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پس از ده روز اعرتاض 

ارگ برای غوریان فقط اعالمیه داد

مهاجرت  های داخلی در افغانسـتان
علل و پیامدها 

3 2

د افغانسـتان پـر انتخاباتـو د څار یو شـمېر بنسـټونه وايي، د افغانسـتان 

د ټاکنیزو شـکایتونو کمېسـیون د سـیايس فشـارونو الندې دی.

د دغـه بنسـټ ویانـد احمـد زبیر حبیـب زاده د جمعې پـه ورځ »۱۳۹۸ 

پـه  فشـارونه  دا  چـې  وویـل  تـه  راډیـو  ازادي   »۱۱ سـلواغې  د  کال 

انتخاباتـو کـې د ښـکېلو لـورو له خـوا دي، خـو نومـوړی پـه دې اړه 

نه ورکـوي. جزئیـات 

د  ولسـمرشۍ  د  افغانسـتان  د  فشـارونو  دغـو  وايـي،  ویانـد  ټیفـا  د 

اړه  پـه  هوکـړې  سـیايس  د  ترمنـځ  نوماندانـو  مخکښـو  د  انتخاباتـو 

انتخاباتـو کـې  پـه  دا دي چـې  زیاتـې کـړې دي: »هڅـې  اندېښـنې 

ښـکېلې خـواوې وکـوالی يش پـه انتخاباتـو کې ګټه ترالسـه کـړي، دا 

چـې مـوږ وایـو پـه کمېسـیون فشـارونه دي، یعنـې دا چـې له پروسـې 

څخـه خپلـې غوښـتنې او ګټې ترالسـه کـړي، حتی مـوږ اندېښـنه لرو 

چـې خـدای مه کـړه دا پروسـه تـر فشـار النـدې رانه وسـتل يش او بیـا 

هـم د افغانسـتان برخلیـک د یـوې سـیايس هوکـړې پـر بنسـټ جـوړ 

يش، نـه د ټاکنـو پـر بنسـټ.«

د افغانسـتان د رڼـو انتخاباتـو د بنسـټ )ټیفـا( د ویانـد په وینـا دوی به 

د دغـو فشـارونو څرنګوالـی راتلونکـو څـو ورځـو کـې په ډاګـه کړي.

پـه ورتـه وخـت کـې د افغانسـتان د ازادو او عادالنـه انتخاباتو بنسـټ 

)فیفـا( کـه څـه هـم وايـي د دغو فشـارونو پـه اړه اسـناد نه شـته، خو په 

یـو ډول د ټاکنیـزو شـکایتونو د کمېسـیون د فشـار النـدې راتلـو په اړه 

اندېښـمن دی.

د دغـه بنسـټ اجرائیـوي رئیـس یوسـف رشـید ازادي راډیـو تـه وايي: 

»تاسـې ګـورئ هغـه دوه ټیمونه چـې په انتخاباتـو کې د بـري ادعاوې 

لـري کمېسـیون چلنجـوي چـې کـه پرېکړه یـې د دوی پـه خوښـه وي 

نتیجـه منـي، خو کـه نه وي د کمېسـیون پرېکړه بـه ونه منـي، دا خپله یو 

ډول فشـار دی او خپلواکـي تـر یـوه حده تر پوښـتنې النـدې راويل.«

خـو د افغانسـتان د ټاکنیـزو شـکایتونو کمیسـیون پـر دغه کمیسـیون د 

سـیايس فشـارونو خربه ردوي.

د دغـه کمېسـیون یـو کمېشـر قطب الدیـن رویـدار د جمعـې پـه ورځ 

ازادي راډیـو تـه وویـل: »مـوږ تـر اوسـه تـر هېـڅ ډول سـیايس فشـار 

النـدې نه یـو. لـه هېڅ لـوري او سـیايس اشـخاصو له خوا. مـوږ خپل 

کار پـه خپلـواک ډول تـررسه کـوو او تـر دې ورسـته به هم پـه خپلواک 

دول مختـه ځو.«

دغـه څرګندونـې پـه داسـې حـال کې مطـرح کېږی چـې د افغانسـتان 

د ولسـمرشۍ انتخابـات څلـور میاشـتې مخکـې تررسه شـوي، خو تر 

اوسـه یې یـوازې لومړنـۍ پایلـې اعالن شـوي.

اسـتېنايف  د  ویـي،  کمېسـیون  شـکایتونو  ټاکنیـزو  د  افغانسـتان  د 

شـکایتونو پـه اړه بـه خپلـه وروسـتۍ پرېکـړه راتلونکـې اوونـۍ اعالن 

کـړي.

ــه  ــن گرفت ــا در چی ــروس کرون ــه وی ــی ک ــه تلفات اگرچ
اســت، کمتــر از تلفــاِت روزانــۀ افغانســتان در میدان هــای 
جنــگ و انتحــار و انفجــار بــوده و هنــوز ایــن ویــروس 
در زمینــۀ کشــتار نتوانســته بــا پدیــدۀ جنگ در افغانســتان 
ــتان به خصــوص  ــردم افغانس ــان م ــا می ــد؛ ام ــری کن براب
ــبه اند،  ــه و محاس ــِل اندیش ــه اه ــی ک ــان و آن های جوان
ایــن اســتدالل وجــود دارد کــه در صــورِت ورود کرونــا 
بــه ایــن کشــور، به دلیــل نبــود امکانــات و ظرفیت هــای 
ــتار  ــۀ کش ــد در زمین ــروس می توان ــن وی ــتی، ای بهداش

مــردم، از طالبــان و داعشــیان پیشــی بگیــرد. خوشــبختانه 
افغانســتان بــه گونــۀ طبیعــی از همــۀ ویروس هــاِی 
ُکشــنده و مشــهوری همچــون ایبــوال، آنفلوانــزای مرغــی 
ــت  ــان وحش ــته در جه ــالیاِن گذش ــه در س ــی ک و خوک
ــی  ــن در امان بوده گ ــت. ای ــوده اس ــان ب ــد، در ام آفریدن
را  و خوش شانســی  بی غمــی  احســاِس  نوعــی  امــا 
ــه  ــان آورده ک ــه می ــور ب ــووالِن ام ــت و مس ــرای دول ب
ــد، در  ــل برس ــه کاب ــه ب ــش از آنک ــز پی ــا نی ــا کرون گوی

ــن ســرکوب خواهــد  شــد... چی

ټیفا:
د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون د سیايس فشارونو الندې دی

کـرونا در افغـانستان شـوخی بـردار نیست!

سازمان ملل: 
طالبان هنوز پیوند نزدیک خود 

با شبکۀ القاعده را حفظ کرده اند

اعالم وضعیت اضطراری در جهان 

سازمان صحت: با کـرونا مقـابله کنیـد

درآمد میلیونی طالبان 
از بازار ولسوالی منگجیک جوزجان

یافته هـای گـزارش تـازۀ کمیتـۀ تحریم های سـازمان 
ملل ِ نشـان می دهد کـه با وجود رونـد گفت وگوهای 
صلـح، شـبکۀ القاعده همکاری نزدیک بـا طالبان دارد 
و آمـوزگاران نظامـی و مذهبـی را در اختیار این گروه 

قرار داده  اسـت.
در ایـن گـزارش همچنـان آمـده اسـت کـه شـبکۀ 
القاعده با افزایش پشـتیبانی مالی از طالبـان، مانع آغاز 

گفت وگوهـای میـان  افغان هـا می شـود.
از سـویی هـم منابـع نزدیـک بـه طالبـان می گوینـد 
کـه ایـن گـروه روی توقـف حمـات بـر نیروهـای 
امریکایـی و کاهـش در حمـات بر نیروهـای دولتی 
افغانسـتان، با ایـاالت متحـده امریکا به توافق دسـت 

یافته انـد.
قطـع رابطـه طالبان بـا گروه های تروریسـتی همچون 
شـبکۀ القاعـده، یـک بخـش اصلـی گفت وگوهـای 
دوحـه را شـامل مـی شـد. امـا یافته هـای گـزارش 
تـازه ی کمیتـۀ تحریم هـای سـازمان ملل  متحد نشـان 
می دهـد که با وجـود گفت وگوهای امریـکا و طالبان، 
هنوزهـم این گروه همکاری نزدیـک و رابطه خویش 
بـا شـبکۀ القاعـده در افغانسـتان را حفظ کرده  اسـت.
بـر بنیاد این گـزارش، القاعـده از تمرکز بیـش از حد 
رهبـران طالبـان بـه گفت وگوهـای صلـح به شـدت 
نگـران اسـت و تـاش دارد تا با حمایت بیشـتر مالی 
از طالبـان، مانـع گفت وگوهای این گـروه با حکومت 

شود. افغانستان 
تمیـم عاصـی، رییـس انسـتیتوت مطالعـات صلـح و 
جنـگ افغانسـتان، می گویـد: “امریکایـی هـا طـرح 
طالبـان را مطالعـه نمـوده و جنـرال میلر یک سلسـله 
پیشـنهادات، تقاضاهـا و درخواسـت های جدیـد را 

بـرای طالبـان بـرده اسـت.”
هرچنـد برخـی از منابع نزدیـک به طالبـان می گویند 
رای زنـی سـران طالبـان روی پیشـنهاد امریـکا بـرای 
تامیـن کاهـش دراز مـدت خشـونت ها نتیجـه نـداده  
اسـت، امـا رسـانه های خارجـی گـزارش داده انـد که 
گـروه طالبـان بـا امریـکا روی توقـف حمـات بـر 
نیروهـای امریکایـی و کاهـش حمات بـر نیروهای 
دولتـی افغانسـتان، در صـورت امضـای توافق نامـه، 

توافـق کرده  اسـت.

کمیتـۀ  نشسـت  در  صحـت  جهانـی  سـازمان 
اعـام  بـا  سـازمان  ایـن  اضطـراری  وضعیـت 
وضعیـت اضطـراری در جهـان، خواسـتار مقابله با 

شـد. ویـروس  ایـن 
سـازمان جهانـی صحـت هم چنان خواسـتار کمک 
ویـژه  بـه   جهـان  کشـورهای  تمامـی  بـه  فـوری 
کشـورهایی کـه سیسـتم صحـی معیـاری ندارنـد 

. شد
ایـن سـازمان گفتـه اسـت کشـورهای کـه سیسـتم 
معیـاری صحـی ندارنـد، ممکـن اسـت ویـروس 

کرونـا بـه سـرعت در آن هـا گسـترش یابـد.
سـازمان جهانی صحـت در حالی بـرای جلوگیری 
از ویـروس کرونـا وضعیـت اضطـرای را در جهان 
اعـام می کنـد کـه تـا کنـون بیـش از 200 تـن در 

نتیجـۀ ایـن ویـروس جـان باخته اند.
ویـروس کرونـا حـدود یک ونیـم هفتـه  پیـش از 
شـهر ووهـان چیـن شـیوع پیدا کـرد و تا کنـون به 
 شـمول چیـن در 19 کشـور جهـان به ثبت رسـیده 

ست. ا

مســووالن محلــی ولســوالی منگجیــک جوزجــان 
بــه خبرگــزاری ســام وطندار می گوینــد، طالبــان 
بــا ایجــاد یــک بــازار در ایــن ولســوالی، روزانــه 
پنجــاه هــزار افغانــی از 80 دکان جمــع آوری 

می کننــد.
مطیــع اهلل احســان، ولســوال منگجیــک جوزجــان 
ــن  ــازار ای ــان ب ــد، طالب ــام وطندار می گوی ــه س ب
ولســوالی را کــه در ســاحه کنتــرل دولــت بــود از 
ــن  ــرل ای ــر کنت ــاحه زی ــرده و آن را در س ــن ب بی

ــد. ــال داده ان گــروه انتق
ــن  ــع آوری ای ــار جم ــان در کن ــد، طالب او می افزای
ــز در  ــواد مخــدر نی ــداران، م ــول از دکان مقــدار پ
ــد. ــروش می کنن ــد و ف ولســوالی منگجیــک خری
پولیــس  فرمانــده  وجــدان،  عبدالواحــد  امــا 
ــازاری  ــاد ب ــون از ایج ــد، تاکن ــان می گوی جوزج
ــوی  ــت از س ــن والی ــک ای ــوالی منگجی در ولس
ــت. ــده اس ــی داده نش ــان اطاع ــه آن ــان ب طالب

بــازار  ایــن چندیــن  از  پیــش  او می افزایــد، 
ــۀ  ــک و قوش تپ ــوالی های منگجی ــان در ولس طالب
جوزجــان در حمــات هوایــی نیروهــای امنیتــی 

ــود. ــود شــده ب ناب
امــا ذبیــح اهلل مجاهــد، از ســخنگویان طالبــان با رد 
ادعــای مســووالن محلــی جوزجــان گفتــه اســت 
ایــن گــروه هیــچ بــازاری در ولســوالی های 

ــدارد. ــان ن ــۀ جوزج ــک وقوش تپ منگجی

طالبان با امریکایی ها آتش بس کرده 
و حمله بر نیروهای امنیتی کاهش می یابد



سال l11 شمارۀ مسلسل l2665 شنبه 12 دلو/ بهمن l1398 6 جمادی الثانی l1441 1 فبروری  2020
www.mandegardaily.com

در حالــی کــه ســازمان بهداشــت جهانــی، وضعیــت اضطــراری را 
در خصــوِص ویــروس کرونــا اعــام کــرده اســت، افــراد مصــاب 
بــه ایــن بیمــاری جدیــد، بــه مــرز بیــش از ده هــزار نفــر در چیــن 
ــن  ــر را در ای ــاه نف ــش از دوصدوپنج ــه بی ــیده و همین گون رس
کشــور کشــته اســت. ســاختن یــک شــفاخانۀ هزاربســترِی عاجــل 
ــروس  ــن وی ــیوِع ای ــر ش ــه خط ــان از آن دارد ک ــن، نش در چی
در سراســر چیــن و انتقــال آن بــه بیــرون در حــاِل افزایــش 
ــال  ــن در ح ــایۀ چی ــورهای همس ــبب، کش ــن س ــه همی ــت. ب اس
ــد  ــن ویروس ان ــا ورود ای ــه ب ــرای مقابل ــراوان ب بندوبســت هاِی ف
ــن  ــز ای ــت نی ــی بهداش ــازمان جهان ــرارِی س ــت اضط و وضعی
ــتان  ــان، افغانس ــن می ــت. در ای ــیده  اس ــدت بخش ــا را ش تاش ه
در همســایه گی چیــن می بایــد خطــِر ورود ایــن مــرض بــه 
ــایه گی،  ــِل همس ــر عام ــاوه ب ــرا ع ــرد؛ زی ــدی بگی ــور را ج کش
ــی   ــن نگران ــان دو کشــور، ای ــن می ــت و برگشــت هاِی غیرایم رف
ــرک  ــتان س ــا از افغانس ــوالی کرون ــه هی ــازد ک ــته می س را برجس
ــر از گذشــته  ــن ســامان را زارت ــگ زدۀ ای ــردمِ جن بکشــد و کارِ م

ســازد. 
ــت،  ــه اس ــن گرفت ــا در چی ــروس کرون ــه وی ــی ک ــه تلفات  اگرچ
کمتــر از تلفــاِت روزانــۀ افغانســتان در میدان هــای جنــگ و 
انتحــار و انفجــار بــوده و هنــوز ایــن ویــروس در زمینــۀ کشــتار 
ــا  ــد؛ ام ــری کن ــتان براب ــگ در افغانس ــدۀ جن ــا پدی ــته ب نتوانس
ــه  ــی ک ــان و آن های ــوص جوان ــتان به خص ــردم افغانس ــان م می
ــه در  ــتدالل وجــود دارد ک ــن اس ــبه اند، ای ــِل اندیشــه و محاس اه
ــات  ــود امکان ــل نب ــور، به دلی ــن کش ــه ای ــا ب ــورِت ورود کرون ص
و ظرفیت هــای بهداشــتی، ایــن ویــروس می توانــد در زمینــۀ 
کشــتار مــردم، از طالبــان و داعشــیان پیشــی بگیــرد. خوشــبختانه 
ــنده و  ــاِی ُکش ــۀ ویروس ه ــی از هم ــۀ طبیع ــه گون ــتان ب افغانس
ــه  ــی ک ــی و خوک ــزای مرغ ــوال، آنفلوان ــون ایب ــهوری همچ مش
ــوده  ــد، در امــان ب در ســالیاِن گذشــته در جهــان وحشــت آفریدن
ــی و  ــاِس بی غم ــی احس ــا نوع ــی ام ــن در امان بوده گ ــت. ای اس
خوش شانســی را بــرای دولــت و مســووالِن امــور بــه میــان آورده 
ــا نیــز پیــش از آنکــه بــه کابــل برســد، در چیــن  کــه گویــا کرون

ــد.  ــد  ش ســرکوب خواه
امــا هرچــه کــه باشــد، احتمــاِل انتقال ایــن ویــروس به افغانســتان، 
یــک تهدیــِد عینــی و جــدی اســت. اگرچــه تــا کنــون مــوردی از 
ــه  ــت عام ــده و وزارت صح ــت نش ــور ثب ــاری در کش ــن بیم ای
ــروس  ــن وی ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــله آماده گی هایش ب ــم از سلس ه
ــاپیش  ــا پیش ــدودِ م ــتِی مح ــات بهداش ــا امکان ــد؛ ام ــر می ده خب
ــروس  ــن وی ــرده ای ــر خدای ناک ــه اگ ــد ک ــدار را می ده ــن هش ای
ــر  ــر از ه ــیوع آن باالت ــرعِت ش ــاید، س ــای بگش ــتان پ ــه افغانس ب
جــاِی دیگــر دنیــا خواهــد بــود. چیــن و ســایر کشــورها مســلمًا 
ــه از آن  ــی ک ــتی و اقتصــادِی محکم ــای بهداش به واســطۀ زیربناه
ــن و  ــان را قرنطی ــهرها و روستاهای ش ــد ش ــد، می توانن برخوردارن
ــا  ــد. ام ــداث کنن ــرعت اح ــی را به س ــژه و موقت ــفاخانه های وی ش
ــروس  ــوادی، وی ــگ و بی س ــر، جن ــه فق ــا ب ــک کشــور مبت در ی
کرونــا می توانــد ســریع تر از بــاد ســفر کنــد و قربانــی بگیــرد. از 
ایــن منظــر، بهتریــن رویکــرد بــرای کشــور مــا، کنتــرل و تفتیــِش 
ــدای  ــژه از مب ــی به وی ــافرین خارج ــای مس ــتِی ترمینال ه بهداش
چیــن اســت. بــرای چنیــن کاری هــر قــدر هزینــه هــم کــه شــود، 
بازهــم کمتــر از هزینــۀ شــیوع کرونــا در شهرهاســت کــه قرنطینــه 
ــلمًا از  ــه مس ــد؛ کاری ک ــزرگ را می طلب ــای ب ــدِن جمعیت ه ش

تــوان دولــت و حکومــِت افغانســتان خــارج اســت. 
ــۀ  ــوز پروس ــا هن ــتان ت ــت افغانس ــن، وزارت صح ــر ای ــزون ب اف
کرونــا،  بیمــاری  عایــم  و  اعــراض  دربــارۀ  آگاهی دهــی 
ــت؛  ــرده اس ــاز نک ــا آن را آغ ــه ب ــگیری و مقابل ــیوه های پیش ش
کاری کــه دورتریــن کشــورها از چیــن نیــز بــرای شهروندان شــان 
ــا  ــه ب ــرای مواجه ــِی الزم را ب ــای معرفت ــد و زیربن ــام داده ان انج
ــر در  ــا اگ ــتان حت ــت افغانس ــد. دول ــدارک دیده ان ــر ت ــن خط ای
ــی و  ــی احســاِس کم ظرف ــاِت کوچــک و ابتدای ــن اقدام انجــام ای
ــایر  ــی و س ــت جهان ــازمان بهداش ــد از  س ــی دارد، می بای ناتوان
ــا  ــه آن ه ــد و توج ــاری کن ــِب ی ــمًا طل ــی رس ــای بین الملل نهاده
ــا  را بــه موقعیــِت آســیب پذیر افغانســتان در برابــر ویــروس کرون
ــع  ــا مراج ــکاری ب ــه در هم ــت عام ــد. وزارت صح ــب کن جل
در  را  پزشــکان  از  ویژه یــی  تیم هــای  می بایــد  بین المللــی، 
ــا  ــن تیم ه ــا ای ــد ت ــرار ده ــژه ق ــاِت وی ــورد تعلیم ــه م ــن رابط ای
ــد در  ــرورت بتوانن ــگامِ ض ــتی الزم در هن ــزاِت بهداش ــا تجهی ب
ــد.   ــدام ورزن ــی اق ــای صح ــه عملیات ه ــتان ب ــر افغانس سرتاس

کـرونا در افغـانستان 
شوخـی بـردار نیست!

»مهاجـرت« همیشـه در طـول تاریخ بشـریت وجود 
داشـته و انسـان ها مـدام از مکانـی بـه مکانـی دیگر 
کـوچ نموده انـد. ادوار تاریخـی بیـان مـی دارد کـه 
مهاجرت هـای گسـترده، مبـداِی پیدایـش تمدن های 
بـزرگ در تاریخ بشـری بوده انـد؛ از جمله مهاجرت 
اروپایـی  و  بـه کشـورهای همسـایه  افغانسـتانی ها 
کـه تبلـور صنعتی شـدِن مـکان دومـی بـوده اسـت. 
امـا امـروزه مهاجـرت در جهـاِن  مـا سمت وسـوی 
دیگـری پیـدا کـرده و پیامدهای مختلـف و متفاوتی 
یافتـه  گذشـته  بـزرِگ  مهاجرت هـای  بـه  نسـبت 
اسـت. بشـِر امـروز به دلیـل توسـعه در ابعـاد فنی و 
بهبـود شـرایط زیسـتی، توانسـته مکان هـای بزرگی 
ماننـد شـهرها را بـه عنـوان موقعیتـی جدیـد بـرای 
اگرچـه سـطوِح  زنده گـی شـکل دهـد. مهاجـرت 
ملـی و بین المللـی دارد؛ امـا  ایـن نوشـته بر سـطح 
بـه  از یـک والیـت  یعنـی  داخلـی آن در کشـور، 

والیـتِ دیگـر افغانسـتان تمرکـز کرده اسـت.  
مهاجـرت معمـوالً از یـک مبـدأ بـه یـک مقصـد با 
علـِل ویژۀ خود اتفــاق می افتد. مبـدای مهاجرت ها 
معمـوالً اجتماعـاِت کوچـک و کمتـر توسـعه یافته، 
مراکـز  معمـوالً  مهاجرت هـا  مقصـِد  و  جنـگ زده 
بـزرِگ جمعیتـی و برخـوردار از فرصت های جدید 
زنده گـی اسـت. ایـن مهاجرت هـا در یکـی ـ دو قرن 
اخیـر در دنیا بیشـتر به دلیل توسـعه و بهبود شـرایط 
افتاده انـد.  اتفـاق  زنده گـی  روش هـای  و  زیسـتی 
مهاجرت هـای داخلـی اغلـب به دلیـل نبـود امنیـت 
و افزایـش شـدید جمعیـت و جابه جایی بـرای پیدا 
کـردن موقعیت هـای جدیـد زنده گی کـه معموالً در 
مراکـز بـزرگ جمعیتی وجـود دارد، انجـام  می گیرد. 
افغانسـتان در 18 سال گذشته شـاهد مهاجرت هایی 
از ایـن نـوع بـوده که بیشـتر از روسـتاها به شـهرها 
انجـام شـده اسـت و علـت آن هـم عمدتـًا جنـگ، 
کمبـود امکانـات زنده گـی در روسـتاها و تفـاوِت 
فاحش کیفیِت زیسـِت روسـتایی با شـهری، توسعۀ 
نامـوزون و شـرایط نامطلوب اقتصـادی و خصوصًا 
مسـالۀ جنگ و بـی کاری بـوده اسـت. صرف نظر از 
علت هـای مهاجـرت بایـد گفـت: مهاجـرت هم در 
مبـدأ )مکانـی کـه از آن مهاجـرت اتفـاق می افتـد( 
و هـم در مقصـد )مکانـی کـه مهاجـران بـه سـمت 
و  مثبـت  پیامدهـای  و  آثـار  می کنـد(  حرکـت  آن 
منفـی را در بـر دارد. اکثـر مهاجرت هـای داخلـی  
کـه در سـالیاِن اخیـر افغانسـتان صـورت گرفتـه و 
هنـوز ایـن رونـد از روسـتاها بـه شـهرهای بـزرگ 
به ویـژه کابـل ادامـه دارد، معمـوالً هـم در مبـدأ و 
هـم در مقصـد موجب تغییـر فرهنگ، تغییر نسـبت 
سـنی و جنسـی و کاهـش صنایـع دسـتی روسـتاها 
در بخـش اقتصـاد و توسـعه شـده اسـت. معمـوالً 
در ایـن نـوع از مهاجرت هـا اغلـب مـرداِن جـوان 
بـرای یافتن شـغل و کسـب وکار مهاجـرت می کنند. 
از بُعـد جنسـی؛ ایـن مسـأله باعـث می شـود که در 
روسـتاها تعـداد زنـان و سـال  خورده گان بیشـتر از 
بقیـۀ جمعیت گردد: »روسـتای پیـر!«، و بالعکس در 
شـهر وجود مهاجران باعث بروز نسـبت جنسـی به 
نفـع مردان و همچنین نسـبت سـنی به نفـع جوانان 
شـده اسـت. از بُعـد توسـعۀ اقتصـادی؛ مهاجرت ها 
بعضـًا موجب توسـعه نیافته گی روسـتاها، فراموشـی 

فرهنگ های روسـتایی در مبـدای مهاجرت و متقابًا 
توسـعه یافتگی شـهرها و مقصـد مهاجرت می شـود. 
از  مهاجـرت  مبـداِی  زیربناهـای  فرآینـد،  ایـن  در 
هـم می پاشـد، چراگاه هـا بـه سـنگ و کـوه مبـدل 
می گردنـد، سیسـتم دام داری روسـتاها به فراموشـی 
سـپرده می شـوند،  گویش هـای روسـتایی کـه مبیِن 
فرهنـگ کهـِن مـا انـد و رفتارهـای افراد روسـتا که 
بیانگـر زیبایـی یـک کشـور اسـت، تغییـر می کننـد. 
پیامدهـای دیگـر ایـن مهاجرت هـا، حاشیه نشـینی و 
فقـر شـهری اسـت. از آن جایـی که مهاجـران دارای 
توانایی هـای الزم  فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصـادی 
شهرنشـیان  و  شـهری  زنده گـی  بـا  تطبیـق  بـرای 
نیسـتند، ورود آن هـا بـه شـهر موجـب فقـر و بروز 
آسـیب های دیگـری می شـود کـه ناشـی از فقـر و 
عـدم آشـنایی با سیسـتم شهرنشـینی اسـت. کماکان 
شـده  گفتـه  کشـور  رسـانه های  در  موضـوع  ایـن 
شـهرهای  اجتماعـِی  آسـیب های  از  بسـیاری  کـه 
بـزرگ افغانسـتان به ویـژه کابـل، ناشـی از همیـن 
مهاجرت هـای داخلـی اسـت. مهاجـران تـا وقتـی 
کـه در شـهر جـا بیفتنـد و بتواننـد خودشـان را بـا 
فرهنـگ شـهری تطبیـق بدهنـد و تمکن پیـدا کنند؛ 
درگیـر فقر، آسـیب ها و مسـایل اجتماعی می شـوند 
و شـهر و سـایر شـهروندان را نیـز آلـوده می کننـد. 
ایـن نـوع مهاجـرت پدیده هایی مثـل کـودکان کار، 
عـدم  تکدی گـری،  کارتون خوابـی،  و  بی خانمانـی 
آشـنایی رفتـاری یـا بسـیاری از معضـات ماننـد 
و  دست فروشـی  )ماننـد  کاذب  مشـاغل  و  اعتیـاد 
آلـوده(  بـاز و  اغذیـه در فضـای  فـروش  طبـخ و 
را بـه دنبـال دارد. بنابرایـن مهاجـرت ضمـن آنکـه 
باعـث تخلیـۀ روسـتاها از جمعیـت می شـود، منجر 
ایـن  در  می  گـردد.  تراکـِم جمعیـت در شـهرها  بـه 
قسـمت، تأکیـد مـا بـر شـهر کابل اسـت کـه بخش 
بـزرگ مهاجـراِن داخلـی را در خود جا داده اسـت. 
می دانیـم کـه امروز کمبـود آب، انـواع آلوده گی های 
زیسـت محیطی و بی نظمی هـای مدیریتـی در کابـل، 
شـهرهای  و  روسـتاها  سـکنۀ  مهاجـرت  معلـوِل 
صورتی کـه  در  می باشـد.  شـهر  ایـن  بـه  کوچـک 
ناامنـی و جنـگ در کشـور متوقـف نشـود و مـا بـه 
یـک صلـح پایـدار دسـت نیابیـم، در آینـدۀ نزدیک 
تبعـات مهاجرت هـای داخلـی، چهرۀ کابل و سـایر 
شـهرهای بـزرگ را خشـن تر خواهد سـاخت. طبق 
شـدن  گـرم  حـال  در  زمیـن  محققـان،  مسـتندات 
اسـت و در عیـن حـال، افزایش جمعیت و اسـتفادۀ 
بی رویـه از منابـع طبیعـی از جملـه آب، باعث بروز 
و گسـترش خشک سـالی و از بین رفتن منابع عظیم 
آبی شـده اسـت کـه طـی قـرون بسـیار دور ذخیره 
شـده. کمبـود آب در کابل، یکی از معضات بسـیار 
اساسـی امـروزِ حکومت و شـهرداری کابل اسـت و 
نبـود سیسـتم آب رسـانِی سـالم در شـهرکابل باعث 
شـده کـه مهاجرانـی کـه از مبـدأ بـه مقصـد یعنـی 
کابـل مهاجـرت می کننـد، هرکـدام در حیـاط خـود 

یـک چاه داشـته باشـند. 
علـت عمـدۀ مهاجرت هـای داخلی، جنـگ و ناامنی 
اسـت. اگـر تحـوالت جمعیتـی کابـل را طـی چهار 
دهـۀ اخیـر مـرور کنیـم، می بینیـم کـه حـدود 70 
درصـد روسـتاییانی کـه بـه کابـل آمده انـد، دیگـر 

کابـل  در  و  بازنگشـته اند  بومی شـان  مناطـق  بـه 
مسـکن گزین شـده اند. عامـل ایـن مهاجرت هـا اگر 
از یک سـو خشک سـالی و بـی کاری بوده، از سـوی 
سـاخته  دامنه دارتـر  را  آن  ناامنـی  و  جنـگ  دیگـر 
اسـت. مهاجـرت  بـه پایتخت آن قـدر پُرحجـم بوده 
کـه تأثیـر تعیین کننده یـی بـر فرایند هـای فرهنگـی، 
سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعی شـهر کابل گذاشـته 
و موجـب بـروز شـکاِف جـدی میـان مهاجـران و 
سـاکنان قبلـی و همین طور گسـترش بزه کاری شـده 
اسـت. بخـش قابل توجهـی از دزدی های مسـلحانه 
در کابـل، معلـول مهاجرت هـای بی رویـه بـه ایـن 
شـهر و برهم ریختـن بافـِت فرهنگـی و جامعه گانی 
پایتخـت اسـت. در واقـع امـروز یکی از مشـکات 
جدی این اسـت کـه بـا ورود مهاجران به شـهرکابل 
شـبه مدرن،  بـه  سـنتی  زنده گـی  سـبک  تغییـر  و 
بحرانـی بـزرگ همۀ عرصه هـای سیاسـی، اقتصادی 
و اجتماعـی را فـرا گرفتـه اسـت. در کابـل امـروز، 
بسـیاری از ُخرده فرهنگ هـا کـه بخشـی مهمـی از 
تاریـخ و تمـدِن مـا بوده انـد، رنـگ باخته انـد و بـا 
یـک خـای عاطفـی روبـه رو شـده اند. ایـن خای 
عاطفـی، زمینۀ بروز خشـونت و انتقـام را در جامعۀ 

چندرگـه و نامنظـِم کابـل فراهـم  آورده اسـت.
مهاجرت هـای  ناحیـۀ  از  کابـل  بزرگ تـِر  مشـکل 
داخلـی، کمبـود منابـع آبـی و ناپایداری اکوسیسـتم 
در مواجهـه بـا بـه نیازهـا و فعالیت های رو به رشـِد 
شـهری اسـت. متأسـفانه دولـت تا هنـوز نتوانسـته 
در یـک چشـم انداز بـزرگ زیسـت محیطی، کابل را 
مـورد مطالعـه قـرار دهـد و آینـدۀ آن را در قالـب 
راهبردهـای علمـی تضمیـن کند. اصحاب سیاسـت 
در افغانسـتان بـر مسـایلی چـون جنگ وصلح بدون 
متمرکزنـد  زیسـت محیطی  مسـایل  نظرداشـِت  در 
میـان بی ثباتـی،  پیوندهـای موجـود  نتوانسـته اند  و 
تشـدید  و  زیسـت  محیـط  فرسـایش  مهاجـرت، 
در  دریابنـد.  را  بیرونـی  مداخـاِت  و  جنگ هـا 
نتیجـۀ ایـن وضـع اسـت کـه زمیـِن کابـل فرسـوده 
شـده، آسـمانش رنـگ نیلی خـود را از دسـت داده، 
بـر خیابان هایـش خـاک و دود و بـر دیوارهایـش 
شـعارها و پوسـترهای بدخـط حکمروایـی می کند؛ 
از شـبکۀ  نـه  کـه  نامنظـم  و  شـهری چندمیلیونـی 
فاضـاب شـهری برخوردار اسـت و نه حتـا از یک 
گورسـتان ُمـدرن. در این جا محل احداِث شـفاخانه 
و گورسـتان را پـول و زورِ آدم هـا تعییـن می کنـد، 
نـه برنامه هـای شـهری. از همین روسـت کـه دیـده 
سـالون های  میـان  در  شـفاخانه یی  کـه  می شـود 
و  کارگاه هـای صنعتـی  میـان  در  حتـا  و  عروسـی 
مولـد آلوده گـی صوتـی و هوایـی احداث می شـود 
و گورسـتان ها نیـز در دامنـۀ هـر تپـه و بیشـه یی که 
از مالکیـت خصوصـی یـا دولتـی آزاد اسـت. بر بام 
شـفاخانه ها آنتن هـای مخابراتـی نصـب می شـود و 
بـر فعالیـت گورسـتان ها هیـچ آیین نامه یـی نظـارت 

نمی  کنـد. 
گورسـتان هاِی  و  افسـرده  مهاجریـِن  شـهر  کابـل، 
خودگـردان اسـت و این افسـرده گی و خودگردانی، 
داخلـی  مهاجرت هـای  و  جنـگ  محصـول  نه تنهـا 
و  دولـت  ناکاره گـِی  معلـول  بـل  چهل سـاله، 

اسـت. حکومـت 

مهاجرت  های داخلی در افغانسـتان
علل و پیامدها 

مهدی حسنی
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منابـع نزدیـک بـه طالبـان می گوینـد کـه ایـن گـروه روی 
کاهـش  و  افغانسـتان  در  امریکایـی  نظامیـان  بـا  آتش بـس 
حمـات در برابـر نیروهـای امنیتی - دفاعی توافـق کرده اند. 
منابـع نزدیـک بـه طالبان بـه خبرگـزاری رویترز گفته اسـت 
کـه گـروه طالبان توافق کرده انـد که باالی نظامیـان امریکایی 
در افغانسـتان حملـه نمی کننـد و حمـات خـود را بـاالی 

نیروهـای امنیتـی – دفاعـی افغانسـتان کاهـش می دهند. 
کاهـش  طـرح  کـه  گفته انـد  طالبـان  نیـز  ایـن  از  پیـش 
خشـونت ها در دافغانسـتان را در دوحـه بـه زلمـی  خلیل زاد، 
ارایـه کرده انـد. دونالـد ترامـپ رییـس جمهـوری ایـاالت 
متحـدۀ امریـکا نیـز در نشسـت سـران اقتصـادی جهـان در 
داووس سـویس در دیـدار بـا محمداشـرف غنـی نیـز روی 

کاهـش خشـونت ها تأکیـد کـرده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه کـه زلمی خلیـل زاد، نماینـدۀ ویژۀ 
وزارت خارجـۀ امریـکا در امـور صلـح افغانسـتان اخیـراً به 
پاکسـتان رفتـه اسـت تـا روی گفت وگوهای صلـح - طالبان 

- بـا مقامـات پاکسـتانی دیدار کرده اسـت. 
مسـووالن وزارت خارجـۀ پاکسـتان گفته اند کـه در دیداری 
کـه زلمـی خلیـل زاد با شـاه محمـود قریشـی وزیـر خارجۀ 
پاکسـتان داشـته اسـت. روی تسـهیل رونـد مذاکـرات صلح 
بحـث کرده انـد. وزیر خارجۀ پاکسـتان گفته اسـت که توافق  
صلـح امریـکا - طالبـان زمینـه را بـرای آغـاز گفت وگوهای 

»بین االفغانـی« فراهـم می سـازد. 
روزنامـۀ دان نیـوز، پاکسـتانی نیـز در یـک مقالـۀ با اشـاره به 
سـخنان عمـران خـان نخسـت وزیـر پاکسـتان، در رابطـه به 
رونـد مذاکـرات صلـح افغانسـتان، گفتـه اسـت کـه امضأی 
توافق نامـۀ صلـح میـان امریـکا - طالبـان زمینه را بـرای آغاز 
گفت وگوهـای بین االفغانـی فراهـم می کند، اما ایـن روزنامه 
گفتـه چیـزی کـه مایـه نگرانـی اسـت   خـروج شـتاب زدۀ 
نیروهـای امریکایـی اسـت کـه به گفتـۀ روزنامه سـبب آغاز 

جنـگ داخلـی خواهد شـد.
دور  یازدهمیـن  پیـش  مـاه  یـک  زلمـی  خلیـل زاد، حـدود 
مذاکـرات صلـح بـا طالبان را به شـکل غیر رسـمی در دوحه 
– قطـر آغـاز کـرده اسـت و طالبات ادعـا کرده اند کـه روند 
مذاکـرات صلـح در قـدم فرجامیـن قـرار دارد، امـا تـا هنوز 
روی امضـا ایـن توافق نامـه رأی  زنی هـا نهایی نشـده اسـت. 
شـرکای بین المللـی افغانسـتان مانند ناتو کـه در حال حاضر 
فرماندهـی حمایـت قاطـع را در افغانسـتان رهبـری می کنـد 

کـه آموزش و مشـورت دهـی نیروهـای نظامی کشـور را به 
عهـده دارنـد نیـز از ایجاد یـک فضایـی صلح آمیز کـه تمام 
مـردم افغانسـتان در کنـار هـم قـرار گیرنـد، حمایـت کـرده 

است. 
بـا  دیـدار  در  ناتـو  عمومـی  منشـی  سـتنبُرک،  ینـس 
زلمی خلیـل زاد، گفتـه اسـت کـه ناتو بـه همـکاری نظامی و 
دیپلوماتیـک خـود برای حمایـت از افغانسـتان ادامه می دهد 
و همچنـان تأکیـد کـرده اسـت کـه ناتـو در تـاش ایجـاد 
فضـای صلـح آمیز اسـت کـه تمام شـهروندان افغانسـتان در 

کنـار همدیگـر زنده گـی خـود را پیـش  ببرنـد. 
دولـت افغانسـتان تـا هنـوز در رابطه بـه روند صلـح دیدگاه 
و احـدی را ایجـاد نتوانسـته ؛ ارگ – سـپیدار کـه دو بدنـۀ 
اصلـی حکومت وحدت ملی را تشـکیل می دهنـد، در ورأی 
پنـج سـال عمـر خود نتوانسـته اند، اجمـاع داخلـی را در این 
مـورد ایجـاد کننـد؛ حتـا نهادهـای دولتـی از این نا انسـجام 

یافته گـی رنـج می برنـد. 
در حالـی کـه طالبـان ادعـا می کننـد، در رونـد مذاکـرات 
طـرح  و  رسـیده اند  توافـق   بـه  امریکایی هـا  بـا  صلـح 

کاهـش خشـونت ها را بـه زلمـی  خلیـل زاد سـپرده اند، امـا 
محمـد اشـرف غنـی، رییـس حکومـت وحدت ملـی، روی 
»آتش بـس« تأکیـد دارد. عبـداهلل عبـداهلل رییـس اجرایـی و 
حامدکـرزی رییـس جمهوری پیشـین و برخی از سیاسـیون 
دیگـر آماده گـی گفت وگـو بـا طالبـان را بـدون پیش شـرط 

کرده انـد.  اعـام 
طالبـان تـا هنـوز موضـع روشـن بـرای گفت وگـو بـا دولتی 
بـه رهبـری محمـد اشـرف روی دسـت نـد ارنـد. غنـی در 
روی  داخلـی  گفت وگوهـای  آغـاز  و  صلـح  بـه  رابطـه 
»آتش بـس« تأکیـد دارد و تیـم ارگ کاهـش خشـونت  ها را 
بی مفهـوم عنـوان کـرده اسـت. امـا طالبـان او را مانـع آغـاز 

کردنـد.  عنـوان  داخلـی  گفت وگوهـای 
طالبـان بـاور دارنـد بـا رسـیدن بـه قـدرت در افغانسـتان 
حکومـت »اسـامی« را بـه اسـاس قـرأت خودشـان ایجـاد 
خواهنـد کـرد. قـرأت طالبان از حکومت اسـامی به اسـاس 
روایـت صدر اسـام همان »خافـت« و »امارات« اسـت. اما 
بیشـتر از نصف مـردم افغانسـتان طرف دار نظـام جمهوریت 
هسـتند. بررسـی های اخیـر انسـتیتو صلـح و جنـگ امریـکا 

نشـان می دهـد کـه نزدیک بـه نصف شـهروندان افغانسـتان 
خواهـان نظـام جمهوریت هسـتند.

از سـویی هـم وزارت دولـت در امـور صلـح که بـه تازه گی 
بـه فرمـان رییـس حکومـت وحـدت ملـی ایجـاد گردیـده 
اسـت، از تاش هـا بـرای ایجـاد یـک اجمـاع داخلی سـخن 
گفتـه اسـت. پـس از ایجـاد وزارت دولـت در امـور صلـح، 
محمـد اشـرف غنـی دسـتور داد که تمـام موضوعـات صلح 

بایـد از طریـق ایـن نهـاد پیگیری شـود. 
سـام رحیمـی، وزیـر دولـت در امـور صلـح در دیدارهـای 
جداگانـه با اقشـار مختلف جامعۀ – سیاسـیون، زنان، فعاالن 
جامعـۀ مدنی – گفته اسـت کـه در تاش ایجـاد یک اجماع 
داخلـی بـرای صلـح اسـت، امـا ظاهـراً بـه نظر می رسـد که 
ایـن تاش هـای نتیجـۀ را بـه دنبـال نداشـته اسـت. مسـلمًا 
سیاسـیون و ریاسـت اجرایـی کـه نیـم بدنۀ حکومت اسـت، 
ایـن کار را قبضـۀ صلـح توسـط ارگ می داننـد و بـه ایـن 
نظر انـد کـه اجمـاع بـزرگ ملـی در رابطـه بـه  رونـد صلح 

ایجـاد گـردد و رهبـری آن منحصـر به ارگ نباشـد. 

اعتـراض باشـنده گان والیـت غور امـروز وارد 
یازدهمیـن روز شـد. مـردم ایـن والیـت یازده 
روز پیـش، پـس از آنکـه پارلمـان بودجۀ سـال 
1399 حکومـت را تاییـد کـرد، بـه دلیـل آنچه 
از پروژه هـای توسـعه یی در  محرومیـت غـور 
بودجـه خوانـده می شـود، دسـت  ایـن  طـرح 
ریختنـد.  جاده هـا  بـه  و  زدنـد  اعتـراض  بـه 
گذشـته  سـال   19 در  می گوینـد  معترضـان 
والیـت غـور از پروژه هـای توسـعه یی محـروم 
بـوده و در طـرح بودجـۀ سـال 1399 نیـز هیچ 
پـروژۀ سرک سـازی و بـرق بـه والیـت غور در 

نظـر گرفته نشـده اسـت.
اعتراض شـان  جریـان  در  غـوری  معترضـان 
دروازه هـای تمـام دفاتـر دولتـی آن والیـت را 
بسـتند و بـه حکومـت هشـدار دانـد تـا زمانی 
کـه بـه خواست های شـان رسـیده گی صـورت 
نمی دهنـد.  پایـان  اعتراض شـان  بـه  نگریـد، 
از  اجتماعـی  شـبکه های  در  کـه  ویدیوهایـی 
مـردم غـور دست به دسـت  تظاهـرات  جریـان 
می شـد، نشـان می داد که غوریـان دیروز جمعه، 
»ارگ نشـینان  شـعارِ  اعتراض شـان  ادامـۀ  در 
پاسـخگو باشـند«، »مـا سـرک می خواهیـم؛ مـا 
بـرق می خواهیـم« سـر می دادنـد و می گفتنـد 
باشـنده گان  همـه  را  عدالـت  بایـد  حکومـت 
معترضـان  کنـد.  تطبیـق  یکسـان  افغانسـتان 
می گفتند داشـتن سـرک اسـفالت شـده و برق، 
حق شـان اسـت و نبایـد از آن محـروم شـوند.
نامـزد  مسـعود،  احمدولـی  حـال،  ایـن  در 
این کـه  بیـان  بـا  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
»انصـاف در حـق غور، نیاز به اسـتدالل ندارد«، 
می گویـد کـه یـک هفتـه می شـود، بـدون هیچ 
غـور  »باعـزت«  مـردم   سیاسـی،  ماجراجویـی 
پرچـم دادخواهـی منصفانـه بلنـد کرده انـد، اما 
حکومـِت »پـا در هـوا«، تـا هنـوز قادر نیسـت 

حتـا پاسـخی بـه آنـان بدهـد.
آقـای مسـعود با بیـان این که »بهانۀ پنهان شـدن 
عقـب هیاهـوی سیاسـی دیگـران نیـز کارآیـی 

نـدارد« می افزایـد: »در تابسـتانی کـه  گذشـت، 
و  بی آالیـش  مـردم  و   غـور  محـروم  والیـت 
پـاک طینـت آن را از نزدیـک دیـدم. تصویـر 
روشـن بی عدالتـی تاریخـی را از فضـأی غـور 
از فاصلـۀ نه چنـدان دور در همجـواری  یـا  و 
آن می تـوان مشـاهده کـرد و نیـاز بـه اسـتدالل 

ندارد«.
آقـای مسـعود بـا طـرح ایـن پرسـش کـه اگـر 
بـرای غـور، سـرک و بـرق یعنـی ابتدایی تریـن 
مسـوولیت  اساسـی ترین  و  مـردم  حـق 
حکومـت مهیأ نیسـت، پس قـراردادِ »حکومت 
کننـده گان و حکومـت شـونده گان« بـه چه درد 
آنانـی کـه  اظهـار مـی دارد:  مـردم می خـورد؟ 
سال هاسـت فریادشـان بـه آسـمان ها بلنـد شـد 
کـه بیشـترین رأی مـردم غـور را از آن خـود 
کرده انـد، چگونـه تـا هنـوز بـه ایـن اندکتریـن 
و  نکـرده  رسـیده گی  مـردم  برحـق  خواسـت 
یـا حداقـل بـه پیمانـۀ پشـتیبانی دیـروز مـردم، 
پیشـتاز حمایـت از مطالبـات امروز آنان نشـده 

ند؟«. ا

بـه گفتۀ ایـن نامزد انتخابات ریاسـت جمهوری: 
حرکـت  توسـط  مـردم  حق خواهـی  تـداوم 
مبـارزۀ  مظهـر  جایـگاه  در  روشـنی  و  راه 
عدالت خواهانـۀ مـردم غور باید مـورد حمایت 
یکصـدا قـرار گیـرد تا سرمشـقی شـود مردمی، 
و  بی عدالتـی  از  همـه  کـه  افغانسـتانی  بـرای 

انـد. ناانصافـی در رنـج همیشـه گی 
وحـدت  حکومـت  ریاسـت  باایـن،  همزمـان 
ملـی نیـز نُـه روز پـس از اعتـراض مـردم غور 
از  نقـل  بـه  آن  در  و  کـرد  نشـر  اعامیه یـی 
محمداشـرف غنـی به مـردم غور اطمینـان داده 
شـده که حکومت در تطبیق و برآورده سـاختن 
خواسـت های »برحـق« آنـان »تاحـد ممکن« از 
هیـچ نـوع سـعی و تاش دریـغ نخواهـد کرد. 
در اعامیـۀ ارگ گفتـه شـده کـه محمداشـرف 
غنـی هیأت »باصاحیتی« را توظیـف کرده تا با 
نماینـده گان مـردم غور از نزدیـک صحبت کند. 
در ایـن اعامیـه آمـده اسـت کـه محمداشـرف 
غنـی پـس از شـنیدن گـزارش هیـأت در یـک 
»فرصـت مناسـب« از طریق ویدیـو کنفرانس و 

یـا در صورت »ضـرورت« به والیت غور سـفر 
خواهـد کـرد و بـه خواسـت های مـردم گوش 

فـرا خواهد داد.
امـا معترضـان و باشـنده گان والیـت غـور ایـن 
محتـوا  بـدون  و  »ناوقـت«  را  ارگ  اعامیـۀ 
تکـرار  جـز  کـه  می گوینـد  و  می خواننـد 
اعامیـه  ایـن  در  تازه یـی  حـرف  مکـررات، 
ندیـده انـد. آنـان در شـبکه های اجتماعی و در 
پـای اعامیـۀ ارگ در شـبکۀ فیسـبوک دیـدگاه 
گذاشـته و گفتـه انـد کـه حرف هـا و وعده های 
آقـای غنـی »بی بـاد و بی بخـار« و »وعـدۀ سـر 

خرمـن« اسـت.
و  اجرایـی  ریاسـت  امـا  دیگـر،  سـوی  در 
شـریک پنجـاه درصـدی حکومت تا امـروز که 
یـازده روز از اعتـراض مـردم غـور می گـذرد، 
و  سـخن  هیـچ  و  کـرده  اختیـار  خاموشـی 
موقـف نگرفته اسـت. باشـنده گان والیت غور، 
ریاسـت اجرایـی حکومـت را نیـز به بـاد انتقاد 
بـه »بی توجهـی«  گرفتـه و رییـس اجرایـی را 
و »بی مسـوولیتی« در قبـال مـردم ایـن والیـت 

می کننـد. متهـم 
رهبـر  قانونـی،  محمدیونـس  این همـه،  بـا 
جهـادی در یـک پیـام ویدیویـی گفتـه اسـت 
»حقـوق  بـه  دسـتیابی  بـرای  غـور  مـردم  کـه 
آقـای  انـد.  ریختـه  جاده هـا  بـه  مسلم شـان« 
قانونـی می افزایـد کـه مردم این والیت همیشـه 
در کنـار دولـت و مـردم حضـور داشـته اند، اما 
همیشـه بـه آنـان بی توجهـی صـورت گرفتـه 
اسـت. به گفتـۀ یونـس قانونی، امـا حکومت با 
مـردم ایـن والیـت بـا بی اعتنایـی و بی تفاوتـی 
حکومـت  مسـووالن  از  او  می کنـد.  برخـورد 
می خواهـد تـا هرچـه زودتـر به خواسـت های 

مـردم والیـت غـور رسـیده گی کننـد.
در عیـن حـال، نبی سـاقی یکـی از فرهنگیان و 
باشـندۀ اصلـی والیـت غـور در صفحۀ رسـمی 
فیسـبوکش نوشـته اسـت که یک کیسـه سیماِن 
پنجـاه کیلویـی در هـرات حـدود 200 روپیـه 
اسـت، امـا وقتـی آن را بـه غـور می رسـانند، 
هـر کیلـو آن پنج روپیـه کرایه می بـرد و قیمت 
هـر کیسـۀ آن ۴۵0 روپیه می شـود. آقای سـاقی 
در یادداشـتش می نویسـد اگـر در غـور خانـه 
بسـازید، سـایر مصالـح سـاختمانی هـم همیـن 

اسـت. طور 
بـه گفتـۀ او: »سـاختن خانـه در غـور دو چنـد 
روغـن  و  برنـج  مـی دارد.  بـر  هزینـه  هـرات، 
نیـز  ماسـت  و  شـیر  حتـا  چـای،  و  نمـک  و 
امـا  چنـد،  دو  قیمت هـا  اسـت.  همین گونـه 
درآمـد و عایـد انـدک. کرایـۀ هنگفـت و فقـر 
و بیـکاری سرسـام آور«. او اظهـار مـی دارد: در 
زمـان حامـد کـرزی کـه مـن دانشـجو بـودم، 
چـون راه مسـدود بـود، یکبـار پیـاده بـه کابـل 
بـه راه بودیـم؟  آمدیـم. می دانیـد چنـد شـب 

روز. شـبانه  هشـت 
نبـی سـاقی در اخیـر یادداتـش می نـگارد کـه 
تظاهـرات غـور مثـل تظاهـرات »فیشـنی« در 
حمایـت از منظور پشـتین نیسـت، بلکه از سـر 
ناچـاری و درمانده گـی اسـت، زیـرا می گویند: 

بـه تنـگ آمـدی، بـه جنـگ آمدی!

پس از ده روز اعتراض، ارگ برای غوریان فقط اعالمیه داد

طالبان با امریکایی ها آتش بس کرده و حمله بر نیروهای امنیتی کاهش می یابد
ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد
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پـس از فروپاشـی بلوک شـرق و تک قطبی شـدِن مناسـبات 
اقتصـادی و سیاسـی جهـان، طبقۀ کارگر کشـورهای صنعتی 
)بلـوک  کار  حامـی  بلـوک  بـا  هم جـواری  نتیجـۀ  در  کـه 
اقتصـاد  الگـوی  در  ویژه یـی  مزایـای  و  از حقـوق  شـرق( 
کینـزی بهره منـد بـود، بیـش از پیـش در معـرض تهاجـم 
سـرمایه و ایدیولوژی هـا و سیاسـت های آن قـرار گرفـت. 
بـا مطرح شـدن نظریـۀ جهانی سـازی، جهانی شـدن بیش از 
پیـش  تولیـد سـرمایه داری و مطرح گشـتن بنیادگرایـی بازارِ 
نولیبرالـی  آکادمیسـین های  نظریـات  پرتـو  در  نولیبرالیسـم 
چـون فردریـک فـون هایـک و میلتـون فریدمـن، معیشـت 
کارگران و سـندیکاهای کارگری جهان زیر فشـار سـرمایه و 
الزامـات آن، بـار دیگر و این بار در شـکل و شـمایِل جدیدی 

نسـبت بـه قـرن نوزدهـم زیـر فشـار قـرار گرفت. 
در سـه دهـۀ اخیـر بـا رونـق گرفتـن نولیبرالیسـم جهانـی و 
جهانی سـازی تولیـد سـرمایه داری، هجـوم سـرمایه بـه کار، 
محـدود بـه کشـورهای صنعتـی غـرب نبـوده و کشـورهای 
پیرامونـی و مناطـق کم توسـعۀ جهـان را نیـز در بـر گرفتـه 
اسـت. در ایـن دوره در واکنـش بـه نظریـات رادیـکال و 
چـپ، سلسـله نظریاتـی در محافـل آکادمیـک و همچنیـن 
رسـانه های عمومـی جهـان توسـعه یافته منتشـر و تبلیغ شـد 
کـه تقرببـًا غایـت اندیشـۀ تمام آن هـا نادیده انگاشـتن کار و 
طبقـۀ کارگـر بـه عنـوان منبـع ارزش و مطرح کـردن مفاهیم 

جدیـدی متناسـب بـا واقعیـاِت موجـود بود. 
»جامعـۀ  صنعتـی«،  مابعـد  »جامعـۀ  چـون  نظریاتـی 
دانایی محـور«، »جامعـۀ انفورماتیـک«، »جامعـۀ مصرفـی« و 
همچنیـن مفاهیمـی چـون خدماتی شـدن جوامـع و اولویـت 
فرهنـگ )روبنـا( بر شـیوۀ تولیـد و اقتصاد )زیربنـا(، همه گی 
بـاور داشـتند کـه مقوالتـی چـون کار، طبقـۀ کارگـر و تضاد 
کار و سـرمایه فاقـد اعتبار گشـته اسـت و آن چـه در جوامع 
در  کـه  اسـت  مناسـباتی  می باشـد،  ارزش  مـاک  کنونـی 
ارتبـاط مسـتقیم بـا فرهنـگ و هویـت و دانایـی قـرار دارد. 
در همیـن دوره اسـت کـه کتاب هایـی چـون »جامعـۀ مابعد 
صنعتـی« از دانیـل بـل، »مـوج سـوم« از الویـن تافلـر، و ... 
همـان شـعاری را سـر دادنـد کـه آنـدره گـورز در کتـاب 
معرفـش زیـر عنـوان »خداحافـظ طبقۀ کارگر« سـر مـی داد. 
می آمـد،  بیـرون  مفاهیـم  و  نظریـات  ایـن  دل  از  آن چـه 
فرهنگ گرایی یـی بـود کـه عنصـر تعیین کننـدۀ هویـت افراد 
و جوامـع را نـه عرضـۀ تولیـد، بلکـه در نـوع مصـرِف آن ها 
می دانسـت. در زمینـۀ فرهنـگ، نظریـۀ »پست مدرنیسـم« و 
»پسامدرنیسـم« نیز الگـوی فرهنگی این سـرمایه داری متأخِر 

بود.  نوظهـور 
امـا در همـان زمانـی که ایـن نظریـات در محافـل آکادمیک 
مطـرح می شـد و توسـط دسـتگاه های ارتبـاط جمعـی در 
کشـورهای  مـردم  بـه  غیرانتقـادی  و  یک سـویه  رونـدی 
جهـان منتقـل می گردیـد، شـواهد و واقعیـاِت جهـان دال بر 
افـزاش شـکاف نابرابـری و فقـر و تنگ دسـتی نیـروی کار 
جهانـی کـه در ارتبـاط مسـتقیم با مناسـبات قدرت سیاسـی 
و اقتصـادی ناشـی از تضـاد کار و سـرمایه اسـت، بیـش از 
پیـش اعتبـار علمـی ایـن نظریـات را زیر سـوال بـرد. برای 
نمونـه، در جهانـی کـه آن را مابعـد صنعتـی و دانایی محـور 
و  سـرمایه  جهانی شـدن  می کننـد،  اطـاق  انفورماتیـک  و 
انکشـاف شیوۀ تولید سـرمایه داری در سراسـر مناطق جهان، 
نظـام سـرمایه داری را وا داشـته اسـت تـا بـرای گریـز از 
بحران هـای درون زاِی خـود بـه منظور دست رسـی به کارگر 
زیسـت،  محیـط  قوانیـن  سـهل تر  شـرایط  و  ارزان قیمـت 
بسـیاری از صنایـع و تولیداِت خود را در قالب شـرکت های 

چندملیتـی بـه کشـورهای جهـان سـوم منتقـل کند. 
آن چـه در نظریـۀ جهانی شـدن زیـر عنـوان امحـای دولـت 
نتیجـۀ  می شـود،  تبلیـغ  جهانـی  جامعـۀ  ایجـاد  و  ملـت  ـ 
عملـی اش نـه تنهـا سرنوشـت مشـترک بشـریت بـر پایـۀ 
احتـرام و تعامـل و همبسـتگی بشـری بـرای اهداف انسـانی 
نبـوده اسـت، بلکه بیـش از پیش سرنوشـت و زنده گی مردم 
کشـورهای پیرامـون را ذیـل قوانیـن غیردموکراتیک سـرمایه 
در شـرکت های چندملیتـی و سـازمان های جهانی یـی چـون 
سـازمان تجـارت جهانـی و صنـدوق بین المللـی پـول قـرار 

داده اسـت. 
امـروز »کاالیـی شـدن« نیـروی کار در نتیجـۀ اعمـال چنیـن 
نظریاتـی بیـش از هـر زمـان دیگـری معیشـت کارگـران و 
زحمت کشـان جهـان را تهدیـد می کنـد. در چنیـن فراینـدی 
کارگـر در بـازار عرضه و تقاضای نولیبرالیسـم و برای تأمین 
منافـع شـرکت ها مجبـور بـه دریافـت کم تریـن حقـوق و 
بهره منـدی از کم تریـن امتیـاز بـرای تشـکیل سـندیکا و حق 

اعتـراض و چانه زنـی می باشـد. 
در واقـع جهانی سـازی )جهانـی شـدن زیـر سـیطرۀ قوانیـن 
بـرای  را  آزادی  بی مـرزی و  بـازار(،  بنیادگرایـی  نولیبرالـی 
و  شـهروندی  حقـوق  و  اسـت  کـرده  تأمیـن  سـرمایه ها 
حقـوق جهـان کار را در درون مرزهـای ملـی و طبقاتـی بـه 
گونه یـی مسـدود نگـه داشـته اسـت تا بتوانـد دامنـۀ آن ها را 
هرچـه بیشـتر محدود کنـد و به کمـک اسـتبدادهای محلی، 
شـهروند را بـه رعیـت بـدل کنـد. در ایـن سیسـتم فکـری 
مبتنـی بر اقتصـاد جنگـی )Warfare( که به محیط زیسـت 
خدمـات  و  کار  بـر  مبتنـی  سیسـتم  اسـت،  بی توجـه  نیـز 
اجتماعـی هرچـه بیشـتر مورد تهدیـد قرار می گیـرد و جنگ 
و بی امنیتـی و تروریسـم جانشـین صلـح و امنیـت و حقوق 

می شـود.   
بـزرگ  منافـع سـرمایۀ  بیانگـر  وال اسـتریت جورنـال کـه 
جهانـی اسـت، در مقالـۀ  2۴ مـی 2007 زیـر عنـوان »نتایـج 

غیرمنتظـره« نوشـته بود: »جهانی سـازی نابرابـری درآمدها را 
افزایـش داده اسـت« آن چـه را کـه وال اسـتریت جورنـال با 
تعجـب نوشـته بـود، شـهروندان از نیویـارک تـا شـانگهای، 
پاریـس تـا دهلـی از مسـکو تـا لنـدن از مدت هـا پیـش در 
جهـان دریافتـه بودنـد، بـا جهانی سـازی شـاهد وضعیتـی 
هسـتیم کـه در آن درآمدهای ملـی به همراه درآمد اقشـاری 
کـه بـا سـرمایه زنده گـی می کننـد، باال رفتـه و درآمد اقشـار 

کار و شـهروندان حقوق بگیـر پاییـن آمـده اسـت. 
در مقیـاس جهانـی، فقـر بـا رشـد وسـیع نابرابـری درآمدی 
همـراه اسـت. در چیـن و هنـد، دو کشـور پُرجمعیت جهان 
کـه از اقتصادهـای بـه سـرعت در حـال رشـد جهـان نیـز 
اسـت.  افزایـش  حـال  در  سـرعت  بـه  نابرابـری  هسـتند، 
تسـاوی  طـرف دار  کشـورهای  از  کـه  چیـن  در  نابرابـری 
قابـل  به سـختی  مـی رود،  شـمار  بـه  فرصت هـا  و  حقـوق 
تشـخیص از میـزان نابرابـری در امریکاسـت و این در حالی 
اسـت کـه شـاید چیـن بزرگ تریـن توزیـع مجـدد درآمدی 
در تاریـخ را بـه خـود دیده اسـت. در هند، قسـمت اعظمی 
از منافـع رشـد سـریع اقتصـادی بـه جیـب 20% ثروتمنـد 

جامعـه مـی رود. 3۵0 میلیـون نفـر در فقـر و فاکـت به سـر 
می برنـد. تنهـا در کلکته حـدود 2۵0/000 کودک شـب ها را 

در پیـاده رو بـه صبـح می رسـانند. 
برانکـو میانویـچ اقتصـاددان بانـک جهانـی، بـر یکـی از 
در  درآمـدی  نابرابـری  اندازه گیـری  طرح هـای  مهم تریـن 
سـطح جهـان نظـارت دارد. او بـا اسـتفاده از یـک بررسـی 
ایـن  بـه  جهـان،  سراسـر  خانوارهـای  در  گسـترده  بسـیار 
جهـان  افـراد  از  درصـد  یـک  کـه:  اسـت  رسـیده  نتیجـه 
)ثروتمندترین(، درآمدشـان به انـدازۀ ۵7 درصد )فقیرترین( 
اسـت. در سـال 1993، درآمد متوسـط پنج درصـد ثروتمند، 
11۴ برابـر بزرگ تـر از درآمـد متوسـط ۵ درصد مـردم فقیر 
جهـان بـوده اسـت؛ در حالی که ایـن میزان در سـال 1988، 
78 برابـر بـوده اسـت. ۵ درصـد فقیـر، 2۵ درصـد از درآمد 
واقعـی خـود را از دسـت داده انـد، در حالـی کـه درآمد 20 
درصـد ثروتمنـد، 12 درصـد ـ بیش از دو برابر رشـد درآمد 
جهـان ـ رشـد داشـته اسـت. افزایـش نابرابـری در جهـان 
به خاطـر افزایـش نابرابـری در داخـل کشـورها و هم چنیـن 
بیـن کشـورها اسـت. کشـور ثروتمنـد، ثروتمندتر و کشـور 

فقیـر، فقیرتـر می شـود. 
بـرای شـناخت کیفیـت نابرابـری در چنیـن سـاختاری برای 
نمونـه می تـوان بـه آمـار مربـوط بـه نابرابـری در ایـاالت 
پیشـرفته ترین  کـه  کشـوری  عنـوان  بـه  امریـکا،  متحـدۀ 
مناسـبات سـرمایه داری در آن جریـان دارد و بیـش از سـایر 
برنامه ریـزی  و  توسـعه  بـرای  را  الگویـی  کشـورها چنیـن 

اقصـادی سیاسـی ترویـج می دهـد، مراجعـه کـرد. 
 Business( »پایـگاه انترنتـی امریکایـی »بزینـس پاندیـت
توزیـع  Pandit( در گزارشـی در خصـوص چه گونه گـی 
ثـروت در ایـاالت متحده کـه در ابتدای سـال 2010 میادی 
منتشـر کـرده اسـت، تصریـح می کند: طی 30 سـال گذشـته 
و  انـد  شـده  ثروتمندتـر  هم چنـان  ثروتمنـدان  امریـکا  در 
فقیـران هم چنـان فقیرتـر. شـاید مهم تریـن دلیـل ایـن امـر 
آن باشـد کـه اکثـر شـغل های جدیـدی کـه طـی ایـن سـال 
هـا ایجـاد شـده انـد، دسـت مزدهای پایینـی داشـته و بیمـۀ 

بازنشسـته گی و درمـان ندارنـد. 
بـر اسـاس گـزارش »بخـش مالـی پایـگاه انترنتی یاهـو« در 
تاریـخ اول اکتوبـر سـال گذشـته، 20 درصـد از امریکایی ها 
بیـش از ۵0 درصـد درآمد را در این کشـور کسـب می کنند. 
ایـن درحالـی اسـت کـه ۴0 درصـد از جمعیـت پاییـن هرم 
درآمـدی امریـکا تنهـا 12 درصـد از کل درآمدهـای حاصله 
در اقتصـاد این کشـور را کسـب می کنند. مقایسـۀ ۵0 درصد 
از درآمـد بـرای 20 درصـد از جمعیـت و 12 درصـد درآمد 
بـرای ۴0 درصـد درآمـد نشـان می دهـد که دو دهـک باالی 
جامعـۀ امریـکا بیش از چهـار برابـر چهار دهـک پایینی این 
جامعـه درآمـد دارد و ایـن شـکاف طبقاتـی را بایـد نوعـی 
رکـورد در تاریـخ دانسـت! امروز ایـاالت متحـده را قاطعانه 

می تـوان یکـی از نابرابرتریـن کشـورهای جهان دانسـت. 
و  اسـتثمار  نـرخ  بـه  توجـه  بـدون  کـه  دیگـری  نمونـۀ 
عنـوان  بـه  آن  از  کارگـران  معیشـت  پاییـن  بسـیار  سـطح 
الگـوی موفقـی در اتخـاذ برنامه هـای اقتصـادی نـام بـرده 
می شـود، کشـور چیـن اسـت. چیـن اگرچـه در بسـیاری از 
نشـان گرهای اقتصـادی، بـه خصـوص نـرخ اقتصـادی، نرخ 

رشـد سـرمایه گذاری خارجـی، صـادرات و تولیـد ناخالص 
داخلـی پیشـرفت های قابـل توجهـی داشـته اسـت. امـا اگر 
دامنـۀ مفهـوم توسـعه را تنها محـدود به چنین شـاخص های 
کّمـی اقتصـادی ندانسـته و آن را بـه وضعیـت و کیفیـت 
زنده گـی کارگران و زحمت کشـان گسـترش دهیـم، واقعیت 
ایـن این اسـت که رشـد مناسـبات سـرمایه داری در چین بر 
پایـۀ شـرایط ناگـوار کار و زنده گـی اکثریت کارگـران چین 
قـرار دارد و سـهم بزرگـی از رشـد اقتصـادی چیـن حاصل 

پاییـن بـودن ارزش نیـروی کار در ایـن کشـور می باشـد. 
مطالعـات بانـک جهانـی نشـان می دهـد نابرابـری در چیـن 
بیشـتر از هـر کشـور دیگـری در جهـان رشـد کـرده اسـت. 
بیـن سـال های 2001 تـا 2003 نـرخ رشـد اقتصـاد چیـن 
سـالیانه 10 درصـد بـود، امـا 10 درصـد پاییـن دارنـده گان 
درآمـد بـا 2/۵ درصـد افـت درآمـد روبـه رو شـدند. آمـار 
رسـمی حاکـی از آن اسـت که اختـاف بیـن 20 درصد باال 
و 20 درصـد پاییـن دارنـده گان درآمـد در فاصلـۀ سـال های 

200۶ تـا 2009، دارای رشـد ۴0 درصـدی بـوده اسـت. 
پیتسـبرگ  دانشـگاه  در  اقتصـاد  اسـتاد  تیـس«  »میشـل دی 
امریـکا، معتقـد اسـت: »چیـزی کـه بـه نابرابری موجـود در 
بیـن کشـورها و درون آن هـا دامـن می زنـد، قـدرت رو بـه 
رشـد مالکیـن سـرمایه و زوال روز بـه روز قـدرت کارگران 
)و دهقانـان در کشـورهای فقیر( اسـت. اگر به طـور عینی به 
کشـورهای جهـان بنگریـم، خواهیـم دیـد که هرچـه قدرت 
کارگـران و دهقانـان باالتـر باشـد، توزیـع درآمـد، بیشـتر به 
سـمت تسـاوی متمایل می شـود. هرچه کارگـران و دهقانان 
کشـورهای فقیر ضعیف تر باشـند، کشـور بیشـتر زیر سـلطه 
و فشـار ملـل ثروتمنـد قـرار خواهـد گرفـت و نابرابری بین 
کشـورها بـاال خواهـد رفـت. هنگامـی کـه درآمد قشـر فقیر 
تـا حداقـل میزانی کـه می توان بـا آن زنده مانـد، پایین بیاید، 
نابرابـری در داخـل ایـن کشـورها نیز باال خواهـد رفت. این 
مسـاله حتـا در زمان باال بـودن تولید ناخالص داخلی سـرانه 
نیـز صـادق اسـت. همین طـور در کشـورهای ثروتمنـد، هر 
چـه کارگـران ضعیف تـر باشـند، نابرابـری بیشـتر خواهـد 

بـود و نیـز احتمـال این کـه کارگـران بتواننـد بـا بـرادران 
و خواهـران خـود بـه وحـدت و همبسـته گی بـرای حفـظ 
منافع شـان دسـت یابنـد، کمتر اسـت. این کـه امریـکا دارای 
نابرابـری  بیشـترین  و  کارگـری  جنبش هـای  ضعیف تریـن 
درآمدی در میان کشـورهای ثروتمند اسـت، اتفاقی نیسـت.« 
بنابرایـن آن چـه بـا عناویـن دل فریبـی چـون جامعـۀ مابعـد 
محافـل  در  روزه  هـر  و...  دانش محـور  جامعـۀ  و  صنعتـی 
دانشـگاهی تبلیـغ می شـود و از پـی آن مـرگ طبقـۀ کارگـر 
را بـه عنـوان سـوژۀ ارزش آفریـن و تغییردهنـدۀ جهان اعام 
متفاوتـی  کیفیتـی  اگـر چـه  در چنیـن جوامعـی  می کننـد، 
یافتـه اسـت، امـا از عاملیـت آن در ارزش زایـی بـرای نظـام 
سـرمایه دارِی حاکم بر مناسـبات جهان نکاسـته است. چنین 
نظریـات مـد روزی نمی تواننـد منکر این واقعیت شـوند که 
هـر نـوع دانایـی و فرهنـگ و هویتی حاصـل تاش ها و کار 
مـداوم فکـری و مـادی زنـان و مـردان و نسـل های بشـری 
اسـت، و هـر چنیـن کار مـداوم در عرصه یی مـادی و فکری 
اسـت کـه زمینه های دانـش و تکنولـوژی را فراهـم می کند.  
تیوریـِک عمـده  نظریـات رسـمِی موجـود دو خطـای  در 

ایـن مـوارد نشـان از رویکـرد  وجـود دارد کـه هـر دوی 
غیرتاریخـی و نگـرش محـدود ایـن نظریات اسـت. در این 
نظریـات از سـویی بـا برداشـتی غیرواقعـی از مفهـوم کار و 
کارگـر، ایـن مقـوالت را بـه عرصه هـای کار یـدی و عرصۀ 
تولیـد محـدود می کننـد و بسـیاری از اقشـار و طبقاتی را که 
در کارهـای فکـری و خدماتـی فعالیـت می کننـد، از مفهـوم 
طبقـۀ گسـتردۀ کارگـر مسـتثنا می کننـد. از سـوی دیگـر، بـا 
رویکـردی محـدود و ارایـۀ آمـار و ارقامـی از حجـم طبقـۀ 
کارگـر در جوامـع صنعتی و مرکـز سـرمایه داری، این نظریه 
را کـه حجـم طبقۀ کارگـر کاهش پیدا کرده اسـت، به تمامی 
جهـان تعمیـم می دهنـد. در صورتـی کـه در دورۀ جهانـی 
شـدن سـرمایه بـا منتقـل شـدن بخشـی از تولیـد بـه جوامع 
پیرامونـی، حجـم طبقـۀ کارگر در ایـن مناطق افزایـش یافته 
اسـت. در نتیجـه بـا »جهانـی« شـدن کلیـۀ مفاهیـم، رویکرد 
بـه طبقـۀ کارگـر و کمیت آن نیز بایسـتی رویکـردی جهانی 

 . شد با
آمـار مربـوط بـه افزایـش نابرابری هـای اجتماعی و شـکاف 
طبقاتـی در پنـج دهـۀ اخیـر گویـای ایـن واقعیـت اسـت 
جهانی سـازی  عصـر  در  سـرمایه داری  رشـد  نه تنهـا  کـه 
پدیده یـی مـدرن و بـا کیفیتـی متفـاوت از اعصـار پیـش از 
آن می باشـد، بلکـه نابرابـری و فقـر در دوران حاضـر نیـز 
کیفیـت جدیـدی یافته اسـت که فقط اشـاره بـه گفتمان های 
فرهنگـی و هویتـی و تأکید بـر عنصر دانایی، قـادر تبیین آن 
نخواهـد بـود؛ چـرا کـه دانایـی و رشـد آن در جوامـع، جدا 
از سـاختارهای سیاسـی اقتصـادی و بی ارتبـاط بـا مناسـبات 
قـدرت در جهـان نمی باشـد. بنابرایـن خام اندیشـی صـرف 
اسـت که شـعار جوامـع دانایی محور مبنی بـر »دانایی قدرت 
اسـت« را بـدون توجـه بـه تحلیلـی تاریخـی و شـناخت و 
بررسـی مناسـبات موجود در سـاختار سـرمایه داری موجود 
انتقـادی بـه آن،  و همچنیـن بـدون وجـود یـک رویکـرد 

سـرلوحۀ برنامه ریزی هـای کان قـرار دهیـم. 
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فیلـم زنده گـی زیباسـت، از معـدود فیلم هایـی اسـت کـه بارها 
و بارهـا بـه تماشـای آن نشسـته ام و هـر بـار غـرق در فضـای 
مثبـِت فیلـم شـده ام؛ فضایـی کـه امیـد و عشـق بـه زنده گـی را 
خیلـی سـاده، خیلـی ملمـوس و در عیـن حـال خیلـی عمیـق، 
در دو شـرایط کامـًا متفـاوت نشـان می دهـد؛ دو وضعیتـی کـه 
به خاطـر همیـن تفاوت های اساسـی، به مخاطب تلنگـر می زنند 
کـه زیبایـی زنده گـی به وسـیلۀ بازیگـران آن تأمیـن می شـود، نه 
به وسـیلۀ شـرایطی که خیلی اوقات قـادر به تغییـر و بهبود آن ها 
نیسـتیم. فیلـم مخاطـب را بـا روایتی همـراه می کند کـه همزمان 
هـم باعـث خنـده شـده و هـم اندوهـی تلـخ بـر جـاِن آدمـی 
می نشـاند؛ اندوهـی کـه در نهایت بـا لبخند همراه می شـود؛ چرا 
کـه زنده گـی بـا همۀ تلخی و شـیرینی اش، با همۀ بـاال و پایینش 

و بـا همـۀ شـادی و غمـش، در نهایت زیباسـت!

Life Is Beautiful  روایت
داسـتان را می تـوان بـه دو نیمـه تقسـیم کـرد؛ نیمۀ اول داسـتان 
در فضایـی شـاد و کمیـک قـرار داریـم و نیمـۀ دوم داسـتان 
کـه همزمـان بـا جنـگ جهانـی دوم اتفـاق می افتـد، در فضایـی 
غـم انگیـز و تـا حـدودی ترسـناک. گوییـدو )بـا بـازی روبرتو 
بنینـی( یـک پیشـخدمت یهـودی اسـت کـه بـه همراه دوسـت 
شـاعر خـود، فرونچیـو، به ونیـز آمده و مشـغول کار می شـوند. 
از همـان اولیـن صحنـۀ فیلـم متوجـه می شـویم گوییـدو فردی 
اسـت شوخ مسـلک که مناسـبات اجتماعـی و قوانیـن جامعه را 
به راحتـی زیرپـا گذاشـته و در دنیایـی کـه خود آفریـده زنده گی 
می کنـد؛ دنیایـی کـه در آن سلسـله مراتب ها جای ندارنـد و تنها 

قانـون حاکـم بر آن، انسـانیت اسـت.
در جریـان رفت وآمـدش در شـهر، چندین بار به صـورِت اتفاقی 
بـا یـک معلـم زیبای مسـیحی برخورد کـرده و بـه او عاقه پیدا 
می کنـد، امـا دورا )بـا بـازی Nicoletta Braschi ( بر خاف 
میـل خـود، در شـرف ازدواج با یکـی از مـردان ثروتمند ونیزی 
اسـت. در مراسـم جشـن نامزدی او که بسـیاری از سـران شـهر 
ونیـز نیـز وجود دارنـد، گوییـدو )باز هـم به صـورت اتفاقی( به 
عنـوان پیشـخدمت در مجلـس حضـور دارد. او بـا شـنیدن خبر 
نامـزدی دورا آشـفته شـده و خـراب کاری بـه بـار مـی آورد. این 
سـکانس از معـدود قسـمت هایی اسـت کـه گوییدوی همیشـه 
شـاد، خندان و مسـلط بـه شـرایط را پریشـان خاطر می بینیم. در 
نهایـت گوییـدو در حرکتـی ناگهانـی با یک اسـب وارد سـالون 
شـده و حضـار کـه فکـر می کننـد ایـن هـم جزیـی از نمایشـی 
اسـت کـه در حال اجرا بـود، به تشـویق او می پردازنـد. گوییدو 
در میـان تشـویق حضار، بـه دورا نزدیک شـده و از او می خواهد 
سـوار اسـب شـود. دورا ابتدا کمـی درنگ کرده امـا بعد می بینیم 
چهره یـی مصمـم بـه خـود گرفتـه و سـوار اسـب می شـود. 
تصمیمـی کـه زنده گـی او را بـرای همیشـه دگرگـون می کنـد. 
تشـویق حضار شـدت گرفته و گوییدو و دورا سـوار بر اسب از 

مجلـس خارج می شـوند.
در جریـان ایـن اتفاقـات، چندیـن بـار بـا سـیگنال های واضـح 
یهودی سـتیزی مواجـه می شـویم کـه هر بـار عموی گوییـدو را 
پریشـان کـرده امـا گوییدو با شـوخی و خنده، آن ها را به سـخره 
می گیـرد و بـا آرامـش خاطـر بـه زنده گـی خـود ادامـه می دهد. 
بـا وجـود آرامـش گوییـدو، مخاطـب از کنـار هـم گذاشـتن 
سـکانس های مختلف و بسـتری که داسـتان فیلم در آن در حال 
وقوع اسـت، متوجه می شـود اتفاقی ناخوشـایند در شرف وقوع 

است.
دورا و گوییـدو سـوار بـر اسـب بـه خانـۀ گوییـدو رفتـه و در 
سـکانس بعـدی، ایـن دو نفـر را می بینیـم کـه همـراه بـا پسـر 
کوچک شـان جاشـوا )بـا بـازی Giorgio Cantarini(، کـه 

مروری روان کاوانه 
بر فیلم »زنده گی زیباست« 

با تأکید بر عنصِر کودکی

حدوداً چهارسـاله اسـت، سوار دوچرخه شـده و به سرکاری 
می رونـد. شـور زنده گـی و عشـقی کـه بیـن آن هـا مـوج 
می زنـد، آن قـدر دلنشـین اسـت کـه مخاطـب در آن غـرق 
شـده و بـه سـاده گِی زنده گـی شیرین شـان غبطـه می خورد. 
می تـوان گفـت کـه گوییـدو هنوز همان شـخصیت شـوخ و 
ساختارشـکن را دارد امـا دورا کـه اکنون یک مادر اسـت، جا 
افتاده تـر شـده اسـت. بـا مشـاهدۀ چنـد صحنـه از زنده گـی 
آن هـا در خانـه و فضـای بیـرون، متوجه می شـویم تصمیمی 
کـه دورا بـرای تغییـر زنده گـی اش گرفت، منجر به سـعادت 
و  کنـار همسـر  در  واقعـی  زنده گـی  او و چشـیدن طعـم 

فرزندش شـده اسـت. 
در چهارمین سـالگرد تولد جاشـوا، دورا به دنبال مادرش رفته 
تـا پـس از چندین سـال دوری بـه دلیل عمل نامرسـوم دورا، 
بـا یکدیگـر آشـتی کنند؛ امـا هنگامی کـه به خانه می رسـند، 
همـه چیـز بـه هـم ریخته اسـت و نـه گوییـدو هسـت و نه 
جاشـوا. دورا فـوراً متوجـه قضیه شـده و به راه آهـن می رود. 
نیروهـای نـازی در حال جمع آوری یهودی های سـطح شـهر 
و فرستادن شـان بـه اردوگاه های کار هسـتند، دورا اصرار دارد 
او را نیـز همـراه آن ها سـوار بر قطـار کنند و سـرباز نازی که 
اصـرار وی را می بینـد، دسـتور توقـف می دهـد تـا دورا هـم 

سـوار شود. 
امـا گوییـدو، در پاسـخ بـه سـوال جاشـوا در مـورد مقصدی 
کـه بـه آن بـرده می شـوند، بـا پریشـانی خاطـر و خنده هـای 
هیسـتریک سـعی در پنهـان کـردن واقعیـت دارد، هرچنـد 
خـود نیـز نمی دانـد دقیقـاً قرار اسـت به کجـا برده شـوند و 
سرنوشت شـان چـه خواهد شـد. ایـن دومین صحنه یی سـت 
کـه گوییـدو را در آن آشـفته می بینیـم، گویا کنتـرل اوضاع از 

دسـتش خارج شـده اسـت. 
و نقطـۀ عطـف داسـتان همین جاسـت: گوییدو بـرای این که 
جاشـوا بتوانـد شـرایط سـخت اردوگاه را تـاب بیـاورد و 
دنیایش سـیاه نشـود، او را وارد یک بـازی می کند: گوییدو به 
جاشـوا می گویـد همۀ ایـن برنامه ها را از مدت هـا پیش برای 
تولد او ریخته اسـت تا جاشـوا غافلگیر شـود. به او می گوید 
ایـن یـک مسـابقۀ پیچیـده اسـت و هرکـس بتوانـد زودتر از 
دیگـران 1000 امتیاز کسـب کنـد، جایزه یی بزرگ بـه او داده 
خواهـد شـد. او ادامـه می دهـد که جایـزۀ مسـابقه یک تانک 
واقعـی اسـت و از آن جـا کـه ایـن جایزه یـی بـزرگ اسـت، 
بایـد بـرای آن خیلی زحمت کشـید. گوییدو قوانین سـخِت 
اردوگاه را در قالـب قواعـد بـازی تلطیـف کرده و به جاشـوا 
یـاد می دهـد و از او قـول می گیـرد بـه آن هـا پایبنـد باشـد تا 
بتواننـد زودتـر مسـابقه را برنـده شـده و همـراه دورا به خانه 
بازگردنـد. جاشـوا کـه عاشـق تانک اسـت، تن به ایـن بازی 
سـخت داده و بـا پـدر خـود همـراه می شـود. در طـول ایـن 
بـازی می بینیـم جاشـوا ناامید شـده و حتا یک بـار با قطعیت 
از پـدر می خواهـد او را بـه خانـه بازگردانـد، امـا گوییـدو با 
نکته سـنجی خـود به راحتی ابهامـات جاشـوا را از بین می برد 
و تـا جایـی کـه امـکان دارد سـعی می کنـد شـواهدی بـرای 

اثبـات واقعـی بـودن ایـن بازی به جاشـوا نشـان دهد.
گوییـدو در اردوگاه بـا وجـود سـختی کاری کـه بایـد انجام 
دهـد، آن قـدر به نکات کوچـک امیدبخش توجـه می کند که 
مخاطـب غـرق در حیرت و تحسـین می شـود. مثـًا در یک 
صحنـه می خواهـد خبـر سـامتی خود و جاشـوا را بـه دورا 
کـه در بخـش زنـان اسـت، بدهـد. در یـک فرصت مناسـب 
کـه در دفتـر افسـر نـازی هیچ کـس نیسـت، او جاشـوا را به 
داخـل دفتـر بـرده و همـراه او در بلندگویی که صـدای آن در 
کل اردوگاه پخـش می شـود، خبر سـامتی خـود را می دهند. 

جاشـوا در ادامـه بـا ذوق می گویـد مـا امتیـاز زیادی کسـب 
کرده ایـم و بـه زودی مـن و تـو و پـدر همـراه بـا تانک مـان 
بـه خانـه بازخواهیم گشـت. دورا صـدا را می شـنود و چهرۀ 
نگرانـش بـاز می شـود. حتـا بـه نظـر می رسـد یـک لبخنـد 

خیلـی محـو، صورتش را پوشـانده اسـت. 
بـا گـذر از اتفاقـات زیـادی کـه می افتـد، در نهایـت پایـان 
جنـگ اعـام می شـود و می بینیـم نیروهـای نـازی در حـال 
تـرک اردوگاه هسـتند، امـا قبـل از آن سـعی در نابـود کـردن 
یهودیـان باقی مانـده و همـۀ اسـناد و مـدارک دارنـد. گوییدو 
بـا مشـاهدۀ این شـرایط همراه جاشـوا از محل اسـکان خود 
خارج شـده، از جاشـوا می خواهد در قفسـه یی که کنار میدان 
اصلـی اردوگاه قرار داده شـده، مخفی شـود تا خـود به دنبال 
دورا رود و همگـی فرار کنند. جاشـوا داخل قفسـه می رود و 
گوییـدو از او می خواهـد اگر برگشـتش طول کشـید، او تنها 
وقتـی از آن جـا خـارج شـود کـه دیگر نـه صدایی بشـنود و 
نـه کسـی را در محوطـه ببیند. جاشـوا کـه هیجان زده اسـت، 
بـه پـدر خـود ایـن قـول را می دهـد و پدر بـا خیـال راحت 
او را تـرک می کنـد. در جریـان تاشـش بـرای یافتـن دورا، 
یـک مأمـور نـازی او را یافتـه و درصـدد کشـتن او برمی آید. 
مخاطـب بـا نابـاوری در حـال تماشـای این صحنه اسـت و 
امیـدوار اسـت اتفـاق نیفتـد، اما صـدای تیر و فضـای غمبار 

صحنـه، همـه چیـز را روشـن می کند. 
بـا طلـوع آفتـاب، نازی هـا اردوگاه را تـرک کـرده و همـۀ 
سـروصداها می خوابـد. جاشـوا از پناهـگاه خود بیـرون آمده 
و در حـال تماشـای اطـراِف خـود اسـت کـه ناگهـان یـک 
تانـک از پشـت دیـوار ظاهر شـده، جلوی جاشـوا می ایسـتد 
و او را سـوار می کنـد. جاشـوا از تصـور این کـه تانـک جایزۀ 
او در بـازی اسـت، در اوج هیجـان قـرار دارد و بـا رضایتـی 

وصف ناشـدنی سـوار تانـک می شـود.
تانـک بـه سـمت مسـیر خروجـی حرکـت می کند، مسـیری 
کـه یهودیـان باقی مانـده در حال گذر از آن هسـتند و جاشـوا 
ناگهـان مـادر خـود را می بیند، فریاد خوشـحالی سـر می دهد 
و بـه سـمت او مـی دود. جاشـوا در آغـوش مـادرش مـدام 

تکـرار می کند: »مـا بردیـم!... ما بردیـم!...«
 راوی داسـتان می گویـد: ایـن داسـتان زنده گـی من اسـت... 
ایـن فداکاری یی سـت که پـدرم در حـق ما کـرد... و زنده گی 

زیباست...

Life Is Beautiful  نقدی بر
داسـتان Life Is Beautiful روایتـی اسـت که سـعی دارد 
نشـان دهد زنده گی فی نفسـه ارزشـمند و زیباسـت. پیام فیلم 
مهـم امـا سـاده اسـت: مهـم نیسـت شـرایط بیرونـی چگونه 
باشـد، مهـم ایـن اسـت ما چگونـه با شـرایط برخـورد کنیم؛ 
جهـان زنده گـی مـا، جهانـی اسـت کـه خـود بـرای خـود 
می سـازیم. بنینـی بـرای اثبـات ایـن ادعا داسـتان فیلـم را در 
جریـان جنـگ جهانـی دوم و از طریق یکـی از هولناک ترین 

زینب رضـازاده 

جنایـات بشـری روایـت می کند: واقعـۀ هولوکاسـت. اگر فیلم 
را بـه دو قسـمِت قبـل از رفتن بـه اردوگاه و پس از آن تقسـیم 
کنیـم، می بینیـم بـا وجود شـخصیت خـاص گوییدو کـه برای 
اطرافیانـش نشـاط آفرین اسـت، کارگـردان در هر نیمـه با تأکید 
بـر یک عنصـر خاص به تکمیـل زیبایی آفرینی شـخصیت وی 
می پـردازد: در نیمـۀ ابتدایـی تأکیـد بـر عنصر زنانه گی اسـت و 
در نیمـۀ دوم بـر عنصـر کودکـی. گویی شـور و عشـق گوییدو 
بـه تنهایـی کامل نیسـت و همـواره بایـد ناظر به چیزی باشـد. 
پشـت ایـن نمایـش، می تـوان فلسـفۀ »جهت مند بودن عشـق« 
را دریافـت. هوسـرل، فیلسـوف بـزرگ قـرن 19 کـه می تـوان 
او را پـدر علـم پدیدارشناسـی خوانـد، در نظریـه اش راجـع به 
آگاهـی می گویـد که »آگاهـی همواره عبـارت اسـت از آگاهی 
نسـبت بـه چیـزی. آگاهـی همـواره دارای متعلق اسـت و ناظر 
به چیزی اسـت که شـناخته شـده اسـت«. در حقیقت هوسـرل 
معتقـد اسـت که آگاهـی همـواره جهت مند اسـت و آگاهی که 
بـه چیـزی ناظر نباشـد نداریـم. به نظـر نگارنده، ایـن نظریه در 
مـورد عشـق نیـز صـادق اسـت، همان گونـه کـه آگاهـی بدون 
»ناظـر بـه« بی معنی اسـت، عشـق نیز بـدون چیزی کـه ناظر به 
آن باشـد معنـا نـدارد، چیزی کـه هـم می تواند آفرینندۀ عشـق 
باشـد و هـم جذب کننـدۀ  آن، و ایـن مهـم به خوبـی در رابطـۀ 
بیـن گوییـدو بـا دورا و جاشـوا )همسـر و فرزنـدش( نمایـان 
اسـت. گوییـدو شـخصی پُرشـور اسـت و بـه نظر می رسـد از 
تـک تـِک لحظـات خـوش و ناخـوش زنده گـی خـود لـذت 
می بـرد اما بـا ورود دورا بـه زنده گی وی تازه متوجه می شـویم 
جهـت دادن بـه آن شـور، آن را تبدیل به عشـقی کرده که نتیجۀ 
آن لمـس زیبایـی زنده گـی در درجـات باالی آن اسـت. زیبایی 
شـگرفی که با ورود جاشـوا به داسـتان فیلم، کامل تر می شـود. 
وی  چهارسـاله گی  در  جاشـوا  بـا  مخاطـب  ماقـات  اولیـن 
اسـت: پسـرکی موبـور و ریزنقـش که باهـوش و لجباز اسـت 
و به صـورِت واضحی مانند پدر خود، شـخصیتی ساختارشـکن 
دارد؛ ساختارشـکنی یی کـه در نهایـت موجب نجـات جان وی 
می شـود. گوییـدو هنگامـی که توسـط نیروهای نازی دسـتگیر 
شـده و بـه اردوگاه هـای کار فرسـتاده می شـوند، جاشـوا را 
وارد یـک بـازی سـاخته گی می کنـد و جاشـوا بـا وجـود همۀ 
سـختی ها، پـا بـه پـای پدر خـود می آیـد تـا در نهایـت در این 
بـازی برنـده شـده و از اردوگاه نجـات می یابـد. در ایـن ماجرا 
جاشـوا بـه پـدر خود اعتمـاد کـرده و قواعد سـختی کـه برای 
پیـروزی در این بازی از او خواسـته می شـود را رعایت می کند. 
هرچنـد در چندین صحنه به وضوح می بینیم جاشـوای ۴سـاله 
به شـرایط شـک کـرده و از پـدر خـود توضیح می خواهـد، اما 
در نهایـت بـا او همـراه شـده و پا به پـای گوییـدو در این بازی 

پیش مـی رود. 
روان شـناس  کلبـرگ،  الرنـس  اخاقـی  رشـد  نظریـۀ  طبـق 
اخـاق  مرحلـۀ  در  جاشـوا  سـن  در  کـودکان  امریکایـی، 
اخاقـی  قضـاوت  ایـن سـطح  در  دارنـد.  قـرار  پیش عرفـی 
کـودکان بیشـتر مبتنی بـر اجتنـاب از مجازات یا کسـب پاداش 
اسـت. از دیـد کـودکان معیارهـای اخاقـی از سـوی دیگـران 
تعییـن می شـوند و افـراد باید بـرای گریز از مجازات یا کسـب 
پـاداش از آن هـا پیـروی کننـد. در روایت فیلم هـم می بینیم که 
گوییـدو به جاشـوا قـول یک تانـک را در صورت بُـرد می دهد 
و جاشـوا بـه همیـن علت قـادر می شـود تمـام نابهنجاری های 

شـرایط جدیـد را تحمـل کنـد تـا بـه آن تانک برسـد.
در آخـر روایـت، پـدر می میرد اما جاشـوا و دورا زنـده مانده و 
فضـای غم بـار و تاریـِک فیلـم دوباره پُر از سرسـبزی و نشـاط 
می شـود؛ مخاطـب در طـول فیلـم بـه شـیرینی و سـاده گی 
شـخصیِت گوییـدو خـو گرفتـه و مـرِگ وی را در پایـان فیلم 
بـاور نمی کنـد، امـا گویـی تنها بـا مرگ گوییدو اسـت کـه پیام 
فیلـم می توانـد کامـل شـود؛ پیامـی که با حـذِف او سـعی دارد 
بگویـد علـت زیبایی ایـن روایت، گوییدوی پُرشـور نبود، بلکه 
شـکوه زنده گـی بـود. زیبایی در اصـِل زنده گی اسـت که بدون 
وی نیـز ادامـه می یابـد. زنده گـی، تحـت هـر شـرایطی و بدون 

هیـچ قیدی زیباسـت! 
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سـرانجام بعد از سـه سـال انتظار 31 جنوری 2020، 
عضویـت چهـل و هفـت سـالۀ بریتانیـا در اتحادیـۀ 
اروپـا رسـمًا خاتمه یافـت و رای مـردم بریتانیا مبنی 
بـر خـروج آن کشـور از آن اتحادیه تحقـق پیدا کرد. 
رای گیری یـی کـه در 23 جون 201۶ میـادی مطابق 
و  گرفـت  صـورت  خورشـیدی،   139۵ سـرطان   3
مـردم  آن کشـور پـای صندوق هـای رای رفتند و بر 
عضویـت خـود در آن اتحادیـه نقطۀ پایان گذاشـتند. 
رای مـردم بریتانیـا مبنـی بـر خـروج از اتحادیۀ اروپا 
کـه بـر برگزیـت مشـهور گشـت، عـاوه بـر اینکـه 
تاش هـای حـدود شـصت سـال سیاسـت مداران و 
اندیشـمندان این قاره را شـدیداً زیر سـوال برد، روح 
تـازه در مـوج اسـتقال  طلبی کـه در سـال  های اخیر 
در اروپـا ایجـاد شـده، دمیـد. موجـی کـه اخیـراً بـا 
تشـدید بحـران پناه جویـان و بـاال گرفتـن اختاف و 
تضـاد بیـن اعضای اتحادیـه اروپا، بـا تقویت احزاب 
راسـتگرا ادامـه یافتـه و عاوتـًا رکـود اقتصـادی و 
تعبیـر خدشـه دار شـدن حاکمیـت ملی بریتانیـا آن را 

مشـتعل تر سـاخته است. 
رهبـران بریتانیـا در برابـر رای مردم این کشـور مبنی 
بـر خـروج کشورشـان متـردد بودنـد و سـه سـال 
تمـام باهـم رای زنـی و دعـوا کردنـد و یک نخسـت 

وزیـر هـم قربانـی کشـمکش های پارلمانـی گردیـد 
سـرانجام، بـا تصمیـم بوریـس جانسـن رهبـر حزب 
محافطـه کار و پیـروزی چشـم گیر وی و حزبـش در 
انتخابـات 12 دسـامبر 2019 بـر رای مـردم بریتانیـا 
ُمهـر صحـه زده شـد و ایـن کشـور از اتحادیـه در 
یـک فضـای پُر تنش مملـو از احساسـات و عواطف 

گردید. جـدا 
تضادهـای ذات البینـی میـان کشـورهای اروپایـی بـه 
سـده های گذشـته بـر می گـردد ایـن قـاره در طـول 
کشـمکش های  و  نبردهـا  شـاهد  متمـادی  سـالیان 
ریشـه  کشـمکش ها  ایـن  چـه  اسـت  بـوده  فـروان 
در تفوق طلبـی قبیله یـی داشـته یـا کشـمکش ها بـر 
سـر بنـادر و منابـع طبیعـی یـا نبـرد میـان شـاهان و 
بـوده  قـاره  آن  بـزرگ  کشـورهای  و  امپراتوری هـا 
اسـت. طوری کـه گفته می شـود اروپا منطقهیی سـت 
کـه کلیـه دگرگونی های عمـدی فرهنگـی، اقتصادی، 
فـن آوری، سیاسـی، اجتماعـی و امنیتـی از رنسـانس 
گرفتـه تـا جنگ هـای سـی سـاله، انقـاب صنعتـی، 
عصـر روشـن گری، انقاب هـا و جنگ هـای بـزرگ 
بین المللـی را پشـت سـر گذرانده و نواحـی مختلف 
حسـب  بـر  متفاوتـی  مقیاس هـای  در  قـاره  ایـن 
نزدیکـی و دوری تحـت تأثیـر ایـن تحـوالت قـرار 

در  فرهنگ سـازی ها  و  هنجارسـازی ها  انـد.  گرفتـه 
ایـن منطقـه اگرچـه تحـت عنـوان ُکلـی اروپایـی از 
در  جامعه پذیـری  فراینـد  الکـن  می شـود  یـاد  آن 
روس،  نظیـر  گوناگـون  امپراتوری هـای  چارچـوب 
پـروس، اتریـش، هنگـری و عثمانـی متفـاوت بـوده 
اسـت، شـکل گیری اروپـای بعـد از جنـگ جهانی و 
تقسـیم آن بـه صـورت دو بخـش شـرقی و غربـی، 
را  آن  در  مسـتقر  سیاسـی  واحدهـای  از  یـک  هـر 
بـه شـیوه های متفاوتـی در معـرض جامعه پذیـری، 
داد.  قـرار  فرهنگ سـازی ها  و  هنجارسـازی ها 
فروپاشـی کمونیسـم و دیـوار برلیـن  از بیـن رفتـن 
پـردۀ آهنین و سـرانجام تشـدید روند جهانی شـدن، 
جوامـع مختلـف اروپایـی را با مسـایل جدید هویتی 
روبـه رو سـاخت بـه گونه یـی کـه برخی از  اقـوام به 
دنبـال مرکزیت زدایـی از دولـت کان در تاش برای 
یافتـن هویـت ُگم شـدۀ خـود برآمدند آنهـا جوامعی 
بودنـد کـه بـا بـه دالیـل عدیـده،  فراینـد ملـت و 
دولت سـازی را طـی نکـرده و لـذا بـه صورت هـای 
مسـالمت آمیز و نیـز خشـونت بار حرکـت گریـز از 

مـرگ را آغـاز کردنـد )قـوام، 1389(.
مسـایل  اروپـا  اتحادیـه  از  بریتانیـا  شـدن  بـا جـدا 
مهـم و حیاتـی ایـن کشـور و شـرکای اروپایی شـان 

الینحـل مانـده اسـت و نظر به جـدول زمانـی یازده 
مـاه دیگـر، 31 دسـامبر 2020، وقت دارند تا بر سـر 
کنتـرل بنـادر، مالیـات بـر کاالهـا، رفت وآمـد بـدون 
ویـزه، ماهی گیـری در آب هـای بین المللـی، خدمات 
کننـد.  چانه زنـی  و  صحبـت  آموزشـی  و  صحـی 
کار  ورزش،  عرصه هـای  در  تشـویش هایی  عاوتـًا 
و خریـد امـاک در ایـن کشـورها سـر جایـش باقی 
اسـت کـه ایجـاب مذاکـرات نفـس گیر و مناقشـات 

پارلمانـی را می کنـد.
البتـه ترمیـم شـکاف عمیـق که بیـن احزاب سیاسـی 
بریتانیـا خصوصـًا دو حـزب محافظـه کار و کارگـر 
و ظهـور حـزب برگزیـت بـه رهبـری نایجـل فاراج 
رهبـران  بـرای  استخوان سـوز  چالش هـای  از  یکـی 

اسـت.   بریتانیا 
 

الگو برداری از خروج بریتانیا
اگـر برگزیـت یـا خـرج بریتانیـا از اتحادیـۀ اروپـا 
بـرای  سـرهای  درد  و  بـرود  پیـش  بـه  موفقانـه 
زمـام داران ایـن کشـور و مـردم آن خصوصـًا اقتصاد 
جهـان وارد نکنـد بـدون شـک از ایـن تجربـه در 
سـطح جهانـی خصوصـًا سـایر کشـورهای اروپایـی 
بـا  کـه  فرانسـوی ها  شـد.  خواهـد  بـرداری  الگـو 

رهبـری خانـم مـاری لوپـن در صدد بدسـت آوردن 
روح جدایی طلبـی  بـا  هسـتند،  فرانسـه  مـردم  رای 
ظهـور خواهنـد کـرد و احـزاب راسـت گرای آلمان، 
اتریـش، نـاروی و حتـا ایتالیـا و هسـپانیه نیـز سـاز 
جدایی طلبـی را خواهنـد نواخـت و در چنـان فضـا 
بـه گمـان اغلـب مـردم اسـکاتلند کـه بـر مانـدن در 
اتحادیـه اروپـا رای داده بودنـد، راجع به سرنوشـت 
آیندۀشـان خصوصًا بـودن با انگلیس، ویلـز و آیرلند 
شـمالی در زیـر یک چتـر و تحت لـوای بریتانیا کبیر 

بازنگـری خواهنـد کـرد.
عـاوه بر اروپـا، روح جدایی طلبی در سراسـر جهان 
تقویـت خواهـد شـد و نظم نویـن جهانی کـه امروز 
بـه اسـاس ضرورت هـای امنیتـی و اقتصـادی ترتیب 
یافتـه، جایـش را بـه نظم عدالتی عـوض خواهد کرد 
و کشـورها بـه اسـاس هویت هـای جداگانـه پـا بـه 
عرصـۀ وجـود خواهنـد نهـاد و شـاید شـاهد ظهور 
سـمارق وار کشـورها خواهیـم بود کـه چالش بزرگ 
را بـه زمامـداران جهـان خصوصًا سـازمان ملل متحد 

و مدیریـت جهانـی بوجـود خواهند آورد. 
نکتـۀ مهـم و الگـوی برتـر بـرای مـا و سیاسـیون 
کشـورما چـه خواهـد بـود آیـا با نظـم نویـن جهانی 
همـگام حرکـت خواهـد شـد یـا در کشـاکش نظـم 
خواهیـم  گام  مصلحتـی  هویـت  و  جهانـی  امنیتـی 
برداشـت؟ ایـن سـوالی اسـت کـه آینـدۀ نـه چندان 

دور بـه آن پاسـخ ارایـه می کنـد.
افغانسـتان خصوصـًا بعد از یازدهم سـپتامبر متحدین 
و شـرکای بین المللـی تـازه یافـت طوری کـه بعد از 
ایـاالت متحده امریـکا، کشـورهای اروپایی در صدر 
قـرار  افغانسـتان  بازسـازی  تروریسـم و  بـا  مبـارزه 
گرفتنـد و نـه تنهـا میلیون هـا دالـر و یـورو از جانب 
این کشـورها به افغانستان سرازیر شـد بلکه سربازان 
ایـن کشـورها بـرای مبارزه مشـترک ما قربانـی دادند 
و در بعـد همـکاری سیاسـی و اقتصـادی، معاهدات 
دو جانبـۀ اسـتراتژیک را بـا اکثر کشـورهای اروپایی 
بـه امضا رسـانیده ایم. اینکـه اتحادیه اروپـا در داخل 
دچـار مشـکات و واگرایـی شـده سـوال جداسـت 
امـا مـا بایـد بـا یـک دیپلوماسـی فعـال بـا اروپـای 
جدیـد داخـل معاملـه باشـیم دیپلوماسـی کـه در آن 
اتحادیـه اروپا را در مسـایل بازسـازی نهادهای خود 
همـکار سـازیم. وزارت خارجـه و پالیسی سـازان مـا 
بـه این نکته متوجه باشـند کـه بریتانیا بعـد از تجاوز 
شـوروی در دوران جنـگ سـرد درکنـار مجاهدیـن 
افغانسـتان ایسـتاد و بـه نحـوه گذشـته ناخوشـی که 
از آنهـا نـزد مـردم افغانسـتان بـه میـراث مانـده بود، 
تافـی گردیـد و از طرفـی بریتانیا که بعـد از ایاالت 
متحـده امریـکا دومیـن کشـور بـود در مبـارزه علیـه 
تروریـزم در کشـور مـا و منطقـه سـهم باالیی گرفت 
و با ارسـال هزاران سـرباز و کارشـناس در بازسازی 
افغانسـتان نقـش کلیـدی بازی کـرد بنابـران وزارت 
خارجـه مـا باید با ژرف نگری و دقت بسـیار مسـایل 
اروپا را زیر نظر داشـته باشـد، دیسـک جدید بریتانیا 
را در آن وزارت ایجـاد کنـد تـا اوال مسـایل خـروج 
بریتانیـا را از نزدیـک زیـر مطالعـه داشـته باشـد و از 
طرفـی دیگـر طـرح یـک اسـتراتژی همـکاری دراز 
مـدت بـا بریتانیا مسـتقل از اتحادیه اروپـا را بریزد و 
روی میـز سیاسـیون قـرار دهـد چنـان اسـتراتژی که 
تطبیـق آن بـرای مردمـان هـر دو کشـور مفیـد و بـا 

ارزش واقـع گردد.  
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خروج بریتانیا و واگرایی اروپایی ها
حامد علمی

بخښنې نړیوال سازمان:

د افغانستان جګړه د ماشومانو 

لپاره د نړۍ خطرناکه جګړه ده
د افغانســتان جګــړه، د نــړۍ پــر مــخ د ماشــومانو لپــاره تــر 

ټولــو خطرناکــه جګــړه ده.

یــو شــمېر نړیوالــو ســازمانونو پــه وروســتیو اوونیــو کــې د 

ــو پــه خپرولــو رسه، د افغانســتان پــه جګــړه کــې د  راپورون

ــودلې. ــنه ښ ــه اړه اندېښ ــې پ ــي مرګ ژوبل ملک

تــازه د بخښــنې نړیــوال ســازمان د یــوه راپــور پــه خپرولــو 

رسه، د افغانســتان جګــړه د ماشــومانو لپــاره تــر ټولــو 

ــې ده. ــې بلل وژونک

ــه  ــي، د ۲۰۱۹ کال پ ــې راغ ــور ک ــه راپ ــازمان پ ــه س د دغ

ــه ۲۴۰۰  ــه کبل ــړې ل ــې د دې جګ ــتو ک ــو ۹ میاش لومړی

ماشــومانو تــه مرګ ژوبلــه اوښــتې، خــو راپــور کــې دا نــه ده 

روښــانه شــوې چــې لــه دې شــمېر یــې څومــره ماشــومان 

ــان دي. ــې ټپی ــور ی ــره ن وژل شــوي او څوم

راپــور زیاتــوي، پــه ټولــه کــې د دې مــودې پــه اوږدو کــې 

پــه افغانســتان کــې ۲۵۶۳ تنــه ملکیــان وژل شــوي او 

ــوي دي. ــان ش ــان ټپی ۵۶۷۶ ملکی

دې ســازمان د حکومــت مخالــف وســله وال پــه ځانګــړي 

ــانو د  ــي کس ــومانو او ملک ــش د ماش ــان او داع ډول طالب

ــي دي. ــالن بل ــي عام ــې اص مرګ ژوبل

خــو د طالبانــو ویانــد ذبیح اللــه مجاهــد ازادي راډیــو 

ــې  ــي مرګ ژوبل ــړ او د ملک ــور رد ک ــې دا راپ ــربو ک رسه خ

بهــرين  او  حکومــت  افغانســتان  د  عامالن یــې  اصــي 

ــل. ــه وبل ځواکون

بل خــوا پــه افغانســتان کــې لــه ماشــومانو د مالتــړ نړیــوال 

بنســټ یــا »ســېف د چلــډرن« پــه دې هېــواد کــې د 

ــيي. ــنه ښ ــت اندېښ ــر وضعی ــومانو پ ماش

ــه ورځ  د دې بنســټ ویانــدې مریــم عطايــي د پنج شــنبې پ

ــه  ــم پ ــې ال ه ــيي چ ــور ښ ــل، دا راپ ــه ووی ــو ت ازادي راډی

ــه دی. ــدي ن ــد خون افغانســتان کــې د ماشــومانو ژون

مېرمــن عطايــي زیاتــوي: »اوس هم افغانســتان د ماشــومانو 

ــومانو د  ــه ماش ــو دی. ل ــو هېوادون ــه خطرناک ــو ل ــاره ی لپ

ــه  ــورو، پ ــکېلو ل ــه ښ ــړې ل ــټ د جګ ــوال بنس ــړ نړی مالت

ــې  ــواړي چ ــت غ ــه حکوم ــتان ل ــړي ډول د افغانس ځانګ

خپــل وروســتۍ هلــې ځلــې وکــړي، څــو لــه ماشــومانو د 

ــاتنه ويش.« ــال س ــر مه ــړې پ جګ

ــالدي کال  ــر ۲۰۱۹ می ــدا ډول د تې ــې هم ــور ک ــه دې راپ پ

جــوالی او ســپټمرب میاشــتې تــر ټولــو خونــړۍ بلــل شــوي 

ــه  ــورو میاشــتو ت ــه په کــې نســبت ن چــې ملکــي مرګ ژوبل

زیاتــه وه.

د بخښــنې نړیــوال ســازمان د ملکــي مرګ ژوبلــې عامالنــو 

ــه  ــې ل ــړی چ ــاد ک ــی ی ــه ټک ــول، هغ ــزا نه ورک ــه د س ت

ــال دی. ــو خی ــول ی ــي ک ــت پ ــې د عدال کبله ی

د افغانســتان حکومــت بیــا وايــي، دوی د افغــان ماشــومانو 

د ژونــد خوندیتــوب خپــل لومړیتــوب بــويل.

ــي  ــق صدیق ــد صدی ــي ویان ــد ارشف غن ــمرش محم د ولس

ــه او  ــو بریدون ــې د طالبان ــینۍ رسه چ ــه خواش ــوي: »پ زیات

ــر  ــواښ او خط ــو ګ ــاره ی ــومانو لپ ــوږ د ماش ــه زم تهدیدون

دی. د افغــان حکومــت لومړنــۍ هڅــه او لومړیتــوب همــدا 

ــدي کــړي.« ــد خون دی چــې د افغــان ماشــومانو ژون

دې ســازمان لــه نړیوالــې ټولنــې غوښــتي چــې پــه ۲۰۲۰ 

افغانســتان جګــړې پــر وړانــدې  میــالدي کال کــې د 

بې تفــاويت پــای تــه ورســوي او دوی تــه هغــه ډول امنیــت 

چــې اړتیــا یــې ده او هغــه ډول عدالــت چــې یــې مســتحق 

راوړي. منځ تــه  دي، 

د دغــه ســازمان راپــور کــې دې تــه هــم اشــاره شــوې چــې 

ــري  ــؤلیت ل ــه مس ــه ټولن ــي او نړیوال ــتان چارواک د افغانس

ــو  ــر دوی د بریدون ــړي او پ ــاتنه وک ــو س ــه ملکیان ــې ل چ

ــي. ــدې ونی ــتنې الن ــر پوښ ــؤالن ت مس

ــوال  ــو نړی ــرش حقون ــې د ب ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

ســازمان هــم پــه خپــل راپــور کــې لیــکي، د ۲۰۱۹ کال پــه 

لومړیــو ۹ میاشــتو کــې د افغــان او امریکايــي ځواکونــو پــه 

هوايــي بریدونــو کــې ۱۰۰۰ تنــه ملکیــان وژل شــوي چــې 

لــه ۱۰۰ ډېــر یــې ماشــومان دي.



فقـر، بیسـوادی، تکدی گـری، بادیه نشـینی، کف بینی، چوری 
و دست بندفروشـی تنهـا تصویـری اسـت کـه از زنده گـی و 
کارهـای قـوم جوگـی دیده ایـم و شـاید تصـور می کنیـم که 
مردمـان ایـن قـوم تنهـا دو حرفه دارنـد؛ یا بایـد تکدی گری 
کننـد و یـا کـف بین باشـند. چـرخ کارها توسـط زنـان این 
قـوم نیـز چرخانـده می شـود. امـا این هـا تصویـر کامـل و 
درسـتی از جوگی هـای افغانسـتان نیسـت. بـه تازه گـی نوار 
تصویری یـی از زنده گـی حاجـی رنگیـن، یکـی از هنرمندان 
شـبکه های  در  افغانسـتان  محلـی  موسـیقی  نام آشـنای 
اجتماعی نشـر شـده کـه بخشـی از کارنامۀ هنـری او را بیان 
کـرده اسـت. هنرمنـدی کـه مربـوط به قـوم جوگی اسـت و 
در والیـت سـرپل بـه دنیـا آمده و سـال های درازی سـت در 

همیـن والیـت زنده گـی مـی کند.
روش نواختـن دنبـوره توسـط رنگین، ویژه اسـت و همه او 
را بـه عنـوان هنرمنـد مبتکـر و خوش پرداخـت در موسـیقی 
محلـی شـمال کشـور می شناسـند. هنرمنـدی کـه نغمه هـای 
زیـادی را با شـرنگ دنبـوره اش نواخته و در محافل خوشـی 
زیـادی بـرای مـردم خاطـره خلـق کـرده اسـت. نوارهـای 
و  می شـود  شـنیده  مـردم  میـان  همـه روزه  او  از  فراوانـی 
به ویـژه  اجتماعـی  رسـانه های  در  بارهـا  او  ویدیوهـای 

یوتیـوب بازدیـد شـده اسـت. 
حاجـی رنگیـن را هنرآفرینی هایـش در داخـل و بیـرون از 
افغانسـتان زبـان زد بـه »پنجه طایـی« کرده اسـت. او مربوط 
خوشـبخت  جوگی هـای  از  امـا  اسـت،  جوگـی  قـوم  بـه 
صاحـب  هنـرش  وسـیله  بـه  کـه  جوگی یـی  نخسـتین  و 
برایـش  داشـتن  شناسـنامه  شـد.  گذرنامـه  و  شـناس نامه 
کشـور  از  بیـرون  توانسـته  و  آورده  فراوانـی  ارمغان هـای 
کنسـرت برگـزار کنـد و هنـر محلـی افغانسـتان را بیشـتر 

معرفـی نمایـد.
جوگـی، قومـی بادیه نشـین اسـت کـه تـا امـروز هـم اجازۀ 
داشـتن شـناس نامه و آمـوزش را ندازنـد؛ هـر چنـد بارهـا 
کارزارهایـی بـرای دادخواهـی حقـوق انسـانی ایـن قـوم به 

راه انداختـه شـد، امـا تـا هنـوز نتیجۀ عملی نداشـته اسـت. 
از  گزارش هایـی  پخـش  از  پـس  هـم  نوبـت  آخریـن  در 
وضـع زنده گـی و خواسـت های انسـانی این قـوم، کارزاری 
راه انـدازی و سـبب شـد تـا سرپرسـت وزارت معـارف بـه 
خانواده هـای  از  بودوبـاش شـماری  اردوگاه هـای  از  یکـی 
جوگـی  در کابـل برود و وعـدۀ فراهـم آوردن زمینۀ آموزش 
و پـرورش فرزنـدان آنـان را بدهـد، امـا اجرایـی شـدن این 
وعـده کـه تـا هنـوز هـم معلـوم نیسـت گام عملـی در ایـن 
راسـتا برداشـته شـده یـا خیـر، نیاز بـه زمـان دارد.  نداشـتن 
شـناس نامه موجـب دوری ایـن قـوم از آمـوزش و پـرورش 
شـده و حتـا از فراگیـری حرفـه نیـز آنـان را بـه دور داشـته 
و تکدی گـری، کف بینـی، چـوری و دست بندفروشـی را بـه 

تنهـا کار آنـان مبـدل کرده اسـت.
براسـاس اسـناد تاریخـی، پیشـۀ اصلـی جوگی ها، مـال داری 

بـوده و بـا بخشـی از رمه هـا و گله هـای خـود به افغانسـتان 
مهاجـرت کـرده اند کـه به مرور زمـان، همـۀ آن بنابر عوامل 
جوگی هـا  از  بعضـی  اسـت.  رفتـه  دست شـان  از  متعـدد، 
موجودیـت شـش پشت شـان را در افغانسـتان می شـمارند. 
هسـتند.  سـنی مذهب  مسـلمان  مجمـوع  در  مـردم  ایـن 
لهجـۀ خاصـی  بـا  را  فارسـی  تاجیـک و زبـان  ملیت شـان 

می کننـد.  صحبـت 
جوگی هـا متشـکل از پنـج قبیلـه هسـتند کـه بـه نام هـای 
قطغنـی، کوالبی، بلخی، سـگ باز و حلواخور یاد می شـوند. 
آنـان در بخش هایـی از کابـل، بلـخ، کنـدز، سـرپل، تخـار و 

زنده گـی می کننـد.  فاریـاب 
در قانـون اساسـی افغانسـتان، نامی از جوگی ها گرفته نشـده 
اسـت. در ایـن قانـون و مـواد متعدد دیگـر قانونـی، از اقوام 
زیـادی نـام گرفته شـده، امـا جوگی هـا در این قانـون جایی 

ندارنـد. در حالـی که اعامیـۀ جهانی حقوق بشـر به برابری 
تمامـی انسـان ها تأکیـد می کنـد کـه افغانسـتان هـم از جمله 

کشـورهای ملحق شـده بـه این منشـور بین المللی اسـت. 
جوگی هـا علی رغـم این کـه از جایـگاه حقوقـی برخـوردار 
نیسـتند، بـه لحـاظ فرهنگـی و اجتماعـی نیـز در وضعیـت 
و  بیـن جوگی هـا  دوطرفـه  رابطـۀ  دارنـد؛  قـرار  اسـفباری 
اجتمـاع وجـود نـدارد؛ بـه گونه یـی کـه هیچ کـس حاضـر 
نیسـت بـا جوگی ها داد و گرفت و یا مراودت داشـته باشـد.
زنده گـی حاجـی رنگیـِن پنجۀ طایـی نمایانگر یک بخشـی 
از اسـتعدادهای نهفته در این قوم اسـت که دادن شـناس نامه 
بـه آنـان می توانـد اسـتعدادهای درخشـانی دیگـری را در 

بخش هـای مختلـف رو کند.
حاجـی رنگیـن که دوبـار ازدواج کـرده و 9 پسـر و 7 دختر 
دارد، بـه نسـبت احتـرام گذاشـتن بـه قومـش تـا هنـوز هـم 
در خانه هـای ِگلـی زنده گـی می کنـد، در حالـی کـه امـکان 
داشـتن سـرپناه مفشـن را دارد و بـه گفتـۀ خودش، دوسـتان 
زیـادی بـه او پیشـنهاد داده انـد تـا از زنده گـی بادیه نشـینی 
زنده گـی  داشـتن  زمینـۀ  برای شـان  آنـان  و  شـود  بیـرون 
مرفه یـی را فراهـم می کننـد، امـا او نپذیرفتـه و بارهـا گفتـه 
کـه اگر کسـی بـرای تمـام خانواده های قـوم او کـه در یکی 
از بخش هـای والیـت سـرپل سـاکن انـد، خانه فراهـم کند، 
او نیـز حاضـر اسـت تـا زنده گـی بادیه نشـینی را تـرک کند.
رنگیـِن  تـا  شـده  باعـث  روستانشـینی  و  بیسـواد  فقـر، 
پنجه طایـی هنـرش را بیشـتر در محافلـی عرضـه کنـد کـه 
هنـر و خاقیت هـای هنـری او را صدمـه می زنـد؛ امـا وقتی 
تنهـا راهِ بـه نمایـش گذاشـتن هنـر حاجـی رنگیـن، محافل 
بـوده،  »بای«هـا  و  »قوماندان«هـا  شب نشـینی  و  خوشـی 
او مجبـور بـه اجـرای نغمه هایـی شـده کـه بایـد »بچه هـا« 

برقصنـد.
ایـن  بـه  را  شـنونده  و  ببینـده  رنگیـن،  هنـری  توان منـدی 
فعالیت هـای  زمینـۀ  نتیجـه می رسـاند کـه هـر زمانـی کـه 
هنـری رسـمی تری بـرای او مسـاعد می بـود، به ایـن محافل 
نمی پرداخـت؛ چه بسـا بـه گفتـۀ یکـی دیگـر از آوازخوانـان 
محلـی کـه بـاری در یکـی از گفت وگوهایـش گفـت، او از 
امـا گاهـی  این گونـه محافـل شـرم می کشـد،  اشـتراک در 
زورمنـدان و گاهـی هـم فقـر مجبورش می سـازد تـا هنرش 

را هـرزه، عرضـه کنـد.

در  شـد،  افتتـاح  پنجشـیرکتاب خانه ای  در  پیـش  روز  سـه 
زیـر  را  برنامه یـی  والیـت،  فرهنگـی  مسـووالن  آن،  کنـار 
نـامِ »صندلـی، کانـون پُـر مهـر کتاب خوانـی« برگـزار کردند 
مـن،  بـرای  بـود.  برنامـه   از  بخشـی  »مثنوی خوانـی«  و 
برنامه ریـزی کتاب خوانـی، جالب تـر بـود. چون سال هاسـت 
و  جنگ هـا  دارد:  قـرار  نابـودی  تهدیـد  در  فرهنـگ،  ایـن 
مهاجـرت از یک سـو و فتواهـای یک عده از ماها از سـوی 
دیگـر. امـا روی هـم رفتـه، رویکـرد فرهنگـی در پنجشـیر، 
به ویـژه در بخـش تأسـیس کتاب خانه هـا، در ایـن اواخـر از 
سـوی جوانـان، نهادهای فرهنگی و مسـووالن پنجشـیر قابل 
سـتایش اسـت. به ویـژه توجـه مسـووالن محلی پنجشـیر به 

ایـن امـر مهـم کـه امیدوارکننده اسـت.
مـردم  پیشـینۀ  بـا  و  پسـندیده  سـنت های  از  کتاب خوانـی 
پنجشـیر بـوده و پنجشـیریان از گذشـته های دور بـا کتـاب 
و کتاب خوانـی انـس داشـته اند، شـب ها را در زمسـتان های 
سـرد زمسـتانی در کنار صندلی هـا و روزهای آن زمسـتان ها 

را در»پیتو«جاهـا، بـا کتاب خوانـی سـر می کردنـد.
اسـتاد حیـدری وجـودی می گفت: زمسـتان ها مـردم قریه به 
مسـجد و یـا خانـۀ مـا می آمدنـد و پـدرم برای شـان مثنـوی 
می خوانـد، بـه گونه یـی که دفاتـر مثنـوی را به ترتیـب تمام 
می کردنـد. دقیقـًا در همه روسـتاهای پنجشـیر چنیـن بوده و 
هم چـو نشسـت های جریـان داشـته و کتاب می خوانـده اند.

در گذشـته های پنجشـیر، مایی که سـواد شـاهنامه خوانی و 
مثنوی خوانـی را نمی داشـت، اصـًا او را بیسـواد می گفتند و 

بـه مایـی نمی گرفتند.
ماهـای  وعظ هـای  بـه  بیاموزنـد،  این کـه  بـرای  مـردم 
مسـاجد و بـه تفسـیرهای کتاب خوان هـا گـوش می دادنـد، 
بـا حوصله منـدی تمـام پـای صحبت های شـان می نشسـتند. 
ماهایـی را بـه مساجدشـان اسـتخدام می کردند کـه در کنار 
»مسـأله«  جـرأت  مثنوی خوانـی،  و  شـاهنامه خوانی  سـوادِ 
گفتـن را داشـته باشـد. یعنـی مـای برازنـده و فوق العـاده 
از دیـد مردمـان قدیـم پنجشـیر، کسـی بـود کـه ویژه گی هـا 

بـاال را می داشـت.

یـادم هسـت، چند سـال پیـش مردم قریـه ما، یـک مایی را 
بـه مسـجد قریه اسـتخدام کردند کـه از یکـی از والیت های 
شـمال افغانسـتان بود، او بیچـاره در پاکسـتان درس خوانده 
و مدتـی هـم در یکـی از مـدارس نامدار پنجشـیر شـاگردی 
گذشـتانده بـود. روزی کسـی »درگذشـت« و بعد از مراسـم 
خاک سـپاری، شـب در مسـجد همـه گـرد آمدنـد، یکـی از 
موسـپیدان، گفـت از ماصاحـب خواهـش می کنـم کـه یک 
مثنوی خوانـی کنـد بـرای ما و اسـتفاده کنیم... مای مسـجد 
وارخطـا شـد و گفـت من مثنـوی را خوانـده نمی توانـم، اما 
تفسـیر و حدیـث  می توانـم برای تـان بخوانـم. هـر کـی هـر 
چیـزی گفـت، یـک موسـپید دیگـر کـه خیلی شـوخ طبع و 
بذله گـوی اسـت، از گوشـۀ صدایـش را بلنـد کـرد و گفت: 
خیـر اگر مـا صاحب مثنـوی را خوانـده نمی توانـد، برایش 
»چـار کتـاب« پیـدا کنیـد کـه بخوانـد. )چارکتـاب، کتـاب 
کوچـک منظومـی اسـت کـه کـودکان به خاطـر آشـنایی بـه 
خـط فارسـی، پـس از قرآن کریـم در مسـجد می خواننـد(. با 
ایـن گفتـه همـه خندیدنـد و از خیـر کتاب خوانی گذشـتند.
حکایـت دیگـری در میـان مردمـان ولسـوالی »دره« اسـت. 
در  و  بـوده  زمـان  آن  ورزیـدۀ  ماهـای  از  نفـس،  موالنـا 
هرجایـی بـه مـردم کتـاب می خوانـده و تفسـیر می کـرده و 
کسـی را هـم آنقـدر تحویـل نمی گرفتـه اسـت. روزی در 
مجلسـی برای مـردم »مثنوی« خوانی داشـته کـه »ماعبدی« 
)او، متبحرتـر از مـا نفـس بـوده( وارد می شـود. بـه محض 
وارد شـدن مـا عبـدی بـه مجلـس، موالنـا نفـس وار خطـا 
می شـود و زبانـش بـه لکنـت می افنـد. در ایـن  هنـگام، یک  
کسـی کـه بـا هـر دو شـناخت و شـوخی داشـته، طنازانه به 

موالنـا نفـس می گویـد:
اسام علیک موالنا نفس

کبک زور آمد به باالی قفس
بـا ایـن فی البداهـه، همـه می خندنـد و موالنـا نفـس بـه ما 

عبـدی جـا خالـی می کند.
از ایـن دسـت خاطـرات و طنزها کـه بیانگـر رقابت جدیت 
در فهـم و کتاب خوانـی بـوده، در میـان مردم فراوان اسـت.

شـاهنامۀ فردوسـی، مثنوی معنوی موالنـا، هفت عنصر بیدل، 
اسـنکندرنامه نظامـی  گنجوی، بوسـتان و گلسـتان سـعدی و 
کـه  کتاب هایی سـت  از  این هـا  حافـظ،  دیـوان  نهایـت  در 
در گذشـته های پنجشـیر همیشـه خوانـده می شـده و مـردم 
بـا این هـا آشـنا بودنـد. حتـا کسـانی کـه خـط خوانـدن را 
از  یادشـده و  از شـاعران  فراوانـی  بیت هـای  نبودنـد،  بلـد 

سـنگردی گویان و شـاعران پنجشـیر، بـه حافظـه داشـتند.
سـبک های کتاب خوانـی در پنجشـیر متفـاوت اسـت، اگـر 
سـبک های  باشـیم،  داشـته  ایـن حصـه  در  تقسـیم بندی یی 
کتاب خوانـی را بـه سـه حـوزه می تـوان تقسـیم کـرد: حوزۀ 
خینـج و پریـان، حـوزۀ دره و آبشـار، حـوزۀ از بـازارک بـه 

یین. پا
هـر کـدام ایـن سـبک ها، ویژه گی هـای خـاص خودشـان را 
دارنـد، هـم در شـاهنامه خوانی و هـم در مثنوی خوانـی کـه 

بیشـتر تفـاوت در لحـن و اجـرای کتاب خوانـی دارنـد.
اگر گذشـته های پنجشـیر بـا افراطیت مذهبی سرناسـازگاری 
داشـتند و ماهـای افراطـی را از قریـه و محله شـان بـه دور 
می انداختنـد، دلیلـش همیـن بـود کـه آنهـا بـا روحیه هـای 
بـا  و  مثنـوی  عرفانـی  آموزه هـای  بـا  شـاهنامه،  حماسـی 
تربیت هـای اخاقـی سـعدی و حافـظ زنده گـی می کردنـد.
همـه  کـه  بـود  عرفـان  و  عشـق  بـا  آمیزش شـان  همیـن 
سـنگردی  بیسوادترین های شـان  بودنـد،  سـنگردی گوی 
می سـرود و در دامنه هـای کوه هـا و در برنامه هـای خوشـی، 

ندنـد. می خوا
شـور و حـاِل »بیت گویی« با »مقام«، »سـنگردی« و »قرصک« 
نیـز ریشـه در عصیان طبـع، آموزه های عرفانـی و تربیت های 

حماسی دارد.

امـا ایـن رونـد فرهنگـی زیبـا، در طـول جنگ هـا و کوچیده 
شـدن مردم ما در سـال های جهاد و بعدش شـرایط مقاومت، 
صدمـه دیـد و بـه نحوی زخمی شـد. پس از برگشـت مردم 
از دیـار مهاجـرت، یـک عده مسـلح بـا آموزه هـای وهابیت 
 پاکسـتانی، آمدنـد و علیه این سـنت های پسـندیده و دیرینه، 
فتـوا صـادر کردنـد. هرچند در کوتـاه مدت نتوانسـتند باالی 
مـردم تأثیرگذار باشـند، اما بـه مرور زمان، ایـن فرهنگ ها را 
کمرنـگ سـاختند کـه حـاال آخریـن نفس هایش را می کشـد 

کـه واقعا درد آور اسـت.
توقـع مـی رود مسـووالن فرهنگـی در والیـت پنجشـیر، این 
سـنت ها را حفـظ کننـد و حتـا بـرای توسـعه و زنده کـردن 

دوباره شـان برنامـه بریزنـد.
توسـعه  هـم  دیگـر  ولسـوالی های  در  را  کتـاب  مراکـز 
بدهنـد، بـرای هـر ولسـوالی، برنامه هـای خـاِص فرهنگی را 

کننـد. راه انـدازی 
ادبـی  جشـنواره های  کتاب خوانـی،  مسـابقات  راه انـدازی، 
از  این هـا  همـۀ  فرهنگـی...  کنفرانس هـای  و  سـمینارها  و 
یک  سـو سـبب زنده ماندن ارزش ها می شـوند، از دیگر سـو 
نسـلی آگاه و بـا فرهنـگ تربیت می شـود که آن هـا می توانند 

آینـدۀ فرهنگـی ایـن والیـت را تضمیـن کنند.
اگـر مسـووالن فرهنگـی پنجشـیر بـه ایـن مـوارد مهـم و 
نکننـد،  توجـه  کتاب خوانـی  فرهنگـی  سـنت  بـه  به ویـژه 
مـا آن سـنت گران بهـای فرهنگـی مـان را بـرای همیشـه از 
دسـت خواهیـم داد و دیری نخواهد گذشـت کـه آموزه های 
تکفیـری مذهبـی الیه هـای جامعـه را بیشـتر اسـیر خواهـد 

کـرد و بـه دامـن ایـن افراطیـت سـقوط خواهیـم کـرد.
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چاپ: مطبعه امام

آمریـت شـفاخانه والیت حوزوی والیـت هرات ازتمـام داوطلبان 
واجـد شـرایط دعوت مـی نمایـد تادرپروسـه داوطلبی تعـداد ۶۶ 
قلـم مـواد البراتـوری مـورد ضـرورت سـال مالـی 1399 دارای 
/1399/MOPH/GDCM/HRP/HRH/NCB نمبرتشخیصه 
G01 اشـتراک نمـوده ، نقـل چـاپ شـده شـرطنامه مربوطـه را 
در بـدل مبلـغ ۵00 افغانـی پـول غیـر قابل بازگشـت  ازشـفاخانه 
حـوزوی والیـت هـرات وهمچنـان درمرکـز از پـروژه ریفـورم 
شـفاخانه هـا - وزارت صحـت عامـه بـا ارائـه درخواسـت ضـم 
کاپـی رنگـه جـواز فعالیـت  و فـورم تصفیـه حسـابات مالیاتـی 
آخریـن دوره  بدسـت آورنـد ، آفرهـای خویش را مطابق شـرایط 
مندرج شـرطنامه طبـق قانـون وطرزالعمل تدارکات طور سربسـته 
ازتاریـخ نشـر اعـان الـی مـدت )21( روز تقویمـی تا سـاعت 9 
بجـه قبـل ازظهرتاریـخ 3 حـوت  1398 بـه صنـدوق آفرهـا در 
دفتـر مدیریـت اداری  شـفاخانه حـوزوی والیـت هـرات واقـع 
شـهر هـرات – سـرک والیـت  تحویـل دهند.آفرهای دیر رسـیده 
وانترنیتـی قابـل پذیـرش نبوده ، شـرایط اشـتراک بارائه اسـناد می 

. شد با
تضمیـن آفـر بصـورت پـول نقـد ویابانـک گرانتـی قابل قبـول به 
مبلـغ ۵00000 پجصـد هـزار  افغانـی بـوده جلسـه آفرگشـایی به 
روز شـنبه  تاریـخ 1398/12/3 سـاعت 10قبـل از ظهـر  در دفتـر 
آمریـت شـفاخانه حـوزوی هـرات ، منـزل دوم تعمیـر اداری بـه 
حضورداشـت اشـتراک کننـده گان و هیئـت مؤظـف دایرمیگـردد.

شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه
1.  شفاخانه حوزوی هرات نمبرتماس 0797900090
2.  شفاخانه حوزوی هرات نمبر تماس 07909۶۴703
3.  شفاخانه حوزوی هات نمبر تماس 0799۴2۴2۵3

عامـه  صحـت  وزارت   _ هـا  شـفاخانه  اصاحـات  پـروژه   .۴
 0700892888 نمبرتمـاس

آمریت شـفاخانه والیتی بغان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه 
داوطلبـی ۶7 قلـم اوراق مطبـوع مورد ضرورت سـال مالی 1399 دارای نمبر تشـخیصیه 
GO۵/1399/MoPH/GDCM/HRP/BGN/NCBاشـتراک نمـوده، نقـل چـاپ 
شـده ویاسـافت کاپی شـرطنامه مربوطه را ازشـفاخانه والیتی بغان وهمچنان درمرکز از 
پروژه ریفورم شـفاخانه ها - وزارت صحت عامه باارائه درخواسـت ضم کاپی رنگه جواز 
فعالیت  و فورم تصفیه حسـابات مالیاتی آخرین دوره  بدسـت آورند، آفرهای خویش را 
مطابق مندرج شـرایط شـرطنامه طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسـته ازتاریخ 
نشـر اعان مدت )21( روز تقویمی الی سـاعت 10 بجه قبل ازظهر تاریخ 3 حوت 1398 
به صندوق آفرها درشـعبه تدارکات مدیریت اداری  شـفاخانه والیتی واقع شهر پلخمری 
جـاده صحـت عامه بگذارند. آفرهـای دیر رسـیده وانترنیتی قابل پذیرش نبوده، شـرایط 

اشـتراک با ارائه اسـناد می باشد.
تضمیـن آفر بصـورت پول نقد ویا بانک گرانتی قابل قبول بـه ۶7 قلم اوراق مطبوع مبلغ 
30000 افغانی بوده جلسـه آفرگشـایی روز شـنبه تاریخ 3 حوت 1398 سـاعت 11 بجه 
قبـل از ظهـر در تـاالر کنفرانس های آمریت شـفاخانه والیتی بغان منـزل اول متصل به 

تعمیر جراحی به حضورداشـت اشـتراک کننده گان و هیئت مؤظف دایرمیگردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1.  شفاخانه والیتی بغان نمبرتماس 0700703702
2.  پروژه اصاحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه نمبرتماس 0700892888  

آمریـت شـفاخانه والیـت حـوزوی والیت هـرات ازتمـام داوطلبان واجد شـرایط 
دعـوت مـی نمایـد تادرپروسـه داوطلبـی تعداد 9 قلـم طبـع اوراق  طباعتـی دارای 
نمبرتشـخیصه G08/1399/MOPH/GDCM/HRP/HRH/NCB اشـتراک 
نموده ، نقل چاپ شـده شـرطنامه مربوطه را در بدل مبلغ ۵00 افغانی پول غیر قابل 
بازگشـت  ازشـفاخانه حـوزوی والیت هرات وهمچنـان درمرکز از پـروژه ریفورم 
شـفاخانه هـا - وزارت صحـت عامـه بـا ارائه درخواسـت ضـم کاپی رنگـه جواز 
فعالیـت  و فـورم تصفیه حسـابات مالیاتـی آخرین دوره  بدسـت آورنـد ، آفرهای 
خویـش را مطابق شـرایط مندرج شـرطنامه طبـق قانون وطرزالعمل تـدارکات طور 
سربسـته ازتاریـخ نشـر اعان الـی مـدت )21( روز تقویمی الی سـاعت 9 بجه بعد 
قبـل از ظهـر تاریـخ ۴ حـوت 1398 بـه صنـدوق آفرهـا در دفتـر مدیریـت اداری  
شـفاخانه حوزوی والیت هرات واقع شـهر هرات – سـرک والیت  تحویل دهند.
آفرهای دیر رسـیده وانترنیتی قابل پذیرش نبوده ، شـرایط اشـتراک بارائه اسـناد می 

باشد.
تضمیـن آفـر بصورت پول نقـد ویابانک گرانتی قابل قبول به مبلـغ 100000یکصد  
هـزار افغانـی بوده جلسـه آفرگشـایی به روزیکشـنبه  تاریـخ 1398/12/۴ سـاعت 
10بجـه قبـل از ظهـر  در دفتـر آمریـت شـفاخانه حـوزوی هـرات منـزل دوم بـه 

حضورداشـت اشـتراک کننـده گان و هیئت مؤظـف دایرمیگردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1.  شفاخانه حوزوی هرات نمبرتماس 0797900090
2.  شفاخانه حوزوی هرات نمبر تماس 07909۶۴703
3.  شفاخانه حوزوی هات نمبر تماس 0799۴2۴2۵3

۴. پروژه اصاحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه نمبرتماس0700892888 

آمریـت شـفاخانه والیتـی سـرپل  ازتمـام داوطلبـان واجد شـرایط دعوت مـی نماید 
تادرپروسـه داوطلبـی )11(قلـم کاشـی کاری واردهـاو )7( قلـم رنگمالـی داخلـی 
تعمیرشـفاخانه و۵ قلم اعمارمیزاسـتندرد البراتواری ،دست شـوی های عملیات خانه 
MOPH/ وتبدیل گروپ های 9۵0 شـیت معه ترمیم کندک سـر دارای نمبرتشخیصه
WO1/1399/GD/HRP/SPH/NCB اشـتراک نموده ، نقل چاک شـده ویاسافت 
کاپی شـرطنامه مربوطه را ازشـفاخانه والیتی سرپل  وهمچنان درمرکز از پروژه ریفورم 
شـفاخانه هـا - وزارت صحت عامه باارائه درخواسـت ضم کاپـی رنگه جواز فعالیت  
و فـورم تصفیـه حسـابات مالیاتـی آخرین دوره  بدسـت آورنـد ، آفرهـای خویش را 
مطابـق منـدرج شـرایط شـرطنامه طبـق قانـون وطرزالعمل تـدارکات طور سربسـته 
ازتاریـخ نشـر اعـان مـدت )21( روز تقویمی الی سـاعت 10 بجه قبـل ازظهرتاریخ 
۵ دلـو 1398 بـه صنـدوق آفرها درشـعبه تـدارکات  مدیریت اداری  شـفاخانه والیتی 
سـرپل  واقـع شهرسـرپل بگذارند.آفرهای دیر رسـیده وانترنیتی قابل پذیـرش نبوده ، 

شـرایط اشـتراک بارائه اسـناد می باشد.
تضمیـن آفـر بصورت پول نقد ویابانـک گرانتی قابل قبول مبلـغ 220000 افغانی بوده 
جلسـه آفرگشـایی بـه روز دوشـنبه تاریخ ۵ دلـو1398 سـاعت 11 بجه  قبـل از ظهر 
دردفتر آمریت شـفاخانه والیتی سـرپل منزل اول به حضورداشـت اشـتراک کننده گان 

و هیئت مؤظـف دایرمیگردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1.  شفاخانه والیتی سرپل  نمبرهای تماس 0798۵33۶۵9 -079۵270088 
2.  پروژه اصاحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه نمبرتماس0700892888 

آمریــت شــفاخانه والیــت حــوزوی والیــت هــرات ازتمــام داوطلبــان 
واجــد شــرایط دعــوت مــی نمایــد تادرپروســه داوطلبــی تعــداد 1 قلم 
ــی 1399 دارای  ــاب ضــرورت ســال مال ــر ب ــزل و23قلــم فلت تیــل دی
/1399/MOPH/GDCM/HRP/HRH/NCB نمبرتشــخیصه 

G03 اشــتراک نمــوده ، نقــل چــاپ شــده شــرطنامه مربوطــه را در بدل 
مبلــغ ۵00 افغانــی پــول غیــر قابــل بازگشــت  ازشــفاخانه حــوزوی 
والیــت هــرات وهمچنــان درمرکــز از پــروژه ریفــورم شــفاخانه هــا - 
وزارت صحــت عامــه بــا ارائــه درخواســت ضــم کاپــی رنگــه جــواز 
فعالیــت  و فــورم تصفیــه حســابات مالیاتــی آخریــن دوره  بدســت 
آورنــد ، آفرهــای خویــش را مطابــق شــرایط منــدرج شــرطنامه طبــق 
قانــون وطرزالعمــل تــدارکات طــور سربســته ازتاریخ نشــر اعــان الی 
مــدت )21( روز تقویمــی الــی ســاعت 9 بجــه قبــل از ظهــر تاریــخ ۵ 
حــوت 1398 بــه صنــدوق آفرهــا در دفتــر مدیریــت اداری  شــفاخانه 
حــوزوی والیــت هــرات واقع شــهر هــرات – ســرک والیــت  تحویل 
دهند.آفرهــای دیــر رســیده وانترنیتــی قابــل پذیــرش نبــوده ، شــرایط 

اشــتراک بارائــه اســناد مــی باشــد.
تضمیــن آفــر بصــورت پــول نقــد ویابانــک گرانتــی قابــل قبــول الت 
اول تیــل دیــزل بــه مبلــغ 170000  یکصــد هفتاد هــزار  افغانــی و الت 
دو م فلتــر بــاب و ســایرروعنیات بــه مبلــغ 30000 ســی هــزار افغانــی 
بــوده جلســه آفرگشــایی بــه روز دوشــنبه  تاریــخ 1398/12/۵ ســاعت 
10بجــه قبــل از ظهــر  در دفتــر آمریــت شــفاخانه حــوزوی هــرات 
واقــع در تعمیــر اداری شــفاخانه حــوزوی طبقــه دوم به حضورداشــت 

اشــتراک کننــده گان و هیئــت مؤظــف دایرمیگــردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1.  شفاخانه حوزوی هرات نمبرتماس 0797900090
2.  شفاخانه حوزوی هرات نمبر تماس 07909۶۴703
3.  شفاخانه حوزوی هات نمبر تماس 0799۴2۴2۵3

۴.  پــروژه اصاحــات شــفاخانه هــا _ وزارت صحــت عامــه 
نمبرتمــاس0700892888 

آمریت شـفاخانه والیتی بغـان ازتمام داوطلبـان واجد شـرایط دعوت می نماید 
تادرپروسـه داوطلبی 2۵ قلم البسـه مـورد ضرورت سـال مالـی 1399 دارای نمبر 
GO۶/1399/MoPH/GDCM/HRP/BGN/NCBاشـتراک  تشـخیصیه 
نمـوده، نقل چاپ شـده ویاسـافت کاپی شـرطنامه مربوطه را ازشـفاخانه والیتی 
بغـان وهمچنـان درمرکـز از پـروژه ریفورم شـفاخانه هـا - وزارت صحت عامه 
باارائه درخواسـت ضم کاپی رنگه جواز فعالیت  و فورم تصفیه حسـابات مالیاتی 
آخرین دوره  بدسـت آورند، آفرهای خویش را مطابق مندرج شـرایط شـرطنامه 
طبـق قانـون وطرزالعمل تدارکات طور سربسـته ازتاریخ نشـر اعان مـدت )21( 
روز تقویمـی الـی سـاعت 10 بجه قبل ازظهر تاریـخ ۴ حـوت 1398 به صندوق 
آفرها درشعبه تدارکات مدیریت اداری  شفاخانه والیتی واقع شهر پلخمری جاده 
صحـت عامـه بگذارند. آفرهای دیر رسـیده وانترنیتی قابل پذیرش نبوده، شـرایط 

اشـتراک با ارائه اسـناد می باشـد.
تضمیـن آفـر بصـورت پول نقـد ویا بانـک گرانتی قابل قبـول به 2۵  قلم البسـه 
مبلغ ۴0000 افغانی بوده جلسـه آفرگشـایی به روز یکشـنبه تاریخ ۴ حوت 1398 
سـاعت 11 بجه قبل از ظهر در تاالر کنفرانس های آمریت شـفاخانه والیتی بغان 
منزل اول متصل به تعمیر جراحی به حضورداشـت اشـتراک کننده گان و هیئت 

مؤظف دایرمیگردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1. شفاخانه والیتی بغان نمبرتماس 0700703702
2. پروژه اصاحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه نمبرتماس 0700892888  

 

ــوت  ــرایط دع ــد ش ــان واج ــام داوطلب ــترخیرخانه ازتم ــفاخانه 102بس ــت ش ریاس
ــای فاضــاب شــفاخانه  ــه چاه ــی 380 تانکرتخلی ــد تادرپروســه داوطلب ــی نمای م
 M0PH-GDCM-HRP-KHH-NCB 102بسترخیرخانه دارای نمبرتشخیصه
-S02-1399اشــتراک نمــوده ، نقــل چــاپ شــده ویاســافت کاپــی شــرطنامه مربوطه 
را ازشــعبه تــدارکات ریاســت شــفاخانه 102بســترخیرخانه  وهمچنــان درمرکــز از 
پــروژه ریفــورم شــفاخانه هــا - وزارت صحــت عامــه باارائــه درخواســت ضــم کاپی 
رنگــه جــواز فعالیــت  و فــورم تصفیه حســابات مالیاتی آخریــن دوره  بدســت آورند 
، آفرهــای خویــش را مطابــق منــدرج شــرایط شــرطنامه طبــق قانــون وطرزالعمــل 
تــدارکات طــور سربســته ازتاریــخ نشــر اعــان مــدت )21( روز تقویمی الی ســاعت 
10 بجــه قبــل ازظهــر تاریــخ 3حــوت 1398بــه صنــدوق آفرهــا درشــعبه تــدارکات 
مدیریــت عمومــی اداری شــفاخانه 102بســترخیرخانه واقــع شــهرکابل حصــه دوم 
خیرخانــه لیســه مریــم بگذارند.آفرهــای دیر رســیده وا نترنیتــی قابل پذیرش نبــوده ، 

شــرایط اشــتراک بارائــه اســناد مــی باشــد.
تضمیــن آفــر بصــورت پــول نقــد ویابانــک گرانتــی قابــل قبــول مبلــغ 3۵000 ســی 
وپنــج هــزار افغانــی بــوده جلســه آفرگشــایی بــه روزشــنبه تاریخ1398/12/3ســاعت 
11 بجــه قبــل ازظهــردر اطــاق کنفرانــس منــزل دوم ایــن شــفاخانه به حضورداشــت 

اشــتراک کننــده گان و هیئــت مؤظــف دایرمیگردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1. شفاخانه102بسترخیرخانه نمبرتماس)0700۶031۵۵(
2. پروژه اصاحات شفاخانه ها_ وزارت صحت عامه نمبرتماس0700892888 

ریاسـت شفاخانه 102بسـترخیرخانه ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می 
نماید تادرپروسـه داوطلبی مقدار )38(سـی وهشـت قلم مواد)IP(موادشوینده 
-1399- M0PH-GDCM-HRP-KHH-NCB  دارای نمبرتشخیصه

G0۴ اشـتراک نمـوده ، نقل چاپ شـده ویاسـافت کاپی شـرطنامه مربوطه را 
ازشـعبه تدارکات ریاسـت شـفاخانه 102بسـترخیرخانه  وهمچنان درمرکز از 
پـروژه ریفـورم شـفاخانه هـا - وزارت صحـت عامـه باارائه درخواسـت ضم 
کاپـی رنگـه جـواز فعالیـت  و فـورم تصفیـه حسـابات مالیاتی آخریـن دوره  
بدسـت آورنـد ، آفرهـای خویـش را مطابـق منـدرج شـرایط شـرطنامه طبق 
قانـون وطرزالعمـل تـدارکات طور سربسـته ازتاریخ نشـر اعان مـدت )21( 
روز تقویمـی الی سـاعت 10 بجه قبـل ازظهـر تاریـخ 1398/12/۴به صندوق 
آفرها درشـعبه تدارکات مدیریت عمومی اداری شـفاخانه 102بسـترخیرخانه 
واقـع شـهرکابل حصه دوم خیرخانه لیسـه مریـم بگذارند.آفرهای دیر رسـیده 

وانترنیتـی قابـل پذیرش نبوده ، شـرایط اشـتراک بارائه اسـناد می باشـد.
تضمیـن آفـر بصورت پول نقـد ویابانک گرانتی قابل قبول مبلـغ ۴0000چهل 
هزار افغانی بوده جلسه آفرگشایی به روز یکشنبه بتاریخ1398/12/۴ساعت:11 
بجـه قبل ازظهـردر اطاق کنفرانس این شـفاخانه منـزل دوم به حضورداشـت 

اشـتراک کننده گان و هیئت مؤظف دایرمیگردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1.  شفاخانه102بسترخیرخانه نمبرتماس)0700۶031۵۵(
2.  پروژه اصاحات شفاخانه ها_ وزارت صحت عامه نمبرتماس0700892888 

ــواری و  ــواد البرات ــم م ــدارکات )66( قل ــالن ت ــوع: اع موض
ــرات ــوزوی ه ــفاخانه ح ــرورت ش ــورد ض ــون م ــک خ بان

موضــوع اعــالن تــدارکات: )67( قلــم اوراق طباعتــی 
مــورد ضــرورت شــفاخانه والیتــی بغــالن

ــی  ــم اوراق طباعت ــدارکات)9( قل ــالن ت ــوع: اع موض
ــرات ــوزوی ه ــفاخانه ح ــرورت ش ــورد ض م

موضــوع: اعــالن تــدارکات )11( قلــم کاشــی 
ــم  ــر،)5( قل ــی تعمی ــی داخل ــم رنگمال کاری،)7( قل

ــدارکات مقــدار)95000( لیترتیــل  موضــوع: اعــالن ت
ــای  ــایرروغنیات وفلتره ــم س ــداد23( قل ــزل وتع دی

ــرات ــوزوی ه ــفاخانه ح ــرورت ش ــورد ض م

موضــوع: اعــالن تــدارکات )25( قلــم البســه مــورد 
ضــرورت ســال مالــی 1399 شــفاخانه والیتــی بغــالن

موضــوع: اعــالن تــدارکات )380( تانکــر10000 
ــالب  ــای فاض ــه چاه ــت تخلی ــره باب ــزارو لیت ده ه

شــفاخانه 102 بســترخیرخانه

ــاک  ــواد پ ــم م ــدارکات (38( قل ــالن ت ــوع: اع موض
ــترخیرخانه ــفاخانه 102بس ــرورت ش ــورد ض ــده م کنن


