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گزارش روز

سیاست

ویژه ی صلحجامعه

گزارشگفت وگو

از دوام  نهادهــای مدنــی،  مثأبــه ی  بــه  احــزاب 

حاکمیــت حکومت هــای اقتدارگــرا کــه مخالــف رشــد 

و توســعه ی آزادی هــای مدنــی باشــند، جلوگیــری بــه 

عمــل می آورنــد. احــزاب بــا پشــتیبانی مــردم و ارائــه ی 

طرح هــای اصولــی، در راســتای پیش رفــت، توســعه و 

تکامــل ظرفیت هــا، بــه مثابــه ی وســیله ی فشــار، عــدم 

ــه چالــش می کشــند.  کارآیــی قدرت هــای حاکــم را ب

احــزاب ضمــن مطــرح ســاخنت خواســته  ها و اراده ی 

ــت های کالن  ــرات سیاس ــاد تغیی ــا در ایج ــردم، حت م

ــده  ــن  کنن ــش تعیی ــت، نق ــاختار حاکمی ــور و س کش

ــد. حیــات سیاســی و دوام احــزاب... دارن

ــتان وارد  ــوگند، افغانس ــم س ــزاری دو مراس ــا برگ ب

مرحلــه ی حســاس و خطرنــاک شــد و بحران سیاســی 

ــر  ــش از ه ــات، بی ــی انتخاب ــه ی نهای ــی از نتیج ناش

زمــان دیگــر، فربه تــر شــده اســت. تــا پیــش از ایــن، 

هرگونــه تهدیــد از ســوی سیاســت مداران در حــد 

ــت  ــده، دس ــر عم ــاال دو کنش گ ــا ح ــود؛ ام ــد ب تهدی

ــت،  ــی از جمعی ــر انبوه ــته و در براب ــرآن گذاش ــه ق ب

ــان،  ــه از موضع گیری های ش ــد ک ــاد کردن ــوگند ی س

عقب گــرد منی کننــد. اجــرای دو مراســم تحلیــف، 

ــه  ــان، ب ــه و جه ــطح منطق ــرده ی در س ــاب گس بازت

همــراه داشــت؛ امــا در ایــن میــان...

ــه  ــه ب ــر از آب را از کوچ ــره ی پ ــکه ی 20 لی دو بش

ســمت نــا معلومــی بــا خــود می کشــید؛ وزن بشــکه ها 

از توانــش بیشــر بــود، یــازده یــا دوازده ســال بیشــر 

از  برمی داشــت،  کــه  قدمــی  چنــد  هــر  نداشــت، 

از  آب  مقــداری  پاهایــش،  بــا  بشــکه ها   برخــورد 

از  یکــی  در  دم  می ریخــت،  زمیــن  بــه  بشــکه ها 

خانه هــا، هــر دو بشــکه را بــه زمیــن کوفــت و در را 

بــاز کــرد، تــا صدایــش زدم، همــراه بشــکه   هایش درون 

ــر را در  ــن پ ــت؛ ای ــم بس ــت و در را محک ــی رف حویل

ســاحه ی ســه راهی خواجه بغــرای کابــل دیــدم.

کم آبی و گاهی بی آبی، از دو دهه به...

تعریــف  را  خاطره هایــش  تلخ تریــن  از  دوتــا 

می کنــد. حرفــش را بــا جملــه ی غمگینــی رشوع 

و  باشــی  کابــل  در  می شــود  »مگــر  می کنــد: 

باشــی؟« نداشــته  جنــگ  از  خاطــره ای 

رضــا علــی زاده، 33 ســال دارد و باشــنده ی شــهر 

کابــل اســت. آن چــه تنهــا تجربــه ی مشــرک مــا 

اســت، جنــگ اســت. متــام حرف هــای کــه در مــورد 

گذشــته، حــال و آینــده می زنیــم، تنهــا بــه یــک 

نقطــه ی تاریــک می رســد و آن جنــگ اســت.

ــد 1395،  ــنبه، دوم اس ــت روز دوش ــس از چاش پ

ــه... ــردم، دســت ب ــری از م ــداد کثی تع

پیدا و پنهان احزاب سیاسی 
افغانستان

بعد از این، دو رییس جمهور 
مذاکره می کنند

طالبان
 هیچ گاه تغییر منی کنند

کم آبی کابل؛ 
امید ها و چالش ها
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نقش رسانه
در پیش گیری از جرم 

طالبان از نظر عقیدتی 
تغییر نکرده اند

داد؛  انجــام  می تــوان  کــه  کارهایــی  دشــوارترین  از 

رنج هــای  کــه  اســت  زنانــی  پــای قصه هــای  نشســنت 

سال هاســت  کــه  قربانیانــی  نیســت.  پایانــی  را  شــان 

آســیب  می شــوند،  متــرر  مختلــف،  شــیوه های  بــه 

ــل  ــند و تحم ــوند، درد می کش ــکنجه می ش ــد، ش می بینن

می کننــد؛ امــا بــا همــه ی این هــا، راه رهایــی ندارنــد و 

تلخــی ایــن دردهــا را همــه روزه، مــزه می کننــد.

زنان افغانستانی از بدو تولد تا زمانی که کشته...

میــان  مســتقیم  گفت وگوهــای  آغــاز  آســتانه ی  در 

ــج زن در پایتخــت، در  ــان، پن ــت افغانســتان و طالب دول

ــان  ــوق زن ــن حق ــان تأمی ــی، خواه ــت اعراض ــک حرک ی

ــدند. ــح ش ــرات صل در مذاک

ــت  ــوت( حرک ــنبه )20 ح ــح روز سه ش ــان، صب ــن زن ای

اعراضی شــان را آغــاز کردنــد و در رسک...

ــکا، تأکیــد کــرده  ــاالت متحــده ی امری ــر خارجــه ی ای وزی

ــت  ــه حکوم ــر گون ــاد ه ــف ایج ــورش، مخال ــه کش ــت ک اس

ــت. ــتان اس ــوازی در افغانس م

مایــک پومپئــو، بامــداد روز سه شــنبه )20 حــوت( بــه 

ــاالت  ــه ای ــت ک ــرش نوش ــه ی توی ــتان، در برگ ــت افغانس وق

متحــده ی امریــکا، تنهــا از حکومــت یک پارچــه و...

ــت  ــرده اس ــد ک ــر، تأکی ــوق ب ــتقل حق ــیون مس کمیس

کــه تــا کنــون، هیچ گونــه پاســخ روشــنی بــه پرســش ها 

و نگرانی هــا در مــورد تبادلــه ی زندانیــان میــان دولــت 

افغانســتان و گــروه طالبــان، دریافــت نکــرده اســت.

ایــن کمیســیون، روز سه شــنبه )20 حــوت( بــا نــر 

اعالمیــه ای گفتــه اســت، در حالــی کــه اتخــاذ...

زنان چادری پوش به طالبان: 
می بخشمت اگر سنگ سارم نکنی

کمیسیون حقوق برش:
 متام طرف ها در راستای تبادله ی زندانیان شفاف عمل کنند

امریکا با ایجاد حکومت موازی
 در افغانستان مخالفت کرد

ناامیدی مادری از بی مهری فرزندانش
زندگی به رنگ زن
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معاون پیشین شورای عالی صلح

حبیبه رسابی

خطوط رسخی که سبز می شود
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سوگند،  مراسم  دو  برگزاری  با 

و  حساس  مرحله ی  وارد  افغانستان 

از  ناشی  سیاسی  بحران  و  شد  خطرناک 

نتیجه ی نهایی انتخابات، بیش از هر زمان 

دیگر، فربه تر شده است. تا پیش از این، 

هرگونه تهدید از سوی سیاست مداران در 

قرآن  به  دست  عمده،  کنش گر  دو  حاال  اما  بود؛  تهدید  حد 

گذاشته و در برابر انبوهی از جمعیت، سوگند یاد کردند که از 

موضع گیری های شان، عقب گرد منی کنند. اجرای دو مراسم 

تحلیف، بازتاب گسرده ی در سطح منطقه و جهان، به همراه 

داشت؛ اما در این میان، وزارت خارجه ی امریکا، با سخنان 

واضح، مخالفت خود را با حکومت موازی در افغانستان، ابراز 

خود  توئیر  در  کشور،  این  وزیرخارجه ی  پمپئو،  مایک  کرد. 

اختالف های  حل  برای  زور،  از  استفاده  با  امریکا  که  نوشت 

واشنگنت،  براین که  تأکید  با  پمپئو،  است.  مخالف  سیاسی 

به  »اولویت دهی  گفته:  می کند،  افغانستان  از  قوی  حامیت 

است.« مهم  صلح  برای  همه شمول،  حکومت 

که  عبدالله  داکر  و  محمدارشف  غنی  تحلیف  مراسم 

پیش رفت  دلیل  به  اما  می شد؛  برگزار  حوت  ماه  هشتم  در 

به  مراسم  این  برگزاری  روز،  پانزده  برای  صلح،  مذاکرات 

و  امریکا  صلح  توافق نامه ی  امضای  از  پس  افتاد.  تعویق 

این که  تا  گرفت،  اوج  طرف  دو  تنش های  قطر،  در  طالبان 

تا  افغانستان  وضعیت  کردند.  برگزار  را  تحلیف  مراسم 

جان کری  نقش  در  خلیل زاد،  آقای  که  رفت  پیش   بدان جا 

جلوگیری  تنش ها،  این  فزاینده ی  رشد  از  تا  آمد،  کابل  به 

یک  آورد.  وجود  به  طرف،  دو  میان  را  رسسازشی  و  کند 

ده  به  نزدیک  زملی خلیل زاد،  تحلیف،  مراسم  از  پیش  روز 

از  را  بتواند آن ها  تا  بار به دفر کاری غنی و عبدالله رفت، 

تحلیف،  مراسم  اجرای  از  هم  یا  و  موازی  حکومت  تشکیل 

از  پس  نشد.  مؤفق  او  »دیپلامسی«  اما  سازد؛  منرصف 

در  امریکا  سفیر  با  همراه  او  خلیل زاد،  دیپلامسی  شکست 

که  کرد  رشکت  غنی  رییس جمهور  سوگند  مراسم  به  کابل، 

این  نگاه نخستین  ایجاد کرد.  را  نگاه متضاد  دو  این خود، 

می کند  پشتیبانی  رییس جمهور  از  خلیل زاد،  گویا  که  بود 

تا  بود  خواسته  عبدالله،  آقای  از  او  که  می شد  گفته  حتا  و 

دومی،  نگاه  بپذیرد.  مدتی،  برای  را  غنی  ریاست جمهوری 

خلیل زاد را به جانب داری از غنی، متهم کردند که این نگاه، 

وجود؛  این  با  عبدالله می شود.  داکر  از حلقه ی  برخواسته 

اما او )خلیل زاد( پس از اجرای دو مراسم سوگند، در توئیتی 

نوشت: »من بیشر هفته ی گذشته را رصف مساعی منودم، 

تا رییس جمهور در مورد یک حکومت جامع و فراگیر توافق 

داد.« خواهیم  ادامه  خویش  کمک  به  ما  کنند. 

خلیل زاد هم چنان گفته است که دو رهرب )غنی و عبدالله( 

به  پایان بخشیدن  برای  اظهارات شان، واضح منودند که  در 

بحران سیاسی، آن ها برای گفت وگو آماده اند، صلح و آشتی 

اولویت دارد.

و  استند  ریاست جمهوری  مدعی  طرف،  دو  آن که  حال 

بین االفغانی  مذاکرات  کردند.  یاد  سوگند  مردمش  برابر  در 

نزدیک است و این مذاکرات بر تحوالت سیاسی کنونی، سایه 

می افگند. آن چه درحال حارض جریان دارد، سه حکومت در 

انتظار می رود که  یک وطن است؛ غنی، عبدالله و طالبان. 

در این دور مذاکرات، هر سه طرف، به یک حکومت جدید که 

شامل حکومت مشارکتی، حکومت مصالحه و یا هم حکومت 

توافقی، به وحدت نظر دست یابند.

عبدالله،  داکر  به  نزدیک  افراد  از  شامری  همه،  این  با 

ندارد؛  قرار  فروپاشی  آستانه ی  در  افغانستان  که  می گویند 

سوی  از  موجود  وضعیت  که  است  این  اساسی  مسأله ی  اما 

ارگ ریاست جمهوری تحمیل شد و اصال نباید این وضعیت، 

تیم  که  است  باور  براین  محمدناطقی،  می گرفت.  شکل 

آقای  عبدالله، به شدت تالش کرد و تا روشن شدن نتیجه ی 

یابد؛  ادامه  ملی  وحدت  حکومت  منود،  پافشاری  انتخابات 

اما این مذاکرات، برای دوام حکومت وحدت ملی، مؤثر واقع 

نشد. »حرف اصلی ما همین بود که متأسفانه رییس جمهور، 

حکومت وحدت ملی را قبول نکرد و گفت که برنده هستم. 

که  همگرایی هم  و  ثبات  تیم  و  آورد  جا  به  را  تحلیف  مراسم 

ایشان را برنده منی دانست، مراسم تحلیف را به جا آورد و در 

کردند.« تحمیل  را  وضعیت  این  واقع، 

سه  افغانستان،  در  حاال  که  است  معتقد  محمدناطقی، 

اداره وجود دارد که نباید این چنین باشد و نهایتا، باید یک 

گفت وگوهای  لذا  باشد؛  داشته  وجود  حکم رانی  برای  اداره 

انتظار  و  دارد  قرار  افغانستان،  مردم  پیش روی  در  سختی 

می رود که این مسایل، هرچه زودتر حل شود. او می گوید که 

با این  دروازه ی مذاکرات میان غنی و عبدالله باز است؛ اما 

تفاوت که در گذشته بین دو تیم مذاکره می شد؛ حاال بعد از 

می شود. مذاکره  رییس جمهور  دو  میان  این 

ابراز  مدنی،  جامعه ی  فعاالن  از  شامری  هم،  سوی  از 

نگرانی می کنند که افغانستان در یک وضعیت بحرانی، قرار 

گرفته و مردم هم به شدت، نگران شده اند. عبدالله  احمدی، 

که  می گوید  مدنی،  جامعه ی  مشرک  کاری  گروه  رییس 

برد، تالش  بحران  به  را  افغانستان  انتخابات،  نتیجه ی  اعالم 

مقام های دیپلامتیک کشورهای خارجی، به شمول مناینده ی 

مردم  تا  شد  باعث  بحران،  این  و  نداد  نتیجه  امریکا  خاص 

کابل  در  تحلیف،  مراسم  دو  برگزاری  شاهد  افغانستان، 

باشند. »کل  چیز بر می گردد به مرحله ی بعدی گفت وگوهای 

و هیأت  پالن  برنامه ها،  این که  که چگونه خواهد شد؛  صلح 

از  مذاکره کننده، چگونه تنظیم می شود و ساختارهای پس 

صلح چه می شود. در غیر این صورت، چیزی که فعال جریان 

دارد، خوشایند نیست و نگران کننده و یک وضعیت خطرناک 

است.«

منطقی  حل  راه  بهرین  عبدالله  احمدی،  گفته ی  به 

انتخابات  سیاسی،  بحران  از  عبور  برای  درست  و 

ریاست جمهوری بود که این راه حل، کارساز واقع نشد؛ ولی با 

آن هم، در همه ی رشایط، فرصت ها و زمینه هایی وجود دارد، 

تا مشکل موجود،  به خودگذری دو طرف دارد،  این بستگی 

حل شود. »مشکل اصلی تقسیم قدرت است. تقسیم قدرت 

بین غنی و عبدالله، باعث شد که در کابل دو مراسم تحلیف، 

مذاکرات  شدن  نزدیک  با  صورت،  هر  در  ولی  شود؛  برگزار 

کرد.« خواهد  فروکش  تنش ها  این  بین االفغانی، 

خود،  تحلیف  مراسم  در  غنی  رییس جمهور  همه،  این  با 

تأکید کرده بود که به زودی، هیأت مذاکره کننده را مشخص 

می کند و در عین حال، به روز سه شنبه )10 حوت( به خاطر 

بین االفغانی،  مذاکرات  به  رفنت  و  حسن نیت  دادن  نشان 

از  را صادر می کند. پیش  زندانیان طالبان  آزادسازی  فرمان 

این، گروه طالبان اعالم کرده بود که در 19 حوت، آماده ی 

و  است  افغانستان  حکومت  جانب  با  بین االفغانی  مذاکرات 

در صورتی که حارض به مذاکره نشوند، مسؤولیت آن به دوش 

بود. خواهد  دیگران 

و طالبان، ده  امریکا  توافق نامه ی صلح 

این  بنیاد  بر  شد.  امضا  قطر  در  پیش  روز 

سپرده  وعده  طالبان  به  امریکا  توافق نامه، 

این  زندانی  5هزار  آزادی  زمینه                 ی  که  بود 

فراهم  افغانستان  زندان های  از  را  گروه 

می سازد. وعده ی امریکا با طالبان، اکنون 

در یک قدمی عملی شدن است. گفته می شود که محمدارشف 

غنی، به زودی فرمان آزادی هزار زندانی طالب را که باالی 50 

می کند.  امضا  دارند،  سن  سال 

پنج  از  نقل  به  رویرز  خربگزاری  )19حوت(،  دوشنبه شب 

منبع در حکومت افغانستان، گزارش داد که آقای غنی، فرمان 

را در جریان هفته ی جاری، صادر  زندانی طالبان  آزادی هزار 

می کند. در این گزارش، به نقل از دو منبع حکومتی آمده است، 

زندانیانی که سن شان باالی 50 سال باشد، شامل این فرمان 

ایجاد  زندانیان،  این  آزادی  برای  توجیه حکومت  خواهند شد. 

زمینه برای آغاز مذاکرات بین االفغانی است. 

هرچند تاکنون حکومت افغانستان اعالم نکرده است که این 

زندانیان براساس کدام میکانیزم آزاد خواهند شد و آیا زندانیانی 

افغانستان  حکومت  که  اند  زندانیانی  می شوند،  آزاد  که 

زیرا سهیل  اند؛  آنچه که طالبان فهرست کرده  یا  و  می خواهد 

شاهین، سخن گوی دفر سیاسی طالبان در قطر، گفته است 

که این گروه، فهرستی از پنج هزار زندانی را به امریکا سپرده و 

هیچ کسی منی تواند در آن جعل کاری کند. 

این عضو طالبان، پس از چاشت روز گذشته سه شنبه )20 

حوت(، در تویرش نوشت: »در فهرستی که به امریکا سپرده ایم، 

است  این  ما  از رشایط  یکی  کند.  کسی منی تواند جعل کاری 

که این زندانیان، در یک دشت به ما تسلیم داده شوند، یا در 

زندان ها از سوی هیأت ما تصدیق شوند.«

پنج هزار  آزادی  فرمان  کردن  صادر  با  افغانستان  حکومت 

زندانی طالب، ظاهرا »خط رسخ« خود را کنار گذاشته است و به 

خواست امریکا، بیشر از خط رسخش ارجحیت داده است. این 

درحالی است که محمدارشف غنی، هفته ی پیش تأکید کرده 

زندانی  هزار  پنج  آزادی  مورد  در  افغانستان،  حکومت  که  بود 

این موضوع،  و  نکرده  تعهدی  آتش بس، هیچ  از  پیش  طالب، 

تنها می تواند جزء آجندای گفت وگوهای صلح باشد.

صالحیت  از  طالب  زندانیان  آزادی  غنی،  آقای  گفته ی  به 

حکومت افغانستان است؛ نه امریکا و او در مورد آزادی زندانیان 

این گروه، با امریکا موافق نیست؛ اما حرف های که محمدارشف 

را  درجه ی   180 چرخش  یک  گفت،  تحلیفش  روز  در  غنی 

اما آقای غنی، روز دوشنبه  نشان می داد. برخالف سایر روزها 

با  زندانیان طالب،  آزادی  که  نرمش متام گفت  با  )19حوت(، 

از  او  است،  وابسته  افغانستان  در  صلح  تأمین  و  مردم  امنیت 

رسیدن به چوکاتی حرف زد که در بدل رهایی این شامر زندانی 

مالحظه ی  قابل  طور  به  طالبان  خشونت های  میزان  طالب، 

یافت.  خواهد  کاهش 

نگرانی ها از آزادی زندانیان طالب

از  زندانیان طالب  آزادی  بر  با نر خربهای مبنی  هم زمان 

در  حقوق بر،  مستقل  کمیسیون  افغانستان،  حکومت  سوی 

نامه ی به امریکا، طالبان و حکومت، نسبت به این مسأله ابراز 

نگرانی کرده و گفته است که تا کنون، هیچ گونه پاسخ روشنی 

به پرسش ها و نگرانی های شان در مورد تبادله ی زندانیان میان 

دولت افغانستان و گروه طالبان، دریافت نکرده است.

به  رسیدگی  شکل  مورد  در  کمیسیون،  این  بزرگ  نگرانی 

سوی  از  جنگ  سال ها  در  که  است  قربانیانی  خانواده های 

کرده  تأکید  حقوق بر،  کمیسیون  اند.  دیده  آسیب  طالبان 

است که در طول روند تبادله ی زندانیان، به دادخواهی خود با 

هدف تأمین حقوق متامی شهروندان افغانستان ادامه خواهد 

داد و از متامی طرف ها می خواهد که در این مورد، شفاف عمل 

باشند . به مردم  پاسخ گو  و  کنند 

از سویی هم، شامری از نهادهای جامعه ی مدنی نیز نسبت 

این  آزادی  که  می گویند  کرده  نگرانی  ابراز  زندانیان،  آزادی  به 

زندانیان، باید مطابق میکانیزم نهادهای عدلی و قضایی صورت 

به  مدنی  جامعه ی  فعالین  از  یکی  احمدی،  عبدالله  گیرد. 

روزنامه ی صبح کابل می گوید که شهروندان افغانستان، طرفدار 

حاکمیت قانون و تطبیق فیصله های حقوق بری استیم و آزادی 

زندانیان طالبان در جریان معادالت سیاسی، نگران کننده است و 

این امر سبب ناامیدی قربانیان جنگ خواهد شد. 

زندانیان،  آزادی  از  کل،  در  »ما  می گوید:  احمدی  آقای 

نگران استیم. دیده شده که متام معادالت سیاسی، به خواست 

نادیده  داخلی،  خواست های  و  رفته  پیش  جهانی  جامعه ی 

گرفته شده است. خواست ما این است که به خاطر دموکراسی، 

آید. متام  به وجود  مکانیزم عملی  پروسه ی صلح، یک  و  مردم 

توجه جامعه ی جهانی در حال حارض این است که طالب، به 

نباشد.« آن ها  برای  تهدید،  یک طرف  عنوان 

طالب می بخشمت اگر محرومم نکنی!

و حکومت  زندانیان طالب  زودی  به  است  قرار  که  درحالی 

شود،  آغاز  بین االفغانی  مذاکرات  و  شوند  تبادله  افغانستان 

اعراضی،  حرکت  یک  در  نیز  مدنی  فعال  زنان  از  شامری 

شدند.  صلح  مذاکرات  در  زنان  حقوق  تأمین  خواهان 

دیگر  اگر  می بخشم؛  را  تو  من  »طالب،  شعارهای  با  آن ها، 

ویران  دیگر  اگر  می بخشم؛  را  تو  من  »طالب،  نکنی«،  قتل 

نکنی«،  انفجار  دیگر  اگر  می بخشم؛  تورا  من  »طالب،  نکنی«، 

»طالب، من تو را می بخشم؛ اگر انتحار نکنی« و »طالب من تو را 

می بخشم؛ اگر سنگ سار نکنی«، تأکید کردند که منی خواهند 

برگردند. تاریک  گذشته ی  به  دوباره 

چرا غنی حارض به آزادی زندانیان طالب شد؟

هرچند توجیه محمدارشف غنی، برای آزادی زندانیان طالب 

صورت،  این  به  و  یابد  کاهش  خشونت ها  میزان  که  است  این 

شامری  اما  شود؛  کوتاه  خشونت بار  حمالت  از  طالبان  دست 

از آگاهان سیاسی برداشت دیگری از این تصمیم جدی آقای 

صبح  روزنامه ی  به  سیاسی  آگاه  سعیدی،  احمد  دارند.  غنی 

داشت  تالش  بسیار  غنی  آقای  پیش،  روز  »دو  می گوید:  کابل 

امریکا در  که زملی خلیل  زاد، جرنال میلر و رسپرست سفارت 

تحلیف  مراسم  در  دیگر  از سفیران کشورهای  و شامری  کابل 

او، اشراک کنند. آقای خلیل زاد، رشط گذاشته بود که ما به 

رشطی می آییم که شام پنج هزار زندانی را تا قبل از مذاکرات 

آزاد کنید که آقای غنی آن را قبول کرد. او روز سه شنبه، فرمان 

یک هزار را داده، فردا و پس فردا، چهار هزار دیگر نیز، فرمان 

می شود.« داده  آزادی شان 

آقای سعیدی به این باور است، چنان  که امروز غنی فرمان 

آهسته  آهسته  کرده،  صادر  را  طالب  زندانی  یک هزار  آزادی 

تأکید  او  اما  کرد؛  رها خواهد  نیز  را  دیگر  زندانی  هزار  ده ونیم 

طالبان،  تا  کرد  نخواهد  کمک  کردن ها،  آزاد  این  که  می کند 

غنی را به عنوان یک دولت مروع بپذیرند و با او مذاکره کنند؛ 

کرد. خواهند  مذاکره  »مخلوط«  هیأت  با  تنها  طالبان 

عبدالله احمدی نیز می گوید که امریکا و جامعه ی جهانی، 

تصمیم  این  و  گرفته  تصمیم  طالب  زندانیان  رهایی  مورد  در 

در  است،  »جامعه ی جهانی گفته  را عملی خواهند کرد.  خود 

صورتی محمدارشف غنی را حامیت می کند که زندانیان را آزاد 

کند، زملی خلیل زاد نیز روز گذشته، این مسأله را با او در میان 

است.« گذاشته 

دولت  مذاکره کننده ی  هیأت  که  بود  قرار  همه،  این  با 

شود؛  آماده  گذشته  روز  طالبان  با  مذاکره  برای  افغانستان 

توافق نامه، دیروز  نیفتاد. مطابق  اتفاق  این  پایان روز،  تا  اما 

در  می بود؛  بین االفغانی  مذاکرات  آغاز  روز  نخستین  باید 

این  در  حرفی  تاکنون  نیز  حکومت  نشد.  چنین  که  حالی 

است.  نگفته  مورد 
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رییس جمهــور  دو  تحلیــف  مراســم  پیــش،  روز  دو 

بــه صــورت هم زمــان در کابــل برگــزار شــد. طــوری 

کــه هــر دو طــرف، صــدای بلندگوهــای یک دیگــر را 

ــه روی  ــد ک ــاد کردن ــوگند ی ــر دو س ــا ه ــنیدند؛ ام می ش

موضــع و مســیری کــه در پیــش گرفتــه انــد، اســتوار 

مباننــد.

پــس از امضــای توافق نامــه ی امریــکا بــا طالبــان قــرار 

ــای  ــنبه( گفت وگوه ــروز سه ش ــارچ )دی ــم م ــه ده ــود ک ب

صلــح بین االفغانــی رشوع شــود؛ امــا تــا حــاال مشــخص 

ــا  ــی کج ــدارشف غن ــاون محم ــر کار مع ــه دف ــت ک نیس

ــه کــدام اســت؟ هنــوز هیــچ  ــه عبدالل اســت و از عبدالل

چیــزی بــه صــورت دقیــق مشــخص نیســت کــه مکانیــزم 

آزادی زندانیــان طالبــان از زندان هــا چگونــه اســت و 

هیــأت مذاکره کننــده ی افغانــی، دارای چــه ترکیبــی 

اســت. اختالف هــای بســیار شــدیدی کــه در فضــای 

سیاســی کشــور وجــود دارد، موجــب خواهــد شــد کــه بــه 

مــرور زمــان متــام خــط رسخ هــای حکومــت، ســبز شــده 

و طالبــان برنــده ی اصلــی میــدان باشــند. ایــن وضعیت، 

ریشــه در تاریــخ سیاســی و فرهنگــی ایــن کشــور دارد. 

در ایــن نزدیــک بــه 20 ســال، سیاســت مداران مــا آنقــدر 

توطئه چینــی  و  زرانــدوزی  قــدرت،  انحصــار  متمرکــز 

بــرای حــذف یک دیگــر بودنــد کــه متوجــه نشــدند، 

ــودن  ــی ب ــل اصل ــد کــه دلی ــزی را از دســت می دهن چی

شــان در قــدرت اســت. بســیاری آن هــا کــه بــا تاکتیــک 

ــر  ــغول پ ــا مش ــوی غربی ه ــدن، از س ــه ش ــل و فرب متوی

ــرای هفت پشــت  ــره ب کــردن حســاب های بانکــی و ذخی

خــود بودنــد، دو حامــی بــزرگ بــه نــام مــردم و حامیــان 

کــه  دیدنــد  مــردم  دادنــد.  دســت  از  را  بین املللــی 

دغدغــه ی بســیاری آن هــا، فقــط دغدغــه ی اطرافیــان و 

گروه هــای خودشــان اســت و بــه همیــن دلیــل، از آن هــا 

فاصلــه گرفتنــد، عــده ای دیگــر هــم ســعی کردنــد، 

را  کشــور  عایداتــی  و  اقتصــادی  شــاه رگ های  متــام 

ــواد  ــادی و م ــی اقتص ــای مافیای ــرده و کارتل ه ــه ک قبض

مخــدر راه انــدازی کننــد. افغانســتان همیشــه در صــدر 

فسادپیشــه ترین کشــورهای دنیــا باقــی مانــد و حامیــان 

بــرای  شــدند  مجبــور  بین املللــی،  کمک کننــده ی 

کنــرل فســاد، گروه هــای تفتیــش و بررســی کننده ی 

ــد. ــی ایجــاد کنن اقتصــادی و پول

و  امریــکا  کــه  اســت  گونــه ی  بــه  رشایــط  امــروز 

ــه از کشــور  ــه دنبــال فــرار آبرومندان جامعــه ی جهانــی ب

ــادی اســت.  ــن محصــول اشــتباهات بســیار زی ــد و ای ان

هــم از کشــورهای کمــک کننــده و هــم اشــتباهات 

بزرگــی کــه زمــام داران مــا داشــتند تــا فرصت هــای 

دیــر  بســیار  دیگــر  حــاال  برونــد.  دســت  از  بزرگــی 

ــازان امریکایــی از  شــده اســت؛ چــون رونــد خــروج رسب

ــتان  ــم از افغانس ــم ک ــا ک ــده و دنی ــتان رشوع ش افغانس

مــی رود تــا برنــده ی نهایــی را کــه امریــکا تشــخیص 

داده اســت، وارد میــدان شــده و دوبــاره افغانســتان 

بــه کشــور مرده هــا بــدل شــود. واقعیــت آنســت کــه 

مــردم بســیار نگــران انــد و آینــده ی کشــور را بــر خــالف 

کــه  روز  هــر  می بیننــد.  تاریــک  بســیار  زمــام داران، 

بگــذرد، اختالف هــای داخلــی بیشــر و بیشــر خواهــد 

شــد. افغانســتان االن روی لبــه ی شمشــیر اســت و فقــط 

ــود.  ــود ش ــز ناب ــه چی ــا هم ــت ت ــی اس ــه کاف ــک جرق ی

ایــن جرقــه روزی در پــی تقرری هــا و تــرصف اماکــن 

حکومتــی بــرای کار دو حکومــت، زده خواهــد شــد و 

ــر آن  ــا کســی ب ــد ت ــزی نخواهــد مان ــت دیگــر چی آن وق

ریاســت یــا ســلطنت کنــد. هرچنــد وزیــر خارجــه ی 

ــه اقــدام  ــا هرگون ــکا گفتــه اســت کــه ایــن کشــور ب امری

بــرای تشــکیل حکومــت مــوازی و اســتفاده از خشــونت 

اســت؛  مخالــف  سیاســی  اختالف هــای  حــل  بــرای 

ــه انبــار باروتــی شــبیه اســت کــه اگــر  امــا افغانســتان ب

شــعله ور شــد، مطمئنــا منتظــر اجــازه ی امریــکا نخواهــد 

مانــد. شــاید هــم وضعیــت امــروزی، ســنایوری از پیــش 

ــدر  ــت آنق ــای جمهوری ــه بنیان ه ــد ک ــده باش ــن ش تعیی

لــرزان و ضعیــف شــود تــا رشایــط بــرای دگرگونــی و 

پیــاده شــدن توافق نامــه ی امریــکا و طالبــان بــدون 

مقاومــت، پیــاده شــود و ایــن کشــور بتوانــد نیروهایــش 

ــح کــه  ــی صل ــد. شــورای عال را از افغانســتان خــارج کن

ــود،  ــرای تعــدادی ب ــازی ب از اســاس بیشــر شــبیه امتی

کارهایــش بــه تعلیــق درآمــده و کارهــا بــه وزارت حکومــت 

ــت  ــن هیئ ــا تعیی ــه قطع ــد ک ــول ش ــح مح ــور صل در ام

ــده  ــع نش ــیاری واق ــند بس ــورد پس ــده، م ــو کنن گفت وگ

و بــا وضعیــت موجــود، افغانســتان در گفت وگوهــای 

ــی حــارض خواهــد  ــت ضعــف و ناتوان ــز در نهای ــح نی صل

شــد تــا طالبــان هامن گونــه کــه حکومــت را بــه رســمیت 

منی شــناخت، ایــن بــار بــا فــراغ بــال و راحت تــر بــه 

ــرار  ــان را برق ــارت ش ــند و ام ــته هایش برس ــام خواس مت

کننــد. ســال 2010 در ســاحل عــاج و در قــاره ی افریقــا 

ــس  ــه پ ــدند ک ــور ش ــر رییس جمه ــان دو نف ــز هم زم نی

از کشــته شــدن ســه هــزار نفــر، کســی برنــده شــد 

ــاج از  ــاحل ع ــرد. س ــتیبانی می ک ــکا از آن پش ــه امری ک

کشــورهای ثروت منــد و دارای ذخایــر گاز و نفــت فــراوان 

ــتان در  ــا افغانس ــت؛ ام ــع داش ــرای طم ــزی ب ــود و چی ب

روزهــای ســیاهش، قطعــا مثــل ده هــا ســال کــه فرامــوش 

شــده بــود، در فالکــت و بدبختــی فرامــوش خواهد شــد، 

مگــر آن کــه زمــام داران مــا بــه هــوش آمــده و اختالف هــا 

ــد. ــار بگذارن را کن

حرکت افغانستان 
روی لبه ی شمشیر

بعد از این، دو رییس جمهور مذاکره می کنند

خطوط سرخی که سبز می شود

سیدمهدی حسینی

عبدالرازق اختیاربیگ
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دو بشــکه ی 20 لیــره ی پــر 

از آب را از کوچــه بــه ســمت نــا 

ــید؛  ــود می کش ــا خ ــی ب معلوم

توانــش  از  بشــکه ها  وزن 

ــا دوازده  ــازده ی ــود، ی ــر ب بیش

ســال بیشــر نداشــت، هــر چنــد قدمــی کــه 

ــش،  ــا پاهای ــکه ها  ب ــورد بش ــت، از برخ برمی داش

ــت،  ــن می ریخ ــه زمی ــکه ها ب ــداری آب از بش مق

دم در یکــی از خانه هــا، هــر دو بشــکه را بــه 

زمیــن کوفــت و در را بــاز کــرد، تــا صدایــش 

زدم، همــراه بشــکه   هایش درون حویلــی رفــت 

ــر را در ســاحه ی  ــن پ و در را محکــم بســت؛ ای

دیــدم. کابــل  خواجه بغــرای  ســه راهی 

کــم آبــی و گاهــی بی آبــی، از دو دهــه بــه ایــن 

ســو، معضــل روزمــره ی مــردم در کابــل اســت کــه 

زندگــی را بــرای بیشــر از باشــندگان آن، دشــوار 

ــت. کرده اس

در حــال حــارض، چهــار میلیــون باشــنده ی 

کابــل، از خدمت هــای آب رســانی بی بهره انــد.

بیشــر باشــندگان کابــل، بــه دلیــل ایــن کــه 

ندارنــد،  دست رســی  آب رســانی  خدمــات  بــه 

بــرای تأمیــن نیــاز آب شــان، در حویلی هــای 

خویــش چاه هــای عمیــق حفــر کرده انــد؛ امــا 

پاییــن  چاه هــا  ایــن  در  آب  عمــق  روز  تــا  روز 

ــی  ــای خانگ ــوارد، چاه ه ــر م ــه در بیش ــده ک آم

ند. خشــکیده ا

وزارت  ســخن گوی  نیــک زاد،  احمد  ســیر 

کابــل،  صبــح  روزنامــه ی  بــه  آب،  و  انــرژی 

آب هــای  تجدیــد  قابــل  »ذخایــر  می گویــد: 

ــب در  ــون مرمکع ــدود ۶0 میلی ــی در ح زیرزمین

ــا متأســفانه  ــن زده شــده اســت؛ ام ســال، تخمی

 95 درحــدود  زیرزمینــی  آب هــای  اســتخراج 

تخمیــن شــده  میلیــون مرمکعــب در ســال، 

اســت.«

بــر اســاس ایــن آمــار، شــهر کابــل در مــرصف 

ــی، همه ســاله، 35  ــره ی آب هــای زیر زمین و ذخی

میلیــون مرمکعــب، بیالنــس منفــی دارد کــه از 

زیرزمینــی  آب هــای  اســراتیژیک  ذخیره هــای 

می شــود  باعــث  کــه  چیــزی  می شــود؛  کــم 

همه ســاله، عمــق آب هــای زیــر زمینــی در شــهر 

ــرود. ــل، پاییــن ب کاب

بــا  کابــل  در  هــوا  آلودگــی  افزایــش 

خشک ســالی های اخیــر ، دســت بــه دســت هــم 

داده و باعــث شــده اســت کــه کابــل، به انــدازه ی 

بســنده، بارندگــی نداشــته و ذخیره هــای آبــی 

زیرزمینــی کابــل، بازذخیــره نشــود.

رشکــت  ســخن گوی  ســعیدی،  ســیدنوید 

ــتان،  ــهری افغانس ــیون ش ــانی و کانالیزاس آب رس

ــد: »نقاطــی   ــل، می گوی ــه روزنامــه ی صبــح کاب ب

کــه )ریاســت( آب رســانی، از آن آب می گیــرد، 

ــن نقطــه ی  نقطــه ی یک درصــد، یعنــی پایین تری

ــت  ــرار اس ــه ق ــی ک ــت و آب باران ــن اس ــر  زمی زی

بــه آن نقطــه برســد، بــه اســاس ســاختار زمیــن، 

ــرد.« ــان بگی ــال زم ــا 40 س ــن 20 ی ممک

ــه تغییــر ات اقلیمــی، خشک ســالی های  بنــا ب

پی هــم، آلودگــی هــوا و آمــار موجــود در زمینــه ی 

مشــکل  آخــر،  ســال های  در  کابــل،  آب هــای 

ــردم و  ــی م ــن نگران ــه بزرگ تری ــل ب ــی کاب کم آب

ــت.  ــده اس ــدل ش ــت، ب ــان محیط زیس کارشناس

پروژه های مهم آب رسانی برای کابل

ــت  ــا رشک ــکاری ب ــرژی و آب، در هم وزارت ان

ــتان،  ــهری افغانس ــیون ش ــانی و کانالیزاس آب رس

بــرای فراهم کــردن آب مــورد نیــاز باشــندگان 

ــال  ــای انتق ــر، پروژه ه ــال های اخی ــل، در س کاب

آب هــای ســطحی را بــه شــهر کابــل، روی دســت 

گرفته انــد.

بنــد شــاه و عــروس؛کار ســاخت ایــن بنــد در 

ــه  ــان دارد ک ــل، جری ــکردره ی کاب ــوالی ش والس

ــان برســد. ــه پای ــود پیــش از این هــا، ب ــرار ب ق

کار ســاخت بنــد شــاه  و عــروس، در 1391 

گذشــت  بــا  چــرا  کــه  ایــن  امــا  شــد؛  رشوع 

بهــرداری ســپرده نشــده اســت،  بــه  8 ســال 

ــرژی  ــخن گوی وزارت ان ــک زاد، س ــیر نی احمدس

مثــل  زیــادی  »چالش هــای  می گویــد:  آب،  و 

توقــف فعالیــت )آرین بانــک( در افغانســتان و بــه 

ــه ی بانکــی ای  ــش کشیده شــدن ضامنت نام چال

ــد  ــروژه ی بن ــل پ ــرای تکمی ــی  ب کــه رشکــت ایران

شــاه  و عــروس داشــت، کار آن توقــف یافــت؛ 

امــا امیدواریــم کــه ســال آینــده، ایــن پــروژه بــه 

بهره بــرداری ســپرده شــود.«

 هــدف از ایجــاد بنــد شــاه  و عــروس، آب یــاری 

و  شــکردره  ولســوالی  زراعتــی  زمین هــای 

آب رســانی بــه شــهر کابــل، خوانــده شــده اســت.

بنــد شــاه  و  نیــک زاد می گویــد کــه  آقــای 

ــر  ــون م ــره ی 9.3 میلی ــش ذخی ــروس، گنجای ع

مکعــب آب را دارد کــه پــس از بهــره داری آن، 

2700 تــا 3500 هکتــار زمیــن در ولســوالی 

شــکر دره را آب یــاری خواهــد کــرد.

پــس از پایــان کار ســاخت بنــد شــاه  و عــروس، 

شــهری  کانالیزاســیون  و  آب رســانی  رشکــت 

ــن بنــد  ــل را از ای ــه کاب افغانســتان، آب رســانی ب

ــاز خواهــد کــرد. آغ

نویــد ســعیدی، ســخن گوی رشکــت  ســید 

ــتان،  ــهری افغانس ــیون ش ــانی و کانالیزاس آب رس

 5« می گویــد:  کابــل،  صبــح  روزنامــه ی  بــه 

میلیــون مرمکعــب آب بنــد شــاه  و عــروس، ســهم 

ایــن رشکــت اســت کــه از آن نزدیــک بــه 24 

ــل  ــت کوت ــا پش ــد ت ــواده را از رشوع بن ــزار خان ه

خیرخانــه، آب خواهیــم داد.«

روی  بحــث  عــروس،  و  بنــد شــاه   کنــار  در 

روی  نیــز،  )شــاه توت  للنــدر(  بنــد  ســاخت 

ــای  ــای آق ــاس گفته ه ــر اس ــه ب ــت ک ــت اس دس

ــای  ــی و پژوهش ه ــی های ابتدای ــعیدی، بررس س

محیط زیســتی آن، از پیــش پایــان یافتــه؛ امــا 

زمــان رشوع پــروژه، بــه حکومــت نــو محــول شــده 

ــت. اس

آب،  و  انــرژی  وزارت  ســنجش  اســاس  بــه 

ــدر،  ــد شــاه توت  للن ــروژه ی ســاخت بن ــل پ تکمی

ــرداری آن،  ــا بهره ب ــرد کــه ب پنج ســال زمــان می ب

2.2 میلیــون باشــنده ی کابــل، از آب آشــامیدنی 

ــد. ــد ش ــد خواهن بهره من

از ســوی دیگــر، در ســال پیــش رو، قــرار اســت 

کار انتقــال 100 میلیــون مــر مکعــب آب، از 

ــه  ــود ک ــل رشوع ش ــه کاب ــیر ب ــه ی پنجش رودخان

بــه اســاس گفته هــای وزارت انــرژی و آب، تــا 

سه ســال دیگــر بــه پایــان خواهــد رســید؛ بــا 

 .11 ناحیه هــای  پــروژه،  ایــن  شــدن  تطبیــق  

ــش  ــر پوش ــل، زی ــهر کاب 15، ،18، 19 و 21 ش

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــانی ق آب رس

شــهر  آب رســانی  میان مــدت  پــروژه ی 

»بــرای آب رســانی  کابــل؛ ســعیدی می گویــد: 

کابــل، یــک پــروژه ی میان مــدت زیــر کار داریــم؛ 

آب از ســاحه ی بگرامــی روی تپــه ی وزیــر اکربخان 

را  ناحیه هــای 4 و 10  آن جــا،  از  و  آورده شــده 

ــم.« ــرار می دهی ــر پوشــش آب رســانی ق ــال زی کام

پــروژه ی انتقــال آب از بگرامــی، روی تپــه ی 

وزیــر اکربخــان، 55 میلیــون یــورو هزینــه بــر 

ــان،  ــافی آمل ــک انکش ــوی بان ــه از س ــی دارد ک م

ادراه ی انکشــافی فرانســه و اداره ی توســعه ای 

می شــود. پرداخــت  امریــکا، 

ــرار  ــعیدی، ق ــای س ــای آق ــاس گفته ه ــه اس ب

اســت تــا یک ســال  و نیــم دیگــر، کار انتقــال آب 

از بگرامــی روی تپــه ی وزیــر اکربخــان، بــه پایــان 

ــر از  ــروژه، بیش ــن پ ــدن ای ــا تطبیق ش ــد؛ ب برس

ــای 10 و 4 از آب  ــواده در ناحیه ه ــزار خان 23 ه

ــد. ــد ش ــد خواهن ــامیدنی بهره من آش

و  آب رســانی  رشکــت  دیگــر،  ســوی  از 

حــال  در  افغانســتان،  شــهری  کانالیزاســیون 

بــرای آب رســانی در ناحیه هــای 12 و  حــارض 

ــرار داد از  ــل، در تــالش امضــای ق 22 شــهر کاب

اســت. وخصوصــی  عامــه  مشــارکت  طریــق 

کم بــود آب کابــل، باعــث شــده اســت کــه 

بــرای  قرغــه،  بنــد  بهره بــرداری  روی  بحــث 

آب رســانی بــه کابــل نیــز مطــرح شــود.

ســعیدی می گویــد :»بــرای آب رســانی، بــه 

ــز  ــه نی ــد قرغ ــاال روی بن ــرح، ح ــک ط ــوان ی عن

ــا  ــود، م ــی ش ــر عمل ــه اگ ــان دارد ک ــث جری بح

می توانیــم ناحیــه ی 5 را زیــر پوشــش آب رســانی 

ــم.« ــرار دهی ق

راه های  حل  مشکل کم آبی کابل

شــهری  وکانالیزاســیون  آب رســانی  رشکــت 

افغانســتان، مدعــی اســت کــه تنهــا راه حــل 

آب هــای  کــردن  وارد  کابــل،  کم آبــی  مشــکل 

ســطحی بــه کابــل اســت.

محمدکاظــم هامیــون، کارشــناس و رییــس 

مشــکل  کــه  می گویــد  کابــل،  محیط زیســت 

کم آبــی در کابــل؛ نبــود مدیریــت ســامل از ســوی 

اداراه هــای  و  شهر ســازی  وزارت  شــهرداری، 

ســکتوری اســت؛ این هــا نتوانســته اند منابــع آب 

و اکوفرهایــی کــه آب هــای زیرزمینــی را بازذخیــره 

تاالب هــای  و  داده  تشــخیص  را  می کنــد 

آب هــای  بازذخیره ســازی  بــرای  را  مشــخصی 

زیر زمینــی درســت کننــد.

آقــای هامیــون می گویــد: »دریــای کابــل، 

را  کابــل  زیر زمینــی  آب هــای  درصــد  هشــتاد 

ریچــارج می کنــد؛ بــا ســاخنت ســد هایی روی 

منابــع  و  کنــد شــده  آب  دریــا، جریــان  ایــن 

)بازذخیــره (  ریچــارج  زمینــی،  زیــر  آب هــای 

شــود.«

ــون، در  ــای هامی ــاور آق ــه ب ــر، ب ــوی دیگ از س

ــد  ــده، بای ــاد ش ــای ی ــنت روش ه ــار پیش گرف کن

در درازمــدت اقتصــاد محلــی تقویــت شــده و 

ــا مــردم  ســهولت ها در روســتاها، بیشــر شــود ت

از  و  شــده  تشــویق  آن جــا  در  زندگــی  بــرای 

ــود. ــم ش ــل ک ــهر کاب ــت ش جمعی

و  اقلیمــی  هــای  تغییــر  کنــار  در 

خشک ســالی های پی هــم، آلودگــی هــوا نیــز 

تــا انــدازه ی زیــادی باعــث کاهــش آب هــای 

اســت. شــده  کابــل  زیرزمینــی 

در  »بارندگــی  می گویــد:  هامیــون  آقــای 

ولســوالی های کابــل، بــه مراتــب بیشــر از شــهر 

ــوا  ــی ه ــی آن آلودگ ــل اساس ــت؛ دلی ــل اس کاب

ــاران را  ــکل گیری ب ــی ش ــد طبیع ــه رون ــت ک اس

مختــل می کنــد، زمانــی کــه چرخــش اصلــی 

مختــل شــود بارندگــی تــا 20 درصــد و بیشــر از 

آن کاهــش پیــدا می کنــد.«

خشک ســالی  اقلیمــی،  تغیرهــای  وجــود 

ــزان  ــاوت در می ــوا، تف ــی ه ــم و دوام آلودگ پی ه

ــی در  ــر زمین ــای زی ــره ی آب ه ــرصف و بازذخی م

کابــل و جمعیــت رو بــه رشــد ایــن شــهر، تــا 

انــدازه ی زیــادی دست رســی همــه ی باشــندگان 

ناممکــن  آشــامیدنی  بــه آب صحــی  را  کابــل 

بــا  را  کابــل  در  آب رســانی  و دورمنــای  کــرده 

چالــش مواجــه کــرده اســت کــه بــرای برون رفــت 

ــانه  ــی و کارشناس ــل  منطق ــای ح ــه راه ه از آن، ب

ــت. ــاز اس نی

3

مجیب ارژنگ

کم آبی کابل؛ امید ها و چالش ها

احمد  سیر نیک زاد، 

سخن گوی وزارت 

انرژی و آب، به 

روزنامه ی صبح کابل، 

می گوید: »ذخایر 

قابل تجدید آب های 

زیرزمینی در حدود 6۰ 

میلیون مرتمکعب در 

سال، تخمین زده شده 

است؛ اما متأسفانه 

استخراج آب های 

زیرزمینی درحدود ۹5 

میلیون مرتمکعب در 

سال، تخمین شده 

است.«

سید نوید سعیدی، 

سخن گوی رشکت 

آب رسانی و 

کانالیزاسیون شهری 

افغانستان، به 

روزنامه ی صبح کابل، 

می گوید: »5 میلیون 

مرتمکعب آب بند شاه 

 و عروس، سهم این 

رشکت است که از 

آن نزدیک به 24 هزار 

خانواده را از رشوع 

بند تا پشت کوتل 

خیرخانه، آب خواهیم 

داد.«
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احــزاب بــه مثأبــه ی نهادهــای مدنــی، از دوام 

مخالــف  کــه  اقتدارگــرا  حاکمیــت حکومت هــای 

باشــند،  مدنــی  آزادی هــای  توســعه ی  و  رشــد 

جلوگیــری بــه عمــل می آورنــد. احــزاب بــا پشــتیبانی 

مــردم و ارائــه ی طرح هــای اصولــی، در راســتای 

بــه  ظرفیت هــا،  تکامــل  و  توســعه  پیش رفــت، 

مثابــه ی وســیله ی فشــار، عــدم کارآیــی قدرت هــای 

حاکــم را بــه چالــش می کشــند. احــزاب ضمــن 

ــا  ــردم، حت ــته  ها و اراده ی م ــاخنت خواس ــرح س مط

در ایجــاد تغییــرات سیاســت های کالن کشــور و 

ــد.  ــده دارن ــن  کنن ــش تعیی ــت، نق ــاختار حاکمی س

حیــات سیاســی و دوام احــزاب در تعامــالت، ارتبــاط 

مســتقیم بــا کمیــت، کیفیــت و اثرگــذاری آن هــا بــر 

تحــوالت جامعــه دارد.

از مؤلفه هــای  نقــش احــزاب سیاســی، یکــی 

ــم در دموکراســی اســت. ایــن اهمیــت  بســیار مه

از آنجــا ناشــی مــی شــود کــه سیاســت در یــک 

ــر  ــدرت برت ــه ق ــرد ک ــکل می گی ــی ش ــه، زمان جامع

در آن جامعــه، پدیــدار شــود و بــه بیــان دیگــر، 

حاکمیــت قانــون رشط حیــات سیاســی و پیدایــش 

جریانــات سیاســی و فکــری را بازتــاب می دهــد. 

احــزاب  در چارچــوب  مــردم  رأی  مراکــم شــدن 

در  تغییــر  یــا  و  ثبــات  عامــل  خــود  سیاســی، 

حاکمیــت اســت. در جوامــع امــروزی، ایجــاد حــزب، 

جنبــه ی مهمــی از »قــدرت« را تشــکیل می دهــد. در 

ــا و  ــی، توان مندی  ه ــدر سیاس ــزاب مقت ــوکات اح چ

ــب  ــل، مؤج ــت بالفع ــه فعالی ــوه ب ــای بالق ظرفیت  ه

ــر  ــان ب ــذاری آن ــت تأثیرگ ــار و صالحی ــش اعتب افزای

جریان هــا و رویدادهــای سیاســی کشــور می  شــود. 

تحلیــل میتودولــوژی تئــوری احزاب سیاســی 

در دگرگونی هــای جامعــه

تحقیــق در پیونــد بــه تاریــخ در هــر مملکــت، 

ــژه  ــه وی ــود را دارد. ب ــه خ ــرص ب ــواری های منح دش

در کشــورهایی کــه برگ هــای تاریــخ آن، پــر از فــراز 

و فرودهــای فــراوان اســت. پی  جویــی و ردیابــی 

ــینه ی  ــه پیش ــه ب ــدون توج ــی، ب ــاع سیاس ــه اوض ب

تاریخــی آن، ممکــن نیســت.

تاریــخ، بــه مــا فـــرصت می دهـــد کــه ارزش هــای 

در  کنیــم.  ارزیابــی  و  تحلیــل  بازهــم  را  گذشــته 

حیــن بـــررسی، فـــرصت درک بیشتـــر زمـــان حال را 

می یابیـــم، تــا گـــذشته را بــا آینـــده پیـــوند دهیـــم. 

نارسایی هـــا،  درگیـــری ها،  مـوانـــع،  مشــکالت، 

و  ارزیابــی  جایــی  در  را  اختالفــات  و  توطئه هــا 

ــورد تحقیــق قــرار بدهیــم، نتایــج را  مثــرات آن را مـ

بــه دســت بیـــاوریم و از تکـــرار خطاهــا، بپرهیزیــم. 

حــزب سیاســی از کلمــه ی )Party( در انگلیســی 

و )Parti( در زبــان فرانســوی، برگرفتــه شــده اســت. 

و قســمت  بــه معنــای رفــنت   )Partir( از مصــدر 

حــزب  را  آن  فارســی  معــادل  کــه  اســت  کــردن 

برگزیده انــد. کاربــرد طبقــه در ادبیــات سیاســی 

در  دارد.  تاریخــی  تقــدم  حــزب،  بــا  مقایســه  در 

قــرون وســطا )Party( معنــای نظامــی داشــته و بــه 

گروهــی اطــالق می شــده اســت کــه بــرای رفــنت بــه 

صحنــه ی نــربد، از دیگــران مجــزا و راهــی جبهــه ی 

می شــدند.  جنــگ 

ــالدی در  ــرن 18 می ــزب از ق ــا، واژه ی ح در اروپ

ــد  ــه دیوی ــد؛ چنان چ ــداول ش ــی مت ــات سیاس ادبی

 17۶0 ســال  در  را  احــزاب(  )رســاله ی  هیــوم 

ســازمان  اصطــالح  ســاخت.  منتــر  میــالدی، 

ــه  ــه کار رفت ــی ب ــزب سیاس ــر ح ــدم ب ــی، مق سیاس

اســت. هم چنــان »لیــره«، لغــت شــناس فرانســوی، 

حــزب سیاســی را اتحــاد چندیــن نفــر علیــه افــرادی 

ــد  ــد کــه دارای منافــع و عقای ــف می کن دیگــر، تعری

ــتند.  ــاوت هس متف

ــدار  ــی پای ــام، گردهامی ــک حــزب در مفهــوم ع ی

ــد مشــرک  گروهــی از مــردم اســت کــه دارای عقای

مــردم  پشــتیبانی  بــا  و  منظــم  انــد  تشــکیالت  و 

بــرای بــه دســت آوردن قــدرت سیاســی، از راه هــای 

قانونــی مبــارزه می کننــد. اجــزای احــزاب سیاســی 

این هــا اســت: 

توافــق نظــر معیــن در بــاره ی اصــول بنیــادی 

و  منســجم  تشــکیالت  داشــنت  سیاســی؛  حــزب 

ــرای  ــالش ب ــخص؛ ت ــالً مش ــودی کام ــفه ی وج فلس

ــخص و  ــای مش ــداف، از راه ه ــه اه ــنت ب ــت یاف دس

مــروع؛ کوشــش در راه تعمیــم و تأمیــن منافــع 

ملــی، نــه منافــع محلــی و منطقه یــی و ســازماندهی 

ــی.  ــداف حزب ــت اه در جه

ــرای ایجــاد حــزب،  برخــی از رهــربان سیاســی ب

چهــار رشط را الزم دانســته اند. وجــود تشــکیالت 

مرکــز  بــا  کــه  شــعباتی  وجــود  مرکــزی؛  پایــدار 

پیونــد داشــته باشــد؛ حامیــت مردمــی و در نهایــت، 

ــی. ــدرت سیاس ــه ق ــنت ب ــت یاف ــرای دس ــش ب کوش

تاریخچه ی احزاب سیاسی

بــا  و  میــالدی  هژدهــم  قــرن  دوم  نیمــه ی  در 

پیش رفت هــای  میــالدی،  نوزدهــم  قــرن  آغــاز 

تخنیکــی بــا اکتشــافات و اخراعــات جدیــد، در 

عرصه هــای مختلــف در جهــان، بــه وقــوع پیوســت. 

در نتیجــه ی آن، ســطح زندگــی و دانــش بــری ارتقا 

منــوده و ارزش هــای جدیــد در فرهنــگ، مناســبات 

ــه وجــود آمــد کــه ایــن  اجتامعــی و تغییــر نگــرش ب

ــات  ــروز اختالف ــث ب ــرات، باع ــوالت و تغیی ــه تح هم

ــو و کهنــه، فقــر و غنــا، آزادی و  میــان پدیده هــای ن

اســتبداد در داخــل کشــورها و هم چنــان در ســطح 

ــد.   ــی ش جهان

ــا،  ــرای مدت ه ــالدی ب ــده ی 19 می ــول س در ط

واژه ی Parti بــا گرایــش یــا طــرز فکــر، مــرادف بــود. 

گرایشــی کــه اندیشــه های یــک طبقــه یــا گــروه 

اجتامعــی و شــخص را بــه منایــش می گذاشــت. 

ــری  ــازمان کارگ ــای س ــه معن ــر ب ــزب کارگ ــال، ح مث

ــاع  ــرای دف ــود ب ــی ب ــه گرایش ــد؛ بلک ــی منی ش تلق

ــا عنــوان احــزاب  از منافــع کارگــران کــه رسلوحــه ی

معرفــی  را  آن  ماهیــت  و  درون مایــه  سیاســی، 

می کــرد. 

احزاب سیاسی در رشایط معارص

احــزاب  کــه  مدعاســت  ایــن  گواهــی  تاریــخ 

سیاســی، ماننــد ســایر پدیده هــای اجتامعــی، ســیر 

ــت  ــواره در جه ــوده و هم ــپری من ــود را س ــول خ تح

زدودن نارســایی های جامعــه، مترکــز داشــته اند.

در رشایــط امــروزی، بــر اثــر گســرش حقــوق 

رسنوشــت  در  همگانــی  مشــارکت   و   شــهروندی 

اهمیــت  سیاســی  مســایل  بــا  آشــنایی  جامعــه، 

پیــدا کــرده اســت. رشکــت مؤثــر در  فزاینــده ی 

ــوق  ــدی از حق ــه و بهره من ــی جامع ــت سیاس رسنوش

بــا  انــدک  هرچنــد  آشــنایی  بــدون  شــهروندی، 

ــان  ــردم در زم ــت. م ــن نیس ــال، ممک ــته و ح گذش

مــا، بیــش از هــر زمانــی دیگــر، می خواهنــد مســایل 

زندگــی خــود را بفهمنــد، بــا معیارهــای عقلــی آن را 

ــد.  ــش رون ــه پی ــد و ب ــگ کنن ــنجند، هامهن بس

زمینه هــا و بســر اجتامعــی ظهــور احــزاب 

ــی سیاس

ــر  ــاد بس ــل ایج ــرب، عام ــردم در غ ــارزات م مب

طبیعــی و منطقــی احــزاب سیاســی، بــه شــامر 

می آیــد. پیدایــش دولت_ملــت، زمینه ســاز ظهــور 

در  سیاســی،  احــزاب  و  شــده  سیاســی  احــزاب 

ــت  ــه اس ــکل گرفت ــی ش ــای مردم ــن حکومت ه بط

ــل  ــرای تکام ــب را ب ــر مناس ــز، بس ــا نی و حکومت ه

ــد.  ــود آورده ان ــه وج ــی، ب ــزاب سیاس اح

را  احــزاب  منشــأ هســتی  نخبــگان سیاســی، 

بســته بــه توســعه ی دموکراســی، رشکــت عــام مــردم 

آنــان در مبــارزات  در انتخابــات و ســهیم شــدن 

ظهــور  آنــان،  دیــدگاه  از  می داننــد.  پارملانــی، 

گروه هــای  شــکل گیری  بــا  سیاســی  احــزاب 

رابطــه ی  انتخاباتــی،  کمیته هــای  و  پارملانــی 

بــر  مبتنــی  سیاســی،  احــزاب  دارنــد.  متقابــل 

عقالنیــت و غریــزه در اجتــامع، منافــع جمعــی را بــر 

ــت دارد  ــه اصال ــح داده و آن چ ــردی، ترجی ــع ف مناف

منافــع جمعــی اســت. 

ارزش هــای  از  شــده  برگرفتــه  عنعنه گرایــی 

بــه  و عــادات،  یــا رســوم  ســنتی اســت. عنعنــه 

گــروه  ویــژه ی  فرهنگــی  میــراث  انتقــال  معنــای 

ــه مفهــوم  خاصــی در طــی نســل ها اســت. ســنت ب

دقیــق، اصطــالح بی طرفــی اســت کــه بــه طــور 

معمــول، بــرای اشــاره بــه انتقــال رژیــم شــاهی، بــه 

کار بــرده می شــود و مقصــود ایــن اســت کــه وجــوه 

فعالیــت و ســلیقه، یــا اعتــامد از یــک نســل بــه نســل 

ــه ایــن ترتیــب بــه صــورت  بعــدی، منتقــل شــده و ب

می آینــد.  در  دایمــی، 

ادامه دارد...

عــرص حــارض، عــرص ارتباطــات اســت و رســانه ها 

بــا انتقــال اطالعــات جدیــد و مبادلــه ی افــکار و 

ــد عمومــی، نقــش بزرگــی را در فرهنگ ســازی  عقای

و هنجارآفرینــی جوامــع، بــه عهــده دارنــد؛ رســانه ها 

در عــرص جدیــد، از جملــه عوامــل تفکیــک نشــدنی 

ــکل  ــه ش ــانه ب ــر رس ــتند. اگ ــره هس ــی روزم از زندگ

صحیــح در راســتای فرهنــگ جامعــه فعالیــت کنــد، 

می توانــد موجــب ارتقــای ارزش هــای انســانی شــود 

ــه،  ــم در جامع ــوع بســیاری معضــالت و جرای و از وق

محتــوای  اگــر  عکــس،  بــر  کنــد.  پیش گیــری 

ــدون کارشناســی و هدف گــذاری مثبــت  رســانه ها ب

تنظیــم شــود، آثــار منفــی بســیاری بــر جامعــه، 

می گــذارد. بــا ایــن دیــد، مــا می توانیــم نقــش 

حیاتــی رســانه های گروهــی را در پیش گیــری از 

جــرم بشناســیم، رســانه ها ابــزاری بســیار مؤثــر، 

در مبــارزه بــا جــرم و جنایــت هســتند. رســانه ها 

و  هســتند  جامعــه  در  نظارتــی  ابــزار  مهم تریــن 

بــه مثابــه ی »چشــم« جامعــه عمــل می کننــد و 

می تواننــد مراجــع جزایــی را از مقدمــات جرایــم، 

ــه ی  ــرم در مرحل ــه ج ــوند ک ــث ش ــد و باع آگاه کنن

رســانه ها  شــود.  خفــه  نطفــه،  در  شــکل گیری 

و  دارنــد  زمینــه  ایــن  در  خوبــی  قابلیت هــای 

ــژه  ــه وی ــرم، ب ــاب ج ــای انتخ ــد موقعیت ه می توانن

در جرایــم اقتصــادی را کــه مبــارزه بــا آن هــا ســخت 

اســت، افشــا کننــد کــه ایــن اقدامــات، خــود کمــک 

زیــادی بــه افزایــش امنیــت اجتامعــی می کنــد، 

مقالــه ی حــارض ســعی دارد تــا نقــش رســانه ها را در 

پیش گیــری از جــرم، برجســته کنــد.

تعریف رسانه و جایگاه آن

ــی  ــانه های گروه ــور از رس ــی، منظ ــور کل ــه ط ب

ــی، آن  ــاط جمع ــایل ارتب ــر، وس ــارت دیگ ــه عب ــا ب ی

دســته از وســایل ارتباطــی اســت کــه در متدن هــای 

جدیــد، بــه وجــود آمــده و مــورد اســتفاده قــرار 

گرفتــه شــده کــه ویژگــی اصلــی آنــان، قــدرت و 

ــر  ــت. بناب ــیع اس ــل وس ــعاع عم ــاد و ش ــی زی توانای

ایــن، هیــچ تردیــدی نیســت کــه شــبکه ی رادیویــی، 

ــا  ــف آن ه ــد در ردی ــره را بای ــینام وغی ــی، س تلویزیون

ــری  ــف جامع ت ــک تعری ــد ی ــا باش ــر بن ــرار داد. اگ ق

از رســانه های گروهــی داشــته باشــیم، شــاید بتــوان 

آن را مجموعــه ی مؤسســات مطبوعاتــی، هــرنی، 

ــه  ــا ســازمانی کــه ب خربگــزاری و هرگونــه مؤسســه ی

ــار و اطالعــات اشــغال  ــا انعــکاس اخب کار انتشــار ی

داشــته و مقــر اصلــی آن هــا داخــل یــا خــارج از 

ــرد.  ــف ک ــد، تعری ــور باش کش

ــاط جمعــی، پایگاه هــای اطــالع  رســانه های ارتب

بــه  مؤثــر،  فعالیــت  بــرای  کــه  هســتند  رســانی 

ــر،  ــانی ماه ــروی انس ــزاری و نی ــخت اف ــات س امکان

ــد  ــد کــه تأمیــن هــر دوی این هــا، می توان ــاز دارن نی

زمینــه را بــرای نقش آفرینــی صحیــح آن فراهــم کند. 

رســانه ها پیــش از هــر چیــز، بــه مدیریــت توان منــد 

و آشــنا بــه جدیدتریــن مســایل حــوزه ی فعالیــت 

ــه  ــت ب ــت درس ــا هدای ــا ب ــت، ت ــد اس ــود، نیازمن خ

ــی یــک  ــام و اطالعــات کــه وظیفــه ی اصل ــد پی تولی

رســانه اســت، بپردازنــد. نکتــه ی دیگــر کــه در رابطــه 

بــا رســانه، حایــز اهمیــت اســت، اهــداف مؤسســین 

آن هــا اســت. برخــی از رسمایه گــذاران، فقــط بــه 

منظــور کســب ســود، وارد ایــن حــوزه می شــوند. 

ــاری  ــرد تج ــنت کارک ــر داش ــا در نظ ــت ب ــح اس واض

عمومــی،  مصالــح  بــه  کامــال  منی تــوان  رصف، 

انتشــار  بــرای  از رســانه ها  وفــادار مانــد. برخــی 

ــوند  ــیس می ش ــه، تأس ــه جامع ــی ب ــای خاص پیام ه

و بعضــی می خواهنــد ضمــن حضــور در حــوزه ی 

عمومــی، فعالیــت انتفاعــی نیــز داشــته باشــند، 

بخــش عظیمــی از منابــع مالی بســیاری از رســانه ها 

ــد.  ــن می کن ــی، تأمی ــای تبلیغات ــار آگهی ه را انتش

بــه طــور کلــی، بســته بــه ایــن کــه هزینــه ی فعالیــت 

رســانه ها از چــه منبعــی تأمیــن شــود، پیام هــای 

محتــوا، رنــگ و بــوی خاصــی می گیرنــد کــه ممکــن 

بــا منافــع عمومــی،  تقابــل  و  تعــارض  اســت در 

ــتان،  ــالمی افغانس ــام جمهوری اس ــد. نظ ــرار گیرن ق

مبتنــی بــر پیونــد دینــی و سیاســت اســت کــه 

احیــای ارزش هــای دینــی را در زندگــی اجتامعــی، 

ــات  ــه ی اطالع ــا چرخ ــن نظام ه ــر دارد. در ای مدنظ

نظــارت  و  کنــرل  تحــت  عقایــد،  و  آرا  تبــادل  و 

حکومــت قــرار دارد کــه قابلیــت رســانه ها بــرای 

ــت. ــه اس ــورد توج ــز م ــام نی ــداف نظ ــرد اه پیش ب

کارکردهای مثبت رسانه

رســانه ها،  اساســی  کارکردهــای  از  یکــی 

محیــط  در  کــه  اســت  وقایــع  از  اطالع رســانی 

ــز  ــع می شــوند. پیش رفــت تعجب انگی اجتامعــی واق

وســایل ارتبــاط جمعــی در قــرن حــارض، جهــان 

ــه  ــت ک ــرده اس ــل ک ــک تبدی ــده ی کوچ ــه دهک را ب

انســان ها، امــکان اطالع یابــی از همــه ی وقایــع و 

ــرص  ــد. در ع ــع دارن ــور رسی ــه ط ــان را ب ــوادث جه ح

ــن  ــد در دورتری ــر چن ــه ای ه ــچ حادث ــات، هی ارتباط

ــه ی  ــک منطق ــه ی ــرص ب ــد، منح ــان باش ــق جه مناط

جغرافیایــی نیســت و از ایــن رو، ســه ویژگــی فــرا 

از  العــاده،  فــوق  رسعــت  و  مکانــی  فــرا  زمانــی، 

خصیصه هــای وســایل ارتبــاط جمعــی اســت. امــروزه 

متامــی ابعــاد زندگــی فــردی و اجتامعــی انســان ها، 

خصوصی تریــن  از  و  کــرده  رســوخ  رســانه ها  در 

ــای  ــرات نهاده ــن تغیی ــا بزرگ تری ــان ها ت ــار انس رفت

سیاســی،  و  فرهنگــی  ســاختارهای  و  اجتامعــی 

رســانه های  می شــود.  ارائــه  رســانه ها  طریــق  از 

و  رادیــو  مجــالت،  روزنامه هــا،  از  اعــم  جمعــی، 

نظیــر  اجتامعــی،  انحرافــات  از  گاه  تلویزیــون؛ 

ــد  ــر می دارن ــرده ب ــره، پ ــل وغی ــونت، قت ــاوز، خش تج

و زوایــای پنهــان داســتان های عشــقی و جنایــی 

ــواع  ــان خــود، آشــکار می ســازند و ان ــرای مخاطب را ب

دام هایــی را کــه بــر رس راه جوانــان قــرار دارد، بــه آنان 

گــوش زد می کننــد و راه هــای لغــزش دیگــران را بــرای 

اطالع رســانی  بــا  و  ترســیم می کننــد  مخاطبــان، 

بــرای اعضــای جامعــه، در  بــه موقــع و مناســب 

ــری  ــش مؤث ــی، نق ــات اجتامع ــری از انحراف پیش گی

ایفــا می کننــد. رســانه های جمعــی، بــا شــناخت 

آســیب های مختلــف اجتامعــی و گــزارش آن بــه 

ــه   ــا ب ــرش ن ــه گس ــبت ب ــی، نس ــان اجتامع مخاطب

و  می دهنــد  هشــدار  اجتامعــی،  هنجاری هــای 

بدیــن ترتیــب، مخاطبــان اجتامعــی را از نــوع رفتارها 

ــا  ــاس ارزش ه ــا براس ــد ت ــا، آگاه می کنن و کج روی ه

ــد  ــت کنن ــه حرک ــرش جامع ــورد پذی ــای م و هنجاره

ــذا  ــد؛ ل ــرار نگیرن ــا، ق ــه کج روی ه ــن گون و در دام ای

ــوع  رســالت رســانه ها، ایجــاب می کنــد کــه ابعــاد، ن

و کیفیــت شکســته شــدن هنجارهــا و ارزش هــای 

ــه  ــای جامع ــا اعض ــد، ت ــس مناین ــی را منعک اجتامع

بتواننــد، بــا درک همــه جانبــه ی آن هــا ضمــن حفــظ 

ــته  ــی، از شکس ــات اجتامع ــکاب انحراف ــود از ارت خ

شــدن هنجارهــای مقبــول جامعه، جلوگیــری منایند. 

برایــن اســاس، یکــی از وظایــف و کارکردهــای مهــم 

عمومــی  اطالع رســانی  و  آگاه ســازی  رســانه ها، 

ــت.  اس

ادامه دارد...
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پیدا و پنهان احزاب سیاسی افغانستان

نقش رسانه در پیش گیری از جرم  

حزب سیاسی از کلمه ی 

)Party( در انگلیسی 

و )Parti( در زبان 

فرانسوی، برگرفته شده 

 )Partir( است. از مصدر

به معنای رفنت و قسمت 

کردن است که معادل 

فارسی آن را حزب 

برگزیده اند. کاربرد طبقه 

در ادبیات سیاسی در 

مقایسه با حزب، تقدم 

تاریخی دارد. در قرون 

وسطا )Party( معنای 

نظامی داشته و به گروهی 

اطالق می شده است که 

برای رفنت به صحنه ی 

نربد، از دیگران مجزا 

و راهی جبهه ی جنگ 

می شدند. 

یکی از کارکردهای 

اساسی رسانه ها، 

اطالع رسانی از وقایع 

است که در محیط 

اجتامعی واقع می شوند. 

پیش رفت تعجب انگیز 

وسایل ارتباط جمعی در 

قرن حارض، جهان را به 

دهکده ی کوچک تبدیل 

کرده است که انسان ها، 

امکان اطالع یابی از 

همه ی وقایع و حوادث 

جهان را به طور رسیع 

دارند.

پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری 

نویسنده

پوهیالی محمدجواد فروتن

نویسنده

بخش اول

بخش اول
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صبــح کابــل: نــگاه شــام و در کل، نــگاه 

توافق نامــه ی  بــه  صلــح،  عالــی  شــورای 

صلــح امریــکا و طالبــان، چگونــه اســت؟ 

رسابــی: در ابتــدا بایــد واضــح کنــم، بــه 

دلیــل این کــه وظیفــه ی مــن در شــورای 

اســت؛  تعلیــق  بــه حالــت  عالــی صلــح، 

کنــم.  صحبــت  آدرس  آن  از  منی توانــم 

میــان  در  شــام  بــا  مــن  کــه  حرف هــای 

خواهــم گذاشــت، نظــر شــخصی ام خواهــد 

ــه  ــا ب ــه از مدت ه ــی ک ــوان کس ــه عن ــود، ب ب

دخیــل  صلــح  گفت وگوهــای  در  این ســو، 

بــوده ام.

در مــورد توافق نامــه ی امریــکا و طالبــان، 

از  افغانســتان،  مــردم  کــه  بگویــم  بایــد 

ــا،  ــه ی آن ه ــد و هم ــتقبال می کنن ــح اس صل

تشــنه ی صلح انــد؛ امــا ایــن مهــم اســت 

ــح  ــت صل ــی؛ قیم ــه قیمت ــه چ ــح ب ــه صل ک

ــی  ــه چیزهای ــود، چ ــش می ش ــور پیامی چط

را می توانیــم حفــظ کنیــم و چه چیزهایــی 

را منی توانیــم؟ برخــی زنــان، حتــا حــارض 

بــه ایــن شــده اند کــه چــادری بپوشــند، 

ــه  ــد ک ــام می دانی ــی ش ــد؛ ول ــح بیای ــا صل ت

توافق نامــه ی  اســت.  متفــاوت  دیدگاه هــا 

ــده  ــاء ش ــان، امض ــکا و طالب ــان امری ــه می ک

اســت، آغــاز کار اســت؛ امــا مــا انتظــار داریم 

ــر  ــی، بیش ــای بین االفغان ــه در گفت وگوه ک

خواســت های  و  نگرانی هــا  جزئیــات،  روی 

ــود. ــه ش ــتان، توج ــردم افغانس م

صبــح کابــل: شــام بــه عنــوان کســی کــه 

در گفت وگوهــای صلــح، دخیــل بوده ایــد 

طالبــان  مناینــدگان  بــا  هــم،  دیــداری  و 

داشــته اید؛ از دیــد شــام طالبــان چقــدر 

تغییــر کرده انــد و چقــدر نگرانی هــای زنــان، 

ــان در  ــده ی طالب ــاره ی عقی ــت دوب از بازگش

ــه جــا اســت؟ افغانســتان، ب

بــا  مــن  کــه  نخســت  بــار  رسابــی: 

گفت وگویــی  کــردم،  گفت وگــو  طالبــان 

ــکو  ــت، در مس ــان چاش ــاه رس ن ــیار کوت بس

آن هــا  بــا  دوحــه،  در  دوم  بــار  امــا  بــود؛ 

بــه  داشــتیم؛  طوالنی تــری  گفت وگــوی 

ــر  ــی تغیی ــگاه عقیدت ــان ازن ــن، طالب ــاور م ب

می کننــد  فکــر  کــه  افــرادی  نکرده انــد. 

طالبانــی  از  کرده انــد،  تغییــر  طالبــان 

کشــور  از  خــارج  در  کــه  می زننــد  حــرف 

اســتند. در حالی کــه در داخــل افغانســتان، 

ــگ  ــال جن ــنگرها، در ح ــه در س ــی ک طالبان

آن هــا،  افــکار  در  تغییــری  هیــچ  اســتند، 

ــد  ــا، نبای ــار آن ه ــا در کن ــت؛ ام ــده اس نیام

فرامــوش کنیــم، طالبــان، هم چنانــی کــه در 

بیانیه هــای شــان ذکــر کرده انــد، بــه کمــک 

آن هــا گفته انــد  دارنــد.  نیــاز  خارجی هــا، 

کــه روابــط شــان را بــا کشــورهای خارجــی، 

ــی کــه  ــد. در گفت وگوهای گســرش می دهن

مــا بــا طالبــان داشــتیم، آن هــا پذیرفتنــد کــه 

در دوره ی حاکمیــت  شــان در افغانســتان، 

برخــی اشــتباهاتی را مرتکــب شــده اند؛ از 

جملــه، قطــع روابــط  شــان بــا کشــورهای 

مکاتــب دخــران.  بسته شــدن  و  مختلــف 

از  بخشــی  کابــل: شــام شــاید  صبــح 

توافق نامــه ی طالبــان و امریــکا را خوانــده 

ــن  ــردم از ای ــای م ــدر نگرانی ه ــید، چق باش

توافق نامــه بــه جــا اســت؟ 

ایــن  در  کــه  آن چــه  رسابــی: 

اســت،  شــده  داده  جــای  توافق نامــه، 

بیشــر نگرانی هایــی خــود امریــکا اســت. 

افغان هــا،  خواســت های  از  یکــی  هیــچ 

و  اســت. خواســت ها  نشــده  بحــث  آن  در 

ــای مــردم افغانســتان؛ آتش بــس،  نگرانی ه

موضوعــات  از  آن،  امثــال  و  نظــام  نــوع 

مهمــی بــوده اســت کــه امریــکا از آن، بســیار 

ــت  ــه اس ــرده و گفت ــی ک ــانه خال ــاده، ش س

کــه ایــن، مربــوط خــود حکومــت افغانســتان 

ــن  ــارت را در ای ــه ی ام ــا کلم ــود و حت می ش

بــه گونــه ی مکــرر اســتعامل  توافق نامــه، 

نگرانی هــای  از  مســایل  ایــن  کرده انــد، 

ــت. ــتان اس ــردم افغانس ــی م ــده و  اساس عم

مــردم  همــه ی  پــس،  کابــل:  صبــح 

بین االفغانــی،  مذاکــرات  بــه  افغانســتان 

ــدای  ــا و ص ــه نگرانی ه ــد ک ــم دوخته ان چش

شــان در ایــن گفت وگو هــا، جــدی گرفتــه 

شــود. بــه نظــر شــام، بــا جدایــی کــه میــان 

حکومــت  شــده،  ایجــاد  افغــان  رهــربان 

افغانســتان چقــدر خواهــد توانســت، روی 

چانه زنــی  طالبــان،  بــا  نگرانی هــا  ایــن 

کنــد؟

بــه  پراگندگــی سیاســی کــه  رسابــی: 

ــذار  ــک تأثیرگ ــدون ش ــت، ب ــده اس ــان آم می

را مخــدوش  اســت و جریــان گفت وگوهــا 

ــل  ــک راه ح ــورد، ی ــن م ــرد. در ای ــد ک خواه

ــد  ــر بتوانن ــی اگ ــربان سیاس ــود دارد؛ ره وج

کــه خواســت  های خــود را از رسشــان دور 

ــده،  ــه ش ــم ک ــد روزی ه ــرای چن ــد و ب کنن

ــح هم دســت  ــرای آوردن صل ــار هــم، ب در کن

ــو  ــل گفت وگ ــوت، داخ ــک ق ــد ی ــوند. بای ش

شــوند و بتواننــد بســیار خــوب، چانه زنــی 

ــود.  ــد ب ــکل خواه ــر آن، مش ــد در غی کنن

زن  یــک  عنــوان  بــه  کابــل:  صبــح 

چــه  افغــان،  خانــم  یــک  و  سیاســت مدار 

ــا و  ــه در گفت وگوه ــد ک ــت هایی داری خواس

ــتان و  ــت افغانس ــان حکوم ــه ی می توافق نام

طالبــان در نظــر گرفتــه شــود؟ 

اســت  زود  نظــرم  بــه  هنــوز  رسابــی: 

کــه روی توافق نامــه ، صحبــت کنیــم؛ امــا 

ایــن  در  آن،  روی  بایــد  کــه  موضوعاتــی 

ــا و  ــود، در بحث ه ــی ش ــا چانه زن گفت وگوه

ــامل  ــت، ش ــان و حکوم ــای طالب گفت وگوه

حقوق بــر،  حقوق شــهروندی،  شــود، 

حقــوق زنــان، حقــوق کــودکان و همــه ی 

دیگــر،  موضــوع  اســت.  جامعــه  اقشــار 

مــردم  اســت.  مردم ســاالری  مســأله ی 

افغانســتان دیگــر منی تواننــد بــه نظام هــای 

چنــد  ایــن  در  دهنــد.  تــن  دیکتاتــوری، 

ــک  ــی ی ــن دموکراس ــه ای ــد ک ــال، هرچن س

چالش هــای  و  بــوده  نیم بنــد  دموکراســی 

خــودش را داشــته؛ امــا بهریــن راه بــرای 

خــوب،  حکومــت داری  کــردن  نهادینــه 

همیــن راه اســت کــه مــا در آن، روان اســتیم 

رأی  توســط  رییس جمهــور،  هــم  هنــوز  و 

مــردم انتخــاب می شــود. آزادی بیــان، از 

دیگــر نگرانی هــای مــردم افغانســتان اســت 

کــه بایــد در ایــن گفت وگوهــا، جــدی گرفتــه 

ــود.  ش

صبــح کابــل: بــرای دفــاع از حقوق بــر، 

حقــوق شــهروندی، حقــوق زنــان و متــام 

حق هــای کــه شــام مطــرح کردیــد، چــه نــوع 

ــود؟  ــن ش ــده ی تعیی ــأت مذاکره کنن هی

تعییــن  مــورد  در  متأســفانه  رسابــی: 

هیــأت مذاکره کننــده، یــک اجــامع کلــی 

وجــود نــدارد. یــک عــده از احــزاب سیاســی، 

خــود را حاکــم مطلــق مــردم افغانســتان 

این هــا،  کــه  می کننــد  فکــر  و  می داننــد 

و  اســتند  افغانســتان  مــردم  مناینده هــای 

تنهــا، آن هــا می تواننــد از مــردم، منایندگــی 

کننــد. آن چــه مهــم اســت، تیــم بایــد فراگیــر 

انعکاس دهنــده ی  نوعــی،  بــه  و  باشــد 

صــدای همــه ی  اقشــار جامعه ی افغانســتان، 

در ایــن گفت وگوهــا باشــد.

ــا  ــه ت ــی ک ــل: در گفت وگوهای ــح کاب صب

ــان  ــاد زن ــت، انتق ــه اس ــورت گرفت ــون ص کن

ــوده اســت کــه حضــور آن هــا  ــن ب افغــان، ای

در ایــن گفت وگوهــا، کــم بــوده اســت. توقــع 

شــام به عنــوان یــک زن، در گفت وگوهــای 

بین االفغانــی چیســت؟ 

ــن  ــان، ای ــتین خواســت زن ــی: نخس رساب

اســت کــه در متــام مراحــل گفت وگوهــا، 

بایــد حضــور داشــته باشــند؛ چــه پیــش 

ــد  ــره و بع ــان مذاک ــه در جری ــره، چ از مذاک

حــارض،  حــال  در  توافق نامــه.  امضــای  از 

هــامن ســهم 30 درصــدی زنــان کــه در ایــن 

گفت وگوهــا، در نظــر گرفتــه شــده اســت، 

زنانــی  دار،  معلــوم   و  شــود  رعایــت  بایــد 

بایــد انتخــاب شــوند کــه بیشــر مهــارت 

ــد. ــته باش ــا را داش ــی، در گفت وگوه چانه زن

ایــن  مســأله ی مهمــی را کــه بایــد در 

ــه آن اشــاره کنــم، ایــن اســت کــه  بخــش، ب

برخــی زنــان می خواهنــد بــه پیــش طالبــان، 

چــادر بیاندازنــد و بــه اصطــالح، پیــش آن هــا 

ــن را  ــی ای ــد؛ ول ــح کنن ــه صل ــد ک ــذر کنن ع

ــود  ــق خ ــر، ح ــا دیگ ــه م ــد ک ــان بدانن طالب

را از کســی گدایــی منی کنیــم؛ مــا حــق 

ایــن،  و  می خواهیــم  را  خــود  شــهروندی 

ابتدایی تریــن حــق یــک بــر اســت. 

به نوعــی  طالبــان  کابــل:  صبــح 

گفت وگوهــای  در  کــه  می خواهنــد 

حاشــیه  در  را  حکومــت  بین االفغانــی، 

ــد کــه آن هــا اعــالم  ــد؛ شــام دیدی ــرار دهن ق

کردنــد بــا رهــربان حکومــت، بــه عنــوان 

می کننــد،  گفت وگــو  سیاســی  افــراد 

مســأله  ایــن  حکومــت.  مناینــده ی  نــه 

چقــدر  بین االفغانــی،  گفت وگوهــای  در 

بــود؟  خواهــد  چالــش زا 

حــرف   ایــن  مــن،  نظــر  بــه  رسابــی: 

طالبــان، یــک امتیازطلبــی اســت کــه در 

رشوع مذاکــره می زننــد. بــه نظــر شــام 5 

هــزار زندانــی، توســط کــی رهــا خواهــد 

صالحیــت  کــه  اســت  دار  معلــوم  شــد؟ 

رهایــی آن هــا را تنهــا حکومــت دارد. اگــر 

سیاســیون بــه صــورت مجــزا، گفت وگــو کنــد 

و رسانجــام بــه یــک نتیجــه ای برســند، ایــن 

ــای  ــود کــه پ حکومــت افغانســتان خواهــد ب

ــوم  ــس معل ــد؛ پ ــا کن ــد امض ــق، بای آن تواف

 دار اســت کــه حکومــت، یــک طــرف قضیــه 

ــت.  اس

ــل  ــورد مح ــا در م ــل: خیلی ه ــح کاب صب

برگــزاری گفت وگوهــا نیــز انتقــاد دارنــد؛ 

مذاکــرات  کــه  وقتــی  می گوینــد،  آن هــا 

افغانــی اســت و خــود افغان هــا، روی مســایل 

افغانســتان حــرف می زننــد، پــس چــرا قطــر 

و کشــورهای دیگــر، چــرا در افغانســتان ایــن 

ــدر  ــام چق ــود. ش ــزار منی ش ــا برگ گفت وگوه

بــه ایــن نظــر موافــق اســتید؟ 

ــتم  ــاور اس ــن ب ــه ای ــم ب ــن ه ــی: م رساب

کــه اگــر طالبــان بــه مــردم افغانســتان و 

هم و طنــان شــان بــاور دارنــد، بایــد ایــن 

افغانســتان، صــورت  داخــل  در  گفت وگــو 

در  حتــا  غنــی،  رییس جمهــور  بگیــرد. 

کنفرانــس کابــل2، نیــز گفــت کــه طالبــان، 

ــاب  ــو انتخ ــرای گفت وگ ــه ب ــی را ک ــر محل ه

می کننــد، حکومــت امنیــت آن هــا را تأمیــن 

ــتی  ــن کار درس ــن، ای ــر م ــه نظ ــد. ب می کن

و  بــاش  و  بــود  گفت وگوهــا،  کــه  نیســت 

همــه ی مســائل مذاکــره در قطــر اســت، در 

حالــی کــه آن هــا ادعــا دارنــد از افغانســتان 

ــتند.  اس

ــوان  ــه عن ــام، ب ــد ش ــل: از دی ــح کاب صب

صلــح،  عالــی  شــورای  در  کــه  کســی 

اصلــی  مجــری  کرده ایــد،  اجــرا  وظیفــه 

گفت وگوهــای صلــح، کــدام نهــاد اســت؛ 

شــواری عالــی صلــح، وزارت دولــت در امــور 

صلــح و یاهــم حکومــت؟ 

ــح، در حــال  ــی صل ــی: شــورای عال رساب

حــارض در حالــت تعلیــق اســت و دبیرخانه ی 

ــح، مدغــم  ــور صل ــت در ام ــا وزارت دول آن، ب

ــن  ــم روی ای ــا منی توانی ــن، م ــر ای ــد. بناب ش

ــه  ــت ک ــرار اس ــم. ق ــد کنی ــاد تأکی ــورا، زی ش

ســاخته  مصالحــه،  عالــی  شــورای  یــک 

شــود؛ چیــزی کــه هــم از ســوی حکومــت و 

هــم سیاســیون، مطــرح شــده اســت. وزارت 

تســهیل  بیشــر  صلــح،  امــور  در  دولــت 

رهربیــت  و  اســت  صلــح  رونــد  کننــده ی 

بــه  افغانســتان،  ایــن پروســه را حکومــت 

ــن  ــی ای ــش اجرای ــون در بخ ــده دارد؛ چ عه

رونــد، مثــل امضــای توافق نامــه و رهایــی 

زندانیــان، بیشــر مســؤولیت و صالحیــت 

ــت.  ــت اس حکوم
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مسأله ی مهمی را که باید 

در این بخش، به آن اشاره 

کنم، این است که برخی 

زنان می خواهند به پیش 

طالبان، چادر بیاندازند و به 

اصطالح، پیش آن ها عذر 

کنند که صلح کنند؛ ولی این 

را طالبان بدانند که ما دیگر، 

حق خود را از کسی گدایی 

منی کنیم؛ ما حق شهروندی 

خود را می خواهیم و این، 

ابتدایی ترین حق یک برش 

است. 

 نخستین خواست زنان، 

این است که در متام مراحل 

گفت وگوها، باید حضور 

داشته باشند؛ چه پیش 

از مذاکره، چه در جریان 

مذاکره و بعد از امضای 

توافق نامه. در حال حارض، 

هامن سهم 3۰ درصدی زنان 

که در این گفت وگوها، در 

نظر گرفته شده است، باید 

رعایت شود و معلوم  دار، 

زنانی باید انتخاب شوند که 

بیشرت مهارت چانه زنی، در 

گفت وگوها را داشته باشد.

طالبان از نظر عقیدتی تغییر نکرده اند
طالبان بدانند که ما دیگر حق خود را از کسی گدایی منی کنیم

از متجید تا نقد و اصالح

حبیبه رسابی
معاون پیشین شورای عالی صلح

علی شیر شهیر

گفت وگو کننده

پیش  از  بیشرت  زنان،  ویژه  به  افغان  شهروندان  نگرانی هایی  وطالبان،  امریکا  میان  صلح  توافق نامه ی  امضای  با  اشاره: 

افزایش یافته است. آن ها تأکید دارند، در صورتی که روی این نگرانی ها مثل حقوق برش و حقوق شهروندی، در گفت وگوهای 

بین االفغانی، چانه زنی نشود و یک هیأت مذاکره کننده ی فراگیر تشکیل نشود، دیگر باید فاتحه ی دموکراسی را در افغانستان 

خواند. در گفت وگویی با حبیبه رسابی، معاون پیشین شورای عالی صلح؛ کسی که عمال در گفت وگوهای صلح دخیل بوده 

است، در مورد این نگرانی ها، پرسیده ایم.
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می تــوان  کــه  کارهایــی  دشــوارترین  از 

قصه هــای  پــای  نشســنت  داد؛  انجــام 

ــی  ــان را پایان ــای ش ــه رنج ه ــت ک ــی اس زنان

بــه  سال هاســت  کــه  قربانیانــی  نیســت. 

می شــوند،  متــرر  مختلــف،  شــیوه های 

می شــوند،  شــکنجه  می بیننــد،  آســیب 

درد می کشــند و تحمــل می کننــد؛ امــا بــا 

ــی  ــد و تلخ ــی ندارن ــا، راه رهای ــه ی این ه هم

ایــن دردهــا را همــه روزه، مــزه می کننــد.

ــی  ــا زمان ــد ت ــدو تول ــان افغانســتانی از ب زن

کــه کشــته می شــوند یــا خودکشــی می کننــد 

تحمــل  بــه  محکــوم  می میرنــد،  هــم  یــا  و 

خشــونت، از ســوی مــردان  هســتند. مردانــی 

کــه دســت از ایــن خشــونت ها، برمنی دارنــد، 

و  هامننــد  همــراه،  را  زنــان  منی تواننــد، 

ــرای  ــواره ب ــان هم ــد. زن ــود بدانن ــان خ هم س

جنــس  و  دوم  جنــس  مثابــه ی  بــه  شــان، 

و  مــال  جمــع  در  و  خودشــان  از  پســت تر 

امــوال شــان، قلمــداد می شــوند. مردانــی کــه 

حــارض  نیســتند حتــا در جمــع، از همــران 

ــد  ــاد کنن ــا زن ی ــر ی ــوان هم ــه عن ــان، ب ش

ــای  ــا نام ه ــان را ب ــان ش ــه زن ــای ک و کلمه ه

ــه و  ــا، زنک ــه اوالده ــیارس، نن ــوچ، س ــل »ک مث

ســایر القــاب«، مخاطــب قــرار می دهنــد. اگــر 

بخواهنــد از زیبایــی دخــری توصیــف کننــد، 

او را مــال خطــاب کــرده، از او بــا جملــه ی 

)خــوب مــال اســت(، یــاد آوری می کننــد. 

بــرای  آن،  زنــان  ارزش  کــه  جامعــه ی  در 

ــه ی  ــو، تهی ــز، شست وش ــت و پ ــردان در پخ م

ــان،  ــی ش ــت های جنس ــای خواس ــذا و ارض غ

ــده منی شــود؛  ــری دی خالصــه می شــود و براب

ایــن  خشــونت های  قربانــی  زیــادی  زنــان 

می شــوند. مــردان 

بــه  خانواده هــا،  در  زنــان  جایــگاه 

ارائه دهنــده ی خدمــات جنســی، آشــپزی و 

کارگــر بــدون مــزد تفســیر می شــود. یکــی 

خشــونت های  قربانــی  کــه  زنــان  ایــن  از 

زنــی  اســت.  بهشــته  شــده،  خانوادگــی 

کــه جوانــی و همــه ی انــرژی اش را رصف 

کســانی کــرده اســت کــه حــاال منی خواهنــد 

او  و  باشــند  او  زخم هــای  و  دردهــا  مرهــم 

رهــا  آواره  و  تنهــا  کابــل،  کوچه هــای  در  را 

 . می کننــد

یکــی از شــب های کــه پولیــس در شــهر 

پشــت  از  را  او  اســت،  گشــت زنی  حــال  در 

دروازه ی یکــی از بیامرســتان های کابــل، پیــدا 

می کنــد. در ابتــدا، مســؤول گشــت زنی گــامن 

می کنــد کــه شــاید او مــرده باشــد، بعــد از 

اقدامــات اولیــه و معاینــات، در میابنــد کــه 

زنــده اســت؛ امــا از رسمــای شــدید بــه چنیــن 

ــل او را  ــس کاب ــت، پولی ــاده اس ــی افت وضعیت

بــرای تــداوی و تحقیــق انتقــال می دهــد. 

ــاد  ــی معت ــه او زن ــد ک ــه زودی، درمی یابن ب

و مســنی اســت. بهشــته 30ســال پیــش، 

بــا مــردی ازدواج منــود کــه پــی هــم از او، 

ــا آورده اســت.  ــه دنی ــن دخــر و پــر ب چندی

خشــونت های  مــورد  را  او  بارهــا  شــوهرش 

بی شــامر و وحشــیانه ی فیزیکــی و روانــی، 

قــرار داده اســت. پــس از ســال ها زندگــی 

مشــرک کــه دیگــر فرزنــدان او بــزرگ شــده، 

او  کرده انــد،  ازدواج  پرانــش  و  دخــران 

ــر،  ــه دیگ ــاال ک ــت. ح ــاد رو آورده اس ــه اعتی ب

ــوهرش از  ــد و ش ــده ان ــروس ش ــش ع دخران

دنیــا رفتــه اســت، پرانــش از او مراقبــت 

می کننــد؛ امــا بــه زودی، حوصلــه ی آن هــا 

نیــز از مراقبــت کــردن او رس مــی رود و دیگــر 

ــا، او را  ــد. بن ــه دارن ــته را نگ ــد بهش منی توانن

ــل،  ــن کاب ــفاخانه های معتادی ــی از ش ــه یک ب

در  و  می فرســتند  مراقبــت  و  درمــان  بــرای 

چهــل  بهشــته،  می شــود.  بســری  آن جــا 

ــم،  ــار ه ــک ب ــرای ی ــا ب ــه حت ــدون این ک روز ب

فرزندانــش از او عیــادت کنند، در شــفاخانه ی 

ــه از  ــل روز ک ــد از چه ــد. بع ــن می مان معتادی

پرانــش  دیگــر  می شــود،  مرخــص  بســر 

بــه حــال خــودش،  رساغ او نیامــده و او را 

رهــا می کننــد. بــا دشــواری و مشــقت های 

فــراوان، بهشــته راه خانــه اش را می یابــد و 

بــه خانــه مــی رود؛ امــا شــب بعــد کــه در خانــه 

بدخلقــی می کنــد، پرانــش او را می آورنــد 

و در پشــت دروازه ی یکــی از بیامرســتان های 

روانــی کابــل، رهــا می کننــد و بــدون تســلیم 

دادن او بــه شــفاخانه و یــا بســری کردنــش، 

از آن جــا می رونــد.

ماجــرای  شــنیدن  از  بعــد  کــه  پولیــس 

بــه  را  او  می گیــرد  تصمیــم  بهشــته، 

ــدی  ــدوه و ناامی ــا ان ــد، ب ــواده اش برگردان خان

ــر  ــدارم و به ــواده ی ن ــر خان ــد: »دیگ می گوی

ــرای گــرم  اســت، مــرا قطعــه قطعــه کنیــد و ب

شــدن تــان در بخــاری بســوزانید، حداقــل بــه 

همیــن درد خواهــم خــورد«.

ــانی  ــیامنی از کس ــأس و پش ــدی، ی ــا امی ن

ــزرگ کــرده و مشــقت شــان  ــا را ب ــه او آن ه ک

ــون او  ــت و اکن ــیده اس ــان و دل کش ــا ج را ب

و بی کســی، رهــا  تنهایــی  از  را در عاملــی 

ــه  ــرو رفت ــم های ف ــوان در چش ــد، می ت کرده ان

و میــان چروک هــای صورتــش دیــد.

)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(زندگی به رنگ زن

ناامیدی مادری از بی مهری فرزندانش
افسانه یاس

را  خاطره هایش  تلخ ترین  از  دوتا 

جمله ی  با  را  حرفش  می کند.  تعریف 

غمگینی رشوع می کند: »مگر می شود 

جنگ  از  خاطره ای  و  باشی  کابل  در 

باشی؟« نداشته 

باشنده ی شهر کابل  و  رضا علی زاده، 33 سال دارد 

جنگ  است،  ما  مشرک  تجربه ی  تنها  آن چه  است. 

است. متام حرف های که در مورد گذشته، حال و آینده 

می زنیم، تنها به یک نقطه ی تاریک می رسد و آن جنگ 

است.

از چاشت روز دوشنبه، دوم اسد 1395، تعداد  پس 

نفر  سه  زدند.  تظاهرات  به  دست  مردم،  از  کثیری 

تروریست، این تظاهرات را هدف قرار دادند که تنها یک 

که  کند  منفجر  را  خودش  همراه  مواد  توانست  مهاجم 

در نتیجه ی این انفجار، دست کم 80 تن، در ده مزنگ، 

مسیر  تغییر  به  اعراض  در  تظاهرات  این  کشته شدند. 

منتقل  کابل  به  بامیان  از  بود  قرار  که  بود  برق  انتقال 

مسیر  که  گرفت  تصمیم  افغانستان  حکومت  اما  شود؛ 

تظاهرات  این  در  که  کسانی  کند.  انتخاب  را  سالنگ 

بودند.  جوانان  اکرثا  بودند،  کرده  اشراک 

یکی از بدترین خاطرات رضا، در تاریخ دوم اسد رقم 

می خورد. او در چند مری این تظاهرات حضور داشته، 

به خودش آسیبی نرسیده؛ اما هنوز هم زخم های که بر 

روح و روان او خورده، به دوش می کشد. 

پایان  تظاهرات  اول  قسمت  شد،  انفجار  زمانی که 

تحصن  خیمه های  تا  می خواستند  مردم  و  بود  یافته 

پیش،  لحظه  چند  تا  که  بزرگی  جمعیت  از  کنند.  برپا 

شعارهای را برای عدالت خواهی رس می دادند، تکه های 

ماند. کسانی که  بر جا  و جوی های جاری خون،  گوشت 

در این حمله، جانشان را از دست دادند، بیشر جوانان 

دانش جو بودند. هشتاد آرزو و امیدی که در لحظه، پرپر 

شدند. مسؤولیت این حمله ی خونین را گروه تروریستی 

گرفت.  عهده  به  داعش 

کشورهای  از  داعش،  گروه  تروریستی  فعالیت های 

و  عراق  شامل  از  بزرگی  بخش های  و  شد  رشوع  عربی 

رشق سوریه را در کنرل خود گرفتند. فعالیت های این 

حمالت  و  رسید  نیز  افغانستان  به  آهسته  آهسته  گروه،  

که  کردند،  سازمان دهی  کشور،  این  در  را  خون باری 

یکی از خون بارترین این حمالت، حمله  ی تروریستی به 

بود.  روشنایی  جنبش  معرضان 

رضا می گوید: این زخم در متام تاریخ افغانستان تازه 

اجازه  دیگر  باید  که  هستیم  کسانی  ما  و  ماند  خواهد 

ندهیم این درد، بار دیگر تکرار شود و تا جایی برسد که 

شدت درد، روح ما را متالشی کند. 

افغانستان،  در  موجود  قومی  تبعیض های  از  رضا، 

در  انسان  که  رنج های  متام  با  او  است.  خسته  شدیدا 

افغانستان کشیده است، از صلحی حرف می زند که دیگر 

چیزی به نام تبعیض و تعصب های قومی در آن، جایی 

نداشته باشد. »چه خوب می شه صلحی داشته باشیم که 

بپذیرند.«  اقوام، زیر چر صلح، هم دیگر ره  متام 

فیضی،  حسین  حرف های  یاد  مرا  رضا  حرف های 

سال های  بیشر  که  ساله ی  پنجاه  مردی  می اندازد، 

عمرش را در مهاجرت، سپری کرده بود. او نیز خواهان 

صلحی بود که متام اقوام، بتوانند خود شان را در آیینه ی 

آن، ببینند. هامن گونه که تجربه های مشرک ما، جنگ 

است، آرزوهای ما برای صلح نیز یک سان است. صلحی 

که بتواند تفرقه و نفاق را از میان مردم افغانستان بردارد.

ده روز از امضای توافق نامه ی صلح امریکا با طالبان 

که  شد  امضا  حالی  در  توافق نامه،  این  می گذرد. 

افغانستان در بحرانی ترین وضعیتش قرار داشت. امضای 

توافق نامه، بسیاری از مردم را به آمدن صلح، امیدوار کرد 

آن ها گرفت.  از  را  امیدهای دیگر  بسیار  و هامن گونه، 

می گوید:  او  نیست.  طالبان  تغییر  به  باورمند  رضا، 

طالبان امروز با طالبانی که دیروز در افغانستان بودند، 

دیروز  از  قدرت مندتر  طالبان  امروز  دارند،  زیادی  فرق 

دارند.  نیز  را  خارجی  کشورهای  حامیت  و  است 

امریکا  میان  که  توافق نامه ی  منی کنم،  فکر  »مه 

در  صلح  آمدن  به  کمکی  بتواند  شد،  امضا  طالبا  و 

افغانستان بکنه. درست است، کشورهای که نفع شان در 

افغانستان است، منی گذارند که وضعیت در افغانستان، 

به بحرانی نشدن،  تا جایی  اونا  اما  بسیار بحرانی شوه؛ 

باشه.« شان  خود  نفع  که  مینت  اجازه 

دوباره ی  حضور  و  حکومت  در  طالبان  شدن  سهیم 

مردم  برای  را  زیادی  نگرانی های  افغانستان،  در  شان 

با آن هم، مردم تالش  اما  افغانستان، ایجاد کرده است؛ 

صلح  آمدن  برای  که  روزنه ای  کوچک ترین  به  می کنند 

بزنند.  چنگ  کند،  کمک 

روز  صلح،  پروسه ی  برای  مردم  نگرانی های  اوج  در 

دو  هر  عبدالله،  داکر  و  غنی  محمدارشف  دوشنبه، 

مراسم تحلیف برگزار کردند که این اتفاق، در کنار این که 

کشور را به سمت بحران سوق داد، نگرانی های مردم را 

داد. افزایش  نیز 

طالبان هیــچ گاه تغییر نمی کنند

هام همتا

صلح قچهویژه ی  طا

از کشورهای  فعالیت های تروریستی گروه داعش، 

عربی رشوع شد و بخش های بزرگی از شامل عراق 

و رشق سوریه را در کنرتل خود گرفتند. فعالیت های 

این گروه،  آهسته آهسته به افغانستان نیز رسید و 

سازمان دهی  کشور،  این  در  را  باری  خون  حمالت 

کردند، که یکی از خون بارترین این حمالت، حمله  ی 

تروریستی به معرتضان جنبش روشنایی بود. 

جنگ قیمت نفت عربستان- 
روسیه، لرزه هایی را به بازارهای 

جهانی وارد کرده است

ویروس، نگرانی نفت از 
بازارهای شکننده

چین، الگویی برای مبارزه با 
ویروس کرونا است



   
20

20
س 

ار
 م

11
   

   
   

   
 13

98
ت 

حو
 2

1  
   

   
   

ه  
نب

ش
ار

چه
     

   
   

   
   

   
19

9 
ره

ام
ش

   
   

   
   

ل  
او

ل 
سا

w
w

w.
su

bh
ek

ab
ul

.c
om

مســؤوالن وزارت صحــت، تأییــد می کننــد کــه دو مــورد 

مثبــت ویــروس کرونــا، در ســمنگان و یــک مــورد مثبــت دیگــر 

در هــرات ثبــت شــده اســت.

وحیداللــه مایــار، ســخن گوی وزارت صحت، بــه روزنامه ی صبح 

کابــل می گویــد کــه نتیجــه ی آزمایــش دو مــورد ویــروس کرونــا در 

ســمنگان و یــک مــورد دیگــر در هــرات، مثبــت بــوده اســت.

ــی  ــار مجموع ــورد، آم ــه م ــن س ــت ای ــا ثب ــه ی او، ب ــه گفت ب

افــراد مبتــال بــه ویــروس کرونــا در افغانســتان، بــه هفــت مــورد 

رســیده اســت.

بــرای نخســتین بــار، حــدود دو هفتــه پیــش، وزارت صحــت 

از ثبــت نخســتین مــورد مثبــت ویــروس کرونــا در والیــت هــرات 

خــرب داده بــود. از ســویی هــم، چنــد روز پیــش، وزارت صحــت 

اعــالم کــرد کــه نتیجــه ی آزمایــش ســه مــورد ویــروس کرونــا در 

والیــت هــرات، مثبــت بــوده اســت.

مــوارد مثبــت بــه ویــروس کرونــا، در افــرادی مشــاهده شــده کــه در 

جریــان یــک مــاه، بــه ایران، به ویژه شــهر قُم این کشــور ســفر داشــته اند.

ــا ایــن حــال، مقام هــای وزارت صحــت، تأکیــد می کننــد  ب

کــه آمادگی هــای الزم بــه منظــور مبــارزه بــا ویــروس کرونــا در 

افغانســتان، روی دســت گرفتــه شــده اســت.

از ســویی هــم، دولــت افغانســتان مبلــغ 25 میلیــون دالــر 

امریکایــی را بــه منظــور مبــارزه بــا ویــروس کرونــا در ایــن 

ــت. ــاص داده اس ــور، اختص کش

مناینــده ی ویــژه ی وزارت خارجــه ی امریــکا در امــور صلــح 

ــر  افغانســتان، از اظهــارات اخیــر محمــدارشف غنــی مبنــی ب

تبادلــه ی زندانیــان، اســتقبال کــرده اســت.

روز سه شــنبه )20 حــوت( در  زملــی خلیــل زاد، صبــح 

برگــه ی تویــرش نوشــت: »ایــن کــه آقــای غنــی گفتــه اســت 

ــه ی  ــرای تبادل ــه ب ــا زمین ــرد ت ــد ک ــادر خواه ــی ص ــه فرمان ک

شــامر قابــل مالحظــه ای از زندانیــان فراهــم شــود و تشــکیل 

گســرده  حامیــت  بــا  ملــی  مذاکره کننــده ی  تیــم  یــک 

را رهــربی خواهــد کــرد، ســبب ایجــاد تحــرک بــه ســوی 

می شــود.« بین االفغانــی  مذاکــرات 

از  پــس  روز دوشــنبه )19 حــوت(  غنــی،  محمــدارشف 

ــه  ــتان، ب ــت افغانس ــه حکوم ــت ک ــف، گف ــم تحلی ادای مراس

چوکاتــی دســت یافتــه کــه بــا آزادی زندانیــان طالــب، میــزان 

خشــونت ها کاهــش خواهــد یافــت. او افــزود کــه بــه زودی، در 

ــی را صــادر خواهــد کــرد. ــن مــورد فرمان ای

ــی  ــکالت سیاس ــه مش ــل زاد، ب ــی خلی ــال، زمل ــن ح ــا ای ب

آقــای  اســت.  کــرده  اشــاره  نیــز  عبداللــه  و  غنــی  میــان 

ــه  ــی و عبدالل ــدارشف غن ــه محم ــت ک ــته اس ــل زاد، نوش خلی

ــان بخشــیدن  ــه منظــور پای ــه، واضــح ســاخته اند کــه ب عبدالل

بــه بحــران سیاســی، بــرای گفت وگــو آماده انــد و صلــح بــرای 

آن هــا اولویــت دارد.

ــته را رصف  ــه ی گذش ــر هفت ــن بیش ــت: »م ــزوده اس او اف

ــه، در  ــه عبدالل ــی و عبدالل ــا محمــدارشف غن مســاعی کــرد ت

ــه  ــا ب ــد. م ــق کنن ــر تواف ــع و فراگی ــت جام ــک حکوم ــورد ی م

ــم داد.« ــه خواهی ــود ادام ــک خ کم

ــرف،  ــن ط ــه ای ــد روز ب ــه از چن ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ســفیران  از  شــامری  و  خلیــل زاد  زملــی  تالش هــای 

کشــورهای اروپایــی بــرای متقاعــد کــردن محمــد ارشف 

انداخــنت  تعویــق  بــه  بــرای  عبداللــه  عبداللــه  و  غنــی 

ــه نتیجــه ای نرســید و  مراســم تحلیــف ادامــه داشــت، امــا ب

رسانجــام، هــر دو روز دوشــنبه )19 حــوت( مراســم تحلیــف 

ــد. ــا آوردن ــه ج ب

ــرده  ــد ک ــکا، تأکی ــده ی امری ــاالت متح ــه ی ای ــر خارج وزی

اســت کــه کشــورش، مخالــف ایجــاد هــر گونــه حکومــت 

مــوازی در افغانســتان اســت.

مایــک پومپئــو، بامــداد روز سه شــنبه )20 حــوت( بــه وقــت 

افغانســتان، در برگــه ی تویــرش نوشــت کــه ایــاالت متحــده ی 

امریــکا، تنهــا از حکومــت یک پارچــه و مســتقل در افغانســتان 

ــد. پشــتیبانی می کن

او افــزوده اســت کــه امریــکا، بــا ایجــاد حکومــت مــوازی و 

ــرای حــل اختالفــات سیاســی، مخالــف  ــا اســتفاده از زور، ب ب

اســت.

آقــای پومپئــو، تأکیــد کــرده اســت کــه ایجــاد دولــت 

همه شــمول، راه بهــری بــرای رســیدن بــه صلــح اســت.

ایــن در حالــی اســت کــه از چنــد روز بــه ایــن طــرف، 

تالش هــای زملــی خلیــل زاد بــرای متقاعــد کــردن محمــدارشف 

غنــی و عبداللــه عبداللــه بــه منظــور بــه تعویــق انداخــنت 

مراســم تحلیــف ادامــه داشــت، امــا بــه نتیجــه ای نرســید و هــر 

ــد. ــاد کردن ــاداری ی ــوگند وف ــوت( س ــنبه )19 ح دو روز دوش

بــه  عبداللــه،  عبداللــه  و  غنــی  محمــدارشف  هرچنــد 

ــا هــر  ــد، ام ــه جــا آورده ان ــف ب ــان مراســم تحلی ــه ی هم زم گون

ــد کــه هنــوز هــم آمــاده ی  ــه ی غیرمســتقیم گفته ان ــه گون دو ب

مذاکره انــد تــا چالش هــای سیاســی شــان، حــل شــود.

محمــدارشف غنــی، در ســخرنانی خــود، از رقیب هــای 

سیاســی اش خواســت تــا بــا او یــک جــا شــده و بــه افغانســتان 

خدمــت کننــد. او تأکیــد کــرد: »پایــان رونــد انتخابــات، غلبــه 

ــد  ــن رون ــر دسیســه ها و توطئه هــا اســت. هیــچ کســی در ای ب

ــه انــدازه ی تــوان در تحکیــم  نباختــه اســت؛ بلکــه هــر یــک ب

مــردم ســاالری نقــش ادا کردیــم.«

عبداللــه عبداللــه نیــز، در ســخنانی، تأکیــد کــرد کــه بارهــا 

ــت او  ــا درخواس ــد، ام ــو کن ــی گفت وگ ــا غن ــت ت ــته اس خواس

ــه، گفــت کــه همیشــه آمــاده ی  رد شــده اســت. آقــای عبدالل

وحــدت  بــرای  و  اســت  غنــی  محمــدارشف  بــا  گفت وگــو 

ــور. ــن کش ــیم ای ــه تقس ــد؛ ن ــتان کار می  کن افغانس

در آســتانه ی آغــاز گفت وگوهــای مســتقیم میــان دولــت 

افغانســتان و طالبــان، پنــج زن در پایتخــت، در یــک حرکــت 

اعراضــی، خواهــان تأمیــن حقــوق زنــان در مذاکــرات صلــح 

شــدند.

حرکــت  حــوت(   20( سه شــنبه  روز  صبــح  زنــان،  ایــن 

اعراضی شــان را آغــاز کردنــد و در رسک پانزدهــم وزیرمحمــد 

عبدالحــق،  چهارراهــی  مســعود،  چهارراهــی  اکربخــان، 

بــا  ریاســت جمهوری،  ارگ  نزدیکــی  و  زنبــق  چهارراهــی 

اســتفاده از پوشــش چــادری، قــدم زدنــد.

ــب،  ــعارهای »طال ــا ش ــز ب ــی را نی ــان، پالکاردهای ــن زن ای

مــن تــو را می بخشــم اگــر دیگــر قتــل نکنــی«، »طالــب، 

ــب،  ــی«، »طال ــران نکن ــر وی ــر دیگ ــم اگ ــو را می بخش ــن ت م

ــب،  ــی«، »طال ــار نکن ــر انفج ــر دیگ ــم اگ ــورا می بخش ــن ت م

مــن تــو را می بخشــم اگــر انتحــار نکنــی« و »طالــب مــن 

تــو را می بخشــم اگــر سنگ ســار نکنــی«، بــا خــود حمــل 

می کردنــد.

ــه  ــت. او ب ــرض اس ــان مع ــی از زن ــتعار یک ــام مس ــا، ن روی

روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد: »حرکــت خودجــوش اســت 

ــی  ــره ی کس ــا چه ــود و ی ــرده ش ــام ب ــی ن ــتیم از کس و نخواس

ــم. مــا افــرادی اســتیم  مشــخص شــود کــه چــه کســانی بودی

کــه هشــتگ #صدای من کجاســت را آغــاز کردیــم.«

ــای  ــارچ، گفت وگوه ــم م ــود در ده ــرار ب ــه ی او، ق ــه گفت ب

بین االفغانــی آغــاز شــود و از ســویی هــم، قــرار بــود در همیــن 

را  آزادی زندانیــان طالــب  روز، محمــدارشف غنــی فرمــان 

امضــا کنــد؛ بــه همیــن دلیــل، آن هــا ایــن حرکــت اعراضــی را 

ــا نشــان بدهنــد کــه منی خواهنــد دیگــر  ــد ت ــدازی کردن راه ان

ــادری  ــاری چ ــه ی اجب ــه گون ــان ب ــه زن ــیاهی ک ــه دوران س ب

برگردنــد. می پوشــیدند، 

ــان،  ــت طالب ــیاه حاکمی ــای س ــد: »در روزه ــا، می افزای روی

ــق  ــا ح ــد و حت ــروم بودن ــتان، مح ــردم افغانس ــام م ــان و مت زن

اســتفاده از آزادی هــای فــردی خــود را نداشــتند. صدایــی کــه 

ــت.  ــتان اس ــردم افغانس ــام م ــدای مت ــم، ص ــد کردی ــروز بلن ام

ــر  ــد نف ــی چن ــای سیاس ــی بازی ه ــد قربان ــردم منی خواهن م

ــه  ــد ک ــان، می خواهن ــژه زن ــه وی ــتان، ب ــردم افغانس ــوند. م ش

حــق و حقوق شــان در مذاکــرات صلــح در نظــر گرفتــه شــود.«

ایــن زنــان، بــا اســتفاده از چادری هــای رنگارنــگ و بــا 

ســمبول هایی همچــون شــالق، مبــب، نارنجــک، تفنــگ و 

ــا اســتفاده از آن دســت  ــان در گذشــته ب ــراد طالب ــرب کــه اف ت

ــراض  ــاری اع ــت ج ــه وضعی ــبت ب ــد، نس ــت می زدن ــه جنای ب

ــد. کردن

رویــا می گویــد کــه اگــر صــدای آن هــا شــنیده نشــود، 

دامنــه ی اعــراض شــان گســرش خواهــد یافــت.

ــه اعــراض زده انــد کــه  ایــن زنــان، در حالــی دســت ب

قــرار اســت پــس از تبادلــه ی زندانیــان طالــب و حکومــت 

آغــاز  طــرف  دو  میــان  مســتقیم  مذاکــرات  افغانســتان، 

شــود.

کمیســیون مســتقل حقــوق بــر، تأکیــد کــرده اســت کــه تا 

ــا  ــش ها و نگرانی ه ــه پرس ــنی ب ــخ روش ــه پاس ــون، هیچ گون کن

در مــورد تبادلــه ی زندانیــان میــان دولــت افغانســتان و گــروه 

طالبــان، دریافــت نکــرده اســت.

نــر  بــا  حــوت(   20( سه شــنبه  روز  کمیســیون،  ایــن 

اعالمیــه ای گفتــه اســت، در حالــی کــه اتخــاذ تدابیــری بــرای 

ــت،  ــح رضوری اس ــای صل ــد گفت وگوه ــامد در رون ــاد اعت ایج

ــاره ی تبادلــه ی  ــه پرســش ها و نگرانی هــا درب هیــچ پاســخی ب

ــت نشــده اســت. ــان دریاف زندانی

ــا  ــدار ب ــل زاد، در دی ــی خلی ــت: »زمل ــده اس ــه آم در اعالمی

ــه   ی  ــت نام ــر، دریاف ــوق ب ــتقل حق ــیون مس رییــس کمیس

ــا،  ــی طرف ه ــا متام ــرده؛ ام ــد ک ــیون را تأیی ــاده کمیس رسگش

ــان،  ــه ی زندانی ــف تبادل ــاره ی جنبه هــای مختل پرســش ها درب

ــته  اند .« ــخ گذاش ــس از آزادی را بی پاس ــه ی پ ــه مرحل از جمل

کمیســیون مســتقل حقــوق بــر، تأکیــد کــرده اســت کــه 

ــا  ــود ب ــی خ ــه دادخواه ــان، ب ــه ی زندانی ــد تبادل ــول رون در ط

ــه  ــتان ادام ــهروندان افغانس ــی ش ــوق متام ــن حق ــدف تأمی ه

خواهــد داد و از متامــی طرف هــا می خواهــد کــه در ایــن 

ــند . ــخ گو باش ــردم  پاس ــه م ــد و ب ــل کنن ــفاف عم ــورد، ش م

ایــن کمیســیون، در ســیزدهم مــاه حــوت، در نامــه ای، 

ــتان،  ــت افغانس ــان و دول ــکا، طالب ــده ی امری ــاالت متح از ای

ــه ی  ــاره ی تبادل ــردم در ب ــش های م ــه پرس ــا ب ــود ت ــته ب خواس

ــد. ــه کنن ــخ ارائ ــان، پاس زندانی

در نامــه ی کمیســیون مســتقل حقــوق بــر، در بــاره ی 

مــواردی هم چــون دسرســی قربانیــان بــه عدالــت، طــی مراحــل 

قانونــی زندانیــان، تأییــد هویــت زندانیــان، نظــارت و برنامه هــای 

ــود. ــده ب ــرح ش ــش هایی مط ــا، پرس ــس از آزادی آن ه پ

ــش های  ــه پرس ــود ک ــده ب ــیون، آم ــن کمیس ــه ی ای در نام

مطــرح شــده، بــه متامــی شــهروندان و جامعــه ی مدنــی، 

ــورد  ــی را در م ــات اساس ــه اطالع ــی ب ــل و دسرس ــکان تأم ام

کمیســیون،  ایــن  هم چنــان،  می دهــد.  زندانیــان  رهایــی 

بــرای  اطالعــات،  بــه  دسرســی  کــه  بــود  کــرده  تأکیــد 

مروعیــت رونــد و هم چنــان صلــح پایــدار، بســیار مهــم اســت 

و طرف هــای درگیــر، بایــد بــه ایــن پرســش ها پاســخ بدهنــد.

ایــاالت متحــده ی امریــکا، رونــد خــروج تدریجــی رسبــازان 

امریکایــی از افغانســتان را آغــاز کــرده اســت.

در  امریکایــی  نیروهــای  ســخن گوی  لگــت،  ســانی 

افغانســتان، گفتــه اســت کــه بــر اســاس اعالمیــه ی مشــرک 

ــه  ــته ب ــروج وابس ــد »خ ــتان، رون ــکا و افغانس ــای امری دولت ه

ــت. ــده اس ــاز ش ــور، آغ ــن کش ــازان ای ــط« رسب رشای

او افــزوده اســت کــه در جریــان 135 روز، تعــداد رسبــازان 

امریکایــی در افغانســتان، بــه 8۶00 نفــر خواهــد رســید.

از ســویی هــم، مــارک اســپر، وزیــر دفــاع ایــاالت متحــده ی 

تدریجــی  رونــد خــروج  کــه  اســت  کــرده  تأکیــد  امریــکا، 

ــام  ــو انج ــازمان نات ــا س ــی ب ــی، در هامهنگ ــای امریکای نیروه

ــد. ــد ش خواه

امریــکا و  ایــاالت متحــده ی  توافق نامــه ی صلــح میــان 

طالبــان، در دهــم حــوت توســط زملــی خلیــل زاد و مــال 

بــرادر، در قطــر بــه امضــا رســید. بــا امضــای ایــن توافق نامــه، 

ــتان،  ــی از افغانس ــای خارج ــی نیروه ــروج تدریج ــه ی خ زمین

ــد. ــم ش فراه

حــدود  امریــکا،  متحــده ی  ایــاالت  حــارض،  حــال  در 

ایــن  بــر اســاس  و  افغانســتان دارد  13 هــزار رسبــاز در 

مــاه،  نیــم  و  چهــار  جریــان  در  اســت  قــرار  توافق نامــه، 

ــر  ــه 8۶00 نف ــن کشــور، ب ــی در ای ــازان امریکای شــامر رسب

کاهــش یابــد.

ــرا«،  ــا »ات ــی ی ــات مخابرات ــم خدم ــؤوالن اداره ی تنظی مس

می گوینــد کــه پنــج رشکــت مخابراتــی، بــه دلیــل پاییــن 

ــارد  ــغ 1.2 میلی ــان مبل ــات مخابراتی ش ــت خدم ــودن کیفی ب

افغانــی جریمــه ی نقــدی شــده اند.

بــالل هاشــمی، معــاون مالــی و اداری اداره ی اتــرا، روز 

دولــت  حســاب دهی  برنامــه ی  در  حــوت(   20( سه شــنبه 

بــه ملــت، گفــت کــه رشکت هــای مخابراتــی مکلف انــد تــا 

خدمــات مخابراتــی شــان را بــر اســاس جوازهــای صــادر شــده 

ــد. ــد ش ــه خواهن ــر آن، جریم ــد؛ در غی ــار کنن عی

ــن  ــل پایی ــه دلی ــی، ب ــت مخابرات ــج رشک ــه پن ــزود ک او اف

افغانــی  میلیــارد  بــودن کیفیــت خدمــات مخابراتــی 1.2 

شــده اند. نقــدی  جریمــه ی 

ایــن در حالــی اســت کــه شــهروندان افغانســتان، همــواره بــا 

انتقــاد از کارکــرد رشکت هــای مخابراتــی، ایــن رشکت هــا را متهــم 

بــه دزدی کریدت هــای  شــان بــه  شــکل سیســتامتیک کرده   انــد.

از یــک ســال بــه ایــن طــرف، کاربــران فضــای مجــازی، بــا 

ــد  ــت؟(، تأکی ــوان )#اترا_کجاس ــر عن ــتگی زی ــدازی هش راه ان

ــه  ــه ی خودرسان ــه گون ــی ب ــای مخابرات ــه رشکت ه ــد ک می کنن

ــن  ــرده و ای ــال ک ــان را فع ــیمکارت  ش ــته های س ــکش بس پیش

گونــه کردیت کارت هــای شــان دزدی می شــود.

ــد کــه اســتفاده ی  ــای هاشــمی، می گوی ــن حــال، آق ــا ای ب

غیــر محــدود از جمرهــا توســط مراجــع دولتــی، نیروهــای 

ــی  ــایت های مخابرات ــب س ــخاص، تخری ــراد و اش ــی، اف خارج

شــبکه ی  نبــود  مســلح،  مخالفیــن  توســط  فایــرب  قطــع  و 

فایربنــوری دومــی رشکت هــای مخابراتــی و محدودیــت در 

بــودن  پاییــن  عوامــل  از  اضافــی،  فریکانســی های  توزیــع 

کیفیــت خدمــات مخابراتــی در افغانســتان اســت.

ــه گفتــه ی او، در نتیجــه ی نظــارت و کنــرل پروســه ی ثبــت و  ب

راجسریشن سیم کارت ها در مارکیت، در مجموع، مبلغ 12میلیون 

افغانــی جریمــه ی نقــدی بــاالی دو رشکــت مخابراتی متخلــف وضع 

شــده و37 رشکــت فروشــنده ی ســیم کارت ها به گونــه ی مجموعــی 

19.3 میلیــون افغانــی جریمــه ی نقــدی شــده اند.

ــرز، گــزارش داده اســت کــه محمــدارشف  خربگــزاری روی

غنــی، فرمــان آزادی یــک هــزار زندانــی طالــب را صــادر 

ــرد. ــد ک خواه

رویــرز، دوشــنبه شــب )19 حــوت(، بــه نقــل از پنــج منبــع 

در حکومــت افغانســتان، گــزارش داده اســت کــه آقــای غنــی، 

فرمــان آزادی یــک هــزار زندانــی طالــب را در جریــان هفتــه ی 

جــاری، صــادر می کنــد.

در گــزارش، آمــده اســت کــه ایــن فرمــان، بــه منظــور ایجــاد 

زمینــه بــرای آغــاز مذاکــرات بین االفغانــی صــادر خواهــد شــد.

از ســویی هــم، دو منبــع، بــه خربگــزاری رویــرز گفته انــد، 

زندانیانــی کــه ســن شــان بــاالی 50 ســال باشــد، شــامل ایــن 

فرمــان خواهنــد شــد.

ایــن تصمیــم، ســاعاتی پــس از مراســم تحلیــف آقــای غنــی 

گرفتــه شــده اســت.

محمــدارشف غنــی، روز دوشــنبه )19 حــوت( پــس از ادای 

ــت  ــی دس ــه چوکات ــتان، ب ــت افغانس ــف، حکوم ــم تحلی مراس

یافتــه کــه بــا آزادی زندانیــان طالــب، میــزان خشــونت ها 

ــر  ــزم را ب ــف تروری ــا تعری کاهــش خواهــد یافــت. او گفــت: »م

اســاس منافــع امنیتــی افغانســتان انجــام می دهیــم، اگــر 

قــرار اســت صلــح بــا طالبــان مانــع داعــش نشــود و ایــن گــروه 

بی معنــا و بی ریشــه در جامعــه ی مــا مــردم را قتــل عــام کنــد، 

ــود؟« پــس نیــاز داریــم بپرســیم ابعــاد صلــح چــه خواهــد ب

پیــش از ایــن، گــروه طالبــان درخواســت کــرده بــود تــا پنــج 

هــزار زندانــی طالــب بــا یــک هــزار زندانــی دولــت افغانســتان 

تبادلــه شــوند؛ امــا محمــدارشف غنــی، تأکیــد کــرده بــود کــه 

آزادی زندانیــان، تنهــا می توانــد جــز آجنــدای مذاکــرات صلــح 

باشــد.

از ســویی هــم، ســخن گوی دفــر سیاســی طالبــان در 

ــزار  ــج ه ــتی از پن ــروه، فهرس ــن گ ــه ای ــت ک ــه اس ــر، گفت قط

هیــچ  و  ســپرده  امریــکا  متحــده ی  ایــاالت  بــه  را  زندانــی 

ــاهین،  ــهیل ش ــد. س ــل کاری کن ــد در آن جع ــی منی توان کس

ــرش نوشــت: »در  ــه ی توی ــوت( در برگ روز سه شــنبه )20 ح

منی توانــد  کســی  ســپرده ایم،  امریــکا  بــه  کــه  فهرســتی 

ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــا ای ــط م ــی از رشای ــد. یک ــل کاری کن جع

ــا در  ــوند، ی ــلیم داده ش ــا تس ــه م ــت ب ــک دش ــان، در ی زندانی

زندان هــا از ســوی هیــأت مــا تصدیــق شــوند.«

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 $
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آمار مبتالیان به کرونا 
در افغانستان به هفت نفر رسید

رویرتز: غنی فرمان آزادی هزار زندانی طالب
را صادر می کند

کمیسیون حقوق برش: متام طرف ها در راستای 
تبادله ی زندانیان شفاف عمل کنند

خروج نیروهای امریکایی
 از افغانستان آغاز شد

اداره ی اترا: 
پنج رشکت مخابراتی جریمه ی نقدی شدند

زملی خلیل زاد: تبادله ی زندانیان زمینه را برای 
مذاکرات بین االفغانی فراهم می کند

امریکا با ایجاد حکومت موازی در افغانستان 
مخالفت کرد

زنان چادری پوش به طالبان: 
می بخشمت اگر سنگ سارم نکنی
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یادداشت رسدبیر: این مقاله بخشی از مجموعه ی ویژه ی 

باید طوری  مقاله  این  ما است.  و معضالت«  »پیش بینی ها 

فربوری  در  را  آن  کند  احساس  خواننده  که  شود  خوانده 

می خواند.  2023

به  افغانستان،  صلح  توافق نامه ی  برای  مذاکره  وجود  با 

از آن توافق نامه می گذرد،  نظر می آید اکنون که سه سال 

توافق نامه ی رییس جمهور ترامپ نتایج کمی داشته است. 

رییس جمهور  تالش  مانند  هم  ارشف غنی  رییس جمهور 

نجیب الله برای کنرل بر کشور پس از خروج شوروی سابق 

بیشر  در  محدودی  تسلط   ،1989 سال  در  افغانستان  از 

ادامه  افغانستان  بی ثباتی در رسارس  و  دارد  مناطق کشور 

است.  بوده  افزایش  به  رو  هم  طالبان  دشمنی  و  داشته 

بیش از یک سال قبل، گفت وگوها میان دولت افغانستان 

و طالبان از میان رفت و منجر به تشدید جنگ، به ویژه در 

رشق و جنوب کشور شد. اکنون افغانستان بار دیگر شبیه 

یک مجمع الجزایر تصادفی است که در آن، تسلط طالبان 

بر روستاها و مناطق روستایی، با کنرل دولت بر جاده های 

برابری می کند. اصلی و شهرهایی مانند کابل و کندهار 

در  طالبان  با  متحده  ایاالت  صلح  توافق نامه ی  از  پس 

شد؛  بیشری  جنگ  به  محکوم  افغانستان   ،2020 سال 

از چهار دهه جنگ رنج  این کشور  آن  هم در رشایطی که 

سال  زمستاِن  صلح  توافق نامه ی  حقیقت،  در  می بُرد. 

پیش  از  پیروزی  بلکه یک  نبود،  توافق صلح  یکی   ،2020

طرح شده ی سیاسی بود که به ترامپ اجازه داد، پیش از 

کند  ادعا  ریاست جمهوری،  سمت  در  دوباره اش  انتخاب 

به  قادر  اوباما  بی پایانی خامته داد که دولت  به جنگ  که 

توافق نامه،  آن  برجسته ی  قسمت  نبود.  آن  به  دادن  پایان 

خروج تدریجی ایاالت متحده از کشور در بدل قطع رابطه ی 

بود.  القاعده  مانند  تروریستی  سازمان های  با  طالبان 

طالبان هم چنان ضامنت کرده بودند که افغانستان پناه گاه 

شد. نخواهد  تروریستان  برای  امنی 

هامن  از  دادند،  تن  آن  به  طالبان  که  امتیازی  اولین 

رهربی  یک  طالبان  گروه  چه  گر  بود.  مشکوک  نخست 

در  سازمان  این  کادرهای  اما  دارد؛  شورا  شکل  در  مرکزی 

و  محلی  فرِد  به  منحرص  تصامیم  پاکستان،  و  افغانستان 

راهربدی خود شان را می گیرند و اغلب وابسته به شبکه های 

آن ها  از  بسیاری  که  شبکه هایی  استند؛  پشتیبانی  محلی 

از  بسیاری   ،2019 سال  در  است.  ارتباط  در  القاعده  با 

حمالت بر سنگرهای طالبان ثابت کرد که مأموران القاعده 

نیز در هامن پاسگاه ها حضور داشته اند. تعجبی ندارد که 

حمالت سال 2022 و امسال 2023 نیز نشان گر اتفاقات 

است. بوده  مشابهی 

امتیاز دوم طالبان مبنی بر جلوگیری از فعالیت تروریسم 

بین املللی نیز به همین ترتیب مشکوک بود. تحریک طالبان 

پاکستان، شاخه ای از این گروه که ریشه در مناطق قبیله ای 

فدرال پاکستان دارد، از رهربی طالبان در افغانستان جدا 

در  گروه  این  دارد.  القاعده  با  نزدیک تری  روابط  و  شده 

بین املللی  تروریستی  حمله ی  چندین  به  اقدام  گذشته 

ناکام  مبب گذارِی  مسؤول  پاکستانی  طالبان  است.  کرده 

سال 2010 در میدان تایمز نیویورک بودند که می توانست 

منجر به تلفات گسرده ای شود. با وجود این که این گروه 

ابتدا در سال 2014 به چندین جناح تقسیم شد، تحریک 

طالبان پاکستان هنوز هم به جنگ علیه نیروهای امنیتی 

پاکستان ادامه می دهد و ارتباط نزدیکی با شاخه ی القاعده 

در شبه قاره ی هند دارد.

رصیح  و  اولی  رشط  دو  احتامل  عدم  به  توجه  با 

توافق نامه ی صلح، تعجبی ندارد که طالبان سومین رشط 

برای  تالش  و  بین االفغانی  گفت وگوهای  به  شدن  وارد  که 

برای  جنگ  اند.  گذاشته  کنار  نیز  را  بود  دولت  با  آشتی 

مدت کوتاهی متوقف شده بود؛ اما در سال 2021، زمانی 

و پیرفتی نداشت، آتش بس نقض  کُند شد  که مذاکرات 

بار دیگر درگیر چندین سلسله خشونت شد.  شد و کشور 

امریکا جسور شده  بر  پیروزی ظاهری شان  از  که  طالبان 

بودند، خواستار سهمی از قدرت در یک افغانستان متحد 

شدند که دولت غنی حارض به تن دادن به آن نبود. طالبان 

که مطمنئ بودند می توانند خواست های شان را بر کشور 

قاچاق  به  و  گرفتند  رس  از  را  شان  شورش  کنند،  تحمیل 

به  حمله  دولت،  امنیتی  نیروهای  به  زدن  کمین  هروئین، 

روستاها و جاسازی مبب های کنار جاده ای، ادامه دادند. 

ایاالت  اطالعاتی  جامعه ی  توسط  موضوع  این  چه  گر 

متحده تأیید نشده است؛ اما برخی از کارشناسان بر این 

باور اند که سازمان اطالعات نظامی پاکستان )آی اس آی( 

است.  گرفته  رس  از  را  خود  طالب  مشریاِن  از  حامیتش 

و  ندارد  باکی  متحده  ایاالت  نظامی  حضور  از  پاکستان 

هندوستان،  و  افغانستان  دولت های  دوستانه ی  روابط  از 

است. ناراحت 

برای فعال، دولت همیشه فاسد و بی کفایت غنی به کمک 

غرق  هنوز  و  می کند  شنا  آب  روی  امریکا  مالحظه ی  قابل 

نشده است؛ کمکی که قسمت بزرگ آن به جای مرصف در 

بخش های بسیار رضورِی توسعه ی آموزش، زیرساخت ها یا 

صنعت، رصِف ارتش این کشور می شود که هر روز قدرتش را 

بیشر از دست می دهد. برای یک آینده ی قابل پیش بینی، 

هیچ کدام از دو طرف قدرتی برای یک پیروزی قاطع ندارد. 

تسلط  بزرگ  شهرهای  بر  تنهایی  به  منی توانند  طالبان 

برابری  افغانستان  ارتش  سنتی  نیروی  با  و  باشند  داشته 

کنند. در سوی دیگر، ارتش کشور، نه ابزار مورد نیاز برای 

فشار  اهرم  نه  و  دارد  را  مؤثر ضدشورش گری  عملیات  آغاز 

پناه گاه های  در  طالبان  با  شدن  جنگ  وارد  برای  سیاسی 

از  این گروه در مناطق قبلیه ای پاکستان. رصف نظر  امن 

دست  به  را  افغانستان  خاک  از  مقدر  چه  طالبان  که  این 

حتا  عالقه ای،  هیچ  امریکا  رییس جمهور  و  مردم  می آورند، 

مسائل  درگیر  دوباره  تا  ندارند  هم  کوتاه  زمان  یک  برای 

 2020 سال  در  بهر  توافق نامه ی  یک  شوند.  افغانستان 

می توانست شامل تعداد کمی از نیروهای امریکایی حافظ 

صلح باشد تا مطمنئ می شدیم که گفت وگوها میان طالبان 

و دولت افغانستان از هم منی پاشد و در صورت از رسگیری 

قابل توجه جنگ، نیازی به دخالت مجدد منی بود.

سقوط  با  که   1991 سال  در  نجیب  سقوط  برخالف 

افغانستان  به  خارجی  کمک های  متامی  قطع  و  شوروی 

حامیت  مورد  که  افغانستان  دولِت  یافت،  بیشری  رسعت 

ادامه خواهد داد؛  به دریافت کمک  امریکا است، احتامال 

هامن قدری که هزینه های ارتشش را بپردازد و خود را رس پا 

نگه دارد، نه این که بتواند به طور کافی به دنبال پروژه های 

غنی  که  زمانی  تا  برود.  صلح،  به  رسیدن  برای  توسعه ای 

باعث  که  اساسی ای  رشایط  به  نتوانند  آینده  دولت های  و 

تحریک مردم به انزجار از دولت می شود، رسیدگی کنند؛ 

مردم  نارضایتی  از  می دهند،  ادامه  پیروی  به  طالبان 

سوءاستفاده می کنند و خود را به عنوان یک بدیل مروع 

کرد. خواهند  معرفی 

صلحی برای افغانستان در کار نیست
نویسنده: دایالن جانسون – چارجد افرز

مرتجم:مهدی غالمی
هامن  از  دادند،  تن  آن  به  طالبان  که  امتیازی  اولین 

رهربی  یک  طالبان  گروه  چه  گر  بود.  مشکوک  نخست 

سازمان  این  کادرهای  اما  دارد؛  شورا  شکل  در  مرکزی 

فرِد  به  منحرص  تصامیم  پاکستان،  و  افغانستان  در 

محلی و راهربدی خود شان را می گیرند و اغلب وابسته 

که  شبکه هایی  استند؛  پشتیبانی  محلی  شبکه های  به 

است.  ارتباط  در  القاعده  با  آن ها  از  بسیاری 


