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منایش تحجر و شور زندگی، ناکجاآباد 

واقعی کشوری که مردمش را در میان 

پیوسته  است.  نگهداشته  امید  و  بیم  

روایت ها  کالن  زیربار  انسان  وجود 

استخوان  خورد کرده و در میان کالن 

و صلح،  اجتامعی؛ جنگ  روایت هایی 

جمعی  روح  فرسایش  بر  عمیقی  تاثیر 

انسان ها دارد. 

جنگ  موزه ی  می شود  را  افغانستان 

خیابان  به  خیابان  که  موزه ای  نامید؛ 

جنگ را به سطح و گونه هایی متفاوت 

پاها  که  انسان هایی  منایش می دهد؛ 

خدمت  به  را  شان  ذهن   و  دست ها  و 

جنگ گذاشته اند، ساختامن هایی که 

در جنگ تخریب شده اند، رسک هایی 

که هر لحظه امکان پرورش جنگ را در 

خود دارند. 

یا می شود گفت: خیابان خالق جنگ 

است، شبیه به موزه هایی که هرنمندان 

خاص را برای تولید آثار خودش دارد؛ 

اما هرنمندان این موزه، تولید جنگ را 

اثر هرنی خود به حساب می آورند.

در  موزه،  این  هرنی  آثار  عکس های 

زیاد  آن قدر  مجازی،  فضای  و  انرتنت 

است که راحت می شود با دیدن آن ها،  

گذشته  را تصور کرد؛ گذشته ای که با 

اما  نوشته شده است؛  و مرگ  خمپاره 

در این میان، آن چه عکس محب علی 

گره  هم  به  ساختار  می کند،  خاص  را 

خورده ای از روایت های...

ز        بار     یک     مر
میان    جنگ   و     صلح  

کراسی     شکننده و    دمو
خوانشی از عکس محب علی

شماری از منابع در مجلس نمایندگان به روزنامه ی صبح کابل می گویند که یکی از دالیلی که 
بودجه سال 1400 در مجلس نمایندگان تصویب نمی شود این است که مافیای نفت...
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افغانستان   و   جنگ     
ی    تژ بدون   استرا

مدون   امنیتی

اسرتاتژی امنیتی

سیاسی  ترتیب  و  تنظیم  به منظور 

داشنت  کشور،  یک  امنیتی  و 

اصل  یک  امنیتی،  مدون  اسرتاتژی 

می شود.  پنداشته  اجتناب ناپذیر 

مدون  اسرتاتژی  داشنت  بدون 

به  دست یابی  دفاعی–امنیتی، 

دشواری  امر  ملی،  بزرگ  اهداف 

است. ازاین رو برای بقای یک کشور، 

امنیتی  مدون  اسرتاتژی  داشنت 

اهمیت  از  حیات،  آب  به مثابه ی 

زیادی برخوردار است.

اسرتاتژی امنیتی، درواقع بخشی از 

هدف  که  است  دولت  سیاست های 

سیاسی- بسرت  و  رشایط  ایجاد  آن 

گسرتش  و  حفظ  غرض  امنیتی، 

دشمنان  برابر  در  ملی  ارزش های 

بالفعل...

میدان وردک کې ۱۶۴۰۰۰ 
جرېبه دولتي ځمکه 

ثبت شوې

اعدام زندانیان طالب؛ 
فشار     سیاسی     یا کوبیدن    بر    طبل    جنگ؟

ی  ر برگزا تصمیم   : تیفـا
ل  سـا ر  د ت  با نتخا ا ر  چها

سـت ا ه  ن کنند نگرا ه  یند آ
په میدان وردک والیت کې څه باندې ۱۶۴ 

زره جریبه دولتي ځمکه ثبت شوې ده. 

ښارجوړولو او ځمکو وزارت وایي...

به دنبال اعالم آمادگی کمیسیون 
مستقل انتخابات و حکومت 

افغانستان برای برگزاری...

حجت الله، اکمل، حمیدالله، محمدخان، عثمان و مولوی خان آقا، شش 
عضو گروه طالبان و شبکه ی حقانی بودند که در ثور سال 95، از سوی 

دولت افغانستان به جرم حمله های...

حکومت موقت؛

یخ؟  تالشی   بـرای    صلح     یا      تکرار      تلخ    تار
گفت وگوهای صلح میان نمایند دولت افغانستان و طالبان و در 

تن�گنای عدم موافقت روی مسایل کوچک گیر مانده است.
طرف  های درگیر جنگ روی کارشیوه های �گیشبرد مذاکرات به 

توافق رسیده اند؛ اما هنوز روی...

و  کشـورها  از  شـامری 

اتحادیـه ی اروپـا، خواهـان رهایـی آلکـس 

ناوالنـی، منتقـد رسسـخت والدیمیر پوتین 

. ند شـد

 28( یک شـنبه  شـامگاه  ناوالنـی،  آلکـس 

جـدی/ 17 جنـوری(، پـس از برگشـت از 

رشمتیـو  بین املللـی  فـردوگاه  در  آملـان 

مسـکو از سـوی نیروهـای امنیتـی روسـیه 

بازداشـت شـد.

آقـای ناوالنـی یکـی از منتقـدان حکومـت 

روسـیه اسـت. او در سـال 2011 پوتیـن 

را متهـم بـه تقلـب در انتخابـات پارملانـی 

سـال  در  شـد.  زندانـی  روز   15 کـه  کـرد 

2013 بـه اتهـام اختـالس به زنـدان افتاد، 

او همچنـان می خواسـت در سـال 2018 

اشـرتاک  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در 

کنـد کـه بـه خاطـر کاله بـرداری از رشکـت 

بـاره ی  در  او  شـد.  منـع  انتخابـات  در 

فسـاد مقام هـای روسـی تحقیقاتـی انجـام 

فسـاد  سـازمان های ضـد  از  یکـی  و  داده 

آلکـس  کـرد.  راه انـدازی  را  )اف بی کـی( 

جریـان  در  پیـش  مـاه  پنـج  کـه  ناوالنـی 

پـرواز از آملـان به مسـکو، در نتیجه ی سـم 

»نوویچـوک« مسـموم شـد و بـه مـدت پنـج 

ماه در آملان بسـرتی شـد، پوتیـن را عامل 

مسـمومیت خـود دانسـته اسـت.

او روز یک شـنبه به روسـیه برگشـت و پیش 

از برگشـت خـود از آملـان، بـه هـواداران و 

طـرف داران خـود گفته بود کـه در فردوگاه 

ونوگـور روسـیه منتظـر ورود باشـند؛ اما در 

ایـن فـرودگاه  از  او  پـرواز  آخریـن دقایـق، 

بـه فـرودگاه رشمتیـو مسـکو هدایـت داده 

شـد و در آن جـا از سـوی پولیـس روسـیه 

شد. بازداشـت 

پولیـس روسـیه، هوادارانـش را در فرودگاه 

میـان  در  کـه  کـرد  بازداشـت  ونوگـوو 

بازداشـت شـدگان، وکیل بنیـاد اف بی کی 

و یـک روزنامه نـگار نیـز شـامل انـد. آقـای 

ناوالنـی، متهـم بـه فـرار از حبـس تعلیقـی 

سـال  دسـامرب   30 کـه  اسـت   2014

یافـت. پایـان  گذشـته 

اتحادیـه ی اروپـا، امریـکا، فرانسـه، ایتالیا، 

و  بـالروس  لهسـتان،  چـک،  بریتانیـا، 

او را محکـوم کـرده و  لیتوانـی، بازداشـت 

شـده اند. او  فـوری  رهایـی  خواهـان 

شـارل میشـل، رییـس  شـورای اتحادیـه ی 

اروپـا، بازداشـت ناوالنـی را غیرقابل قبـول 

شـده  فـوری  رهایـی  خواسـتار  و  خوانـده 

اسـت.

مایـک پوپمیـو، وزیـر خارجه ی امریـکا نیز، 

را  ناوالنـی  خواسـته  روسـیه  مقام هـای  از 

»بـدون قیـد ورشط« آزاد کنـد.

در همیـن حـال، جیـک سـالیوان کـه تـا 

امریـکا  امنیـت  مشـاور  دیگـر،  روز  چنـد 

می شـود، بازداشـت ناوالنـی را »توهیـن به 

مـردم روسـیه« خوانـده و خواهـان آزادی او 

شـده اسـت.

سکات موریسن، نخست وزیر 

طالبان،  گروه  که  است  گفته  اسرتالیا، 

باید هرچه زودتر با برقراری آتش بس در 

افغانستان موافقت کند.

 29( دوشنبه  روز  غنی،  رییس جمهور 

سکات  با  تلفونی  متاس  در  جدی(، 

موریسن، نخست وزیر اسرتالیا، در باره ی 

صلح،  روند  و  جانبه  دو  دوام دار  روابط 

گفت وگو کرده است.

در  ریاست جمهوری،  ارگ  اعالم  طبق 

خشونت  طرف  دو  تلفونی،  متاس  این 

جاری از سوی طالبان را در افغانستان، 

مردود دانسته اند. 

که  است  کرده  تاکید  موریسن،  آقای 

و  بپذیرند  را  آتش بس  باید  طالبان 

پایان  افغانستان  قتل های هدف مند در 

یابد.

از روند صلح  او گفته است که اسرتالیا 

آن  افغان ها که در  و مالکیت  به رهربی 

دهه ی  دو  دست آوردهای  و  ارزش ها 

از  بیشرت  بلکه  حفظ،  تنها  نه  گذشته 

حامیت  یابد،  ادامه  و  تقویت  پیش 

گفت وگوهای  آغاز  با  همزمان  می کند. 

نیز  خشونت ها  سطح  افغانستان،  صلح 

افزایش یافته است. 

گفت وگوهای  دوم  دور  پیش  چندی 

هیئت  شد.  آغاز  قطر  در  صلح 

گفت وگوکننده ی دولت افغانستان اعالم 

کرد که در این دور گفت وگوها، در باره ی 

گفت وگو  آتش بس  و  خشونت  کاهش 

خواهد شد.

وجود  با  طالبان  گروه  حال،  این  با 

دولت  سوی  از  پی هم  درخواست های 

سازمان های  و  کشورها  افغانستان، 

باره ی  در  بحث  به  حارض  خارجی، 

آتش بس  برقراری  و  خشونت  کاهش 

هیئت  اعضای  گفته ی  به  است.  نشده 

افغانستان،  دولت  گفت وگوکننده ی 

دولت  آجندای  صدر  در  آتش بس، 

افغانستان برای گفت وگو با طالبان قرار 

آجندای  آخر  در  موضوع،  این  اما  دارد؛ 

طالبان گنجانیده شده است.

لکس  ناوالنی    منتقد    پوتین   در     مسکو کنش ها   به   بازداشت     آ وا
نخست وزیر استرالیا:  

تش بس     را    بپذیرند طالبان   باید    آ

بودجه1400در گرو مافیای نفت؛
 آیا قراردادهای تیل از سند بودجه حذف خواهد شد؟

تحــــــلیـل

5

گذار    از     سنت    
به    نو  اندیشی    

ک   است دردنا
�رهیز از جزم گرایی-دگم اندیشی-، 
دوری از مـطلق اندیشی، �گیروی از 

قواعد منطقی، ن�اه...
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و  عثامن  محمدخان،  حمیدالله،  اکمل،  حجت الله، 

شبکه ی  و  طالبان  گروه  عضو  شش  خان آقا،  مولوی 

دولت  سوی  از   ،95 سال  ثور  در  که  بودند  حقانی 

کشور  در  تروریستی  حمله های  جرم  به  افغانستان 

اعدام شدند. بیشرت این افراد در حمله های انتحاری و 

انفجاری دست داشتند. در این میان، حمیدالله فردی 

بود که ترور برهان الدین ربانی، رییس پیشین شورای 

عالی صلح را سازمان دهی کرده بود.

درست یک ماه و چند روز پس از اعدام این افراد، دولت 

افغانستان اعالم کرد که قانون جزای این کشور تعدیل 

رسور  می شود.  کمرت  و  محدودتر  اعدام  حکم  موارد  و 

دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در آن زمان، گفته 

اکرث  برای  که  دارد  نظر  در  افغانستان  دولت  که  بود 

پیش بینی  اعدام  مجازات  جزا،  قانون  در  که  جرایمی 

شده، مجازات حبس در نظر گرفته شود.

ما،  جزایی  قوانین  »مطابق  بود:  گفته  دانش  آقای 

خاص؛  بسیار  موارد  به  محدود  اعدام  حکم  صدور 

یعنی پنج مورد است: قتل عمد، کشتارجمعی، انفجار 

و جرایمی که  با قتل  توأم  با قتل، قطاع الطریقی  توأم 

درنتیجه ی آن اراضی افغانستان در اختیار خارجی قرار 

داده و متامیت ارضی و استقالل کشور صدمه ببیند.«

باید گفت که گروه طالبان نزدیک به 20 سال است که 

در برابر دولت و نیروهای امنیتی افغانستان می جنگد 

و مرتکب جنایات جنگی زیادی شده است. حال اما؛ 

امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، پس از 

گذشت پنج سال از آخرین مورد اعدام اعضای طالبان، 

تأکید بر اعدام زندانیان فعلی این گروه دارد و می گوید 

باقی  برای  عربتی  درس  تا  شوند  اعدام  باید  آن ها  که 

افراد این گروه باشد.

برگه ی  در  جدی(،   29( دوشنبه  روز  صالح،  آقای 

افزایش  دالیل  از  یکی  است،  نوشته  فیس بوکش 

که  است  این  بزرگ،  شهرهای  در  هدفمند  ترورهای 

عفو  مورد  درهرصورت  می کنند  فکر  طالب  زندانیان 

قرار گرفته و برای فعالیت های تروریستی شان مجازات 

منی شوند.

او گفته است: »یکی از راه حل های اساسی این چالش، 

باید  آن ها  است.  بازداشت شدگان  از  شامری  اعدام 

آن ها شود.  متباقی  برای  تا درس عربتی  اعدام شوند 

نشست  به  من  که  بود  خواهد  اساسی  نکات  از  یکی 

ساخت.  خواهم  مطرح  قانون  حاکمیت  عالی  شورای 

هر تروریستی که بازداشت می شود، باید اعدام شود.«

ریاست جمهوری،  نخست  معاون  معلومات  اساس  بر 

افراد طالبان که در جریان هشتاد روز گذشته بازداشت 

همه ی  اما  کرده اند؛  اعرتاف  جرم شان  به  شدند، 

امیدشان این بود که روزی بدون هیچ مجازاتی دوباره 

آزاد خواهند شد.

چندی  که  می شود  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 

که  بودند  داده  هشدار  پیامی،  در  طالبان  گروه  پیش 

خواهد  انتقام  شود،  اعدام  زندانیان شان  از  فردی  اگر 

را خواهیم گرفت.«

می گویند  زندان ها،  تنظیم  اداره  در  مسئوالن  هرچند 

به  محکوم  زندانی  هزار  یک  حدود  اکنون،  همین  که 

زندانیان  تعدادشان  چه  این که  مورد  در  اما  اعدام اند؛ 

بایانی،  فرهاد  منی دهند.  معلومات  است،  طالب 

سخنگوی این اداره، به روزنامه صبح کابل می گوید، از 

یک هزار نفر، یک سوم آن حکم شان نهایی است و بقیه 

در مراحل محاکامتی ابتدایی و استینافی قرار دارند.

چنانچه پیش تر نیز گفته شد، حرف های آقای صالح با 

آن که نهایی نیست و نیاز است حکومت و مراجع عدلی 

پیامدهای  اما  کنند؛  فیصله  مورد  این  در  قضایی  و 

خواهد  به دنبال  را  تروریستی  افزایش حمالت  ازجمله 

داشت.

فعالً  ما  که  آن جایی  از  می گویند،  سیاسی  آگاهان 

می تواند،  اظهارات  این  هستیم،  طالبان  با  جنگ  در 

کش وقوس میان دولت و طالبان را زیاد بسازد و میدان 

جنگ را گرم.

روابط  و  سیاسی  مسایل  آگاه  پور،  بیژن  رحمت الله 

می گوید:  کابل،  صبح  روزنامه ی  به  بین امللل، 

که  است  مطمین  چقدر  صالح،  آقای  که  »منی دانم 

رهربی حکومت با او توافق خواهد کرد و طالبانی که 

در زندان است، اعدام شوند. طالبان بسیاری در دوران 

کرزی و غنی بود، اعدام نشد؛ چون بحث مذاکره است 

این  با  امریکا توافق نامه امضا کرد.  با دولت  و طالبان 

توافق نخواهند  و نظام عدلی  پیشنهاد، رهربی دولت 

کرد.«

این  که  آن جایی  از  می کند-  تأکید  پور-  بیژن  آقای 

مشکل جنگی است، چالش ها را افزایش خواهد و در 

قاطعیت  با  و  بزند  باال  آستین  باید  دولت  صورت  این 

ادامه ی  برای  بیشرتی  هزینه ی  این گونه  کند؛  برخورد 

جنگ بپردازد.

بعد  می تواند،  صالح  آقای  اظهارات  این  او،  گفته  به 

این  با  دولت  ممکن  که  باشد  داشته  نیز  دیگری 

و آن ها  وارد کند  بر طالبان فشار  تاکتیک، می خواهد 

را وادار کند که در میز گفت وگو جدی تر عمل کنند.

عالقه ی  طالبان  می شود،  دیده  که  کار  این جای  تا 

صلح  گفت وگوهای  رسیدن  رسانجام  به  هم  چندانی 

دوم  دور  آغاز  با  هم زمان  گروه  این  حمالت  ندارند. 

گفت وگوها افزایش یافته است. 

از  بیش  در  همه روزه  دفاع،  وزارت  معلومات  اساس  بر 

و طالبان  امنیتی  نیروهای  میان  بیست والیت، جنگ 

جریان دارد. از سویی هم حمالت انتحاری و انفجاری 

غیرنظامیان  از  بیشرت  که  یافته  افزایش  نیز  طالبان 

قربانی می گیرد.

طالبان  بلندپروازی های  مسئول  را  حکومت  بیژن پور، 

این  به  زیادی  امتیاز  که  بود  دولت  این  زیرا  می داند، 

داد.  انجام  را  غفلت ها  رسی  یک  »دولت  داد.  گروه 

در  کرد.  آزاد  تضمینی  هیچ  بدون  را  طالبان  زندانیان 

نکرد.  وضع  محدودیتی  و  رشایط  هیچ گونه  مقابل 

پشیزی  به  را  آن  طالبان  ولی  بود؛  بحث  آتش بس 

نخریدند.«

با این همه، دیده شود که آیا حکومت با پیشنهاد امرالله 

صالح موافقت خواهد کرد، یا این که ادامه ی روند صلح 

مانع آن خواهد شد.

گرفت و کابل را به مسلخ شیعیان مبدل خواهد کرد. 

از سوی دیگر این اظهارات، هم زمان است با دور دوم 

گفت وگوهای صلح افغانستان.

دورم دوم گفت وگوهای صلح افغانستان، همین هفته ی 

این مرحله،  انتظار می رود در  آغاز شد.  پیش در قطر 

آینده فیصله  روی مواردی رسنوشت ساز؛ ازجمله نظام 

صالح  آقای  حرف های  رشایط،  این  در  بگیرد.  صورت 

می تواند پیامدهای جدی ای را به همراه داشته باشد، 

به  برای  سنگینی  هزینه های  افغانستان  دولت  زیرا 

نتیجه رسیدن روند صلح پرداخته است.

محمد ارشف غنی در حوت سال گذشته ی خورشیدی، 

گروه  زندانی  هزار  پنج  آزادی  و  مجازات  عفو  فرمان 

هزار  پنج  آن،  امضای  از  پس  کرد.  امضا  را  طالبان 

تنها  مقابل  در  گروه  این  و  شدند  آزاد  طالبان  زندانی 

یک هزار زندانی دولتی را نیز آزاد کردند.

دولت افغانستان پنج هزار زندانی را بدون هیچ تضمین 

از  پس  که  شد  گرفته  تضمین  آن ها  از  تنها  کرد.  آزاد 

یافته های  اما  برنگردند؛  میدان جنگ  به  آزادی دوباره 

می دهد،  نشان  کابل،  صبح  روزنامه ی  پژوهش  یک 

فرماندهان  به شمول  گروه،  این  افراد  از  بسیاری 

جنگ  میدان  به  دوباره  آزادی  از  پس  کلیدی شان 

برگشتند.

این پژوهش که در 29 سپتامرب سال گذشته ی میالدی 

ارشد  اعضای  از  شامری  که  می دهد  نشان  شد،  نرش 

زندان های  از  رهایی  از  پس  که  طالبان  کلیدی  و 

برگشته اند،  میدان های جنگ  به  افغانستان،  حکومت 

توسط نیروهای امنیتی-دفاعی کشته شده اند. در این 

رهاشده،  زندانیان  این  تن   50 شدن  کشته  پژوهش، 

مستند شده است.

افرادشان  که  منی پذیرند  طالبان  اما؛  حال  این  با 

مجاهد،  ذبیح الله  برگشته اند.  جنگ  میدان  به  دوباره 

مورد  در  صالح  امرالله  تازه ی  اظهارات  به  واکنش  در 

اظهاراتی  »چنین  می گوید:  گروه،  این  زندانیان  اعدام 

تحریک کننده است. آن ها می خواهند جریان مذاکرات 

برخورد  هرگونه  ما  زندانیان  با  اگر  کنند.  سبوتاژ  را 

غیرانسانی و ظاملانه صورت بگیرد، ما انتقام سخت آن 

سرمقاله

چندی پیش امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، 

گفته بود، طالبان داعشی در پیام کتبی هشدار داده اند 

به  را  کابل  شد،  اعدام  زندانیان شان  از  فردی  اگر  که 

را  افراد ربوده شده  و  تبدیل خواهند کرد  مسلخ شیعیان 

رس خواهند برید.

افغانستان،  ناامنی های  از  یادآوری  برعالوه ی  دیروز، 

از  »یکی  گفت:  سخن  طالبان  افراد  اعدام  از  دوباره  او 

بازداشت شدگان  از  شامری  اعدام  اساسی،  راه حل های 

است. آن ها باید اعدام شوند تا درس عربتی برای متباقی 

آن ها باشد«.

اعدام  مورد  در  صالح  آقای  سخنان  این که  کنار  در 

به  آنان  تحریک  قوه ی  باشد،  هشدار  می تواند  طالبان، 

افغانستان هم است. جنگ  با شیعه های  اعالم دشمنی 

افغانستان تا پیش از ظهور داعش در افغانستان و بعدها، 

و  شیعه نشین  مناطق  به  طالبان  هدفمند  حمله های 

گروگان گیری ها، چندان جلوه ی مذهبی نداشت.

اگر امروز، هشدار طالبان به شیعه ها است، دلیلی ندارد 

جز رویکرد تازه ای  که سیاست های پاکستان آن را شکل 

هند  برعالوه ی  تازه ای  رقیب  پاکستانی ها،  است.  داده 

دست  در  کشوری  که  ایران  است.  ایران  آن  و  یافته اند 

بین  در  و  افغانستان  در  زیادی  نفوذ  است،  شیعه ها 

شیعه های کشور دارد.

بر اساس همین نفوذ، ایران توانسته است بازی خودش را 

در افغانستان و علیه قدرت های رقیبش آغاز کند؛ اکنون، 

حکومت افغانستان با نزدیک شدن به این کشور، سعی 

دارد بسیاری از سیاست مداران پرطرف دار شیعه را با خود 

متحد کند.

می کند  بازتر  را  ایران  دست  شیعه ها،  و  حکومت  اتحاد 

در  مذهبی  حامیت  و  کامل  اطمینان  با  می تواند  زیرا 

افغانستان فعال باشد.

از  به دور  افغانستان  شیعه های  شده،  دیده  چنان چه 

اختالف های قومی و سیاسی، گردهم  آمده و می خواهند 

جبهه مشخصی را علیه کسانی که با آنان اعالن دشمنی 

کرده اند، تشکیل بدهند.

رسور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، گفته است که 

سیاسی  نهادهای  و  مردم  هامهنگی  کنونی،  رشایط  در 

جامعه ی هزاره و اهل تشیع زیر یک چرت کالن سیاسی، 

برای پیگیری مطالبات جمعی و مشرتک آن ها در راستای 

حامیت از صلح عادالنه، رضورت است.

نه تنها  کشور،  در  شیعه  سیاست مداران  آمدن  گردهم  با 

می توان به حساس شدن گفت وگوهای صلح پی  برد که 

همچنان، می توان فهمید که جنگ طالبان و هشدارشان 

به شیعه های افغانستان، جدی بوده است.

با این همه، سهمی که آقای صالح در این بازی ها داشته 

بین  قاصدی  با  صالح  آقای  بود؛  همه  از  بیشرت  است، 

جنگ  اکنون،  که  کند  روشن   خواست  مردم،  و  طالبان 

مذهبی بیشرت از همه در افغانستان نقش دارد.

می کند  پیدا  اهمیت  زمانی  از جنگ،  وجه  این  به  تذکر 

از  استفاده  پیشنهاد  کشور،  آن  خارجه  وزیر  و  ایران  که 

فاطمیون را به حکومت داده است. اگر میلی به استفاده 

از این گروه در افغانستان وجود داشته  باشد، الزم است تا 

زمینه سازی هایی هم صورت بگیرد.

دشمنی  به  گذاشنت  انگشت  از  بهرت  زمینه ای  هیچ 

نه تنها  صالح  آقای  باشد؛  منی تواند  شیعه ها،  با  طالبان 

قاصد پیام  دشمنی طالبان با شیعه های کشور بود بلکه 

هم زمان با چنین کاری، او توانست موضع گیری هایی را 

موضع،  این  کند.  خلق  شیعه  سیاست مداران  میان  در 

می تواند کار را به جایی برساند که حضور فاطمیون را در 

افغانستان، دلیل بدهد.

در  ایران  دست ساز  گروه  این  اگر  که  نیست  شکی 

افغانستان حضور یابد، تقصیرش به گردن سیاست مداران 

هم مذهب آن، می افتد. پس جنگی که قرار است شاید 

نام جنگ داخلی را به خود بگیرد، با دشمنی طالبان و 

شیعه ها آغاز می شود.

با  را  قوی ای  سیاسی  نیروی  این که  برای  هم  حکومت 

بین  امنیتی  رابطه های  از  از بسیاری  باشد،  خود داشته 

خواهد  چشم پوشی  ایران  به  نزدیک  سیاست مداران 

اعامل  طوری  ایران،  و  حکومت  نقشه ی  درنهایت،  کرد. 

را  طالبان  بتواند  مذهبی  جنگ  سایه ی  در  که  می شود 

مذهبی  و  قومی  اقلیت های  حقوق  نقض  به  محکوم 

کند. با این کار، هم گفت وگوهای صلح موردانتقاد قرار 

می گیرد و هم امضای توافق نامه با طالبان با هر گروهی 

ننگین  معامله ی  یک  موقت-  حکومت  طرفداران  -مثالً 

به شامر رفته و هر دو طرف توافق را محکوم به دشمنی 

با بخشی از مردم افغانستان می کند. ترس از این اتهام و 

به وجود آمدن دشمنی احتاملی، بقیه ی سیاست مداران 

از  از اقوام دیگر، محتاط ساخته و شاید بتواند  کشور را 

بی پروایی های سیاسی بر حذر دارد.

تحاد حکومت با شیعه ها؛  ا
چالشی برای طالبان 

و حکومت موقت است

دورم دوم گفت وگوهای صلح 
افغانستان، همین هفته ی �گیش 

در قطر آغاز شد. انتظار می رود 
در این مرحله، روی مواردی 

سرنوشت ساز؛ ازجمله نظام 
آینده فیصله صورت ب�یرد. در 

این شرایط، حرف های آقای صالح 
می تواند �گیامدهای جدی ای را به 

همراه داشته باشد، زیرا دولت 
افغانستان هزینه های سن�ینی 

برای به نتیجه رسیدن روند صلح 
�رداخته است.

گزارش

اعدام زندانیان طالب؛ 

فشار     سیاسی     یا کوبیدن    بر    طبل    جنگ؟

عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر
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پدیده  یک  سیاسی-اجتامعی،  پدیده های  دیگر  مانند 

به  مختلف  جوامع  در  و  بوده  تغییر  حال  در  و  غیرثابت 

سویه ها و درجه های گوناگی وجود دارد.

 از رهگذر زمانی، امنیت ملی در سه مقطع زمانی گذشته، 

عالوه  بر  دارد.  رسوکار  و  بوده  مرصوف  آینده  و  حال 

احتامل  که  ارزش هایی  و  آینده  و  حال  گذشته،  زمان 

قلمداد  شهروندان  توقعات  جزو  آینده  در  خلق شان 

امنیت ملی  می شود. هم چنان جزو دغدغه های کلیدی 

یک کشور است. این که چرا در افغانستان نگاه به امنیت 

و  خرد  بسیار  مسایل  بر  معطوف  و  خیلی سطحی  ملی، 

از  ریز است، برمی گردد به نبود درک مناسب کارگزاران 

جوهر امنیت ملی. در صورتی که امنیت ملی، به مفهوم 

عدم وجود تهدید به ارزش های مهم ملی یک کشور که 

اقتصادی و  شامل »حاکمیت ملی، متامیت ارضی، رفاه 

استقالل سیاسی« است، تعریف می گردد.

در امنیت به مفهوم وسیع کلمه، تهدید به عنوان یک اصل 

اجتناب ناپذیر قابل فهم است و باید تدابیر بازدارنده غرض 

مهار تهدیدها گرفته شود.

برای تأمین امنیت ملی، طرق و روش های متعددی وجود 

امنیت  تأمین  برای  مرسوم  روش های  مجموع  از  دارد. 

ملی، چهار روش آن مهم و حایز تذکر دانسته می شود:

1. هویت شناسی موردی چالش ها و تالش در جهت رفع 

آن؛

2. تعریف نقاط ضعف و آسیب پذیر و اتخاذ تدابیر الزم در 

جهت کاهش آن؛

رفع  یا  و  کاهش  غرض  تالش  و  تهدیدها  تعریف   .3

تهدیدها؛

4. تبدیل کردن قدرت، به اقتدار و بومی سازی امنیت و 

تعریف منافع طیف های تأثیرگذار در تأمین امنیت.

تطبیق یک سان قانون، پیش بینی مجازات سنگین باالی 

بدنه ی  از  مخرب  باندهای  دست  کوتاه سازی  مجرم ها، 

اجرایی نهادهای عدلی و دستگاه اجرایی دولت، مسایلی 

در  می تواند  باال  یادشده  روش  چهار  کنار  در  که  است 

نهادینه شدن امنیت ملی، کمک شایانی داشته باشد.

موارد یادآوری ازجمله روش های مهمی است که در تأمین 

روش های  که  هرچند  شود.  واقع  مؤثر  می تواند  امنیت 

دیگری هم در امر تأمین امنیت وجود دارد که در حوصله 

این بحث منی گنجد.

افغانستان هرچند در این رشایطی که میزان آسیب پذیری 

و نقاط ضعفش بیش ازحد باال است، شاید قادر به مهار 

امنیتی اش  ضعف  نقاط  کاهش  و  کامل  آسیب پذیری 

 استراتژی امنیتی باید 
ً

اصولا
دربرگیرنده همه ی حالت های 
دفاعی و تهاجمی، غرض حفظ 

و �اسداری از ارزش هایی که در 
معرض خطر نظامی و غیرنظامی، 

چه داخلی و چه خارجی قرار دارند، 
با استفاده از همه ی امکانات 

است. روی این ملحوظ، داشتن 
یک استراتژی امنیتی همه جانبه در 

سمت وسو دادن قوت ها و انرژی 
در حول منافع ملی یک کشور از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بخش نخست

اسرتاتژی امنیتی

کشور،  یک  امنیتی  و  سیاسی  ترتیب  و  تنظیم  به منظور 

داشنت اسرتاتژی مدون امنیتی، یک اصل اجتناب ناپذیر 

پنداشته می شود. بدون داشنت اسرتاتژی مدون دفاعی–

دشواری  امر  ملی،  بزرگ  اهداف  به  دست یابی  امنیتی، 

اسرتاتژی  داشنت  کشور،  یک  بقای  برای  ازاین رو  است. 

زیادی  اهمیت  از  حیات،  آب  به مثابه ی  امنیتی  مدون 

برخوردار است.

اسرتاتژی امنیتی، درواقع بخشی از سیاست های دولت 

است که هدف آن ایجاد رشایط و بسرت سیاسی-امنیتی، 

غرض حفظ و گسرتش ارزش های ملی در برابر دشمنان 

این حساب  به  است؛  و خارجی  داخلی  بالقوه  و  بالفعل 

جوهر اسرتاتژی امنیتی یک کشور را تشکیل می دهد.

نیاز  باشیم،  داشته  امنیت  از  درستی  فهم  این که  برای 

ملی  امنیت  و  امنیت  مورد  در  نسبی ای  آگاهی  تا  است 

بدانیم. از امنیت ملی تعریف های گونا گونی صورت گرفته 

که  ملی  امنیت  شهروندان،  مرسوم  تصور  خالف  است. 

به  امنیتی  دفاعی  اسرتاتژی  یک  شالوده  تشکیل دهنده 

مفهوم وسیع کلمه بوده و در مباحث علمی، فراتر از بعد 

نظامی موردمطالعه و ارزیابی قرار می گیرد.

روی این دلیل، تالش شده است که در جستاری بسیط، 

شعاع  در  امنیت  تعریف های  به  مباحث،  البه الی  در 

این  روی  شود.  پرداخته  نیز  امنیتی  عینی  پارامرتهای 

ملحوظ اگر نگاه چندبعدی به اسرتاتژی دفاعی-امنیتی 

از  قابل قبول  و  واحد  تعریف  یک  ارایه  گیرد،  صورت 

اسرتاتژی، امری دشوار به نظر می رسد.

در ماهیت امر، اسرتاتژی جامع امنیتی موردنظر صاحب 

امنیتی  فضای  پیچیدگی  نظرداشت  در  با  قلم،  این 

اقتصادی،  سیاسی،  مسایل  دربرگیرنده  افغانستان 

جغرافیایی، فرهنگی، تاریخی و حتا روانشناسی است. از 

این منظر، اسرتاتژی امنیتی در بعد کاربردی، پدیده ای 

فراتر از جنگ و مسایل نظامی است.

ارایه  اسرتاتژی  از  که  کالسیکی  تعریف  نظامی،  بعد  در 

و  جنگ  میدان  در  نظامی  رهربی  و  هرن  هامنا  شده، 

ابعاد  جنگ  کنونی،  عرص  در  که  هرچند  است.  منازعه 

واقع  مقبول  چندان  تعریف  این  و  کرده  پیدا  مختلفی 

منی شود و منجمد به نظر می رسد؛ اما از آن جایی که در 

و  بوده  نگاه سخت افزاری  بیشرت  به جنگ،  نگاه  گذشته 

ارایه  تک بعدی  نگاه  با  و  به گذشته  معطوف  تعریف  این 

شده است. 

 طوری که در باال یادآوری شد، اسرتاتژی امنیتی در یک 

سیاسی  نظام  یک  بقای  برای  حیات  آب  به مثابه  کشور 

پنداشته می شود.

همه ی  دربرگیرنده  باید  امنیتی  اسرتاتژی  اصوالً 

پاسداری  و  حفظ  غرض  تهاجمی،  و  دفاعی  حالت های 

غیرنظامی،  و  نظامی  خطر  معرض  در  که  ارزش هایی  از 

چه داخلی و چه خارجی قرار دارند، با استفاده از همه ی 

امکانات است. روی این ملحوظ، داشنت یک اسرتاتژی 

امنیتی همه جانبه در سمت وسو دادن قوت ها و انرژی در 

برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  منافع ملی یک کشور  حول 

است.

امنیت ملی

انعکاس  شایسته ی  که  حیاتی ای  مسایل  دیگر  کنار  در 

ملی  امنیت  می شود،  دانسته  امنیتی  اسرتاتژی  در 

شاخص ترین مسئله ی حایز ذکر در اسرتاتژی ملی است.

امنیت ملی چیست؟

جهانی شدن، متامی ابعاد زندگی برش را تحت تأثیر قرار 

داده است. به همین دلیل، با انواع مباحث و گفتامن ها 

در جهانی شدن مواجهیم که جهانی شدن گفتامن امنیت 

و امنیت ملی، یکی از آن ها است.

امنیت ملی، به عنوان یک پدیده پویا همیشه دچار نوسان 

جامعه شناسانه،  رویکرد  یک  در  بنابراین،  است؛  بوده 

در  محرک  و  زنده  پدیده های  سایر  مانند  ملی  امنیت 

مسیر زمان تعریف های متفاوتی به خود گرفته که امروزه 

ما منی توانیم یک تعریف واحد از امنیت ملی ارایه بکنیم؛ 

اما در یک تعریف جامع تر: »امنیت ملی عبارت از توانایی 

یک دولت-ملت در امر پاسداری و صیانت از ارزش های 

ملی در زمان حال و آینده، در برابر تهدیدهای داخلی و 

خارجی است«. استوار بر پندار یادشده، زمانی یک کشور 

شناخت  و  تعریف  که  باشد  گزندها  از  مصون  می توان 

جامع از نقاط قوت و آسیب پذیری خود داشته و ظرفیت 

تقویت نقاط قوت و توان کاهش نقاط ضعف خود را در 

برابر تهدیدهای داخلی و خارجی داشته باشد.

روی این اصل، تعریف کلی و غیرنظامی ای که می توان 

در  تهدید  و  خطر  وجود  عدم  کرد؛  ارایه  ملی  امنیت  از 

برابر ارزش های ملی همراه با عدم ترس و رعب از این که 

ارزش ها به معامله گرفته شود، است. هرچند امنیت ملی، 

اسرتاتژیک  نگاه  مهم،  مسایل  به  نگاه  اگر  اما  نباشد؛ 

باشد و در یک منشور منظم و واقع بینانه، تعریف درستی 

آسیب پذیری  گراف  می توان  باشیم،  داشته  تهدیدها  از 

امنیتی را به حداقل رساند.

هنگفت  هزینه ی  آسیب پذیری ها  کامل  مهار  بی تردید 

مالی می طلبد. مصارفی که پرداختش در توان حکومت 

یک  داشنت  صورت  در  اما  نیست؛  افغانستان  فعلی 

اسرتاتژی همه جانبه امنیتی، با توجه به وابستگی متقابل 

کمک  با  محتمل  مصارف  افغانستان،  با  جهان  امنیتی 

جامعه جهانی، فایق آمدن به این امر ممکن است.

تدوین یک اسرتاتژی امنیتی قابل اجرا

شکل  به راحتی  انسان ها  ذهن  در  همیشه  مهم،  مسایل 

همواره  طرح ها  و  نظریه ها  اجرایی  بسرت  اما؛  می گیرد 

چالش برانگیز بوده است. این امر به ویژه برای دولت هایی 

بوده  دشوارتر  برخوردارند،  کمرتی  عملیاتی  توان  از  که 

این  از  خالی  نیز  مدون  امنیتی  اسرتاتژی  طرح  است. 

چالش نیست.

جامعه  موجود  واقعیت های  به  توجه  با  به عبارت دیگر، 

باید  چگونه  اجرا  قابل  امنیتی  اسرتاتژی  افغانستان، 

باشد؟ بدون شک هر طرح و برنامه ای، در بعد تطبیقی 

نیازمند یک سلسله رشایط عینی-ذهنی و بسرت مناسب 

عملیاتی است:

1. اسرتاتژی باید برآمده از دل وضعیت و رشایِط موجود 

باشد؛

2. با ارزش های ملی هم خوانی داشته باشد؛

3. با قاعده وسیع و همه جانبه باشد؛

4. واقع بینانه باشد.

حکومت داری  روند  شکست  کلیدی  علت های  از  یکی 

با  دموکراسی  شکست  کل  در  و  افغانستان  در  خوب 

عدم  جهانی،  جامعه  رسمایه گذاری  دالر  میلیاردها 

تطبیقی  بعد  در  ارزش ها  بودن  وارداتی  و  سنخیت 

از  سطوح،  متام  در  افغانستان  در  امر  این  است.  بوده 

حکومت داری تا برنامه های توسعه ای محسوس است.

ملی  امنیت  تأمین  جهت  در  که  گامی  هر  بنابراین، 

برداشته می شود، باید دقیق و در شعاع اقتضای زمان و 

آن  غیر  برداشته شود. در  رشایط سیاسی-امنیتی کشور 

محکوم به شکست خواهد بود.

سلسله  یک  زاده  کشور،  در  موجود  وضع  هرحال  در   

بدون  که  کسانی  است  عاقالنه ی  و  عامدانه  تحرکات 

تعقل سیاسی و امنیتی، ترتیبات سیاسی-امنیتی را مورد 

دست خوش قرار داده و همه چیز را از منظومه اصلی آن 

منحرف ساخته اند.

جهان،  نظم  دادن  سمت وسو  چگونگی  در  امروزه 

کشورهایی نقش بارز دارند که قدرت نظامی و اقتصادی 

قابل  و  باعزت  کشوری  به  رسیدن  برای  دارند.  بیشرتی 

قوی  و  خوداتکایی  جز  چاره ای  دیگران،  برای  حساب 

وابستگی  نداریم.  دفاعی  قدرت  شدن  بومی  و  شدن 

شدید اقتصادی-نظامی، بدون اسرتاتژی مدون امنیتی، 

و  منطقه  قدرت های  مطیع  و  به یک کشور ضعیف  را  ما 

فرامنطقه مبدل کرده است.

رضورت تدوین اسرتاتژی امنیتی

اهداف  چارچوب  در  خود  بقای  برای  کشوری  هر 

جیوپولیتک اش فراتر از مرزهای خاکی خود تالش و تقال 

می کند. کشور قطر با جغرافیای پنج مرتبه کوچک تر از 

والیت هرات و جمعیتی سه مرتبه کمرت از کابل، توانسته 

است با تأثیرگذاری در معادالت منطقه ای، کلید صلح و 

جنگ افغانستان را در انحصار خود داشته باشد، چرا ما 

به عنوان یک ملت با قدمتی چندین هزارساله نتوانیم بر 

رسنوشت خود حاکم باشیم.

این امر نیک، زمانی به واقعیت مبدل می شود که ما برنامه 

داشته باشیم و در اسرتاتژی امنیتی خود، در کنار تعریف 

و  دوست  از  مشخص تری  تعریف  فرصت ها،  و  تهدیدات 

دشمن داخلی و خارجی این خطه داشته باشیم.

امنیتی که یک بخش کلیدی  اسرتاتژی  نبود  بنابراین،   

آن معطوف بر تهدیدات خارجی است، سفارت خانه های 

تنبل خانه  و  آسایشگاه  به  بیرون،  در  افغانستان 

شخصیت های فرتوت مبدل شده است. امروز ضعیف ترین 

به  سفیر  نام  به  افغانستان  دولت  از  به منایندگی  آدم ها 

است  حالی  در  این  می شوند.  فرستاده  کشور  از  بیرون 

که بیشرتین تهدید در برابر منافع ملی و ارزش های ملی 

مردم افغانستان، ریشه در بیرون از کشور دارد.

ویژگی های اسرتاتژی امنیتی خوب

حکومت داری  عالوه ی  بر  امنیتی،  موفق  اسرتاتژی  یک 

خوب، دارای سه ضلع اساسی است: نظامی، اقتصادی 

و دیپلوماتیک.

موفقیت  رشط  فوق،  اضالع  بین  موازنه  ایجاد  بنابراین،   

شد،  یادآوری  که  طوری  است.  امنیتی  اسرتاتژی 

چندبعدی بودن امنیت، مسئله ی مهمی است که بدون 

توجه به آن فرایند تحلیل را به چالش می کشد و یکی از 

امنیت ملی، غیرقابل سنجش و پیامیش  پیچیدگی های 

بودن است.

باب  در  قابل اعتامدی  و  مشخص  شیوه  هیچ گونه 

از  ندارد.  وجود  کشور  یک  در  امنیت  سطح  اندازه گیری 

جانب دیگر، امنیت پدیده نسبی ای بوده و مطلق و بدون 

تغییر باقی منی ماند که این مسئله دو دلیل دارد:

1. تغییر توقعات شهروندان از مفهوم امنیت؛

2. پویا بودن امنیت.

نسبی  مفهوم  به  امنیت  تأمین  سبب  می تواند  آن چه 

بر  مبتنی  امنیتی  اسرتاتژی  داشنت  باشد،  کلمه 

است.  کشور  یک  جغرافیایی  و  محیطی  پارامرتهای 

موجب  تطبیقی  بعد  در  می تواند  متغیرهایی  چه  این که 

و  موردی  است  بحثی  شود،  امنیتی  اسرتاتژی  مؤثریت 

کلیدی  نیازمندی های  دیگر،  جانب  از  اما  کارشناسانه؛ 

شود،  توجه  بدان  امنیتی  اسرتاتژی  تدوین  در  باید  که 

این گونه است:

1. سنجش و محاسبه تهدیدهایی که متوجه ارزش های 

حیاتی یک کشور است؛

3. دکرتین نظامی یک کشور؛

3. تشکیالت و ساختار قوت های دفاعی و امنیتی؛

4. عقبه جبهه و میزان حامیت شهروندان از حکومت و 

برنامه های دفاعی.

ملی  امنیت  به  نگاهی  اگر  باال،  شاخص های  بر  استوار 

افغانستان انداخته شود، متوجه خواهیم شد که وضعیت، 

در  تغییر  اندکی  با  که  است  شده  شکننده  گونه ای  به 

ترتیبات  همه ی  افغانستان،  خارجی  یا  و  داخلی  محیط 

قرار  دگرگونی  و  دست خوش  مورد  امنیتی  و  سیاسی 

خواهد گرفت.

بر این اساس، توجه هم زمان به توسعه امنیتی-

نظامی، در پرتو ارزش های امنیت ملی، می تواند میزان 

آسیب پذیری امنیتی افغانستان را به حداقل برساند. 

خلق و ایجاد عنارص مشرتک در پندار و واکنش های 

امنیتی و سیاسی نیز می تواند منظومه منافع ملی 

را مستحکم تر از گذشته ساخته و آسیب پذیری را به 

پایین ترین حدش تنزیل دهد.

ادامه دارد...

ی   مدون   امنیتی تژ افغانستان   و   جنگ     بدون   استرا
محمد عارف کیانی
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بودجه سال 1400  از دالیلی که  به روزنامه ی صبح کابل می گویند، یکی  از منابع در مجلس منایندگان  شامری 

گرفته  گروگان  را   1400 مالی  بودجه ی  سند  نفت،  مافیای  که  است  این  منی شود  تصویب  منایندگان  مجلس  در 

آن ها،  به گفته ی  بودجه شود.  این  افغانستان، شامل  و داخله ی  وزارت های دفاع  نفت  قراردادهای  و منی خواهند، 

مافیای نفت نفع شان را در باقی ماندن این قراردادها به دست »فرماندهی نیروهای مشرتک انتقال برای افغانستان« 

یا سیستیکا )CSTC-A( می دانند.

برنامه انتقال مسئولیت تأمین روغنیات وزارت دفاع و داخله به حکومت افغانستان در ماه میزان 1398 ترتیب شده 

بود و قرار بود که این برنامه در ماه رسطان 1399 عملی شده و مسئولیت آن به تدریج به حکومت افغانستان واگذار 

برنامه  این  روبه رو شده است. در حال حارض  تأخیر  با  بارها  افغانستان  به حکومت  این مسئولیت  انتقال  اما  شود؛ 

به خاطر مسایل تدارکاتی و اختصاص نیافنت بودجه توسط حکومت افغانستان تا ماه جدی سال 1400 به تأخیر 

افتاده است.

 در یک مکتوب رسمی سیستیکا-فرماندهی نیروهای مشرتک انتقال برای افغانستان- که به دسرتس روزنامه صبح 

کابل قرار گرفته، آمده است که این تأخیر در انتقال مسئولیت تأمین روغنیات، مصارف هنگفتی را بر سیستیکا وارد 

کرده است.

در این مکتوب هم چنان آمده است که وزارت مالیه ی افغانستان باید حدود 7 میلیون و 324 هزار و 451 لیرت تیل 

را به شمول 10 درصد افزایش، برای زمستان 1399 به وزارت امور داخله و هم چنان حدود 40 میلیون دالر را برای 

تیل دیزل در ماه جوزای سال 1400 باید برای وزارت دفاع تخصیص دهد. براساس برنامه امنیتی، قرار است انتقال 

به  کامالً  روند  این  در ختم سال 2021،  و  واگذار شود  افغانستان  به حکومت  به تدریج  روغنیات  تأمین  مسئولیت 

عهده ی حکومت افغانستان قرار گیرد.

با این حال شامری از منایندگان مردم در مجلس منایندگان، فشار مافیای نفت را برای تأخیر انتقال این مسئولیت 

به حکومت افغانستان تأیید می کنند و می گویند که تأخیر در تأیید سند بودجه ی مالی 1400 نیز ربطی نسبی به 

همین مسئله دارد.

کامل نارص اصولی، عضو مجلس منایندگان به روزنامه ی صبح کابل می گوید که برخی از اشخاصی که رشکت های شان 

با امریکایی ها قرارداد دارد، می خواهند پول روغنیات وزارت های دفاع و داخله از بودجه ی مالی 1400 بیرون شود تا 

این پول دوباره از طریق امریکایی ها قرارداد شود.

او تأکید می کند که در کنار سه دلیلی که تااکنون مجلس منایندگان سند بودجه 1400 را تأیید نکرده – ازجمله 

توازن در بودجه، یک سان سازی معاشات و مداخله حکومت در صالحیت های مجلس منایندگان- دلیل دیگر می تواند 

همین مسئله قراردادهای تیل باشد.

آقای اصولی می گوید: »در سال های گذشته، قراردادهای تیل وزارت های دفاع و داخله را خود امریکایی ها مستقیامً 

با تاجران می بستند؛ اما امسال، این پول را به حکومت داده و حکومت آن را در بودجه ی مالی شامل کرده است. 

برخی از اشخاصی که قبالً با امریکایی ها قرارداد داشتند، می خواهند که این پول را از بودجه ملی بکشند تا دوباره 

از امریکایی ها این قراردادها را بگیرند.«

از سویی هم مریم سام، یکی از منایندگان دیگر مجلس منایندگان افغانستان با انتقاد از تصمیم اخیر مجلس برای رد 

دومین بار سند بودجه 1400، می گوید که این بودجه هیچ گاهی به هدف اصالح از سوی منایندگان رد نشده است. 

او هدف های شخصی برخی منایندگان را دلیل اصلی رد این بودجه می داند.

خانم سام به روزنامه صبح کابل می گوید: »یک تعداد بودجه را تصویب منی کنند، نه به خاطر منافع مردم و متوازن  شدن 

بودجه؛ بلکه به خاطر گرفنت امتیاز و پروژه های میلیونی ای است که این پروژه ها را هم رشکت های همین تعداد آدم ها 

اخذ می کنند. من موافق اصالحات و متوازن  شدن بودجه در متام والیات، بدون تبعیض هستم اما؛ آن چه منجر به 

فربه تر شدن دزدان شود را منی پذیرم.«

همچنان نارص تیموری، رییس دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان، می گوید که اضافه کردن ضمیمه 

قوه  و  دارد که حکومت  تأکید  او  است.  و غیرمرشوع  غیرمعیاری  کار  پروژه های منایندگان، یک  و گنجاندن  بودجه 

اجراییه نیز روند شفافیت و غیرسیاسی برای تهیه بودجه انکشافی را و انتخاب پروژه های انکشافی ایجاد نکرده است.

آقای تیموری به روزنامه صبح کابل تأکید می کند: »قوه اجراییه و حکومت، اکرثیت پروژه های انکشافی را به اساس 

فشارهای سیاسی داخل و بیرون از دولت اضافه می کند و نقش مردم بسیار اندک است. ما امید داریم که بحث ها 

روی بودجه 1400 باعث اصالحات بنیادی در بودجه ملی شود.«

چرا قرارداد تیل وارد سند بودجه ملی شد؟

سهم حامیت کنندگان افغانستان ازجمله »لتفا« و »سیستیکا« در بودجه ی بخش امنیتی، میزان قابل مالحظه ای را 

تشکیل می دهد. به گونه ی منونه، سهم کمک های حامیت کنندگان در بودجه ی وزارت امور داخله افغانستان در سال 

مالی 1395، بیشرت از 85 درصد بوده است. این میزان در سال های بعدی بیشرت به دولت افغانستان انتقال کرده 

است و در جریان سال مالی 1399 سهم دولت افغانستان در این بخش به بیش از 30 درصد افزایش یافته است.

آمارهای وزارت مالیه ی افغانستان نشان می دهد که تنها هزینه ی روغنیات این دو وزارت کلیدی افغانستان، بیشرت 

از 12 میلیارد افغانی است. نظر به برنامه ی امنیتی حکومت، قرار است این مسئولیت نیز به دولت افغانستان انتقال 

کند. به باور حکومت افغانستان، قرارداد روغنیات به شمول تیل دیزل و پرتول که توسط حامیت گران از جمله »لتفا« 

و »سیستیکا« متویل می شود، هزینه ی گزافی در بر دارد. از سویی هم متامی این قراردادها، معافیت مالیاتی داشته 

و تابع هیچ نوع مالیه ای نیست.

با این حال، شامل شدن این پول در بودجه ی ملی افغانستان، رشکت های طرف قرارداد را تابع مالیه خواهد کرد؛ 

دلیلی که سبب شده شامری از اعضای مجلس منایندگان، تأکید بر متویل این قراردادها از طریق متویل گران خارج 

از بودجه-off budget-باشند.

وزارت مالیه در جریان سال مالی، بیشرت از 3.5 میلیارد افغانی را با در نظرداشت برنامه انتقال مسئولیت امنیت مالی 

از متویل کننده به دولت افغانستان در بودجه سال مالی 1400 برای تیل در نظر گرفته است.

اقالمی که از متویل گر انتقال داده شده و شامل بودجه سال مالی ۱۴۰۰ شده است:

وزارت دفاع وزارت امور داخله

2,000,000,000 دیزل )بطور قسمی( 1,632,000,000 دیزل )بطور قسمی(

340,000,000 پطرول )بطور کلی( پطرول )بطور کلی( 350,000,000

انتقاالت هوایی )بطور کلی(  850,000,000 2,104,966,840 البسه )بطور کلی(

625,000,000 برق )بطور کلی( 1,300,000,000 برق )بطور کلی(

150,000,000 اعامر ساختامن ها )بطور کلی( 1,450,000,000 گاز و چوب )بطور کلی(

خرید روغنیات-پرتول و دیزل-وزارت دفاع ملی یکی از بزرگ ترین و مهم ترین موارد خریداری حکومت افغانستان به 

شامر می رود. بررسی های حکومت افغانستان و اداره سیگار-تفتیش کمک های مالی ایاالت متحده-در سال 1394 

نشان می دهد که در اثر تبانی میان رشکت های داوطلب، به ارزش میلیون ها دالر، پول از منابع عامه در این قراردادها 

حیف ومیل شده است.

 این قراردادها با قیمت هر لیرت تیل پرتول الت اول 1.32 دالر، الت دوم 1.355 دالر، الت سوم 1.33 دالر، الت 

چهارم 1.32 دالر، الت پنجم 1.258 دالر، الت ششم 1.30 و الت هفتم 1.18 و قیمت تیل دیزل الت اول 1.31 

دالر، الت دوم 1.345 دالر، الت سوم 1.31 دالر، الت چهارم 1.31 دالر، الت پنجم 1.248 دالر، الت ششم 1.29 

دالر و الت هفتم 1.17 دالر امریکایی که قیمت مجموعی آن بالغ به 999,456,936 دالر امریکایی می شد، به تاریخ 

22 سنبله 1393 برای مدت سه سال عقد قرارداد شده بود.

بر اساس بررسی و تفتیش های انجام شده توسط نیروهای بین املللی حامیت قاطع، اداره سیگار و نهادهای ملی، 

این قرارداد به دلیل فساد موجود، فسخ شد و حکومت با نیروهای بین املللی حامیت قاطع تفاهم کرد که پروسه 

نیروهای  تأیید مرجع متویل کننده-فرماندهی  از رشکت هایی که مورد  این اساس،  بر  آغاز شود.  تیل  تدارک موقت 

مشرتک انتقال برای افغانستان- قرار داشتند، به گونه ی فوری نرخ گیری شد.

پنج رشکتی که از طرف نیروهای بین املللی حامیت قاطع، قبالً مورد تأیید قرار گرفته بود، نرخ های شان را برای یک 

ماه ارایه کردند. این رشکت ها شامل، رشکت های مشرتک آریا تارگیت پرتولیم و سی فی گروپ، فیدلیس لوژستیک و 

سپالی رسویس، خاواک پرتولیم، ناردرن افغانستان لوژسیتک رسویس و احمدزی گروپ می شدند.

رسانجام رشکت خدمات لوژستیکی ناردرن افغانستان )Northern Afghanistan Logistical Services( با تکمیل 

قیمت مجموعی 12  به  موقت یک ماهه  قرارداد  و  واجد رشایط شناخته شد  نرخ،  پایین ترین  ارایه  و  معیارها  کردن 

میلیارد و 299 میلیون و 666 هزار و 63 دالر امریکایی به آن عقد شد.

بنا بر بی نتیجه ماندن پروسه داوطلبی، بر اساس پیشنهاد وزارت دفاع ملی این قرارداد با رشکت خدمات لوژیستیکی 

بار  برای  افغانستان  ناردرن 

و  ماه  یک  مدت  به  نخست 

بعداً با اساس پیشنهاد مجدد 

مدت  برای  ملی  دفاع  وزارت 

منظوری  از  بعد  ماه  شش 

  )CSTC-A( سیستیکا  اداره 

با استفاده از روش تدارکاتی 

منبع واحد عقد قرارداد شد.

ملی  تدارکات  کمیسیون 

افغانستان به خاطر جلوگیری 

وزارت  امور  در  سکتگی  از 

بند  اساس  به  ملی  دفاع 

قانون  هژدهم  ماده  چهارم 

تدارکات و حکم بیست وپنجم 

تدارکات،  طرزالعمل  احکام 

شامره ی61  فیصله  طی 

خویش قرارداد تیل متذکره را 

نهم  تاریخ  از  ماه  شش  برای 

قوس  هشتم  تا   1394 جوزا 

واحد  منبع  طریق  از   1394

با عین نرخ ها، با رشکت خدمات لوژستیکی ناردرن افغانستان منظور کرد.

قرارداد  و عقد  دفاع  وزارت  تیل  قرارداد سابق  نتیجه ی فسخ  در  افغانستان،  ملی  تدارکات  اداره  آمارهای  اساس  به 

موقت، در هامن سال نخست، نزدیک به 87 میلیون دالر رصفه جویی مالی صورت گرفته است.

ملی،  بودجه ی  به  آن  شامل شدن  و  پول  این  انتقال  با  افغانستان  حکومت  که  می گوید  افغانستان  مالیه ی  وزارت 

می تواند رصفه جویی بیشرتی در مرصف این پول ها کند.

با این وجود مجلس منایندگان افغانستان، همسان سازی معاشات کارمندان دولت و عدالت در تقسیم پروژه ها میان 

والیات را دلیل رد بودجه سال 1400 عنوان کرده است.

و    مافیای    نفت؛ بودجه    1400    در     گر
 آیا قراردادهای تیل از سند بودجه حذف خواهد شد؟

علی شیر شهیر
گزارشگر
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منایـش تحجـر و شـور زندگـی، ناکجاآبـاد واقعی کشـوری 

کـه مردمـش را در میـان بیـم  و امیـد نگهداشـته اسـت. 

پیوسـته وجـود انسـان زیربـار کالن روایت هـا اسـتخوان  

اجتامعـی؛  روایت هایـی  کالن  میـان  در  و  کـرده  خـورد 

جنـگ و صلـح، تاثیـر عمیقـی بـر فرسـایش روح جمعـی 

دارد.  انسـان ها 

مـوزه ای  نامیـد؛  جنـگ  مـوزه ی  می شـود  را  افغانسـتان 

کـه خیابـان بـه خیابـان جنـگ را بـه سـطح و گونه هایـی 

و  پاهـا  کـه  انسـان هایی  می دهـد؛  منایـش  متفـاوت 

دسـت ها و ذهـن  شـان را بـه خدمـت جنـگ گذاشـته اند، 

شـده اند،  تخریـب  جنـگ  در  کـه  سـاختامن هایی 

رسک هایـی کـه هـر لحظـه امـکان پـرورش جنـگ را در 

یـا می شـود گفـت: خیابـان خالـق جنـگ  دارنـد.  خـود 

اسـت، شـبیه بـه موزه هایـی که هرنمنـدان خـاص را برای 

تولیـد آثـار خـودش دارد؛ امـا هرنمنـدان این مـوزه، تولید 

جنـگ را اثـر هـرنی خـود بـه حسـاب می آورنـد.

عکس هـای آثـار هـرنی ایـن مـوزه، در انرتنـت و فضـای 

مجـازی، آن قـدر زیـاد اسـت کـه راحت می شـود بـا دیدن 

آن هـا،  گذشـته  را تصـور کـرد؛ گذشـته ا ی کـه بـا خمپـاره 

ایـن میـان، آن چـه  امـا در  و مـرگ نوشـته شـده اسـت؛ 

عکـس محـب علـی را خاص می کند، سـاختار بـه هم گره 

خـورده ای از روایت هـای گذشـته، حـال و آینـده ی ایـن 

اسـت. موزه 

در تصویـر محـب علـی، یک سـاختامن چهـار طبقه و یک 

خیابـان را می بینیـم کـه سـه وضعیـت را بـه هـم گـره زده 

اسـت؛ منـای اول کـه بـاال قـرار گرفتـه، مناد جنگ اسـت 

کـه سـه طبقـه از سـاختامن چهـار طبقـه ای را بـه خـود 

اختصـاص داده، در سـطح باالیی یا منـای اول؛ وضعیتی 

اسـت کـه بر گذشـته ی مـا چیره بـوده و حال مـا را تهدید 

می کنـد و در منـای دوم یـا وسـط؛ کاالهـای رنگـی را در 

تـن مانکن هـا می بینیـم که می توانـد منایش دموکراسـی 

بـر تنـه ی جنگ باشـد. 

در  کـه  اسـت  افغانسـتان  مـردم  پایانـی؛  و  سـوم  منـای 

و  رسگران انـد  مانـدن  و  رفـنت  گذشـته،  و  اکنـون  میـان 

لباس هایـی را بـرای خریـدن بـاال و پاییـن می کننـد کـه 

پرهیز از جزم گرایی-دگم اندیشـی-، 

دوری از مــطلق اندیشـی، پیـروی از قواعـد منطقـی، 

کل«  »عقـل  از  پرهیـز  و  مقابـل  به طـرف  مثبـت  نـگاه 

پنـداری، حداقل هـای یـک گفت وگوی سـازنده اسـت.

سـازنده  گفتـامن  یـک  زمینـه  پیش فرض هـا،  ایـن  بـا 

امکان پذیـر اسـت. در غیـر آن گفت وگو دچار بن بسـت 

می شـود. ادعـای این کـه فـرد فکـر و اندیشـه خـود را 

بیـخ  از  نادرسـت،  را   دیگـران  و  پنـدارد  حق به جانـب 

و بـن باطـل اسـت. اگـر طرف هـای گفت وگـو بـا ایـن 

ذهنیـت وارد بحث شـوند، امـکان بحـث منطقی وجود 

ندارد.

و  اندیشـه  حـوزه  در  نسـبیت گرایی  فرضیـه  ازایـن رو، 

اسـت.  تفاهـم  و  تعامـل  از  نوعـی  زمینه سـاز  تفکـر، 

کهنه انـد؛ لباس هایـی کـه مـردم خریـد می کنـد، ربطـی 

بـه دموکراسـی و متاعـش نـدارد.

نفـی ای  و  اثباتـی  رویکـرد   اندیشـمندانه  گفت وگـوی 

نـدارد؛ بلکـه ماهیـت افـاده و اسـتفاده را دارد. نفـی 

از پیامد هـای کالم مسـتدل اسـت، متکلـم- اثبـات  و 

سـخن گو- بایـد قاعـده را رعایت کند و کالم مسـتدل و 

می کنـد. را  خـودش  کار  منطقـی 

بدیـن لحـاظ، رابطـه ی کالم و متکلـم، ماننـد رابطـه ی 

تیـر و تفنـگ اسـت؛ اگـر تفنـگ خـوب عمـــــل کنـد 

و نشـانه هدفمنـد تعییـن شـده باشـد،  تیـر کار خـود 

یـک کالم  وضعـی  پیامـد  به عبارت دیگـر،  می کنـد.  را 

مسـتدل، تأثیرگـذار و باعث متقاعدشـدن طرف مقابل 

می شـود.

 گفت وگـو بـا مخاطـب جزم گـرا، گفت وگـو بـا یـک آدم 

ناشـنوا و کَـر اسـت. هر کس حرف خـودش را می گوید 

عکسـی بـه ظاهـر سـاده ی محـب علـی، پـر از منادهـای 

افغانسـتان اسـت؛ منـاد جنـگ و صلـح، منـاد اقلیت هـا و 

منـاد مهاجـرت و مـردم رسگـردان، مناد دموکراسـی که بر 

تـن جنـگ زده ی افغانسـتان ناخواسـته پوشـانیده شـده 

است.

اگـر ایـن عکـس را بـه صـورت منادیـن افغانسـتان فـرض 

کنیـم؛ منـاد جنـگ  در بـاالی تصویـر واقـع شـده اسـت 

و از چهـار طبقـه سـه طبقـه اش را در گـرو خـود دارد کـه 

بـه گونـه ی حقیقـت  را  وقایـع  بـر دیگـر  چیرگـی جنـگ 

انکارناپذیـر منایـش می دهـد؛ یعنـی جنـگ حـرف اول را 

در افغانسـتان می زنـد و زندگـی متـام شـهروندان، تحـت 

تاثیـر همیـن پدیده ی اسـتخوان خورد، قرار گرفته اسـت. 

در سـطح باالی سـاختامن، جنـگ فضایی بیشـرتی را به 

خـود اختصـاص داده کـه هامن گذشـته ی طوالنی جنگ 

در تاریـخ افغانسـتان اسـت. 

در ایـن بخـش، اشـتهاری با خـط  نه  چنـدان خوانا نصب 

شـده اسـت کـه می توانـد توجیـه جنـگ با رسـانه، توسـط 

کسـانی باشـد کـه جنـگ را سـبب شـده انـد و یـا منـاد 

رسـانه هایی باشـند کـه در خدمـت جنـگ هسـتند. ایـن 

لـوح آگهـی می توانـد؛ منـاد رسـانه ها و نهادهایـی باشـند 

و از دیگـری را منی شـنود.

مطلق اندیـش، در یـک تعریـف بـه ایـن معنـی اسـت 

کـه فـرد در همـه ی مـوارد خـود را برحق تلقـی می کند 

چنیـن  ظـرف  می پنـدارد.  باطـل  را  مقابـل  طـرف  و 

اسـت  دینـی  و  مذهبـی  امـور  بیشـرت  گفت وگوهایـی 

کـه فـرد مطلـق اندیـش بـا تکیـه بـه سـلطه ی دینـی و 

مذهبـی ای کـــه در جامعه وجـود دارد  گفته های خود 

را صحیـح و درسـت جلـوه می دهـد.

مفیـد  و  سـازنده  گفت وگـوی  یـک  فرهنگـی  ظـرف 

کـه  میزانـی  هـر  بـه  اسـت.  مؤثـر  گفتـامن  اصـل  در 

ظرفیت هـای فرهنگـی یـک جامعـه تعامل پذیـر باشـد، 

می کنـد. ایجـاد  تعامـل  نیـز  گفت وگـو  اصـل 

نخسـت  گام  در  فرهنگـی  ظرفیت هـای  بسرتسـازی 

آغـاز  فراگیـر  و  خـوب  تربیـت  و  تعلیـم  آمـوزش،  از 

می شـود. در گام بعـدی، منابـع تغذیـه ی فرهنگـی؛ از 

نشسـت های  برگـزاری  کتاب نویسـی،  کتاب خوانـی، 

علمی-مشـورتی و تولیـد برنامه هـای مفیـد رسـانه های 

آغـاز می شـود. و نقـش سـازنده آن هـا  جمعـی  

برخـورد سـنت و نواندیشـی و اصطـکاک فراورده هـای 

ایـن دو پدیـده، گفت وگوهـا را دچار تنـش می کند. دو 

طـرف بـا مشـت های گـره کرده محکـم بر مغـز هم دیگر 

می کوبنـد. 

مبـارزه  قواعـد  مشـت زنی،  »رینـگ«  ایـن  در  گاهـی 

نقـض می شـود و آن گاه تجددگراهـا و نوگراهـا دچـار 

اقتدارگرایـی فکـری و کالمـی می شـوند و سـنت گراها 

شمشـیر تکفیـر را از غـالف بیـرون می آورنـد. ماهیـت 

پس مانده-برخـورد  جوامـع  در  برخوردها-به ویـژه  اکـرث 

سـنت و نوگرایـی اسـت.

 دسـت آوردهای سـنت، »دارایـی و توانایـی« یـک عـده 

افـراد در جامعـه سـنتی و گاهـی نیـز »منبـع« قـدرت و 

اقتـدار آن هـا اسـت. تردیـدی نیسـت در ایـن تقابـل، 

گاهـی خشـونت هایی نیـز به میـان خواهـد آمـد.

کـه جنگ وجودشـان را تضمیـن می کند و بـا برنامه هایی 

از پیـش ریختـه شـده در پـی توجیـه جنگ، هسـتند.

می شـود؛  سـاختامن  پایانـی  قسـمت  کـه  دوم  منـای   

دکان هایـی سـاخته شـده کـه در آن، مانکن هـای مزیـن 

بـا لباس هایـی رنگارنـگ از جایـی کـه نشـانه هایی جنـگ 

می خواهـد  را  مفهومـی  و  آویزان انـد  اسـت،  شـده  متـام 

برسـاند؛ مـرزی را میان جنگ و وضعیـت جدید به گونه ی 

ناشـیانه می کشـد و دموکراسـی را وارد سـاختامنی کـرده 

کـه بنیادهایـش بـر اسـاس جنـگ گذاشـته شـده اسـت. 

ایـن سـاختامن را بایـد از هـم فـرو می پاشـیدند و دوبـاره 

می سـاختند، امـا از تـن زخمی یک سـاختامن کـه مرمت 

ندیـده، چطـور می شـود چیـزی را آویـزان کـرد که بـر وزن 

او بیافزایـد و بیـم فروپاشـی اش را بیش تـر کنـد؟

در قسـمت پایانـی عکـس، روی خیابـان، مـردم رسگردان 

افغانسـتان هسـتند کـه منی داننـد چـی کار کننـد و کجا 

برونـد. مـردم بـا مشغولیت شـان در بازار، نشـان می دهند 

کـه ایـن بـازار را دوسـت دارنـد؛ امـا در بلنـدا جنـگ را 

می بیننـد کـه بـر همـه چیـز چیره شـده اسـت. 

افغانسـتان، همین گونـه اسـت. روی   در واقـع حقیقـت 

مخروبه هایـی جنـگ از ناچـاری وضعیتـی بنـا شـده کـه 

پایانـش  نـه چنـدان قدرت منـد، می توانـد  یـک تکانـه ی 

را بنویسـد. حضـور زن در ایـن عکـس دو گونـه اسـت کـه 

هـر دو تحـث تاثیـر جنـگ و فقـر نگرانند و خرید سـودای 

سـنتی را بـر دموکراسـی ترجیـح داده انـد؛ یکـی هـامن 

زن سـنتی اسـت کـه برقـع دارد و دیگـری زن جدیـد کـه 

بـا فضـای جدیـد آشـنا اسـت؛ امـا هـر دو از کراچی هایـی 

خریـد می کنـد کـه بیش تـر منـاد سـنت می توانـد باشـد.

انسـان های  سـاختامن،  مقابـل  خیابـان  متـام  در 

رسگردانـی دیـده می شـود کـه بـه  گونـه ی منی داننـد چه 

کار کننـد. آیـا در زیـر سـایه ی جنـگ مباننـد و یـا برونـد؟ 

کسـانی کـه در خیابـان خریدار لبـاس هسـتند، به آن چه 

خریـدار  بلکـه  ندارنـد،  توجـه  اسـت،  دموکراسـی  منـاد 

لباس هایـی هسـتند کـه منـاد سـنت حاکـم اسـت و روی 

می رسـد. فـروش  بـه  خیابـان  در  کراچی هـا 

ایـن عکـس محـب علـی، گـره خوردگـی فضـای سیاسـی 

اجتامعـی حاکـم افغانسـتان را بـه گونه ی تاریخـی روایت 

می کنـد، بـا این کـه عکـس توانسـته منادهایـی از جنـگ 

و صلـح و دموکراسـی باشـد، نگرانـی شـهروندان را نیـز به 

خوبـی بازتـاب داده و می تواند روایـت هرنمندانه از تاریخ 

کشـور ما باشـد.

یکـی از چالش هـای سـنت و تجـدد، عـدم درک برابر و 

مسـاوی طرفین از همدیگر اسـت. 

سـنتی ها کمـرت نوگراهـا را درک می کننـد و در مقابـل 

نوگراهـا هـوای سـنت گراها را دارنـد؛ زیـرا تجددگراهـا 

از سـنت عبـور کـرده  و آن عرصـه را تجربـه کرده انـد و 

بـا مشـکالت و دشـواری های آن آشـنایند و نـگاه مـدارا 

گرایانـه دارنـد؛ اما سـنت گراها جزم اندیـش و حارض به 

نیسـتند. امتیازدهی 

آن ها-سـنت گراها- بـر ایـن باورند که چیزی را از دسـت 

تجـدد،  بـه  سـنت  از  عبـور  کـه  حالـی  در  می دهنـد. 

هیچ گونـه ریـزش فکـری، فرهنگـی و اخالقـی را در پی 

نـدارد؛ بلکـه یـک نـوع رویـش اسـت، تکامـل اسـت و  

پیرشفـت. درد و رنـج عبـور یـک فـرد و یـک جامعـه از 

سـنت بـه تجـدد کمـرت از درد »زایـامن« نیسـت.

کراسی     شکننده ز       بار     یک    میان    جنگ   و     صلح   و    دمو مر
خوانشی از عکس محب علی

ک   است گذار    از     سنت    به    نو  اندیشی    دردنا

نصیر ندیم

مطلق اندیش، در یک تعریف 
به این معنی است که فرد در 

همه ی موارد خود را برحق 
تلقی می کگند و طرف مقابل را 
باطل می �ندارد. ظرف چنین 

گفت وگوهایی بیشتر امور 
مذهبی و دینی است که فرد 

مطلق اندیش با تکیه به 
سلطه ی دینی و مذهبی ای کــه 

در جامعه وجود دارد  گفته های 
خود را صحیح و درست جلوه 

می دهد.

افغانستان را می شود موزه ی جنگ 
نامید؛ موزه ای که خیابان به خیابان 

جنگ را به سطح و گونه هایی متفاوت 
نمایش می دهد؛ انسان هایی که �اها 
و دست ها و ذهن  شان را به خدمت 

جنگ گذاشته اند، ساختمان هایی که 
در جنگ تخریب شده اند، سرک هایی 

که هر لحظه امکان �رورش جنگ 
را در خود دارند. یا می شود گفت: 

خیابان خالق جنگ است، شبیه به 
موزه هایی که هنرمندان خاص را برای 
تولید آثار خودش دارد؛ اما هنرمندان 

این موزه، تولید جنگ را اثر هنری خود 
به حساب می آورند.

عزیز جعفری
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حکومت موقت؛

یـخ؟  تـالشـی   بـرای    صلـح     یا      تکـرار      تلـخ    تار

برگردان

افغانستان  دولت  منایند  میان  صلح  گفت وگوهای 

مسایل  روی  موافقت  عدم  تنگنای  در  و  طالبان  و 

کوچک گیر مانده است.

پیشربد  کارشیوه های  روی  جنگ  درگیر  طرف  های 

یکی  روی  هنوز  اما  رسیده اند؛  توافق  به  مذاکرات 

شدن »آجندا«ی گفت وگوها کار می کنند. نشست ها 

روی مسایل مهمی چون آتش بس دایمی و ساختار 

قدرت مشارکتی بعید به نظر می رسد.

اصلی  مانع  عمیق،  باوری های  بی  و  خصومت 

پیرشفت ها است  و این فاصله ی بزرگی را روی مسایل 

کلیدی به میان آورده است. افزایش اختالف ها میان 

خشونت ها  تشدید  سبب  مذاکره کننده،  طرف های 

عملیات  طالبان-  جناح-به ویژه  هردو  است.  شده 

نظامی خود را تشدید بخشیده اند.

و  درخواست ها  خونین،  درگیری های  میان  در 

حکومتی  شکل گیری  برای  ارشف غنی،  بر  فشارها 

شده  تضمین  آن  در  نیز  طالبان  حضور  که  موقت 

کارشناسان  از  برخی  است.  یافته  افزایش  باشد، 

را  انتقال صالحیت ها می تواند زمینه  باور دارند که 

برای توافق سیاسی و تقسیم قدرت فراهم کند. ایده 

مطرح  امریکایی  مقام های  از سوی  موقت  حکومت 

پاکستان   – خارجی شان  حامیان  و  طالبان  و  شده 

به صورت محرمانه -از این طرح حامیت کرده اند.

طرفداران حکومت موقت، بر این باورند که ایجاد این 

حکومت می تواند منجر به پیشگیری از خشونت های 

بیشرت شود.

منتقدین حکومت موقت اما این کار را یک شیوه ی 

ایجاد  که  باورند  این  بر  آن ها  می دانند.  بحران زا 

و  بیشرت  تنش های  بروز  سبب  موقت،  حکومت 

دولت  مخالفین  شد.  خواهد  داخلی  درگیری های 

جناح های  طرف  از  طرح  این  که  می گویند  موقت 

حامیت  مورد  قدرت،  در  شدن  سهیم  برای  مخالف 

قرار می گیرد.

دولت  میان  سیاسی   توافق نامه   کلیدی  بخش  یک 

با  گفت وگو  و  جنگ  پایان  طالبان،  گروه  و  امریکا 

دولت افغانستان بود و در سوی دیگر، گروه طالبان 

از  خارجی  نیروهای  متامی  خروج  خواهان  نیز 

افغانستان شده است. 

منتخب  رییس جمهور  آیا  که  نیست  روشن  هنوز 

دفرت  وارد  جنوری   25 در  که  بایدن-  امریکا-جو 

کاری اش می شود، به این مسئله پابند خواهد ماند 

یا خیر. حکومت افغانستان و طالبان به صورت مؤثر 

گفت وگوهای صلح را در چند هفته ی اخیر به تعویق 

انداختند و در انتظار اشاراتی از سوی اداره جدید 

ایالت متحده اند.

موضوع اجتناب ناپذیر

تعیین  بر  معطوف  افغانستان،  صلح  گفت وگوهای 

آجندا است. از همه مهم تر، چه مسایلی و با کدام 

خواهد  قرار  بحث  مورد  جناح  دو  سوی  از  رویکرد 

گرفت.

هیئت گفت وگوکننده دولت، آتش بس دایمی را در 

خواهان  طالبان  اما؛  داده  قرار  خود  کاری  اولویت 

تنها  که  دارند  تأکید  و  قدرت اند  تقسیم  روی  بحث 

در  پیرشفت  که  می کنند  توافق  آتش بس  بر  زمانی 

در  افغانستان  آینده  دولت  در  قدرت  تقسیم  عرصه 

میان باشد.

مذاکره کننده ی  تیم  اعضای  از  یکی  منصور  حفیظ 

رسانه ها  به  جنوری،   3 تاریخ  در  افغانستان  دولت 

عناوین  از  یکی  موقت  دولت  تشکیل  که  بود  گفته 

ما  که  زیرا  است،  گفت  وگو  این  در  اجتناب ناپذیر 

اما  این کشور هستیم  در  دایمی  آتش بس  خواهان 

فعلی  دولت  درون  اعضای  از  هیچ یک  با  طالبان 

موافقت ندارند.

دکرت امین احمدی، یک عضو دیگر هیئت گفت وگو 

گفته  جنوری   7 تاریخ  در  مصاحبه  یک  در  کننده  

است که جامعه بین املللی از طرح تشکیل حکومت 

خواسته ی  منی توانیم  ما  و  می کند  حامیت  موقت 

جهان را نادیده بگیریم.

در همین حال، عطامحمد نور یکی از رهربان پرنفوذ 

طرح  با  نباید  ما  که  است  باور  این  بر  افغانستان 

باید  ما  کنیم.  مخالفت  »عبوری«  حکومت  تشکیل 

از حکومت موقت برای رسیدن به یک وحدت ملی 

پشتیبانی کنیم.

خلیل زاد،  زملی  دیدار  با  هم زمان  خواسته ها  این 

که  افغانستان  مصالحه   برای  امریکا  ویژه  فرستاده 

است.  شده  بیان  کرده،  دیدار  کابل  از  پیش  هفته 

با  خلیل زاد  داخلی،  رسانه های  گزارش  مبنای  بر 

قدرت  زمام داران  و  افغانستان  عالی رتبه  مقام های 

جهت بررسی نظریات آن ها در مورد حکومت موقت 

گفت وگو کرده است.

به حامد کرزی  گل رحامن قاضی، چهره ی نزدیک 

زملی  که  کسانی  از  یکی  و  پیشین  جمهور  رییس 

خلیل زاد با او مالقات کرده، می گوید که سه گزینه 

در  طالبان  ساخنت  شامل  یکم؛  است:  بحث  مورد 

ساختار دولت فعلی.

دوم؛ یک جا سازی دولت با طالبان است.

سوم؛ ایجاد حکومت موقت و یک دولت همه شمول 

است.

آن چه از ظاهر امر پیداست، دو گزینه اول، چندان 

در  اما؛  نگرفته  قرار  جهانی  جامعه  استقبال  مورد 

سوی دیگر، راس ویلسن، رسپرست سفارت امریکا 

موقت  حکومت  از  امریکا  که  است  گفته  کابل،  در 

حامیت منی کند.

نگاشته  جنوری   13 تاریخ  در  توییتی  در  ویلسن 

ایجاد حکومت  حامی  هیچ گاه  امریکا  دولت  است؛ 

در  صلح  گفت وگوهای  نتایج  است.  نبوده  موقت 

ما  و  است  افغانستان  مردم  به  مربوط  افغانستان 

باورمندیم که نتایج این گفت وگوها انعکاس دهنده ی 

آرزوها و آرمان های مردم افغانستان باشد.

صلح یا کند قرب به دست خود؟

غنی که در انتخابات متشنج 2019 با کمرتین رأی 

حکومت  پیش طرح  هفته  کرد،  اعالم  برنده  را  خود 

موقت را رد کرده و گفته است که پنج سال حکومت 

از  قبل  خلیل زاد  رساند.  خواهد  پایان  به  را  خود 

پیشنهاد  غنی  آقای  به   2019 انتخابات  برگزاری 

ایجاد حکومت موقت را داده بود اما؛ این پیشنهاد 

از طرف غنی رد شده است.

 CNN خربی  شبکه  با  مصاحبه ای  در  ارشف غنی 

طریق  از  قدرت  انتقال  اصلی اش  هدف  که  گفت 

اراده مردم به رییس جمهوری منتخب بعدی است. 

او هم چنان افزود که ما از آن نوع جامعه ای نیستیم 

که رویکرد قدیمی طالب دوباره بر ما تحمیل گردد. 

این یک صلح درون گور است.

رسور دانش، معاون دوم ریس جمهور اخیراً هشدار 

داده است که حکومت موقت باعث از هم گسیخنت، 

فروپاشی و انحالل قانون اساسی خواهد شد.

منتقدان و متحدان ارشف غنی او را مقرص به تعویق 

حفظ  را  قدرتش  تا  می دانند  صلح  پروسه  انداخنت 

کند.

اطراف  غنی  جمهور  رییس  که  می گویند  منتقدان 

خود را با چهره های ثابت ضد طالب، ازجمله معاون 

ملی،  امنیت  اسبق  رییس  صالح  امرالله  اولش 

محصور کرده است.

غنی در این ماه، محمد محقق، یکی از چهره های 

گامشته  خود  مشاور  به عنوان  را  طالب  ضد  اسبق 

محقق،  محمد  جمهور،  رییس  قبل،  سال  است. 

چهره شناخته شده و بانفوذ هزاره ها را برکنار کرده 

بود.

متوقف  به خاطر  را  ارشف غنی  هم چنان  منتقدان 

بایدن  اداره  که  این  امید  به  صلح  پروسه  ساخنت 

برای خروج رسبازان از افغانستان تجدیدنظر کند و 

حتا معامله صلح میان طالبان و امریکا از رس گرفته 

شود، متهم می کنند. 

سقوط حکومت

در  اسبق  مشاورین  از  یکی  و  تحلیلگر  فرهادی، 

دولت می گوید که ارشف غنی به یکی از چهره های 

در  که  راه هایی  و  شده  مبدل  شده  قطب بندی 

می اندازد.  تعویق  به  را  دارد  وجود  صلح  امکان  آن 

خطاب  امریکا  نشانده  دست  را  غنی  طالبان، 

می کنند و از شامل شدن در سیستم سیاسی فعلی 

دولت ابا ورزیده اند.

فرهادی می افزاید: »به خاطر وضعیت اضطراری که 

ما در آن قرار داریم، افغانستان منی تواند عهده دار 

ریاست  دوره ی  سال  پنج  ارشف غنی  تا  شود  این 

جمهوری اش را به پایان برساند در حالی که روزانه 

از  بعد  می دهند.«  دست  از  را  جان شان  تن  ده ها 

افغانستان سقوط  از  نیروهای خارجی  خروج کامل 

دولت و ناپایداری یک امر ممکن محسوب می شود.

قدرتی  انتقال  راه حل،  فرهادی،  گفته های  به  نظر 

است که منجر به ختم خصومت ها شده و جناح های 

جنگی را فرصت توافق روی حل وفصل های سیاسی 

می دهد.

این  از  برای ختم جنگ،  که  می افزاید  هم چنان  او 

که هیچ برنده ای در جنگ وجود ندارد، من انتظار 

شمولیت  و  طالبان  با  افغانستان  دولت  شمولیت 

طالبان با دولت افغانستان را ندارم. نیازمندی برای 

دو  هر  بر  مشتمل  انتقالی  دولت  ساختار  تشکیل 

جناح موجود است.

از هم پاشیدگی بیشرت

که  می گویند  هم چنان  اما  طرح  این  مخالفان 

برای  از موقع است.  حکومت موقت یک طرح قبل 

برای  تا  حارضند  طالبان  آیا  شود،  دانسته  اینکه 

داشته  مهمی  یک سازگاری سیاسی همکاری های 

باشند یا خیر.

قدرت  موضع  از  طالبان  ناظران،  دیدگاه  بر  بنا 

نسبی وارد گفت وگوهای صلح شده است. این گروه 

افراطی بنا بر تحت تسلط داشنت نیمی از ساحات 

در  را  محکمی  موقف  نظامی،  برتری های  و  کشور 

گفت وگوها روی دست دارند.

نظامی ها  امریکا،  و  طالبان  موافقت  سایه  در 

که  منوده اند  کسب  واشنگنت  از  مهمی  امتیازات 

کامل  خروج  برای  مشخص  زمان  آن،  برجسته ترین 

نیروهای خارجی از افغانستان است.

این دارند که طالبان در  از  افغان هراس  مقام های 

خارج  افغانستان  از  خارجی  نیروهای  تا  انتظارند 

خود  تسلط  زیر  به  را  افغانستان  حکومت  و  شده 

درآورند.

تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان از 5000 به 

2500 تن کاهش یافته که این کمرتین آمار از سال 

2001 تا به امروز است.

تعهدات  افغانستان  از  منایندگی  به  متحده  ایالت 

از  که  است  بسته  طالبان  با  را  بحث برانگیزی 

در  بود.  طالب  زندانی   5000 رهایی  جمله  آن 

به  چندانی  پای بندی  طالب  جنگجویان  اما  مقابل 

تعهدات شان نداشته اند.

طالبان  به  توافق نامه  این  که  می گویند  مخالفین 

در  است،  داده  شناخت  و  بین املللی  مرشوعیت 

حالی که باعث تخریب حکومت مورد حامیت غربی 

کابل شده است.

طالبان، برای برجسته سازی پیروزی شان در جنگ، 

طی هفته های پسین حمالت شان را روی نیروهای 

دولتی و چهره های سیاسی و مدنی تشدید بخشیده  

تا حکومت کابل بیشرت زیر فشار قرار بگیرد.

مطالعات  انستیتیوت  ریس  مرادیان،  داوود 

اسرتاتژیک افغانستان، می گوید که حکومت موقت 

زمانی باید مورد کاوش قرار گیرد که راهی به سوی 

پیرشفت باز کند و  بخشی از مصالحه دوطرفه باشد 

و یا هم معامله کلی صلح باشد.  

سیاسی  تحرکات  میان  در  که  می افزاید  مرادیان 

طالبان و گسرتش نیرو، گفت وگوها درباره حکومت 

حکومت  در  ازهم گسیختگی  به  منجر  فقط  موقت 

نخواهد  میان  به  صلح  پروسه  در  پیرشفتی  و  شده 

آورد.

خاطرات شورش و خشونت هایی که پس از تصمیم 

برای  افغانستان،  کمونیست  رهرب  نجیب الله،  دکرت 

برکناری او به میان آمد هنوز در اذهان اکرثیت تازه 

است.

هدف بیانیه نجیب الله در سال 1992 هموارسازی 

مجاهدین،  که  موقت  حکومت  یک  برای  زمینه 

تحت حامیت امریکا که علیه قشون رسخ شوروی و 

نیروهای کمونیست می جنگیدند، در آن شامل بود؛ 

نهادهای  آن،  به جای  که  نشد  این گونه  نه تنها  اما 

دولتی از هم گسیخت و یک جنگ خامنان سوز در 

گرفت و نهایتاً منجر به ظهور طالبان در 1996 شد.

اظهار داشت  ماه جون در واشنگنت  ارشف غنی در 

او  که  بود  این  نجیب الله  داکرت  فاحش  اشتباه  که 

نخواهید  ما  از  »لطفاً  گفت:  او  کرد.  استعفا  اعالم 

تکرار  دوباره  خواندیم،  یک بار  ما  که  را  داستانی  تا 

کنیم.«

بیژن  فروید /  منبع: گندهارا   / برگردان: ضیا ناصری

منتقدین حکومت موقت اما 
این کار را یک شیوه ی بحران زا 

می دانند. آن ها بر این باورند 
که ایجاد حکومت موقت، 

سبب بروز تنش های بیشتر 
و درگیری های داخلی خواهد 
شد. مخالفین دولت موقت 

می گویند که این طرح از طرف 
جناح های مخالف برای سهیم 

شدن در قدرت، مورد حمایت 
قرار می گیرد.
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خبرونه

میدان وردک کې ۱۶۴۰۰۰ جرېبه 
دولتي ځمکه ثبت شوې

 

په میدان وردک والیت کې څه باندې ۱۶۴ زره جریبه دولتي ځمکه ثبت 

شوې ده. ښارجوړولو او ځمکو وزارت وایي  په هېواد کې د دولتي ځمکو 

بانک برنامې په دوام، د میدان وردک والیت اړوندو سېمو کې په ۲۱۱ ټوټو 

کې، ۱۶۴ زره او ۶۰۰ جریبه  دولتي ځمکه او ملکیتونه ثبت شوي دي.

پاتې  او  ځمکه  دولتي  سپينه  ۱۶۰۳۵۳جریبه  څخه  دې  له  وایي  وزارت  دا 

۴۲۴۷ جریبه د دولتي ادارو تر استفادې الندې عامه ملکیتونه دي، چې د 

دې والیت په مرکز او بېالبېلو ولسوالیو کې ثبت شوي دي.

د ښارجوړولو او ځمکو وزارت تر دې دمه د هېواد په ۳۱ والیتونو کې په 

۶۹۳۹ ټوټو کې، ۶ ملیونه ۸۱۱ زره او ۴۸۲ جریبه دولتي ځمکه او ملکیتونه 

د لویو پرمختیایی او اقتصادي  پروژو د پلی کېدوپه موخه رسوې او ثبت 

کړي دي.

ننګرهار کې ۵۰۰ جرېبه ځمکه د 
کبانو فارمونو ته ځانګړې شوې

د ننګرهار وادي کرنیز رشکت په هېواد کې د کب روزنې د پراختیا په موخه 

هڅې چټکې کړې دي.  د ميل پراختیا رشکت وایي له کله چې د ننګرهار په 

کانال کې د دغه رشکت له خوا پرمختیایي کارونه پيل شوي زرګونو کسانو ته 

یې د کارزمینه برابره کړې ده.

په دغه رشکت کې مسوولین وایي یوه برخه کې چې دوی پکې پانګونې ته 

پاملرنه کړې د کبانو روزنه ده. 

 په همدې موخه ميل پراختیا رشکت په هیواد کې د کب روزنې د پراختیا او 

د کورنۍ اړتیا د پوره کولو لپاره، د کبانو د پالنې د سلګونه تولیدي فارمونو 

د جوړولو په موخه د ننګرهار والیت په  مثرخېلو سیمه کې شاوخوا ۵۰۰ 

جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده.

دا مسوولین وایي په دې سیمه کې د ۲۰ حوضونو کارونه پیل  شوې چې د 

لسو چارې ېې بشپړې او څلور ګټې اخیستنې ته وړاندې شوي دي.

د ميل پراختیا رشکت د مالوماتو له مخې د کبانو د څلورو حوضونو له ډلې 

په درېیو کې يې شاوخوا شپړزره کبان اچول شوي او په  څلورم حوض کې 

۳۳۷ مادرسټاک کبانو پالنه هم پيل شوې ده.

په دې سیمه کې د ټولو حوضونو له بشپړیدو وروسته به د کبانو له پلور 

څخه په میلیونونه افغانۍ کلنی عاید ترالسه او له ګاونډیو هیوادونو څخه 

به د کبانو د وارداتو کچه هم راټیټه يش.

د ميل پراختیا رشکت په داسې حال کې په ننګرهار کې د کبانو د پالنې له 

پاره دا ځمکه ځانګړې کړې چې د کبانو د تولید صنعت په دې وروستیو کې 

په هېواد کې وده کړې ده. د کرنې او مالدارۍ وزارت د شمیرو له مخې په 

افغانستان کې هرکال شاوخوا ۱۱ زره ټنه د کبانو غوښه تولیدیږي.

ویل کیږي هرکال له اتیا څخه تر سل پورې د کبانو د پالنې مرکزونه نوي 

جوړیږي. پخوا به کبان یوازې له سیندونو ترالسه کېدل، خو په دې وروستیو 

کبانو د  د  په هېواد کې  ته راځي.   فارمونو الس  له صنعتي  کبان  کې ډیر 

صنعت په برخه کې له دې هڅو رسه رسه تراوسه هم د افغانستان د خپلې 

اړتیا وړ کبان په هېواد کې نه تولیدیږي.

ارغستان کې ۸۳ پروژې 
پلې شوې دي

د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې په تېرو دوو کلونو کې د کرنې په برخه 

کې ۸۳ پروژې پلې شوې دي.

د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي ډېرې دا پروژې د اوبو د مهارولو 

او ځمکې د تخریب د مخنیوي په برخه کې تطبیق شوې دي.

د کندهار د کرنې او مالدارۍ رییس سید حفیظ الله سیدي وایي په دې 

میلیونه  اته  د  څخه  بودیجې  پراختیایي  له  وزارت  کرنې  د  کې  وروستیو 

ګټې  او  بشپړې  چارې  بند  یوه  د  مهارولو  د  اوبو  د  لکښت  په  افغانیو 

اخیستنې ته وسپارل شو.

سیدي وایي دا بند د ارغستان ولسوالۍ د »جنګ ژورې« په سیمه کې د 

موسمي اوبو راګرځولو او زېرمه کولو په پار جوړ شوی دی، چې د ۱۱۵زره 

مرت مکعب اوبو د زېرمه کولو ظرفیت  لري.

 هغه وایي د دغه بند په جوړېدو رسه  به څه باندې اته زره جریبه کرنیزې 

ځمکې ته  د خړوبولو امکانات برابر او په دې رسه به د ځمکې الندې اوبه 

هم تقویه يش، چې په پایله کې به یې  د کاریزونو او څاګانو اوبه ډېرې او 

د خاورې د تخریب او سېالبونو مخه به ونیول يش.

د کندهار د کرنې ریاست د مالوماتو له مخې د ارغستان ولسوالۍ د خلکو 

بېالبېلو کلیو کې د  په  تېرو دوو کلونو کې د دې ولسوالۍ  په  په غوښته 

پروژې   ۸۳ کې  برخه  په  مخینوي  د  تخریب  د  خاورې  د  او  مهارولو  اوبو 

پيل شوي دي. 

په دې پروژو کې  »رسبندونه، کوچني کانګړېټي چکډمونه، د اوبو د زېرمه 

کولو حوزونه او ژورې څاګانې شاملې دي، چې زرګونه کسان ترې ګټه اخيل.

یک امتیاز به نفع مجلس؛ 
کمیته ی مشترک ارزیابی طرح یک سان سازی حقوق کارمندان دولتی ایجاد شد

تیفا: تصمیم برگزاری چهار انتخابات در سال آینده ن�ران کگننده است

رحمانی: حضور غیرمسئوالنه ی سر�رست ها در ادارات �ایان یابد

به دنبال جنجال های اخیر میان حکومت 

افغانستان و مجلس منایندگان بر رس بودجه ی سال 

کرده  اعالم  مالیه،  وزارت  خورشیدی،   1400 مالی 

است که یک سان سازی حقوق کارمندان دولتی بدون 

درنظرداشت امکانات مالی و تحلیل عملی مالی، قابل 

تطبیق نیست.

نرش  با  جدی(،   29( دوشنبه  روز  مالیه،  وزارت 

درباره ی  منایندگان  مجلس  پیشنهاد  از  اعالمیه ای، 

خورشیدی   1400 مالی  سال  بودجه ی  پیش نویس 

پیش،  ماه  سه  که  است  گفته  و  کرده  قدردانی 

حقوق  یک سان سازی  موضوع  غنی  رییس جمهور 

کارمندان دولتی را در نشست کابینه مطرح کرده بود.

در  افغانستان،  حکومت  کابینه ی  اعالمیه،  اساس  بر 

یک سان سازی  طرح  جاری،  سال  عقرب  چهاردهم 

حقوق کارمندان دولتی را به وزارت مالیه و کمیسیون 

کرد  ارایه  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات  مستقل 

هزینه های  از  ذخیره شده  بودجه ی  که  شد  تاکید  و 

کارمندان  رفاه  منظور  به  تجملی،  و  غیررضوری 

مالیه  وزارت  برسد.  مرصف  به  انکشافی  بخش های 

گفته است: »یک سان سازی و افزایش حقوق آموزگاران 

کارمندان دولتی، خواسته های مرشوع است؛  و سایر 

تحلیل عملی  و  مالی  امکانات  درنظرداشت  بدون  اما 

مالی قابل تطبیق نیست.«

مقام  راهنامیی  اساس  بر  که  است  گفته  وزارت،  این 

داده  وظیفه  مشرتکی  کمیته ی  به  ریاست جمهوری، 

ارزیابی  را  افزایش حقوق  امکان پذیری طرح  شده که 

کرده و در زمینه ی تشخیص و تدارک منابع مورد نیاز، 

پیشنهادات عملی اش را به نشست کابینه ارایه کند.

 1400 مالی  سال  بودجه ی  اول  پیش نویس 

پیش بینی  افغانی  میلیارد   452 از  بیش  خورشیدی، 

شده بود و از سوی مجلس منایندگان رد شد.

به دنبال آن، چند روز پیش، پیش نویس دوم بودجه ی 

میلیارد   20 آن  در  که  خورشیدی   1400 مالی  سال 

از  آرا  اکرثیت  با  نیز  بود  گرفته  صورت  ازدیاد  افغانی 

سوی مجلس منایندگان رد شد. 

حقوق  یک سان سازی  عدم  منایندگان،  مجلس 

کارمندان دولتی، بیرون کردن 1131 پروژه ی والیتی، 

کود  در  افغانی  میلیارد   13 از  بیش  گرفنت  نظر  در 

احتیاطی که روشن نیست در کجا مرصف می شود و 

کودهای 91  در  افغانی  میلیارد   2 از  بیش  دادن  جا 

بودجه ی سال مالی  از مشکالت پیش نویس  را  و 92 

1400 خورشیدی عنوان کرده اند. 

گفته  منایندگان،  مجلس  رییس  رحامنی،  میررحامن 

حقوق  یک سان سازی  طرح  گنجانیدن  که  است 

کارمندان دولتی، خط رسخ این مجلس است.

کابینه،  نشست  در  غنی،  رییس جمهور  پیشرت،  کمی 

به رد بودجه ی سال مالی 1400 خورشیدی از سوی 

مجلس منایندگان واکنش نشان داده و گفته بود که 

پارملان جای حکومت را گرفته منی تواند.

آقای غنی افزوده بود: »قانون اساسی وضاحت کامل 

دارد که تهیه و ارایه ی بودجه، کار قوه ی اجراییه است 

و مسئولیت پارملان این است که یا تایید و یا رد کند. 

ما توان درج میلیاردها پروژه ی سلیقه ای را نداریم.«

و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  آمادگی  اعالم  به دنبال 

حکومت افغانستان برای برگزاری چهار انتخابات در ماه 

میزان سال آینده ی خورشیدی، بنیاد انتخابات شفاف 

افغانستان )تیفا(، گفته است که رشایط برای برگزاری 

انتخابات مساعد نیست.

سوی  از  جدی(،   29( دوشنبه  روز  که  اعالمیه ای  در 

تیفا منترش شده، آمده است که ناامنی، نبود بودجه و 

عملی نشدن اصالحات کلیدی، از موانع اصلی بر رس 

راه برگزاری چهار انتخابات پیش رو است.

بر اساس اعالمیه، فضا برای مبارزات انتخاباتی فراهم 

نیست و همچنان رشایط برای حضور زنان در انتخابات 

پیش رو، ناممکن به نظر می رسد. تیفا، تاکید کرده که 

با توجه به رشایط، تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات 

و حکومت افغانستان برای برگزاری چهار انتخابات در 

نگران کننده  و  تکان دهنده  خورشیدی،   1400 سال 

است.

برای  زمینه  که  رشایطی  »در  است:  آمده  اعالمیه  در 

در  بدون  نباید  حکومت  شده،  فراهم  صلح  برقراری 

گرفتار  دقیق،  سنجش  و  موفق  اسرتاتژی  نظرداشت 

کار  این  زیرا  شود؛  سلیقه ای  و  شخصی  دغدغه های 

می تواند از سویی دست آوردهای چند ساله و از سویی 

هم فرصت پیش آمده برای صلح را در معرض خطر قرار 

به  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  پیش،  چندی  دهد.« 

حکومت افغانستان پیشنهاد داد که انتخابات پارملانی 

ولسوالی ها  شوراهای  والیتی،  شوراهای  غزنی،  والیت 

آینده ی  سال  میزان  ماه  در  شهرداری ها،  از  شامری  و 

خورشیدی برگزار شود.

متام  که  کردند  تاکید  کمیسیون،  این  مسئوالن 

این  برگزاری  برای  عملیاتی،  و  تخنیکی  آمادگی  های 

شده  گرفته  آینده  سال  میزان  ماه  در  انتخابات  چهار 

است.

 28( یک شنبه  روز  غنی  رییس جمهور  آن،  دنبال  به 

مستقل  کمیسیون  اعضای  با  دیدار  در  جدی(، 

اصل  به  افغانستان  حکومت  که  گفت  انتخابات، 

راستای  در  را  الزم  تسهیالت  و  بوده  متعهد  انتخابات 

برگزاری چهار انتخابات پیش رو فراهم خواهد کرد.

از  منایندگان،  مجلس  رییس  رحامنی،  میررحامن 

رییس جمهور غنی می خواهد که به فرهنگ رسپرستی در 

اداره های دولتی پایان دهد.

نشست  در  جدی(،   29( دوشنبه  روز  که  رحامنی  آقای 

حضور  گفت  می زد،  سخن  منایندگان  مجلس  عمومی 

و  بوده  غیرمسئوالنه  دولتی  اداره های  در  رسپرست ها 

فعالیت   »متام  افزود:  او  یابد.  پایان  زودتر  هرچه  باید 

مجلس  منایندگان  سوی  از  که  اداره هایی  رسپرست های 

توقع  منایندگان  است.  غیرقانونی  نگرفته اند،  تایید  رای 

نقض  دلیل  به  زودتر  هرچه  رسپرست ها  این  که  دارند 

قانون رسپرستی رخصت شوند.« به گفته ی آقای رحامنی، 

رییس جمهور غنی باید هرچه زودتر افراد جدیدی را برای 

اداره هایی که توسط رسپرست اداره می شوند، معرفی کند.

گفتنی است که مجلس منایندگان چندی پیش، به رنگینه 

رسپرست  زهیر،  طاهر  معارف،  وزارت  رسپرست  حمیدی، 

رسپرست  صافی،  حسنیه  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت 

وزارت امور زنان، مجیب الرحامن کریمی، رسپرست وزارت 

احیا و انکشاف دهات و اجمل احمدی رسپرست ریاست 

بانک مرکزی، رای رد داد و تا اکنون، حکومت افغانستان 

با  افراد، جایگزین جدید معرفی کند.  این  برای  نتوانسته 

رنگینه  رییس مجلس منایندگان، می گوید که  این حال، 

غیرقانونی  گونه ی  به  معارف،  وزارت  رسپرست  حمیدی، 

دست به عزل و نصب ساختاری زده  است.

معارف،  وزارت  مشاوران  سلیقه ای  »برکناری  افزود:  او 

غیرقانونی است و به آبروی نهادها صدمه می زند. این کار، 

به امنیت شغلی آسیب می زند و باید هرچه زودتر جلو آن 

گرفته شود.«

وزارت  رنگینه حمیدی، رسپرست  که  است  در حالی  این 

این  رسمی  و  قراردادی  مشاور   15 پیش  چندی  معارف، 

وزارت را از سمت شان برکنار کرد.

امرالله صالح: زندانیان طالب باید اعدام شوند
گفته  ریاست جمهوری،  اول  معاون  صالح،  امرالله 

است، یکی از دالیل افزایش ترورهای هدف مند در 

شهرهای بزرگ، این است که زندانیان طالب فکر 

می کنند در هر صورت مورد عفو قرار گرفته و برای 

فعالیت های تروریستی شان مجازات منی شوند.

برگه ی  در  جدی(،   29( دوشنبه  روز  صالح،  آقای 

اساسی  حل های  راه  از  »یکی  نوشت:  فیسبوکش 

بازداشت شدگان  از  شامری  اعدام  چالش،  این 

است. آن ها باید اعدام شوند تا درس عربتی برای 

متباقی آن ها شود.«

به گفته ی او، در جریان 80 روز گذشته، نیروهای 

امنیتی دست آورد چشم گیری داشتند و تروریستان 

بازداشت شده نیز به جرم شان اعرتاف کرده اند؛ اما 

متام امیدشان این بوده که روزی بدون هیچ گونه 

»این  است:  افزوده  او  شد.  خواهند  آزاد  مجازاتی 

چالش باید حل شود و یکی از نکات اساسی خواهد 

بود که من به نشست شورای عالی حاکمیت قانون 

بازداشت  که  تروریستی  ساخت.  خواهم  مطرح 

می شود، باید اعدام شود.«

طالبان  بود،  گفته  نیز  پیش  چندی  صالح،  آقای 

اگر  که  داده اند  هشدار  کتبی  پیام  در  داعشی 

کسی از زندانیان شان اعدام شد، کابل را به مسلخ 

شیعیان تبدیل خواهند کرد و افراد ربوده شده را رس 

خواهند برید. او گفته بود، طالبان داعشی بدانند 

را  آن ها  چهره ی  که  این  مانع  تهدیدی  هیچ  که 

همه روزه به مردم معرفی کنیم، نخواهد شد.

گفتنی است که از چند ماه به این طرف، همزمان 

افغانستان،  صلح  گفت وگوهای  رسمی  آغاز  با 

یافته است. در کنار  افزایش  نیز  سطح خشونت ها 

نربدهای همه روزه میان نیروهای امنیتی افغانستان 

و طالبان که در جریان آن به غیرنظامیان نیز تلفاتی 

سطح  گذشته،  ماه  چند  جریان  در  می شود،  وارد 

انفجار ماین های مقناطیسی  و  ترورهای هدف مند 

نیز در کابل و سایر والیت ها افزایش یافته است.

افراد  بازداشت  از  بارها  امنیتی،  نهادهای  هرچند 

ماین گذاری ها  و  ترورها  در  دست داشنت  اتهام  به 

خرب داده؛ اما این کار، تاثیر چندانی روی کاهش 

همین  به  است.  نداشته  تروریستی  فعالیت های 

اعدام  خواهان  بارها  افغانستان  شهروندان  دلیل، 

حکومت  که  خواستی  شده اند؛  طالب  زندانیان 

افغانستان هیچ گاهی به آن توجه نکرد.

جهــــان

اف بی آی سوابق نظامیان فرستاده شده به واشن�گتن را بررسی می کگند
و  داخلی  نگران حمله ی  امریکا،  امنیتی  مقام های 

امنیت مراسم  تامین  برای  اند که  تهدید نظامیانی  

تحلیف جو بایدن به واشنگنت فرستاده می شوند.

زمینی  نیروهای  سازمان  رییس   مک کارتی،  رایان 

آسوشیتدپرس،  خربگزاری  با  گفت وگو  در  امریکا، 

گفته است که مقام ها از تهدیدات احتاملی آگاه اند 

و تا هنوز شواهدی که بیان گر وجود تهدیدات بالقوه 

باشد، به دست نیامده است.

فرماندهان دستور  به همه  کارتی،  آقای  گفته ی  به 

شان  امر  زیر  نیروهای  رفتار  مراقب  که  شده  داده 

باشند.

قرار است 25 هزار نظامی گارد ملی از رسارس امریکا 

به  بایدن،  جو  تحلیف  مراسم  امنیت  تامین  برای 

پایتخت این کشور بروند که نسبت به مراسم تحلیف 

رییس جمهورهای قبلی، دو و نیم برابر است.

پولیس فدرال امریکا یا اف بی آی، نگران تهدیدات 

داخلی است و به همین منظور سوابق این نظامیان 

را تا روز مراسم تحلیف بررسی می کند.

حمله  در  که  یافت  افزایش  آن  از  پس  نگرانی  این 

به کنگره ی این کشور در تاریخ ششم جنوری، چند 

نظامی بازنشسته و ماموران پولیس حضور داشتند.

قرار است روز چهارشنبه )1 دلو/ 20 جنوری( مراسم 

تحلیف چهل و ششمین رییس جمهور امریکا، برگزار 

شود.

خبرهای داخلی

صبح کابل
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این که می تواند  بودن خود، در حین  بیش ازاندازه  به دلیل  اطالعات،  تولید 

توهم آگاهی را شکل بدهد، ما را از دانسنت و آگاهی یافنت بازمی دارد. فکر 

می کنیم هرچه بیشرت بدانیم، پراکنده تر می شویم؛ بنابراین سعی می کنیم 

محدوده هایی را برای خود تعیین کنیم. تخصصی شدن تحصیل برای همین 

است؛ یعنی زیاد بودن اطالعات و دانستنی ها، ما را به سمت تخصصی شدن 

کشانده است.

اهمیت طرح این بحث در این نیست که چیستی اطالعات و یا تخصص مان 

را نشان می دهد؛ برای من، اهمیت آن در تغییر نگرش و زاویه ای است که 

از آن به ما نگاه می شود.

زمانی که می گوییم باید تخصصی تر شویم، تصمیم واقع بینانه ای گرفته ایم 

اما؛ زمانی که سیستمی که در آن زندگی می کنیم، به دلیل رسیدگی خودش 

به آن چه برایش طراحی شده، این تصمیم را در ذهن مان می کارد، واقعیت 

و  تخصص  مورد  در  تصمیم گیری  را  اسمش  آن چه  نه  است  دیگری  چیز 

رشته ای سازی آگاهی، می نامیم.

اگر از دید شک آلود من به موضوع نگاه کنید؛ رشته رشته کردن دانش و در 

کل آگاهی های ممکن در جامعه و بعد انتخاب ما از میان آنان، یک فریب یا 

چیزی شبیه خطای دید است.

رشته ی  انتخاب  هنگام  را  خود  یعنی  کنیم؛  متاشا  را  خودمان  باال  از  اگر 

را  یکی   رشته،  صدها  میان  در  که  می بینیم  کنیم،  تصور  تحصیلی مان 

را حساب  رشته ها  این   اگر همه ی  اما؛  مختاریم  آن  در  کامالً  و  برگزیده ایم 

کنیم و بگوییم، هیچ کدام را منی پسندم، قضیه کامالً برعکس می شود.

در این صورت، می توانیم بفهمیم که نه! آن چه ما نامش را انتخاب می گذاریم، 

محدودیت ها،  گرفته.  رسچشمه  دیگر،  رشته های  نبود  از  که  است  جربی 

باعث انتخاب منی شوند، آن ها انتخاب را به وجود می آورند.

برگزینیم،  را  یکی   و  باشیم  داشته  انتخاب  برای  را  رنگ  دو  فقط  که  زمانی 

منی توانیم اسمش را انتخاب بگذاریم، چون ما راه دیگری نداشتیم اما؛ میل 

به وجود گزینه های دیگر در ما همیشه وجود دارد. درصورتی که مثال های 

مرا در مورد اطالعات رسانه ای هم یک سان بدانیم، می توانیم به نتیجه های 

جالبی برسیم.

همه شان  ما،  اطراف  در  موجود  اطالعات  که  می فهمیم  همه،  از  نخست 

قابل درک نیستند زیرا ما قبالً توسط اجتامع و سیستم حاکم بر آن، راهی 

با آن چه برخورده ایم فاصله دارد. وقتی که رشته ای را  را پیموده ایم که اآلن 

خوانده ایم یعنی، دیگر رشته ها را از خود گرفته ایم که البته جز این، چاره ای 

هم نداشتیم.

اخبار اقتصادی، سیاسی، ورزشی و... مثل رشته ها تقسیم شده هستند. بر 

بیاید، پس  اساس همین تقسیم بندی هم است که هر کس که در جامعه 

که  محدوده ای  شد.  خواهد  تعیین شده  پیش  از  محدوده ی  وارد  مدتی،  از 

منی توانیم ورود به آن را به انتخاب خود بدانیم؛ آن چه بر ما می گذرد آزاد است 

اما؛ ما که تحت گذر آنیم و منی توانیم فارغ از آن تصمیمی بگیریم، آزادی 

نداریم.

شبکه های  نوع  از  به خصوص  رسانه،  جهان 

اطالعات  تولید  به  دست   طوری  اجتامعی اش، 

می زند که می شود راجع به  هرچیزی دانست اما؛ 

و  می دهد  دست مان  کار  زیادی،  همین  درنهایت 

رسانه ها،  این  می سازد.  عالقمند  نادانی  به  را  ما 

می کند؛  مشخص  را  آگاهی یابی مان  ظرفیت 

از  منی توانیم  می بینیم  خود  وقتی که  بنابراین 

به  دوباره  شویم،  آگاه  می بینیم  که  همه چیزی 

بسیاری  از  و  برمی گردیم  تقسیم بندی ها  دامان 

چیزها، نادیده می گذریم.

ما نیاز به خروج از متنی داریم که در آن همه چیز 

کرده اند.  تعیین  پیش  از  را-  خودمان  -حتا  را 

که  هرچند  یادکردم،  آن  از  که  مرزبندی هایی 

واقعیت اجتامعی و زیستی است اما؛ نتیجه ای که 

از آن به وجود آمده، برخالف آن را نشان می دهد؛ 

دنیای  شاید  و  شده ایم  دید  خطای  دچار  ما 

مجازی فقط در انرتنت نیست و بسیاری از باورها 

و رفتارهای ما با واقعیت زیستی مان ربطی ندارد.

دنیای اطالعات زده ی ما، طوری شکل گرفته است 

دانسنت  قابل  یا  و  می دانیم  آن چه  از  بسیاری  که 

است، بیکاره است. به نحوی می شود چنین گفت 

و  تفاله ها  از  تولید هر چیزی یک رسی  اگر در  که 

قابل استفاده نیست،  به وجود می آید که  زباله  هم 

در تولید اطالعات نیز چنین است اما؛ مشکل در 

این جا است که در دستگاه شبکه های اجتامعی، 

هدف تولید، زباله سازی است.

که  مجلس  منایندگان  از  یکی  لخت  عکس  مثالً 

می شد  دست به دست  زاکرآباد،  همین  در  زمانی 

چندان  شاید  می زدند،  دید  را  آن  اهالی،  همه  و 

اهمیت  آن،  به  واکنش  که  باشد  نداشته  اهمیت 

دارد. مردمی که رسانه ها ساخته است، اطالعاتی 

را دوست دارد که نیاز به  فهمیدن ندارد؛ مستقیم 

ذهن شده،  وارد  -اتوماتیک-  خودبه خود  کامالً  و 

خودش دست به کار می شود.

مجلس،  مناینده ی  نامرشوع  رابطه ی  از  باخربی 

رابطه ای  دارد  حق  هرکسی  و  ندارد  اهمیتی 

اما؛ اگر در اجتامع و اهمیتی که به  داشته باشد 

بیاندازیم؛ چنین درکی  نظر  این مسئله می دهد، 

مزخرف است.

خـب! نتیجـه این کـه هم زمـان بـا تولیـد اطالعـات 

زائـد، رفتارهـا و ارزش هایـی هـم به وجـود می آیـد 

اسـت. در رشایـط  آشـغال تر  و  آن هـا  از  بدتـر  کـه 

نادیـده  را  مرزبندی هـا  منی توانیـم  این شـکلی، 

بگیریـم چـون همین هـا بـوده کـه اکنـون بـه ایـن 

دانش هـا  در  رشـته بندی ها  رسـیده ایم؛  مرحلـه 

بـرای زودتـر فهمیـدن و آسـان تر فهمیـدن درسـت 

. شد

عالقـه ی مردم به زود خرب شـدن و آسـان فهمیدن، 

کار را به جایی رسـاند که امروز بیشـرت به چیزهایی 

توجـه می کننـد کـه اصـالً زحمـت دانسـنت را در 

از  بزرگـی  بخـش  اکنـون،  باشـد.  نداشـته  خـود 

مـردم حوصلـه ای بـه دانسـنت ندارنـد و حتـا بـرای 

به یـاد آوردن چیـزی فـوراً در گـوگل و فیس بـوک، 

می پردازنـد. جسـت وجو  بـه 

ایـن رفتارهـا هـم زباله هایـی در وجـود مـا اسـت؛ 

دیگـر حافظـه، قوه اسـتدالل و... در ما بیـکاره  اگر 

نشـود، کـم کار می شـود و درنهایت از مـا چیزی جز 

یـک سـطل زبالـه  به جـا نخواهد گذاشـت.

کوه کوچک غم آتش فشان دارد

فاطمه گل دختری است که با درد زاده شده. به قول شاملو: کوه با نخستین سنگ و انسان با نخستین درد آغاز می شود. بیشتر ما در جوانی و بزرگ سالی معنی درد را  فهمیده ایم؛  
اما فاطمه گل در نخستین روز. او در بدو تولد-به مانند هزاران کودک دیگر- گریست؛ اما با این تفاوت که گریه او در سوگ پدر بود.

او در دوسالگی صدای زنگ های زن مست در عروسی مادرش که قصه از بی خوابی های پر از کابوس و اتاق های پرورشگاه می کرد، شنیده است.
کوه کوچک، در نخستین روز از خامی به پختگی رسید و نگاه های پرنفوذش، آتش فشانی را در دل هر آدمی روشن، فوران می دهد. محل عکس: پرورشگاه والیت بلخ

www.1sada.com 	 ایستگاه	خبری	افغانستان	

یک سالشش ماهاشتراک کگنندگان

8000 افغانی4500 افغانیدفترها و سازمان های داخلی 

4500 افغانی2500 افغانیدانش جویان و خانواده ها 

کابل، کارته سه300دالر  175دالردفترها و سازمان های بین المللی
+93774002604

زاکر آباد؛ 
حرف های از شهر انترنتی

یاده     بر       احتیاج؛   اطالعات   ز
دانستنی هایی که به درد نمی خورد

جهان رسانه، به خصوص از نوع 
شبکه های اجتماعی اش، طوری دست  

به تولید اطالعات می زند که می شود 
راجع به  هرچیزی دانست اما؛ درنهایت 

همین زیادی، کار دست مان می دهد 
و ما را به نادانی عالقمند می سازد. این 

رسانه ها، ظرفیت آگاهی یابی مان را 
مشخص می کگند؛ بنابراین وقتی که خود 

می بینیم نمی توانیم از همه چیزی که 
آگاه شویم، دوباره به دامان  می بینیم 

تقسیم بندی ها برمی گردیم و از بسیاری 
چیزها، نادیده می گذریم.

عبداهلل سالحی
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