
ختم جنگ، اما نه به هر قیمتی
به  تبدیل شدن  از  کشور  این  افغانستان و جلوگیری  پایان جنگ در 
در  قوی  تغییر  یک  نیاز مند  تروریست،  گروه های  برای  پرش  سکوی 
باید در نظر  پالیسی ها است. نخست این که توازن قدرت در منطقه 
بار دیگر به  با یک اهداف استراتژیک روشن  نیز  امریکا  گرفته شود و 
نبرد بر ضد تروریسم برگردد. مطمینا جنراالن امریکایی بعد از 15 سال 
که نیازمند  کنند  ح ریزی  ی موثر جنگی را طر تجربه، می توانند استراتژ

لشکر کشی های نمایشی نباشد.
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کاریابی در لغمان افتتاح پروژه های 

نقش فیسبوک
در زندگی روزمره زنان افغان

کرد نورستانی تاریخ تعیین 
عبداهلل: انتخابات آینده با مدیران جدید

5
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وزیر خارجه:

تعهد قوی پاکستان
باعث دلگرمی ما شده است

3

3

تعریف صلح 

کنند و جنگ افزارهای خود را به سازمان ملل متحد  گروه طالبان، تشکیالت نظامی  خود را منحل  گر  ا
بسپا رند و بعد از طریق ساختن یک حزب سیاسی وارد عرصه  سیاست افغانستان شوند، همه از آن استقبال 
می کنند. تعریف صلح برای قشر مکتب خوانده  افغانستان همین است و آنان صلح را سیاست مسالمت آمیز و 

خشونت پرهیز تعریف می کنند. 
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تقرر افسران جدید در ریاست محابس
داخله  امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
افسران  از  تن   103 که  کرده  اعالم 
تقرر  محابس  ریاست  در  رتبه  بلند 

یافته اند.
داخله،  امور  وزیر  علومی  نورالحق 
در  تازه  افسرانی که  با  دیداری  در 
شده  مقرر  محابس  ریاست های 
کشور  محابس  در  که  است  گفته  
به  ک  خطرنا مجرمان  و  تروریستان 
تالش  زندانیان  این  و  می برند  سر 
می کنند تا زمینه فرار خود را از زندان 

فراهم سازند.

وزارت  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
علومی  آقای  شده،  منتشر  داخله  امور 
است:  افزوده  افسران  این  با  دیدار  در 
ک  کشور مجرمین خطرنا »در محابس 
قتل  در  که  اند  زندانی  تروریستانی  و 
تالش  و  داشته  دست  مردم  کشتار  و 
زمینه  ممکن  شکل  هر  به  تا  می کنند 
که  فرار خود از زندان را مساعد سازند 
در  امنیتی  بهتر  تدابیر  ایجاب  امر  این 
تازه  افسران  از  و  می نماید  را  محابس 
بیشتر  هرچه  تا  است  این  توقع  تقرر 
سعی  زندان ها  امنیتی  رژیم  بهبود  در 

نمایند.«
افسران  از  همچنین  داخله  امور  وزیر 
تازه تقرر یافته خواست تا باعث نقض 

حقوق بشری زندانیان نشوند.
کبری  ا وکیل  محمد  همین حال،  در 
امور داخله، می گوید  پیژندوال وزارت 
در  تازه  که  افسرانی  درصد   95 که 
از  یافته ،  تقرر  محابس  ریاست های 
داخله  امور  وزارت  احتیاط  بخش 
گزینش آنان تمامی  انتخاب شده و در 
شده  گرفته  نظر  در  قانونی  ملحوظات 

است.

ACKU



زنگ اول


کمیسیون  برحال  رییس  نورستانی،  یوسف  محمد  دیروز 
اعالم  را  آینده  پارلمانی  انتخابات  تاریخ  انتخابات  مستقل 
که  گفت  وزیران  شورای  در  اجرایی  رییس  اما  کرد، 
ندارد و کمیسیو ن جدید  اعتبار  انتخابات  برحال  کمیسیون 
انتخابات باید تاریخ انتخابات آینده پارلمانی را اعالم کند. 
از  پیش  ملی  رهبران حکومت وحدت  که  توافق نامه ای  در 
که  بود  آمده  نیز  بودند  کرده  امضا  قدرت  تحویل گیری 
پارلمانی  انتخابات  برگزاری  به  انتخاباتی مسبوق  اصالحات 
توافق نامه هم چنان آمده است که اصالحات  این  است. در 

انتخاباتی اعم از اصالح قوانین و نهاد ها است. 
منشور  که  توافق نامه ای  بند های  و  عبداهلل  داکتر  سخنان 
که  می دهد  نشان  می شود،  دانسته  ملی  وحدت  حکومت 
کمیسیون های برحال انتخاباتی ملغا هستند و باید چهره های 
جدید جای کمیشنران کمیسیون های انتخابا تی را بگیرند و 
بعد تقویم انتخابات پارلمانی اعالم شود. اما پرسش مهم این 
است که چرا رییس جمهور و مجری امور به آقای نورستانی 
اجازه می دهند که خود سرانه تاریخ انتخابات را اعالم کند؟

مگر آقای نورستانی چه کاره است که یک امپراطوری قهار 
ایجاد کرده است و کسی نمی تواند جلو ایشان را بگیرد. اگر 
رهبران حکومت وحدت ملی به توافق نامه ای که خود امضا 

کرده اند باور دارند، چرا جلو نورستانی را نمی گیرند؟ 
امور  مجری  با  که  توافق نامه ای  برمبنای  غنی  رییس جمهور 
پیش از تحویل گیری قدرت امضا کرده بود، کمیسیونی را 
این  موظف کرد.  انتخاباتی  نظام  اصالح  نوشتن طرح  برای 
عمده ای  نکات  مبنای  بر  و  کرد  تمام  را  کارش  کمیسیون 
غنی  رییس جمهور  انتخاباتی،  نظام  اصالح  کمیسیون  طرح 
فرامین تقنینی در مورد انتخابات صادر کرد، بر مبنای همین 
چهره های  تا  آمد  میان  به  کمیته  گزینش  که  بود  فرمان ها 
کمیسیون های  مدیریتی  سمت های  احراز  برای  را  جدید 

انتخاباتی پیشنهاد کند. 
که  رسید  بن بست  به  وقتی  انتخاباتی  نظام  اصالح  روند  اما 
نظام  اصالح  مورد  در  رییس جمهور  فرامین  تمامی  پارلمان 
پارلمان  نمایند گان  از  دسته  آن  حتا  کرد.  رد  را  انتخاباتی 
پاره  گلو  گرد ها  میز  در  انتخاباتی  نظام  اصالح  برای  که 
مورد  در  ریاست جمهوری  تقنینی  فرامین  به  می کردند، 

اصالح نظام انتخاباتی رای منفی دادند. 
تقویت کرد  را  این گمانه  ریییس جمهور  تقنینی  فرامین  رد 
که میان آقای نورستانی و نمایند  گان پارلمان یک ایتالف 
درک  نمایند گان  از  برخی  است.  گرفته  شکل  نامکتوب 
افتادن  تعویق  به  و  نورستانی  ابقای  صورت  در  که  کردند 
از  نمایند گی  کرسی  در  می توانند  انتخاباتی  نظام  اصالح 
برای  شوند.  مستفید  آن  امتیازهای  از  و  بمانند  باقی  مردم 
بیشتر نمایند گان پارلمان، امتیازهای که از نشانی نمایند گی 
به دست می آورند، اصالت دارد، نه اصالحات و حل بن بست 

سیاسی و حقوقی موجود در کشور. 
انتخابات و آقای نورستانی هم  کمیشنران کمیسیون مستقل 
بقای خود را می خواهند تا پول های کالن را به جیب بزنند 
چگونه  کشور  سیاسی  وضع  که  ندارد  اهمیتی  برای شان  و 
هم  حکومت  از  بیرون  سیاستمداران  از  برخی  بود.  خواهد 
منافع خود را در ابقای کمیسیون برحال انتخابات و پارلمان 
حکومت  می خواهند  که  سیاستمدارانی  می دانند.  موجود 
وحدت ملی را تضعیف کنند و از این نمد کالهی برای خود 
بدوزند، نورستانی و نمایند گان بی آرمان را تشویق می کنند 
تا بر طبل ابقای خود بکوبند. سران حکومت وحدت ملی 
به  باید هرچه زودتر دست  دارند،  باور  به اصالحات  اگر 
کار شوند. رییس جمهور باید فرامین جدید تقنینی در مورد 
همزمان  فرامین  این  و  کند  صادر  انتخاباتی  نظام  اصالح 
انتخاباتی  نهاد های  در  آن  از  پس  شود.  نافذ  صدور  با 

اصالحات بیاید و زمینه برای انتخابات فراهم شود.

اگر به اصالحات باور دارید
 اقدام کنید
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استقبال دولت افغانستان از رفع تحریم ها علیه ایران

استرالیا تعداد نیروهایش را برای تامین امنیت کابل افزایش می دهد

یک مرد در فاریاب بینی خانمش را با کارد برید

افتتاح پروژه های کاریابی
افغانستان  در لغمان دولت  کابل:  8صبح، 

کشورهای  تحریم های  رفع  از 
استقبال  ایران،  دولت  علیه  غربی 
در  اقدام  این  که  می گوید  کرده 
و  اقتصادی  رشد  برای  منطقه  سطح 

همکاری های بیشتر کمک می کند.
اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
حکومت وحدت ملی، با استقبال از 
ایران،  علیه  تحریم ها  شدن  برداشته 
جلسه  در  جدی،   28 دوشنبه،  روز 
رفع  »از  گفت:  وزیران  شورای 
اسالمی  جمهوری  علیه  تحریم ها 
ایران استقبال می کنیم و این را گام 
رشد  برای  منطقه  سطح  در  مثبتی 
بیشتر  همکاری های  و  اقتصادی 
پیروزی  تعزیرات  رفع  می دانیم. 

8صبح، کابل: ملکم ترنبل نخست 
کابل،  به  سفری  در  استرالیا  وزیر 
کشور  این  که  است  کرده  اعالم 
را  افغانستان  در  نیروهایش  تعداد 
امنیتی  نیروهای  به  کمک  برای 

افغانستان افزایش می دهد.
وارد کابل  ترنبل روز یکشنبه  آقای 
اشرف غنی  با  دیدار  از  پس  و  شد 
کرد  اعالم  کشور،  جمهور  رییس 
در  را  نیروهایش  تعداد  استرالیا  که 
افغانستان به 270نفر افزایش می دهد 
پولیس  و  ملی  اردوی  نیروهای  با  تا 
ملی افغانستان در زمینه تامین امنیت 

کابل همکاری کند.
در  اشرف غنی  همین حال،  در 
تا  خواسته  ترنبل  ملکم  از  دیدارش 
هوایی  نیروهای  با  استرالیا  دولت 
افغانستان در زمینه حفظ و نگهداری 

وسایل تخنیکی همکاری نماید.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 

مستقل  کمیسیون   کابل:  8صبح، 
یک  که  کرده  اعالم  بشر  حقوق 
والیت  غورماچ  ولسوالی  در  مرد 
توسط  را  خانمش  بینی  فاریاب 

کارد بریده است.
خانم  این  می گوید  کمیسیون  این 
بیست سال سن دارد و دارای یک 
مستقل  کمیسیون  است.  کودک 
این  بینی  که  افزوده  بشر  حقوق 
ولسوالی  شرشر  قریه  در  جوان  زن 
و  بیست  یکشنبه،  روز  غورماچ، 

هفتم جدی بریده شده است.
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
حال  در  که  خانم  این  می  گوید 
صحت  والیتی  شفاخانه  در  حاضر 
فاریاب  والیت  افغان-ترک  عامه 
نظر  به  گرفته،  قرار  تداوی  تحت 
می رسد که در نتیجه خشونت پیهم 
بینی اش بریده شده است. کمیسیون 

8صبح، لغمان: وزارت احیا و انکشاف دهات 
افتتاح  لغمان  والیت  در  را  کاریابی  پروژه  چند 

کرد.
و  مراقبت  حفظ،  برنامه های  شامل  پروژه  ها  این 

کاریابی می شوند.
 نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات، 
روز دوشنبه، 28جدی در سفری به والیت لغمان 
گفت که صدها پروژه  انکشافی در 393 قریه در 
مورد  لغمان  والیت  قرغه ای  ولسوالی  و  مرکز 

حفظ و مراقبت قرار می گیرند.
انکشاف  و  احیا  وزارت  که  گفت  درانی  آقای 
دهات به منظور اشتغال زایی، بازسازی و نوسازی 
افغانی  152.3میلیون  حدود  لغمان  در  پروژه ها 
انکشاف  و  احیا  وزیر  است.  داده  اختصاص 
این پروژه  »با تطبیق  به خبرنگاران گفت:  دهات 
ایجاد  کاری  روز   461475 لغمان،  والیت  در 
می شود که برای 18459 تن )2768 کارگر ماهر 
کاریابی  زمینه های  ماهر(  غیر  15690کارگر  و 

کوتاه مدت مساعد می شود.«
انکشاف  و  احیا  وزارت  درانی،  آقای  به گفته 
 ،1394 سال  قوس  ماه  تا   1381 سال  از  دهات 
ارزش  به  را  انکشافی  پروژه   2848 تعداد  به 
به  و  تطبیق  لغمان  والیت  در  دالر  میلیون   43.6
انکشاف  و  احیا  وزیر  است.  بهره برداری رسانده 
دهات افزود: »از میان 2848 پروژه، به تعداد 549 
مالی  سال  در  دالر  12.1میلون  ارزش  به  پروژه 
بهره برداری  به  لغمان تطبیق و  1394، در والیت 

رسیده است.«
مقام های وزارت احیا و انکشاف دهات هم چنین 
به  191پروژه  کار  حاضر  حال  در  که  می گویند 
جریان  لغمان  والیت  در  دالر  میلیون   5.1 هزینه 

دارد.
دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت  مقام های 
می گویند که آنان برنامه کاریابی این وزارت را 
سه  در  صلح  برای  کاریابی  ملی  برنامه  چتر  زیر 
پروژه های  اول  مرحله  در  مرحله طرح کرد ه اند. 
مربوط 12  قریه در 46 ولسوالی  انکشافی 3734 
کنرها،  ننگرهار،  بلخ،  والیت های  شامل  والیت 
فراه،  فاریاب،  جوزجان،  بغالن،  کندز،  لغمان، 
مراقبت  و  مورد حفظ  هرات  و  قندهار، خوست 
برنامه حدود یک  این  قرار می گیرد. کار عملی 
ماه پیش آغاز شده است. برای تطبیق این پروژه 
بیش از 35 میلیون دالر معادل بیش از دو میلیارد 
بانک  سوی  از  که  شده  داده  اختصاص  افغانی 
این وزارت  جهانی پرداخت می گردد. مقام های 
برنامه،  این  اول  مرحله  تکمیل  با  که  می افزایند 
در  کاری  فرصت  یا  روزکاری  5.25میلیون 
3734 قریه و برای 235234تن زمینه های کاریابی 

کوتاه مدت مساعد می شود. 
لغمان،  والی  نعیمی،  عبدالجبار  حال  همین   در 
می گوید که وزارت احیا و انکشاف دهات طی 
جاری  سال  در  به خصوص  گذشته  سال  چند 
دیگر  به  نسبت  را  انکشافی  پروژه های  بیشترین 
کرده  تطبیق  والیت  این  در  خانه ها  وزارت 
والیت  این  مردم  که  گفت  لغمان  والی  است. 
در  این که  از  انکشاف دهات  و  احیا  از وزارت 
لغمان  والیت،  دوازده  میان  در  کاریابی  برنامه 
این  را در نظر گرفته خرسند هستند و در تطبیق 
دهات  انکشاف  وزارت  جدی  همکار  پروژه 
همبستگی  »برنامه  افزود:  نعیمی  اقای  می باشند. 
از مهم ترین  انکشاف دهات  و  احیا  ملی وزارت 
حکومت  و  وزارت  این  برنامه های  قوی ترین  و 
لغمان  مربوط  قریه  هر  در  که  می رود  شمار  به 
کرده  تکمیل  و  تطبیق  را  انکشافی  پروژه های 
کاریابی  پروژه  به خصوص  پروژه ها  این  است. 
در راستای تامین امنیت والیت لغمان نیز تاثیری 

خوب داشته است.«

این  است.  آمیز  صلح  دیپلوماسی 
تبریک  کشور  هردو  به  را  موفقیت 

می گوییم.«
غربی  کشورهای  تحریم های 
علیه های دولت ایران، روز شنبه این 
هفته برداشته شد. این تحریم ها پس 

ریاست جمهوری منتشر شده، آقای 
بنکسین  به مارشال مارک  نیز  ترنبل 
استرالیا  نظامی  نیروهای  فرمانده 
همکاری  امکان  تا  داده  دستور 
نیروهای هوایی  با  دولت آن کشور 
افغانستان را مورد ارزیابی قرار دهد.

نخست  از  هم چنین  اشرف غنی 
معادن  در  تا  خواسته  استرالیا  وزیر 
افغانستان سرمایه گذاری کند. آقای 
کشور  آن  کمک های  روی  غنی 
نیز  افغانستان  برای مدیریت آب در 

تاکید کرده است.
عرض  ضمن  غنی  جمهور  ربیس 
خوش آمدید به صدراعظم استرالیا، 
از کمک و همکاری های آن کشور 
افغانستان در عرصه های مختلف  به 
آسترالیا  مالی  های  کمک  تداوم  و 
دادن  قربانی  از  و  کرد  تشکری 
در  کشور  آن  نیروهای  از  تن   41

افغانستان ستایش نمود.

اعالمیه ای  در  بشر  حقوق  مستقل 
»عالیم  می افزاید:  مورد  این  در 
نشان  قربانی  فزیکی  مشاهده  و 
حالت  در  واقعه  این  که  می دهد 
خشونت های  نتیجه  در  و  مشدده 
پیهم فزیکی صورت گرفته است.«

این  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
و  کرده  محکوم  شدیدا  را  عمل 

کشورهای  و  ایران  میان  توافق  از 
و  ایران  هسته ای  مساله  سر  بر  غربی 
انرژی هسته ای مربوط  تایید آژانس 
کاهش  مبنی بر  ملل  سازمان  به 

فعالیت های هسته ای تهران لغو شد.

عبداهلل  با  دیدار  در  ترنبل  ملکم 
حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل 
کشور  حمایت  به  نیز،  ملی  وحدت 
از افغانستان تاکید کرده گفته است: 
حمایت  دیگر  یکبار  تا  »آمده ام 
حکومت  و  افغانستان  از  را  کشورم 

وحدت ملی اعالن نماییم.«
گفته  هم چنین  استرالیا  وزیر  نخست 
را  افغانستان  است  آماده  کشورش 
اقتصادی،  مختلف  عرصه های  در 
نظامی، ظرفیت سازی وحکومتداری 

خوب کمک کند.
ابراز  با  عبداهلل  عبداهلل  هم چنین 
دولت  کمک های  از  قدردانی 
است:  گفته  افغانستان  به  استرالیا 
میان  تعهدات  چوکات  در  »استرالیا 
در  را  افغانستان  می تواند  کشور  دو 
بخش نظامی، ارتقای ظرفیت،کشف 
و استفاده بهینه از معادن و تجارت و 

سرمایه گذاری همکاری نماید.«
استرالیا طی چهارده سال گذشته در 
افغانستان  در  تروریزم  علیه  جنگ 
دو  به  نزدیک  داشت.  فعال  نقش 
در  کشور  این  نظامی  نیروی  هزار 
افغانستان  در  اخیر  سال  چهارده 
حضور داشتند. بخش اعظم نیروهای 
استرالیایی در والیت ارزگان مستقر 
بودند. نیروهای استرالیایی در مدت 
حضورش در افغانستان، چهل و یک 

کشته و صدها زخمی دادند.

در  تا  خواسته  امنیتی  نهادهای  از 
مصوونیت شخصی  و  امنیت  تامین 
به  بیشتری  شهروندان کشور تالش 
خرج دهند. همچنین این کمیسیون 
در  تا  خواسته  دولتی  مقام های  از 
موقع  به  کمک  خانم  این  تداوی 

نمایند.
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و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  تقویم  اعالم  با  همزمان 
انتخابات،  مستقل  کمیسیون  توسط  ولسوالی ها  شوراهای 
که انتخابات آینده  عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی می گوید 
کمیسیون های انتخاباتی برگزار خواهد  توسط مدیران جدید 

شد.
انتخابات،  مستقل  کمیسیون  رییس  نورستانی،  یوسف 
انتخابات  که  کرد  اعالم  خبری  نشست  یک  در  دیروز 
بیست و چهارم  تاریخ  به  ولسوالی ها  شوراهای  و  پارلمانی 

میزان سال آینده برگزار خواهد شد.
تاریخ  اعالم  با  کمیسیون  این  گفت  نورستانی،  یوسف 
برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها یک بار 

دومین  آغاز  در  خارجه  امور  وزیر  ربانی،  صالح الدین 
کستان،  گروه هماهنگی چهارجانبه افغانستان، پا نشست 
گفتگوهای صلح  چین و ایاالت متحده امریکا برای آغاز 
کستان  که دولت پا گفت  و تهیه »نقشه راه« به این منظور، 
گروه های  کرات با  برای همکاری در تامین صلح و آغاز مذا
مسلح مخالف دولت افغانستان، تعهد »قوی« دارد و این 

مساله دولت افغانستان را »دلگرم« ساخته است.
اسالم آباد  در  گذشته  هفته  دو شنبه  نشست  این  اول  دور 
»نقشه  تهیه  به منظور  آن  دوم  دور  شد.  برگزار  کستان  پا
و  افغانستان  دولت  میان  صلح  کرات  مذا آغاز  برای  راه« 

کابل برگزار شد. مخالفان مسلح، در 
آغاز  در  جدی،   28 دوشنبه،  روز  ربانی،  صالح الدین 
صلح  کرات  مذا آغاز  برای  چهار جانبه  نشست  دومین 
در  همکاری  برای  کستان  پا بار  این  که  گفت  کابل  در 
تسهیل  و  تروریزم  با  مبارزه  جمله  از  مختلف  عرصه های 
آقای  است.  داده  قوی  تعهد  صلح  گفتگوهای  روند 
کستان در این  ربانی افزود: »تعهد قوی و پی هم رهبری پا
از جمله  ما در عرصه های مختلف  با  برای همکاری   دور 
که  مبارزه با تروریسم و تسهیل یک روند نتیجه محور صلح 
گروه هماهنگی چهار جانبه نظارت  پیشرفت آن از جانب 

می شود، باعث دلگرمی ما شده است.«

اعالم آمادگی و همکاری در این زمینه صورت نگرفت و ما 
قضاوت را به شما هموطنان عزیز خود می گذاریم.« 

تقویم  اعالم  با  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس 
کردن بودجه  انتخاباتی، ازدولت خواست تا در موارد فراهم 
رای دهندگان،  امنیت  تامین  مشخص،  زمان  در  نیاز  مورد 
انتخاباتی  مواد  هم چنین  و  نامزدان  و  انتخاباتی  کارمندان 

کند. اقدام 
گفت: »از همه افراد و نهادهایی  یوسف نورستانی هم چنان 
که به  کشور دخیل هستند تقاضا می شود  که در روند سیاسی 
گذاشته  کمیسیون انتخابات حرمت  جایگاه و استقاللیت 
کمیسیون را به عنوان یک نهاد ملی و بی طرف در هیچ  و این 

کرده و تاخیر در برگزاری  دیگر مسوولیت قانونی خود را ادا 
این  قصور  ولسوالی ها  شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات 

کمیسیون نبوده است. 
گفت برگزاری  کمیسیون مستقل انتخابات هم چنان  رییس 
کمیسیون انتخابات نیست  انتخابات تنها از مسوولیت های 
که بر مبنای  بلکه در این راستا نهاد های دیگری هم هستند 

قانون مکلف به همکاری در روند انتخابات هستند. 
کمیسیون  که مربوط به این  گفت: »آنچه  یوسف نورستانی 
می شد، در زمانش انجام یافته است. پالن، بودجه مورد نیاز 
و تقسیم اوقات زمانی انتخابات را در زمان معین آن آماده 
و با نهاد های مسوول شریک ساختیم اما متاسفانه هیچ نوع 

گروه  وزیر امور خارجه افغانستان از نتیجه دومین نشست 
گفت  کرد و  کابل ابراز امیدواری  هماهنگی چهارجانبه در 
متحده  ایاالت  و  چین  دولت های  نمایندگان  حضور  با 
آید.  به دست  مطلوبی  نتایخ  نشست،  این  در  امریکا 
افغانستان  حکومت  و  »مردم  گفت:  ربانی  صالح الدین 
گروه،  این  مهم  عضو  دو  حمایت  به  که  دارند  اطمینان 
یعنی ایاالت متحده امریکا و چین قادر خواهیم بود روند 
که نتایج به موقع و مورد انتظار ما  کنیم  صلح موثری را آغاز 

گفتگوهای امروز شما  که  را در پی داشته باشد. امیدوارم 
گفتگوی صلح در آینده نزدیک مساعد  زمینه را برای آغاز 
که باید در هر مرحله این روند برداشته  گام های بعدی را  و 

شود، مشخص سازد.«
خ خطوط سر

نشست  دومین  در  که  گفت  هم چنین  خارجه  امور  وزیر 
جمله  از  راه«  »نقشه  تهیه  چهار جانبه،  هماهنگی  گروه 
راه«  او، »نقشه  به گفته   موضوعات مهم مورد بحث است. 

صالح الدین  ساخت.  خواهد  مشخص  را  سرخ  خطوط 
گفت: »یک نقشه راه موثر شاید روی پیش شرط های  ربانی 
اما خطوط سرخی  باشد،  نداشته  زیاد  تمرکز  سخت  گیرانه 
که برای پا ی بندی به آن ترسیم نموده تا از نتیجه بخش  را 
مردم  قربانی های  همه  به  احترام  و  صلح  روند  بودن 

افغانستان اطمینان حاصل شود.«
گروه هماهنگی  صالح الدین ربانی در آغاز دومین نشست 
که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود،  چهار جانبه 
گروه  که هرگاه این  هم چنین نسبت به طالبان هشدار داد 
بیشتری  انزوای  با  باشد،  تاخیر داشته  کرات صلح  در مذا
دولت  که  گفت  خارجه  امور  وزیر  شد.  خواهد  مواجه 
گفتگوهای  وارد  طالبان  با  نیت«  خلوص  »با  افغانستان 
کرات صلح،  گروه در آغاز مذا صلح می شود، اما تاخیر این 
گفت:  گروه است. آقای ربانی  به مفهوم به انزوا رفتن این 
به  چهار جانبه(  هماهنگی  )گروه  گروه  این  جمعی  »اراده 
تمایل  و  محور  نتیجه  صلح  روند  یک  از  قوی  حمایت 
از  استفاده  برای بحث روی  کستان  پا به ویژه  ما  همکاران 
که از به زمین  گروه هایی  همه ابزارهای الزم علیه آنعده از 
گذاشتن سالح و پیوستن به زندگی مسالمت آمیز خودداری 
بوده  امیدوار کننده  افغانستان  حکومت  برای  می کنند، 
کرد: »می خواهم به نمایندگی  کید  است.« وی هم چنین تا
طالبان  گروه های  همه   از  افغانستان  حکومت  و  مردم  از 
میز  به  پذیرفته  را  صلح  میز  به  ما  پیام  که  نماییم  دعوت 
به گونه  را  اختالفات  همه  بتوانیم  تا  یابند  حضور  گفتگو 
کنیم و آرزوی برحق و بجای مردم افغانستان  سیاسی حل 
که از حمایت قوی اعضای  برای رسیدن به صلح پایدار را 
محقق  است،  برخوردار  چهار جانبه  هماهنگی  گروه  این 
گفتگوها،  میز  به  آمدن  برای  تاخیر طالبان  هرگونه  سازیم. 
خواهد  بیشتر  انزوای  به  افغانستان  مردم  دید  به  را  آن ها 

برد.«
اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  کتر  دا همین حال،  در 
هماهنگی  گروه  اعضای  نشست  نتیجه  به  نسبت  نیز، 
که  کرده اما می گوید  کابل، ابراز امیدواری  چهار جانبه در 
کرات صلح به مفهوم توقف جنگ و مبارزه علیه  آغاز مذا
که روز  کشور نیست. آقای عبداهلل  گروه های تروریستی در 
افزود  می کرد،  صحبت  وزیران  شورای  جلسه  در  گذشته 
علیه  خود  جنگ  معنا«  تمام  »به  افغانستان  حکومت  که 

گروه های تروریستی را ادامه می دهد.

کشمکش های سیاسی خویش دخیل نکنند.« نوع 
روی  کمیسیون  این  گفت  انتخابات  کمیسیون  رییس 
ولسوالی ها  شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات  تقویم  جزییات 
تخنیکی ،  زمانی،  نظر  از  آن  عملیاتی  فعالیت های  که 

کار می کند.   مسلکی آماده شود، 
گفت: »ما از چالش هایی  در همین حال یوسف نورستانی 
گذشته داشتیم درس های خوبی آموختیم.  که در انتخابات 
و  کمبودها  تمام  آمده  به وجود  که  اصالحی  طرح  در 
رای دهندگان  فهرست  تهیه  جمله  از  تخنیکی  کاستی های 
طرح  این  که  بوده  شامل  رای گیری  کز  مرا متوازن سازی  و 

اصالحی به دولت پیشنهاد شده است.«
که  کرد  کید  کمیسیون مستقل انتخابات هم چنان تا رییس 
ادامه می دهد  کار خود  به  کامل  با استقالل  کمیسیون  این 
و حق مداخله در امور انتخابات را به هیچ فرد و یا نهادی 
روند های  در  شفافیت  تامین  برای  گفت  وی  نمی دهد. 
ابتکار  نوع  هر  از  انتخابات  در  مردم  مشارکت  و  انتخاباتی 

کرده و در این راستا تالش خواهد ورزید.  استفاده 
روند  در  که  فردی  هر  با  که  کرد  کید  تا هم چنان  وی 
قانونی  برخورد  کند  مداخله  مغرضانه  به شکل  انتخابات 

گرفت. صورت خواهد 
روز  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  حال  همین  در 
کمیسیون  مسووالن  از  وزیران  شورای  جلسه  در  دوشنبه 
برده  نام  کمیسیون  این  قبلی«  »مدیران  به عنوان  انتخابات 
جدید  مدیران  مدیریت  تحت  آینده  انتخابات  که  گفت 

کمیسیون های انتخاباتی برگزار خواهد شد.
از  نیز  انتخاباتی  اصالح  گفت  هم چنان  عبداهلل  عبدااهلل 
که از  بحث های داغ روز است. مردم از مدیریت انتخابات 
که مدیریت سالم نداشتند  کمیسیون ها  سوی مدیران قبلی 
به  حکومت  و  است  اصل  یک  اصالحات  نگران  اند. 
از سوی  انتخابات  انتخابات متعهد است. مدیریت  اصل 
غیر مسووالنه  کسانی که  می گیرد.  صورت  جدید  کمیسیون 
گام برمی دارند جوابگوی  در مشوش ساختن افکار عمومی 

اعمال خود هستند.
هم چنین موسسه انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان، فیفا، 
را  انتخابات  کمیسیون  توسط  انتخاباتی  تقویم  اعالم  نیز 
کرده می گوید: »فیفا از اعالم تقویم  اقدام ناسنجیده توصیف 
کمیسیون  از سوی  پارلمانی و شوراهای ولسوالی  انتخابات 
انتخاباتی  اصالحات  انجام  فقدان  در  انتخابات  مستقل 
تمویل کننده  نهادهای  و  حکومت  با  هماهنگی  عدم  و 
و  ناسنجیده  را  کمیسیون  اقدام  این  و  کرده  تاسف  ابراز 
بیشتر  خدشه دارشدن  باعث  که  می داند  مغشوش کننده 

اعتماد مردم باالی نهادهای انتخاباتی می شود.«

نورستانی تاریخ تعیین کرد
عبداهلل: انتخابات آینده با مدیران جدید

وزیر خارجه:

تعهد قوی پاکستان
باعث دلگرمی ما شده است

 ظفرشاه رویی

یم حسینی    مر
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کند  گروهی صلح  با  باید  افغانستان  در حال حاضر 
بدبختی های  و  ویرانی ها  گذشته،  سال   10 طی  که 
بی شماری را در شهرها و قریه های افغانستان به وجود 
و  بریتانیا  امریکا،  که  است  حالی  در  این  آورده اند. 
در  نیز  چین  حتا  اند،  آن  خواهان  نیز  ناتو  کشورهای 
کار شده است. یک سال پس از  این زمینه دست به 
نیروهای  تلفات  کشور،  از  بین المللی  خروج سربازان 
خود  اوج  به  سرسام آوری  به شکل  افغانستان  امنیتی 
رسیده است. تنها در جریان نیمه نخست سال 2015، 
کشته و زخمی شده اند.  5000 شهروند ملکی افغانستان 
برعالوه، از سال 2009 به این طرف، نزدیک به 30000 
کشته و زخمی شده اند. هم چنان، در ماه  سرباز افغان 
گذشته تلفات غیر نظامیان به 57 درصد  سپتامبر سال 

کرده است. افزایش پیدا 
آنچه برای همه آشکار است، این که افغان ها بیش از 
کسی دیگر خواستار پایان جنگ اند. اما، برعکس  هر 
همکاران بین المللی افغانستان، صلح را به هر قیمتی 
 15 دست آوردهای  ندارند،  دوست  و  نمی خواهند 

گذشته را از دست بدهند. سال 
کشورهای  سوی  از  صلح  چهار جانبه  پروسه 
از  بعد  چین  و  امریکا  کستان،  پا افغانستان، 
شد.  گرفته  سر  از  دیگر  بار  زیادی  فراز و نشیب های 
گذشته در اسالم آباد  گفتگوها هفته  نخستین دور این 
کابل  کستان برگزار شد، و دور دوم آن روز دوشنبه در  پا

ادامه یافت.
کستان خواستار صلح یا تقسیم قدرت است؟ پا

برایند نشست چهار جانبه اسالم آباد انعکاس خوبی 
کستانی و غربی داشت اما نتوانست  در رسانه های پا
کند. در عین  کسب  حس اعتماد را در بین افغان ها 
چهار جانبه  گفتگوهای  میزبان  اسالم آباد  که  روزی 
مکتب  یک  در  کتی  را حمله  یک  اثر  بر  بود،  صلح 
سه  افغانستان،  خوست  والیت  در  دختران  ابتدایی 
و  گردیدند  مجروح  دیگر  تن  هشت  و  کشته  گرد  شا
از یک حمله انتحاری دیگر در جالل آباد جلوگیری 
ملی  امنیت  مشاور  عزیز  سرتاج  ضمن  در  گردید. 
کشور در نشست چهار جانبه،  کستان و نماینده این  پا
»شرایط  باید  افغانستان  دولت  که  کرد  کید  تا
آورده،  به وجود  صلح«  گفتگوهای  برای  مناسب 
کند. کند و طالبان را به صلح تشویق  »اعتمادسازی« 

هم چنان رییس جمهور غنی خواستار یک چارچوب 
»گردانندگان  بر  تمرکز  با  صلح  گفتگوهای  برای 
که  کستان خواست  جنگ« و به عبارت دیگر، او از پا
جنگ  از  خود  استراتژیک  اهداف  به  رسیدن  برای 

دومین نشست چهارجانبه برای ترتیب نقشه راه صلح دیروز در 
که نقشه راه صلح  کرده است  کابل پایان یافت. حکومت اعالم 
جلسات  در  و  است  کرده  ترتیب  افغانستان  منافع  مبنای  بر  را 
کستان، چین و امریکا در میان می گذارد.  چهارجانبه آن را با پا
کستان، چین و امریکا طرح های خود را  دارند  که پا روشن است 
و آن را با جانب افغانستان مطرح می کنند. انتظار افغانستان این 
کنند.  همکاری  به  وادار  را  کستان   پا امریکا،  و  چین  که  است 
کستان به رهبران طالبان  که ارتش پا افغانستان به این باور است 
کار و تجارت دارند،  کسب و  کستان زند گی،  که در شهر های پا
کره  یا رضا روی میز مذا زور  به  را  آنان  دسترسی دارد و می تواند 

بیاورد. 
اما در مورد ترتیب نقشه راه صلح، ارگ با جهت های سیاسی، 
با آن هم همه  جامعه مدنی و رسانه ها رای زنی نکرده است، اما 
کرده  کابل آن را ترتیب  که  که در نقشه راه صلح  به این باور اند 
جزو  که  آنانی  و  شهرنشین  تحصیل کرده،  قشر  مطالبات  است 
آن که  با  شود.  گرفته  نظر  در  می روند،  شمار  به  طبقه  متوسط 
فیسبوک و دیگر شبکه های اجتماعی ابزار استراتژیک سنجش 
آن  کمک  به  می توان  اما  نیست  افغانستان  در  عمومی   افکار 
دیگر  و  کابل  شهرنشین  طبقه  متوسط  مطالبات  از  کلی  تصویر 

شهرهای افغانستان به دست آورد. 
که در رسانه ها  کاربران فیسبوک و نظرات شهروندانی  کنش های  وا
تحصیل کرده  قشر  که  است  نشان دهنده  آن  می یابد،  بازتاب 
مشکلی  طالبان  شدن  سیاسی  با  مکتب خوانده  افغانستان،  و 
کنند  گروه طالبان، تشکیالت نظامی  خود را منحل  گر  ندارند. ا
و جنگ افزارهای خود را به سازمان ملل متحد بسپا رند و بعد از 
طریق ساختن یک حزب سیاسی وارد عرصه  سیاست افغانستان 
قشر  برای  صلح  تعریف  می کنند.  استقبال  آن  از  همه  شوند، 
سیاست  را  صلح  آنان  و  است  همین  مکتب خوانده  افغانستان 

مسالمت آمیز و خشونت پرهیز تعریف می کنند. 
جنگیده  طالبان  بعد  و  شوروی ها  برابر  در  که  تنظیم هایی  تمام 
را  از امضای سازش نامه  بن تشکیالت نظامی  خود  بودند، پس 
افغانستان،  جدید  اساسی  قانون  احکام  مبنای  بر  و  کردند  لغو 
کنند،  انتخابات  را  مسیر  این  هم  طالبان  گر  ا کردند.  سیاست 
شد.  خواهد  برگشت ناپذیر  افغانستان  پیشرفت  و  توسعه  روند 
در  باید  هم  افغانستان  دولت  و  ندارد  دیگری  بدیل  طرح  این 
که  کستان ایجاب می کند  برابر طرح های بدیل بایستد. منافع پا
با  افغانستان  مرزی  روستاهای  توافق  نامه صلح،  امضای  از  پس 
گروه های مسلح افراطی ضد دولتی  کستان هم چنان در اختیار  پا
کنند  باقی بماند. آنان می خواهند افغانستان سفید و سیاه ایجاد 
کم باشند و همیشه از افغاستان سفید  و خود بر افغانستان سیاه حا
باج بگیرند. به چنین چیزی باید دولت به  هیچ وجه تن ندهد. 
کابل آماده شنیدن  که  کند  کستانی حالی  دولت باید به هیات پا
کستان  پا امنیتی  نگرانی های  درک  و  اسالم آباد  حرف های 
کستان سیاست حمایت از عناصر  که ارتش پا است، به شرطی 
چتر  باید  کستان  پا بگذارد.  کنار  را  افغانستان  در  دولتی  ضد 
برافراشته  کشور  آن  شهرهای  در  طالبان  برای  که  را  حمایتی ای 
نگرانی هایش  افغانستان  مردم  و  دولت  با  بیاید  و  بردارد  است 
برای  دولتی  ضد  عناصر  و  طالبان  از  حمایت  کند.  مطرح  را 
از  مانده  برجا  معضالت  و  امنیتی  نگرانی های  به  پاسخگویی 
کل منطقه و جهان  که  دوران استعمار، سیاست اشتباهی است 
امریکا  و  چین  کشورهای  به  باید  دولت  می سازد.  بی ثبات  را 
از  از سیاست حمایت  تا  را وادار سازند  کستان  پا که  هم بگوید 
عناصر ضد دولتی در افغانستان دست بکشد و نگرانی هایش را 
ادامه  هم چنان  سیاست  این  گر  ا سازد.  مطرح  کابل  با  مستقیما 
کابل را به پیش ببرد، اثرات  یابد و اسالم آباد بازی اغفال سازی 

گوار خواهد بود.  آن بر امنیت جهانی و منطقه ای نا

کستان  نیابتی در افغانستان بپرهیزد. از سوی دیگر، پا
کنترول را باالی دولت  کرده است، تا بیشترین  تالش 
افغانستان  از  کشور  این  باشد.  داشته  افغانستان 
سازد  فراهم  کستان  پا برای  را  فضایی  که  می خواهد 
کند. این در حالی است  تا با رقیب خود هند مقابله 
کستان چالشی  پا برای  قدرتمند  افغانستان  که، یک 
که موجودیت  بزرگ به حساب می رود. به خاطری 
کستان را از رسیدن به منابع طبیعی و  کشوری پا چنین 
بازارهای آسیای میانه باز می دارد. هم چنان اسالم آباد 
به عنوان خط  را  که خط دیورند  کابل می خواهد  از 

رسمی مرزی به رسمیت بشناسد.
که  تغییر داد  به »مصالحه«  را  واژه »صلح«  کستان  پا
نمایند گان  با  تا  کابل است  بر  فشار  نشان دهنده  این 
از  کند.  موافقت  قدرت  تقسیم  برای  اسالم آباد 
فهرست  در  دیگر  از خواست های  یکی  دیگر،  سوی 
انعکاس دهنده  که  است  نهادی  تشکیل  اسالم آباد، 
آینده،  در  نه  و  حاال  نه  باشد.  طالبان  ایدیولوژی 
خط  باره  در  واحد  تصمیم  بتواند  افغانستان  دولت 
در  بریتانیایی  یک  توسط  که  خطی  بگیرد.  دیورند 
جنگ دوم افغان و انگلیس در سال 1889 به وجود 
آمد. مشکل این خط بعد از استقالل هند و تشکیل 
کستان در سال 1967، در حال حاضر برای  شدن پا
دولت افغانستان به موضوع حیثیتی بدل شده است.

کشور با هند افغانستان و رابطه این 
افغانستان  با  هند  روابط  کنترول  خواستار  کستان  پا
هند  کنسولگری های  با  کستان  پا مخالفت  است، 
خواسته  این  مظاهر  از  یکی  افغانستان  والیات  در 
استقالل  برابر  در  آشکار  تخلف  این  که  است، 
آشکار  گونه  به  رییس جمهور غنی  افغانستان است. 
قبول  قابل  هرگز  دخالت  چنین  که  کرده  روشن 
استقالل  که  است  گفته  مکرر  به طور  او  نیست. 
و  نیست  کره  مذا قابل  افغانستان  اساسی  قانون  و 
غنی  نمی باشد.«  اساسی  قانون  با  مساوی  »صلح 
که دو فصل  هم چنان به افغان ها اطمینان داده است 
که در باره ساختار حکومت،  نخست قانون اساسی 
حقوق اساسی اتباع و وجایب دولت می باشد، قابل 
کره نمی باشد. تساوی حقوق زنان، آزادی بیان،  مذا
و  احزاب  تشکیل  حق  انسان ها،  زندگی  مصونیت 
که  ارزش هایی اند  میان  در  تحصیل  حق  و  نهادها 
به   1990 دهه  در  روایی شان  حکم  زمان  در  طالبان 
کنونی شان نیز عدم باور به  آن ها باور نداشت و رفتار 

آن ها را نشان می دهد.
کستان در نشست چهار جانبه اسالم آباد،  پا زمانی که 

درباره ایجاد »فضای مناسب« برای طالبان چانه زنی 
را  افغانستان  رسانه های  خبرهای  سرخط  می کرد، 
اعمار 63 مکتب جدید در والیت سرپل، فراغت 300 
زنان  و رهبری  برنامه توسعه مدیریت  از  بانوی جوان 
زمستانی  برنامه  دور  ششمین  برگزاری   ،USAID از 
که  جوان  هزاران  حضور  و  موزیک  ملی  انستیتوت 
کابل رفته  کرکت به فرودگاه  برای استقبال از تیم ملی 
بودند را تشکیل می داد. در زمان طالبان دخترها حق 
کن  اما در  حضور  از  و  نداشتند،  را  مکاتب  به  رفتن 
عامه محروم بودند و پسرها از انجام دادن ورزش منع 
شده بودند، موسیقی منع شده بود بنا با در نظر داشت 
چنین شرایط افغان ها نمی خواهند بار دیگر به زندگی 

گردند. سیاه دوران طالبان باز 
»رهبری  بر  اسالم آباد  چهار جانبه  نشست  بانی 
دارد.  کید  تا افغانستان  دولت  توسط  گفتگوها« 
آجندای  در  مدت ها  از  مساله  این  حقیقت،  در 
که  زمانی  امریکا  است.  داشته  قرار  امریکاییان 
خاتمه  افغانستان  در  خود  جنگ  به  گرفت  تصمیم 
گفتگوهای صلح  برای  زمان تالش ها  در عین  دهد، 
آن فضایی  کنار  در  باشد  توانسته  تا  کرد،  آغاز  نیز  را 
موفق  پروسه  این  باشد.  آورده  به وجود  ثبات  برای  را 
از  که بعد  بود  باور  این  به  کستان  پا نبود به خصوص 
مردم  و  برای دولت  ایجاد مشکالت  و  مدت ها صبر 
افغانستان، به ویژه بعد از خروج نیروهای بین المللی 
افغانستان  در  خود  اهداف  به  بتواند  افغانستان،  از 
صلح  نام  تحت  گفتگوهای  در  شرکت  یابد.  دست 
کتیک های برای طفره  و مصالحه از سال 2010 تنها تا

کستانی ها بود. رفتن از سوی پا
کرد؟ آیا طالبان از قدرت صرف نظر خواهند 

ضعیف  و  فروپاشی  برای  نیز  اسالم آباد  است  ممکن 
ساختن حکومت وحدت ملی غنی و رییس اجرایی 
که  کرده باشد. در حالی  عبداهلل عبداهلل حساب باز 
کنون بهای سنگینی  رییس جمهور افغانستان همین ا
کشور می پردازد.  کستان در داخل  را از آغاز آشتی با پا
نداده اند.  نتیجه  گفتگوها  آن که  از  بعد  به خصوص 
این  از  بیش  کابل  در  سیاسی  شکننده  فضای  بنا، 
جایی برای امتیاز انحصاری ندارد. افغانستان دیگر 
مسلما،  کند.  مدارا  این  از  بیش  که  نیست  آماده 
کستان نیز دیگر دلیلی برای مصالحه ندارد. شمار  پا
گروه های قدرتمند طالبان به شمول شبکه  زیادی از 
بدهند.  دست  از  را  قدرت  نیستند  حاضر  حقانی 
بنابراین چشم اندازی برای واشنگتن برای افغانستان 

چندان رضایت بخش نیست.
کشور  این  جلوگیری  و  افغانستان  در  جنگ  پایان 
گروه های  برای  پرش  سکوی  به  شدن  تبدیل  از 
پالیسی ها  در  قوی  تغییر  یک  نیاز مند  تروریست، 
باید  منطقه  در  قدرت  توازن  این که  نخست  است. 
اهداف  یک  با  نیز  امریکا  و  شود  گرفته  نظر  در 
تروریسم  ضد  بر  نبرد  به  دیگر  بار  روشن  استراتژیک 
سال   15 از  بعد  امریکایی  جنراالن  مطمینا  برگردد. 
تجربه، می توانند استراتژی موثر جنگی را طرح ریزی 
در  نباشد.  نمایشی  لشکر کشی های  نیازمند  که  کنند 
عین زمان، ایاالت متحده امریکا باید سیاست مبهم 
کستان و حتا چین و هم پیمانان دیگر  خود در قبال پا
را تغییر دهد. برعالوه از مسیر سازمان ملل متحد نیز از 
کستان و استفاده از تحریم ها، به تعلیق در  فشار بر پا
کند. با این  کمک ها به عنوان تهدید استفاده  آوردن 
همه، رییس جمهور اوباما هنوز هم یک چانس دارد 
پایان  آبرومندانه  افغانستان  درازمدت  جنگ  به  که 

کنار برود. بدهد، قبل از آن که از قدرت 
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  فردوس 

ختم جنگ،
اما نه به هر قیمتی

تعریف صلح 
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در جامعه بسته مانند 
افغانستان فیسبوک مانند 

دوا، درد هزاران زن 
و دختر را درمان کرده 

است. زنان به طور عموم 
درد شان را در درون خود 
حل می کنند. مثال وقتی 
داکتر از مادر شوهرم 

پرسید، وقتی که جگر خون 
می شوی چه می کنی؟. با 
بسیار خون سردی جواب 

داد » قورت می دهم!«. به 
نظر من فیسبوک توانسته 

است همدرد و دوست 
خوبی برای بسیاری از 

زنان باشد تا آن درد های 
را که قورت نداده اند،  با 

دیگران شریک کنند.

حس  و  دوستانه  رابطه های  ایجاد 
حضور اجتماعی

دوامدار  قربانیان  تنها  نه  افغان  زنان 
هستند  و  بودند  داخلی  جنگ های 
»فرهنگ  قربانی  اغلب  آن ها  بلکه 
بسته« که در آن هویت زنان وابسته 
زنان  می باشند.  نیز  است،  مردان  به 
نام های  به  عموم  به صورت  افغان 
خانواده،  اوالدا،  )سیاه سر،  مثل 
خانم  هم  یا  و  فالنی،  مادر  خانه، 

فالنی( عنوان می شوند. 
اقتصادی،  اجتماعی،  نیازهای 
به صورت  زنان  روانی  و  حقوقی 
و  جامعه  سوی  از  تنها  عموم 
خانواده ها تعیین می شود. هویت زن 
افغان همیشه مرتبط به یک شخص 
دیگر است. مردان خانواده ها همیشه 
نمایند گی  زنان شان  هویت  از 
مسما  فیسبوک  حساب  می کنند. 
برگرفته  هم  افغان  زنان  جعلی  یا  و 
حقیقت  این  است.  موانع  همین  از 
که  است  دلیل  این  به  معموال 
که  دارند  هراس  زنان  از  بسیاری 
برای  که  محدودی  دایره  از  مبادا 
آن ها تعیین شده است، پا بیرون گذارند و کسی هویت 
اصلی آن ها را بداند و خانوادهای شان الیه ی بیشتری از 

موانع را برای زنده بودن شان اضافه کنند. 
زنان مثل هر انسان نیاز دارند با دیگران در ارتباط باشند 
دختران  نوین  نسل  باشند.  اجتماعی  دارند  دوست  و 
می کنند.  نرم  دست و پنجه  مشکالت  این  با  بیشتر  ما 
محدودیت های  شده  ذکر  مشکالت  بر  بنا  افغان  زنان 
بیشتر برای دسترسی و استفاده از فناوری اطالعات و 
ارتباطات دارند. عدم دسترسی و استفاده از تکنالوژی 
در سنت رفتاری، فرهنگی، و مذهبی افغانی ریشه دارد. 
نیست  همه  برگیرنده  در  ادعا  این  که  داد  تذکر  باید 
و تنها مربوط به شرایط و حاالت خانواد گی می شود. 

بلندترین  در  دختران شان  که  استند  خانواده هایی 
مقامات دولتی و اجتماعی حضور فعال دارند. تعدای 
زیادی از این زنان با اسامی  اصلی شان حساب فیسبوک 
دارند. مهم این جاست که آن ها نوع استفاده این ابزار 
همین  به  آگاه اند.  نیز  آن  پیامدهای  از  و  می دانند  را 
اجتماعی  رسانه های  می کنند.  استفاده  دلیل هوشیارانه 
همیشه خطرناک و ناامن محسوب می شوند چون هیچ 

و  مجازی  اذیت  و  آزار  از  ممانعت  برای  قوانین  نوع 
استفاده کنند گان  شخصی  معلومات  ساختن  شریک 
وجود ندارد. به طور عموم زنان کاربران آسیب پذیرتر 
شبکه های اجتماعی اند و بسیاری زنان در سر تا سر دنیا 
قرار  اجتماعی  رسانه های  طریق  از  جنسی  آزار  مورد 
گرفته اند و در نهایت دست به خود کشی زده اند. چون 
که  تصاویری  همه  و  پست  چت،  شخصی،  معلومات 
کاربران در فیسبوک شریک می سازند، درون سیستم 
حذف  امکان  دوباره  و  می شود،   ثبت  دیتابیس  یا  و 

شدنش وجود ندارد. 
معلومات  آن   روی  کنترولی  نوع  هیچ  دیگر  کاربر ها 
حذفش  صفحه مان  از  باشیم  خواسته  اگر  حتا  ندارند. 
فیسبوک  دیتابیس شرکت  در  اطالعات  هم  باز  کنیم 
به  باقی می ماند و می تواند در هر زمان هک شود، و 
خطرناک تر  عمل  این  شود.  گذاشته  عامه  دسترس 
روابط  گرو  در  مردم  آینده  چون  است  اتوم  بمب  از 
رسانه های  ناامنی  روی  اگر  است.  خانواد  گی شان 
در  است،  ممکن  روز  شاید یک  نشود  کار  اجتماعی 
جهان مانند یک چیزی مثل بمب هسته ای منفجر شود 
در  همگانی  اطلالعات  همین  از  ناشی  انفجار  آن  که 
مورد زندگی و رفتارهای خصوصی مردم خواهد بود.

در  حتا  است.  مهم  فیسبوک  از  استفاده  نوع  بنابراین، 
از  استفاده  امریکا و کانادا، مردم در  مانند  کشورهای 
این  که  می کنند  احساس  چون  حساس اند،  فیسبوک 
ابزار به شدت ناامن است. با در نظرداشت حقایق فعلی 
و جامعه بسته افغانی این حقیقت قابل درک است. به 
همین دلیل است که مردم حساب های جعلی فیسبوکی 
مردم  از  بسیاری  که  دالیل  از  یکی  بنابراین،  دارند. 
بلکه  افغانستان  در  تنها  نه  فیسبوک  استفاده  از  آگاه 
در جهان خود داری می کنند همین است که آن ها از 
پیامدهای ناگوار استفاده رسانه های اجتماعی آگاه اند 
و فیسبوک را تنها برای مقاصد رسمی  استفاده می کنند 
برداشت  افغانستان  در  شخصی.  تماس های  برای  نه 
از زنان و مردان فیسبوک  این است که بسیاری  عامه 
پیدا کردن  یا  و  اهداف عاشقانه  یا  و  برای آشنایی  را 
دوستان غریبه و شریک کردن احساسات خود استفاده 
می کنند. ولی ادعای من این است که فیسبوک برای 
و  معلومات  شریک سازی  برای  خوبی  فضای  خانم ها 

اجتماعی شدن ایجاد کرده است.
بسیار  و  خانگی  شخصیت های  عموم  به طور  زنان 
اجتماعی  ستدهای  و  داد  رفته اند.  حساب  به  پوشیده 
آنان تنها در محوطه و دایره کسانی که روزمره با آن ها 
در ارتباط استند، محدود می باشد. بعد از بررسی تقریبا 
۱۰۰۰ پست در طول ۴ ماه گذشته از دوستانم، دریافتم 
که ۲۰۰ پست آن ها تصاویر دست پخت های شان بود 
بسیار  که یک چیز خیلی عادی و روزمره است ولی 

توانسته است، خانم ها را اجتماعی کند. .
وظیفه  و  است  زنانه  کار  یک  افغانستان  در  آشپزی 
زنان به حساب می رود. زنان برای انجام این کار هیچ 
تمجید.  و  تعریف  حتا  نمی کنند.  دریافت  پاداش  نوع 
لحاظ  از  تمجید  و  تعریف  یا  و  ستودن  از  منظورم 
وقتی  یعنی  است.  روحی  و  ذهنی  معنوی،  عاطفی، 
خانمی  آشپزی می کند، کسی دست پختش را تعریف 
نمی کند، چون از دیدگاه جامعه ما این کار روزمره و 
وظیفه آن هاست و نیازی برای تعریف و تمجید ندارند. 
هر انسان نیاز به عاطفه و لطافت دارد. از ارزش دادن 
خانمی  لباس  وقتی  می برد.  لذت  حضور اش  حس  و 
جدیدی می پوشد، اگر کسی برایش تبریکی بدهد و 
یا ازش تعریف کند که خانم... . امروز خیلی قشنگ 
شدی، او از لحاظ روانی به یک نوع تسکین عاطفی و 

روحی می رسد. 
در جامعه بسته مانند افغانستان فیسبوک مانند دوا، درد 
هزاران زن و دختر را درمان کرده است. زنان به طور 
مثال  می کنند.  حل  خود  درون  در  را  درد شان  عموم 
وقتی داکتر از مادر شوهرم پرسید، وقتی که جگر خون 
می شوی چه می کنی؟. با بسیار خون سردی جواب داد 
است  توانسته  فیسبوک  من  نظر  به  می دهم!«.  » قورت 
همدرد و دوست خوبی برای بسیاری از زنان باشد تا 
آن درد های را که قورت نداده اند،  با دیگران شریک 
فیسبوک  در  را  دست پخت شان  تصاویر  زنان  کنند. 
از  را  خود  عاطفی  نیاز  تمامی   و  می سازند  شریک 
آن طریق، پاسخ می گویند. کاربران زن فیسبوک در 
نیستند.  افغانستان، همه در یک سطح فکری و علمی 
سطح  به  هم  بعضی ها  و  دکتورا  سطح  به  بعضی ها 

خانم های خانه هستند. 
ادامه دارد...
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خواهم  بحث  آن  روی  یک  یکا 
آمار  اکادمیک،  به  طور  کرد. 
در  فیسبوک  زن  کاربرهای  دقیق 
فیسبوک  ندارد.  وجود  افغانستان 
در  علمی   بحث  قابل  پدیده  تازه 
یعنی  است.  شده  غربی  کشورهای 
مدت دراز را نیاز خواهیم داشت تا 
مقاله های علمی  در مورد فیسبوک 
مورد  در  هم  آن  و  باشیم  داشته 
استفاه زنان آسیایی. اما در افغانستان 
در  فیسبوک  نقش  روی  بحث 
بی مورد  شاید  افغان  زنان  زندگی 
برای  شود.  پنداشته  بی ارزش  و 
و  فرهنگی  اجتماعی،  کارشناسان 
و  نویسند گان  از  بسیاری  برای  حتا 
فعاالن مدنی در افغانستان فیسبوک 
به  بحث  قابل  و  جدی  ابزاری 

حساب نمی رود. 
که  گفت  می توان  کل  به صورت 
جدی  چیزی  فیسبوکی  گفتمان 
همه  چون  نیست،  بحث  قابل  و 
شریک  سطح  در  را  فیسبوک 
روزمره  اتفاقات  و  تصاویر  ساختن 
ادعا  این  البته  می دانند.  زندگی 

عده ای  چون  نمی کند.  صدق  نخبه ها  از  برخی  برای 
هستند که از فیسبوک منحیث یک وسیله خوب برای 
بحث و تبادل نظر سیاسی و فرهنگی استفاده می کنند. 
جایگاه  افغانستان  در  فیسبوک  من-  ادعای  از  غرض 
اجتماعی خود را هنوز هم دریافت نکرده و بحث های 
فیسبوکی جدی گرفته نمی شود- این است که فرهنگ 
پابرجا در این سرزمین هنوز هم زمینه استفاده درست 
تکنالوژی مثل فیسبوک را ایجاد نکرده است. من چند 
سالی است که فیسبوک دارم و گاه نا گاه آن را فعال 
و غیر فعال می کنم. همین طور متوجه شده ام که کسانی 
را  فیسبوکی شان  حساب  گاه گاهی  که  استند  زیادی 
این  می گردند.  بر  دوباره  مدتی  از  بعد  ولی  می بندند 
اتفاق بیشتر بر می گردد به خانم ها که در برخی موارد 

با یک حساب کاربری نو بر می گردند.
پرداختم  آن  جواب  به  نوشتار  این  در  من  که  سوالی 
نقشی در زندگی روزمره  فیسبوک چه  است که  این 
زنان افغان بازی می کند؟ هرچند برای جواب علمی  و 
اکادمیک به این سوال باید تحقیق مفصل انجام داد، اما 

این مقاله پاسخ کلی به این سوال است. 

به  نسبت  نامطلوب  اجتماعی  و  فرهنگی  نگرش های 
مشارکت زنان در زمینه های علم، فن آوری، دسترسی 
از  استفاده  برای  محدودیت  تکنالوژی،  از  استفاده  و 
است.  کرده  ایجاد  افغان  زنان  برای  را  فرصت ها  این 
که  تنها  نه  افغانستان  در  زنان  اجتماعی  مشارکت  از 
فرهنگی  دیگر  موانع  بسیار  با  بلکه  نمی شود،  استقبال 
نیز تالش می شود زنان را به چالش بکشند. بدون شک 
انسان از زمان تولد تا دم مرگ، نیاز به اجتماع و روابط 
توانسته  فیسبوک  فعلی،  وضعیت  در  دارد.  اجتماعی 
زنان  بودن دختران و  اجتماعی  برای  دریچه ای خوب 
افغانستان باشد. فیسبوک یک شبکه اجتماعی مجازی 
که  نام  هر  با  می توانند  استفاده کنندگان  که  است 
دل شان بخواهد ثبت نام کرده و با ایجاد یک پروفایل 

فعالیت داشته باشند. 
با دوستان،  پیام و تماس  آپلود عکس، ویدیو، ارسال 
شبکه  این  کاربردهای  جمله  از  همکاران  و  خانواده 
قرار  آن  استفاده کننده  اختیار  در  که  است  اجتماعی 
می گیرد. در کنار این که فیسبوک توانسته تعداد زیاد 
مردم را از هر نقطه جهان با هم وصل بسازد، هم چنان 
اجازه داده است که هر شخص یا پروفایل هویت های 
جعلی داشته و بتواند به نام و عکس اصلی یا جعلی با 
تعداد زیادی در ارتباط باشد. دنیای مجازی فیسبوک 
بنابر  که  کرده  ایجاد  کسانی  برای  را  خوبی  زمینه 

مشکالت خاصی حضور اجتماعی ندارند. 
در حال حاضر هزاران تن از دختران جوان و خانم های 
در  حقیقی  و  اسامی مستعار  با  افغانستان  شهروند 
فضاهای آنالین و شبکه فیسبوک فعال اند و با دوستان 
و آشنایان شان در اطراف جهان در تماس هستند. این 
کاربران در هر ساعت هزاران پیام و عکس با هم دیگر 
در این شبکه شریک ساخته و از تجارب هم دیگر آگاه 
ناامنی  و  عواقب  از  کاربرها  این  از  بسیاری  می شوند. 
این سایت ها با خبر اند اما شاید بسیاری ها از این پیامدها 
آگاه نیستند و نیازی به دانستن آن حس نمی کنند. فعال 
بودن این کاربرها نمایانگر نیاز برای تغییر در اجتماع ما 
است. یعنی باید تحقیق علمی صورت گیرد تا دانست 
که حساب های کاربری جعلی در فیسبوک چه چیزی 
را بیان می کند؟ دالیل خاصی می تواند باعث این عمل 
معاشرت  در  اطمینان  عدم  و  استرس  می تواند  شود، 
اجتماعی باشد و یا فرهنگ مرد ساالرانه، و یا هم دالیل 
شخصی و خانوادگی. این مساله پیچیده تر از آن است 

که در این مقاله کوتاه خالصه شود. 
مرکز توجه این نوشته بحث ابتدایی روی نقش مثبت 
که  است  افغان  زنان  روزمره  زندگی  در  فیسبوک 

نقش فیسبوک
در زندگی روزمره زنان افغان

 رویا غرجی 

 قسمت اول

ACKU
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موسیقی دلخواه خویش را فرا گیرند.
در همین حال فردوس ده ساله که مصروف فراگیری تبله 
می باشد، می گوید: »از یک سال به این سو دو قاعده تبله را 
یاد گرفته ام. زمانی به تبله عالقه مند شدم که پدر کالنم آن 
را می نواخت. من نیز عالقه مند شدم تا تبله را یاد بگیرم و 

همین اکنون صنف پنجم مکتب موسیقی می باشم.« 
را می شنود خیلی  تبله  زمانی که صدای ضرب  او  به گفته 
از  یکی  آینده  در  می خواهد  و  می کند  آرامش  احساس 
نیز  آواز  و  شده  افغانستان  نواز های  تبله  معروف ترین 

بخواند. 
در همین حال، ابشیک ادیکاری یکی از آموزگاران آله 
از کشور  »من  می گوید:  سرود  بخش  و  تار  سه  موسیقی 
هندوستان برای یکسال در این انستیتوت موسیقی آمده ام 
تدریس  را  سرود  بخش  و  تار  سه  آله  شاگردان  برای  تا 
افغانستان  به  آمدنم  از  ماه  شش  مدت  که  اکنون  کنم. 
وجه  بهترین  به  شاگردان  تا  است  این  خواستم  می گذرد 

ممکن این موسیقی را فرا گیرند.«
آموزگاران  از  دیگر  یکی  با  همکاری  در  فعال  تا  که  او 
تحت  را  دانش آموز   11 ادیکاری  مورچانا  نام  به  هندی 
می گوید:  گرفته اند،   سرود  بخش  و  تار  سه  آله  تمرین 
آله  این  فراگیری  عرصه  در  پسران  به  نسبت  »دختران 
و  یاد می گیرند  پیش قدم می باشند، چون زودتر  موسیقی 

با دقت آن را پیش می برند.« 
میان  موسیقی  گیری  فرا  در  ادیکاری،  ابشیک  به گفته 
شاگردان افغانستان و هندوستان زیاد تفاوت وجود ندارد، 
اما در افغانستان شاگردان بیشتر می خواهند موسیقی راگ 

بیروی و پیلو را یاد بگیرند.
این در حالی است که همین اکنون بیش از 200 دانش آموز 
مصروف فراگیری انواع آالت موسیقی شرقی و غربی در 

این انستیتوت می باشند. 

ملی  عمومی انستیتیوت  مدیر  سرخوش،  محمد مراد 
دانش آموز   205 اکنون  »همین  می گوید:  افغانستان 
مصروف فراگیری آالت موسیقی شرقی و غربی در این 
انستیتوت می باشند که از جمله این دانش آموزان 55 تن 

آن دختر اند و متباقی آن پسر می باشند.«
به گفته او، شرایط پذیرش در این انستیتوت این است که در 
آغاز یک امتحان عمومی از کسانی  که ثبت نام می کنند، 
به  عالقه مندی  و  استعداد  تست  از  بعد  و  می شود  گرفته 
موسقی شاگردان می توانند به این جا راه یابند. افراد واجد 
این جا  در  الی چهارده  از صنف چهار  می توانند  شرایط 
باید  فراگیری آله های موسیقی  درس بخوانند و در کنار 
نصاب  کنند.  تعقیب  نیز  را  معارف  درسی  منظم  نصاب 

تعلیمی  این انستیتوت ده ساله می باشد.
در  این انستیتوت دو دیپارتمنت یعنی دیپارتمنت موسیقی 
غربی و دیپارتمنت شرقی وجود دارد که در هر کدام از 
می شود.  تدریس  موسیقی  مختلف  آله های  دیپارتمنت ها 
آموزگاران  بیشتر  غربی  موسیقی  آالت  آموزش  در 
خارجی نقش دارند و در موسیقی شرقی هم آموزگاران 

خارجی و هم افغانی مصروف آموزش می باشند.
این  دانش آموزان  برعالوه  اکنون  »همین  می گوید:  او 
انستیتیوت، به تعداد اضافه از چهل دختر در کورس های 
زمستانی مصروف فراگیری آالت موسیقی می باشند. نظر 
زیادی اند  دختران  میزبان  انستیتوت  این  قبل  سال های  به 
می کنند.  مراجعه  جا  این  در  ثبت نام  به خاطر  روزانه  که 
 25 هرات،  والیت  از  دانش آموز   20 تعداد  به  ضمن  در 
 20 و  کابل  دانشگاه  هنرهای  ازدانشکده  دانش آموز 
دانش آموز از کورس آغا خان کابل می باشند که همین 
اکنون مصروف فراگیری آالت موسیقی در این انستیتوت 

می باشند.«
از سال 2010 تا کنون که مکتب موزیک به انستیتوت ملی 
ارتقا کرد، چهار دوره فارغ داده است و در این چهار دوره 

حدود 30 شاگرد از بخش های مختلف فارغ شده اند.
تعداد  فراغت،  دوره  چهار  این  در  چرا  این که  علت  وی 
فارغین محدود بوده است می گوید: »نظر به شرایط جنگی 
و فرار جوانان از مرز ها سبب شده است تا جوانان به انحای 

مختلف ترک تحصیل دهند.« 
موسیقی  دیپارتمنت  به  جوانان  هرچند  به گفته سرخوش، 
غربی بیشتر عالقه مند اند و رجوع می کنند، اما پالیسی این 
انستیتوت این است که باید توازن در نظر گرفته شود و به 
خاطر زنده نگهداشتن موسیقی اصیل سنتی شاگردان در 
آله  یک  تا  مکلف اند  غربی  موسیقی  آله  فراگیری  کنار 

موسیقی شرقی را نیز فرا گیرند.
ملی  انستیتوت  دست آورد های  مورد  در  سرخوش  آقای 
موسیقی می گوید: »این انستیتوت دست آورد های زیادی 
ملی  انستیتوت  از جمله  است  داشته  اخیر  در سال های  را 
برای  را  اول  جایزه  جاری  سال  در  افغانستان  موسیقی 
هویی  ون  جایزه  کرد.  دریافت  آموزشی  ابتکارات 
همه ساله برای ابتکارات آموزشی از جانب یونسکو اعطا 
می گردد که در میان شمار زیاد کشورهای جنوب آسیا و 

اقیانوسیه کاندید بودند.«
این که در عرصه  انستیتوت ضمن  این  به گفته مسووالن، 
فعالیت می کند، در  برای دانش آموزان  آموزش موسیقی 
کنار آن برنامه های تولیدی نیز دارند، این برنامه ها تشکیل 
آرکستر ها، گروه های موسیقی و نیز ساخت سرود اطفال، 
سرود زن، سرود معارف، سرود صلح و غیره نیز می باشد. 
توسط  که  می باشد  دختران  آرکستر  آرکسترها،  از  یکی 

یکی از دختر خانم ها رهبری می گردد.

دو دست سفید که ناخن های نیمه بلند آن با رنگ جگری 
تیره زینت داده شده بود، همگام با ضرب های مشخص، 
را  انگیزی  دل  صدای  و  بودند  آمده  رقص  به  تبله  روی 
انگشتان  رقص  می کرد.  پخش  کوچک  اتاق  فضای  در 
می شد.  تندتر  و  تند  هر از گاهی  و  داشت  ادامه  هم چنان 
نیز وجود داشت که مردی  تبله دیگر  آن سو یک جفت 
میان سال مصروف نواختن آن بود و می خواست هنرش را 

به دختر 20 ساله یاد دهد. 
سه  موسیقی  آله  آموزش  به  مربوط  که  دیگر  صنف  در 
تار  سه  آموزش  مصروف  هندی  آموزگار  دو  است،  تار 
این شاگردان  از  بودند. یکی  از دانش آموزان  به تعدادی 
آله  فراگیری  مصروف  تمام  جدیت  با  که  بود  دختری 
سه تار نزد آموزگاران هندی اش بود. به همین ترتیب در 
به چشم  نیز  دو طرف دهلیز صنف های متعددی دیگری 
می خوردند که در آن موسیقی های شرقی و غربی تحت 

نظر استادان داخلی و خارجی آموزش داده می شد.
هرچند دهلیز های طویل ساختمان انستیتوت ملی موسیقی 
گاه  اما  می بردند،  سر  به  مطلق  خاموشی  در  افغانستان 
گاهی با باز شدن دروازه یکی از صنف ها، صدای دلنشین 
یکی از آله های موسیقی گوش ها را نوازش می داد. همه 
صنف های این انستیتیوت با سیستم ضد صدا )جلوگیری 

از نفوذ صدا به خارج( مجهز اند. 
دوازدهم  صنف  دانش آموزان  از  رحیمی  یکی  هما 
در  »من  می گوید:  افغانستان  موسیقی  ملی  انستیتوت 
صنف  از  را  هنر  این  و  می خوانم  درس  تار  سه  رشته 
نظر آموزگاران داخلی و خارجی  این سو تحت  به  هفت 
برگزیده ام. اکنون دو آموزگار از کشور هندوستان به این 
صنف آمده اند تا ما را در فراگیری سه تار و سرود کمک 

کنند.«
او در مورد شیوه دید مردم نسبت به نوازنده زن می گوید: 
می باشد،  متفاوت  زن  نوازنده  به یک  نسبت  جامعه  »دید 
در بسیاری از موارد برخی از افراد به حدی تنگ نظر و 
دید بسته دارند که اصال ذهن شان هنر زن را در موسیقی 
دیگر  موارد  از  برخی  در  اما  نمی تواند،  کرده  برداشت 
تشویق  راستا  این  در  را  ما  که  می شوند  پیدا  نیز  افرادی 
آنان  و  می باشد  خانواده ام  نیز  مشوقم  چنانچه  می کنند. 

می خواهند من نوازندگی را با جدیت تمام ادامه دهم.«
او می گوید که صدای موسیقی برایش آرامش می بخشد 
و یگانه چیزی که او را آرام می سازد سه تار می باشد و در 

این راستا دست آورد های نیز داشته است. 
موسیقی  آله  بخش  آموزگار  آینده  در  می خواهد  که  او 
جمله  از  خارجی  سفرهای  »من  می گوید:  باشد  تار  سه 
جا  غیره  و  ترکمنستان   ، دبی   عمان،  امریکا،  کشور های 
رفته ام و در آن جا توانسته ایم موسیقی اصیل افغانی را به 

نمایش بگذاریم که خیلی تشویق هم شده ایم.«
او به این باور است که موسیقی افغانستان واقعا از پیشرفت 
می خواهد  خانم ها  دیگر  از  و  است  برخوردار  خوبی 
آله  و  بیایند  دید جامعه  از طرز  هراس  و  ترس  بدون  که 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

معاظم  و  دوران  اکبر  از  نورستانی  شیخ 
دانش  در  بودی.  قرن(  )جمع  اقران 
ضرب در ربع مسکون مانند نداشتی. او 
می توانستی یک نفر را در جا با یک قلم 
ضرب در صد کند بدون آن که 99 دیگر 
که  بود  چنین  کارش  آغاز  باشد.  پیدا 
سلطان او را نزد خویش خواندی و گفتی 
ای شیخ کار چونست و در چی کاری. 
نکاشتم  چیزی  معظم  سلطان  یا  بگفت ، 
که به کار آید. پس سلطان بگفت مرحبا 
ترا آن  نشود.  تو حاصل  از  ترا که هیچ 
به که نایب الحکومه هرات شوی. پس 
در جا خاصان اداره امور را بخواندی و 
دیگر  کس  هر  از  شیخ  این  که  فرمود 
پس  را.  هرات  حکومت  مر  باشد  اولی 
و  دادند  الحکومه ای  نایب  را خلعت  او 
زفان  بر  سرود  این  شادی  سر  از  نیز  او 

راندی. 
من پسر هراتم بلی بلی 

اصال من از هراتم بلی بلی 
چون شاخه ای نباتم از هرات از هراتم. 

سلطان  که  هم چنان  است  حکایت 
حکومت  در  دراز  سالیان  بود،  فرموده 
کاری  آنکه  بدون  بودی،  هرات 
دادن  مهمانی  جز  کندی  هرات  برای 
را  او  سلطان  دیگر  بار  پس  خبرنگاران. 
نزد خویش بخواست و بگفت. ای شیخ 
این  نکنی.  کار  هیچ  تو  داشتی  توقع  ما 
خراب  که  بماند  نکردی  کار  هیچ  که 
صنعتت  این  از  را  ما  و  کردی  هم  تر 
این  با  تو  آمد.  حاصل  خرسندی  بسی 
درایت و کفایت فقط ریاست کمیسیون 
پس  غیر.  ال  و  شایسته ای  را  انتخابات 
برتنش  کمیسیونیت  خلعت  دیگر  بار 
انتخابات.  جای  فرستادندش  و  کردند 
پیرامونش  همکاران  و  یاران  گویند 
ما  حاال  شیخ  یا  پرسیدن  و  آمدند  گرد 
عده ای  چوپانی.  بگفت  کنیم.  چیکار 
رفتند  و  نشدند  اندر  به ظرافت کالمش 
چوپانی کردند. و چنین بود که عده ای 
بیشتر  کمیشنری  کار  از  کمیشنران  از 
بودندی.  سزاوار  و  شایسته  را  چوپانی 
بدانستند  نیز کنایت گفتارش را  عده ای 
و در پی گوسفند کردن مردم بر آمدند. 
کشید  مرداری  به  انتخابات  کار  چون 
که  الفرار  شیخ  یا  بگفتندش  مریدان 
است. گفت  ناجوانمردانه پس  بس  هوا 
مرداری  از  سند  چندان  که  گریزم  چرا 
بسته  دارم که دهان شان همیشه  دیگران 
ریاست  کرسی  بر  خویشتن  پس  ماند. 
سریش بکرد و هیچ کس نتوانست او را 

از جای برکند. 

ای نورستانی! 

رقص انگشتان
 روی آله های موسیقی

  سهیال وداع خموش

ای خودمختار!

ACKU



  وسیمه بادغیسی نویسنده و استاد دانشگاه

مرقد  پهنای  در  آفتاب  می بارد.  هرات  آسمان  از  نم  نم  باران 
گرم نگه می دارد و هر آن نزدیک است  گوهر شاد بیگم شهررا 
رنگین کمانی درافق پدیدار شود. دخترکان زیبا روی پیچیده 
کناره های دیوار آبی رنگ مسجد  در چادرنماز های نازک از 
که روزگاری مشهورترین معبد رزتشت باوران  جامع بزرگ شهر 
که ازز یر  کهن بوده است می گذرند. من  ک  این سرزمین، این خا
درختان سبز ناجو می گذرم یاد انیس دختر داستان »گوشواره ی 
بود  سپرده  مردی  به  دل  که  می افتم  زنی  یاد  می افتم  انیس« 
شخصیت های  یاد  می گشتاند.  انگور  کوارچه ی  شهر  در  که 
که در هرات نگاشته شده است و فرهنگ  داستان های می افتم 
و  گذاشته  به نمایش  را  این شهر  و آداب و سیاهی و سپیدی 

بارک اوباما، رییس جمهور امریکا در اظهاراتی توافق اتومی میان 
گروه ١+٥ و ایران را یک »پیروزی تاریخی« و نشانه »نیرومندی 
با اجرای این توافق  گفت  کرد و  دیپلوماسی« امریکا توصیف 
افزود  اوباما  آقای  یافت.  نخواهد  دست  اتومی  سالح  به  ایران 
را  ایران  با  امریکا  اختالفات  تمامی  توافق  این  حال  این  با 
برنامه  از  رابطه  این  در  امریکا  رییس جمهور  کرد  نخواهد  حل 
تحریم های  امریکا  که  کرد  یاد  ایران  بالیستیکی  موشک های 

کرد. جدید را علیه آن اعالم 
رییس جمهور امریکا در اولین اظهارات خود چند ساعت بعد از 
اجرایی شدن برجام و پایان یافتن تحریم های چندجانبه علیه 
کرد  ایران، از اقدامات »مختل کننده ثبات« از جانب ایران انتقاد 
کشور خواست در جهت برقراری روابط جدید با جهان  و از این 

کند. و جامعه بین المللی تالش 
که امریکا مواظب خواهد بود ایران امنیت  کرد  بارک اوباما تکرار 
کشورهای منطقه را تهدید نکند. آقای اوباما در  اسراییل و سایر 
بخشی از سخنرانی خود از آزادی زندانیان امریکایی از سوی 

آلمان می گوید بر سرعت اخراج پناهجویان آفریقای شمالی از جمله 
که  مهاجران  این  پس  این  از  و  می افزاید  الجزایر  و  کش  مرا اتباع 
اردوگاه های  از  غیر  کزی  مرا در  شده  رد  آن ها  پناهندگی  درخواست 

پناهندگی نگهداری می شوند.
توسط  زنان  آزار  به  گسترده  اعتراض های  از  پس  آلمان  تصمیم  این 
کلن  کشور در شهرهایی نظیر  تعدادی از پناهجویان تازه وارد به این 
و دوسلدورف اعالم می شود. بر اساس این تصمیم، این مهاجران در 
مرکزی به نام »بامبرگ« در شهر بایرن موقتا نگهداری خواهند شد تا 
کشورهای شان برگردانده شوند. پس از بررسی پرونده مهاجرت آن ها به 
بنا به اعالم وزارت داخله آلمان در ماه دسامبر ۵۱۹۲ تبعه الجزایر و 
همین  به گفته  کرده اند.  پناهندگی  کشور درخواست  این  از  کش  مرا
کلن به ثبت  منبع نزدیک به ۶۷۰ مورد شکایت از سوی زنان در شهر 
که تنها ۳۳۰ مورد از این شکایات به آزار جنسی و تعرض  رسیده است 
افراد  بیشتر  می گوید  پولیس  دارد.  اختصاص  مهاجران  توسط  زنان 
کشورهای عرب هستند.  کش و دیگر  دستگیرشده جوانانی اهل مرا
کلن هم چنین در میان دستگیر شدگان پنج ایرانی  بنا به گفته پولیس 

نیز دیده می شوند.

گوهر شاد بیگم یار و پشتیبان مکتب  کرده است. یاد  روایت 
و قلم می افتم. اصال یاد خود حمیرا قادری، داستان نویس و 

روایتگر می افتم و یاد همه  دختران این شهر می افتم.
کارگاه »سوزن طالیی«  حمیرا قادری در دروه سیاه طالبان به 
می رفت تا در ظاهر و در چشم مردم دوختن یاد بگیرد. دوختن 
که  می پرداخت  آنچه  به  اجبارا  واقع  در  بافتن.  و  وشکافتن 
حکومت طالبانی روا می داشت. اما او قلمش را پنهانی از زیر 
گار می گذارد چون  یاد  به  نقشی  و  بیرون می کشد  قدیفه اش 

»نقش شکار آهو«.
گرفتن ها و خواندن های  کتاب قرض  حمیرا قادری نوشتن را از 
و نخستین داستان های  و عاشقانه خویش می آموزد  بی وقفه 

کرد و نقش سویس را در میانجی گری برای آزاد  ایران استقبال 
کردن آنان مورد تمجید قرار داد.

ساعاتی پیش از اظهارات رییس  جمهور امریکا درباره اجرایی 
یک  در  ایران  رییس جمهور  روحانی  حسن  برجام،  شدن 
یک  را  اتومی  توافق  شدن  اجرای  تهران  در  خبری  کنفرانس 
توافق  این  که  گفت  و  کرد  ایران توصیف  برای  بزرگ  پیروزی 

که »تعامل سازنده با دنیا درست است.« نشان می دهد 
کری وزیر امور خارجه امریکا با  همزمان با اظهارات اوباما، جان 
انتشار بیانیه ای از پرداخت مبلغ ۱.۷ میلیارد دالر بدهی امریکا 

به ایران خبر داد.
که به انقالب اسالمی  گزارش خبرگزاری فرانسه اصل این بدهی  به 
گردد ۴٠٠ میلیون دالر است و مابقی آن  ایران در سال ١٩۷٩ برمی 

سود مربوط به این مبلغ در طول چندین سال را در بر می گیرد.
که پرداخت این  در بیانیه وزارت خارجه امریکا تصریح شده 
مبلغ ربطی به رفع توقیف میلیاردها دالر از دارایی های ایران به 

تعقیب اجرایی شدن توافق اتومی ندارد.

کوتاهش را در انجمن ادبی مخفی مشهور به »سوزن طالیی« 
به نگارش و خوانش می گیرد.

داستان های  جمله  اولین  از  انیس«  »گوشواره  کوتاه  داستان 
که قربانی رسم  که از او خواندم. داستان دختری  کوتاهی بود 
کم بخت  و آداب جان بر انداز زمانه می شود. داستان دختری 
زندگی  واقعی  مانند ده ها داستان  به  کستری  روزگاری خا در 
نا  و  زنان  زندگی  به  را  او  چشم  که  داستانی  هراتی.  دختران 

برابری اجتماع بیشتر می گشاید و او می بیند و می نویسد.
اقامت  تهران  و در  ایران می کوچد  به  این دختر جوان  بعد ها 
می گزیند و با زبان وادب فارسی الفتی بیشتر و عمیق تر می گیرد 
و زمینه ای می یابد تا برخالف دیگر هم نسالن خویش بیشتر 

ببالد.
را  می بارید«  باران  گر  ا »باز  کوتاه  داستان  که  است  همین 
که از سوی جشنواره ادبی صادق هدایت  می نگارد. داستانی 
در سال ۱۳۸۳ موفق به دریافت لوح تقدیر می شود و به واسطه 
این موفقیت از سوی وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان و 

از سوی سید مخدوم رهین مورد تقدیر واقع می شود.
باران  گر  ا »باز  نویسنده  همان  قادری  حمیرا  من  ذهن  در 
با  و  پخته  و  شاعرانه  نثری  با  زیبا  داستانی  ماند.  می بارید« 

تمی عاشقانه و فرمی  ساختار شکن. داستانی نو.
که در خراسان تجربه  زیست داشته باشد و یا با ادبیات  کس  هر 
گویش خراسانی آشنایی داشته باشد با داستان ها و رمان های  و 
قادری الفت می گیرد و به لهجه ی خاص و اصطالحاتی مروج 
در زبان و فرهنگ مرسوم در غرب افغانستان می رسد. به همین 
مزه  زندگی  اغلب  نویسنده  این  که داستان های  سبب است 
که با زندگی جنوب و شمال افغانستان  هراتی می دهد. زندگی 

تفاوت اندک فرهنگی دارد.
ادبیات  و  زبان  به  که  عالقه  وافری  سبب  به  قادری  حمیرا 
را  ارشد و دکترا  کارشناسی  و  کارشناسی  فارسی داشت دوره 

کرد و موفق به دریافت دکترای خویش از  در ایران تحصیل 
کارشناسی ارشد خود را  دانشگاه تهران شد. وی پایان نامه  دوره 
کتر سیروس شمیسا با عنوان »روند داستان نویسی  تحت نظر دا

افغانستان« نگاشت.
در  کم نظیری  قدرت  که  است  جوانی  زن  قادری  حمیرا 
داستان پردازی دارد و پشتکاری زیاد از خود نشان می دهد. از او 
تا حال چندین مجموعه داستان و رمان در ایران و افغانستان به 
کابل« جایزه  کتاب  چاپ رسیده است. رمان »نقره دختر دریای 
کرد. از او چند رمان و مجموعه داستان  سال ایران را دریافت 
کوتاه و هم چنین چندین اثر پژوهشی و تحقیقی به چاپ رسیده 
گاه پلی شده است بین ایران و افغانستان و به فرهنگ  که  است 

و غنای زبان و ادبیات فارسی افزوده است.
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