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چشمانداز پایان دادن به تنشهای افغانستان هیچگاه
بهصورت عمیق مورد کنکاش قرار نگرفته است ،حتا چند ماه
پس از آغاز مذاکرات صلح اکنون این روند دچار رویکرد جدید
سیاسی شده است.
دالیل متفاوتی اشاره میکند که طالبان به موضوعاتی که
در توافقنامه دوحه تعهد کردهاند ،هیچ نوع پایبندی نشان
منیدهند ،این گروه به خشونتها ادامه داده و از آتشبس...
برگردان
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طالباندرچنگپاکستان
و کارت سبز غنی به ایران

کابل؛ شهر جنسیتزده

نابرابریهای اجتماعی؛
منشا دشنامهای رکیک جنسیتی

همزمان با شروع دور دوم گفتوگوهای صلح ،رییسجمهوری افغانستان میگوید که میخواهد قدرت را
از راه قانونی آن به جانشین منتخب تحویل دهد .به گفتهی او ،این کار برای ارج گذاشتن به قربانیهای
غیرنظامی ،فعاالن و سایر شهروندان حایز اهمیت است2 ...

برای خرید کفش در یکی از قسمتهای شلوغ
شهر قدم برمیدارم .کنار جاده پر است از
دستفروشانی که هرکدام یا جار میزدند و یا
بلندگوی کوچکی در کنار کراچیشان نصب
کردهاند .این صداها با آنکه در گوشهایم
بهشدت میپیچید؛ اما هیچکدام بهدرستی
قابل تشخیص نبود.
چند قدم پیشتر میروم و صدایی که از آن
خشونت بهوضوح پیداست و فردی دیگر را با
الفاظ رکیک خطاب میکند.
مرد میانسالی را میبینم .چنانکه از صندوق
پیش رویش معلوم میشود ،ساعتساز است.
نسواری زیر لب ،هر عابری را که دلش
بخواهد ،دشنام میدهد .در گوشهای،
میایستم؛ طوری که در دیدرس نگاهش
نباشم .متوجه میشوم که این مرد میانسال،
از کودک سهساله گرفته تا پیرزنان و مردان؛
همه را دشنام میدهد.
از دشنامهایش ،دشمنی با شخصی به نام
خانعلی مشخص است؛ اما اگر کودکی را
خطاب قرار میدهد...،
شهرخوانی

انفجار ماین در کابل؛ سه نفر به شمول
سخنگوی ریاست تصدی ملی محافظت
عامه کشته شدند
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مقایسه قانون اساسی
 ۱۳۶۹و ۱۳۸۲

مسئوالن امنیتی ،میگویند که در نتیجهی انفجار ماین مقناطیسی در
منطقهی کارته نو شهر کابل ،سه نفر جان باختهاند.
طارق آرین ،سخنگوی وزارت داخله ،میگوید که این رویداد ،حوالی
ساعت  ۰۸:۳۰صبح روز یکشنبه ( ۲۱جدی) ،در...

افغانستان با داشنت  ۳۰۰روز آفتابی در سال و تابش کافی نور خورشید با حد اوسط تولید ۶٫۵
کیلووات برق در ساعت در هر مرتمربع تابش خورشید ،به پیشبینی ناسا و سازمان انرژی امریکا،
ظرفیت تولید  ۲۲۳هزار مگاوات برق را دارد...
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نخستین محمولهی واکسین کرونا تا شش
ماه آینده وارد افغانستان خواهد شد

مسئوالن وزارت صحت ،میگویند که قرار است تا شش ماه آینده،
نخستین محمولهی واکسین کرونا به افغانستان برسد.
وزارت صحت ،روز یکشنبه ( 21جدی) ،در اعالمیهای گفته...

گزارش

په «فرېبکارۍ» اخیستل شوی کریدېت
بېرته را وګرځول شو

یکی از مباحث مهم در حقوق اساسی،
مطالعه مقایسهای میان قوانین اساسی
یک دولت در درازای تاریخ آن کشور است.
مطالعه مقایسهای قوانین اساسی از
یکسو دانش حقوقی-سیاسی ما را افزایش
میدهد و از سوی دیگر ،ما را متوجه
خوبیها و بدیهای قوانین میکند تا با
درک آن بتوانیم خالهای قوانین اساسی
موجود را بهمنظور تأمین عدالت اجتامعی
و حکومتداری خوب پرکنیم.
در این نوشتار ،نگاهی گذرا و قیاس بر دو
قانون اساسی -1369دکرت نجیب -و قانون
اساسی  1382شده است .همچنان،
بررسی کوتاهی بر دولت و....

7

5

7

د مخابرايت خدمتونو د تنظیم اداره وایي له مخابرايت رشکتونو یې د لوګر
د یوه اوسیدونکي څه د پاسه  ۳۵۰۰۰افغانۍ بېرته راګرځولې چې په
«فریبکارۍ»ترې وړل شوې وې.
د مخابرايت خدمتونو د تنظیم ادارې « اترا» ویاند...

ازپلچرخی بهعلیآباد؛ماجرای زیبا وظریف
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رد پای جنگ
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واکسینکرونابرایافغانستان
درخطرفسادخواهدبود
همزمان با افزایش مبتالیان به کرونا ،خرب ورود
نخستین محمولهی واکسین این ویروس به افغانستان،
نرش شده است .مسئوالن وزارت صحت ،میگویند
که قرار است تا شش ماه آینده ،نخستین محمولهی
واکسین کرونا به افغانستان برسد .این در حالی است
که قبالً گفتهشده بود تا دو سال دیگر چنین اتفاقی
نخواهد افتاد.
دیروز ،نشستی در وزارت صحت صورت گرفت که
در مورد چگونگی تطبیق واکسین کرونا در آن بحث
صورت گرفته است .نظر به اعالمیهای که از سوی
وزارت صحت کشور منترش شده است؛ در این نشست،
دربارهی تطبیق واکسین کرونا بر اساس اولویتبندی
افرادی که در معرض آسیبپذیری قرار دارند ،نگهداری
واکسین از طریق سیستم زنجیری رسد ،استخدام
یک هزار تیم برای تطبیق این واکسین ،آموزش
واکسیناتوران ،جلوگیری از مبتال شدن کارمندان
صحی و مدیریت درست این برنامه بحث شده است.
کرونا برای مردم افغانستان ،مثل یک بیامری پنهان
عمل میکند؛ زیرا آماری که از سوی مسئوالن ،منترش
میشود ،چندان دقیق و قابل ملس نیست .با اینکه
نخستین مبتالیان ب ه کرونای جدید در شامری از
کشورهای همسایه شناسایی شده است ،هنوز وزارت
صحت کشور از وجود ویروس جدید در کشور چیزی
نگفته است.
در چنین رشایطی ،واکسین کرونا وارد کشور خواهد
شد و باالی بسیاری از مردم ،تطبیق میشود .آیا ما
میدانیم که استفاده از واکسینی که قرار است به ما
برسد تا چه حد قابل اعتامد است؟
متأسفانه ،وزارت صحت افغانستان خودش در این
زمینه آگاهی کاملی ندارد و بیشرت قضاوتها را بر
اساس گفتههای دیگران و عملکرد کشورهای سازنده
انجام میدهد.
مشکل دیگری که در زمینه تطبیق واکسین وجود
دارد ،تقسیم عادالنه آن است؛ گیریم که واکسین
بتواند درست عمل کند و نقصی در آن نباشد اما؛
تضمینی وجود ندارد که از آن سوءاستفاده نشده و
بین آنانی که توانایی خرید را دارند بهفروش نرسد.
وجود فساد مالی در کشور ،همهچیز را در خطر قرار
داده و ممکن است با هرچیزی معامله صورت بگیرد.
چند روز پیش خربی منترش شد که در والیت بدخشان
از دسرتخوان ملی دزدی شده و پولی که برای مردم
کمک شده بود ،بهجیب مسئوالن توزیع رفته است.
نخستین محمولهی واکسین کرونا تا شش ماه
آینده با حامیت مالی بانک جهانی و بانک آسیایی
وارد افغانستان میشود؛ کمکهای جهانی برای
افغانستان ،همیشه مورد استفاده قرار گرفته و اینبار
هم چنین خطری را با خود خواهد داشت.
از چندوچون برنامه وزارت صحت در مورد نگهداری
و توزیع واکسین ،اطالع کاملی در دست نیست زیرا
هنوز به نتیجه نرسیده و تازه در مورد آن بحث صورت
گرفته است اما؛ یکی از چالشها ،همین است.
اگر وزارت صحت بخواهد ،واکسین را خانهبهخانه
توزیع کند نهتنها انتقال ویروس به کارمندان وزارت،
ساده میشود که بسیاری از هموطنانمان نیز ممکن
است از سوی کارمندان صحی ،مبتال به کرونا شوند.
تنها راه درست ،ایجاد شفاخانههای مخصوص
واکسین است؛ شفاخانههایی که در آن هیچ فردی
جز کارمندان صحی و استفادهکنندگان واکسین
حضور نیابند .در صورتی که از شفاخانههای موجود
با سیستم فعلی استفاده شود ،بازهم خطر آلودگی
باقی است.
شاید ،چینن راهکاری در نگهداری واکسین چالش
ایجاد کند اما؛ الزم است تا با اجرایی کردن طرح
شفاخانههای مخصوص واکسین ،در نزدیکی آن،
محل نگهداری را نیز بسازند.
ورود واکسین کرونا را به کشور به فال نیک میگیرم
اما؛ احتیاط بسیاری الزم است تا از خطرهای مختلف
آن ،جلوگیری کند .بیش از هر خطری ،ویروس فساد
مالی کشنده است که میتواند زندگی بسیاریها را در
خطر انداخته و نابرابری را در توزیع واکسین بهوجود
بیاورد.
نگرانی مردم افغانستان ،هم در مورد کارایی واکسین،
هم در مورد کارایی تدبیر وزارت صحت و تعهد آن به
افغانستان ،از مهمترین موضوعاتی است که باید در
موردش کامالً قاطعانه رفتار شود.
حکومت وظیفه دارد ،آنچه را به نام مردم بهدست
میآورد با امانت کامل نگه دارد و به دسرتسشان
برساند.

روحالله طاهری
همزمان با رشوع دور
دوم گفتوگوهای صلح،
افغانستان
رییسجمهوری
میگوید که میخواهد قدرت
را از راه قانونی آن به جانشین منتخب تحویل
دهد .به گفتهی او ،این کار برای ارج گذاشنت به
قربانیهای غیرنظامی ،فعاالن و سایر شهروندان
حایز اهمیت است.
محمد ارشفغنی ،رییسجمهوری افغانستان،
در تازهترین مصاحبهاش با شبکهی خربی
سیانان ،گفته است که گروه طالبان تا اکنون
روند صلح را نپذیرفته و میزان تلفاتی که از سال
 ۲۰۱۵به اینطرف به غیرنظامیان و نیروهای
امنیتی وارد کرده ،به  ۴۰هزار کشته میرسد و در
این مدت ۹۸ ،رسباز خارجی کشته شده است.
این در حالی است که دور تازهی گفتوگوهای
صلح ،میان هیئت گفتوگو کنندهی دولت
افغانستان و گروه طالبان ،روز شنبه ( ۲۰جدی)
سال روان ،در دوحه رشوع شد.
ناجیه انوری ،رییس ارتباطات اسرتاتژیک وزارت
دولت در امور صلح ،گفت که شام دیروز (شنبه،
 ۲۰جدی) کمیتهی کاری دو طرف گفتوگوهای
صلح افغانستان ،جلسهای را برای ترتیب آجندا
دایر کردند و فیصله شد که نشستهایشان برای
بحث بیشرت روی آجندا ادامه داشته باشد.
محمد ارشفغنی ،به اضافهی اینکه گفته است،
قدرت را از راه قانونی به رییسجمهوری منتخب
واگذار میکند ،افزوده است که اگر هدف طالبان
تسلط بر روند صلح باشد و صلحی هامنند زمان
حاکمیت آنها بیاید؛ پس این صلح عواقب
ناگواری بهدنبال خواهد داشت« .جامعهی ما
متحد بوده و خواهان صلح است؛ اما ما صلح
مثبت میخواهیم».
شامری از آگاهان سیاسی میگویند که
رییسجمهور غنی این اظهارات را در واکنش
به ادارهی دولت موقت که طالبان در دور تازهی
گفتوگوها بر آن پافشاری خواهد کرد ،مطرح
کرده است.
اسدالله ندیم -آگاه سیاسی -میگوید که
پافشاری طالبان در گفتوگوهای صلح این است
که به هر نحوی ادارهی موقت حاکم شود و از

این طریق ،حاکمیتشان را در افغانستان اعامل
کند؛ اما آقای غنی حارض نیست که قدرت را
بهراحتی رها کند.
شامری دیگر از کارشناسان سیاسی میگویند
که آقای غنی ،خودش را برای تصمیمهای
غیرمنتظرهی قطر آماده میکند؛ زیرا ممکن است
که در دوحه به ایجاد ادارهی موقت فیصله شود.
احمد سعیدی ،کارشناس سیاسی میگوید که
در آستانهی تحوالت احتاملی ،رییسجمهور
غنی رساغ یاران جدید رفته است تا جبههی
ضد تصمیمهای غیرمنتظرهی دوحه را محکم
کند .او میافزاید« :غنی پس از اینکه رضایت
مارشال عبدالرشید دوستم را گرفت ،رساغ رکن
دوم مقاومت؛ یعنی رهربان حزب وحدت – محمد
محقق و کریم خلیلی -رفته است و احتامل دارد
که افرادی را از حزب جمعیت هم به سمتش
بکشاند».
رییسجمهور غنی ،دو روز پیش (شنبه۲0 ،
جدی) ،با صدور حکمی ،محمد محقق را به حیث
مشاور ارشد امنیتی و سیاسی خودش ،مقرر کرد.
همچنان در این حکم گفته شده است که محمد
محقق اجازهی اشرتاک در جلسهی شورای
امنیت را نیز دارد.
همچنان ،رییسجمهور غنی در بخشی از
صحبتهایش با شبکهی خربی سیانان گفته
است که؛ «ما یک مشکل دایمی با پاکستان داریم؛
زیرا آنها برای تروریزم پناهگاه فراهم میکنند.
بحثهای مثبت و سازنده با نخستوزیر عمران
خان داشتم؛ اما پیام اخیر او پس از دیدارش
با رهربان طالبان این بود که قادر به متقاعد
ساخنت طالبان برای تأمین آتشبس همهجانبه
نیست؛ زیرا طالبان به او گوش منیدهند».
گفتنی است که هیئت گفتوگو کنندهی طالبان
در رشوع وقفهی سههفتهای به پاکستان سفر
کرد؛ اما بخشی از این هیئت تا اکنون از پاکستان
به دوحه برنگشتهاند.
آقای سعیدی میگوید که پاکستان تا هنوز
اجازهی سفر به شیخ عبدالحکیم مجاهد و
شامری دیگر از اعضای هیئت گفتوگو کنندهی
طالبان را به قطر نداده است« .برای حل مشکل،
گفتوگو میان امریکا ،پاکستان و قطر ادامه
دارد ».به باور آگاهان سیاسی ،پاکستان تالش

میکند ،بر طالبان فشار بیاورد تا وعدههایی را
که به رییسجمهور غنی داده است ،قبول کنند؛
اما طالبان حارض به پذیرفنت آن نیستند.
آقای سعیدی میافزاید« :پاکستان به
رییسجمهور غنی وعده داده بود که طالبان را
راضی به پذیرفنت حکومت موقت هژدهماهه ،به
ریاست آقای غنی کند؛ اما طالبان حارض نشده
است .به همین خاطر پاکستان تالش میکند که
فشارهای بیشرتی بر طالبان بیاورد».
از سویی دیگر ،رییسجمهور غنی در بخش
دیگر صحبتهایش گفته است که حکومت
افغانستان ،باید با ایران روابط کوتاهمدت ،وسط
مدت و درازمدت داشته باشد؛ اما وضع تحریمها
از سوی امریکا بر این کشور ،بر روابط دو جانبه
سایه افکنده است« .دو میلیون نفر از افغانها در
ایران زندگی میکنند و روابط ما باید بر اساس
منافع متقابل برقرار شود .امیدوارم از رسگیری
گفتوگوها میان امریکا و ایران ،نتایج مثبت برای
افغانستان در قبال داشته باشد».
با آنکه دولت افغانستان و پاکستان رابطهی
تیرهای داشتهاند و هنوز مشخص نیست که
پاکستان میتواند طالبان را در کنرتلش نگه
دارد یا نه؛ کارشناسان سیاسی اما میگویند که
رییسجمهور غنی به جبههی ضد پاکستان و
امریکا روی آورده است.
تأکید آقای سعیدی بر این است که رییسجمهور
غنی برای واردکردن فشار بیشرت روی طالبان،
دست به دامن ایران ،هند و روسیه برده است.
«پاکستان نتوانسته است ،طالبان را قانع کند،
غنی بر این باور است که با ایران و جبههی
مخالف امریکا میتوانند به طالبان فشار بیاورند».
با اینهمه ،هیئت گفتوگو کنندهی دولت
افغانستان و طالبان در دوحه برای ادامهی
گفتوگوها توافق کرده است .هیئت دولت
افغانستان در صحبتهایشان با رسانهها گفته
است که آتشبس برای این گروه مقدم است؛ اما
طالبان در آجندایشان «نظام اسالمی»« ،شورای
رسارسی عاملان دین اسالم»« ،معارف اسالمی»
و «حقوق زنان و مردان در چارچوب نصوص و
رشیعت اسالمی» قرار دادهاند .بااینحال ،هنوز
مشخص نیست که دور تازهی گفتوگوها به چه
میانجامد.
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نابرابریهای اجتماعی؛ منشا دشنامهای رکیک جنسیتی

ردپای جنگ

روایت قربانیان جنگ

معصومه عرفان
روز رسدی بود برای مصاحبه به شفاخانه
علیآباد رفتم .باد نه آهسته که تندتر از
هر روز میوزید و خربی از آفتاب نبود.
ابرهای تاریک و سیاهی آسامن را گرفته

بود.
من با تالش بسیار خود را از دروازه شفاخانه علیآباد به
داخل رساندم .وارد دهلیز طوالنی و تاریکی شدم که
چوکیهای دراز چوبی در دو طرف آن چیده شده بود.
با کمک یک پرستار بخش «بیامران روانی» شفاخانه را
پیدا کردم .هر دو طرف دهلیز اتاقهایی بود که صدای
خندیدن ،شادی و گاهی گریه کسانی را میشنیدم.
احساس عجیبی داشتم و چشامنم بهخاطر شدت آفتاب
در بیرون شفاخانه کمنور شده بود و بهخوبی منیتوانستم
ببینم .چشامنم را مالیدم و خامنی را در انتهای سالون کنار
یک میز چوبی دیدم که انگار انتظار آمدن مرا میکشید.
نزدیکتر که رفتم ،خامنی را دیدم که در هامن ایام پیری
زیبا میمنود؛ اما چینهای دست و صورتش و خمیدگی
کمرش از زیباییاش کاسته بود .با صدای آهسته صحبت
میکرد و سپس مرا به داخل اتاقی که با دیوارهای کهنه و
رنگ و رو رفته دعوت کرد ،بوی خاصی میداد؛ بوی عجین
شدهی دارو و چرک.
وارد اتاق شدم ،نور کمسو از پنجره میتابید و سه تخت در
اتاق گذاشته شده بود و مردانی که یکی میانسال دیده
میشد و بقیه پیر روی تختها خوابیده بودند.
خانم ،خود را زیبا معرفی کرد و کنار تختی نشست که

پیرمردی به پهلو خوابیده بود ،وقتی ظریف گفت ،صورتش
را برگرداند و آب دهانش از کنار گوشش جریان پیدا
کرده بود ،حرف منیزد و حرکات دستش برایم عجیب
دیده میشد .احساس میکردم مانند کودکی است که
از همهچیز ناآگاه است و هیچچیز برایش مهم نیست،
نه فرزند و نه خانواده ،حتی به اطرافش نیز نیمنگاهی
منیانداخت و در حالیکه آبدهانش از کنج لبش پایین
میریخت ،میخندید و چشمش را با حرکات عجیبی به
من نشان میداد.
تنها او اینگونه نبود .در آن اتاق دو مریض دیگر نیز بودند؛
گاه بلندبلند میخندیدند و دست میزدند و گاه یکی که
به پشت خوابیده بود ،فورا ً خود را به پایین انداخت و تقال
میکرد که ادرارش میریزد؛ اما بلند شده منیتوانست.
زندگی نیز به سبک دیگری در آنجا جریان داشت،
شفاخانه به تنهاییاش شهری بود بهدور از کابل که برای
مریضانش مانند زندانی میمنود که خودشان بیخرب
بودند.
زیبا بنا به حرف زدن کرد و خواستم درباره ظریف چیزهایی
بپرسم ،بهدنبال حرفهایم آهی کشید و گفت« :احساس
میکنم متام عمر من بهپای این مرد گذشت ،اصالً اول
اینطور نبود؛ اما حاال بیشرت از  20سال است که نه از خانه
خرب دارد و نه از زن و اوالد ».ظریف  30سال پیش پیر نبود،
جوان بود با موهای پرپشت سیاه و بازوان قوی و چهارشانه،
صاحب مقام دولتی بود و گاهی برای برقراری امنیت شهر
شبها خواب به چشمش منیآمد.
زیبا در هامن وقت با ظریف ازدواج کرده بود و از شوهرش

امان صداقت  /صبح کابل

طاهر احمدی
برای خرید کفش در یکی از قسمتهای
شلوغ شهر قدم برمیدارم .کنار جاده پر
است از دستفروشانی که هرکدام یا جار
میزند و یا بلندگوی کوچکی در کنار
کراچیشان نصب کردهاند .این صداها با آنکه در گوشهایم
بهشدت میپیچد؛ اما هیچکدام بهدرستی قابل تشخیص
نیست.
چند قدم پیشتر میروم و صدایی که از آن خشونت بهوضوح
پیداست و فردی دیگر را با الفاظ رکیک خطاب میکند ،به
گوشم میرسد.
مرد میانسالی را میبینم .چنانکه از صندوق پیش رویش
معلوم میشود ،ساعتساز است .نسواری زیر لب ،هر عابری
را که دلش بخواهد ،دشنام میدهد .در گوشهای ،میایستم؛
طوری که در دیدرس نگاهش نباشم .متوجه میشوم که این
مرد میانسال ،از کودک سهساله گرفته تا پیرزنان و مردان؛
همه را دشنام میدهد.
از دشنامهایش ،دشمنی با شخصی به نام خانعلی مشخص
است؛ اما اگر کودکی را خطاب قرار میدهد ،مستقیم به
مادرش بهعنوان عروس خانعلی رکیکترین سخنان را
میگوید؛ اگر پیرزن را دشنام میدهد ،بهعنوان زن خانعلی
دشنام میدهد.
خالصه کالم ،او شاید دردی از خانعلی دیده باشد؛ اما
هرکسی را که دشنام میدهد ،فرضش این است که به زن،
عروس و یا مادر خانعلی دشنام میدهد.
این نوع دشنامها را شاید زیاد شنیده باشید .هرچند این
پدیدهی اجتامعی ممکن است در هرکجا دیده شود؛ اما در
کابل بهوضوح قابل مشاهده و تقریباً میشود گفت به یک
عمل همگانی تبدیل شده است .در این شهر کافی است
به گفتوشنودهای کوچهبازاری توجه کنید؛ آنگاه متوجه
خواهید شد که از کودکی که منیتواند بهدرستی حرف بزند
تا مردی که از پیری زبانش لکنت یافته ،دشنامهای رکیک
جنسیتی را استفاده میکنند.
این دشنامها در اغلب موارد ،به نشانی مادر ،دخرت ،خواهر و
مادرکالن مخاطب گفته میشود .هرچند ممکن است کودک
گهواره یا متام دوستها و فامیلهای «دور دسرتخوان»
مخاطب نیز به باد این دشنامها قرار بگیرند.
این دشنامها شاید در بیشرت موارد ،از طرف ،مردان ،کودکان
پرس و یا جوانان پرس به کسانی گفته میشوند که غالباً
آنها نیز مذکرند .شنیدن چنین دشنامهایی ،جز واکنش

مخاطبانی که به آنها دشنام داده میشود ،واکنش هیچ
فردی را آشکارا بر منیانگیزد .اشخاص با آنکه میشنوند و
میبینند؛ اما با «بیتوجهی مدنی» از کنار مسئله میگذرند.
بیتوجهی مدنی آن است که مردم به چیزی که مربوط
خودش منیشود ،هیچ واکنشی نشان منیدهد .مثالً ،اگر
فردی با نامزد خود رستارس شهر را بگردد ،شاید کمرت کسی
پیدا شود که مانع آنها شود؛ در حالیکه روستاها چنین
نیست.
باشندگان شهر کابل با آنکه در خیلی موارد خصوصیات
روستایی دارند؛ اما در بسیاری موارد ،بیتوجهی مدنی را در
خودشان درونی کردهاند .روزانه دهها نفر پیر و جوان ،باکامل
پررویی  ،در جادهها و پارکها یا در زمینهای سفید آشغال
میاندازند ،بدون اینکه کسی مانع آنها شود.
بیتوجهی مدنی را در قسمت ادبیات کوچهبازاری بهخوبی
میتوان مشاهده کرد .رکیکترین دشنامهای جنسیتی توجه
کسی را به خود جلب منیکند .از شوخیهای مردانه گرفته
تا ارتباطات اجتامعی دشنامهای زیاد جنسیتی را در خود
دارد .آیا گاهی از خود پرسیدهاید که چرا چنین است؟ چرا
دشنامهای جنسیتی در این شهر به این پیامنه زیاد است؟
در این شهر بیروبار و مزدحم ،به زنان بهمثابهی ناموس دیده
میشود .مردان این شهر در یک خصوصیت ،باهم شباهت
دارند؛ اینکه زنان خانواده ،برایشان حیثیت ناموس را دارند.
در حالیکه ناموس دیگران چندان ارزشی برایش ندارد.
درواقع ،اغلب مردان تصور میکنند که زن موجود خانگی
است که باید به امور خانهی مرد رسیدگی کند و مردان
رسپرست ،رییس ،صاحبخانه و درنهایت صاحب زنان
هستند.
این نگرش در قبال متام زنان از جانب مردان وجود دارد .اگر
زن جوانی از یک مرد دشنام رکیکی بشنود؛ ممکن است به
جنگ و پرخاشگری نپردازد؛ اما اگر شوهرش همین دشنام
رکیک را بشنود بدون شک ،جنگ و پرخاشگری خواهد کرد.
این نوع برخورد به ما نشان میدهد که مردان اینجا بیشرت
از خود زنان ،خود را حافظ ،مالک و صاحب زنان میدانند.
همینگونه مردان در قبال خواهر ،مادر و مادر کالن خود نیز
چنین حسی را دارند .شاید بشود این حس را «غیرت افغانی»
نام نهاد.
انسان زمانی به دشنام میپردازد که منطقاش زیر تأثیر خشم
فرو رفته باشد؛ اما یا جرأت حمله بهطرف مقابل را ندارد و
یا مانعی در میان است .در اینگونه موقعیتها ،معموالً فرد
میخواهد شدیدترین زخمها را بهطرف مقابلش بزند .این
زخمها معموالً تحقیر و بد گفنت ارزشهای فرد مقابل است و

برای اینکه نیش دشنامهایش دیگران را ناراحت نکند ،هیچ
حملهای بر ارزشهای جمعی دیگران منیکند.
به همین دلیل است که افراد ،ارزشهای دینی و مذهبی
یکدیگر را در دشنامهایشان دخیل منیکنند .تنها ارزشی
که هر مردی حس میکند مخاطبش دارد و آن ارزشها به
دیگران مربوط منیشود؛ هامن زنان خانواده مخاطبش است.
به این صورت ،شخص دریافتکننده واقعاً برافروخته میشود؛
چون حسی بنام «غیرت» مخاطب را به خشم میآورد.
از اینرو ،بهسادگی میتوان دریافت که این شهر-کابل -تا چه
میزان مردانه است .این مردانگی شهر که ناشی از ارزشهای
سنتی و روستا صفتی است؛ اکنون تبدیل به فرهنگ شده و
مصداقهای آن را در زندگی هر روزهی خود بارها میبینیم.
نتیجهی این فرهنگ و طرز نگاه ،هر پدیدهای که باشد،
جامعه را فلج میکند .شهری که فقر و رشد نفوس در آن
شدیدا ً رو به رشد است؛ نصف نفوس آن خود را مالک نیم
دیگری میداند؛ طوری که باید از آنها محافظت کند و در
بهرتین حالت ،امکانات خوبی برای آنها در خانه فراهم کند.
بدون شک ،این نوع نگرش ،شهر را در فقر فرو برده و عرصهی
زندگی را برای زنان تنگتر خواهد کرد.
از جانب دیگر ،این نگاه مردانه زمانی که با بیتوجهی مدنی
یکجا شود ،به جامعه القاء میکند که هر زنی برای یک مرد
ارزش است و به دیگران ربطی ندارد.
برای حمله بر ارزشهای دیگری میتوان زنش را دشنام داد و
هر زنی چون زن است؛ ارزشی است که مربوط من منیشود.
چون مربوط من منیشود پس میتوان بر او «متلک» انداخت،
چشمک زد ،آزار داد و اذیت کرد.
با تأسف که مسایل اجتامعی زمانی که در یک جامعه به مدت
طوالنی جریان یابد ،از طرف قربانیهای جامعه قبول شده
و آنها نقش قربانی را چنان خوب بازی میکنند که گویی
برای اجرای هامن نقشها آفریده شدهاند.
هامنگونه که در زمان بردهداری ،باور اینکه برده حق دارد

آزاد باشد ،برای بسیاری از آنها قابلقبول نبود .اکنون در
این شهر نیز بسیاری از زنان خودشان را بهعنوان ناموس
دیگران باور کرده و بهخوبی نقش بازی میکنند.
در یکی از شامگاههای همین چند روز قبل ،از پیادهرو
جادهی پلرسخ بهطرف چهارراهی نزدیک میشدم .دخرت
جوانی پیش رویم در حرکت بود .از ظاهرش متشخص و با
وقار معلوم میشد .پشت تلفن پرخاش میکرد و مدام دشنام
میداد .دشنامهایش دقیقاً هامن دشنامهای مردانه بود که
قبالً در مورد آنها سخن گفته شد.
این است که میتوان گفت ،زنان این شهر بهخوبی نقششان
را نهتنها بهعنوان ناموس قبول کردهاند؛ بلکه تشدید کنندهی
این پدیدهی اجتامعی نیز هستند.
بیتوجهی مدنی از خصوصیات جدانشدنی شهر است.
این خصوصیت در شهر کابل نیز رشد خواهد یافت؛ اما از
آنجایی که سطح آگاهی عمومی شهروندان کابل ،به نسبت
بیشرت کالنشهرهای جهان ،بهمراتب پایینتر است ،ممکن
این خصوصیت بهصورت معیوب رشد یابد.
از جانب دیگر ،هامن حس روستا صفتی در میان مردم،
بهخصوص در زمینهی زنان پایدارتر خواهد ماند .برآیند چنین
فرایندی بدون شک ،دامنگیر رشد و زندگی مساملتآمیز
خواهد شد و مشخصتر؛ وضعیت زنان را حداقل در مرحلهی
گذار که ممکن است چندین سال دوام کند ،سخت و دشوارتر
خواهد کرد.
خیابان آزاری زنان بیشرت خواهد شد .زنان فقیری که مجبور
میشوند در سطح شهر برای یافنت لقمه نانی بیرون شوند،
بیشرت از پیش آسیبپذیر خواهند شد .خالصهی کالم اینکه؛
تداوم این وضعیت ،هر چیزی باشد ،نتیجهی خوبی در پی
نخواهد داشت.
برای کنرتل این وضعیت ،نیاز است تا دولت برنامههای
درازمدت اصالح فرهنگی-اجتامعی را روی دست گرفته و از
هر راه ممکن آن را تطبیق کند.

راضی بود .خانه و باغی بزرگ در وزیر اکرب خان داشتند
و خانهشان نه از خودشان بلکه از دولت بود .با آمدن
شوروی ،او قدرت بیشرتی گرفته بود و مقامش بلند رفته
بود و مسئول مجرمان زندانی ،شده بود .مجرمان را دستگیر
میکرد و با زندانی کردن به آنها درس عربت میداد.
تقریباً چند سال بعد ،پس از ساخته شدن زندان پلچرخی
در رشق کابل ظریف بخش مجرمان ضد دولتی را به عهده
میگیرد و آنها را شناسایی کرده و جلوی پخش افکار ضد
دولتی را گرفته و زندانی میساخت .زیبا دستامل را گرفت
تا آب دهانش را پاک کند؛ ظریف بیخرب از دنیا به کنج
تخت تکیه داده بود و به گوشهای خیره شده بود.
زندان پلچرخی در رشق کابل موقعیت دارد .کار این زندان
در سال  ۱۳۵۰آغاز و در سال  ۱۳۵۴به بهرهبرداری سپرده
شد .این زندان بهطور فنی از کانکریت ساخته شده و
گنجایش  ۶۰۰۰زندانی را دارد.
زمانی که نورمحمد ترکی-سیاستمدار افغان و از رهربان
جمهوری خلق-پس از رسنگونی دولت محمد داوود خان

جوانان را دستگیر کرده و اعدام میکردند.
شاید در تاریخ ،نورمحمد ترکی بیشرتین زندانی سیاسی
را داشته که برای خاموش کردن آن دست به هر کاری
زده است« .ظریف در هامن روزها شب دیر به خانه میآمد
و گاهی چند روز و شب منیآمد و اگر هم در خانه بود
با عصبانیت من و بچههایم را لت و کوب میکرد .او و
همکاران امنیتیاش ماهی یکبار گروهی از جوانان را
که بر ضد دولت جلسات دایر میکردند یا شبنامه پخش
میکردند ،دستگیر کرده و گاه اعدام میکردند و گاه زیر
شکنجه میکشتند».
زیبا در آن زمان دومین فرزند خود را به دنیا آورده بود و
چندین بار از ظریف تقاضا کرده بود که باید این شغل را
ترک کند و به شغل دیگری مشغول شود .ظریف نیز خیلی
ناراضی بود و هربار که مجبور به شکنجهی جوانان میشد،
شبانه در خانه مورد حمالت عصبی قرار میگرفت و هر روز
با توصیه داکرت داروی اعصاب میخورد؛ اما تغییری در
حالت او منیآورد.
ظریف بر این امید بود تا این وضعیت آشوب شهر خالص
شود و او بتواند دوباره شغل بیدردرسش را ادامه دهد؛ اما
این اتفاق هرگز نیافتاد.
زیبا از روزی برایم میگفت که ظریف با حالت پریشان
وارد خانه شده و با گریه به زیبا گفته است که امروز  6نفر
از جوانانی که در دانشگاه درس میخوانده از خانهشان
دستگیر کرده و به جرم سیاسی شکنجه کرده و زیر شکنجه
با برق همه کشته شدند ،ظریف به حدی گریه میکرد که
ناگهان پس از حملهای عصبی ،بیهوش شده و پس از
دو روز بههوش میآید؛ اما دیگر آن ظریف سابق نبود و
همهچیز را از یاد برده بود .او حتا همرسش زیبا و دو پرسش
را نیز به یاد منیآورد.
پس از آن روز و به مدت یک ماه ظریف را به کشور
هندوستان میبرند تا تداوی شود .حالت روحی و
عصبیاش بهرت میشود تا اینکه دو سال بعد دوباره با
حملهای عصبی همهچیز از حافظهاش پاک میشود و تا
امروز که او در شفاخانه علیآباد ،بخش بیامران روانی این
شفاخانه بسرتی است چیزی به یادش نیامده است.
حاال زیبا پیر شده و پرسانش همه صاحب فرزندانی
شدهاند؛ اما او چیزی را به یاد ندارد و در گوشهی شفاخانه
روی یک تخت چرک و کثیف فقط به گوشهای خیره شده
است و مانند کودکی با دستانش بازی میکند.

احساس عجیبی داشتم و چشمانم
بهخاطر شدت آفتاب در بیرون
شفاخانه کمنور شده بود و بهخوبی
نمیتوانستم ببینم .چشمانم را مالیدم
و خانمی را در انتهای سالون کنار
یک میز چوبی دیدم که انگار انتظار
آمدن مرا میکشید .نزدیکتر که
رفتم ،خانمی را دیدم که در همان
ایام پیری زیبا مینمود؛ اما چینهای
دست و صورتش و خمیدگی
کمرش از زیباییاش کاسته بود.
قدرت را به دست میگیرد و رییسجمهور کشور میشود،
ظریف نیز مسئول بخش مجرمان ضد دولتی شده بود و از
مقامش راضی بود.
وقتی که نورمحمد ترکی قدرت را به دست میگیرد
زندانیان نیز افزایش پیدا میکنند؛ نه به جرم دزدی ،بلکه
به جرمهای سیاسی و افزایش افکار ضد دولتی بیشرت
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راحله یوسفی

احمــد ســیر نیکــزاد ،ســخنگوی ادارهی ملــی تنظیــم انــرژی افغانســتان ،میگویــد کــه
پــروژه مشــارکتی بــرق آفتابــی مزارشــریف بــا ظرفیــت  44مــگاوات بــرق ،بــه دلیــل
ی کــه در قانــون مشــارکت عامــه و خصوصــی بــه وجــود آمــد ،متوقــف شــد .او
تعدیل ـ 
میگویــد کــه ایــن پــروژه در ســال پیــش روی خورشــیدی از ســر گرفتــه خواهــد شــد.

افغانســتان بــا داشــن  ۳۰۰روز آفتابــی در ســال
و تابــش کافــی نــور خورشــید بــا حــد اوســط تولیــد
 ۶٫۵کیلــووات بــرق در ســاعت در هــر مرتمربــع تابــش
خورشــید ،بــه پیشبینــی ناســا و ســازمان انــرژی
امریــکا ،ظرفیــت تولیــد  ۲۲۳هــزار مــگاوات بــرق را
دارد.
کشــور مــا ،بــا اینکــه بســر مناســبی بــرای
رسمایهگــذاری در بخــش تولیــد بــرق از انــرژی
خورشــیدی را دارد؛ امــا تــا هنــوز تنهــا  44مــگاوات
بــرق از انــرژی خورشــیدی تأمیــن میشــود.
بهــ اس��اس اطالع��ات «برش�نـا» ،نزدیــک بــه 40
مــگاوات بــرق خورشــیدی در کندهــار 2 ،مــگاوات
بــرق خورشــیدی در بامیــان و بیشــر از  2مــگاوات
بــرق خورشــیدی در هــرات تولیــد میشــود.
مســئوالن ایــن رشکــت ،همچنــان میگوینــد کــه ۴۰
مــگاوات انــرژی آفتابــی در بلــخ ۲۰ ،مــگاوات انــرژی
آفتابــی شــناور بــر روی بنــد نغلــوی کابــل تولیــد
میشــود .همینطــور  ۲۵مــگاوات بــرق بــادی و ۲۵
مــگاوات بــرق آفتابــی بهصــورت چرخشــی در هــرات
نیــز تولیــد میشــود.
در حالــی کــه افغانســتان ،بیشــرین امــکان تولیــد
انــرژی خورشــیدی را در منطقــه دارد؛ امــا اخیــرا ً ســه
پــروژهی تولیــد انــرژی خورشــیدی در ننگرهــار ،هــرات
و بلــخ از کار بــاز مانــده اســت.
احمــد ســیر نیکــزاد ،ســخنگوی ادارهی ملــی تنظیــم
انــرژی افغانســتان ،میگویــد کــه پــروژه مشــارکتی
بــرق آفتابــی مزاررشیــف بــا ظرفیــت  44مــگاوات بــرق،
بــه دلیــل تعدیلــی کــه در قانــون مشــارکت عامــه و
خصوصــی بــه وجــود آمــد ،متوقــف شــد .او میگویــد
کــه ایــن پــروژه در ســال پیــش روی خورشــیدی از رس
گرفتــه خواهــد شــد.
در کنــار ایــن ،پــروژه عقــد قــرارداد بــرق آفتابــی
حصارشــاهی والیــت ننگرهــار بــا ظرفیــت 40
مــگاوات ،بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا و دخیــل
بــودن ســکتور خصوصــی خارجــی در ایــن پــروژه
عقــب مانــده اســت.
همچنــان عقــد قــرارداد پــروژه بــرق آفتابــی هــرات بــا
ظرفیــت  40مــگاوات ،نظــر بــه جلس ـهای کــه میــان
ادارهی تنظیــم خدمــات ان��رژی ،بانکــ جهان��ی ،اداره
مشــارکت عامــه و خصوصــی و رشکــت برشــنا برگــزار
شــده اســت ،بــه درخواســت رشکتهــای تولیــد بــرق،
ایــن پــروژه تــا ســال آینــدهی میــادی بــه تعویــق
افتــاده اســت.
آقــای نیکــزاد میافزایــد کــه رسمایهگــذاری در
بخــش تولیــد انــرژی خورشــیدی یکــی از برنامههــای
بــزرگ حکومــت اســت کــه قــرار اســت در ســالهای
آینــده روی آن کار شــود .بــه گفت ـهی او اداره تنظیــم
خدمــات انــرژی در نظــر دارد کــه بــا رسمایهگــذاری
روی انرژیهــای تجدیدپذیــر؛ ماننــد بــاد و خورشــید،
بــرق موردنیــاز کشــور را تأمیــن کنــد.
هشتاد درصد برق افغانستان وارداتی است
حکومــت افغانســتان در ســال  ۲۰۱۵تعهــد ســپرده
بــود تــا میــزان دسرتســی شــهروندان افغانســتان را بــه

انــرژی بــرق در مناطــق شــهری بــه  ۸۰درصــد و در
نهــاد دیدبــان شــفافیت افغانســتان نیــز ســال
روســتاها بــه  ۵۰درصــد و درمجمــوع میــزان دسرتســی
گذشــتهی میــادی ،گزارشــی را نــر کــرد کــه
شــهروندان افغانســتان را بــه انــرژی بــرق بــه ۵۶
نشــان مــیداد ۶۵ ،درصــد شــهروندان افغانســتان
درصــد میرســاند.
از دسرتســی بــه بــرق محرومانــد.
محیط زیستی

بــر اســاس ایــن طــرح ،افغانســتان تــا رییس نظارت
ایــن نهــاد دلیــل آن را نبــود
پنــج ســال دیگــر از منابــع تجدیــد اداره ملی حفاظت از
مدیریــت خــوب در ســکتور انــرژی
پذیــر ماننــد آب ،بــاد و خورشــید ،محیطزیست میگوید که
خوانــده بــود.
حــدود  ۲هــزار مــگاوات بــرق تولیــد انرژی خورشیدی ،تنها بدیل
کنــد و بــه خودکفایــی انــرژی برســد .سوختهای فسیلی است.
انــرژی خورشــیدی؛ بدیلــی
حاضر
اکنــون کــه دورهی زمانــی ایــن طــرح به گفتهی او در حال
بــرای ســوختهای فســیلی
به دلیل گران بودن برق و
بــه پایــان رســیده اســت ،هنــوز هــم
خورشــید یــک راکتــور هســتهای
نداشتن دسترسی شهروندان
 80درصــد بــرق افغانســتان وارداتــی
طبیعــی اســت کــه ذرههــای
به آن ،مردم مجبورند
اســت کــه بــه ارزش  280میلیــون دالر
بنیــادی انــرژی را بــه نــام فوتــون
از زغالسنگ ،پالستیک
آزاد میکنــد کــه در هشــت دقیقــه
از کش�وـرهای؛ ایــران ،تاجیکســتان ،و نفت برای گرم کردن
و  ۳۰ثانیــه بــه زمیــن میرســد.
ازبیکســتان و ترکمنســتان خریــداری خانههایشان استفاده کنند.
میشــود.
اســتفاده از فنــاوری خورشــیدی
وحیداللــه توحیــدی ،ســخنگوی برشــنا ،میگویــد
هــرروزه در حــال افزایــش و بهدنبــال آن ،هزینــه
ک��ه میــزان بــرق تولیدشــده در داخــل افغانســتان
بهرهگیــری از آن بهرسعــت در حــال کاهــش اســت.
تنهــا حــدود  ۲۰درصــد از نیازمنــدی شــهروندان ایــن
انــرژی خورشــیدی ،منبــع انــرژی پــاک ،ارزان و
کشــور را تأمیــن میکنــد کــه شــامل  ۲۸۰تــا ۳۲۰
تجدیدپذیــر اســت و در هــر نقطـهای کــه نور خورشــید
مــگاوات میشــود .ایــن میــزان بــرق از منابــع آبــی،
بــه ســطح زمیــن برخــورد کنــد ،مکانــی بالقــوه بــرای
بــاد ،گاز و خورشــید بــه دســت میآیــد.
تولیــد ایــن نــوع انــرژی اســت و از آنجایــی کــه انــرژی

خورشــیدی از خورشــید تأمیــن میشــود ،یــک منبــع
انــرژی بیپایــان اســت.
افغانســتان از کشــورهایی اســت کــه بســر مناســبی
بــرای رسمایهگــذاری در بخــش تولیــد بــرق از انــرژی
خورشــید را دارد؛ ایــن انــرژی میتوانــد بدیــل بــرای
بــرق وارداتــی کــه هزینــهی گــزاف بــرای خریــد آن
پرداختــه میشــود باشــد.
در حــال حــارض در بیشــر از کشــورهای جهــان؛ یــا
از انــرژی خورشــیدی بــرق تولیــد میشــود و یــا هــم
در حــال رسمایهگــذاری روی تولیــد بــرق از انــرژی
خورشــیدی هســتند.
ط زیســتی
انجنیــر نیکمحمــد ،رییــس نظــارت محی ـ 
اداره ملــی حفاظــت از محیطزیســت میگویــد
کــه در افغانســتان نیــز بحثهــای ابتدایــی و
رسمایهگذاریهــای کوچــک روی اســتفاده از انــرژی
خورشــیدی انجــام شــده اســت .از دیــد او ایــن
فعالیتهــا میتوانــد ،امیدوارکننــده باشــد.
از ســوی دیگــر ،نبــود انــرژی بســنده و کافــی از منابــع
پــاک و تجدیدپذیــر باعــث میشــود کــه شــهروندان
بــرای گرمایــش و رسمایــش خانههایشــان از انــرژی
فســیلی کــه آلودگــی محیــط زیســتی را بــه همــراه
دارد اســتفاده کننــد.
اســتفادهی بیرویــه از انــرژی فســیلی در کابــل،
باعــث شــده اســت کــه ایــن شــهر در میــان آلودهتریــن
شــهرهای جهــان جــا بگیــرد.
رییــس نظــارت محیـط زیســتی اداره ملــی حفاظــت از
محیطزیســت میگویــد کــه انــرژی خورشــیدی ،تنهــا
بدیــل ســوختهای فســیلی اســت .بــه گفت ـهی او در
حــال حــارض بــه دلیــل گــران بــودن بــرق و نداشــن
دسرتس��ی ش��هروندان بهــ آن ،م��ردم مجبورن��د از
زغالســنگ ،پالســتیک و نفــت بــرای گــرم کــردن
خانههایشــان اســتفاده کننــد.
انجنیــر نیکمحمــد میافزایــد کــه اگــر شــهروندان،
بــرق کمهزینــه را در اختیــار داشــته باشــند ،بــدون
شــک از بــرق اســتفاده خواهنــد کــرد؛ چیــزی کــه
بهانــدازهی زیــادی آلودگــی هــوای کابــل را کاهــش
خواهــد داد .بــه بــاور او اگــر تولیــد بــرق از طریــق
انــرژی خورشــید بــا ســوختهای فســیلی مقایســه
شــود؛ صدهــا هــزار ســال طــول میکشــد تــا نفــت،
گاز و زغالســنگ تشــکیل شــود تــا مــورد اســتفاده
قــرار گیــرد و درنهایــت ایــن انرژیهــا دوامدار نیســت
و امــکان کاهــش و از بیــن رفــن آن وجــود دارد .در
نقطــهی مقابــل ایــن انرژیهــا؛ بــاد ،خورشــید و آب
قــرار دارد کــه هی ـچگاه از بیــن من ـیرود ،بهخصــوص
خورشــید کــه همیشــه تابــش آن در ســطح زمیــن
وجــود خواهــد داشــت و پــس از تبدیــل نــور خورشــید
بــه بــرق ،هنــوز مقــدار نامحــدودی از نــور خورشــید
وجــود خواهــد داشــت.
اســتفاده از انرژیهــای پــاک ،بهخصــوص
انــرژی خورشــیدی ،باعــث کاهــش آلودگیهــای
محیطزیســت ،ازجملــه کاهــش آلودگــی هــوا و صــوت
میشــود .همچنــان ایــن انــرژی ،در بهبــود ســامت
عمومــی جامعــه و کاهــش مرگومیــر زودرس نیــز
نقــش دارد.
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قیساحمد قادری
استاد دانشگاه
یکی از مباحث مهم در حقوقاساسی ،مطالعه مقایسهای
میان قوانین اساسی یک دولت در درازای تاریخ آن کشور
است.
مطالعه مقایسهای قوانیناساسی از یکسو دانش حقوقی-
سیاسی ما را افزایش میدهد و از سویدیگر ،ما را متوجه
خوبیها و بدیهای قوانین میکند تا با درک آن بتوانیم
خالهای قوانین اساسی موجود را بهمنظور تأمین عدالت
اجتامعی و حکومتداری خوب پرکنیم.
در این نوشتار ،نگاهی گذرا و قیاس بر دو قانون اساسی
-1369دکرت نجیب -و قانون اساسی  1382شده است.
همچنان ،بررسی کوتاهی بر دولت و قوههای آن؛ حقوق
و آزادیهای شهروندان؛ پارملان و لویهجرگه و سیاست
خارجی این دو قانون اساسی شده است.
هدف هر دو قانون اساسی در مقدمههایشان بیان شده
است .ارجگزاری به دین مقدس اسالم ،رعایت حقوقبرش،
تأمین دموکراسی ،حراست از استقالل ،حاکمیت ملی و
متامیتارضی اهداف مشرتک هر دو قانوناساسی است؛
اما در قانون اساسی  ۱۳۶۹از نهضت مرشوعیت و شعایر
پسندیده افغانی به احرتام یاد شده است.
در حالیکه در قانون اساسی  ۱۳۸۲از جهاد و مقاومت
افغانستان به تقدیر یاد شده و افغانستان متعلق به همه
اقوام و مردم گفته شده است .در کنار آن ایجاد جامعهی
مدنی مرفه و عاری از ظلم ،استبداد ،تبعیض و خشونت
و مبتنی بر قانونمندی؛ عدالت اجتامعی ،حفظ کرامت
و حقوق انسانی و تأمین آزادیها و حقوق اساسی مردم
بهعنوان هدف ذکر شده است.
در قانون اساسی  ،۱۳۶۹تنها بحث عدالت و رشد متوازن
بهعنوان هدف ذکر شده است .در قسمت سیاست خارجی،
تثبیت جایگاه شایستهی افغانستان در خانواده بیناملللی،
در قانوناساسی  ۱۳۸۲و تثبیت موقف حقوقی و بیطرفی
دایمی در افغانستان و غیرنظامی شدن در قانون اساسی
 ۱۳۶۹بیان شده است.
دولت
در ماده اول قانون اساسی  ۱۳۶۹برخالف ماده اول
 ۱۳۸۲که دولت را جمهوری اسالمی افغانستان تعریف
میکند ،دولت رصفاً جمهوری افغانستان تعریف شده و
اسالمی در کنار واحد ،غیرقابل تجزیه و دارای حاکمیت
بهعنوان ویژگی دولت آمده است.
در ماده  2قانون اساسی ،اسالم بهعنوان دین افغانستان
معرفی شده که نباید قوانین مخالف اساسهای آن وضع
شود؛ در حالی که در ماده دوم و سوم قانون اساسی ۱۳۸۲
اسالم دین دولت معرفی شده که نباید هیچ قانونی مخالف
معتقدات و احکام آن وضع شود.
در هر دو قانون ،حق تجلیل مراسم مذهب سایر ادیان به
رسمیت شناخته شده است .یکی از موارد متامیز در قانون
اساسی  ۱۳۶۹این است که در ماده  40آن ،استفادهی
سوء از دین را بهصورت رصیح منع قرار داده است .در ماده
اول قانون اساسی  ۱۳۶۹مثل ماده چهارم قانون اساسی
 ،۱۳۸۲حاکمیت متعلق به مردم تعریف شده؛ اما اعامل
حاکمیت بهوسیله قانون اساسی  ۱۳۸۲بهصورت مستقیم و
منایندگان مردم و در قانون اساسی  ،۱۳۶۹بهوسیله مردم
توسط شورای ملی و لویهجرگه انجام میشود.
در ماده  5قانون اساسی  ،۱۳۶۹تعدد احزاب به رسمیت
شناخته شده است و مثل ماده  35قانون اساسی فعلی،
مرشوط به اینکه مرامنامه و اساسنامهشان در تضاد با
قانون اساسی نبوده و منابع مالیشان آشکار باشد؛ اما
برخالف ماده  35قانون اساسی فعلی تناقض با دین
مقدس اسالمی ،علنی بودن تشکیالت ،نداشنت اهداف
و تشکیالت نظامی و شبهنظامی بهعنوان رشایط تأسیس
احزاب و نهادهای مدنی نیامده است.
در موضوع اقتصاد ،قانون اساسی  ۱۳۶۹مثل قانون
اساسی  ،۱۳۸۲اقتصاد بازار را در مواد  25 ،20و 27
خویش پذیرفته است؛ اما مواد  20 ،19 ،18و  22آن،
دست دولت را در کنرتل بازار و تنظیم برنامههای اقتصادی
نسبتاً باز گذاشته است.
ناگفته نباید گذاشت که در ماده  13قانون اساسی ۱۳۶۹
مثل ماده  6قانون اساسی  ،۱۳۸۲دولت مکلف به تأمین
عدالت اجتامعی است.
سیاست خارجی
وجه متایز کالن قانون اساسی  ۱۳۶۹با قانون اساسی
 ،۱۳۸۲اختصاص یکفصل-فصل دوازدهم -برای سیاست
خارجی است.
در مواد  ۱۳۵ ،۱۳۳ ،۱۳۲مثل ماده هفتم و هشتم قانون
اساسی  ۱۳۸۲رعایت منشور سازمان مللمتحد و دیگر
قواعد بیناملللی؛ حفظ استقالل ،منافع ملی و متامیت
ارضی؛ عدم مداخله و حسن همجواری؛ احرتام متقابل
و تساوی حقوق ،بهعنوان مبنا و اصول سیاست خارجی

 ۱۳۸۲طرح و تطبیق سیاست داخلی و خارجی کشور؛ طرح
افغانستان بیان شده است.
و تدوین بودجه و پالنهای انکشافی و تنظیم برنامهها برای
قاچاق
و
تروریزم
علیه
مبارزه
به
در قانون اساسی ۱۳۶۹
تطبیق قوانین و دفاع از حقوق و آزادیهای مردم؛ رهربی
نشده؛
اشاره
خارجی
سیاست
اصول
مواد مخدر بهعنوان
سیاست خارجی و عقد موافقتنامهی بیناملللی؛ ایجاد
،۱۳۵
،۱۳۴
مواد
در
فعلی
اساسی
اما برعکس قانون
ادارات و ارگانهای وابسته به حکومت؛ تصویب مقررهها و
حق
برای
مردم
مبارزه
انسالک،
عدم
۱۳۸
 ۱۳۷ ،۱۳۶و
اساسنامهها و ارایه آنها بهشمول مصوبات شورای ملی به
صهیونیزم،
نو،
استعامر
استعامر،
برابر
در
رسنوشت
تعیین
رییسجمهور وظیفه صدراعظم است؛ و مطابق ماده 104
سالح
خلع
از
حامیت
فاشیزم؛
و
آپارتاید
نژادی،
تبعیض
صدور فرمانهای تقنینی از صالحیت حکومت است.
بیناملللی و از بین بردن پایگاههای نظامی خارجی ،رفع
به اساس ماده  ۷۲قانون اساسی  ۱۳۶۹رییسجمهور
تشنجات بینامللل و استقرار نظم نوین و عادالنه اقتصادی
برای مدت هفت سال توسط رأی اکرثیت لویهجرگه انتخاب
و اطالعاتی بیناملللی؛ و ممنونت تبلیغ جنگ همچنان
میشود و مطابق ماده  ۷۶در صورت فوت ،استعفا و یا از
ت خارجی کشور پذیرفته شده است.
بهعنوان اصول سیاس 
دست دادن قابلیت کار ،لویهجرگه رییسجمهور بعدی را
حقوق شهروندی
تعیین میکند و در ماده  ۷۳این قانون
مثل
۱۳۶۹
اساسی
فصل سوم قانون
تکمیل سن چهلسالگی ،برخورداری
در هر دو قانون ،حق تجلیل
به
،۱۳۸۲
اساسی
فصل دوم قانون
از حقوق مدنی و سیاسی و تولد خود و
مراسم مذهب سایر ادیان به
مردم
و
شهروندان
های
حقوق و مکلفیت
همرس او در خانواده افغان ،رشط احراز
رسمیت شناخته شده است.
اساسی
قانون
مثل
است.
اختصاص یافته
کرسی ریاستجمهوری گفته شده
یکی از موارد متمایز در قانون
و
حقوق

۱
۳۶۹
اساسی
قانون
 ۱۳۸۲در
است؛ برخالف ماده  62قانون اساسی
اساسی  ۱۳۶۹این است که
جامعه
یک
مطابق
شهروندی
های
آزادی
 ۱۳۸۲که تبعه افغان و مسلامن بودن
در ماده  40آن ،استفادهی
است.
شده
مسجل
دموکراتیک
رصفاً خود نامزد ریاست؛ تکمیل سن
سوء از دین را بهصورت صریح
چهلسالگی؛ عدم ارتکاب جرایم
در قانون اساسی  ۱۳۶۹مثل قانون منع قرار داده است .در ماده
ضد برشی و عدم محرومیت از حقوق
اساسی  ۱۳۸۲برای آزادی انسان بهجز اول قانون اساسی  ۱۳۶۹مثل
مدنی؛ از رشایط نامزد شدن برای
آزادی دیگران و منافع عامه محدودهای ماده چهارم قانون اساسی
کرسی ریاستجمهوری بوده و مطابق
وجود ندارد ،حاکمیت قانون و اصل  ،۱۳۸۲حاکمیت متعلق به
ماده  ۶۱این قانون رییسجمهور
قانونیت جرایم و مجازات ثابت شده مردم تعریف شده؛ اما اعمال
توسط آرای عمومی ،رسی ،مستقیم و
است .آزادی بیان و تظاهرات بهعنوان حاکمیت بهوسیله قانون اساسی
آزاد مردم برای مدت پنج سال انتخاب
حقوق شهروندی شناخته شده است ۱۳۸۲ .بهصورت مستقیم و
میشود.
حق زندگی ،سکونت ،کار ،رفاه اجتامعی ،نمایندگان مردم و در قانون
مطابق ماده صدام قانون اساسی
تابعیت و مواردی از این دست ،مجموعهای اساسی  ،۱۳۶۹بهوسیله مردم
 ۱۳۶۹حکومت بهعنوان علیترین
از حقوق و آزادیهایی است که در فصل توسط شورای ملی و لویهجرگه
نهاد اجرایی حکومت مرکب از
سوم این قانون برای شهروندان کشور آمده انجام میشود.
است .به اساس این قانون ،هیچ شهروندی
صدراعظم ،معاونان صدراعظم و وزرا
خارجی
دولت
به
نه از حق تابعیت محروم میشود و نه هم
است که توسط پارملان و منظوری رییسجمهور انتخاب
تسلیم داده میشود.
میشوند؛ مطابق ماده  102قانون اساسی  ۱۳۶۹حکومت
در برابر رییسجمهور ولسیجرگه مسئول میباشند.
رییسجمهور
برخالف قانون اساسی  ،۱۳۸۲مطابق قانون اساسی
در قانون اساسی  ۱۳۶۹مثل قانون اساسی ،۱۳۸۲
 ۱۳۶۹ولسیجرگه میتواند حکومت را سلب اعتامد و
رییسجمهور در رأس دولت قرار دارد؛ مانند ماده  64قانون
منحل کند؛ عالوه بر سلب اعتامد ولسیجرگه مطابق ماده
اساسی فعلی در ماده  ،75قانون اساسی  ،۱۳۶۹توشیح
 105این قانون؛ حکومت در حالت فوت ،استعفا و بیامری
قوانین؛ عفو و تخفیف مجازات؛ قیادت اعالی قوای مسلح؛
دوامدار صدراعظم ،ختم دوره تقنینی و انحالل ولسیجرگه
تدویر و رهرب شورای وزیران؛ تعیین ،تقاعد و عزل کارمندان
از شورای ملی همچنان منحل میگردد.
عالیرتبه حکومت به شمول قبولی تقرری صدراعظم،
معاونان صدراعظم و وزرا؛ تعیین روسای منایندگیهای
قوه مقننه
دیپلوماتیک و قبول اعتامدنامه ،اعطای القاب و مدالهای
شورای ملی با مجلس ولسیجرگه و مرشانوجرگه و
افتخاری؛ و برگزاری رفراندوم مثل مراجع به آرای عمومی
لویهجرگه مثل قانون اساسی  ۱۳۸۲در قانون اساسی
ماده  65قانون اساسی ۱۳۸۲؛ از جمله مسئولیتهای
 ۱۳۶۹بهعنوان نهادهای تقنینی افغانستان تعریف
رییسجمهور است.
شدهاند .بر اساس ماده  ۷۸قانون اساسی  ۱۳۶۹مثل ماده
مطابق ماده  75قانون اساسی قبولی اعالم حرب و متارکه
 83قانون اساسی فعلی اعضای ولسیجرگه توسط مردم
توسط رییسجمهور بهواسطه لویهجرگه صورت میگیرد،
برای مدت پنج سال انتخاب میشود؛ به اساس ماده ۷۹
برخالف ماده  64قانون اساسی  ۱۳۸۲که آن را به دوش
قانون اساسی  ۱۳۶۹اعضای مرشانوجرگه دو نفر برای پنج
شورای ملی انداخته است.
سال توسط مردم؛ دو نفر از شورای والیتی هر والیت برای
بر اساس همین ماده  75قانون اساسی ۱۳۶۹
مدت سه سال؛ و یکسوم از طرف رییسجمهور انتخاب
رییسجمهور برای اعالم حالت اضطرار و سفربری نیاز به
میشود؛ در حالیکه به اساس ماده  84قانون اساسی
تأیید شورای ملی و لویهجرگه ندارد؛ در حالیکه در ماده
 ۱۳۸۲یک ثلث مرشانوجرگه توسط شورای والیات برای
 143قانون اساسی  ،۱۳۸۲اعالم حالت اضطرار توسط
مدت چهار سال ،یکسوم شوراهای ولسوالی والیات برای
رییسجمهور نیازمند تأیید شورای ملی است.
مدت سه سال و یکسوم باقی مانده توسط رییسجمهور
به اساس قانون اساسی  ۱۳۶۹نظام سیاسی افغانستان
برای مدت پنج سال انتخاب میشوند.
جمهوری-صدارتی است و صدراعظم بهعنوان رییس
در ماده  ۸۱قانون اساسی  ۱۳۶۹هامنند ماده نود قانون
حکومت مسئولیت پیشربد امور حکومتی را دارد .مطابق
اساسی  ۱۳۸۲تصویب ،تعدیل و لغو قوانین؛ تصویب
ماده  ۱۰۴قانون اساسی  ۱۳۶۹برخالف قانون اساسی
معاهدهها و میثاقهای بیناملللی و فسخ الحاق افغانستان

به آنها؛ ایجاد واحدهای اداری و تعدیل آنها؛ تصویب
بودجه و اجازه اخذ یا اعطای قرضه؛ تصویب برنامههای
انکشافی از جمله صالحیتهای شورای ملی است .عالوه
بر آن در ماده  ۸۱قانون اساسی  ۱۳۶۹تفسیر قانون
اساسی و تعیین و عزل معاونان رییسجمهور به اساس
معرفی و مطالبه رییسجمهور از صالحیت شورای ملی
است .استیضاح وزیران و فیصله نهایی در مورد بودجه و
برنامههای انکشافی مطابق ماده  ۸۲قانون اساسی ۱۳۶۹
نظیر ماده  91قانون اساسی  ۱۳۸۲از صالحیتهای
انحصاری ولسیجرگه است ،البته با این تفاوت که در
قانون اساسی  ۱۳۶۹ولسیجرگه میتواند یک وزیر و یا
کل حکومت به شمول صدراعظم را سلب اعتامد کند.
سلب اعتامد از حکومت منجر به سقوط او میشود .در برابر
مطابق ماده  ۹۷قانون اساسی  ۱۳۶۹رییسجمهور حق
انحالل پارملان برخالف قانون اساسی فعلی دارا است.
همچنان مطابق ماده  ۹۲هر عضو حکومت میتواند با رأی
مشورتی و به اجازه رییس مجلسین در جلسات مجلسین
و یا کمیسیونهای رشکت منایند در حالیکه مطابق
ماده  103قانون اساسی  ۱۳۸۲وزرا بدون رأی مشورتی
میتوانند در جلسات شورا رشکت منایند .لویهجرگه در
کنار پارملان بهعنوان عالیترین مظهر اراده مردم در هردو
قوانین  ۱۳۶۹و  ۱۳۸۲پذیرفته شده است .مطابق ماده
 110قانون اساسی  ۱۳۸۲اعضای شورای ملی؛ و روسای
شوراهای والیات و ولسوالیها اعضای اصلی لویهجرگه
است و وزرا ،ریس و اعضای سرتهمحکمه و لوی سارنوالی
میتوانند بدون حق رأی در جلسات لویهجرگه رشکت
منایند.
اما بر اساس ماده  ۶۶قانون اساسی  ۱۳۶۲رییسجمهور
و معاونان آن؛ اعضای شورای ملی؛ صدراعظم ،معاونان
صدراعظم و وزیران؛ قاضیالقضات و معاونان آن؛ لوی
سارنوال؛ ریس شورای قانون اساسی؛ روسای شوراهای
والیات؛ از هر والیت به تعداد وکالی هامن والیت به انتخاب
مردم؛ و حداکرث پنجاه نفر از شخصیتهای سیاسی ،علمی،
فرهنگی ،اجتامعی و روحانی که توسط رییسجمهور تعیین
میشود .اعضای لویهجرگه است .وظایف لویهجرگه مطابق
ماده  ۱۱۱قانون اساسی  ۱۳۸۲تعدیل قانون اساسی؛
اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقالل ،حاکمیت
ملی ،متامیت ارضی و مصالح علیای کشور؛ و محاکمه
رییسجمهور است .در حالیکه مطابق ماده  ۶۸قانون
اساسی  ۱۳۶۹وظایف لویهجرگه تصویب و تعدیل قانون
اساسی؛ انتخاب قبول استعفای رییسجمهور؛ موافقت به
اعالم جنگ و متارکه؛ و اتخاذ تصمیم در مورد مهمترین
مسایل که به رسنوشت کشور ارتباط میگیرد؛ است.
قوه قضاییه
در ماده  ۱۱۶قانون اساسی فعلی و ماده  ۱۰۷قانون
اساسی  ۱۳۶۹در هردو قانون اساسی ،قوه قضاییه بهعنوان
رکن مستقل دولت شناخته شده است .در هر دو قانون
اساسی سرتهمحکمه بهعنوان عالیترین نهاد قضایی که
در رأس قوه قضاییه قرار دارد شناخته شده است .مطابق
ماده  ۱۰۹و  ۱۱۰قانون اساسی  ۱۳۶۹سرتهمحکمه
شامل قاضیالقضات؛ معاونان قاضیالقضات و دیگر
اعضای میشود که توسط رییسجمهور تعیین میشوند
و در برابر رییسجمهور مسئول میباشند؛ در حالیکه در
قانون اساسی فعلی سرتهمحکمه شامل نو عضو میشود
که توسط رییسجمهور معرفی و توسط ولسیجرگه انتخاب
میشوند و رییسجمهور از میان این نو تن یکی را بهعنوان
ریس سرتهمحکمه انتخاب میکند .مطابق ماده ۱۱۱
قانون اساسی  ۱۳۶۹محاکم در رسیدگی به قانون رصفاً
تابع قانون میباشند.
ولی بر اساس ماده  ۱۳۰قانون اساسی محاکم در رسیدگی
به قضاوت؛ اوالً قانون و در صورت نبود قوانین به فقه حنفی
مراجع میکنند .بر اساس ماده  ۱۲۱قانون اساسی ۱۳۸۲
تفسیر قانون که شامل بررسی مطابقت قوانین ،فرامین
تقنینی و معاهدات بینامللل میشود از صالحیتهای
سرتهمحکمه است؛ در حالیکه مطابق ماده  ۸۱قانون
اساسی  ۱۳۶۹تفسیر قوانین وظیفه شورای ملی؛ و بررسی
مطابقت قوانین ،فرامین تقنینی و معاهدات بینامللل با
قانون اساسی وظیفه بر اساس ماده  ۱۲۳وظیفه شورای
قانون اساسی است ،عالوه بر آن مطابق ماده  ۱۲۳و
 ۱۲۴قانون اساسی  ۱۳۶۹مشورتهای حقوق درباره
مسایل قانون اساسی و نیز مطابقت اسناد ارجاع شده به
رییسجمهور ارایه مناید ،در حالیکه مطابق قانون اساسی
 ۱۳۸۲در ماده  157خود هیچ وضاحتی در مورد وظایف
و صالحیتهای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون
اساسی نداده است .ناگفته مناند که مطابق ماده ۱۴۵
در صورت تعارض قوانین میان قوانین داخلی و معاهدات
بینامللل در قانون اساسی  ۱۳۶۹به معاهدات بینامللل
ترجیح داده شده است.
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احمد سعیدی
افغانستان در بحران عميق بیاعتامدی
فرو رفته است .در اينجا در طول
سالهای متامدی؛ بیشرت کالنهای
اقوام ،اربابان ،ملکان ،رهربان ،وکیلها،
وزيران ،صدراعظمها ،امريان ،شاهان
و رؤسای جمهور و همچنان احزاب،
سازمانها و تنظیمهای سياسی بهخاطر
اهداف شخصی و حفظ قدرت سياسی
و اقتصادیشان با استفاده از نام قوم،
منطقه ،مذهب و مليت باالی مردم
بيچارهی اين رسزمني تجارت سياسی
کردهاند.
این گروهها ،به مردم دروغ گفتهاند،
احساساتشان را برانگیختهاند ،آنها را
در نفاقها و جنگهای ذاتالبينی سپر
ساختهاند و درنتیجه در غياب مردم؛ به
نام برآورده ساخنت خواستهای مردم؛
به نام دفاع از مردم و به نام آرای مردم و
بهوسیلهی تلفات و خسارات همني مردم،
جایگاه خود ،اعضای خانوادهشان را در
برابر هر نوع تهديدات و خطرات ،تحکيم
و محافظت کردهاند.
در حال حارض همني اشخاص و همني
نهادها بيشرت از همه ،سنگ اصطالحات پرآبوتاب
صلح را به نام «صلح رستارسی و صلح برای حفظ
دستآوردها» به سينه میکوبند.
در واقعيت امر در اینجا هرکسی از صلح ،با در
برگردان

برگردان :ابوبکر صدیق

«ماروین واینباون» و «شانتی ِدسوزا»
منبع :دیپلومات

چشمانداز پایان دادن به تنشهای افغانستان
هیچگاه بهصورت عمیق مورد کنکاش قرار نگرفته
است ،حتا چند ماه پس از آغاز مذاکرات صلح اکنون
این روند دچار رویکرد جدید سیاسی شده است.
دالیل متفاوتی اشاره میکند که طالبان به موضوعاتی
که در توافقنامه دوحه تعهد کردهاند ،هیچ نوع
پایبندی نشان منیدهند ،این گروه به خشونتها
ادامه داده و از آتشبس در جریان مذاکرات رس باز
زدند و جنگ خونین تا هنوز ادامه دارد.
یکی از موارد کلیدی میان طرفهای مذاکرهکننده –
هیئت طالبان و دولت افغانستان -نوعیت نظام آینده
است؛ گروه طالبان طرفدار حضور نیروهای امریکایی
در نظام آینده افغانستان نیستند .در توافقنامه
فربوری  ۲۰۲۰اشاره شده است که تا ماه اپریل متام
نظامیان امریکایی افغانستان را ترک کنند.
ترک نیروهای امریکایی زمینه را برای طغیان سیاسی
طالبان بیشرت فراهم میکند؛ زیرا طالبان اعتقاد
دارند ،اگر روند مذاکرات صلح نتیجهای را بهدنبال
نداشته باشد ،در میدان جنگ پیروز خواهند شد.
این در حالی است که روند صلح افغانستان با
بنبستهای زیادی مواجه است .با متام چالشها،
مردم افغانستان و جامعهی بیناملللی به نتیجهی این
گفتوگوها چشم دوختهاند.
این مسلم است طالبان از طریق جنگ منیتوانند
پیروز شوند و تنها گزینهای که میتواند طالبان و
حکومت افغانستان را باهم به توافق نزدیک سازد،
دیپلوماسی و گفتوگو است.
پیشنهاد و پیشبینیها این است که طالبان از رویکرد
نظامی دست بردارند و دیپلوماسی را در پیش گیرند؛
اما طالبان از نگاه ایدیولوژیک به غیرنظامی شدن باور
منیکنند و اعتقاد چندانی به مذاکرات صلح ندارند.
نتیجهی چنین مذاکراتی همه را در حیرت فرو برده
است.
ممکن است روند مذاکرات چند سال و ماه را در بر
بگیرد تا موارد اختالفی از میان برداشته شود؛ زیرا دور
نخست گفتوگوها چنین تجربهای را داشت و در دور
تازه ،همچنان این روند ادامه خواهد داشت.
در حالی که طالبان اکنون چشم به ادارهی بایدن
دوختهاند؛ زیرا احتامل دارد که بایدن فرمان ابقای
نظامیان بیشرت را در افغانستان صادر کند .این در
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نظرداشت حفظ منافع شخصیاش ،تعبري خودش
را دارد .مثالً؛ گروه طالبان میخواهد زير نام صلح،
با تقویت جبههی ضد نظام کنونی ،نظام امارتی را با
اندکی تغيري نام به قدرت برسانند.
آقای ارشف غنی و ارگ میخواهد زير نام صلح ،با

اگرروند

تقويت جبههی ضد طالب ،پنج سال
حاکميت خود را بر مردم تحميل و
تداوم بخشد.
متأسفانه ،افغانستان کنونی همچون
تنور داغی است که هرکس چه خود
و چه بيگانه ،نانش را در آن میپزد.
در چنني حالتی بسيار واضح است
که اشخاص ،سازمانها و نهادهای
مخالف صلح ،زير نام صلح،
منفعتشان را در تداوم جنگ ببینند؛
چون بار فشار تلفات و آسيب جنگ،
مرگ و کشتار ،تشديد فقر و دربهدری،
افزايش یافته و بدبختیها را مردم به
دوش خواهد کشید.
اگر در این رشايط حساس ،يک
جبههی سومی متشکل از انسانهای
با درد ،صادق ،متعهد و باتجربه
بهخاطر ختم کشتار مردم بیدفاع
و بیگناه ،در راستای ختم جنگ و
تأمني صلح در کشور ،کمر همت بسته
و بخواهد با استفاده از فرصت ايجاد
شده ،برنامهی صلح را از رسگردانی
رهایی بخشد ،بازهم در اقلیت قرار
خواهد گرفت؛ زيرا مشکل بحران
عمیق بیاعتامدی در این کشور چنان فراگري شده
که ديگر مردم رنجديدهی آن به هیچ شخص و نهادی
اعتامد منیکنند.
از طرف دیگر ،برای اين جبههی سوم تازه ايجادشده،

فرصتی برای اثبات حقیقت خدمتگزاری و
نجاتبخشی وطن وجود ندارد .چون در این کشور
هامن طوري که قبالً تذکر يافت ،سالهای سال و تا
هنوز ،هر حزب و هر سازمانش بدون حضور و نقش
مردم در تصمیمگیریها و رخدادهای بزرگ ملی،
همیشه با شعارهای میانتهی دفاع از تصمیم و آرای
مردم ،اشک متساح ریخته و زمینههای رشد بدبختی
و آوارگی ،مهاجرت ،بیخامنانی ،خسارت ،مرگ و
کشتار را برایشان ارمغان آورده است.
اين يک حقيقت مسلم است که موضوع تأمني صلح
و ختم جنگ در این کشور با دروغ ،با شعارهای
عوامفریبانه ،با تدوير جلسات رياکارانه ،با سوءاستفاده
از بیتاملال و با به راه انداخنت توطئههای آشکار و
نهان ضد صلح چه در داخل و چه در خارج کشور
بهجز از خاک زدن در چشم مردم وطن ،چيزی ديگری
نيست.
از نظر بنده در چنني وضعيتی ،غرض مهار ساخنت
مخالفان پروسه صلح و بهخاطر به مثر رساندن آرمان
مقدس صلح برای ختم کامل جنگ و جلوگريی از
خونريزی در کشور؛ به يک نهاد سوم بیطرف در
جنگ ،متعهد و صادق به آرمان صلح و مورد قبول هر
دو طرف جنگ-جمهوريت و امارت-با داشنت صالحيت
عام و تام در فیصلهها ،نياز جدی ديده میشود.
هرگاه شورای عالی مصالحه ملی ،بهراستی در دفاع
از آرمان صلح قرار داشته باشد ،ايجاد چنني نهاد
و حاميت کامل از آن ،مسئوليت اين شورا پنداشته
میشود.

ناکامشود؟

حالی است که سخنگویان طالبان به وضاحت اعالم
کردهاند که هر عملی فراتر از توافقنامهی طالبان –
امریکا میتواند سبب شکست روند مذاکرات صلح
شود و این برای دولت افغانستان سنگین متام خواهد
شد.
نتیجه شکست روند صلح ،ممکن است واکنشهای

در حالی که روند صلح ،دو دستگی را میان نخبگان
سیاسی افغانستان ایجاد کرده است؛ شکست
این روند منجر به چنددستگی در میان جامعهی
افغانستان خواهد شد؛ ولی تنها راهی که میتواند
از اینهمه آشوب جلوگیری کند ،موفقیت روند صلح
افغانستان است.

منفی را میان تودهها و قرش سیاسی در جامعهی
افغانستان ایجاد کند ،در آن صورت تنها جامعهی
بیناملللی است که باید روی رسنوشت حکومت غنی
و جمهوری اسالمی افغانستان تصمیم بگیرد.
در صورت شکست روند صلح ،تنها تکیهگاه دولت
افغانستان نیروهای امنیتی – دفاعی است .دولت
به این عقیده است که در عدم موفقیت مذاکرات
صلح ،نیروهای امنیتی – دفاعی میتوانند از دولت
افغانستان در برابر افزایش حمالت طالبان دفاع کنند.
نیروهای امنیتی افغانستان آموزش عالی دیدهاند و
نیروهای هوایی توانستهاند که طالبان را در ساحات
زیر کنرتلشان هدف قرار دهند؛ اما قطع شدن
کمکهای خارجی و حامیتهای هوایی روی انگیزهی
نیروهای امنیتی – دفاعی تأثیر منفی خواهد گذاشت.
این امر منجر به افزایش تلفات نیروهای امنیتی
خواهد شد و در چنین رشایطی ،احتامل سقوط نظام
و آغاز جنگ داخلی وجود دارد.

برخی از فرماندهانی که گروه نظامی دارند ،میتوانند
در برابر طالبان بجنگند؛ ولی رهربی حکومت را متهم
به شکست روند مذاکرات صلح خواهند کرد.
شکست روند صلح تنها چالشی نیست که غنی
و عبدالله بهتنهایی آن را مدیریت کنند .شامری،
بهشمول گلبالدین حکمتیار با طالبان برای ایجاد
امارت  ۱۹۹۰خواهند پیوست .جریانی که همه از
دوباره حاکم شدن آن نگرانی دارند.
تکرار فاجعه نابودی چرخهی اقتصادی سال ۱۹۹۰
سبب خواهد تا میلیونها تن کار خود از دست بدهند.
در چنین رشایطی یک بخش بزرگ قرش تحصیل
کرده ،افغانستان را ترک خواهد کرد .زمینههای کاری
برای نهادهای بیناملللی و خارجی تنگ خواهد شد
و اقتصاد مردم سقوط خواهد کرد.
در حاکمیت طالبان ،هیچ حقوق مدنی و مردمساالری
وجود ندارد .حق انتخابات و مردمساالری از
دست مردم عامه بیرون در انحصار چند آخوند

قرار خواهد گرفت .قتلهای هدفمند اخیر نشان
میدهد که طالبان به آزادی بیان و آزادی مدنی نیز
اعتقادی ندارند .در صورت حاکمیت طالبان ،قانون
-۱۹۹۰قانونی زیر عنوان رشیعت اسالمی که در آن
زنان اجازه آموزشوپرورش را ندارند و متاشای تلویزیون
و شنیدن رادیو جایز نیست -تکرار خواهد شد.
حقوق زنان و همچنان دستآوردهای  ۱۹سال اخیر
در صورت حاکمیت طالبان از بین خواهد رفت.
طالبان همواره تأکید داشتهاند که یک قانون اسالمی
کامل را ایجاد میکنند و تنها کسانی در این نظام
جای دارند که طبق قانون اسالمی قدم بر دارند.
در نظام طالبان جایگاهی برای نخبگان سیاسی
افغانستان وجود ندارد .طالبان ،کسانی را که در
پشتیبانی از حکومت فعلی ایستادهاند بیرون خواهند
راند.
هزارههای شیعه یکی از قبیلههای افغانستان است
که در  ۱۹۹۰مورد خشونت قرار گرفتند ،بر همین
مبنا ،هزارهها ،ازبیکها و تاجیکها برای دست یافنت
طالبان به قدرت رضایت ندارند.
افغانستان بدون یک حکومت قانونی میتواند مکانی
امن برای گروههای تروریستی ،مانند القاعده و
داعش شود .اجامع منطقهای میتواند به روند صلح
افغانستان کمک کند.
کشورهای منطقه که در سال  ۱۹۹۰به اساس
منافعشان در افغانستان از طرفهای مختلف حامیت
میکردند .حامیت پاکستان از طالبان روشن است؛
اما اکنون روسیه و ایران نیز همکاری نزدیکی با
طالبان دارند.
رقابت هند و پاکستان و چین سبب شده است تا هند
با طالبان کمرت نزدیک باشد .در صورت سقوط نظام
فعلی افغانستان و احتامل جنگی داخلی ،هند در
برابر گروههایی قرار خواهد گرفت که چین و پاکستان
از آن حامیت کنند.
در حالی که همه شهروندان افغانستان به مذاکرات
دوحه امید بستهاند؛ اما ناکامی این روند میتواند روی
زندگی جامعهی فعلی افغانستان تأثیر منفی بگذارد.
افزایش خشونتها و همچنان ناامنیها ،شهروندان
را بر رس دوراهی قرار داده است؛ اگر صلح موفقیت
بهدنبال دارد ،پس چرا آتشبس ایجاد منیشود و اگر
صلح موفق نشود ،آینده چه میشود؟
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انفجار ماین در کابل؛
سه نفر به شمول
سخنگوی ریاست تصدی
ملی محافظت عامه
کشته شدند

مسئوالن امنیتی ،میگویند که در نتیجهی انفجار ماین
مقناطیسی در منطقهی کارته نو شهر کابل ،سه نفر جان
باختهاند.
طارق آرین ،سخنگوی وزارت داخله ،میگوید که این
رویداد ،حوالی ساعت  ۰۸:۳۰صبح روز یکشنبه (۲۱
جدی) ،در رسک اول منطقهی کارته نو شهر کابل رخ داده
است.
به گفتهی او ،در این رویداد ،سه نفر به شمول ضیا ودان،
سخنگوی ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه با

محافظ و رانندهاش جان باختهاند و یک نفر دیگر زخمی
شده است.
آقای آرین ،گروه طالبان را مسئول این رویداد دانسته
و گفته است ،تروریستانی که به اتهام ماینگذاری
بازداشتشدهاند ،اعرتاف کردهاند که عضویت گروه طالبان
را دارند.
گروه طالبان؛ اما تا اکنون در این باره چیزی نگفته است.
از چند ماه به این طرف ،همزمان با آغاز رسمی گفتوگوهای
صلح افغانستان ،سطح خشونتها نیز افزایش یافته است.

نخستین محمولهی واکسین کرونا تا شش ماه آینده وارد افغانستان خواهد شد

مسـئوالن وزارت صحـت ،میگوینـد کـه قـرار
اسـت تـا شـش مـاه آینـده ،نخسـتین محمولـهی
واکسـین کرونـا بـه افغانسـتان برسـد.
وزارت صحـت ،روز یکشـنبه ( 21جـدی) ،در
اعالمیـهای گفته اسـت که مسـئوالن ایـن وزارت،
در نشسـتی ،در بـارهی چگونهگـی تهیه و تطبیق
واکسـین کرونـا بحـث کردهاند.
در اعالمیه آمده است« :در این نشست ،در بارهی
تطبیـق واکسـین کرونـا بـر اسـاس اولویتبنـدی
افـرادی کـه در معـرض آسـیبپذیری قـرار دارند،
نگهـداری واکسـین از طریـق سیسـتم زنجیـر
رسد ،اسـتخدام یـک هـزار تیـم بـرای تطبیق این
واکسـین ،آمـوزش واکسـیناتوران ،جلوگیـری از

مبتالشـدن کارمنـدان صحـی و مدیریـت درسـت
ایـن برنامـه بحث شـده اسـت».
وحیـد مجـروح ،معیـن عرضـهی خدمـات صحـی
وزارت صحـت ،گفتـه اسـت کـه در ایـن نشسـت،
ضمـن بررسـی برنامـهی تهیـه و تطبیق واکسـین
کرونـا ،بـه ادارههـای مسـئول هدایـت داده شـده
تا در راسـتای تطبیق این واکسـین با نظرداشـت
معیارهـای آن طـی یـک میکانیـزم مشـخص
تلاش کننـد .بـه گفتهی او ،قرار اسـت نخسـتین
محمولـهی واکسـین کرونـا ،تا شـش مـاه آینده با
حامیـت مالـی بانک جهانی و بانک آسـیایی وارد
افغانسـتان شود.
پیـش از ایـن ،وزارت صحـت گفتـه بـود کـه تـا دو

سـال آینده  40درصد مردم افغانسـتان واکسـین
کرونـا دریافت خواهنـد کرد.
چنـد مـاه پیـش ،رشکـت داروسـازی امریکایـی
فایـزر ،اعلام کـرده بـود کـه نتیجـهی آزمایـش
بالینـی آنهـا  95درصـد موثـر بـوده و هیـچ
نشـانهای از عـدم ایمنـی آن مشـاهده نشـده
اسـت .بـه دنبـال آن ،امریـکا جـواز تولیـد انبـوه
و مصرف واکسـین کرونـا را بـرای رشکـت فایـزر
صـادر کـرد.
در جریـان بیـش از یک ماه گذشـته ،روند تطبیق
واکسـین کرونـای رشکـت فایـزر در امریـکا،
بریتانیـا ،اتحادیـهی اروپـا ،عربسـتان سـعودی و
چندیـن کشـور دیگـر آغـاز شـده اسـت.

ادارهی ملی احصاییه :روزانه  16هزار شناسنامهی الکترونیکی توزیع میشود

جاویـد رسـولی ،رییـس ادارهی ملـی احصاییـه
و معلومـات ،میگویـد کـه روزانـه دسـتکم 16
هـزار شـناسنامهی الکرتونیکی برای شـهروندان
افغانسـتان توزیـع میشـود.
آقـای رسـولی کـه روز یکشـنبه ( 21جـدی)،
در مجلـس سـنا صحبـت میکـرد ،گفـت کـه بـه
اسـاس هـدف تعیینشـدهی ایـن نهـاد ،تـا پایـان
سـال روان خورشـیدی ،بـه بیـش از  5میلیـون
نفـر در کشـور ،شـناسنامهی الکرتونیکـی توزیـع
خواهـد شـد.
او ،افـزود کـه تـا اکنـون بیـش از  70مرکـز توزیـع

شـناسنامه در رسارس افغانسـتان ،شـش مرکـز
در ایـران و همینگونـه قـرار اسـت مرکزهایـی در
پاکسـتان و امـارات متحـدهی عربـی نیـز ایجـاد
شـود تـا بـرای مهاجـران شـناسنامه توزیـع کند.
از سـویی هـم ،جاویـد رسـولی ،در بخـش دیگری
از صحبتهایـش ،تاکیـد کـرد کـه دیگـر نیـاز
نیسـت شـهروندان شـناسنامههای کاغـذی
شـان را تاییـد کننـد ،زیـرا ایـن کار زمینـهی سـوء
اسـتفاده را بـرای بسـیاری از افـراد فرصتطلـب
فراهـم کـرده بـود.
آقـای رسـولی ،رونـد تاییـد شـناسنامههای

کاغـذی را ضیـاع وقـت خوانـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه اخیـرا ،ادارهی ملـی
احصائیـه و معلومات ،گفته اسـت کـه که خدمات
تاییـدی شـناسنامههای کاغـذی را رس از روز
دوشـنبه ( ۲۲جـدی) متوقـف میکنـد و پـس از
آن هیـچ نـوع شـناسنامه را تاییـد نخواهـد کـرد.
در خربنامـهی ایـن نهـاد آمـده اسـت:
«شـناسنامههای کاغـذی تابعیـت کـه مطابـق
قوانیـن ثبـت احـوال نفـوس به شـهروندان کشـور
طـی مراحـل و صـادر شـده باشـد ،مـدار اعتبـار
بـوده و نیـاز بـه تاییـدی نـدارد».

حمله هوایی در نیمروز ،جان  ۹غیرنظامی را گرفت
مسـئوالن محلـی در والیـت نیمـروز ،میگوینـد
کـه در نتیجـهی حملـهی هوایـی نیروهـای ارتـش
در ولسـوالی خـارشود ایـن والیـت ،تلفاتـی بـه
غیرنظامیـان وارد شـده اسـت.
عبدالنبـی براهـوی ،معـاون والـی نیمـروز ،بـه
روزنامـهی صبـح کابـل میگویـد کـه شنبهشـب
( ۲۰جـدی) در نتیجـهی حملـه هوایـی ارتـش
در ولسـوالی خـارشود ایـن والیـت ،شماری از
غیرنظامیـان کشـته شـدهاند.
بـه گفتـهی او ،بـه دلیـل جنگـی بـودن منطقـه،

جزییاتـی از شمار دقیـق کشتهشـدگان در دسـت
نیسـت .از سـویی هـم ،یـک منبـع محلـی بـه
روزنامـهی صبـح کابـل میگویـد کـه  ۹غیرنظامـی
در نتیجـهی ایـن حملـهی هوایـی کشـته شـدهاند.
بـا ایـن حـال ،زمریالـی احـدی ،والـی نیمـروز،
میگویـد کـه ایـن حمله بـر قـرارگاه طالبـان انجام
شـده و در نتیجـهی آن ۱۲ ،عضـو قطعـهی رسخ
طالبـان کشـته ۲ ،نفـر زخمـی و  ۲نفـر بازداشـت
شـدهاند .بـه گفتـهی آقـای احـدی ،هیئتـی بـه
منظـور بررسـی ادعـای وارد شـدن تلفـات بـه

غیرنظامیـان تشـکیل و بـه ایـن منطقـه فرسـتاده
شـده اسـت .
قـول اردوی  215میونـد نیـز در اعالمیـهای گفتـه
اسـت کـه ادعاهـا دربـارهی تلفـات غیرنظامیـان در
والیـت نیمـروز را بررسـی میکنـد.
پیـش از ایـن ،مسـئوالن امنیتـی ،گـروه طالبـان را
عامـل تلفـات غیرنظامیـان خوانـده بودنـد .بـه باور
مسـئوالن امنیتـی ،اعضـای طالبـان همـواره از
منـازل مسـکونی بـه عنوان سـنگر جنگی اسـتفاده
میکننـد.

جهان

اردوغان به اتحادیهی اروپا برای حل بحران مهاجرت شرط گذاشت

رجـب طیـب اردوغـان ،رییسجمهـور ترکیه ،در
دیداری با اورزال فن در الین ،رییس کمیسـیون
اتحادیـهی اروپـا ،گفت کـه بحـران مهاجرت در
صورتـیحـل میشـود کـه کشـورهای اروپایـی
به شـهروندان این کشـور ویزا بدهـد و مذاکرات
بـرای عضویـت ایـن کشـور در اتحادیـهی اروپـا
آغاز شـود.
بـه نقـل از یورونیـوز ،در بیانیـهای کـه روز
یکشـنبه ( 21جـدی 10 /جنـوری) از سـوی
دفتر ریاسـتجمهوری ترکیـه بـه نشر رسـیده،
آمـده اسـت کـه آقـای اردوغـان در یک نشسـت
مجـازی بـا رییـس کمیسـیون اتحادیـهی
اروپـا ،بـر روابـط و عضویـت ایـن کشـور در ایـن
اتحادیـه ،تاکیـد کـرد .در همیـن حـال ،خانـم
فـن در الیـن بـا نشر تویتـی ایـن دیـدار را بـا
ارزش خوانـده و نوشـته اسـت« :تبـادل نظـر
خوبـی بـا رییسجمهـور ترکیـه داشـتیم ،در
مـورد وضعیت بیماری کرونا ،احیـای اقتصادی
و اجـرای وظایـف شـورای اروپـا در بـارهی
مصوبـهی دسـامرب  2020تبـادل نظـر کردیم».
پیـش از ایـن نیز ،رجـب طیب اردوغـان ،در ماه
نوامبر سـال  2020در گردهامیـی اعضـای
حزب عدالت و توسـعه ،گفته بود که این کشـور
یکـی از نامزدان رسـمی عضویـت در اتحادیهی
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در کنار نربدهای همهروزه میان نیروهای امنیتی افغانستان
و طالبان که در جریان آن به غیرنظامیان نیز تلفاتی وارد
میشود ،در جریان چند ماه گذشته ،سطح ترورهای
هدفمند و انفجار ماینهای مقناطیسی نیز در کابل و سایر
والیتها افزایش یافته است.
هرچند نهادهای امنیتی ،بارها از بازداشت افراد به اتهام
دستداشنت در ترورها و ماینگذاریها خرب داده؛ اما این
کار ،تاثیر چندانی روی کاهش فعالیتهای تروریستی
نداشته است.

خبرونه

په «فرېبکارۍ» اخیستل شوی کریدېت
بېرته را وګرځول شو
د مخابرايت خدمتونو د تنظیم اداره وایي له مخابرايت رشکتونو یې د لوګر د یوه
اوسیدونکي څه د پاسه  ۳۵۰۰۰افغانۍ بېرته راګرځولې چې په «فریبکارۍ»ترې
وړل شوې وې.
د مخابرايت خدمتونو د تنظیم ادارې « اترا» ویاند سعید شینواري صبح کابل ورځپاڼې
ته وویل :تلیفوين فریبکارانو د محمد آغې ولسوالۍ له اوسیدونکي فضل الله څخه
 ۳۵۲۵۰افغانۍ د جایزو ورکولو په پلمه وړې وې.
شینواری وایي له هغه څخه د ام يت ان  ۲۸۰۰۰افغانۍ ،سالم شبکې  ۲۵۰۰افغانۍ
او اتصاالتو  ۴۷۵۰افغانۍ کریدیت وړل شوی و.
د اترا ویاند وایي  «:موږ له هر اړخیزو پلټنو وروسته فضل الله ته د کریډیټ په
شکل استولې ټولې پیسې بېرته راوګرځولې ،فقط  ۲۴افغانۍ بالک شوې وې ،ځکه
چې ټلیفوين فریبکارانو هغه پيسې مرصف کړې وې».
دا اداره وایي څو ورځې وړاندې دوی په کندهار کې هم له «ټلیفوين فرېبکارانو »
څخه د یوه هېوادوال  ۵۶۰۰۰افغانۍ کریډیټ بېرته اصيل شخص ته ورګرځولی و.
د مخابرايت خدمتونو د تنظیمې ادارې له خلکو غوښتي چې د جایزې په نوم چاته
کرېډیټ کارت وانه ستوي او کله له داسې کومې موضوع رسه مخ کیږي ،نو د دغې
ادارې له وړیا شمېرو رسه دې اړیکه ټینګه کړي.
د اترا مسوولین وایي دوی د پرمختللو سیسټمونو له الرې کوالی يش فریبکاران پیدا
او د قانون منګولو ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې د مخابرايت خدمتونو ډېر کاروونکي په دې اداره نیوکه
کوي چې د مخابرايت خدمتونو د بیو او کیفیت په برخه کې پاملرنه نه کوي.
د دوی یوه نیوکه داده چې په افغانستان کې انرتنیتي خدمتونه ټیټ کیفته او په
لوړه بیه وړاندې کیږي ،که څه هم په دې برخه کې دغې ادارې وړاندې ویيل و
چې په انرتنیتي بیو کې به د پام وړ کموالی راويل ،خو تراوسه هم دا ژمنه نه ده
عميل شوې.

پنځلس وسله وال دولت
ته تسلیم شول
په کونړ کې د لسو داعشیانو په ګډون پنځلس وسله وال مخالفین دولت ته تسلیم
شول .د کونړ وايل محمد اقبال سیعد وایي د وسله والو دا پنځلس کسیزه ډله د ميل
امنیت په هڅو د دولت پروړاندې د وسله وال مخالفته الس واخیست او له خپلو
سپکو او درنو وسلو رسه دولت ته تسلیم شول.
سعید وایي « :دغو وسله والو په څوکۍ ،وټه پور او پېچ دره کې وسله وال فعالیتونه
کول ».ښاغلی سعید وایي په دې رسه به امنیتي وضعیت ښه يش او هڅې دوام لري
چې نورې ډلې هم د سولې له بهیر رسه یوځای يش.
محيل مسوولین وایي د دغه طالب ډلګیو مرشانو له نورو وسله والو مخالفینو
غوښتي چې سوله ییز ژوند غوره کړي.
تردې وړاندې هم لسګونه وسله وال مخالفین د سولې له بهیر رسه یوځای شوي،
خو ځینې کسان نیوکه کوي چې دا کسان بېرته د وسله والو لیکو ته ستانه شوي او
د امنیتي وضعیت په ښه وايل کې یې کوم اغېز نه دی کړی.

نیمروز کې د کرنې په برخه کې نېژدې ۶۰
میلیونه افغانۍ لګول شوې دي

اروپـا اسـت؛ امـا آنـگال مـرکل ،نخسـتوزیر
آملـان و رییـس آن وقت شـورای اتحادیهی اروپا
گفتـه بـود کـه این اتحادیـه روی کشـف گاز در
مدیرتانـه از سـوی ترکیـه در نشسـت رسان ایـن
اتحادیـه در مـاه دسـامرب بحـث خواهـد کـرد.
اتحادیـهی اروپـا بـا ترکیـه در سـال گذشـتهی
میلادی ،بـه خاطـر فعالیتهـای نظامـی ایـن
کشـور در لیبیـا ،کشـف غیرقانونـی گاز در
مدیرتانـه ،حامیـت از جـدا شـدن قبرس بـه دو
بخـش ،اختلاف بـا یونـان و نحـوهی مدیریـت
مهاجـرت ،اختلاف داشـت.

رییسجمهـور ترکیـه در ایـن دیـدار ،در بـارهی
تلاش کشـورش به خاطـر حل بحـران مهاجرت
در سـال  2021بـا همـکاری اتحادیـهی اروپـا
و بـروز رسـانی توافـق  19مـارچ  2016تاکیـد
داشت.
بـر اسـاس توافـق  18مـارچ  2016میلادی،
اتحادیـهی اروپا بـه خاطر دادن مکان و مراقبت
از پناهجویـان سـوری از سـوی ترکیه ،دسـتکم
 6میلیـارد یـورو بـه ایـن کشـور میدهـد؛ امـا
رییسجمهـور ترکیـه بارهـا از عملی نشـدن این
وعـدهی اتحادیـهی اروپـا انتقـاد کرده اسـت.

په نیمروز والیت کې په تېرمايل کال کې د کرنې په برخه کې د بیارغونې چارو ته  ۵۰میلیونه
او  ۷۴۲زره او  ۵۵۰افغانۍ ځانګړې شوې وې.
د نیمروز د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي دا بودجه د کرنې ،اوبو لګولو ،مالدارۍ  ،بڼوالۍ
او طبیعي رسچینو په برخه کې لګول شوې ده.
د نیمروز د کرنې ریاست رسپرست ذبیح الله اولیازاده وایي «:په  ۱۳۹۹مايل کال کې په
مرکز او چهاربرجک ،چخانسوراو خارشود ولسوالیو کې  ۲۰د ممیزوخونې او  ۱۵د پیازو
زېرمتونونه جوړ شوي چې  ۱۴میلیونه او  ۹۶زره افغانۍ پرې لګیدلې او د بزګرانو په لس
سلنه ونډه یې د جوړولو چارې بشپړې شوې دي».
اولیا زاده وایي په زرنج ښار او په چهاربرجک ولسوالۍ کې په پنځه هکتاره ځمکه د خرما
بڼ جوړ شوی او د خرما زر اصالح شوي نیالګي ویشل شوي دي.
هغه وایي پر دې او بڼوالو ته د کرنیزو وسایلو د ویش په چارو په ټولیزه توګه دوه میلیونه
او  ۳۶زره افغانۍ لګښت راغلی دی.
دا مسوولین وایي پر بزګرانو د پستې تخم هم ویشل شوی او  ۲۵سړې خونې د بزګرانو له
پاره جوړې شوې دي.
په نیمروز کې دا سیمه ییز مسوول دغه راز وایي بې وزله کورنیو ته یې د  ۲۹میلیونه او ۴۶۵
زره افغانیو په لګښت د چرګانو فارمونه هم ویشيل دي.
د نیمروز د کرنې او مالدارې ریاست د مالوماتو له مخې پردې رسبېره په دغه والیت کې
د زعفرانو د دودولو په موخه د زعفرانو  ۵۰ننداریې کروندې هم جوړې شوې ترڅو بزګران
ترې لیدنه وکړي.

8

شماره 295
سال دوم/
دبیر اجرایی :مجیب ارژنگ
		
سردبیر :نصیر ندیم
مدیر مسوول :عبداهلل سالحی
پدرام
امتياز :مختار
صاحب
www.subhekabul.com
گزارشگران :علیشیر شهیر ،محمد گوهری ،روحاهلل طاهری ،ابوبکر صدیق ،زهرا سیاس ،نجیب مایار ،راحله یوسفی و حیات بودا
ویراستار :نوید احمدی
ستوننویسان :طاهر احمدی و معصومه عرفان
ایميلsubhekabulam.daily@gmail.com :
آنالین :عبدالرازق اختیار بیگ
صفحه آرا :اسماعیل لعلی
بازاریاب0774002604 :
چاپ :مطبعه انتخاب

دوشنبه 22 /جدی 1399

تنها سرمقاله بازتابدهندهی دیدگاه صبحکابل است.
دیدگاههای مطرحشده در مقالهها ،به نویسندگان آن برمیگردد.

توزیع :شبکه زنگ صبح 0744021952 -
آدرس :کابل ،کارته سه ،سرک چهارم

سال دوم  /شماره / 295دوشنبه  22 /جدی  11 / 1399جنوری 2021

زاکر آباد؛

Year 02 / Issue 295, /Monday / Jan 11, 2021

حرفهایی از شهر انترنتی

کاربران جهان
یکی از موضوعات مهم در فعالیتهای رسانهای
امروزی؛ روزنامهنگاری شهروندی است .این ایده ،با
ظهور شبکههای اجتامعی و رسانههای آنالین بهوجود
آمد؛ زمانی که هرکس که به خرب نزدیک بود ،بهدلیل
داشنت وسیله ارتباطی تلفن هوشمند و انرتنت ،قادر
شد اتفاقها و چشمدیدهایش را بالفاصله ،در سطح
وسیعی پوشش بدهد.
با ظهور انرتنت و وسایل جانبی آن مثل تلفنهای
مختلف و قابلیتهای ویژه ،همه خربنگار شدیم ،البته
که بسیاری از اصول رفتاری یک خربنگار را هم از
دست دادیم؛ زیرا اکرث کاربران شبکههای انرتنتی،
آموزش الزم را در مورد اخالق خربنگاری ندیده و از
آن آگاهی ندارند.
نباید فکر کنیم که مردم آهستهآهسته ،بااخالق
دانشگاهی خربنگاری آشنا میشوند و یک جامعه
رسانهای وسیع را شکل میدهیم؛ این تصور نهتنها
غلط است که از روی خوشخیالی است.
برعکس؛ اخالقی که قرار است غالب شود ،هامن
رفتارهای غیراصولی شهروندان رسیده بهوسایل
ارتباطی است .دیگر این مدیران رسانهای نیستند که
بر افکار مردم تأثیر میگذارند؛ اینان ،خود تحت تأثیر
رسانه بزرگتر ،تحت تأثیر شبکههای مجازیای که با
رفتارهای مردم و نوشتههای آنان رسپا میماند ،اداره
میشوند.
برداشت غلط نکنید ،چون منظورم این نیست که
حاال قضیه برعکس شده و مردم توانایی اداره کردن
اطالعات و دستهبندی آن را پیدا کردهاند؛ با ظهور
رسانههای انرتنتی و مفهومی مثل روزنامهنگاری
شهروندی ،شیوهی اداره عوض شد .شیوه ،طوری شد
که دیگر هیچ نهاد مستقلی برای دستهبندی وجود
نداشته باشد؛ یعنی خربنگار همزمانی که در رسانهای
مثل روزنامه کار میکند ،باید یک کاربر در شبکههای
مجازی هم باشد.
بنابراین ،آنچه او بهعنوان موضوع گزارش ،خرب،
مقاله و ...انتخاب میکند از راه فضای مجازی،
قابلتشخیص شده و به این نتیجه رسیده که چقدر
قابلقبول مردم است؛ وقتیکه شبکههای مجازی،
معیار کار خربنگاران میشود ،پس آنان را اداره
میکند.
برخورد مردم با وقایع نیز طوری که در مورد خربنگاران
دیدیم ،تحت مدیریت کامل است؛ هر یک از کاربران،
سعی میکند برای محبوبیت حساب کاربری خودش
دست به فعالیتهای موردپسند بزند .او راه دیگری
ندارد مگر اینکه مثل خربنگار عزیز ،فضای مجازی،
موضوع روز و مورد بحث مردم و شیوههای پردازش مد
شده در رسانههای مجازی را معیار خود قرار داده نظر

شوید!

به آن ،عمل کند.
همه ،از روی عالیق هم رفتارها و شیوههای برخورد با
وقایع را یاد گرفته یا عمدا ً برای جلب توجه دیگران،
دست به رفتارهایی میزنند که آنان تعیینکنندهاش
بودهاند .این را ادارهی نامریی یا هرچه دلتان
میخواهد نام بگذارید؛ ولی آنچه که مهم است،
درک این موضوع است که بدانید شام یک کاربر
نیستید ،نامی که بر شام گذاشته شده؛ بیش از هر
چیزی شبیه به کارگر است.
ما همه کارگرانی هستیم که در جامعههای مجازی

فقط برای زنده ماندن تن به کار میدهد؛ یعنی
رشایط طوری چیده شده که او تن و زمانش را داده
تا بتواند دوباره برای کار حارض شود .نه چیزی بیشرت
کسب میکند و نه زمان بیشرتی برای رسیدگی
بهموضوع دیگر دارد.
کارگر ،تنها زمان و تنش را در اختیار کار و کارگزار
منیگذارد؛ مفاهیمی که قبالً در موردش حرف زدیم؛
اینکه کاربران فیسبوک مثل قطعات ماشینی در
بدنهی دستگاه تولید اطالعاتاند ،در مورد کارگر و
ماشینآالت کارخانهها نیز ،مصداق پیدا میکند.

مختلف زندگی میکنیم .جهان مجازی با مرزهای
نامحسوسی ساخت ه شده است؛ در این جهان ،یک
پیوند چندجانبه وجود دارد که میتواند فردی را به
یک شبکه از شخصیتها تبدیل کند.
کسی که هم در اینستاگرام است ،هم در فیسبوک
است ،هم کارش را با حضور در واتساپ انجام
میدهد و در همه اینها با یک نام ،حضور دارد؛
شبکهای از شخصیتهای مختلفی است که نظر
به اقتضای فضای شبکهی مشخصی ،رفتارهای
مشخصی را نیز آموخته است.
مثل اخالق اداری است؛ بدون اینکه آقای مدیر
مستقیامً چیزی بگوید ،رفتار همکاران ،شیوه حرف
زدن و ...خودش روشنکننده بسیاری از نکتهها است
که باید ما هم آن را مدنظر داشتهاشیم.
در نظریههای مارکسیستی ،کارگر کسی است که

چرخدندههای ماشینهای سنگین تولید در
کارخانهها ،بیلها ،کلنگ و انواع وسایل کار ،همه
اینها ،انسان کارگر را تبدیل به یک ماشین یا عضوی
از آن میکند.
کاربران نیز ،فقط برای حضور در شبکه -زندگی
مجازی -تن به کار در رسانههای انرتنتی دادهاند.
وضعیت در این مبحث کمی فاجعهبارتر است؛ زیرا ما
حتا پول پرداخت میکنیم تا بتوانیم یک کاربر باشیم؛
سود و ارزش اضافهای که صاحبان شبکهها از وجود
ما بهدست میآورند ،هزینهای را که برای داشنت
انرتنت میپردازیم نیز شامل میشود.
کاربری ،زندگی بیمعناتر از کارگری است؛ کارگر
ازخودبیگانه است زیرا آنچه را تولید میکند،
استفاده منیتواند و با نتیجهی عمل خود فاصله دارد
اما؛ ما بهعنوان کاربران ،نهتنها که آنچه را مینویسم،

عبدالله سالحی

عکسی را که میگیریم ،الیک ،کامنت و هر اطالعات
دیگری را که رشیک میکنیم ،بازخوردش را ملس
منیکنیم که حتا در برابر آن دچار توقعات انحرافی
میشویم.
ما فقط اطالعات ،تولید میکنیم و سعی داریم،
شهروند روزنامهنگاری باشیم که تأثیر کار خودش
را در آمار پسندها ،نظرها و فوق همهی آنها؛
اشرتاکگذاری میبیند.
توقع ما از آنچه انجام میدهیم مشابه با زمینهای
است که در آن مشغول فعالیت هستیم؛ توقع
درآمد ،تغییر و کسب جایگاه در فضای مجازی.
کسی که بتواند پسند میلیونی و نظرهای هزار هزار
و اشرتاکگذاریهای بسیار را در پای پست خود
بهدست بیاورد ،جایگاه مجازی «سلیربیتی» را کسب
خواهد کرد.
کاربری ،میتواند به شغلهای مختلفی در شبکهای
که مشغول فعالیت در آن هستیم تقسیم شود؛ یکی
نویسنده ،یکی شاعر ،یکی خربنگار و هر چیز دیگر
که با استفاده از حساب کاربری بهآن میپردازیم،
جزیی از شغلهای زاکرآبادیها است و همهشان،
نوعی از خوی فیسبوکی و شبکههای دیگر را در خود
نگهداشته است.
با اینهمه ،هیچیک از ما منیدانیم که رشایط
کاربریمان ،مقدم بر متام ماهیتی است که خواهان
آنیم و آن را برای شناخت خود بهدیگران ،تعریف
کردهایم.

برخورد مردم با وقایع نیز طوری
که در مورد خبرنگاران دیدیم،
تحت مدیریت کامل است؛ هر
یک از کاربران ،سعی می�کند
برای محبوبیت حساب کاربری
خودش دست به فعالیتهای
موردپسند بزند .او راه دیگری
ندارد مگر اینکه مثل خبرنگار
عزیز ،فضای مجازی ،موضوع
روز و مورد بحث مردم و
شیوههای پردازش مد شده
در رسانههای مجازی را معیار
خود قرار داده نظر به آن ،عمل
�کند.

اشتراک در روزنامه

کابل ،کارته سه

		
ایستگاه خبری افغانستان

اشتراک کنندگان

شش ماه

یکسال

دفترها و سازمانهای داخلی

 4500افغانی

 8000افغانی

دانشجویان و خانوادهها

 2500افغانی

 4500افغانی

دفترها و سازمانهای بینالمللی

175دالر

300دالر

+93774002604

www.1sada.com

