونت در این کشـور 
بـرای  مشـترک  تالش هـای  دارد.  بسـتگی 
تجـارت،  سیسـتم  در  افغانسـتان  مشـارکت 
روابـط  و  ارتباطـات  حمل ونقـل،  اقتصـاد، 
فرهنگی-بشردوسـتانه با کشـورهای همسایه 
بـه ثبات اوضاع در این کشـور و بازگشـت آن 

بـه صلـح کمـک قابـل توجهـی می کنـد.
خاک  در  نهایی  صلح  برقراری  شک،  بدون 
جدید  فرصت های  برای  دریچه ای  افغانستان 
اوراسیا،  وسیع  قاره ی  کشورهای  تمام  برای 

خواهد گشود.

مانند  بین المللی،  و  منطقه ای  صحنه های 
سازمان ملل، CIS ،SCO ،OIC، بارها بر 
نقش مهم شرکا، از جمله کشورهای آسیای 

میانه تأکید کرده است.
رییس جمهور شوکت میرضیایف در سخنرانی 
مجمع  نشست  هفتادوپنجمین  در  خود 
که  کرد  تأکید  متحد  ملل  عمومی سازمان 
صلح و ثبات در افغانستان باید مبحث کانونی 
از طریق  تنها  و  بماند  باقی  ملل  در  سازمان 
همکاری مشترک و نزدیک می توان آرزوهای 
در  بخشید.  تحقق  را  افغانستان  مردم  اصیل 
همین راستا، ابتکار فعلی ایجاد کمیته دایمی  
نگرانی های  شنیدن  برای  ملل  سازمان  در 
بی ثباتی  »از  اصل  براساس  افغانستان  مردم 
توسعه  هدف  با  رفاه«  و  صلح  تا  نابودی  و 

اقتصادی و اجتماعی انجام می شود.
مهم ترین واقعه در زندگی سیاسی ازبیکستان، 
خطاب رییس جمهوری ازبیکستان به مجلس 
مردم  بر  صلح  موضوع  به  همچنین  اولی، 
رنج دیده افغانستان متمرکز بود. رییس جمهور 
افغانستان  همسایگی  در  صلح  به  »ما  گفت: 
در  عملی  کمک های  و  داریم  راسخ  اعتقاد 
این امر بزرگ را ادامه خواهیم داد.« شوکت 
اقدامات  اولین  این که  به  اشاره  با  میرضیایف 
حمل ونقل  کریدور  یک  ایجاد  برای  عملی 

صلح در افغانستان فقط حل مشکالت امنیتی 
حمایت  اصلی  اولویت های  از  یکی  نیست. 
فرایندهای  در  افغانستان  ادغام  از  کامل 

اقتصادی منطقه ای است.
در انجام این کار، مهم تر از همه، متحد کردن 
مثبت  آرمان های  از  حمایت  برای  تالش ها 
برای کمک اقتصادی به مردم افغانستان است. 
در این راستا، باید توجه داشت که ازبیکستان 
سهم به سزایی در بازسازی اقتصادی-اجتماعی 

افغانستان دارد.
افغانستان  برق   2002 سال  از  ازبیکستان 
جدید  خط  راه اندازی  با  می کند.  تأمین  را 
برق  منابع  حجم  سورخان-پلخمری،  برق 
افزایش  به شدت  افغانستان  به  ازبیکستان 

می یابد.
استراتژیک،  مهم  پروژه های  از  دیگر  یکی 
حیاتون-مزارشریف  موجود  آهن  راه  توسعه 
ازبیک  متخصصان  توسط  که  است  هرات  به 
و  واضح  سهم  پروژه  این  است.  شده  ساخته 
ایجاد  افغانستان،  اقتصاد  بهبود  در  عملی 
ترانزیت  پتانسیل  افزایش  و  جدید  مشاغل 

کشور خواهد داشت.
روشن است که هیچ کشوری نمی تواند به طور 
مستقل مسأله افغانستان را حل کند. بنابراین، 
رییس جمهور ازبیکستان در سخنان خود در 

ابوطولیب گایوسف

ازبیکستان امروز یک سیاست خارجی عملی 
را دنبال می کند که هدف آن تقویت روابط با 
کشورهای آسیای میانه با روحیه دوستی چند 
ساله و حسن همجواری، مشارکت استراتژیک 
و اعتماد متقابل است. این یک مسیر خوب 

فکر شده است.
ازبیکستان که در قلب آسیای میانه واقع شده 
است، عالقه  جدی دارد که این منطقه را به 
و همسایگی  پایدار  توسعه  باثبات،  منطقه ای 

خوب تبدیل کند.
میزان  مشترک،  تالش های  نتیجه ی  در 
اعتماد سیاسی در منطقه طی سال های اخیر 
به طور قابل توجهی افزایش یافته است. برای 
یافتن راه حل های اساسی مهم برای بسیاری 
از مسائل، در یک کالم، یک فضای سیاسی 

کامال جدید ایجاد شد.
میانه«  آسیای  رهبران  مشورتی  »اجالس 
به طور منظم، که ازبیکستان آغاز کرده، پایه ی 
مهمی  برای تقویت این روند ایجاد کرده است.
در عین حال، چشم انداز توسعه پایدار و مداوم 
همسایگی  در  صلح  با  مرکزی  آسیای  در 
ازبیکستان  دارد.  نزدیکی  ارتباط  افغانستان 
جدایی ناپذیر  بخشی  به عنوان  را  افغانستان 
اولویت های  از  یکی  به عنوان  میانه  آسیای  از 
و  کرده  معرفی  خود  خارجی  سیاست 
تثبیت سریع  برای  را  تالش های عملی خود 

وضعیت در این کشور انجام می دهد.
در  تاشکند  عالی  سطح  کنفرانس  به ویژه، 
به   2018 مارس  در  که  افغانستان،  مورد 
ابتکار رییس جمهوری ازبیکستان برگزار شد، 
فرصتی بی نظیر را برای بحث و گفت وگوهای 
از  گسترده ای  طیف  مورد  در  گسترده 

موضوعات فراهم کرد.
همان طور که توسط اشرف غنی، رییس جمهور 
به دست  عملی  نتایج  شد،  اشاره  افغانستان 
در  مهم  رویداد  یک  کنفرانس  این  در  آمده 
مسالمت آمیز  حل  برای  سیاسی  روند  آغاز 
و  اشکال  جست وجوی  و  افغانستان  مسأله 
بین  گفت وگو  برای  قبول  قابل  سازوکارهای 

سهامداران بود.
توسط  افغانستان  اوضاع  که  است  مدتی 
سیاست های جهانی نادیده گرفته شده است. 
بازگشت  برای  را  فرصتی  تاشکند  کنفرانس 
بین المللی  برنامه های  مرکز  به  افغانستان 
فراهم کرد. نشان دادن آمادگی جامعه جهانی 
با طالبان  برقراری گفت وگوی مستقیم  برای 
بدون پیش شرط، ایجاد انگیزه در طالبان برای 
ایجاد  نهایت  در  و  صلح  روند  در  مشارکت 

پایه ی محکم برای توافق صلح در دوحه.
در عین حال، باید توجه داشت که اطمینان از 

اقیانوس  و  میانه  آسیای  که  افغانی  ماورا 
است،  شده  برداشته  می کند  متصل  را  هند 
به منظور  پروژه  این  اجرای  کرد:  خاطرنشان 
کل  در  اقتصادی  رشد  و  ثبات  از  اطمینان 
منطقه است. به راحتی می توان گفت که این 
»پروژه قرن« است که زمینه بازگشت تاریخ 
افغانستان به نقش تاریخی خود را به عنوان پل 
ارتباطی آسیای میانه و جنوبی فراهم می کند.
شوکت  رییس جمهور  که  همان طور 
سال،  هزاران  »برای  کرد،  اشاره  میرضیایف 
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تهیه وتدارک 21 قلم تیل وروغنیات
)MOPH RBH/1400/NCB/G009(ریفرنس نمبر

}ریاست شفاخانه رابعه بلخی(ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی )تهیه وتدارک 21قلم تیل وروغنیات(تحت ریفرنس فوق اشتراک نموده ونقل سافت شرطنامه مربوطه را طوررایگان 
در فلش  ازمدیریت تدارکات این اداره بدست آورده،آفرهای خویش رامطابق  شرطنامه  طورسربسته ،ازتاریخ نشر اعالن الی ساعت 10:00قبل ازظهر تاریخ 22 سرطان 1400 به این اداره تسلیم نمایند.آفرهای ناوقت 

رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
تضمین آفر )تضمین بانکی به مبلغ36000افغانی( بوده وجلسه آفرگشایی به وقت ذکرشده فوق در اتاق کنفرانس بالک بی ریاست شفاخانه  تدویرمیگردد

»اطالعیه برنده گی«

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه )تدارک )140,217( تخته بوری پالستیکی و )6,227( کیلو گرام ادویه تایرام( 
ضرورت شرکت دولتی تخم های اصالح شده بذری وخدمات زراعتی تحت داوطلبی شماره MAIL/SOSC/NCB/G-01/02/1400 اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون 
و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت )10:00( قبل از ظهر روز )سه شنبه( مورخ )22/ سرطان/1400( ارایه نمایند، آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر برای الت اول مبلغ )80,000( 

افغانی، برای الت دوم مبلغ )75,000( افغانی و برای هردو الت مبلغ )155,000( افغانی طبق شرطنامه و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه( میباشد.
آدرس مکان جلسه : دفتر جلسات آفرگشایی، منزل دوم تعمیرحفظ ومراقبت عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری

داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت NPA.GOV.AF داونلود نمایند، در صورت عدم دانلود از ویب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات 
اجناس وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری، منزل اول به شکل رایگان بدست آورند.

نوت: جلسه قبل ازداوطلبی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز یک شنبه مورخ 13/ سرطان /1400 در آمریت تدارکات اجناس وخدمات غیرمشورتی ریاست تهیه وتدارکات واقع منزل اول تعمیر معینیت مالی و اداری، 
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایرمی گردد. 

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

همان طور که رییس جمهور 
شوکت میرضیایف 
اشاره کرد، »برای هزاران 
سال، مردم ازبیکستان 
و افغانستان در یک 
فضای فرهنگی و تمدنی 
واحد توسعه یافته اند.« 
جغرافیای اقدامات عملی 
نه تنها شامل بخش های 
اقتصادی-اجتماعی، بلکه 
شامل حوزه های فرهنگی 
و انسانی نیز می باشد.
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میمنه در محارصه

به آن ها کمک رسانده نتوانست: »وضعیت این ولسوالی ها 
نسبت به ولسوالی های که نزدیک به شهر میمنه قرار دارد 
و سقوط کرد، بدتر است و امکانات کم تر در اختیار دارد. 
هرچند فعال نیروهای امنیتی مقاومت می کنند، اما اگر به 
آن ها توجه نشود و اکماالت درست صورت نگیرد، ممکن 

است این ولسوالی ها طی چند روز دیگر سقوط کند.«
به  که  می گوید  والیتی  شورای  دیگر  عضو  تورانی،  فریبا 
جز ولسوالی های چهارگانه اندخوی، تمامی ولسوالی های 
فاریاب در تصرف گروه طالبان قرار دارد، چون در تعداد 
اندک این ولسوالی ها صرف ساحه محدود ولسوالی آن هم 
تنها به  نام در کنترل دولت است، اما مقام های محلی عمال 
تحت فرمان طالبان قرار دارند و از آن ها تبعیت می کنند.

واگذاری ولسوالی ها و رویکرد جدید طالبان در برابر 
اسیران جنگی

والیت های  در  ولسوالی   30 حدود  اخیر  هفته های  در 
مختلف به دست طالبان سقوط کرده است. برخی از این 
طالبان  به  جدی،  مقاومت  و  درگیری  بدون  ولسوالی ها 
در  جنگی  تسلیحات  و  تجهیزات  تمامی  و  شده  واگذار 
سوی  از  که  ویدیوهای  است.  گرفته  قرار  طالبان  اختیار 
طالبان منتشر شده، نشان می دهد که نظامیان گروه -گروه 
به طالبان تسلیم می شوند و تمامی تجهیزات جنگی شان 
را شامل تانک های زرهی به آن ها واگذار می کنند. هم زمان 
امنیتی  نیروهای  که  انداخته  راه  به  را  تبلیغاتی  طالبان 
در  که  می کنند  رها  دوباره  و  نمی کشند  را  تسلیم شده 
گذشته چنین رویکردی نداشتند. به عنوان نمونه، حدود 
نیروهای  و  شدند  آزاد  فاریاب  در  امنیتی  نیروی   150
سوی  از  زابل  شینکی  ولسوالی  در  تسلیم شده  امنیتی 

جنگ جویان طالبان اسکورت شدند.
ذبیح اهلل مجاهد، سخن گوی گروه طالبان در تویتی نوشته 
زمین  به  سالح  افغانستان  دولت  امنیتی  نیروهای  که 
با  می گذارند و تسلیم می شوند و جنگ جویان این گروه 

آن ها برخورد انسانی و عاطفی می کنند.
عبدالمنان قاطع، عضو شورای فاریاب با اشاره به آزادشدن 
از  تگاب  ولسوالی شیرین  امنیتی در  نیروی  حدود 150 
سوی طالبان می گوید که طالبان رویکرد جدید در پیش 
گرفته و مطابق ان نیروهای امنیتی اسیرشده را نمی کشند، 
به  دوباره  نپیوستن  به  مبنی  تعهد  گرفتن  از  پس  بلکه 

نیروهای امنیتی، رها می کنند.
نیروهای  بر روحیه  این رویکرد  آقای قاطع می افزاید که 
خواجه  در  امنیتی  نیروهای  و  می گذارد  تأثیر  امنیتی 
تسلیم  رویکرد  این  از  متأثر  تگاب  شیرین  و  سبزپوش 
و خواجه  تگاب  ولسوالی های شیرین  طالبان شدند: »در 
امنیتی  نیروهای  و  نشده  مقاومتی  و  درگیری  سبزپوش 
پس از این که اطمینان یافتند، طالبان آن ها را نمی کشند، 
با مقاومت کم تسلیم شدند. این پالیسی خیلی تأثیر منفی 
بر جنگ فعلی می گذارد. از یک طرف حکومت نیروهای 
امنیتی را در پاسگاه ها و ولسوالی ها حمایت نمی تواند از 
طرف دیگر پالیسی طالبان زمینه و راهی را برای نیروهای 
امنیتی باز گذاشته که اگر زمانی از طرف حکومت مرکزی 
به آن ها توجه و از آن ها حمایت نشد، به طالبان تسلیم 

شوند و خود را زنده نجات دهند.«

طالبان برای هر کدام از آن ها پنج-پنج هزار افغانی تشویقی 
داده اند. او می گوید که در گذشته طالبان مخالفت شدیدی 
با نیروهای ارتش داشت و این که چطور این 150 تن را 
آزاد کرده اند به یک معما می ماند: »برخی از این نیروها به 
خانه های شان رفتند و برخی شان در ساحات تسلط دولت 

رسانده شدند.«
هاشم باتور، فرمانده خیزش های مردمی در فاریاب می گوید 
که سقوط ولسوالی ها در فاریاب به معامله می ماند و در 
ولسوالی خواجه سبزپوش درگیری خاصی میان نیروهای 
امنیتی و طالبان صورت نگرفته و در درگیری کوتاهی که 
ارتش  مردمی،  خیزش  نیروهای  از  تن   9 گرفت  صورت 
محلی و مفرزه های امنیت ملی کشته و شش نفر زخمی 

شدند. 
اما عبدالکریم یورش، سخن گوی پولیس فاریاب می گوید 
که نیروهای امنیتی در ولسوالی خواجه سبزپوش به قدر 
کافی در برابر طالبان جنگ و مقاومت کردند، اما به خاطر 
را در  امکانات  تلفات شان، تمام تجهیزات و  از  جلوگیری 
یک کیلومتری مرکز ولسوالی آوردند و اکنون جنگ در 
این ولسوالی جریان دارد: »هیچ گونه تجهیزات در ولسوالی 
خواجه سبزپوش به دست دشمن نیفتاده است. نیروهای 
امنیتی تلفات ندارند، اما بر اثر حمالت هوایی دشمن ده ها 

کشته و زخمی دارد.« 

ولسوالی های در محاصره
ولسوالی های  که  می گویند  فاریاب  در  محلی  منابع 
فاریاب از چند سال به این طرف در محاصره قرار دارند 
و ولسوالی های که سقوط کردند نیز از سال ها به این طرف 
ولسوالی های  آن ها،  به گفته ی  داشتند.  قرار  در محاصره 
بلچراغ، گرزیوان، کوهستان از سه-چهار سال گذشته در 
محاصره قرار دارند و از طریق زمین تجهیزات و اکماالت 
فاریاب  پولیس  اما سخن گوی  به آن ها رسانده نمی شود. 
چون  نیست،  محاصره  در  ولسوالی ها  این  که  می گوید 
است،  سخت گذر  ولسوالی ها  این  مواصالتی  راه های 

تجهیزات و مواد خوراکی از طریق هوا فرستاده می شود. 
بیشتر  که  می گوید  شورای  عضو  قاطع،  عبدالمنان 
ولسوالی های که سقوط کرد، سه-چهار سال در محاصره 
چهارگانه  ولسوالی های  جز  به  داشت.  قرار  طالبان  گروه 
اکمال  زمین  طریق  از  جوزجان  طرف  از  که  اندخوی 
و  دارند  قرار  محاصره  در  همه  ولسوالی ها  بقیه  می شود، 
در دو-سه سال اخیر نیروهای کمکی به آن جا نرسیدند: 
باشد،  محاصره  تحت  ولسوالی  یک  که  سال  »سه-چهار 
از هر نگاه محتاج می شود و روحیه  شان ضعیف می شود. 
بعد از این که اطمینان حاصل کردند که طالبان آن ها را 
از بین نمی برند و تنها تجهیزات شان را می گیرند، بدون 
را  جان شان  و  می کند  تسلیم  را  مقاومت سالح های شان 

نجات می دهند.«
به گفته ی آقای قاطع، تنها مرکز ولسوالی پشتون کوت که 
در مرکز شهر میمنه قرار داد، در دست دولت است، اما اکثر 
ساحات آن در دست طالبان قرار دارد. قاطع مدعی است 
کوهستان  و  گرزیوان  بلچراغ،  ولسوالی های  مورد  در  که 
بگومگوهای به گوش می رسد که مسئوالن آن ها در حال 
این سال ها  با طالبان هستند، چون حکومت در  مذاکره 

برای حفاظت از شهر میمنه گرفته شده است. آقای یورش 
می افزاید که نیروهای امنیتی امکانات و تجهیزات کافی در 
اختیار دارند و اکنون روی برنامه بازپس گیری ولسوالی های 
از دست رفته کار جریان دارد. به گفته ی او، در 24 ساعت 
اخیر درگیری در ولسوالی های خواجه سبزپوش و پشتون 
به طالبان  اثر حمالت هوایی  بر  کوت جریان داشت که 

تلفات وارد شده است.

چگونگی سقوط خواجه سبزپوش و شیرین تگاب
به دست  دولت آباد  ولسوالی  سقوط  از  پس  روز  هشت 
طالبان، نیروهای امنیتی در 2۶ جوزا این ولسوالی را دوباره 
تصرف کردند، اما در درگیری ها تلفات سنگینی به نیروهای 
امنیتی به ویژه کماندوهای ارتش وارد شد و دست کم 20 
تن آنان کشته شدند. این ولسوالی دوباره به دست طالبان 
دولت آباد  ولسوالی  عازم  جنگ  برای  که  نیروهای  افتاد. 
بودند در مرکز ولسوالی شیرین تگاب در محاصره طالبان 
درآمدند و به گفته ی منابع محلی بدون درگیری جدی به 
گروه طالبان تسلیم شدند. یک روز پس از سقوط شیرین 
تگاب، خواجه سبزپوش سقوط کرد که به گفته ی منابع 
محلی، ولسوالی و تمامی امکانات و تجهیزات جنگی توسط 

فرمانده پولیس این ولسوالی به طالبان واگذار شد.
منابع محلی در فاریاب گفتند که نیروهای گیرمانده در 
شیرین تگاب پس از نرسیدن کمک تسلیم طالبان شدند 
و با این تسلیمی 150 وسایط زرهی و غیرزرهی و دیگر 
جنگ افزار به دست طالبان افتاد. بعدا طالبان حدود 150 

نیروی امنیتی اسیرشده را رها کردند.
عبدالمنان قاطع می گوید که روز جمعه ولسوالی خواجه 
سبزپوش بدون درگیری و مقاومت به دست طالبان سقوط 
و تمامی تجهیزات جنگی نیروهای امنیتی به دست طالبان 
افتاد: »حدود ۶0 نیروی امنیتی در این ولسوالی حضور 
قومندان  بگیرد،  صورت  درگیری  که  این  بدون  داشتند. 
بهانه  به  عصر  سه ونیم  ساعت  جمعه  روز  ولسوالی  امنیه 
این که به طرف پوسته می رود، به طالبان تسلیم می شود. 
بعدا درگیری کوتاهی در ساختمان ولسوالی و قومندانی 
در  مردمی  خیزش های  تعداد  یک  چون  گرفت،  صورت 
آن جا حضور داشتند، باالخره آن ها نیز مجبور شدند که 

تسلیم شوند.« 
که  می گوید  والیتی  شورای  دیگر  عضو  تورانی،  فریبا 
ولسوالی  این  سبزپوش  خواجه  ولسوالی  پولیس  فرمانده 
گروه  به  جنگی  تجهیزات  تمام  با  را  امنیتی  نیروهای  و 
طالبان تسلیم کرده است. به گفته ی او، تنها یک فرمانده 
مقاومت کرد که وی نیز بعدا به طرف شهر میمنه مجبور 

به عقب نشینی شد.
شیرین  ولسوالی  سقوط  مورد  در  تورانی  خانم  همچنان 
توسط  امنیتی  نیروی   300 حدود  که  می گوید  تگاب 
به طالبان تسلیم داده شد  این ولسوالی  فرمانده پولیس 
و 80 تانگ و در کل 1۶0 واسطه نقلیه به دست طالبان 
سوی  از  محافظانش  با  ولسوالی  پولیس  »فرمانده  افتاد: 
جنگ جویان طالبان محافظت شده و تا ولسوالی اندخوی 

رسانده شدند.«
به گفته خانم تورانی، پس از سقوط شیرین تگاب 150 تن 
از نیروهای امنیتی اسیرشده از سوی طالبان رها شدند و 

عصمت اهلل سروش

در روزهای که فاریاب در گیرودار نزاع سیاسی بر سر تعیین 
والی جدید بود، ناامنی و حمالت طالبان بر ولسوالی های 
این والیت شدت یافت، تا این که در روزهای پس از این 
این  ولسوالی  چهار  اخیر  هفته ی  دو  در  مشخصا  و  نزاع 
والیت به دست طالبان سقوط کرد. پس از سقوط ولسوالی 
خواجه سبزپوش در شمال شرق شهر میمنه، اکنون منابع 
محلی می گویند که درگیری در چند کیلومتری میمنه 
رسیده و در حال حاضر مرکز فاریاب در محاصره طالبان 

قرار دارد.
المار، اندخوی، بلچراغ، دولت آباد، غورماچ، گرزیوان، خان 
چارباغ، خواجه سبزپوش، کوهستان، پشتون کوت، قرم قل، 
چهارده گانه  ولسوالی های  تگاب  شیرین  و  قرغان  قیصار، 
دولت آباد،  قیصار،  )المار،  آن  ولسوالی  پنج  است.  فاریاب 
شیرین تگاب و خواجه سبزپوش( اخیرا به دست طالبان 
کوهستان،  گرزیوان،  )بلچراغ،  ولسوالی  پنج  کرد،  سقوط 
در  محلی،  منابع  گفته ی  به  کوت(  پشتون  و  غورماچ 
)اندخوی،  آن  ولسوالی  چهار  تنها  و  دارد  قرار  محاصره 
بهتر  نسبتا  وضعیت  در  چارباغ(  خان  و  قرغان  قرم قل، 
امنیتی قرار دارد، هرچند از طریق فاریاب امکان اکمال آن 

ولسوالی ها موجود نیست.
جوزا   27 در  سبزپوش،  خواجه  ولسوالی  جوزا   28 در 
قیصار، در  ولسوالی  تگاب، در 1۶ جوزا  ولسوالی شیرین 
18 جوزا ولسوالی دولت آباد و در 21 حوت سال گذشته 
ولسوالی  دو  کرد.  سقوط  طالبان  به دست  المار  ولسوالی 
اخیر بدون درگیری و مقاومت جدی سقوط کرد که منابع 
محلی آن را مشکوک و به نحوی واگذاری به گروه طالبان 

می دانند.

»میمنه در محاصره است، اما سقوط نمی کند«
منابع محلی در والیت فاریاب وضعیت امنیتی این والیت 
را وخیم توصیف می کنند و می گویند که جنگ در چند 
میمنه  شهر  اکنون  و  رسیده  فاریاب  مرکز  کیلومتری 
فرمانده  و  منابع  این  اما  دارد.  قرار  طالبان  محاصره  در 
این والیت می گویند که هرچند  خیزش های مردمی در 
میمنه در محاصره قرار داد، اما این شهر به دست طالبان 
سقوط نخواهد کرد و نیروهای امنیتی به ویژه خیزش های 
حفاظت  طالبان  حمالت  برابر  در  شهر  این  از  مردمی 

خواهند کرد.
عبدالمنان قاطع، عضو شورای والیتی فاریاب در صحبت 
با اطالعات روز می گوید که پس از سقوط ولسوالی خواجه 
سبزپوش، خط دفاعی نیروهای امنیتی از طرف شرق در 
شهر  کیلومتری  دو  در  غرب  طرف  از  و  کیلومتری  سه 
میمنه رسیده است: »ما می توانیم بگویم که شهر میمنه 
در محاصره دشمن قرار دارد که در دو-سه کیلومتری شهر 
دشمن حضور دارند و احتمال می رود که بر مرکز فاریاب 
حمله صورت بگیرد. وضعیت خیلی وخیم است و مردم 
نگران اند، اما بدبختانه از سوی حکومت مرکزی و محلی 

تحرک قابل مالحظه صورت نمی گیرد.«
میمنه  شهر  در  که  می گوید  قاطع  آقای  حال  عین  در 
اگر  و  دارد  وجود  این شهر  از  دفاع  برای  کافی  نیروهای 
شهر  از  فاریاب  مردم  نگیرد،  صورت  پرده  پشت  معامله 
میمنه دفاع می کنند. به گفته ی او، در حال حاضر بیش از 
یک هزار فرد مسلح در شهر میمنه حضور دارند در کنار 

نیروهای امنیتی از شهر دفاع خواهند کرد. 
فریبا تورانی، عضو دیگر شورای والیتی فاریاب در صحبت 
از  فاریاب پس  امنیتی  با اطالعات روز می گوید وضعیت 
جنجال بر سر تعیین والی جدید وخیم تر شد و اکنون شهر 
میمنه در محاصره طالبان قرار دارد. خانم تورانی هم زمان 
از سقوط  و  آماده جنگ اند  فاریاب  مردم  که  دارد  تأکید 

مرکز فاریاب به دست طالبان جلوگیری خواهند کرد. 
با  که  می گوید  مردمی  خیزش های  فرمانده  باتور،  هاشم 
سقوط ولسوالی خواجه سبزپوش جنگ در چهار دروازه 
تأکید می کند که  باتور  آقای  فاریاب رسیده است.  مرکز 
مرکز  »انشااهلل  کرد:  نخواهد  سقوط  هرگز  فاریاب  مرکز 
جنگ  کسانی که  تمامی  نمی کند.  سقوط  فاریاب  والیت 
]تسلیم[  که  را هم  والیت  دارند.  این جا حضور  می کنند 
می دهند؟  تسلیم  کی  دست  به  این ها،  بر  مرگ  دهند، 
سقوط  والیت  و  می شود  مقاومت  والیت  در  انشااهلل 

نمی کند.«
عبدالکریم یورش، سخن گوی پولیس فاریاب در صحبت با 
اطالعات روز می گوید که هرچند مخالفان مسلح اخیرا بر 
والیت فاریاب تمرکز بیشتر کرده است، اما تدابیر امنیتی 

فریبا تورانی، عضو دیگر 
شورای والیتی می گوید که 
فرمانده پولیس ولسوالی 
خواجه سبزپوش این ولسوالی 
و نیروهای امنیتی را با تمام 
تجهیزات جنگی به گروه طالبان 
تسلیم کرده است. به گفته ی او، 
تنها یک فرمانده مقاومت کرد که 
وی نیز بعدا به طرف شهر میمنه 
مجبور به عقب نشینی شد.


