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گزارش روز

یادداشت روز

گزارش روزسیاست

گزارشگفت وگو

امریکاخواستار تعویق مراسم 
تحلیف ارشف غنی شد

شــبکه های  در  اســنادی  گذشــته  روز  از 

دســت  بــه  دســت  کاربــران  بیــن  در  اجتامعــی 

حکومــت  رســمی  کارمنــد  هفــت  کــه  می شــود 

کــه در وزارت خانه هــای جداگانــه، ایفــای وظیفــه 

ــه  ــه دلیــل شــکایت رســمی آقــای امرالل می کننــد، ب

صالــح بــه دادســتانی کل کشــور معرفــی شــده انــد. 

بیــن  از چهره هــای معــروف در  امراللــه صالــح 

سیاســت مداران افغانســتان اســت. وی در انتخابــات 

ریاســت جمهوری 98، در تیــم دولت ســاز، معــاون 

اول محمــدارشف غنــی بــود. آقــای صالــح بــه دلیــل 

ــت های... ــر یادداش ــر زی ــراز نظ اب

روز دوشــنبه )5حــوت( وزارت صحــت افغانســتان، 

ــا را تأییــد و اعــام کــرد  نخســتین مــورد مثبــت کرون

کــه یــک فــرد در والیــت هــرات بــه ایــن ویــروس 

ــا شــده اســت.  مبت

بــه دنبــال ثبــت نخســتین مــورد مثبــت کرونــا 

در والیــت هــرات، وزارت صحــت در ایــن والیــت، 

وضعیــت اضطــراری اعــام کــرد.

 فیروزالدیــن فیــروز، وزیــر صحــت در یــک نشســت 

ــا، در یــک مــرد جــوان  خــری گفــت: »ویــروس کرون

۳5 ســاله، در هــرات مشــاهده شــده...

کابــل، بــدون شــک تنهــا پایتخــت جهــان اســت 

کانالیزاســیون  و  آب رســانی  کــه سیســتم منظــم 

ــدارد. ــهری ن ش

خدمت هــای  از  کابــل  باشــندگان  بیشــر 

کانالیزاســیون  و  آب رســانی  رشکــت  آب رســانی 

ــد و در ناحیه هــای  ــره ان شــهری افغانســتان، بی به

رشکــت  ایــن  کابــل،  شــهر   22 و   21  ،1۳  ،12

نــدارد. فعالیتــی  هیچ گونــه 

رشکــت  ســخن گوی  ســعیدی،  نویــد  ســید 

افغانســتان،  شــهری  کانالیزاســیون  و  آب رســانی 

می گویــد... کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه 

بــرای  بین املللــی  و  داخلــی  بازیگــران 

عبداللــه،  عبداللــه  سیاســی  تنش هــای  مهــار 

غنــی  محمــدارشف  و  حکومــت  اجرایــی  رییــس 

بتواننــد  تــا  شــده اند  عمــل  وارد  رییس جمهــور 

ــد.  ــات دهن ــر نج ــی  بیش ــتان را از فروپاش افغانس

در ســطح داخلــی، عبدالــرب  رســول ســیاف، رهــر 

پیشــین  رییس جمهــور  حامدکــرزی  و  جهــادی 

و  عبداللــه  میــان  میانجی گــری  بــرای  کشــور، 

غنــی اقــدام کردنــد و دیدارهــای جداگانــه ی را بــا 

دوطــرف داشــتند؛ امــا ظاهــرا دیــده می شــود کــه 

کارســاز... چنــدان  میانجی گــری  ایــن 

امرالله صالح؛ 
سیاست مدار زودرنج

پس لرزه های کرونا در افغانستان؛

افزایش چهار برابر قیمت ماسک و 
میوه های تازه در هرات

تداوم حکومت و نجات 
افغانستان از جنگ داخلی دیگر

انتقال آب رودخانه ی پنجشیر به کابل 
آیا پایان معضل کم آبی خواهد بود؟
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دوقطبی شدن سیاست داخلی و 
پیامدهای آن

بروکراسی پیچیده ی دولت، دلیل 
چاپ نشدن 50 میلیون کتاب است

همیــن حــاال کــه ایــن مــن را می نویســم، بعــد از 

ــی از کان  ــیده ام. یک ــزار رس ــه م ــافرت ب ــاعت مس 9 س

شــهرهای افغانســتان در شــامل. تــا برســیم بــه ایــن 

ــان  ــروان، بغ ــم. پ ــور کردی ــت عب ــد والی ــا، از دل چن ج

و ســمنگان. اگــر در فصــل گرمــا و از راه زمینــی بــه 

تفــاوت  می توانیــد  باشــید،  کــرده  ســفر  شــهر  ایــن 

ــوید،  ــه می ش ــا آن مواج ــیر ب ــه در مس ــی را ک منظره های

ــس... ــان ح ــت ت ــت و گوش ــام پوس ــا مت ب

رهــر حــزب محــاذ ملــی، تأکیــد می کنــد کــه تنش هــای 

ناشــی از اعــام نتیجه ی نهایــی انتخابات ریاســت جمهوری، 

افغانســتان را از مســیر صلــح دور می ســازد.

ســیدحامد گیانــی، روز سه شــنبه )6 حــوت( در یــک 

نشســت خــری، گفــت کــه محمــدارشف غنــی و عبداللــه 

عبداللــه، بایــد از منافــع شــخصی خــود دســت...

ــه ای  ــک هفت ــه ی ی ــن  روز مرحل ــا چهارمی ــان ب هم زم

کاهــش خشــونت ها در افغانســتان، مقام هــای محلــی 

در والیــت زابــل، از انفجــار یــک مایــن کنــار جــاده ای در 

ــد. ــر می دهن ــت خ ــن والی ای

ــد  ــل، می گوی ــی زاب گل اســام ســیال، ســخن گوی وال

کــه حوالــی ســاعت 09:00 صبــح روز...

ــد  ــراه، هلمن ــور، ف ــای غ ــی در والیت ه ــؤوالن محل مس

و هــرات، از ثبــت هفــت مــورد مشــکوک بــه ویــروس 

ــد. ــر داده ان ــا، خ کرون

 6( سه شــنبه  روز  غــور،  والــی  خاضــع،  غام نــارص 

حــوت( اعــام کــرد کــه یــک مــورد مشــکوک بــه ویــروس 

ــت... ــن والی ــز ای ــوه، مرک ــهر فیروزک ــا، در ش کرون

گیالنی: تنش های انتخاباتی، افغانستان را
از صلح دور می سازد

ثبت هفت مورد مشکوک به ویروس کرونا 
در برخی از والیت های افغانستان

چهارمین روز کاهش خشونت ها؛ 

انفجار ماین در زابل چهار زخمی به جا گذاشت

با آمدن صلح، مجبور به گدایی نیستم
ویژه ی صلح
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میرویس بلخی

رسپرست وزارت معارف افغانستان
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صحت  وزارت  )5حوت(  دوشنبه  روز 

کرونا  مثبت  مورد  نخستین  افغانستان، 

در  فرد  یک  که  کرد  اعام  و  تأیید  را 

والیت هرات به این ویروس مبتا شده 

است. 

مثبت  مورد  نخستین  ثبت  دنبال  به 

والیت،  این  در  صحت  وزارت  هرات،  والیت  در  کرونا 

کرد. اعام  اضطراری  وضعیت 

 فیروزالدین فیروز، وزیر صحت در یک نشست خری 

در  ساله،   ۳5 جوان  مرد  یک  در  کرونا،  »ویروس  گفت: 

هرات مشاهده شده است. این فرد به تازگی، به شهر قم 

ایران رفته بود و بعد از جان دردی و نفس تنگی، به داکر 

مراجعه کرد. بر اساس معاینات، مشخص شد که او به این 

ویروس مبتا شده است. در حال حارض، وضعیت صحی 

از  تا  می برد  رس  به  قرنطین  در  اما  است؛  خوب  فرد  این 

ویروس جلوگیری شود.« این  انتقال 

مناسبی  زمان  در  فرد،  این  که  گفت  فیروز،  آقای 

افراد  سایر  با  متاسی  هیچ  اکنون،  و  شده  شناسایی 

در  کرونا  مثبت  واقعات  تثبیت  با  هم زمان  ندارد.  جامعه 

هرات، قیمت ماسک، میوه های تازه و ترکاری به گونه ای 

بی سابقه ای در این والیت افزایش یافته است. باشندگان 

قیمت  گذشته،  روز  دو  جریان  در  که  می گویند  هرات 

ماسک، میوه های تازه و ترکاری چهار برابر روزهای پیش 

است.  یافته  افزایش 

را  لیمو  کیلو  یک  می گویند،  هرات  باشندگان  آنچه 

در  اما  می خریدند؛  افغانی   60 الی   50 به  قبل  روزهای 

حال حارض آن ها مجبورند، برای تهیه یک کیلو لیمو، 150 

پیدا شود. اگر  آن هم  بپردازند؛  افغانی  تا 180 

برای  که  هرات  باشندگان  از  یکن  شکیب،  محمد 

بازار آمده، می گوید: »پس از جست وجوی  خرید لیمو به 

خریدم.  گزاف  قیمت  به  و  کنم  پیدا  لیمو  توانستم  زیاد 

مجبوریت  از  دکان داران  مسلامنی منانده،  که  کنید  باور 

مردم سوء استفاده کرده قیمت ها را باال می برند. مردم که 

نگران مصؤونیت شان هستند، ناچار به هرقیمتی که باشد 

می خرند.«

در  که  می خواهند  مرکزی  دولت  از  هرات  باشندگان 

ندهد،  اجازه  و  داشته  نظارت  قیمت ها  کنرل  قسمت 

تاجران در این رشایط حساس، بیشر از کرونا مردم را به 

بکشند.  چالش 

در کنار افزایش قیمت لیمو در بازارهای هرات، قیمت 

ترکاری نیز افزایش چشم گیری داشته است. این درحالی 

است که پیش از این، یک کیلو ترکاری در بازارهای هرات 

به 15 تا 20 افغانی به فروش می رسید؛ اما درحال حارض، 

قیمت یک کیلو ترکاری تا 50 افغانی رسیده است.

وزارت  و  داکران  که  است  درحالی  افزایش  این 

از  جلوگیری  و  وقایع  برای  که  است  گفته  صحت عامه 

ویتامین  که  میوه جات  از  بیشر  باید  مردم  کرونا،  ویروس 

C دارد و مقاومت بدن را در برابر ویروس ها بلند می برد، 

دیده  قیمت ها،  افزایش  به  توجه  با  اما  کنند؛  استفاده 

است.  بیرون  مردم  توان  از  مواد  این  خرید  که  می شود 

ویروسی  امراض  متخصص  رسوری«،  آقا  »جان  داکر 

مرصف  که  می گوید  کابل  صبح  روزنامه ی  به  درهرات، 

ویتامین »سی« برای جلوگیری از ویروس کرونا خیلی مهم 

است؛ زیرا در این صورت است که مقاومت بدن در برابر 

می رود.  بلند  کرونا  چون  امراض 

شدن  مبتا  خطر  که  حارض  »درحال  می گوید:  او   

ویروس کرونا، دربین مردم موجود است، مرصف ویتامین 

»سی« ساده ترین راه است که می تواند باعث کاهش خطر 

ویروس شود.« این  به  مبتا شدن 

و  میوه جات  قیمت  بی سابقه ی  افزایش  کنار  در 

ترکاری ها، قیمت ماسک نیز در والیت هرات چندین برابر 

افزایش یافته است. باشندگان هرات می گویند که قیمت 

افزایش  افغانی   50 به     افغانی  از5  عادی  ماسک  یک 

است.  یافته 

والی هرات: بلند بردن قیمت ها کار غیر اخالقی است

به  افغانستان  در  کرونا  خطر  شدن  جدی  با  همزمان 

ویژه در والیت هرات، والی این والیت نیز از افزایش قیمت  

می کند  نگرانی  ابراز  غذایی  مواد  و  صحی  محصوالت 

و  تاجران  سوی  از  قیمت ها  رفن  بلند  که  می گوید  و 

است.   انسانی  و  اخاقی  غیر  کار  یک  دکانداران 

یک  در  گذشته  روز  هرات  والی  رحیمی،  عبدالقیوم 

ما  مردم  می بینیم  »وقتی  گفت:  فوق العاده  نشست 

باال  را  قیمت ها  فروشندگان  و  تجار  است،  درمشکل 

می برند؛ این کار غیر اخاقی، غیر دینی و حتا غیر انسانی 

است.«

و  بررسی  منظور  به  که  می دهد  اطمینان  هرات  والی 

نظارت بر قیمت بازار، کمیته ای ایجاد شده و در صورتی 

سوء  وضعیت  این  از  هم چنان  دکانداران  و  تاجران  که 

استفاده کنند، همراه شان برخورد قانونی صورت خواهد 

گرفت. 

باز شدن مرز ایران و افغانستان نگران کننده است

نگرانی ها از شیوع ویروس کرونا پس از آن در افغانستان 

جدی شد که این ویروس، هفته ی گذشته در ایران شیوع 

پیدا کرد. بر بنیاد آخرین آمار که از سوی وزارت بهداشت 

کرونا  ویروس  به  مبتا  دلیل  به  نفر  ایران نرش شده، 15 

جان باخته اند و بیش از هفتاد نفر دیگر نیز به این ویروس 

مبتا شده اند؛ اما آمارهای غیر رسمی نشان می دهد که 

بیش از 450 نفر در ایران جان باخته و نزدیک به 10 هزار 

نفر دیگر مبتا شده اند. 

تاکنون کشورهای عراق، ترکیه و ترکمنستان مرزهای 

این  شیوع  خطر  دلیل  به  افغانستان  و  ایران  با  را  خود 

ویروس بسته است. افغانستان نیز برای یک روز مرز این 

دفر  گذشته،  روز  صبح  اما  بود؛  بسته  ایران  با  را  کشور 

ایران،  به  آمد  و  رفت   که  کرد  اعام  ملی  امنیت  شورای 

آگاهان  و  مردم  است.  برگشته  عادی  حالت  به  دوباره 

و  داده  نشان  واکنش  حکومت  کار  این  به  نسبت  امور 

می گویند که باز شدن مرز، به شیوع رسیع ویروس کرونا 

می  کند.  کمک  افغانستان  در 

برای  بین املللی  و  داخلی  بازیگران 

مهار تنش های سیاسی عبدالله عبدالله، 

محمدارشف  و  حکومت  اجرایی  رییس 

تا  شده اند  عمل  وارد  رییس جمهور  غنی 

بیشر  فروپاشی   از  را  افغانستان  بتوانند 

نجات دهند. در سطح داخلی، عبدالرب  

رییس جمهور  حامدکرزی  و  جهادی  رهر  سیاف،  رسول 

پیشین کشور، برای میانجی گری میان عبدالله و غنی اقدام 

کردند و دیدارهای جداگانه ی را با دوطرف داشتند؛ اما ظاهرا 

نبوده  کارساز  چندان  میانجی گری  این  که  می شود  دیده 

صلح  برای  امریکا  ویژه ی  فرستاده ی  خلیل زاد،  زملی  است. 

مراسم  برگزاری  از  را  طرف  دو  تا  دارد  تاش  نیز  افغانستان 

کند. منرصف  تحلیف  

خرگزاری رویرز به نقل از دو آگاه افغانستان نوشته که 

واشنگن نگران این کشمکش های سیاسی است که نشود، 

دو  خلیل زاد،  آقای  روبه رو شود.  مخاطره  با  تاش های صلح 

هفته است که در کابل به رس می برد و او به شدت تاش دارد 

از برگزاری مراسم تحلیف شان خودداری  که غنی و عبدالله 

نیز وجود دارد که  کنند. در عین حال، گزارش های دیگری 

خلیل زاد از طرف های سیاسی خواسته تا ارشف غنی را ظرف 

دو الی سه ماه به عنوان رییس جمهور بپذیرند؛ اما سیاسیون 

این خواسته ی خلیل زاد را رد کرده اند.

ریاست جمهوری،  انتخابات  نهایی  نتیجه ی  اعام  از  پس 

برگزاری  منظور  به  را  دولتی  کمیسیون  غنی،  محمدارشف 

مراسم تحلیف خود ایجاد کرد و قرار است که روز پنج شنبه 

آقای  همین طور،  و  کند  برگزار  را  تحلیف  مراسم  حوت(،   8(

عبدالله نیز با ایجاد یک کمیسیون، مراسم تحلیفش را برگزار 

رد  پاسخ  خلیل زاد  تاش های  به  غنی  آقای  ظاهرا  می کند. 

برگزار کند. را  تحلیف  قاطعانه می خواهد که مراسم  و  داده 

حامیت  او  از  واشنگن  که  است  خوش بین  غنی،  ارشف 

به نفس  از اعتامد  نیز  می کند و همین طور عبدالله عبدالله 

جناح های  و  احزاب  متامی  گویا،  که  است  برخوردار  زیادی 

کرسی  به  رسیدن  برای  و  استند  او  کنار  در  سیاسی 

ریاست جمهوری حامی او هستند؛ اما آن چه از تحوالت صلح 

آقایان  این  کدام  هیچ  از  واشنگن  که  است  این  برمی آید، 

حامیت منی کند؛ بلکه امریکا در حال حارض درگیر صلح با 

طالبان است و تاش دارد که چگونه بتواند طالبان را به نظام 

سیاسی افغانستان مدغم و زمینه ی خروج خود را از این کشور 

سازد. فراهم 

سیاسی  آگاهان  از  شامری  موضوع،  این  به  پیوند  در 

فضای  یک  در  افغانستان  رشایطی که  در  می گویند، 

بی اعتامدی و فقدان ظرفیت به رس می برد، برگزاری انتخابات 

ریاست جمهوری، یک اشتباه بود و اساسا نباید برگزار می شد. 

که  نتوانستند  انتخاباتی  کمیسیون های  حال،  عین  در 

که  آمد  وجود  به  وضعیتی  و رسانجام،  باقی مبانند  بی طرف 

دارد.  جریان  حارض  درحال 

جعفر مهدوی، عضو پیشین مجلس منایندگان، براین باور 

تا نگرانی های  از وضعیت کنونی یک فرصت است  است که 

مردم رفع شده و افغانستان از افتادن به ورطه ی جنگ داخلی 

حل  »راه  یابد.  ادامه  ملی  وحدت  حکومت  ساختار  و  نجات 

فعا به عنوان یک فرصت یاد کنیم تا نگرانی های مردم رفع 

داخلی  جنگ های  ورطه ی  به  افتادن  از  افغانستان  و  شود 

نجات یابد، فعا دو ماه یا سه ماهی که امریکایی ها می گویند، 

حال،  عین  در  و  شود  حفظ  وضعیت  همین  با  حکومت  این 

گفت وگوهای بین االفغانی به صورت جدی پی گیری و در ختم 

ملی،  مصالحه ی  را  نامش  که  جدید  حکومت  باید  ماه،  سه 

حکومت مؤقت، آشتی ملی یا هر نامی که می مانید، بعد از 

سه ماه بیاید و کسی در رأس حکومت باشد، البته نه غنی، 

نه عبدالله، شخصی باشد که متامی طرف ها و در اصل مردم 

رس او اعتامد بکند و بدنه ی اداری و بروکراسی دست نخورد.«

به  امریکایی ها  اگر  می گوید،  همچنان  مهدوی  جعفر 

دنبال این استند که سیاسیون، ارشف غنی را برای سه ماه 

قرار  پذیرش  مورد  امر  این  بپذیرند،  رییس جمهور  عنوان  به 

را  غنی مرشوعیت خود  این صورت،  در  زیرا  گرفت؛  نخواهد 

الی سه  دو  برای  که ممکن  کرد  از سیاسیون کسب خواهد 

سال دیگر در قدرت باقی مباند که در این صورت، روند صلح 

دید. خواهد  آسیب  افغانستان 

ابراز  سیاسی  آگاهان  از  دیگری  شامر  حال،  همین  در 

در  سیاسیون  و  حکومت   بین  تنش ها  که  می کنند  نگرانی 

حال افزایش است و میانجی گری هایی که صورت می گیرد، 

آگاه سیاسی  بیژن پور،  بیشر می سازد. رحمت الله  را  بحران 

نظام  بقاء  برای  نتیجه ی خوبی  این تنش ها  تداوم  می گوید، 

ندارد. همراه  به  افغانستان  مردم  و  سیاسی 

او بیان می کند، مسأله واضح است که به دالیل مشکات 

دیده  افغانستان  بین املللی  حامیان  از  و عامئی که  داخلی 

می شود، بقاء حکومت موجود به نظر منی رسد؛ از این نظر، 

سطح  از  برخواسته  موجود  مشکات  که  فهمید  می توان 

داخلی است؛ اما در عین حال، توافق امریکا و طالبان ممکن 

قرار  تأثیر  را تحت  و وضعیت عمومی  باشد  راه گشا  است که 

دهد تا این که کاهش خشونت ها، منجر به توقف جنگ شود. 

»توافق امریکا و طالبان ممکن راه گشا باشد، وضعیت عمومی 

جنگ،  قطع  و  خشونت  مسأله ی  و  دهد  قرار  تأثیر  تحت  را 

آهسته آهسته رشوع شود تا این که روند مذاکرات بین االفغانی 

به  هنوز  که  کنند  مذاکره  کسی  چه  با  داخلی ها  اما  رشوع؛ 

داشن دولت مطلوب و در عین حال مطبوع فاصله داریم.«

دیگر،  روز  سه  تا  است  قرار  امریکا،  متحده ی  ایاالت 

این  امضای  با  کند.  امضا  را  طالبان  با  صلح  توافق نامه ی 

افغانستان  از  خارجی  نیروهای  خروج  زمینه ی  توافق نامه، 

آغاز  نیز  بین االفغانی  مذاکرات  حال،  عین  در  و  فراهم  

می شود؛ اما مشکات و تنش های داخلی)دولت-سیاسیون( 

بر این نگرانی افزوده که در صورت اندک ترین اشتباه، ممکن 

و سناریوی دهه های گذشته  متشنج  اوضاع کشور  که  است 

شود. تکرار 

تداوم حکومت و نجات افغانستان از جنگ داخلی دیگر

افزایش چهار برابر قیمت ماسک و میوه های تازه در هرات 
پس لرزه های کرونا در افغانستان؛ 

سیدمهدی حسینی
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رشایــط و وضعیــت سیاســی کشــور و منطقــه بــه 

ــد ســؤال  ــن روزهــا بای ســمتی در حرکــت اســت کــه ای

ــا  ــت ی ــده »جمهوری ــام آین ــوع نظ ــی ن ــت و اساس نخس

ــزرگان ایــن رسزمیــن  ــا تأســف، ب امــارت« باشــد؛ امــا ب

ــأله  ــن مس ــد، همی ــر منی کنن ــه فک ــزی ک ــا چی ــه تنه ب

ــی،  ــمکش های سیاس ــا و کش ــدا از چالش ه ــت. ج اس

بایــد بدانیــم کــه نظــام جمهــوری و امــارت چگونــه 

یک دیگــر  بــا  تفاوت هایــی  چــه  و  انــد  نظام هایــی 

دارنــد. حقیقــت آن  اســت کــه اصلی تریــن دغدغــه 

احتاملــی  صلــح  گفت وگوهــای  در  اختــاف  و 

جمهــوری  کــه  اســت  نظــام  نوعیــت  بین االفغانــی، 

تعریــف واضــح  امــارت؟ نظــام جمهــوری  یــا  باشــد 

دارد و تاریــخ آن نیــز روشــن اســت و بــه نظامــی گفتــه 

می شــود کــه قــدرت و زمــام داری موروثــی نبــوده و 

مــدت زمــان حضــور سیاســت مداران نیــز محــدود و بــا 

ــت.  ــط اس ــردم مرتب ــتقیم م ــر مس ــا غی ــتقیم ی آرای مس

مســیر  دارای  و  کهــن  بســیار  پیشــنه ای جمهوریــت 

تجربه هــای  دوران،  طــول  در  کــه  اســت  مشــخص 

زیــادی داشــته و اصاحــات زیــادی داشــته و در تئــوری 

ــت. ــده اس ــه ش ــل پخت و عم

ــت و  ــردم اس ــا م ــور ی ــه جمه ــوف ب ــت معط جمهوری

ــن  ــد، ممک ــرون می آی ــردم بی ــر م ــت و نظ از دل خواس

اســت نظام هــای متعــدد جمهــوری در دنیــا باشــد؛ امــا 

ــوده و رأی  ــه مردم محــوری و جمهــور ب همــه معطــوف ب

ــن نظــام اســت. هــر نظــام جمهــوری  مــردم اســاس ای

کــه نزدیک تــر بــه خواســت و اراده ی مــردم باشــد، 

ــد،  ــه از آن دور باش ــر چ ــت و ه ــی اس ــت واقع جمهوری

ــدرت  ــام ق ــوری، مت ــام جمه ــت. در نظ ــوری نیس جمه

متمرکــز رأس نظــام نبــوده و تــاش می شــود، همــه در 

قــدرت ســهیم باشــند و مراجــع کنــرل کننــده ی قــدرت 

نظــام  در  همیــن،  بــرای  دارد.  وجــود  همیشــه  نیــز 

اســتبدادی  روش هــای  و  مطلق العنانــی  جمهــوری، 

و دیکتاتورانــه بــه حــد اقــل می رســد و گرنــه، نظــام 

جمهــوری  نظــام  بــود.  نخواهــد  جمهــوری  دیگــر 

می توانــد دموکراتیــک، لیــرال و اســامی باشــد. از 

ــه در  ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــز ب ــت نی ــد و پیش رف ــر رش نظ

مادام العمــر  منی توانــد  حاکمیــت  جمهــوری،  نظــام 

ــزه  ــا انگی ــس و ب ــازه نف ــراد ت ــور اف ــکان حض ــد، ام باش

می توانــد  ایــن  و  دارد  وجــود  جامعــه  مدیریــت  در 

بــه رشــد و پیش رفــت کمــک بیشــری کنــد. نظــام 

ــام داری،  ــر زم ــت و اگ ــونت اس ــف خش ــوری مخال جمه

موجــب بحــران در کشــور شــد، راه هــای آســان تری 

بــرای برکنــاری او وجــود دارد تــا بــدون خون ریــزی، 

نظــام اصــاح شــود؛ چــون مبنــای اساســی حاکمیــت 

حاکــامن، خواســت مــردم اســت. بــه هــامن انــدازه 

کــه جمهوریــت متکــی بــه آرای مــردم و جامعــه اســت؛ 

نظــام امــارت، برخواســته از امــر و فرمــان فــردی و 

متکــی بــر شــخص اســت. امــارت در عــرص حــارض، 

تعریــف واضــح و مبانــی فکــری مشــخص نــدارد و بیــش 

ــا یــک سیســتم  از آن کــه محصــول خواســت مــردم و ی

باشــد، متکــی بــه فــردی اســت کــه در رأس قــرار دارد.

او امیــر اســت و متــام بایدهــا و نبایدهــای حکومــت 

بــه وضعیــت او وابســته اســت کــه می توانــد عــادل 

یــا خون ریــز. امیــر در واقــع هــامن »اولــو  باشــد و 

ــد  ــان اســت و نظــام بای ــر« اســت کــه صاحــب فرم االم

ــام،  ــن نظ ــود. در ای ــای او اداره ش ــاس فرمان ه ــر اس ب

پاییــن  بــه  بــاال  از  اوامــر  معمــوال متــام دســتورها و 

صــادر شــده و الزم االجــرا اســت. هیــچ قــدرت و نیــروی 

ــا و  ــی فرمان ه ــر چگونگ ــز ب ــده نی ــرل کنن ــی کن بیرون

ــه  ــه دارد ک ــور وظیف ــدارد و مأم ــود ن ــوه ی اداره وج نح

کــه در  نظام هــا  ایــن  باشــد. در  امیــر  امــر  مجــری 

برخــی کشــورها کــه حتــا نــام جمهــوری را نیــز دارنــد، 

دســته ی  دو  بــه  انســان ها  کــه  اســت  شــده  دیــده 

صاحــب منصبــان واجــب االحــرام و امــر کننــده و 

ــار  ــان ها از اختی ــوند. انس ــیم می ش ــرداران تقس فرمان ب

ــودات  ــه موج ــوری ب ــام جمه ــرای رأی در نظ ــن ب داش

مکلــف بــدل می شــوند کــه بخواهنــد یــا نخواهنــد بایــد 

ــان باشــند. مشــکل  ــر و صاحــب منصب ــر امی ــع اوام تاب

آن اســت، امیــران بســیاری بــوده انــد کــه پیــش از 

رســیدن بــه قــدرت، انســان های خوبــی بــوده انــد؛ 

امــا پــس از رســیدن بــه قــدرت، بــه متــام ارزش هــا 

پشــت کــرده و بــه دیکتاتورهــای مشــهوری بــدل شــده 

مادام العمــر  نظــام،  ایــن  در  دیگــر  مســأله ی  انــد. 

ــازی و  ــه یکه ت ــه ب ــت ک ــر اس ــارت امی ــودن دوران ام ب

خودرایــی او منجــر می شــود. متــام هــواداران ایــن 

ــده از  ــام برآم ــن نظ ــه ای ــد ک ــور می کنن ــام تص ــوع نظ ن

دیــن اســام اســت و صبغــه ی دینــی- اســامی دارد، در 

حالــی کــه ایــن نظریــه پشــتوانه ی قــوی قرآنــی- ســنتی 

نــدارد و متکلــامن مســلامن نظــام ســلطنت، خافــت و 

ملوکیــت را نیــز مــرشوع می دانســتند. مشــکل دیگــر در 

ــه در  ــرداران همیش ــه فرمان ب ــت ک ــن اس ــام ای ــن نظ ای

حاشــیه انــد. آن هــا رعیــت انــد کــه از کلمــه ی »رعــی« 

ــه  ــه ب ــت ک ــده اس ــفندان آم ــدن گوس ــای چران ــه معن ب

ــد.  ــیب می زن ــه آس ــان ها را در جامع ــور انس ــأن حض ش

حــرف مــا روی شــناخت دو نــوع حکومــت اســت و اگــر 

جمهوریــت یــا امــارت، پســوند اســامی را نیــز بــه خــود 

اضافــه کننــد، نیــز منی توانــد قــدرت یــا ضعــف ایــن یــا 

ــد.  ــش ده آن را پوش

جمهوریت یا امارت؛ 
مسأله این است

محمدرحیم ملک زی

خربگزاری رویرتز به نقل از دو آگاه افغانستان نوشته که واشنگنت نگران این کشمکش های سیاسی است که نشود، تالش های صلح با مخاطره روبه رو 

شود. آقای خلیل زاد، دو هفته است که در کابل به رس می برد و او به شدت تالش دارد که غنی و عبدالله از برگزاری مراسم تحلیف شان خودداری کنند. 
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ــدون شــک تنهــا پایتخــت  ــل، ب کاب

منظــم  سیســتم  کــه  اســت  جهــان 

شــهری  کانالیزاســیون  و  آب رســانی 

نــدارد.

کابــل  باشــندگان  بیشــر 

و  آب رســانی  رشکــت  آب رســانی  خدمت هــای  از 

کانالیزاســیون شــهری افغانســتان، بی بهــره انــد و در 

ناحیه هــای 12، 1۳، 21 و 22 شــهر کابــل، ایــن رشکــت 

نــدارد. فعالیتــی  هیچ گونــه 

ســید نویــد ســعیدی، ســخن گوی رشکــت آب رســانی 

روزنامــه ی  بــه  افغانســتان،  شــهری  کانالیزاســیون  و 

ــر از 64  ــل بیش ــهر کاب ــد: »در ش ــل می گوی ــح کاب صب

هــزار خانــواده را ریاســت عمومی آب رســانی مــا زیــر 

ــواده را ده  پوشــش خدمــات خــود دارد کــه مــا هــر خان

نفــر محاســبه کرده ایــم.«

و  آب رســانی  رشکــت  محاســبه ی  اســاس  بــه 

میلیــون   6 از  افغانســتان،  شــهری  کانالیزاســیون 

از  تــن   400 و  هــزار   600 تنهــا  کابــل،  جمعیــت 

ــد اســتند. ــن رشکــت بهره من خدمت هــای آب رســانی ای

کــم کاری رشکــت آب رســانی و کانالیزاســیون شــهری 

ســال های  در  کــه  اســت  شــده  باعــث  افغانســتان، 

زمینــه ی  در  زیــادی  خصوصــی  رشکت هــای  اخیــر، 

ــود.  ــاد ش ــل ایج ــردم، در کاب ــه م ــانی ب آب رس

ــانی  ــی آب رس ــت خصوص ــارض، 72 رشک ــال ح در ح

ــه 600  ــد کــه نزدیــک ب ــل فعالیــت می کن در شــهر کاب

هــزار باشــنده ی کابــل را زیــر پوشــش قــرار داده اســت.

بــا آمــار دســت داشــته روشــن می شــود کــه در کابــل، 

نزدیــک بــه یــک و نیــم میلیــون شــهروند از خدمت هــای 

آب رســانی بهــره منــد بــوده و نزدیــک بــه 4 میلیــون 

ــد. ــره ان ــانی بی به ــای آب رس ــر از خدمت ه دیگ

ــن اداره  ــه ای ــن ک ــا ای ــد: »ب ــعیدی می گوی ــای س آق

ــرای همــه ی شــهروندان اســت؛  ــه آب رســانی ب مکلــف ب

ــث  ــی باع ــر زمین ــای زی ــدن آب ه ــالی و کم ش خشک س

ــانی  ــردم آب رس ــه ی م ــه هم ــم ب ــه نتوانی ــت ک ــده اس ش

ــیم.« ــته باش داش

نبــود سیســتم منظــم آب رســانی در کابــل، باعــث 

ــن آب،  ــرای تأمی ــا ب ــر خانواده ه ــه بیش ــت ک ــده اس ش

در حویلی هــای شــان چــاه آب حفــر کننــد؛ امــا بــه 

دلیــل خشک ســالی های اخیــر، عمــق آب  چاه هــای 

خانه گــی از 10 مــر تــا 50 و 70 مــر پاییــن آمــده 

ــل  ــه ی کام ــه گون ــهر، ب ــای ش ــامری از ناحیه ه و در ش

ــت. ــکیده اس خش

تغییرهــای اقلیمــی ای کــه در حــال حــارض درجهــان 

جریــان دارد، افغانســتان را نیــز آســیب پذیر ســاخته کــه 

باعــث کاهــش بــاران و دوام خشک ســالی در کابــل 

شــده اســت؛ البتــه در کنــار تغییــرات اقلیمــی، آلودگــی 

هــوای کابــل، نیــز تــا انــدازه ای باعــث شــده اســت کــه 

ــع  ــه و آب در مناب ــش یافت ــهر کاه ــن ش ــی در ای بارندگ

ــود. ــره نش ــل ذخی ــی کاب ــای زیر زمین آب ه

ــه  ــی ای ک ــاس بررس ــر اس ــه ب ــد ک ــعیدی می گوی س

ــی  ــر زمین ــای زی ــت، آب ه ــده اس ــش ش ــال پی پانزده س

ــا  ــت؛ ام ــنده اس ــت بس ــون جمعی ــرای دو میلی ــل ب کاب

حــاال جمعیــت کابــل بیشــر از شــش میلیــون نفــر اســت 

ــر زمینــی اســتفاده می کننــد و  کــه همــه از آب هــای زی

ــع بازذخیــره نشــده اســت. ــن مناب ای

آب، مهــم تریــن نیــاز روزمــره ی انســان اســت کــه 

بــدون آن دوام زندگــی ناممکــن اســت؛ امــا خشــک 

ذخیره هــای  میــزان  در  تفــاوت  و  اخیــر  ســالی های 

باشــندگان،  مــرصف  و  کابــل  زمینــی  زیــر  آب هــای 

ــر زمینــی آب در  باعــث شــده اســت کــه دخیره هــای زی

کابــل، بازذخیــره نشــده و عمــق آب هــای زیــر زمینــی تــا 

پایین تریــن  نقطــه ی زیــر زمیــن پاییــن بیایــد.

ــی،  ــاحه ی بگرام ــن و س ــار، عاؤالدی ــاحه ی افش  س

ــل اســت  ــی کاب ــر زمین ــع اساســی آب هــای زی ســه منب

کــه ســاحه ی افشــار بــه دلیــل خشک ســالی های اخیــر، 

ــاه  ــه چ ــت؛ از 9 حلق ــکیده اس ــل خش ــه ی کام ــه گون ب

ــک  ــا ی ــاحه، تنه ــن س ــانی در ای ــت عمومی آب رس ریاس

حقلــه ی آن فعــال اســت کــه آب آن نیــز کاهــش یافتــه و 

ــود. ــرون می ش ــر آب از آن بی ــه 6 لی ــر ثانی در ه

ــن، از 15  ــد: »در ســاحه ی عاؤلدی ــعیدی می گوی س

حلقــه چاهــی کــه داشــتیم 9 حلقــه ی آن فعــال اســت و 

ــک  ــر ، خش ــالی های اخی ــل خشک س ــه دلی ــی آن ب باق

ــه آب  ــی ک ــر زمین ــع آب زی ــا منب ــاال تنه ــد و ح ــده ان ش

کافــی دارد، ســاحه ی بگرامــی اســت.«

ــتان  ــی افغانس ــو سیاس ــم ن ــر رژی ــه از عم ــن ک ــا ای ب

ایجــاد  بــرای  امــا  بــه 17 ســال می گــذرد؛  نزدیــک 

سیســتم آب رســانی منظــم در شــهر کابــل، حکومــت 

برنامه  هــای عملــی و دســت آورد چشــم دیــدی نداشــته 

ــت. اس

حــل  بــرای  آب،  و  انــرژی  وزرات  اواخــر،  ایــن  در 

مشــکل کم آبــی در کابــل، برنامه هــای انتقــال آب از 

ــل روی دســت گرفتــه اســت. ــه کاب دیگــر والیت هــا را ب

انــرژی  وزارت  ســخن گوی  نیــک زاد،  ســیر  احمــد 

»در  می گویــد:  کابــل،  صبــح  روزنامــه ی  بــه  آب،  و 

بودجــه ی 1۳99 مبلــغ ۳90 میلیــون افغانــی بــرای 

انتقــال آب از دریــای پنجشــیر و مبلــغ 78 میلیــون 

افغانــی بــرای پــروژه ی تغذیــه ی آب هــای زیرزمینــی 

کابــل اختصــاص داده شــده اســت.«

و  آب رســانی  رشکــت  گفته هــای  اســاس  بــه 

کانالیزاســیون شــهری افغانســتان، قــرار اســت کــه کار 

پــروژه ی انتقــال آب رودخانــه ی پنجشــیر بــه کابــل، 

پــس از مراســم تحلیــف رییس جمهــور و شــکل گیری 

حکومــت نــو رشوع شــود.

بــا تطبیــق شــدن پــروژه ی انتقــال آب رودخانــه ی 

پنجشــیر بــه کابــل، قــرار اســت 100 میلیــون مرمکعــب 

آب از ایــن رودخانــه، از فاصلــه ی 127 کیلومــر، از 

ــهر  ــل ش ــی تره خی ــا تنگ ــیر ت ــازارک پنجش ــوالی ب ولس

ــد. ــدا کن ــال پی ــای آب، انتق ــط لوله ه ــل، توس کاب

بــه اســاس گفتــه ی وزارت انــرژی و آب،  پــروژه ی 

انتقــال آب رودخانــه ی پنجشــیر بــه کابــل، تــا سه ســال 

دیگــر بــه بهره بــرداری ســپرده خواهــد شــد. روشــن 

نیســت کــه بــا انتقــال آب رودخانــه ی پنجشــیر بــه 

کابــل، چــه شــامر از باشــندگان آن از آب آشــامیدنی 

بهره منــد خواهنــد شــد.

از  آبــی  کــه  از  اســت،  »قــرار  ســعیدی می گویــد: 

ــود،  ــال داده می ش ــل انتق ــه کاب ــیر ب ــه ی پنجش رودخان

زیــر پوشــش  را  و  21  ناحیه هــای 11، 15،18، 19 

آب رســانی خــود قــرار دهیــم؛ امــا هنــوز آمــار دقیــق از 

شــامر جمعیتی کــه در ایــن ناحیه هــا زندگــی می کننــد 

ــت.« ــت نیس در دس

در کنــار پــروژه ی انتقــال آّب رودخانــه ی پنجشــیر 

بــه کابــل، وزارت انــرژی و آب  و رشکــت آب رســانی و 

ــری  ــای دیگ ــتان، پروژه ه ــهری افغانس ــیون ش کانالیزاس

بــرای انتقــال آب بــه کابــل، روی دســت دارنــد کــه 

ــدر«  ــاه توت للن ــد »ش ــاخت بن ــروژه ی س ــن آن پ مهم تری

ــت. اس

بنــد شــاه توت للنــدر گنجایــش ذخیــره ی نزدیــک 

ــره   ــا به ــه ب ــب آب را دارد ک ــر مکع ــون م ــه 148 میلی ب

بــرداری آن 2.2 میلیــون باشــنده ی کابــل، از آب صحــی 

ــد. ــد ش ــد خواهن ــامیدنی بهره من آش

اســتماک  و  رسوی  »کار  می گویــد:  نیــک زاد 

ــه  ــت ب ــرار اس ــده؛ ق ــام ش ــد مت ــراف بن ــای اط زمین ه

زودی کار ســاخت بنــد رشوع شــود کــه تــا پنــج ســال بــه 

پایــان خواهــد رســید.«

ــر  ــون دال ــدر، ۳00 میلی ــاه توت للن ــد ش ــاخت بن س

هزینــه بــر مــی دارد کــه قــرار اســت ایــن مبلــغ، از ســوی 

دولــت هندوســتان پرداختــه شــود.

آیــا بــا وارد کــردن آب، مشــکل کم آبــی کابــل حــل 

خواهــد شــد؟

و  کابــل  نجــات  »راه  می گویــد:  ســعیدی  آقــای 

آب هــای ســطحی  کابــل،  آب رســانی  بحــث  راه حــل 

ــر  ــون آب زی ــود؛ چ ــل آورده ش ــه کاب ــد ب ــه بای ــت ک اس

زمینــی کابــل منی توانــد نیــاز نفــوس رو بــه رشــد کابــل 

را تأمیــن کنــد، میــزان تغذیــه ی آب هــای زیــر زمینــی و 

مــرصف، تفــاوت زیــادی دارد.«

کــه  اســت  مدعــی  ســعیدی  آقــای  همین طــور 

رشکــت آب رســانی و کانالیزاســیون شــهری افغانســتان، 

ــش  ــیر از پی ــه ی پنجش ــال آب رودخان ــه انتق ــه ب در رابط

ــن  ــانه را در ای ــتی و کارشناس ــط زیس ــای محی پژوهش ه

بخــش داشــته اســت؛ امــا کار رشوع پــروژه بــه حکومــت 

ــو محــول شــده اســت. ن

ــناس و  ــون، کارش ــم هامی ــد کاظ ــال محم ــن ح ــا ای ب

ــال آب  ــد: »انتق ــل، می گوی ــت کاب ــط زیس ــس محی ریی

ــخه  ــک نس ــد ی ــل، می توان ــه کاب ــیر ب ــه ی پنجش رودخان

کارا  نســخه ی  مــدت  دراز  در  منی توانــد  امــا  باشــد؛ 

باشــد؛ چــون بــه دلیــل تغییــرات اقلیمــی در ســال های 

ــه  ــد ک ــته باش ــی منی داش ــره ی برف ــا ذخی ــدی، کوه ه بع

ــم.« ــتفاده کنی ــم از آن اس ــا بتوانی م

 هامیــون می گویــد کــه تنهــا راهــکار بــرای حل مشــکل 

ــه کاهــش اســتفاده از  ــل، ترغیــب مــردم ب ــی در کاب کم آب

ــای  ــای آب ه ــازی ذخیره ه ــود و بازذخیره س ــای موج آب ه

زیــر زمینــی در کابــل اســت؛ امــا بنــد شــاه تــوت تــا 

ــد. ــه کن ــل را تغذی ــهر کاب ــد ش ــدازه ای می توان ان

در حــال حــارض بیشــر باشــندگان کابــل، بــه آب 

ــد در  ــی ندارنــد؛ هــر چن ــامیدنی دست رس صحــی آش

مــورد آمــار دقیــق آن خواســتم نظــر اداره ی احصائیــه و 

ــن اداره،  ــا ای ــم؛ ام ــته باش ــتان را داش ــات افغانس معلوم

ــرد. ــکاری نک ــه هم ــن زمین در ای

ــت  ــش خدم ــر پوش ــار زی ــاس آم ــال، براس ــن ح ــا ای ب

ــهری  ــیون ش ــانی و کانالیزاس ــت آب رس ــانی، رشک آب رس

ــون  ــر از 4 میلی ــه بیش ــود ک ــن می ش ــتان، روش افغانس

ــه آب صحــی آشــامیدنی دست رســی  ــل ب باشــنده ی کاب

ــد. ندارن

کــم آبــی در حــال حــارض بــا توجــه بــه تغییــرات 

پایتخت نشــینان  بــرای  تهدیــد  بزرگ تریــن  اقلیمــی، 

ــه راه حــل  ــا آن، ب ــرای مبــارزه ب ــه شــامر مــی رود کــه ب ب

ــاز اســت. ــط زیســتی نی ــادی و کارشناســانه ی محی بنی
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از روز گذشــته اســنادی در شــبکه های اجتامعــی 

در بیــن کاربــران دســت بــه دســت می شــود کــه هفــت 

وزارت خانه هــای  در  کــه  رســمی حکومــت  کارمنــد 

دلیــل  بــه  می کننــد،  وظیفــه  ایفــای  جداگانــه، 

ــه دادســتانی  شــکایت رســمی آقــای امراللــه صالــح ب

ــد.  ــده ان ــی ش ــور معرف کل کش

بیــن  در  معــروف  از چهره هــای  امراللــه صالــح 

سیاســت مداران افغانســتان اســت. وی در انتخابــات 

ریاســت جمهوری 98، در تیــم دولت ســاز، معــاون 

اول محمــدارشف غنــی بــود. آقــای صالــح بــه دلیــل 

ــن  ــر یادداشــت های فیس بوکــش، از ای ــراز نظــر زی اب

هفــت کارمنــد حکومــت بــه دادســتانی کل، شــکایت 

کــرده اســت. 

ــر  ــاد در زی ــد وزارت اقتص ــوروزی«، کارمن ــارز ن »مب

یکــی از یادداشــت های صفحــه ی فیس بــوک آقــای 

صالــح نوشــته اســت کــه »رشم و حیــا بــه انســان خــوب 

ــک  ــن ی ــا همی ــن تنه ــر نوش ــه خاط ــا ب ــت« و تنه اس

ــش  ــدیدی واکن ــه ی ش ــه گون ــح ب ــای صال ــه، آق جمل

نشــان داده اســت. حتــا گفتــه می شــود کــه ایــن 

هفــت کارمنــد حکومــت، از وظیفــه شــان منفــک شــده 

ــدام  ــه اق ــد ک ــر می آی ــن ب ــکایت چنی ــن ش ــد. از ای ان

ــان  ــت آزادی بی ــارز محدودی ــداق ب ــح، مص ــای صال آق

اســت. چنیــن اقدام هــای کینه جویانــه و عجوالنــه 

ــی از  ــرس عجیب ــح، ت ــای صال ــه آق ــد ک ــان می ده نش

ــود. ــع ش ــاد واق ــد و انتق ــورد نق ــه م آن دارد ک

ــت«،  ــوب اس ــان خ ــه انس ــا ب ــه ی »رشم و حی جمل

بیشــر از آن کــه ظرفیــت انتقــادی داشــته باشــد، 

ــدار  ــی هش ــار معنای ــت و ب ــی ظرفی ــات فارس در ادبی

و اجتنــاب از تکــرار یــک تجربــه ی ناموفــق را دارد. 

ــدام  ــی زود اق ــد خیل ــح نبای ــای صال ــن، آق ــاور م ــه ب ب

بــه شــکایت از ایــن افــراد می کــرد. او بایــد تــاش 

ــات  ــن جم ــودش، از ای ــاور خ ــه ب ــر ب ــه اگ ــرد ک می ک

بــوی توهیــن و نفــرت می آیــد، وضعیــت را در کنــرل 

ــه رسعــت  ــدام کــه ب ــن اق ــا ای خــود مــی آورد؛ چــون ب

نــور، در شــبکه های اجتامعــی در حــال دســت بــه 

دســت شــدن اســت، درایــن روزهــای حســاس بیشــر 

ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــؤال ق ــش و س ــورد رسزن م

در واکنــش بــه ایــن اقــدام امراللــه صالــح، بســیاری 

از فعالیــن جامعــه ی مدنــی و آگاهــان امــور، واکنــش 

او را ناکارآمــد خوانــده و بــه ایــن باورانــد کــه اگــر قــرار 

ــا رســیدگی های جزایــی،  باشــد چنیــن بازداشــت ها ی

از ســوی شــهروندان کابــل بــه عنــوان یــک جــرم 

ــی از  ــه یک ــان را ک ــد آزادی بی ــود، می توان ــه ش پذیرفت

ــتان  ــته افغانس ــه ی گذش ــم دو ده ــت آوردهای مه دس

اســت، بــا خطــر یــا چالــش جــدی روبــه رو کنــد.

رسکــوب یــا مجــازات شــهروندان، آن هــم بــه دلیــل 

ایــن کــه یــک سیاســت مدار، ظرفیــت نقــد یــا پذیــرش 

اشــتباه یــا انتقــاد را نــدارد؛ جامعــه را بــه ســمت 

خفقــان، رعــب و وحشــت خواهــد بــرد و مطمئنــا اگــر 

ــا  ــا در نظــر گرفــن رابطــه ای کــه ب حکومــت حاکــم ب

اقدام هایــی  چنیــن  قبــال  در  دارد،  سیاســت مدار 

ســکوت کنــد، گــواه ایــن اســت کــه حکومــت نیــز 

متایــل دارد بــا دیکتاتــوری بــر ملــت حکم رانــی کنــد. 

آقــای صالــح ایــن موضــوع را بــه خوبــی می دانــد 

کــه هــم اکنــون متــام رهــران و سیاســت مداران 

صفحه هــای  همــه  جهــان  کشــورهای  مطــرح 

شــخصی در انرنــت دارنــد و روزانــه ده هــا پســت 

و  سیاســی  باورهــای  از  توئیــری  و  فیس بوکــی 

ــن  ــا مخاطبی ــد ت ــانی می کنن ــان را بروزرس ــری ش فک

یــا دنبــال کننــدگان شــان بــا او بیشــر آشــنا شــوند. 

سیاســت مدار  هــر  کــه  اســت  طبیعــی  نیــز  ایــن 

موافقیــن و مخالفیــن خــود را در سیاســت داشــته 

باشــد و گزافــه نیســت اگــر بگوییــم آنــان، از ایــن 

و  مامنعــت  کــدام  بــدون  کــه  برخوردارنــد  حــق 

ــت مداران  ــت های سیاس ــر یادداش ــی در زی محدودیت

ــا  ــد ی ــدگاه، نق ــر، دی ــی، نظ ــای اجتامع در صفحه ه

انــدرز شــان را بنویســند. 

جملــه ی »رشم و حیــا بــه انســان خــوب اســت« 

ــته  ــاد نوش ــد وزارت اقتص ــوروزی کارمن ــارز ن ــه مب را ک

و  توهیــن  می تــوان  مشــخصات  کــدام  بــا  اســت، 

ــه  ــن ب ــح آن را توهی ــای صال ــه آق ــمرد ک ــر ش ــا تحقی ی

خــود دانســته اســت. کاربــر دیگــری در صفحــه ی 

بــه اقــدام آقــای صالــح  فیس  بوکــش، در واکنــش 

نوشــته اســت کــه »شــهروندان بســیاری هســتند کــه 

زیــر توییت هــای ترامــپ، نارنــدرا مــودی، ارشف غنــی 

امــا  و دشــنام می نویســند؛  نظــر  نقــد،  انــواع  و... 

هیــچ  کــدام ایــن سیاســت مداران، حــزب و ســازمانی 

ــاد  ــر، انتق ــری از نظ ــه کارش عکس گی ــاخته اند ک نس

ــد.« ــان باش ــه ِ آن ــکایت علی ــهروندان و درج ش ش

بــه هــر حــال، آقــای صالــح از سیاســت مدارانی 

ــای  ــان کارزاره ــش و در زم ــدی پی ــا چن ــه ت ــت ک اس

ــت  ــی حامی ــی اصل ــود را حام ــواره خ ــی، هم انتخابات

از آزادی بیــان در افغانســتان بــر می شــمرد و حــال 

جــای تعجــب اســت، بــا وجــودی کــه از او بــه عنــوان 

یــک سیاســت مدار باهــوش یــاد می کننــد، چنیــن 

ــودش را در  ــاورده و خ ــاب نی ــه، ت ــک جمل ــر ی در براب

ــت. ــرار داده اس ــر ق ــای بیش ــرض انتقاده مع

روز یادداشت 

امراهلل صالح؛ 
سیاست مدار زودرنج 

مجیب ارژنگ

انتقال آب رودخانه ی پنجشیر به کابل 
آیا پایان معضل کم آبی خواهد بود؟

حسن ابراهیمی

نویسنده       سید نوید سعیدی، سخن گوی رشکت 

آب رسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان، به 

روزنامه ی صبح کابل می گوید: »در شهر کابل 

بیشرت از 64 هزار خانواده را ریاست عمومی 

آب رسانی ما زیر پوشش خدمات خود دارد که ما 

هر خانواده را ده نفر محاسبه کرده ایم.« به اساس 

محاسبه ی رشکت آب رسانی و کانالیزاسیون 

شهری افغانستان، از 6 میلیون جمعیت کابل، 

تنها 600 هزار و 400 تن از خدمت های 

آب رسانی این رشکت بهره مند استند. 
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دو منبــع آگاه، روز دوشــنبه گفتــه انــد کــه ایــاالت 

افغانســتان  رییس جمهــور  ارشف غنــی،  از  متحــده 

ــق  ــاف عمی ــا از اخت ــل نگرانی ه ــه دلی ــد ب می خواه

معــرض  در  و  سیاســی اش  رقیــب  بــا  انتخاباتــی 

بــرای  امریــکا  تاش هــای  گرفــن  قــرار  شکســت 

آوردن صلــح، مراســم تحلیــف دومیــن دور ریاســت 

جمهــوری اش را بــه تعویــق بینــدازد.

ارشف غنــی،  کــه  گفــت  افغــان  مقــام  یــک 

هفتــه ی گذشــته در انتخابــات اختاف برانگیــز 28 

ســپتامر، خــودش را برنــده اعــام کــرد و قصــد دارد 

برگــزار کنــد.  را  تحلیفــش  پنج شــنبه، مراســم  روز 

ــه  ــاند ک ــتان می رس ــانه های افغانس ــا از رس گزارش ه

ــروز  ــود را پی ــز خ ــی نی ــب غن ــه، رقی ــه عبدالل عبدالل

می دانــد و بــه دنبــال برنامه ریــزی بــرای یــک مراســم 

ــت. ــوازی اس ــف م تحلی

ایــن ادعاهــای متضــاد کــه واشــنگن هیــچ کــدام 

از آن هــا را بــه رســمیت نشــناخته اســت، رونــد صلــح 

بــه رهــری امریــکا را تهدیــد می کنــد؛ رونــدی کــه روز 

شــنبه بــا آغــاز کاهــش یــک هفتــه ای خشــونت ها آغــاز 

ــه ی  ــا امضــا شــدن توافق نام ــده ب ــنبه ی آین شــد و ش

امریــکا و طالبــان بــر رس خــروج نیروهــای امریکایــی 

بــه اوج خــود خواهــد رســید.

طالبــان،  و  امریــکا  توافق نامــه ی  از  پــس 

ــک  ــه ی ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــای بین االفغان گفت وگوه

ــن دهــه  ــه چندی ــا ب ــاز می شــود ت توافــق سیاســی آغ

جنــگ پایــان داده شــود. بــا ایــن حــال، اختــاف 

عمیــق غنــی و عبداللــه، تعییــن هیأتــی بــرای مذاکــره 

بــا طالبــان را بیشــر تهدیــد خواهــد کــرد؛ رونــدی کــه 

از همیــن اکنــون هــم بــا تأخیــر و اختاف هــا، رضبــه 

ــت. ــورده اس خ

کــه  گفــت  اتفاق هــا  ایــن  از  آگاهــی  منبــع 

خلیــل زاد،  زملــی  نگرانی هــا،  چنیــن  دلیــل  بــه 

ــه ی  ــه از هفت ــده ک ــاالت متح ــژه ی ای ــده ی وی مناین

ــرد، از  ــه رس می ب ــل ب ــو در کاب ــن س ــه ای ــته ب گذش

غنــی می خواهــد تــا مراســم برنامه ریــزی شــده ی 

ــر،  ــاله ی دیگ ــک دوره ی پنج س ــرای ی ــش را ب تحلیف

ایــاالت  خارجــه ی  وزارت  بینــدازد.  تعویــق  بــه 

ــرای  ــه درخواســت ها ب ــورا ب متحــده و کاخ ســفید، ف

ــد. ســفارت افغانســتان در  اظهــار نظــر پاســخ ندادن

واشــنگن از ابــراز نظــر در ایــن مــورد خــودداری 

ــرد. ک

رییس جمهــور ترامــپ، خــروج نزدیــک بــه 1۳000 

رسبــاز امریکایــی از افغانســتان را تبدیــل بــه یــک 

هــدف بــزرگ سیاســت خارجــی کــرده اســت. توافــق  

طوالنی تریــن  بــه  دادن  پایــان  بــرای  طالبــان  بــا 

جنــگ امریــکا، چشــم اندازهای انتخــاب دوبــاره ی 

ــت  ــکا را تقوی ــور امری ــوان رییس جمه ــه عن ــپ ب ترام

ــرد. ــد ک خواه

یــک مقــام ارشــد افغانســتانی گفــت کــه خلیــل زاد، 

متولــد  و  امریکایــی  پیش کســوت  دیپلــامت 

افغانســتان بــه غنــی فشــار مــی آورد تــا مراســم را بــه 

تأخیــر بینــدازد و ســعی می کــرد عبداللــه را نیــز قانــع 

ــت  ــح، محافظ ــد صل ــا از رون ــد ت ــن کاری کن ــه چنی ب

شــود. بــه دلیــل حساســیت ایــن موضــوع، ایــن منابــع 

ــدند. ــان ش ــای ش ــدن نام ه ــا نش ــتار افش خواس

اتهام های تقلب انتخاباتی

افغانســتان  پیشــین  ارشــد  مقام هــای  از  یکــی 

ــرای  ــز ب ــری« نی ــأت »فراگی ــر هی ــا اگ ــه حت ــت ک گف

ــای  ــود، اختاف ه ــاب ش ــان انتخ ــا طالب ــو ب گفت وگ

مذاکــرات  رونــد  »بــه  می توانــد  عبداللــه  و  غنــی 

متحــدان  کــه  می رســد  نظــر  بــه  کنــد.«  رسایــت 

ــد و  ــکا را دارن ــای امری ــز نگرانی ه ــده نی ــاالت متح ای

ــر رس راه  ــی ب ــا، مانع ــن اختاف ه ــه ای ــند ک می ترس

رونــد صلــح باشــد. مناینــده ی غیرنظامــی ناتــو در 

ــو و  ــش، گفت وگ ــتار »آرام ــنبه خواس ــل، روز دوش کاب

ســازش از ســوی متامــی رهــران سیاســی« شــد.

»متامــی  نوشــت:  توییــر  در  کای،  نیکــوالس 

در  را  ملــی  وحــدت  و  رونــد صلــح  بایــد  طرف هــا 

اولویــت شــان قــرار دهنــد. ناتــو از هیــچ گونــه عمــل 

ــا  ــش ی ــش تن ــث افزای ــه باع ــا ک ــدام از جناح  ه ــر ک ه

خطــِر خشــونت شــود، پشــتیبانی منی کنــد.« اکنــون 

نزدیــک بــه 4000 رسبــاز ناتــو کــه غیرامریکایــی 

هســتند، در افغانســتان بــه رس می برنــد.

ــت  ــه اس ــرز دارد، گفت ــتان م ــا افغانس ــه ب ــن ک چی

ایــاالت  میــان  »احتاملــی«،  توافق نامــه ی  از  کــه 

متحــده و طالبــان پشــتیبانی می کنــد. خرگــزاری 

لیجیــان،  ژائــو  از  نقــل  بــه  »شــین هوآ«  رســمِی 

ســخن گوی وزارت خارجــه ی ایــن کشــور نوشــت کــه 

نیروهــای خارجــی بایــد بــه طــوری از افغانســتان 

ــی ای کــه ممکــن  خــارج شــوند کــه از »خــای امنیت

اســت ســازمان های تروریســتی از آن بهــره برنــد« 

جلوگیــری شــود.

رونــد شــامرش آرای انتخابــات ریاســت جمهوری 

ــِی  ــکات فن ــب، مش ــای تقل ــا اتهام ه ــپتامر ب 28 س

بی نظمی هــا  دیگــر  و  بایومریــک  دســتگاه های 

ــیون  ــود. کمیس ــکل ب ــار مش ــداوم دچ ــورت م ــه ص ب

مســتقل انتخابــات در تاریــخ 18 فــروری گفــت کــه 

ــهم  ــت آورده و س ــه دس ــد آرا را ب ــی 50.64 درص غن

عبداللــه از رأی مــردم، ۳9.52 درصــد بــوده و دوم 

ــت. ــده اس ش

ــه ی  ــت کابین ــرد و گف ــج را رد ک ــن نتای ــه ای عبدالل

ــته،  ــه ی گذش ــرد. هفت ــد ک ــن خواه ــودش را تعیی خ

ــوان  ــه عن ــت، ب ــش را در دو والی ــن از وفاداران او دو ت

ســال  در  امریکایــی  نیروهــای  کــرد.  مقــرر  والــی 

2001 بــه افغانســتان آمدنــد تــا رهــران طالبــان 

ــازده  ــات ی ــزی حم ــرای برنامه ری ــده ب ــه القاع ــه ب ک

ســپتامر 2001 پنــاه داده بودنــد را از قــدرت برکنــار 

کننــد؛ حماتــی بــر نیویــورک و واشــنگن کــه نزدیــک 

ــت. ــر را کش ــه ۳000 نف ب

افغانســتان،  در  مســتقر  امریکایــی  نیروهــای 

بخشــی از مأموریــت ناتــو بــه رهــری ایــاالت متحــده 

اســت کــه بــه نیروهــای افغانســتان آمــوزش می دهنــد 

و بــه آن هــا کمــک می کننــد. نیروهــای امریکایــی 

تــا  می اندازنــد  راه  بــه  را  ضدتروریســم  عملیــات 

دولــت کابــل را رس پــا نگــه دارنــد و از ظهــور دوبــاره ی 

ــد. ــری کنن ــده جلوگی القاع

تیــم ثبــات و همگرایــی بــه رهــری 

ــد  ــز مانن ــه،  نی ــه عبدالل داکــر عبدالل

رییس جمهــور ارشف  غنــی، گروهــی را 

بــرای تــدارک مراســم تحلیــف خویــش 

ــاق،  ــن اتف ــت و ای ــاخته اس ــف س مؤظ

منجــر بــه دوقطبــی شــدن سیاســت در 

داخــل کشــور و امــکان افزایــش اختافــات و تــداوم آن 

ــی  ــن م ــا را ممک ــر حوزه ه ــه دیگ ــی ب ــوزه ی سیاس از ح

ســازد.

در  داخلــی  سیاســت  در  قطبــی  دو  وضعیــت 

ــی  ــزاب سیاس ــت اح ــا رقاب ــه ب ــرات ک ــورهای دموک کش

ــی  ــد سیاس ــانه ی رش ــدازه ای نش ــا ان ــرد ت ــکل می گی ش

ــورهای  ــا در کش ــد؛ ام ــاب می آین ــه حس ــع ب ــن جوام ای

ــت  ــه، وضعی ــی جمهوری خواهان ــه ی سیاس ــد تجرب فاق

متفــاوت خواهــد بــود. در افغانســتان ایــن وضعیــت بــه 

خاطــر وجــود اختافــات سیاســی، اجتامعــی و قومــی، 

بــه مشــکلی جدی تــر تبدیــل خواهــد شــد و در روزهــای 

پیــش رو، مــردم افغانســتان شــاهد تغییــرات گســرده ای 

دفاعــی  و  امنیتــی  سیاســی،  مختلــف  ســطوح  در 

ــود. ــد ب خواهن

دو قطــب سیاســی موجــود، حــول دو چهــره ی اصلــی 

انتخابــات ریاســت جمهوری کشــور شــکل گرفتــه اســت، 

ــی ای  ــای سیاس ــی، چهره ه ــر ارشف غن ــراف داک در اط

قــرار دارنــد کــه در لیســت رهــران متنفذ قومی در کشــور 

ــخصیت  ــه از ش ــش از این ک ــح بی ــه صال ــتند، امرالل نیس

رهــری سیاســی قومــی برخــوردار باشــد، چهــره ای 

ــی  ــای خوب ــوزه، موفقیت ه ــن ح ــت و در ای ــی اس امنیت

در دوران مدیریــت سیاســی خویــش داشــته؛ امــا هرگــز 

نتوانســته اســت بــه عنــوان یــک رهــر سیاســی قــد علــم 

کنــد، حتــا در زمــان فعالیت هــای رونــد ســبز افغانســتان 

ــان تبلیــغ می شــد. ــان جوان ــا حــدودی می کــه ت

ــر نشــان  ــز در طــول دو دهــه ی اخی آقــای دانــش نی

و  علمــی  فرهنگــی،  شــخصیتی  از  کــه  اســت  داده 

حقوقــی برخــوردار و در عرصه هــای نــام بــرده شــده 

جــای  بــه  خــود  از  بســیاری  فــردی  موفقیت هــای 

گذاشــته اســت، او در وزارت عدلیــه، والیــت دایکنــدی، 

وزارت تحصیــات عالــی و معاونــت ریاســت جمهوری 

ــذارد و  ــر بگ ــا فرات ــده پ ــر ش ــای ذک ــت از مرزه نتوانس

دهــد،  نشــان  را  خویــش  سیاســی  جاه طلبی هــای 

ــا اســتاد  ــش ب ــای دان ــاون دوم آق ــاب مع ــات جن اختاف

خلیلــی نیــز بیــش از آن کــه از مواضــع سیاســی متفــاوت 

ــات  ــطوح توقع ــاوت در س ــه تف ــد، ب ــته باش ــه داش ریش

شــخصی آن هــا برمی گشــت. در ایــن میــان، میــزان 

حامیــت از داکــر ارشف غنــی در میــان جوانــان پشــتون 

ــن  ــت، ای ــاال اس ــیار ب ــی بس ــی و رشق ــات جنوب در والی

ــی را  ــر غن ــن داک ــای معاونی ــدی خاه ــا ح ــت ت حامی

معــاون  اجتامعــی  پایــگاه  حتــا  می کنــد؛  کم رنــگ 

ــردم  ــان م ــر را در می ــای غضنف ــم دولت ســاز آق ســوم تی

کشــور. ترک تبــار 

امــا در کنــار داکــر عبدللــه تعــداد زیــادی از رهــران 

ــت  ــول بیس ــه در ط ــد ک ــرار دارن ــادی ق ــی- جه سیاس

ســال اخیــر، در رأس امــور سیاســی کشــور قرار داشــتند 

ــد.  ــور دارن ــوام کش ــان اق ــی، می ــدام طرف داران ــر ک و ه

ــرال دوســتم، اســتاد محمــد محقــق، اســتاد  حضــور ژن

کریــم خلیلــی، ســید منصــور نــادری و ... در کنــار 

داکــر عبداللــه، پایــگاه اجتامعــی و قومــی تیــم ثبــات 

و همگرایــی را بیشــر منایــان می ســازد. هامنطــور کــه 

در روزهــای گذشــته، داکــر عبداللــه در والیــات رسپــل 

و بغــان والــی تعییــن کــرد، بــه صــورت منادیــن پایــگاه 

سیاســی و اجتامعــی تیــم خــود را بــه لحــاظ جغرافیــای 

ــرد. ــی ک ــی بزرگ منای ــی و اجتامع ــی، قوم سیاس

ــی  ــوی دوقطب ــه س ــم ب ــط را ه ــت، رشای ــن وضعی ای

شــدن  قطبــی  دو  حتــا  و  سیاســت  شــدید  شــدن 

غیرقابــل انعطــاف هدایــت می کنــد. ایــن وضعیــت، 

امــکان  آن  و  می کنــد  مطــرح  را  دیگــری  نگرانــی 

والیــات  در  مردمــی  مســلح  نیروهــای  قدرت گیــری 

ــه اســت. امــا رییس جمهــور  تحــت نفــوذ داکــر عبدالل

غنــی نیــز رسقمنــدان اعــای کشــور اســت و ایــن امــر 

طبــق  را  رییس جمهــور  توجــه  قابــل  صاحیت هــای 

قانــون اساســی کشــور بیشــر می  کنــد. 

الزم  زمــان  در  اســت  حــارض  رییس جمهــور  آیــا 

تیــم  قــدرت  تثبیــت  نفــع  بــه  امنیتــی  نیروهــای  از 

آیــا نیروهــای دفاعــی و  دولت ســاز اســتفاده کنــد؟ 

امنیتــی کشــور ظرفیــت حفــظ یک پارچگــی خــود را 

در ایــن رشایــط دارنــد تــا بــدون جانــب داری سیاســی، 

ارضــی  متامیــت  و  نظــام  اصلــی  محافــظ  کــامکان 

نیروهــای  سیاســی  بلــوغ  و  رشــد  باشــند؟  کشــور 

دفاعــی و امنیتــی بــه آســتانه ای رســیده اســت کــه 

بتوانــد در وضعیــت بحرانــی درگیــر بحــران نشــده و 

و  قومــی  صف  بنــدی  و  داخلــی  اغتشاشــات  دچــار 

ــد  ــون، رییس جمهــور می توان ــق قان تیمــی نشــوند؟ طب

هدایــات الزم را بــرای حفــظ نظــم کشــور بــه نیروهــای 

ــا  ــد؛ ام ــتان بده ــت افغانس ــار دول ــت اختی ــی تح دفاع

هزینــه ی سیاســی و امنیتــی اســتفاده از قــدرت نظامــی 

امــکان  و  نیســت  منطقــی  موجــود،  اختافــات  در 

فروپاشــی نیروهــای نظامــی را در پــی دارد و پیامــد آن 

برگشــت بــه جنگ هــای داخلــی در کشــور خواهــد بــود.

اگــر رییس جمهــور از نیروهــای امنیتــی و دفاعــی 

و  ثبــات  تیــم  بــا  مقابلــه  بــرای  خــود،  امــر  تحــت 

ــور  ــی کش ــت سیاس ــد، وضعی ــتفاده نکن ــی اس همگرای

ــه در پایتخــت، غیــر  ــا برگــزاری مراســم تحلیــف دوگان ب

قابــل کنــرل خواهــد شــد. وضعیتــی کــه مطمئنــا بــرای 

برقــراری نظــم و تدابیــر امنیتــی آن، هــزاران نیــروی 

ــر  ــار دیگ ــد و  ب ــد آم ــل خواهن ــه کاب ــلح ب ــی مس مردم

ــت. ــد گرف ــود خواه ــه خ ــری ب ــره ی دیگ ــل چه کاب

ــه دنبــال کــدام  متحدیــن بین املللــی افغانســتان، ب

ــران  ــری از بح ــش و جلوگی ــراری آرام ــرای برق ــه ب گزین

خواهنــد بــود؟ آیــا از دولــت داکــر غنــی حامیــت 

خواهنــد کــرد یــا بــه نبــال ایجــاد موازنــه ی سیاســی در 

ــود؟ ــد ب ــد خواهن ــر دو کاندی ــت از ه ــا حامی ــور ب کش

بــرای مــردم  بــه هــر صــورت، روزهــای پیــش رو 

افغانســتان بســیار تعییــن کننــده و رسنوشــت ســاز 

عنــوان  هیــج  بــه  سیاســی  رهــران  بــود.  خواهــد 

مشــرک  ارزش هــای  و  نظــام  حفــظ  دنبــال  بــه 

تنهــا  را  قانــون  حاکمیــت  و  نیســتند  دموکراتیــک 

بــرای رقیــب و دیگــران می خواهنــد. در ایــن رشایــط، 

گزینه هــای سیاســی زیــادی بــرای حــل بحــران باقــی 

نخواهــد مانــد.

محمد واعظی

امریکا از اشرف غنی خواست تا مراسم تحلیفش را 
به تأخیر بیندازد

دوقطبی شدن سیاست داخلی و پیامدهای آن

نویسنده: جاناتان النِدی و 

ارشد محمد – رویرتز

مرتجم: مهدی غالمی

دو قطب سیاسی موجود، حول دو چهره ی اصلی انتخابات ریاست جمهوری کشور شکل گرفته است، 

در اطراف داکرت ارشف غنی، چهره های سیاسی ای قرار دارند که در لیست رهربان متنفذ قومی در 

کشور نیستند، امرالله صالح بیش از این که از شخصیت رهربی سیاسی قومی برخوردار باشد، چهره ای 

امنیتی است و در این حوزه، موفقیت های خوبی در دوران مدیریت سیاسی خویش داشته.
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ــرای  ــاختامن ب ــود س ــاب و نب ــود کت ــل: کم ب ــح کاب صب

مکاتــب از چالش هــای دیگــر معــارف بــوده اســت. در ســال 

جدیــد خورشــیدی چقــدر ایــن مشــکات حــل خواهــد شــد؟

ــود  ــفانه کم ب ــارف متأس ــکل مع ــن مش ــی: کان تری بلخ

ــد.  ــر می ده ــیار زج ــرا بس ــکل م ــن مش ــت و ای ــاب اس کت

از یــک طــرف روند هــای بروکراســی کــه بی نهایــت مــا 

ــه  ــی ک ــال 1۳97، زمان ــن در س ــت. م ــرده اس ــته ک را خس

ــم  ــه بتوانی ــودم ک ــدوار ب ــدم، امی ــارف آم ــازه در وزارت مع ت

حــدود 50 میلیــون کتــاب چــاپ کــرده و رفــع مشــکل 

کنیــم و پــس از آن روی مســائل اساســی فکــر کنیــم؛ امــا 

ــه  ــت و ب ــز در دوران اس ــون نی ــا کن ــه ت ــفانه آن پروس متأس

خاطــر مســائل تدارکاتــی، هنــوز نهایــی نشــده اســت. مــا 

ــون  ــدود 12.2 میلی ــم ح ــته  ای ــا توانس ــزان، تنه ــن می از ای

آن را چــاپ کنیــم و نزدیــک بــه یــک و نیــم میلیــون کتــاب 

مــا از طریــق مــردم، خانــه بــه خانــه، جمــع آوری کــرده ایــم 

ــاپ  ــا چ ــرای م ــارف ب ــت داران مع ــم دوس ــدار ه ــک مق و ی

ــم و  ــرده  ای ــع ک ــاب را توزی ــدار کت ــن مق ــا ای ــد. م ــرده  ان ک

ــه  ــم این گون ــته  ای ــاب را توانس ــود کت ــمتی از کم ب ــک قس ی

ــم. ــل کنی ــال 1۳99 ح ــرای س ب

ــه 50  ــم ک ــد بگوی ــب بای ــاختامن های مکات ــش س در بخ

ــه ی  ــار هم ــر آم ــدارد. اگ ــاختامن ن ــا س ــب م ــد از مکات درص

ــزار  ــدود 9 ه ــم، ح ــاب بگیری ــزار ب ــدود 18 ه ــب را ح مکات

مکتــب مــا، ســاختامن نــدارد. برنامــه ی اعــامر شــش هــزار 

مکتــب روی دســت گرفتــه شــد کــه در حــال حــارض مــا در 

مرحلــه ی نخســت ایــن طــرح در هفــده والیــت قــرار داریــم. 

برنامــه ی مــا ایــن اســت کــه در همیــن طــرح دهــه ی معــارف، 

تــا ســه و چهــار ســال دیگــر، مشــکل ســاختامن مکاتــب را 

حــل کنیــم. 

ــال  ــه دو س ــد ک ــام گفتی ــی ش ــای بلخ ــل: آق ــح کاب صب

ــد،  ــاب را داده بودی ــون کت پیــش، پیشــنهاد چــاپ 50 میلی

ــا مشــکل بودجــه اســت؟  ــون چــاپ نشــده، آی ــا کن چــرا ت

بلخــی:  دلیــل چــاپ نشــدن 50 میلیــون کتــاب درســی 

بروکراســی بســیار مغلــق و پیچیــده ی دولــت اســت کــه 

متأســفانه دســت وپاگیر شــده اســت. ۳7 میلیــون جلــد 

کتــاب در حــال حــارض در پروســه ی تدارکاتــی اســت. 

چیــزی کــه بــرای مــا گــزارش داده  انــد، گفتــه  انــد کــه در 

ــم حداقــل  ــی قــرارداد اســت کــه انتظــار داری مراحــل نهای

تــا مــاه جــوزای ســال جدیــد بتوانیــم ایــن کتاب هــا را 

ــرای  ــا ب ــدت م ــه ی درازم ــا برنام ــانیم؛ ام ــب برس ــه مکات ب

حــل مشــکل کتــاب ایــن اســت کــه »اوت ســورس« کنیــم؛ 

چــاپ، توزیــع و جمــع آوری کتــاب را بــه چاپ خانه هــای 

خصوصــی بدهیــم بــا نظــارت قــوی. مــا تــاش داریــم کــه 

دیگــر کتــاب را بــه اســتثنای خانواده هــای بی بضاعــت، 

ــم. ــع نکنی ــگان توزی رای

صبــح کابــل: تهیــه ی نصــاب تعلیمــی در افغانســتان 

یــک چالــش بــوده اســت. هــر وزیــر معــارف در تهیــه ی یــک 

نصــاب بی عیــب و نقــص نــاکام بــوده اســت. بــه نظــر شــام 

ــای  ــن کتاب ه ــرای نوش ــا ب ــک زیربن ــتان ی ــرا در افغانس چ

درســی شــکل نگرفتــه اســت؟ 

در  کــه  وقتــی  بــود،  ایــن  اصلــی اش  دلیــل  بلخــی: 

کار شــد، جامعــه ی  ســال 2001 حکومــت جدیــد روی 

ــاز شــد، متــام رهــری  جهانــی در افغانســتان آمــد و فضــا ب

در ســکتورهای مختلــف بــه  شــمول معــارف بیشــر بــه 

ــه کیفیــت. شــاید رضورت هــامن  ــه ب کمیــت اندیشــیدند، ن

ــه و  ــون کوچه کوچ ــم؛ چ ــاوت منی کن ــن قض ــود؛ م ــان ب زم

قریه قریــه ی افغانســتان می گفتنــد کــه بــرای مــا مکتــب 

ــد. ــاب بیاوری ــا کت ــرای م ــد، ب بیاوری

صبــح کابــل: در نصــاب جدیــدی کــه شــام در نظــر 

تغییــر  معــارف  ایــد، چــه چیــزی در کتاب هــای  گرفتــه  

اســت؟ زمان گیــر شــده  این قــدر  و چــرا  کــرد  خواهــد 

زیربناهــای  روی  کــه  رســیده  وقتــش  حــاال  بلخــی: 

ــه  ــن ک ــت ای ــود. عل ــتان کار ش ــی در افغانس ــاب تعلیم نص

ــن  ــه روی ای ــت ک ــال اس ــر از دو س ــا بیش ــده و م ــر ش تأخی

ــارف دیگــر  ــن اســت کــه وزارت مع ــم، ای نصــاب کار می کنی

منی خواهــد کتابــی را مثــل کتاب هــای موجــود در مکاتــب، 

بیــرون بدهــد. بزرگ تریــن چالــش در ایــن مــورد، نبــود 

ــن  ــر م ــت. اگ ــتان اس ــناس در افغانس ــص و نصاب ش متخص

ــم  ــر می کن ــم، فک ــرار می کن ــه را تک ــن جمل ــت ای ــی وق گاه

غلــو هــم نیســت کــه مــا یــک نصاب شــناس هــم متأســفانه 

در افغانســتان نداریــم. چارچــوب نصــاب تعلیمــی جدیــدی 

کــه مــا رویــش کار کــرده  ایــم، ماه هــا رویــش کار کــرده  ایــم؛ 

چــون مــا جامعــه ی پــس از جنــگ و در حــال جنــگ اســتیم، 

ســاخن ایــن چارچــوب کار ســاده ای نبــوده اســت. مســائلی 

چــون قابلیت هــای مضمونــی، ســاحات بین املضمونــی، 

و چقــدر  از مضمون هــا حــذف شــود  مهارت هــا، چقــدر 

مضمون هــا اضافــه شــود، ادغــام چگونــه شــود، کمپیوتــر از 

ــی، اوزبیکــی، بلوچــی،  کجــا رشوع شــود، زبان هــای ترکمن

ــت  ــور ظرفی ــود، چط ــا رشوع ش ــی از کج ــه ای و انگلیس پش

معلــم را ارتقــا دهیــم، علــوم اجتامعــی ادغامــی یــا جداگانــه 

ــا خیــر؟ این هــا همــه در  باشــد و لیســه رشــته بندی شــود ی

ایــن چارچــوب رویــش بحــث شــده اســت و در نصــاب جدیــد 

در همــه ی ایــن موردهایــی کــه ذکــر کردیــم، تغییــرات آورده 

ــن  ــل ای ــه ی تکمی ــا در مرحل ــارض، م ــال ح ــود. در ح می ش

چارچــوب اســتیم. 

بــه  نارســایی ها،  و  شــکایت ها  برخــی  کابــل:  صبــح 

در  خصوصــی  مکتب هــای  و  دینــی  مدرســه های  آدرس 

ــن  ــدر روی ای ــارف چق ــته؛ وزارت مع ــود داش ــتان وج افغانس

نهادهــای تعلیمــی کنــرل دارد؟ 

ــه  ــور ک ــامن ط ــارف ه ــه ی مع ــه ی ده ــی: در برنام بلخ

ــای  ــا نهاده ــور م ــتین مح ــردم، نخس ــاره ک ــه آن اش ــا ب قب

مکتب هــای  و  دینــی  مدرســه  های  اســت.  تعلیمــی 

ــاختار،  ــا روی س ــتند. م ــی اس ــای تعلیم ــی، نهاده خصوص

تشــکیل، بخش هایــی کــه بایــد وجــود داشــته باشــد و 

روی ظرفیــت مدیریتــی و تدریســی آن فکــر کــرده  ایــم. بنــا 

ــای  ــزء برنامه ه ــی ج ــه های دین ــات مدرس ــن، اصاح ــر ای ب

حــال  در  کــه  اســتادانی  متــام  اســت.  معــارف  بــزرگ 

حــارض در مدرســه های دینــی تدریــس می کننــد، البتــه  

مدرســه هایی کــه ثبــت وزارت معــارف شــده، مــا نظــارت 

ــت  ــه ثب ــی ک ــا مدارس ــم. ام ــا داری ــود را در آن ج ــدی خ ج

نشــده، مــا رونــد ثبــت آن هــا را نیــز آغــاز کــرده  ایــم. برنامــه ی 

ــورم  ــن ن ــر اســاس عی ــن اســت کــه مــدارس دینــی، ب ــا ای م

ــود.  ــه می ش ــر گرفت ــب در نظ ــرای مکات ــه ب ــی ک و معیارهای

ــد  ــت خواهن ــا، فعالی ــن معیاره ــاس همی ــر اس ــز ب ــا نی آن ه

کــرد؛ از جملــه مســأله  ی تأســیس و ادغــام آن هــا. در عیــن 

زمــان متــام اســتادهای ایــن مــدارس از ســوی وزارت معــارف 

تثبیــت ســویه شــده و از ســوی ایــن وزارت بــه مــدارس 

ــد. ــد ش ــی خواه معرف

صبــح کابــل: در حــال حــارض در افغانســتان چقــدر 

بخــش  در  برنامه هایــی  چــه  و  دارد  وجــود  بی ســواد 

داریــد؟  دســت  روی  ســوادآموزی 

بلخــی:  آمارهــا نشــان می دهــد کــه در حــدود 10 

میلیــون بی ســواد و یــا کم ســواد در افغانســتان داریــم. 

ایــن آمــار تکان دهنــده ای اســت کــه افغانســتان جــزء ســه 

ــا  ــار بی ســوادی را در دنی کشــوری اســت کــه بیشــرین آم

دارد؛ بنــا بــر ایــن، برنامــه ی ســوادآموزی مــا یــک برنامــه ی 

بســیار مهــم و کلیــدی محســوب می شــود. اصاحاتــی 

کــه در متــام بدنــه ی معــارف آمــد، در بخــش معینیــت 

ــیم بندی  ــا تقس ــت. م ــده اس ــق ش ــم تطبی ــوادآموزی ه س

ــتند؛  ــا اس ــواد کی ه ــون بی س ــن ده میلی ــه ای ــم ک ــرده  ای ک

ــه لحــاظ  کــدام ســنین اســتند، کــدام جنســیت اســتند، ب

ــم  ــی داری ــات مال ــدر امکان ــد، چق ــه کار می کنن ــغلی چ ش

ــراد  ــارض، اف ــال ح ــد. در ح ــا باش ــت م ــا در اولوی و کجاه

ــود  ــه خ ــور توج ــالگی را در مح ــا 45س ــنین 29 ت ــن س بی

قــرار داده  ایــم؛ چــون تــا 29ســالگی را مــا در صنــوف 

ترسیعــی و تعلیــامت عمومــی شــامل می کنیــم و از 45 

ــم  ــات ک ــر امکان ــه خاط ــارض ب ــال ح ــز در ح ــاال را نی ــه ب ب

ــن  ــه مهم تری ــالگی ک ــا 45س ــا ت ــم؛ ام ــیدگی منی توانی رس

ــان در محــور توجــه  بخــش مــا اســت، اصنــاف شــغلی و زن

ــرار دارد. ــا ق م

مشــکات  بخــش  در  بلخــی  آقــای  کابــل:  صبــح 

ــاه  ــدن رسپن ــع نش ــاش و توزی ــودن مع ــن ب ــوزگاران؛ پایی آم

بــرای آن هــا، دو چالــش بــزرگ اســت کــه هــر آمــوزگار 

در افغانســتان بــا آن دســت و پنجــه نــرم می کنــد. چــرا 

ــت و در  ــیده اس ــوز نرس ــا هن ــه آن ه ــامن ب ــهرک های معل ش

بخــش افزایــش معــاش آن هــا نیــز برنامــه ای روی دســت 

داریــد؟ 

بلخــی: در بخــش توزیــع شــهرک های معلــامن وزارت 

ــی  ــازی و اراض ــا وزارت شهرس ــرکی ب ــه ی مش ــارف برنام مع

ــرح  ــمت ط ــه س ــم ب ــه بروی ــود ک ــن ب ــا ای ــث م ــت. بح داش

مســکن قابــل اســتطاعت و در اقســاد طویل املــدت بــه  

جــای منــره ی ســفید در جاهــای مــروک و دور از شــهرها، 

وزارت شهرســازی بــرای آن هــا تعمیــر آبــاد کنــد. بــه خاطــری 

کــه توزیــع شــهرک های زمیــن در وضعیــت فعلــی بــرای 

وزارت معــارف مؤثــر نیســت و کیفیــت را متأثــر می کنــد. مــا 

بایــد رسپنــاه معلــامن خــود را در حوزه هــای جغرافیایــی ای 

ــم.  ــم کنی ــد، تنظی ــان باش ــب آس ــه مکت ــی ب ــه دست رس ک

بــه عنــوان مثــال اگــر بــرای همــه ی معلــامن کابــل در 

ده ســبز شــهرک داده شــود، آن هــا بــا ایــن معــاش و خدمــات 

ــه و داراالمــان خواهنــد  ــه خیرخان ترانســپورتی، چــه وقــت ب

ــی را  ــش کارهای ــن بخ ــا در ای ــر، م ــن خاط ــه همی ــید. ب رس

ــن  ــا ای ــد، م ــال جدی ــب س ــگ مکت ــم و در زن ــام داده  ای انج

ــا  ــش معاش ه ــرد. در بخ ــم ک ــام خواهی ــود را اع ــه خ برنام

ــارسی  ــه ی رست ــا اتحادی ــه ای را ب ــرح چهارگزین ــک ط ــز ی نی

معلــامن افغانســتان کار کــرده ایــم. همــکاران وزارت مالیــه 

و اداره ی امــور ریاســت جمهوری در جریــان ایــن طــرح قــرار 

دارنــد. ایــن طــرح در حــال حــارض بــه وزارت مالیــه فرســتاده 

ــا منتظــر پاســخ آن اســتیم.  شــده اســت و م

بــا  معــارف  وزارت  نــام  ایــن  از  پیــش  کابــل:  صبــح 

ــی  ــی و کارمنــدان خیال ــی، مکتب هــای خیال معلــامن خیال

گــره خــورده بــود؛ ایــن رونــد در مــدت زمانــی کــه شــام بــه 

ــر کــرده اســت؟  ــد، چقــدر تغیی ــر مقــرر شــده ای ــوان وزی  عن

بلخــی: یکــی از برنامه هــای بزرگــی کــه وزارت معــارف 

ــدن  ــک ش ــت، بایومری ــیدی داش ــاری خورش ــال ج در س

متــام کارمنــدان وزارت معــارف و آمــوزگاران مکاتــب بــود. 

ــدان  ــد از کارمن ــا 65 درص ــدود 60 ت ــارض ح ــال ح در ح

مــا بایومریــک شــده اســت و پروســه ادامــه دارد. تصمیــم 

ــک  ــدون بایومری ــچ کســی را ب ــه هی ــن اســت کــه ب ــا ای م

ــا کســی  ــا واقع ــم کــه مطمــن شــویم کــه آی معــاش ندهی

خیالــی وجــود دارد؟ اگــر وجــود دارد بــه چــه تعــداد 

ــال  ــا رس از س ــتم های م ــازی سیس ــت؟ الکرونیکی س اس

ــا دو ســال دیگــر  ــه ت ــاز می شــود ک ــد خورشــیدی آغ جدی

ــارف پرســیده شــود کــه در فــان مکتــب  ــر مع اگــر از وزی

ولســوالی انجیــل در هــرات شــام چنــد معلــم داریــد و 

ــد  ــن آن زن، می توان ــد ت ــتند و چن ــرد اس ــن آن م ــد ت چن

در هــامن لحظــه پاســخ را از سیســتم بدهــد. حتــا در 

ــه  ــی ک ــدان و معلامن ــای کارمن ــت معاش ه ــش پرداخ بخ

ــک و  ــق بان در حــال حــارض حــدود 80 درصــد آن از طری

»مبایــل منــی«، تــاش داریــم کــه ایــن میــزان را بــه صــد 

ــانیم.  ــد برس درص

ــی از  ــب یک ــی در مکات ــت جنس ــل: آزار و اذی ــح کاب صب

ــار  ــت. در کن ــی اس ــای تعلیم ــزرگ در نهاده ــای ب چالش ه

ایــن کــه یــک مــورد در لوگــر گــزارش شــد، روزنامــه ی صبــح 

ــام  ــز انج ــل نی ــب در کاب ــت مکات ــی از وضعی ــل تحقیق کاب

کــه درصــد  نشــان می دهــد  تحقیــق  ایــن  اســت.  داده 

زیــادی از پــرسان و دخــران در ایــن مکاتــب مــورد آزار و 

اذیــت جنســی قــرار می گیرنــد. تحقیــق مــا نشــان می دهــد 

کــه دانش آمــوزان از ســوی معلــامن  شــان مــورد آزار جنســی 

ــن  ــرای حــل ای ــه ای ب ــارف برنام ــد. وزارت مع ــه ان ــرار گرفت ق

ــل دارد؟ معض

بلخــی: وزارت معــارف افغانســتان پیــش از ایــن کــه ایــن 

ــی  ــز کارهای ــد نی ــدا کن ــا توســط رســانه ها انعــکاس پی قضای

ــی  ــؤون آموزش ــای مص ــون فض ــود؛ چ ــرده ب ــاز ک ــود را آغ خ

ــا  ــای م ــوزش دارد. برنامه ه ــت آم ــر کیفی ــتقیم ب ــر مس تأثی

ــه صــورت جــدی  ــا ایــن پدیــده در مکاتــب ب ــرای مبــارزه ب ب

آغــاز شــده اســت؛ روی طرزالعملــی کــه چطــور بــه ایــن 

قضایــا رســیدگی شــود، کار جریــان دارد، هم چنــان در 

ــم  ــی داری ــک جهان ــا بان ــک ب ــم کاری نزدی ــش، ه ــن بخ ای

کــه تــا آخــر مــاه فــروری برنامــه ی عمــل مــا در مکاتــب بــه 

ــک  ــم ی ــه بتوانی ــب و قری ــورای مکت ــذان، ش ــم کاری متنف ه

ــویم  ــن ش ــه مطم ــم ک ــرا کنی ــری اج ــزم واقع بینانه ت مکانی

ــویی  ــرد. از س ــورت منی گی ــب ص ــونتی در مکات ــر خش دیگ

هــم مــا بــه تازگــی پالیســی منــع آزار و اذیــت دانش آمــوزان 

را تکمیــل کــرده  ایــم و بــه زودی رومنایــی می شــود. تــاش 

مــا ایــن اســت کــه متــام ظرفیت هــای خــود را در ایــن بخــش 

ــن مســأله مدیریــت شــود. ــم کــه ای ــز فعــال کنی نی

ــی  ــای بلخ ــؤال؛ آق ــن س ــوان آخری ــه  عن ــل: ب ــح کاب صب

چــه وقــت زنــگ معــارف زده می شــود؟

ــاس  ــه پ ــم معــارف کــه امســال در کابین بلخــی: در تقوی

ــب درج  ــگ مکت ــام زن ــه ن ــل ب ــاه حم ــوم م ــت، س ــده اس ش

ــه ی  ــا هفت ــل ی ــاه حم ــوم م ــن، س ــر ای ــا ب ــت؛ بن ــده اس ش

ــه خواهــد شــد؛ چــون  ــگ مکتــب نواخت ــاه حمــل، زن اول م

برنامــه ی باشــکوهی گرفتــه خواهــد شــد. البتــه ایــن مســأله 

ــتگی دارد.    ــز بس ــران نی ــات ره ــیم اوق ــه تقس ب

از تمجید تا نقد و اصالح

بروکراسی پیچیده ی دولت، دلیل چاپ نشدن 50 میلیون کتاب است
)قسمت دوم(

علی شیر شهیر

گفت وگو کننده

اشــاره:  باوجــود دســت آوردهای زیــادی کــه در دو دهــه ی اخیــر نظــام معــارف افغانســتان داشــته اســت؛ امــا 

هنــوز هــم چالش هــای بزرگــی در بخــش امنیــت، دست رســی بــه تعلیــم و تربیــت، کیفیــت، پاســخ گو بــودن 

و اداره بــر رس راه معــارف افغانســتان وجــود دارد.

ــلکی  ــن مس ــود معلمی ــی و کم ب ــهیالت آموزش ــت تس ــدم موجودی ــی، ع ــای امنیت ــداوم تهدیده ــل ت ــه دلی  ب

ــب،  ــط مکت ــد رشای ــال واج ــون اطف ــد از ۱۲ میلی ــون 4۲ درص ــرت از ۵ میلی ــان، بیش ــر زن ــوص از ق ــه خص ب

دست رســی بــه تعلیــم ندارنــد و هم چنیــن  فقــط ۲7 درصــد از ۱70 هــزار معلــم، کم تریــن رشایــط یــک 

ــط الزم  ــت رشای ــدم موجودی ــر ع ــا ب ــند. بن ــم را دارا می باش ــف چهارده ــت از صن ــی فراغ ــلکی یعن ــم مس معل

خــالی موجــود میــان فراغــت و کاریابــی نهايــت زيــاد بــوده اســت.گفتنی اســت کــه افــراد متخصــص بــا معــاش 

پاییــن، حــارض بــه کار در ایــن وزارت نیســتند و کم بــود ســاختامن )محــل مناســب کاری( و تجهیــزات مــورد 

ــاور آورده اســت.  ــه ب ــاز تکنالوژیکــی، مشــکالت بســیاری ب نی

ــت  ــوزان در والی ــی از دانش آم ــتفاده ی جنس ــوء اس ــر س ــی ب ــی مبن ــر گزارش های ــز ن ــر نی ــای اخی در ماه ه

لوگــر صدمــه ی جــدی ای را بــه نظــام معــارف کشــور وارد آورد کــه تــا هنــوز پیامدهــای منفــی آن ادامــه دارد. 

بــه همیــن منظــور و بــا نزدیــک شــدن بــه پایــان ســال ۱398 و رشوع ســال تحصیلــی جدیــد، روزنامــه ی صبــح 

ــا دکــرت میرویــس بلخــی، رسپرســت وزارت معــارف افغانســتان داشــته  کابــل، گفت وگــوی اختصاصــی ای را ب

اســت.

میرویس بلخی– رسپرست وزارت معارف افغانستان



ل
ل او

سا
امره  190              

ش
شنبه                  

13                چهار
ت 98

ی 2020          7 حو
ربور

26 ف
w

w
w.subhekabul.com

موانــع  از  یکــی  جنســیت  نابرابــری 

عمــده در برابــر انکشــاف بــرشی اســت 

بــه  ماننــد دست رســی  کــه موضوعاتــی 

تحصیــل، مشــارکت اقتصــادی، سیاســی و 

ــان را  ــرای زن ــاً ب ــی، مخصوص ــائل صح مس

مدنظــر داشــته و نابرابــری جنســیتی زن و 

مــرد را ســنجش می کنــد. ایــن شــاخص بــرای افغانســتان در 

پنــج کشــور دیگــر جنــوب آســیا ارائــه شــده اســت. افغانســتان 

جنســیتی  نابرابــری  شــاخص  بلند تریــن   1۳94 ســال  در 

0.69۳ را در منطقــه داشــته و در ســطح جهــان در درجــه ی 

دارد. قــرار  دوم  یک صدوپنجــاه 

• تعــداد موجــود کارکنــان انــاث بــه تفکیــک وزارت هــا 

و ادارات دولتــی

ــده  ــن ش ــدف تعیی ــه ه ــه ب ــال 1۳95 دو وزارت خان در س

امــور  و  کار  وزارت  از  عبارتنــد  کــه  اســت  شــده  نزدیــک 

اجتامعــی، شــهدا و معلونیــن 58.۳% و وزارت امــور زنــان 

56.6% کــه در آن هــا حداقــل ۳0% کارکنــان، زنــان هســتند.

•کارمندان خدمات ملکی در سطح تصمیم گیری

شــامل  کــه  گیرنــده  تصمیــم  نفــر   8797 مجمــوع  از 

ســطح  در  مــردان  و  زنــان  مشــارکت  رسوی  ســوم  دور 

والیــت  در   %49.7 بودنــد،   1۳95 ســال  تصمیم گیــری 

ــد  ــه می کردن ــات ایفــای وظیف ــل و 50.۳% در ســایر والی کاب

کــه ســهم زنــان 10.7% و مــردان 89.۳% اســت. در دور 

ــات،  ــر در متــام والی دوم ســال 1۳92 از مجمــوع 6177 نف

ــال  ــد. س ــکیل می دادن ــری تش ــان 9.9% را در تصمیم گی زن

1۳95 از مجمــوع 8۳77 نفــری کــه در بســت های ســوم 

و باالتــر از آن قــرار داشــتند، 7.5% را زنــان تشــکیل داده 

ــاله  ــنی 20-24 و 25-29 س ــای س ــه در گروه ه ــد. البت بودن

ــت  ــوده اس ــر ب ــردان بلند ت ــا م ــه ب ــان در مقایس ــدی زن درص

ــردان، در  ــه م ــبت ب ــان نس ــودن زن ــوان ب ــه ج ــت ب ــه دالل ک

ــد،  ــه بع ــن 55 ب ــی از س ــد؛ ول ــری می کن ــطح تصمیم گی س

بــا مــردان کاهــش را نشــان  فیصــدی زنــان در مقایســه 

ــان در  ــی زن ــب صح ــع نامناس ــت آن را وض ــه عل ــد ک می ده

جریــان حاملگــی و والدت بیــان کرده انــد. تعـــداد مجموعـــی 

کـارکــــــــنان دولـــت درســـال 1۳97حدود 604،405 نفـر 

گـــزارش داده شـــده اســـت، کـــه از آن جــــمله 79% آن مرد و 

21% آن زن اســت. ایــن تعـــداد در مقایســـه بـــا ســـال قبـــل 

ــد. ــان می ده ــش را نشـ ۳,1% افزایـ

•اعضای شورای ملی، شورا های والیتی و اتحادیه ها

فیصــدی زنــان نظــر بــه مجمــوع در مرشانــو جرگــه بــه 

ــورای  ــای ش ــه 25.9% و در اعض ــه ب ــی جرگ ۳1.8%، در ولس

والیتــی 20.9%، در شــورای های انکشــافی محــل بــه ۳8.7 و 

در اعضــای اتحادیه هــا 19.4% می رســد کــه مرشانــو جرگــه و 

ــه هــدف تعیــن شــده ۳0درصــد افزایــش  شــورا های محــل، ب

ــه  ــد ک ــان می ده ــار نش ــال 1۳97 آم ــد. در س ــده ان ــل ش نای

مجمــوع 451 اعضــای شــورا های والیتــی، 96 تــن کــه 7 تــن 

ــد.  ــان ان ــد، زن ــکیل می ده ــز تش آن را از مرک

•کارمندان عدلی و قضایی

تعــداد کارمنــدان زنــان در بخــش عدلــی و قضایــی کشــور 

ــات در  ــوع قض ــداد مجم ــال 1۳95 تع ــت. در س ــگ اس کم رن

کشــور 1858 نفــر بــوده کــه از آن جملــه 21۳ نفــر یــا %11.5 

ــوده کــه %8.2  ــر ب ــداد ســارنواالن 1910 نف ــد. تع ــان بودن زن

زنــان اســت و تعــداد وکای 

مدافــع در کشــور 1۳22 نفــر 

بــوده کــه 18.2% آن هــا زنــان 

ــن  ــطح پایی ــه در س ــد ک بودن

ــرار دارد. ق

تعــداد کارمنــدان بخــش 

مشــمول  قضایــی  و  عدلــی 

قضــات، ســارنواالن و وکای 

 1۳97 ســال  در  مدافــع 

از  کــه  می رســد   6۳62 بــه 

قاضــی،   2061 مجمــوع 

بــه تعــداد 261 تــن خانــم، 

80 تــن در مرکــز و متباقــی 

اســت.  والیــات  بــه  مربــوط 

ــه 2201  ــارنواالن ب ــداد س تع

تــن می رســد کــه ۳05 تــن 

خانــم و 154 تــن آن در مرکــز 

بــه  مدافــع  وکای  اســت. 

2100 تــن می رســند، از ایــن 

ــوده  ــم ب ــر خان ــان 26۳ نف می

کــه 81 تــن آن در مرکــز اســتند.

•تعداد والیان، معاونین، ولسواالن و مشاورین حقوقی 

ــط  ــور فق ــی در کش ــر وال ــه ۳4 نف ــال 1۳95 از جمل در س

ــد.  ــوا می کن ــوده کــه ۳.0% مجمــوع را احت ــر آن زن ب ــک نف ی

تعــداد معاونیــن والیــان جمعــا 25 نفــر نشــان داده شــده 

کــه هیــچ یــک زن نیســت. مجمــوع ولســواالن در کشــور، بــه 

تعــداد ۳64 نفــر بــوده کــه از جملــه ی آن هــا فقــط یــک نفــر 

ــداد 94  ــه تع ــا ب ــور، مجموع ــات کش ــز والی ــت. در مرک زن اس

ــد  ــه می مناین ــای وظیف ــی، ایف ــاورین حقوق ــث مش ــر به حی نف

ــان هســتند.  ــا 7.5% زن کــه 7 نفــر ی

در ســال 1۳97 از جملــه ۳4نفــر والــی در کشــور بــاز 

ــداد  ــوده، تع ــی ب ــم وال ــک خان ــط ی ــال فق ــد از 16 س ــم بع ه

معاونیــن والیــان جمعــا بــه ۳9 نفــر می رســد. از میــان ۳ 

ــام  ــر، انج ــای دیگ ــن در والیت ه ــز و دو ت ــی در مرک ــم یک خان

وظیفــه می کنــد. ولســواالن هــم بــه تعــداد ۳69 تــن هســتند. 

بــاز هــم یــک ولســوال زن داریــم. مشــاورین حقوقــی به تعــداد 

ــم  ــت و آن ه ــم اس ــر خان ــان، 5 نف ــن می ــت از ای ــر اس 66 نف

ــی از  ــای محل ــش حکومت ه ــتند و در بخ ــز هس رصف در مرک

نظــر افتاده انــد.

•بودجه سازی پاسخ گو به جندر

ــارت از شامل ســازی  ــدر عب ــه جن بودجه ســازی پاســخ گو ب

ابعــاد جنــدر در متــام مراحــل رونــد بودجــه اســت. ایــن 

اولویت هــای  و  نیازمندی هــا  گرفــن  نظــر  در  بــه  معنــای 

مــردان در هنــگام عرضــه ی  و  زنــان  و گوناگــون  متفــاوت 

خدمــات و تخصیــص منابــع و همچنــان در نظــر گرفــن ایــن 

ــزرگ  ــادی ب ــی های اقتص ــا در پالیس ــا و اولویت ه نیازمندی ه

ــت. ــت اس دول

ــکاری  ــا هم ــتان ب ــیت محور در افغانس ــازی جنس بودجه س

تخنیکــی اداره ی انکشــافی ملــل متحــد )UND( و دفــر 

ملــل متحــد بــرای زنــان )Women UN(، توســط وزارت مالیــه 

ــه ی  ــت افغانســتان در راســتای ارائ ــی شــده اســت. دول معرف

حامیت هــای اجتامعــی، کاهــش نابرابری هــای جنســیتی 

سیاســت گذاری ها،  طریــق  از  زنــان،  توان مند ســازی  و 

را  کلیــدی  نقــش  بودجه ســازی،  و  اســراتیژی ها  تدویــن 

ــت  ــدات دول ــه ای از تعه ــود منون ــن خ ــه ای ــد ک ــازی می کن ب

در قبــال برابــری جنســیتی اســت. اســتفاده از بودجه ســازی 

جنســیت محور در افغانســتان، بــا محدودیت هایــی مواجــه 

اســت کــه ناشــی از محدودیت هــای سیاســی، تخنیکــی، 

نگرشــی و چالش هایــی هامننــد ناســازگاری حامیــت رهــری، 

ــار و  ــود آم ــز نب ــرب و نی ــی و کادر مج ــت تخنیک ــدان ظرفی فق

اطاعــات تفکیــک جنســیتی و همچنــان عــدم ارتبــاط میــان 

پــان گــذاری والیتــی  روندهــای  و  بودجه ســازی مرکــزی 

می شــود.

چالش های عمده فرا راه مشارکت زنان:

ــده  ــا ش ــود را ره ــدودی خ ــا ح ــان ت ــس از 2001 زن 1. پ

دیدنــد؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه تنهــا طالبــان مانــع 

رفتــار  نیســتند،  زنــان  سیاســی  و  اجتامعــی  مشــارکت 

انتخاباتــی زنــان امــروز، رفتــاری طبیعــی و عمدتــا بــر اســاس 

ــت،  ــن جه ــت. از ای ــان اس ــا پدران ش ــرسان و ی ــت هم خواس

ــان رفتــار سیاســی و مشــارکت سیاســی مســتقانه  بیشــر زن

و آگاهانــه ندارنــد.

جنــگ،  دهــه  چهــار  از  پــس  افغانســتان  زنــان   .2

امــا  آوردنــد؛  بــرای رهــری به دســت  فرصت هــای خوبــی 

هنــوز بــا چالش هــای رو بــه رو هســتند. مهم تریــن عامــل 

ــانس راه  ــان  ش ــان افغ ــت زن ــده اس ــبب ش ــه س ــده ک بازدارن

ــر داشــته باشــند،  ــه مقام هــای عالــی دولتــی را کم ت یافــن ب

اســت. عالــی  تحصیــات  زمینه هــای  نبــود 

۳. برداشــت های افراطــی و ســخت گیرانه در خانواده هــا 

عامــل دیگــری اســت کــه مانــع حضــور زنــان در ســطوح 

ــند و  ــال باش ــد فع ــان می خواهن ــی زن ــود؛ وقت ــری می ش ره

در ســطوح رهــری جایــگاه برای شــان پیــدا کننــد، اولیــن بــار 

ــوند. ــه می ش ــا مواج ــت خانواده ه ــا مخالف ب

4. حاکمیــت سیاســی مــردان بخــش دیگــر از ایــن مشــکل 

باورمنــد شــده اند کــه کار  از زنــان  اســت. حتــا بســیاری 

ــت. ــه اس ــه، کار مردان ــت و اداره ی جامع سیاس

ــا  ــت اجــرا در عمــل، ب ــا وجــود ضامن ــون اساســی ب 5. قان

مشــکات متعــددی بــه ویــژه از حاکمیــت مرکــزی مقتــدر 

ــدرت  ــنتی، ق ــی و س ــای محل ــه مقام ه ــت؛ بلک ــودار نیس برخ

ــد. ــار دارن ــی را در اختی اصل

6. نگرانــی زنــان از بازگشــت طالبــان از راه صلــح بــا دولــت 

جدیــد افغانســتان و ســهیم شــدن آن هــا در قــدرت کــه در آن 

صــورت، ممکــن اســت وضعیــت زنــان در ایــن کشــور مجــددا 

ســیری نزولــی را طــی کنــد.

7. مشــارکت سیاســی زنــان بعــد از ســقوط طالبــان نــه بــه 

ــی رخ داده در بطــن  واســطه ی دگرگونی هــای ارزشــی و ذهن

جامعــه کــه بــه دلیــل فشــار های بیــن املللــی بــوده اســت.
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را  من  این  که  حاال  همین 

می نویسم، بعد از 9 ساعت مسافرت به 

مزار رسیده ام. یکی از کان شهرهای 

افغانستان در شامل. تا برسیم به این 

کردیم.  عبور  والیت  چند  دل  از  جا، 

راه  از  و  گرما  فصل  در  اگر  سمنگان.  و  بغان  پروان، 

تفاوت  باشید، می توانید  این شهر سفر کرده  به  زمینی 

می شوید،  مواجه  آن  با  مسیر  در  که  را  منظره هایی 

که  پروان  از  کنید.  حس  تان  گوشت  و  پوست  متام  با 

رودخانه ای  جایی که  رسیدیم  الرساج  جبل  به  گذشتیم 

از سینه اش عبور می کند. از درخت های سبزش چیزی 

جز چند شاخه ی تکیده منانده است و کوه های پوشیده 

از برفش، مسافرانی را که چمدان های شان را با بغض 

حمل می کنند، صبورانه همراهی می کند و اما دشت ها، 

هیجان آن هایی را که برای رسیدن به معشوق، دوست 

و خانواده در دل کوه ها منی گنجد، در سینه ی فراخش 

می دهد.  جا 

آب و هوای مزار بسیار گرم است و در ماه حوت نیز 

کرد.  گشت و گذار  شهر  در  بهاری  پوشش  با  می شود 

روضه ی منسوب به آرامگاه حرضت علی، در مرکز شهر 

بار  یک  روز،  طول  در  شهر  مردم  متام  تقریبا  و  است 

دلیل  به  سخی،  روضه ی  می کنند.  عبور  آن  داخل  از 

گداها  و  دست فروش ها  تجمع  محل  زیادش،  شلوغی 

نیز هست. به دلیل نزدیک شدن سال جدید شمسی، 

آمادگی های زیادی گرفته شده است. همه ساله، جشن 

نوروز در همین مکان برگزار می شود. برای ورود به داخل 

بخش  در  بگذریم.  امنیتی  کمربند  یک  از  باید  روضه، 

ورودی زنانه در یکی از دروازه ها، یک خانم مسن نشسته 

است. زمانی که او مرا تاشی می کرد، منظره ی دیگری 

توجه مرا جلب کرد، دو تا بُرقع در میز بغل دستی او و 

یک دخری که ظاهرا سنش از 11 سال بیش تر نبود، 

است. نشسته  برقع ها  کنار 

او  که  فهمیدم  کردم.  سام  و  شدم  نزدیک  دخر  به 

خیلی کوچک تر از سنی است که من فکرش را می کردم. 

همین که خواستم با او حرف بزنم، گفت که تنها نیست 

و منتظر خواهرش است که تشناب رفته است. لحظاتی 

نگذشته بود که دخر دیگری آمد. او هامن خواهری بود 

که در موردش حرف می زد.

خر  چه  که  پرسید  و  من  به  کرد  سام  او  بار،  این 

مستوره ، 11 سال  کردن.  قصه  به  کردیم  است؟ رشوع 

که  دخری  این  است.  خانواده  بزرگ  فرزند  و  دارد 

برادر  تا  سه  و  است  او  دیگر  خواهر  ایستاده،  کنارش 

کوچک دارد. پدر و مادرش کار منی کنند. او هر روز با 

می پوشند  را  شان  برقع های  جا،  این  می آید  خواهرش 

برای گدایی می نشینند؛  و کنار دروازه ی ورودی روضه 

»تا صنف یک خواندم. اتَه ام از مکتب کشید مره. اینی 

منیره.« مکتب  هم  او  است،  خوارم 

و  او  جز  به  کسی  هیچ  مستوره،  خانواده ی  در 

فکر  شغل  را  کارش  مستوره  منی کنند.  کار  خواهرش 

را  خانه  خرج  و  می کنیم  کار  که  می گوید  و  می کند 

کار  افغانی،  200یا۳00  یگان  »روزانه،  می دهیم. 

ده  روپه  ماهانه صد  میرن،  مدرسه  بیادرهایم  می کنیم. 

میتم.« هم  اونا 

متولد  طالبان،  سقوط  از  پس  سال های  در  مستوره 

منی بود،  جنگ  اگر  شاید  است؛  کرده  زندگی  و  شده 

بود.  دیگر  جاهای  در  خودش  و  او  پدر  موقعیت  امروز 

از  او درس می خواند. وقتی  شاید پدرش کار می کرد و 

مستوره در مورد این پرسیدم که چرا پدرش کار منی کند، 

منی دانم.  گفت 

مزار، شهر نسبتا امنی است، مستوره اما همسایه های 

به دلیل حمله ی طالبان  اخیر،  ماه  داشته که در چند 

به ولسوالی های شان، به شهر مزاررشیف فرار کرده اند. 

از ترس جنگ  مستوره می گوید، همسایه های شان که 

برای کار کردن  را  اند، کودکان شان  به مزار فرار کرده 

گدا  یا  می کنند  شاقه  کارهای  یا  کودکان  می فرستند. 

هستند.

در طی یک سال اخیر، طالبان حمله های مسلحانه ای 

را به ولسوالی های چهارکنت، دولت آباد، چمتال، بلخ و 

شولگره انجام دادند که باعث شد خانواده های زیادی به 

مزاررشیف فرار کنند.

کودکان  آن  در  که  دارد  دوست  را  صلحی  مستوره، 

به هیأت گدا  و  بپوشند  برقع  نباشند کار کنند.  مجبور 

کند،  کار  نیز  مستوره  پدر  و  بیاید  اگر صلح  بیایند.  در 

او دوست دارد دوباره به مکتب برود و وقتی بزرگ شد، 

دهد.  آموزش  را  خودش  مثل  کودکانی  و  شود  معلم 

مستوره، چیز زیادی از جنگ منی داند؛ اما طعم صلح را 

نیز نچشیده است. او هرروز، با کودکانی رس و کار دارد 

که جنگ، گرسنگی و آوارگی را به خانه ی شان آورده، او 

امیدوار است روزی بیاید که هیچ کودکی مجبور نباشد 

کند. کار 

     او سالم کرد به من و پرسید که 

چه خرب است؟ رشوع کردیم به قصه 

کردن. مستوره ، 11 سال دارد و فرزند 

بزرگ خانواده است. این دخرتی 

که کنارش ایستاده، خواهر دیگر او 

است و سه تا برادر کوچک دارد. پدر 

و مادرش کار منی کنند. او هر روز با 

خواهرش می آید این جا، برقع های 

شان را می پوشند و کنار دروازه ی 

ورودی روضه برای گدایی می نشینند؛ 

»تا صنف یک خواندم. اتَه ام از مکتب 

کشید مره. اینی خوارم است، او هم 

مکتب منیره.«

با آمدن صلح، مجبور به گدایی نیســتم 

هام همتا

صلح ویژه ی 

طاهره آسا

کارآیی جندر 
در حکومت های محلی بعد از نشست بن

)قسمت پایانی  - شاخص نابرابری جنسیتی(
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مســؤوالن محلــی در والیت هــای غــور، فــراه، هلمنــد 

و هــرات، از ثبــت هفــت مــورد مشــکوک بــه ویــروس 

ــد. ــا، خــر داده ان کرون

غام نــارص خاضــع، والــی غــور، روز سه شــنبه )6 حــوت( 

اعــام کــرد کــه یــک مــورد مشــکوک بــه ویــروس کرونــا، در 

شــهر فیروزکــوه، مرکــز ایــن والیــت ثبــت شــده اســت.

او افــزود: »ایــن فــرد، دو هفتــه پیــش از ایــران آمــده 

بــود و در حــال حــارض، در شــفاخانه مرکــزی غــور 

ــه  ــرد، ب ــن ف ــی ای ــه ی صح ــت. منون ــده اس ــری ش بس

ــت.«  ــده اس ــتاده ش ــل فرس ــه کاب ــت، ب ــور تثبی منظ

تأییــد  غــور،  والیــت  در  منابعــی  حــال،  ایــن  بــا 

شــفاخانه ی  از  مشــکوک،  مــورد  ایــن  کــه  کرده انــد 

والیتــی غــور فــرار کــرده اســت.

ــت  ــس صح ــایق، ریی ــار ش ــم، عبدالجب ــویی ه از س

مشــکوک  مــورد  دو  کــه  اســت  گفتــه  فــراه،  والیــت 

بــه ویــروس کرونــا در ایــن والیــت، ثبــت شــده و در 

شــده اند.  قرنطیــن  شــان  خانه هــای 

او افــزوده اســت کــه ایــن دو نفــر، در بــازار مشــرک 

فراهــی،  ابونــرص  شــیخ  بنــدر  در  افغانســتان-ایران 

شــهروندان  رفت وآمــد  دلیــل  بــه  و  بودنــد  دوکان دار 

ایرانــی بــه ایــن منطقــه، ممکــن اســت بــه ویــروس کرونــا 

ــند. ــده باش ــا ش مبت

گزارش هــا از والیــت هلمنــد نیــز نشــان می دهــد 

ــن  ــا، در ای ــروس کرون ــه وی ــکوک ب ــورد مش ــک م ــه ی ک

ــت. ــده اس ــایی ش ــت شناس والی

عمــر زواک، ســخن گوی والــی هلمنــد، می گویــد 

کــه ایــن مــرد، بــه تازگــی از شــهر هــرات بــه ایــن والیــت 

ــده شــده  ــا در آن دی ــروس کرون ــم وی ســفر کــرده و عائ

اســت. بــه گفتــه ی آقــای زواک، ایــن فــرد در حــال 

حــارض، قرنطیــن شــده اســت و منونــه ی صحــی او نیــز، 

ــل فرســتاده شــده اســت. ــه کاب ــه منظــور تثبیــت ب ب

ــه  ــود ک ــرده ب ــام ک ــت اع ــن، وزارت صح ــش از ای پی

هفــت مــورد مشــکوک جدیــد ویــروس کرونــا، در والیــت 

هــرات شناســایی شــده اســت. بــا ایــن حــال، وحیداللــه 

ــه روزنامــه ی صبــح  ــار، ســخن گوی وزارت صحــت، ب مای

ــورد  ــار م ــورد، چه ــت م ــن هف ــه از ای ــد ک ــل می گوی کاب

ــه زودی  ــورد دیگــر، ب ــوده و نتیجــه ی ســه م ــی ب آن منف

مشــخص خواهــد شــد.

ــای  ــکوک در والیت ه ــوارد مش ــت م ــار، ثب ــای مای آق

ــا رد نکــرد؛ امــا گفــت  غــور، فــراه و هلمنــد را تأییــد و ی

ــه خواهــد شــد. ــن مــورد، بعــدا ارائ کــه جزئیــات در ای

او گفــت، افــرادی بیشــر در معــرض خطــر مبتــا 

شــدن بــه ویــروس کرونــا قــرار دارنــد کــه در جریــان یــک 

مــاه گذشــته، بــه ایــران و یــا چیــن ســفر کــرده باشــند.

پیــش از ایــن، وزارت صحــت از ثبــت نخســتین مــورد 

مثبــت ویــروس کرونــا در والیــت هــرات خــر داده بــود.

ــنبه )5  ــت، روز دوش ــر صح ــروز، وزی ــن فی فیروزالدی

حــوت( گفتــه بــود کــه بــا ثبــت نخســتین مــورد مثبــت 

ویــروس کرونــا در هــرات، در ایــن والیــت، وضعیــت 

اضطــراری صحــی اعــام شــده و بــه همیــن دلیــل، 

ــن  ــه ای ــد ب ــت و آم ــد از رف ــافربری، بای ــای مس رشکت ه

والیــت، خــودداری کننــد.

ــنبه  ــز روز سه ش ــتان نی ــی افغانس ــت مل ــورای امنی ش

)6 حــوت( اعــام کــرد کــه مرزهــای افغانســتان بــا ایران، 

ــن  ــت. ای ــده اس ــاز ش ــافران ب ــد مس ــت و آم ــه روی رف ب

شــورا، افــزود کــه شــهروندان افغانســتان، می تواننــد بــا 

ــیوع  ــری از ش ــور جلوگی ــه منظ ــی ب ــوارد صح ــت م رعای

ویــروس کرونــا، بــه ایــران رفــت و آمــد کننــد.

ــد  ــزارش داده ان ــن گ ــانه های چی ــال، رس ــن ح ــا ای ب

کــه دانشــمندان ایــن کشــور، بــرای ویــروس کرونــا 

ــد آن را  ــک واکســن خوراکــی ســاخته اند و قصــد دارن ی

ــد. ــش کنن آزمای

گــزارش  نیــوز چیــن،  گلوبــال  دولتــی  روزنامــه ی 

ــن ،  داده اســت کــه یکــی از اســتادان دانشــگاه تیانجی

ــن واکســن را روی خــود آزمایــش کــرده  چهــار دوز از ای

و عــوارض جانبــی نداشــته اســت. ایــن اســتاد دانشــگاه 

ــه  ــد ب ــن، می توان ــن واکس ــه ای ــت ک ــه اس ــی، گفت چین

ــوه شــود. ــد انب رسعــت تولی

بــا ایــن حــال، زمــان انجــام آزمایش هــا، اثــر بخشــی 

یــا بی خطــر بــودن ایــن واکســن، مشــخص نیســت 

ــرس  ــا در دس ــد ت ــول بکش ــا ط ــت ماه ه ــن اس و ممک

ــرد. ــرار بگی ــردم ق م

نهــاد رونــد ســبز افغانســتان یــا »رســا« بــه رهــری امراللــه 

صالــح، ۳9 نفــر را بــه اتهــام توهیــن و دشــنام فیس بوکــی، بــه 

دادســتانی کل معرفــی کــرده اســت.

بــه  کل،  دادســتانی  ســخن گوی  رســولی،  جمشــید 

ــه  ــده ی ۳9 نفــر، ب ــد کــه پرون ــل می گوی روزنامــه ی صبــح کاب

اتهــام توهیــن و دشــنام فیس بوکــی بــه امراللــه صالــح، رییــس 

ــرار دارد. ــی ق ــر بررس ــتان، زی ــبز افغانس ــد س ــاد رون نه

او افــزود: »از میــان ایــن مــوارد، هفــت مــورد آن چنــد هفتــه 

قبــل بــه دادســتانی آمــده بــود، متباقــی پرونده هــا دو روز 

ــان  ــورد آن جری ــی ها در م ــده و بررس ــتانی آم ــه دادس ــش ب پی

دارد. همــکاران مــا بررســی می کننــد کــه آیــا ایــن مــوارد 

جــدی اســت و یــا خیــر؛ اگــر جــدی بــود، ایــن افــراد از ســوی 

ــد شــد.« ــب خواهن دادســتانی جل

آقــای رســولی، ترصیــح کــرد، بــرای دو نفــر از ایــن افــراد، 

پیــش از ایــن جلــب فرســتاده شــده بــود و آن هــا در اظهاراتــی، 

ــد. داشــن صفحــه ی مجــازی را رد کرده ان

ــر اســاس قانــون افغانســتان، توهیــن  او تأکیــد کــرد کــه ب

و دشــنام جــرم بــوده و دادســتانی کل، مکلــف اســت تــا ایــن 

مــوارد را پیگیــری کنــد.

امراللــه  ایــن،  از  پیــش  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

بــه  انتخاباتــی دولت ســاز  اول دســته ی  معــاون  صالــح، 

رهــری محمــدارشف غنــی، در برگــه ی فیس بــوک خــود 

نوشــته بــود کــه حافظــه ی قــوی دارد و چیــزی را فرامــوش 

نخواهــد کــرد.

بــا ایــن حــال، آقــای صالــح، روز سه شــنبه )6 حــوت( 

خــودش،  شــخص  کــه  نوشــت  فیس بوکــش  برگــه ی  در 

ــه  ــی، ب ــنام فیس بوک ــن و دش ــام توهی ــه اته ــردی را ب ــچ ف هی

نهادهــای عدلــی و قضایــی معرفــی نکــرده اســت.

ــت  ــی دس ــای اجتامع ــانه ه ــه در رس ــه ک ــزود: »آن چ او اف

بــه دســت می شــود، اقــدام شــاخه ی حقوقــی و سیاســی رونــد 

ســبز افغانســتان، بــه خاطــر دفــاع از حریــم ســازمان و حریــم 

خصوصــی اعضــای ســازمان اســت.«

ــد کــه تنش هــای  ــد می کن ــی، تأکی رهــر حــزب محــاذ مل

ناشــی از اعــام نتیجــه ی نهایــی انتخابــات ریاســت جمهوری، 

ــح دور می ســازد. افغانســتان را از مســیر صل

یــک  ســیدحامد گیانــی، روز سه شــنبه )6 حــوت( در 

نشســت خــری، گفــت کــه محمــدارشف غنــی و عبداللــه 

عبداللــه، بایــد از منافــع شــخصی خــود دســت برداشــته و در 

راســتای برقــراری صلــح و ثبــات دامئــی در افغانســتان تــاش 

ــد. کنن

سیاســی  وضعیــت  حــارض،  حــال  »در  افــزود:  او 

نگران کننــده اســت و اگــر راه حلــی بــرای آن پیــدا نشــود، وارد 

ــم شــد کــه دســت آوردهای 18 ســال  بحــران عمیقــی خواهی

ــی از  ــرای میزبان ــرد. ب ــد ک ــه خواه ــر مواج ــا خط ــته را ب گذش

آقــای غنــی و آقــای عبداللــه، آماده ایــم و می خواهیــم کــه هــر 

ــد.« ــا هــم نشســته و مشــکات خــود را حــل بکنن دو طــرف ب

ــد کــرد کــه اگــر تنش هــای سیاســی  ــی، تأکی ــای گیان آق

شــدت یابــد، فرصتــی کــه بــرای برقــراری صلــح در افغانســتان 

پیــش آمــده، از بیــن خواهــد رفــت.

روز  ریاســت جمهوری،  انتخابــات  نهایــی  نتیجــه ی 

آن،  اســاس  بــر  کــه  شــد  اعــام  دلــو(   29( سه شــنبه 

ــد آرا،  ــت آوردن 50.64درص ــه دس ــا ب ــی، ب ــدارشف غن محم

ــت. ــده اس ــناخته ش ــت جمهوری ش ــات ریاس ــده ی انتخاب برن

و  ثبــات  انتخابا تــی  رهــر دســته ی  عبداللــه،  عبداللــه 

انتخاباتــی  کمیســیون های  کــه  اســت  گفتــه  همگرایــی، 

ــه ی  ــه نتیج ــزود ک ــده اند. او اف ــب ش ــی« را مرتک ــت مل »خیان

همه شــمول  حکومــت  یــک  و  منی پذیــرد  را  انتخابــات 

داد. تشــکیل خواهــد  را  مــوازی(  )حکومــت 

بــه  دســت  گذشــته،  روز  چنــد  در  عبداللــه،  آقــای 

اقدام هایــی زده و بــرای والیت هــای جوزجــان و رسپــل، والــی 

معرفــی کــرده اســت.

ــد روز  ــا چن ــرار اســت ت ــی اســت کــه ق ــن همــه در حال ای

ــکا  ــده ی امری ــاالت متح ــان ای ــح می ــه ی صل ــر، توافق نام دیگ

و طالبــان بــه امضــا برســد و دو هفتــه بعــد از آن، رونــد 

ــدگان  ــتان و مناین ــت افغانس ــان دول ــتقیم می ــرات مس مذاک

ــود. ــاز ش ــان، آغ طالب

مســؤوالن اداره ی تــدارکات ملــی، اعــام کرده انــد کــه 

در یــک ســال گذشــته، در نتیجــه ی بررســی قراردادهــای 

منظورشــده، بیــش از 18 میلیــارد افغانــی رصفه جویــی شــده 

ــت. اس

ــی، روز  ــدارکات مل ــس اداره ی ت ــی، ریی ــر هوتک ــام عم اله

سه شــنبه )6 حــوت( در برنامــه ی »پاســخ دهی دولــت بــه 

ــه ارزش بیــش از  ملــت«، گفــت کــه 1018 مــورد تدارکاتــی ب

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــی، م ــارد افغان 178 میلی

او افــزود کــه ایــن پروژه هــا شــامل ســاخت زیربناهــا از 

قبیــل جــاده، بندهــای بــرق آبــی، پــل و پروژه هــای خدماتــی 

ــور،  ــورد آن منظ ــده، 9۳5 م ــی ش ــوارد بررس ــان م ــد و از می ان

ــت. ــده اس ــر رد ش ــورد دیگ ــاده و 28 م ــورد اع 55 م

آقــای هوتکــی، ترصیــح کــرد کــه بررســی های همــه جانبــه از 

قراردادهــای منظــور شــده، ســبب شــد تــا در جریــان یــک ســال 

گذشــته، بیــش از 18 میلیــارد افغانــی رصفه جویــی شــود.

او گفــت: »ســال مالــی 1۳98، ســال پــر دســت آوردی 

بــود و مــا توانســتیم بــه منظــور حامیــت از تولیــدات داخلــی و 

جلــب رسمایه گذاری هــای داخلــی و خارجــی در افغانســتان، 

تاش هــا  نتیجــه  در  دهیــم.  انجــام  خوبــی  اقدامــات 

ــی  ــران مل ــوی تاج ــه از س ــدارکات عام ــر در ت ــا دال میلیون ه

ــت.« ــه اس ــورت گرفت ــد ص ــذاری جدی ــی رسمایه گ و بین امللل

آقــای هوتکــی، در مــورد مبــارزه بــا فســاد نیــز گفــت کــه در 

جریــان یــک ســال گذشــته، 24 رشکــت و قــراردادی مختلــف 

ــون  ــق قان ــدند و مطاب ــروم ش ــا مح ــراک در داوطلبی ه از اش

تــدارکات، ایــن رشکت هــا از 2 تــا 5 ســال منی تواننــد در 

ــد. ــراک کنن ــا اش داوطلبی ه

در  انتخاباتــی  اخیــر  تنش هــای  دنبــال  بــه 

محمــدارشف  از  امریکایــی،  مقام هــای  افغانســتان، 

غنــی خواســته اند تــا مراســم تحلیــف خــود را بــه تعویــق 

بیانــدازد.

حــوت(   6( سه شــنبه  روز  رویــرز،  خرگــزاری 

گــزارش داده اســت کــه مقام هــای امریکایــی، خواهــان 

تأخیــر در برگــزاری مراســم تحلیــف ریاســت جمهوری 

شــده اند. افغانســتان 

امریکایــی،  مقام هــای  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 

گفته انــد کــه برگــزاری مراســم تحلیــف ریاســت جمهوری، 

ــی شــدت بخشــیده  ــه اختاف هــای انتخابات ــد ب می توان

و هم چنــان پروســه ی صلــح بــه رهــری ایــاالت متحــده 

را بــا خطــر مواجــه بســازد.

ــه  ــزی نگفت ــورد چی ــن م ــت جمهوری، در ای ارگ ریاس

اســت.

کمیســیون مســتقل انتخابــات، روز سه شــنبه )29 

ــوری را  ــت جمه ــات ریاس ــی انتخاب ــه ی نهای ــو( نتیج دل

ــا  ــی، ب ــر اســاس آن، محمــدارشف غن ــه ب اعــام کــرد ک

ــات  ــده ی انتخاب ــد آرا، برن ــت آوردن 50.64درص ــه دس ب

ریاســت جمهوری شــناخته شــده اســت.

ــات  ــی ثب ــته ی انتخابا ت ــر دس ــه، ره ــه عبدالل عبدالل

و همگرایــی، گفتــه اســت کــه نتیجــه ی انتخابــات را 

)حکومــت  همه شــمول  حکومــت  یــک  و  منی پذیــرد 

مــوازی( را تشــکیل خواهــد داد.

ایــن حــال، قــرار اســت رییس جمهــور غنــی،  بــا 

روز پنج شــنبه ی هفتــه ی جــاری، مراســم تحلیــف بــه 

ــه  ــه عبدالل ــود ک ــه می ش ــم، گفت ــویی ه ــا آورد. از س ج

ــی  ــات و همگرای ــی ثب ــه، رهــر دســته ی انتخابات عبدالل

ــم  ــود مراس ــرای خ ــر، ب ــه زودت ــا هرچ ــاش دارد ت ــز ت نی

ــد. ــا کن ــف برپ تحلی

ــه ای  ــک هفت ــه ی ی ــن  روز مرحل ــا چهارمی ــان ب هم زم

ــی  ــای محل ــتان، مقام ه ــونت ها در افغانس ــش خش کاه

در والیــت زابــل، از انفجــار یــک مایــن کنــار جــاده ای در 

ــد. ــت خــر می دهن ــن والی ای

گل اســام ســیال، ســخن گوی والــی زابــل، می گویــد 

کــه حوالــی ســاعت 09:00 صبــح روز سه شــنبه )6 

حــوت( یــک مایــن کنــار جــاده ای در منطقــه ی انزرگــی 

ولســوالی ارغنــداب، منفجــر شــده اســت.

بــه گفتــه ی او، در نتیجــه ی ایــن رویــداد، چهــار 

برداشــته اند. زخــم  ارتــش  رسبــاز 

هرچنــد آقــای ســیال گــروه طالبــان را مســؤول ایــن 

ــن  ــروه در ای ــن گ ــون، ای ــا کن ــا ت ــد، ام ــداد می دان روی

ــت. ــه اس ــزی نگفت ــورد چی م

مرحلــه ی کاهــش  یک هفتــه ای خشــونت ها از ســوی 

گــروه  طالبــان، از ســاعت 12:00 بامــداد شــنبه )۳ 

ــرای یــک هفتــه ادامــه خواهــد  حــوت( آغــاز شــد کــه ب

داشــت. گفتــه می شــد کــه در ایــن مرحلــه، گــروه 

طالبــان حمــات خــود را در مســیر شــاهراه ها، اماکــن 

عمومــی، مراکــز شــهرها و مواضــع ارتــش و پولیــس، 

ــرد. ــد ک ــف خواهن متوق

ایــاالت  رییس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد 

ــای  ــه امض ــت ک ــرده اس ــد ک ــکا، تأکی ــده ی امری متح

بــه  وابســته  طالبــان،  بــا  صلــح  توافق نامــه ی 

مؤثریــت اجــرای مرحلــه ی یــک هفتــه ای کاهــش 

اســت. خشــونت 

او افــزوده اســت کــه اگــر مرحلــه ی کاهــش خشــونت 

ــا  ــح ب ــه ی صل ــد، توافق نام ــان برس ــه پای ــت ب ــا موفقی ب

طالبــان را خــودش امضــا خواهــد کــرد.

ــکا،  ــده ی امری ــاالت متح ــور ای ــپ، رییس جمه ــد ترام دونال

ــامر  ــح، ش ــه ی صل ــای توافق نام ــا امض ــه ب ــد ک ــد می کن تأکی

نظامیــان ایــن کشــور در افغانســتان، کاهــش خواهــد یافــت.

آقــای ترامــپ، پــس از چاشــت روز سه شــنبه )6 حــوت( در 

ــی، گفــت کــه شــامر نیروهــای  ــک نشســت خــری در دهل ی

ــر خواهــد شــد. ــی در افغانســتان، کــم اســت و کم ت امریکای

ــود در  ــای خ ــداد نیروه ــا تع ــم ت ــاش می کنی ــزود: »ت او اف

افغانســتان را بــه 8600 نفــر کاهــش دهیــم، ســپس تصمیــم 

ــی چــه خواهــد شــد.« ــم کــه نتیجــه ی نهای می گیری

آقــای ترامــپ، بــه دیــدارش بــا نرنــدرا مــودی، نخســت وزیر 

هنــد اشــاره کــرد و گفــت کــه دولــت هنــد، خواســتار امضــای 

توافق نامــه میــان ایــاالت متحــده ی امریــکا و طالبــان اســت.

ــان امضــا  ــا طالب ــه ب ــد می خواهــد توافق نام ــزود: »هن او اف

ــته ایم،  ــح داش ــرات صل ــی در مذاک ــای خوب ــود. پیرشفت ه ش

مــا حــاال نیــروی نظامــی نیســتیم، امــا می خواهیــم از منطقــه 

نظــارت کنیــم، اگــر در افغانســتان اتفاقــی رخ بدهــد، بــه 

ســختی پاســخ خواهیــم داد، مــن منی خواهــم میلیون هــا 

انســان بی گنــاه را در افغانســتان بکشــم.«

حضــور  کــه  کــرد  تأکیــد  هم چنــان  ترامــپ،  آقــای 

گروه هــای هراس افگــن در پاکســتان، نگــران کننــده اســت و 

ممکــن اســت بــه منافــع ایــاالت متحــده رضر برســاند.

ــه ای  ــه ی کاهــش  یک هفت ــی اســت کــه مرحل ــن در حال ای

خشــونت ها، رس از ســاعت 12:00 بامــداد شــنبه )۳ حــوت( 

از ســوی طالبــان آغــاز شــده اســت. قــرار اســت بــا پایــان ایــن 

ــه ی  ــادی، توافق نام ــاری می ــاه ج ــت ونهم م ــه، در بیس مرحل

ــد. دو  ــا برس ــه امض ــکا ب ــده ی امری ــاالت متح ــان ای ــح می صل

ــتقیم  ــرات مس ــه، مذاک ــن توافق نام ــای ای ــد از امض ــه بع هفت

ــان آغــاز خواهــد  ــت افغانســتان و مناینــدگان طالب ــان دول می

شــد.

ــا امضــای توافق نامــه ی صلــح میــان  گفتــه می شــود کــه ب

ایــاالت متحــده و طالبــان، زمینــه ی خــروج تدریجــی نیروهــای 

امریکایــی از افغانســتان فراهــم خواهــد شــد.

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $

7 ثبت هفت مورد مشکوک به ویروس کرونا 
در برخی از والیت های افغانستان

»روند سبز« 39 نفر را به دادستانی کل
معرفی کرد

گیالنی: تنش های انتخاباتی، افغانستان را
از صلح دور می سازد

اداره ی تدارکات ملی: در یک سال گذشته بیش 
از ۱۸ میلیارد افغانی رصفه جویی شده است

امریکاخواستار تعویق مراسم تحلیف 
ارشف غنی شد

چهارمین روز کاهش خشونت ها؛ 

انفجار ماین در زابل چهار زخمی به جا گذاشت

دونالد ترامپ: شامر نیروهای امریکایی 
در افغانستان کاهش می یابد
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ایستگاه خربی افغانستان

www.1sada.comویژه ی هفته ی کاهش خشونت ها

توافق نامه ی صلح امریکا و طالبان در یک قدمی امضا است و 

این  من  دیگر،  روز  سه  از  کم تر  تا  است  قرار  گزارش ها،  بنیاد  بر 

برسد.  امضا  به  طرف  دو  منایندگان  سوی  از  توافق نامه 

روند یک هفته ای کاهش خشونت ها بامداد روز شنبه )۳حوت( 

رسمی  اعامیه ی  یک  در  طالبان  روند،  این  آغاز  با  و  شد  آغاز 

اند،  کرده  که  توافقی  مطابق  مدت،  این  در  که  دادند  اطمینان 

مسیر  در  را  شان  حمات  هم چنان  و  راکتی  و  انتحاری  حمات 

داد.  خواهند  توقف  شاهراه 

هرچند حمات بزرگ این گروه در والیت های افغانستان و مسیر 

شاهراه متوقف شده؛ اما در جریان چند روز گذشته، این گروه در 

برخی از والیت ها حماتی را بر نیروهای امنیتی انجام داده اند که 

سبب کشته و زخمی شدن چند رسباز ارتش افغانستان شده است. 

افراد طالبان در نخستین روز کاهش خشونت ها، دست کم شش 

حمات  آمار  اما  دادند؛  انجام  والیت  پنج  در  را  تروریستی  رویداد 

طالبان در روز دوم کاهش خشونت  ها تنها سه مورد بود. 

 طالبان پس از چاشت روز دوشنبه )5حوت( و در سومین روز 

به  غزنی  والیت  در  را  ارتش  رسباز  دو  خشونت ها«،  »کاهش   روند 

گلوله بستند. مقام های محلی و امنیتی کشته شدن این دو رسباز 

تأیید کردند.  را 

در والیت هلمند نیز شامگاه همین روز، در نتیجه ی انفجار ماین 

کنار جاده یی، سه زن به شدت زخمی شدند. چهارمین روز کاهش 

خشونت ها نیز با انفجار ماین کنار جاده یی طالبان به همراه بود. 

انفجار  نتیجه ی  زابل، می گویند که در  مقام های محلی در والیت 

ماین طالبان، چهار رسباز ارتش زخم برداشته اند. 

حوالی  که  می گوید  زابل  والی  سخن گوی  سیال،  گل اسام 

ساعت 09:00 صبح روز سه شنبه )6 حوت( یک ماین کنار جاده ای 

در منطقه ی انزرگی ولسوالی ارغنداب، منفجر شد که در نتیجه ی 

آن چهار رسباز ارتش زخمی شدند. 

نسبت  مردم  واکنش  اما  خشونت ها،  کاهش  روز  چهارمین  در 

بود.  از سه روز قبل  به روزهای قبل کم رنگ تر  این روند نسبت  به 

مخاطبان روزنامه ی صبح کابل و کاربران شبکه های مجازی کم تر 

نظر کردند.  اظهار  پروسه  این  به  نسبت 

ظاهرا متام توجه ی مردم در جریان روز گذشته به تنش های که 

پس از اعام نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به وجود 

ثبت چندین  از  پس   که  نگرانی های  بود. هم چنان  معطوف  آمده 

واقعه ی مثبت کرونا در افغانستان به وجود آمده نیز کم تر به مردم 

فرصت لذت بردن از روزهای نیمه  آتش بس را می دهد. 

روند  این  از  مردم  هنوز  والیت ها  از  برخی  در  همه،  این  با 

به ولسوالی های  استقبال می کنند. سفر کاروان جوانان هلمندی 

ناامن این والیت ادامه دارد. آن ها می کوشند برای هفته ی آینده، 

یعنی روزهای پس از امضای توافق نامه ی صلح برنامه ریزی کنند و 

سازند.  گسرده  را  شان  سفرهای 

طالبان نکاح چهار دخرت را در بدخشان بستند

کمی  آن طرف در شامل رشق افغانستان اما طالبان نکاح چهار 

دل داده ی را که به همدیگر عاقه مند بودند، بستند. 

شد  مخابره  بدخشان  والیت  از  خرهای  گذشته،  روز  ابتدای 

اما  نکاح خود درآوردند؛  به  را  که گویا طالبان سه دخر خردسال 

با روزنامه ی صبح کابل،  سخن گوی پولیس بدخشان در گفت وگو 

را رد کرد. این سه دخر زیر سن  نکاح 

ثناءالله روحانی، سخن گوی پولیس بدخشان به روزنامه ی صبح 

بدخشان صحبت  »نُسی«  ولسوال  با  قبل  »دو ساعت  گفت:  کابل 

داشتم. او نیز این مسأله را رد کرد. قضیه طوری بود که روز دوشنبه 

)5حوت( در روستای »خرکت« این ولسوالی، یک دخر را به یک 

پرسی دادند که این دخر، آن پرس را منی خواست، ادعا کرده است 

یک  دخر  اون  اند.  داده  پرس  این  به  زور  به  را  او  خانواده اش  که 

پرس دیگر را دوست داشته، باز پیش طالبان رفته و طالبان نیز به 

خواست دخر، او را به نکاح پرسی که دوست داشته، درآورده است. 

هیچ کدام از این افراد به طالبان ربط نداشته اند.«

 آقای روحانی می گوید که در همین روز، یک قضیه ی دیگر نیز 

در ولسوالی نسی این والیت رخ داده است که مشابهت با قضیه ی 

ولسوالی  »اوبغ«  روستای  در  دوم  »حادثه ی  گفت:  او  دارد.  اولی 

این قضیه طوری است، یک پرس که پدرش  نسی رخ داده است. 

طالب بود، یک دخر را دوست داشته و دخر نیز آن پرس را دوست 

داشته؛ اما گفته می شود که خانواده ی دخر با این وصلت مخالفت 

به  اند،  داشته  دوست  را  هم دیگر  که  پرسی  و  دخر  می کرده. 

خواست شان از سوی طالبان به نکاح همدیگر درآمده اند.«

این  که  پرسی  بدخشان،  والیت  امنیتی  مسؤوالن  گفته ای  به 

دخر را دوست داشته خطاب به خانواده ی عروس گفته است: »اگر 

پدرم طالب است، مه که نیستم.«

اگر واقعا آنطور که مسؤوالن محلی و پولیس بدخشان می گوید، 

درآورده  شان  یک دیگر  نکاح  به  را  پرس  و  دخر  چهار  این  طالبان 

باشند، خری امیدوار کننده ی است، زیرا پیش از این بارها گزارش 

شده است که جنگ جویان طالبان با زور دخران کم سن را به نکاح 

شان درآورده اند و یا دخران و پرسان را به جرم داشن رابطه، شاق 

زده اند و یا هم سنگ سار کرده اند؛ اما هم زمان با این که نیروهای 

امنیتی افغانستان، امریکایی و طالبان در حالت نیمه  آتش بس به 

رس می برند، عملیات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی افغان و امریکا 

علیه سایر گروه های تروریستی ادامه دارد. نیروهای امریکایی، روز 

مواضع  بر  هوایی،  دو حمله ی  که  کردند  اعام  )6حوت(  سه شنبه 

اعضای گروه تروریستی داعش در والیت کرن انجام داده اند.

در  افغانستان،  در  امریکایی  نیروهای  سخن گوی  لگت،  سانی 

برگه ی توئیرش نوشته که در نتیجه ی این دو حمله، چهار نفر از 

اعضای گروه تروریستی داعش کشته شده اند. او افزوده است که 

از  به مرحله ی یک هفته ای کاهش خشونت ها  امریکایی  نیروهای 

سوی طالبان احرام می گذارند و از همین رو، عملیات در برابر گروه 

ادامه دارد. داعش 

رییس جمهور غنی نیز ساعاتی پیش از آغاز کاهش خشونت ها، 

گفته بود که نیروهای امنیتی در برابر طالبان حالت دفاعی دارند؛ 

ادامه  را  خود  عملیات  تروریستی  گروه های  سایر  مقابل  در  اما 

و  امنیتی  »نیروهای  بود:  گفته  زمان  آن  در  غنی  آقای  می دهند.  

فعال  مدافعه ی  حال  در  خشونت ها  کاهش  هفته ی  در  ما  دفاعی 

قرار داشته و به جز از طالبان، عملیات شان را در مقابل داعش، 

داد.  ادامه خواهند  تروریستی همچنان  گروه های  و سایر  القاعده 

نیروهای امنیتی و دفاعی ما تنها در صورت نیاز به دفاع از خود و 

زد.« اقدام خواهند  به  افغانستان، دست  مردم 

امریکا که یک و نیم سال می شود، روی پان صلح در افغانستان 

کار می کند نیز ابراز امیدواری کرده است که کاهش خشونت ها و 

امضای توافق نامه ی صلح به آتش بس دایمی در کشور منجر شود. 

گذشته  روز  چاشت  از  پس  امریکا،  جمهور  رییس  ترامپ،  دونالد 

در سفری که به هند داشت گفت، جنگ در افغانستان باید پایان 

در  برگردند.»ما  خانه های شان  به  باید  کشور  این  نیروهای  و  یابد 

افغانستان 19 سال حضور داشتیم و قرار نیست که نیروهای ما کل 

عمر شان را در این کشور به مبارزه ادامه دهند.«

عبدالرازق اختیاربیگ

نویسنده

هفته ی کاهش خشونت ها؛ 
طالبان چهار دل داده را به یک دیگر رساندند

  ابتدای روز گذشته، 

خربهای از والیت بدخشان 

مخابره شد که گویا طالبان 

سه دخرت خردسال را به نکاح 

خود درآوردند؛ اما سخن گوی 

پولیس بدخشان در گفت وگو 

با روزنامه ی صبح کابل، نکاح 

این سه دخرت زیر سن را رد 

کرد.


