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مراحل  در  مجرم  و  متهم  مظنون، 

آن  از  پس  و  محاکمه  تحقیق،  کشف، 

قانون  در  که  برخوردارند  حقوقی  از 

اساسی، قانون اجراآت جزایی و سایر 

در  است.  شده  پیش بینی  قوانین، 

قانونی  حقوق  این  به  اما  افغانستان 

آن ها توجه چندانی منی شود.

نیز  قانون  مجریان  دیگر،  سوی  در 

آن طور که شایسته و الزم است، حقوق 

منی کنند.  اجرا  و  رعایت  را  مجرم 

حقوقی که قانون برای مظنون، متهم 

وسیعی  به طور  شده،  قایل  مجرم  و 

بسیاری  آن چه  اما  می شود؛  نقض 

حتا  و  جزییات  منی دانند،  افراد  از 

کلیات قوانین افغانستان درباره حقوق 

بازداشت،  مرحله  در  متهم  و  مظنون 

تحقیق، محاکمه و پس از آن است.

این  به  اگرچه  قوانین  این  دانسنت 

بازجو-مستنطق-،  که  نیست  معنی 

را  دادستان ها  و  پولیس  ماموران 

وادار به اجرای آن  کند اما؛ آگاهی از 

است.  رضوری  همه  برای  حقوق،  این 

و  امنی  قضایی،  ماموران  که  زمانی 

از حقوق خود  بدانند که متهم  عدلی 

آگاه است، این احتامل وجود دارد که 

از شکایت بعدی، در  به دلیل نگرانی 

بیشرتی  احتیاط  متهم  حقوق  نقض 

به خرج دهند.

خود،  حقوق  دانسنت  با  متهم، 

و  تهدیدها  موارد  در  می تواند  بهرت 

قضایی  و  امنیتی  ماموران  فریب های 

مقاومت کند...

بررسی حقوق 
مظنون، متهم

 و   مجرم
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افغانستان   و   جنگ     
ی    تژ بدون   استرا

مدون   امنیتی

بخش دوم

تدوین اسرتاتژی امنیتی و 

وابستگی متقابل افغانستان با 

جهان

آن  به  قبلی  مباحث  در  که  آن گونه 

جهان  با  افغانستان  کردیم،  اشاره 

متقابل  وابستگی  مهم  حوزه  سه  در 

امنیتی دارد: تروریزم، افراط گرایی و 

مواد مخدر.

چندجانبه،  متقابل  وابستگی  این 

مشرتک  مبارزه  امر  در  را  جهان 

مکلف  افغانستان  مردم  کنار  در 

می سازد؛ اما مکلفیت جامعه جهانی 

در باب همکاری با مردم افغانستان 

یک سلسله وجایب را متوجه حکومت 

و مردم افغانستان می سازد.

به  افغانستان  حکومت  متکین  عدم 

وجایب محوله...

کونړ کې د  سیمه ییزې 
اردو سرتېرو د وفادارۍ 

لوړه وکړه

پایه ی    ناقص    جمهور  یت؛ 
انتخابات هایی که دیگر ارزشی ندارند

نیمی    از     جمعیت 
افغانستان    به     کمک های 

بشر  دوستانه    نیاز      دارند
کونړ کې د سیمه ییزې اردو ۱۸۰ رستېرو 

د وفادارۍ لوړه وکړه.  دا رستیري د ۲۰۱ 

سېالب قل اردو په چوکاټ...

سازمان بین المللی حمایت از 
کودکان، گزارش داده...

در شرایطی که حکومت افغانستان چندین کار نیمه  تمام شده 
دارد، برگزاری انتخابات های پارلمانی غزنی، شوراهای والیتی، 

شوراهای ولسوالی ها و...

گزک در ولسوالی »بت خاک« در ۳۰ کیلومتری شهر کابل موقعیت دارد. شهرداری کابل حدود 
۲۰۰۰ جریب زمین را در این منطقه برای انبار زباله های شهر کابل اختصاص داده است.

گزک در ولسوالی »بت خاک« در ۳۰ کیلومتری شهر کابل 
موقعیت دارد. شهرداری کابل حدود ۲۰۰۰ جریب زمین را در 

این منطقه برای انبار زباله های شهر کابل اختصاص داده است.

مـــان     تـــرک ز
   افغـانـستـــان

در حالی طرف داران دونالد ترامپ-ریییس 
جمهوری فعلی امریکا- در اعتراض اعالم نتیجه ی 

انتخابات، به قصر کینگره یورش بردند، نزدیک...

مراسم  امریکا،  رییس جمهور  چهل و  ششمین  امروز 

تحلیف خود را در پایتخت این کشور برگزار می کند.

مراسم تحلیف در پارک نشنل مال در مقابل ساختامن 

کنگره  برگزار می شود و پس از اجرای سوگند، جو بایدن 

و کامال هریس با همراهی گاردهای ویژه به سوی کاخ 

سفید می روند.

که  می شود  برگزار  حالی  در  بایدن  جو  تحلیف  مراسم 

نظامی«  »پایگاه  یک  شبیه  روزها،  این   واشنگنت،  شهر 

این  امنیت  نظامی،  هزار   25 از  بیش  که  است  شده 

جو  سوگند،  مراسم  اجرای  از  پس  می گیرند.  را  مراسم 

سفید  کاخ  وارد  رسام  هریس،  کامال  معاونش  با  بایدن 

شده و قدرت را به دست می گیرد.

تحلیف  مراسم   از  متفاوت تر  بایدن،  جو  تحلیف  مراسم 

تعداد  می شود.  برگزار  پیشین  رییس جمهورهای 

رشکت کنندگان که پیش از این به بیش از 200 هزار نفر 

ریاست جمهوری  اول  دور  تحلیف  مراسم  در  می رسید، 

بارک اوباما این تعداد به دو میلیون نفر رسیده بود. این 

نفر   1000 حضور  با  تحلیف  مراسم  است  قرار  اما؛  بار 

برگزار شود.

بر اساس سنتی که در امریکا حاکم است، رییس جمهور 

اما؛  می کند  واگذار  خود  جانشین  به  را  قدرت  پیشین 

اشرتاک  بایدن  جو  تحلیف  مراسم  در  ترامپ  دونالد 

منی کند و بر اساس گزارش ها، او کاخ سفید را پیش از 

رشوع مراسم تحلیف ترک خواهد کرد. 

این نخستین بار نیست که چنین اتفاقی می افتد؛ جان 

آدامز و پرسش جان کویسنسی و اندرو جانسون، بیش از 

150 سال پیش نیز در تحلیف جانشینان شان اشرتاک 

نکرده بودند.

مراسم تحلیف جو بایدن، در زیر سایه ی تهدیدها برگزار 

می شود و برای تامین امنیت این مراسم 25 هزار نظامی 

بیشرت  برابر  نیم  و  دو  گذشته  سال های  به  نسبت  که 

است، گامشته شده  اند.

پولیس فدرال امریکا یا اف  بی  ای، پیش از این گفته بود 

که سوابق این نظامیان بررسی شده تا شاهد یک تهدید 

بالقوه ی داخلی نباشیم.

به  حمله  در  که  یافت  افزایش  آن  از  پس  تهدید  این 

کنگره ی امریکا در ششم جنوری چند نظامی بازنشسته 

و مامور پولیس نیز حضور داشتند.

از هواداران دونالد ترامپ  در ششم جنوری، صدها تن 

بر ساختامن کنگره ی امریکا هجوم بردند که در نتیجه، 

چهار مهاجم و یک پولیس کنگره کشته شدند.

قرار است در این مراسم، جو بایدن برخی از فرمان های 

دونالد ترامپ را لغو و فرمان های رضوری دیگر را صادر 

کند.

از  شامری  شهروندان  سفر  ممنوعیت  فرمان  لغو 

کشورهای اسالمی به امریکا، پیوسنت به پیامن اقلیمی 

دولتی،  ادارات  در  ماسک  اجباری  پوشیدن  پاریس، 

کردن  متوقف  و  دانشجویان  وام  پرداخت  مدت  متدید 

اقدام هایی  بانک ها،  سوی  از  منازل  زودهنگام  فروش 

به اجرا  را  ادای سوگند، آن  از  بایدن پس  است که جو 

می گذارد.

رشکت  کسانی  چه  بایدن،  جو  تحلیف  مراسم  در 

می کنند؟

جورج  ترامپ،  دونالد  معاون  پنس،  مایک  است  قرار 

رییس جمهورهای  کلینتون،  بیل  و  اوباما  بارک  بوش، 

پیشین امریکا همراه با همرسان شان-لورا بوش، هیالری 

کلینتون و میشل اوباما- رشکت کنند.

هرنمند  دو  لوپز،  جنیفر  و  گاگا  لیدی  مراسم،  این  در 

گاگا  لیدی  است  قرار  می خوانند.  امریکایی  رسشناس 

در  و  است  بایدن  جو  رسسخت  حامیان  از  یکی  که 

کارزارهای انتخاباتی او حضور فعال داشت، رسود ملی 

امریکا را اجرا  کند و جنیفر لوپز نیز آواز بخواند.

و  لواتو  دمی  جووی،  بون  جان  هامکس،  تام  همچنان 

جاستین تیمربلیک، در این مراسم اجرا می کنند که به 

گونه ی زنده از رسانه ها نرش می شود.

ملی  جایزه ی  برنده ی  شاعر  نخستین  که  گورمن  آماندا 

امریکا است، در این مراسم شعر می خواند.

این خانم 22 ساله که مانند جو بایدن بر مشکل لکنت 

زبان خود در دوران کودکی غلبه کرده است، از رشته ی 

جامعه شناسی دانشگاه هاروارد فارغ شده است.

پيـر تر  ین       ر   ییس جمهور     تار   یخ       امر   یکا      به     کاخ   سفـید        می ر  ود

تحــــــلیـل
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در این جا فاطمه را با لبخندی 
بزرگ بر روی صورتش...
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ک    شوی!      این جا   خا
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نیمه   کار  چندین  افغانستان  حکومت  که  رشایطی  در 

متام شده دارد، برگزاری انتخابات های پارملانی غزنی، 

شوراهای والیتی، شوراهای ولسوالی ها و شهرداری ها 

نیز به آن افزوده شده است. 

به تازگی  طالبان،  با  صلح  روند  پیش برد  بر  افزون 

آمادگی کرده که تسهیالت  افغانستان، اعالم  حکومت 

سال  تابستان  در  انتخابات  چهار  برگزاری  برای  الزم 

رییس جمهور  می کند.  فراهم  خورشیدی  آینده ی 

اعضای  با  دیدار  در  )28 جدی(،  یک شنبه  روز  غنی، 

کمیسیون مستقل انتخابات، گفته است که او و سایر 

انتخابات متعهد اند و  همکارانش در حکومت، به اصل 

برگزاری  راستای  در  را  الزم  تسهیالت  همین رو،  از  از 

چهار انتخابات پیش رو فراهم خواهد کرد.  

این در حالی است که حدود یک ماه پیش، حوا علم 

پیشنهاد  به حکومت  این کمیسیون،  رییس  نورستانی، 

شورای  غزنی،  والیت  پارملانی  انتخابات  که  بود  داده 

سال  میزان  ماه  در  شهرداری ها  از  شامری  و  والیتی 

آینده ی خورشیدی برگزار شود. 

انتخابات،  کمیسیون  که  می شود  گفته  آن،  از  پس 

انتخابات های  برگزاری  چگونگی  مورد  در  را  طرحی 

پیش رو به ریاست جمهوری فرستاده است. رییس جمهور 

غنی در نشستی که دو روز پیش با روسای کمیسیون 

و  طرح ها  این  عملی  تعقیب  »به خاطر  گفت:  داشت، 

نشست های  دخیل،  اداره های  و  وزارت ها  با  برنامه ها، 

نوبتی دوام دار انجام می شود.«

انتخابات،  کمیسیون  تازه ی  طرح   مورد  در  خواستیم 

برای برگزاری انتخابات پارملانی غزنی و سه انتخابات 

نشدیم.  کار  به این  موفق  اما؛  بگیریم  معلومات  دیگر 

انتخابات،  کمیسیون  طرح  با  نیز  حکومت  ظاهرا 

موافقت کرده و بر فراهم سازی امکانات برای برگزاری 

انتخابات تأکید کرده است. 

در حالی که دو روز پیش، رییس جمهور غنی، وعده ی 

محکم داده بود که تسهیالت الزم برای برگزاری چهار 

 30( سه شنبه  روز  اما؛  می کند  فراهم  را  انتخابات 

جدی(، امرالله صالح، معاون اول او، می گوید که قرار 

است به خاطر تحکیم پایه های جمهوریت، یکی از چهار 

انتخابات برگزار شود. 

چهار  داریم  آرزو  »هرچند  است:  گفته  صالح،  آقای 

مشکالت  به دلیل  اگر  اما؛  شود  برگزار  انتخابات 

لوژستیکی نتوانیم همه را برگزار کنیم، یک و یا دو تا را 

حتمی برگزار خواهیم کرد.«

مسئولیت  که  است  گفته  صالح  امرالله  این حال،  با 

انتخابات  برای  حوزه بندی  مورد  در  گزارش  تهیه ی 

و  سازمان ها  با  هامهنگی  و  والیتی  شوراهای 

به منظور  متحد،  ملل  به ویژه سازمان  نهادهای جهانی 

و  گذشته  انتخابات  درس هایی از  مشخص شدن 

دیگر  انتخابات  سه  و  غزنی  در  پارملانی  انتخابات 

میکانیزم  باید  که  می کنند  تأکید  اما؛  است  حتمی 

درست و اساسی برای آن در نظر گرفته شود و رشایط 

برگزاری آن، مطابق رشایط امنیتی باشد تا این که یک 

روند قربانی روند دیگر نشود. 

شفاف  انتخابات  بنیاد  سخنگوی  سعادت،  صغرا 

افغانستان )تیفا(، در صحبت با روزنامه ی صبح کابل، 

سیاسی  بحث های  افغانستان  حکومت  که  می گوید 

از  و  داده   ارجحیت  انتخابات  تخنیکی  بحث  بر  را 

همین رو، برگزاری انتخابات در این رشایط یک تصمیم 

سیاسی است.

بانو سعادت می گوید: »کمیسیون انتخابات برای هیچ 

یک از پرسش ها جوابی ندارد. وقتی حوزه بندی غزنی 

مطرح می شود، کمیسیون جوابی ندارد. اصلن منطقی 

انتخابات  کمیسیون  ندارد.  وجود  مسأله  این  برای 

فعلی واقعا ظرفیت برگزاری و حل مشکالت انتخابات 

را ندارد.«

او پیشنهاد می کند که ابتدا باید روند صلح افغانستان 

پیدا  آرامش خاطر  شهروندان  تا  برسد،  به نتیجه  

رشکت  رسنوشت سازی  پروسه  ی  چنین  در  و  کنند 

غزنی،  انتخابات  برگزاری  برای  کنند.»تصمیم گیری 

را  صلح  که  است  ممکن  صلح،  به نتیجه رسیدن  بدون 

صلح  برای  سنگینی که  به بهای  باتوجه  بزند.  رضبه 

پرداخت کرده/ می کنیم. با این تصمیم، ممکن همه را 

به صفر برابر کنیم. حکومت و کمیسیون انتخابات باید 

دوباره فکر کنند.«

پیش  پا  نباید مسأیل  انتخابات،  ناظر  نهادهای  باور  به 

از مسأیل مهمی چون  را  )انتخابات(، حکومت  افتاده 

صلح غافل کند. 

انتخابات  است  قرار  اگر  که  می گوید  سعادت  صغرا 

برگزار شود، باید نامزدان مصئونیت و فرصت رقابت را 

به  مردم  نه  و  است  درست  امنیت  »نه  باشند.   داشته 

پروسه انتخابات اعتامد دارند. اگر قرار باشد انتخابات 

برگزار شود، نامزدها باید کمپین کنند. چطور در این 

رشایط کارزار برگزار کنند. بحث دوم اعتامد است. ما 

کمرتین سطح رشکت را در انتخابات ریاست جمهوری 

داشتیم.«

به گفته ی او، در این مدت به جای اعتامدسازی، اعتامد 

مردم نسبت به پروسه های بزرگ ملی از بین برده شده 

است.

کمیسیون  مسئوالن  که  است  حالی  در  همه  این 

و  تخنیکی  بحث  که  می گویند  انتخابات،  مستقل 

می کنند  مدیریت  آن ها  را  انتخابات  برگزاری  فنی 

بودجه ی  و  انتخابات  امنیت  تأمین  مسئولیت  اما؛ 

است . افغانستان  دولت  به دوش  آن،  برگزاری 

از  که  ابتدایی  پیش نویس  اساس  بر  که  است  گفتنی 

سوی کمیسیون مستقل انتخابات ساخته شده، حدود 

۱۹ میلیون دالر برای برگزاری انتخابات پارملانی غزنی 

و  والیتی  انتخابات شوراهای  برای  دالر  میلیون  و 8۰ 

شهرداری ها، در نظر گرفته شده است.  

این که در انتخابات پیش رو چه نوع همکاری با دولت 

گذاشته  او  به دوش  نیز  داشت،   خواهند  افغانستان 

شود. 

آقای صالح،  نیز  این در حالی است که همین اکنون 

است، چندین  رییس جمهور  معاون  که  این  بر  افزون 

را  کابل  شهر  امنیت  تأمین  جمله  از  دیگر  مسئولیت 

به عهده دارد که به باور عموم، در هیچ یک موفق نبوده 

است. 

برگزار  انتخاباتی که  هر  بگذریم،  که  مسأله  این  از 

موجودیت  عدم  در  که  دارد  نیز  الزمه هایی  می شود، 

آن، بخشی بزرگ از مردم از رشکت در انتخابات محروم 

می شوند و یا این که هیچ رشکت منی کنند. 

انتخابات  هر  برگزاری  الزمه های  جدی ترین  از  امنیت 

است. چنان چه شاهد بودیم، انتخابات پارملانی غزنی، 

انتخابات های شوراهای والیتی و ولسوالی نیز به دلیل 

امنیت  نیز  برگزار نشد. در رشایط حارض  امنیت،  نبود 

الزم برای برگزاری انتخابات وجود دارد، زیرا در بسیاری 

را  روزمره  فعالیت های  طالبان  همه روزه  والیت ها،  از 

برهم می زنند. 

را در والیت های  امنیتی  طالبان همه روزه ده ها رسباز 

مختلف به گلوله می بندند و افزون بر آن ده ها غیرنظامی 

نیز در نتیجه ی حمله های تروریستی این گروه، قربانی 

می شوند.

شامری از نهادهای ناظر انتخابات نیز، تأکید می کنند 

و  عاقالنه  زمانی،  چنین  در  انتخابات  برگزاری  که 

هیئت  اشاره شد،  پیشرت  چنان چه  نیست.  امکان پذیر 

با  گفت وگو  رسگرم  افغانستان  دولت  گفت وگوکننده ی 

طالبان است تا به جنگ چندین دهه  پایان داده شود. 

هزینه های  که  باورند  این  به  انتخابات  ناظر  نهادهای 

سنگینی برای به نتیجه رسیدن این روند پرداخته شده 

است و نباید صلح قربانی انتخاباتی شود که شهروندان 

نیز به آن اهمیتی منی دهند.

برگزاری انتخابات نباید سیاسی شود

با آن که نهادهای ناظر انتخابات، می گویند که برگزاری 

سرمقاله

سازمان  افغانستان  بخش  مدیر  نیامندی،  کریس 

بین املللی حامیت از کودکان، گفته است که شهروندان 

از  ناشی  بحران  و  فقر  خشونت،  جنگ،  از  افغانستان 

ویروس کرونا رنج می برند.

داده  گزارش  کودکان،  از  حامیت  بین املللی  سازمان 

شمول  به  افغانستان  در  نفر  میلیون  که  ۱8٫۴  است 

برشدوستانه  فوری  کمک های  به  کودک،  میلیون   ۹٫۷

نیازمندان کشور به کمک های  از  این تعداد  نیاز دارند. 

با حاالت جنگی در جهان ندارد که  فوری، هیچ تفاوتی 

در نتیجه ی آن، مردم کشوری، بدون دسرتسی به غذا و 

نیازهای اولیه، تلف می شوند.

کنرتل چنین وضعیتی در صورت نبود امنیت و ادامه ی 

که  است  آمده  نیز  گزارش  در  است؛  ممکن  غیر  جنگ 

»این یک وضعیت بد است و نیاز به توجه فوری جامعه ی 

مردم  مشکالت  نشود،  متوقف  جنگ  اگر  دارد.  جهانی 

به ویژه  وضعیت  این  یافت.  خواهد  افزایش  افغانستان 

برای کودکان بسیار سخت است که اکرثشان چیزی جز 

خشونت را منی شناسند.«

که  گرفته  صورت  زمانی  در  درست  یافته ها  این 

برای  امنیتی  دست آورد  هیچ  بدون  صلح  گفت وگوهای 

برعکس  گفت وگوها،  این   است.  یافته  ادامه  مردم، 

بر  موجود  چالش های  متام  می خواستیم،  چیزی که 

بتوانند  تا  شد  زمینه ای  و  برداشت  را  طالبان  راه  رس 

در  را  نهایت جنگی  در  و  داده  افزایش  را  نیروهای شان 

از  مرگ  به رسحد  را  افغانستان  مردم  امروز،  که  بدهند 

گرسنگی- درکنار کشتار علنی- رسانده است.

می توانست  صلح  از  حرف  جنگ،  بحبوحه  در 

زود  چنان   همه چیز  اکنون  اما؛  باشد  امیدوارکننده 

برعکس شد که می توان گفت؛ در بحبوحه صلح، جنگ 

اعضای  از  یکی  به تازگی،  است.  نابود کرده  را  همه چیز 

است  نوشته  قطر،  در  حکومت  گفت وگوکننده ی  هیئت 

دیگر  آتش بس،  برقراری  بدون  می خواهند  طالبان  که 

زندانیان شان را نیز آزاد کنند.

در  جدی(،   ۳۰( سه شنبه  روز  احمدی،  امین  محمد 

گروه  اخیر،  روزهای  در  که  نوشت  فیسبوکش  برگه ی 

و  جنگ  قطع  بدون  که  می کند  فکر  به این  طالبان 

امریکا  را توسط  زندانیان خود  آزادی  آتش بس،  برقراری 

عمومی  به خواست  توجه  بدون  همچنان  و  کند  عملی 

به قطع جنگ، به خشونت زیر نام جهاد تا تشکیل نظام 

»ناب اسالمی« ادامه دهد.

را اعضای  آن  و  ندارند  به آتش بس  حاالکه طالبان میلی 

گفت وگوی  داشتند،  اذعان  نیز  گفت وگوکننده  هیئت 

باید روشن شود که  نیست.  نیز معقول  آنان  با  حکومت 

حکومت از ادامه ی گفت وگوها، چه می خواهد. 

به نظر می رسد یکی از امیدواری های حکومت، به رشوع 

خروج  این که  با  است؛  سفید  کاخ  در  بایدن  جو  کار 

نیروهای امریکایی از افغانستان، مطابق با توافق نامه ی 

واکنشی  هیچ  نیز  بایدن  و  شد  اجرا  طالبان  و  امریکا 

نشان نداد، حکومت هنوز هم، به امید واهی خود ادامه 

می دهد.

شدت  کشور  در  را  جنگ  طالبان،  با  گفت وگو  ادامه ی 

می شود؛  بیش تر  نیز  مردم  نیازمندی های  و  داد  خواهد 

اگر واقع بینانه به جنگ نگاه کنیم، رشد فقر و گرسنگی 

نیز به نفع طالبان و رسبازگیری آنان خواهد انجامید.

افزایش  طالبان  نیروهای  کشور،  والیات  در  اکنون که 

یافته است، یکی از دالیل آن، استفاده   ی سوء آنان از فقر 

مردم است. جنگ در افغانستان، به دلیل نبود زمینه های 

از  بسیاری  جای  رفته رفته،  دولت،  رسیدگی  و  شغلی 

شغل ها را پر کرده است. 

نگاه به جنگ به عنوان یک شغل، هم در میان کشورهای 

مردم  از  را  آنان  ابزاری  استفاده ی  و  همسایه، رشدیافته 

گروه های  میان  در  هم،  و  است  آورده  به وجود  کشور 

تروریستی چنین فرصتی را خلق کرده است.

بی کفایتی  با  زیرا  است  مقرص  همه،  از  بیش  حکومت، 

دیگر  و  طالبان  مورد  در  قاطع  تصمیم  به جای  متام 

پیش  را  ناکارآمدی  سیاست های  تروریستی،  گروه های 

گرفته و این، رویکرد، از هر جانب، به نفع آنان متام شده 

است؛ با رشایط سخت امنیتی، فعالیت  نهادهای دولتی 

و بین املللی نیز با چالش روبه رو است و هر روز بیشرت 

می شود.

که  است  حالی  در  افغانستان  در  گرسنگی  و  فقر  رشد 

به گفته سازمان بین املللی حامیت از کودکان، کمک های 

نگران کننده ای  به گونه ی  افغانستان،  به  بین املللی 

نشست  در  سازمان،  این  به گفته ی  است.  یافته  کاهش 

برگزار  میالدی  گذشته ی  سال  نوامرب  که  بین املللی ای 

شد، با توجه به بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا در این 

کشور، کمک های انجام شده به قدر کافی نبوده است.

گرسنـگی     هم طـرف 
طالبـان    اسـت

امنیت از جدی ترین لازمه های 
برگزاری هر انتخابات است. 

چنان چه شاهد بودیم، انتخابات 
پارلمانی غزنی، انتخابات های 

شوراهای ولایتی و ولسوالی نیز 
به دلیل نبود امنیت، برگزار نشد. 

در شرایط حاضر نیز امنیت لازم 
برای برگزاری انتخابات وجود 

دارد، زیرا در بسیاری از ولایت ها، 
همه روزه طالبان فعالیت های 

روزمره را برهم می زنند. 

گزارش

پـایـه ی    ناقـص    جمهـور  یـت؛ 
انتخابات هایی که دیگر ارزشی ندارند

عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر
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منی توانستم چیزی بخرم. روز دوم رشمم کمرت شده بود، 

و  گرسنه ام  بگویم  زبانی  که  نه  و  بود  مانده  پولی  نه  اما؛ 

را  ما  پول  که  می دهم. حتی منی دانستم  را شیر  بچه ام 

کسی دزدیده یا گم کرده ام؛ وضعیت دیوانه ای را داشتم 

که از جهان بی خرب بود.

سینه هایم درد می کردند، احساس می کردم شیرم خشک 

خیابان  به رسوته  بی اختیار  مرا  سوگند  جیغ های  و  شده 

با سوگند گریه کردم؛  و  می کشانید. روی زمین نشستم 

یک ساعت دو ساعت، شاید هم بیشرت. از دست گرسنگی 

و  با صدای بی سیم  تا  بودیم  رفته  به خواب  و گریه هردو 

سواالتی که مدام به ترکی تکرار می شد، بیدار شدیم.

تعریف  را  زندگی ام  متام  رفتیم  که  ملل  سازمان  به دفرت 

بود؛  این  معنایش  که  داد  تکه کاغذی  مرتجم  کردم؛ 

می توانی دخرتت را این جا بزرگ کنی، یا اگر ُمردی این 

اجازه را داری که جسدت را این جا خاک کنی!

 فاطمه به شوخی می گفت؛ آن قدر در بزرگ کردن بچه ام 

فراموش  را  خودم  زنانگی  که  کرده ام  تالش  این جا  در 

کردم. مدت زیادی به دخرتانی که لباس های رنگی دارند 

و بلند بلند می خندند از پشت پنجره نگاه می کنم و خودم 

را تصور می کنم. 

حتی به کودکی که دست پدرومادرش را گرفته و منی داند 

احساس  کجاست،  افغانستان  و  چیست  مهاجرت  که 

حسادت می کنم.

هنوزهم بچگی ام را در کفش های قرمز چراغ دار می بینم 

که از پیش چشمم رد می شود. فاطمه روبه رویم می نشیند 

و  ترکی  پیاله  کوچک چای  پاره می شود؛  افکارم  و رشته 

کمی کیک روی میزم می گذارد.

با او می گویم چه خرب؟

کشیده،  آهی  می کند،  هدیه  را  لبخندش  که  همچنان 

تنها  و  خورده  رد  پرونده ام  دوم  بار  برای  می گوید؛ 

یک باردیگر و شش ماه، فرصت اعرتاض دارم. چای زهر 

مارم می شود، اما؛ به روی خودم منی آورم و با لودگی آن 

یک ساعت را زهر مار فاطمه منی کنم. 

ملـل  سـازمان  می کنـم؛  فکـر  به ایـن  دقیقـه،  هرچنـد 

و  اسـت  داده  ترجیـح  فاطمـه  به راسـت  را  چه دروغـی 

جهانـی  مهاجـرت  رشایـط  بـا  همسـان  را  چه کسـانی 

می پنـدارد. یـا فاطمـه بعد ۶ سـال چـه کاری می تواند در 

افغانسـتان در مقـام یـک زن انجـام دهـد؟ اصـال بـا توجه 

دارد؟  زنده مانـدن  بـرای  شـانس  چقـدر  به گذشـته اش 

می شـود؟ چـه  سـوگند  تکلیـف 

پرسـش هایی از این دسـت ذهنـم را شـبیه بـاران امروز که 

قصـد بنـد آمـدن نـدارد بـه رگ بـار می بنـدد و مـن در راه 

بـه ایـن فکـر مـی کنـم کـه ایـن شـهر بعـد لبخنـد فاطمه 

چه شـکلی خواهـد شـد؟

آسیب پذیری  مناسب رشایط کشورهای  که  است  مؤثری 

از  اسرتاتژی  این  اصلی  مترکز  است.  افغانستان  مثل 

از  و  نظامی  نیروهای  کردن  نوسازی  ماهیتی،  رهگذر 

نیروی  کردن  جایگزین  جهت  عرصی  تکنالوژی  لحاظ 

انسانی است. روی دست گرفنت این اسرتاتژی، نیازمند 

مقام  در  این رشایط  رشایط خاصی است که می بایست 

عمل محقق و پیاده شود.

نظامی  و  به حضور سیاسی  توجه  با  افغانستان  حکومت 

امنیتی- متقابل  وابستگی  و  یک سو  از  کشور  در  ناتو 

دیگر،  سوی  از  افغانستان  با  جهانی  جامعه  سیاسی 

فراهم کرده و رشکای  را  نظامی  زمینه فن آوری  می تواند 

به  امکاناتی  چنین  دادن  به  متقاعد  را  دولت  جهانی 

نیروهای امنیتی افغانستان سازد.

از سوی دیگر، ایجاد بسرت مناسب در جهت فعال سازی 

در  موردنیاز  تسلیحات  تولید  برای  سالح سازی  صنایع 

داخل کشور، اصل دیگری است که شامل شاخص های 

که  دیگری  مسئله  می شود.  اسرتاتژی  این  اساسی 

شود،  اسرتاتژی  این  جذابیت  افزایش  موجب  می تواند 

در  رسمایه گذاری  برای  مناسب  بسرت  و  زمینه ها  ایجاد 

بخش تولید داخلی نظامی است.

افغانستان با داشنت آهن و باروت، جغرافیای مناسبی در 

راهکارهای  از  یکی  است.  دفاعی  تسلیحاتی  تولید  بعد 

مناسب برای خودکفایی نظامی در کنار مسایل یادشده، 

پیوسنت افغانستان به یکی از پیامن های نظامی منطقه 

و آخرین بار باهم گریه کردیم.

هامن روز بود که گفته بود؛ من به آن زندگی عادت کرده 

من  یا  و  کند؟  عادت  می توانست  هم  دخرتم  اما؛  بودم 

می توانستم عادت کردن او را تحمل کنم؟

شاید اگر من هم مادر داشتم او هم منی توانست تحمل 

کردن مرا ببیند.

دست به رس دخرت ۶ ساله اش کشید که با تعجب فقط 

مارا نگاه می کرد.

 بین ما سه نفر انگار تنها او بود که احساس مهاجر بودن 

برعکس  نداشت؛  به ما  شبیه  خاطره ای  چون  نداشت 

مادرش که پر بود از خاطره های تلخ گذشته.

فاطمه گفته بود وقتی توانستم فرار کنم، حتا یک لحظه 

پشت رسم را نگاه نکردم و تصور هیچ چیزی از آینده برایم 

بار  و چند  بار می میرد  آدم چند  نبود؛ مگر یک  دردناک 

می ترسد؟

وقتی که  هم  آن  ترسیدم،  دیگر  یک  بار  فرار  از  پس 

مسلحانه  درگیری  و  بودیم  رسیده  ایران  مرز  به نزدیکی 

در  ما درست  و  بود  و طالبان شکل گرفته  نظامیان  بین 

مرکز درگیری بودیم. طوری که گلوله ها از چهار اطراف ما 

می گذشت و بوی باروت همه جا را گرفته بود.

برای دیگر مسافران اما؛ عادی شده بود. شاید آن ها هم 

بودند.  کرده  تجربه  دیگری  جای  در  را  ترس شان  اولین 

را  دیگری  انسان  انسان،  یک  مردن  که  می شود  چطور 

نرنجاند؟

فاطمه می گفت: به ترکیه که رسیدیم شکل ترس ها فرق 

کرده بود در این جا برای سگ ها و گربه ها و کبوترها غذا 

به وفور یافت می شد اما؛ ما دو روز گرسنه بودیم.

و  می شد  رشمم  اما؛  بود،  جیب مان  در  پول  اول  روز   

سینه هایم درد می کردند، 
احساس می کردم شیرم خشک 

شده و جیغ های سوگیند مرا 
بی اختیار به سروته خیابان 

می کشانید. روی زمین نشستم و 
با سوگیند گریه کردم؛ یک ساعت 

دو ساعت، شاید هم بیشتر. 
از دست گرسنگی و گریه هردو 

به خواب رفته بودیم تا با صدای 
بی سیم و سواالتی که مدام به ترکی 

تکرار می شد، بیدار شدیم.

بخش دوم

تدوین اسرتاتژی امنیتی و وابستگی متقابل 

افغانستان با جهان

آن گونه که در مباحث قبلی به آن اشاره کردیم، افغانستان 

با جهان در سه حوزه مهم وابستگی متقابل امنیتی دارد: 

تروریزم، افراط گرایی و مواد مخدر.

این وابستگی متقابل چندجانبه، جهان را در امر مبارزه 

می سازد؛  مکلف  افغانستان  مردم  کنار  در  مشرتک 

مردم  با  همکاری  باب  در  جهانی  جامعه  مکلفیت  اما 

افغانستان یک سلسله وجایب را متوجه حکومت و مردم 

افغانستان می سازد.

محوله  وجایب  به  افغانستان  حکومت  متکین  عدم 

نااستواری سیاسی  و  تزلزل  ایجاد  جامعه جهانی، سبب 

جهانی  جامعه  و  افغانستان  دولت  بین  بی اعتامدی  و 

شده است. این بی اعتامدی در کنفرانس جنوا به وضوح 

مشاهده شد و همه ی کمک کننده ها، کمک های خود را 

مرشوط بر ترسیع روند گفت وگوهای صلح دانستند.

به  مربوط  ماهیتی،  رهگذر  از  امنیتی  اسرتاتژی  اتخاذ 

دو  به  کشورها  عموماً  امنیتی کشورها می شود.  وضعیت 

دسته تقسیم می شوند: اول؛ کشورهایی که محافظه کارند 

و از وضعیت امنیتی خود راضی اند و خواهان حفظ وضع 

موجود هستند. دوم؛ کشورهایی که از وضع موجود راضی 

نیستند و خواهان تغییر وضع امنیتی هستند. مثال بارز 

آن؛ افغانستان.

خود  امنیتی  اقتضای  به  مطابق  کشوری  هر  بنابراین،   

به  توجه  با  امنیتی می شود.  اسرتاتژی  اتخاذ  به  متوسل 

و  تازه نفس  قدرت های  ظهور  منطقه،  امنیتی  وضعیت 

امنیتی-سیاسی  ترتیبات  در  کشورها  این  نقش آفرینی 

منطقه و تأثیرپذیری افغانستان از جو سیاسی و امنیتی 

منطقه ای، در مجموع ۷ اسرتاتژی، موردبحث در ساحه 

نظامی-امنیتی است:

۱. اسرتاتژی دفاع نظام؛

2. اسرتاتژی دفاع شبه نظامی؛

۳. اسرتاتژی دفاع غیرنظامی یا اسرتاتژی بی طرفی؛

۴. اسرتاتژی دفاعی با نگرش به سوی دشمن؛

5. اسرتاتژی دفاعی با هدف حامیت از خود؛

۶. اسرتاتژی دفاعی با هدف بازدارندگی دشمن؛

۷. اسرتاتژی تهاجمی در برابر دشمن.

بر این اساس، ما سه اسرتاتژی امنیتی را مهم شمرده و 

برای جغرافیای افغانستان قابل تطبیق می دانیم:

الف( اسرتاتژی دفاع نظامی؛

ب( اسرتاتژی دفاع غیرنظامی؛

دفاع  اسرتاتژی  یا  امنیتی  بی طرفی  اسرتاتژی  ج( 

شبه نظامی.

و  مهم  اسرتاتژی های  از  یکی  نظامی،  دفاعی  اسرتاتژی 

با لبخندی بزرگ  را  این جا فاطمه  در 

می  ریز  خنده  وقت  در  که  چشامنی  و  صورتش  روی  بر 

است  مهربان  و  خوش صحبت  آن قدر  می شناسند.  شود 

که به جرأت می توان گفت؛ هیچ کس در این پنج سال 

که مهاجر است ازش خاطره ی تلخی ندارد.

در بیرون باران طوری می بارد که گویی سدی از آسامن 

جلوی  را  کوچکی  کیک  و  چای  فاطمه  و  باشد  شکسته 

به  را  بزرگ  لبخند  هامن  دوباره  و  می گذارد  مشرتی 

مشرتیش هدیه می دهد!

و  می کند  نگاه  به من  ندارم،  عجله ای  او  آمدن  برای  من 

با دست اشاره می کنم به کارت ادامه بده و دوباره هامن 

لبخند بزرگ روی صورتش نقش می بندد.

یک  است؛  آموختانده  ما  به  خوب  را  چیز  دو  مهاجرت 

که  اول  روزهای  از  کردن...  صرب  دو  و  کردن  مقایسه 

و  رفیقانه  را  بزرگش  لبخند  شدم،  آشنا  فاطمه گل  با 

بزرگ منشانه یافتم. 

کم کم با گذر زمان از زندگی اش فهمیدم؛ پدر و مادرش 

را در کودکی ازدست داده است و پیش کاکایش بزرگ 

شده. مانند خیلی از بچه هایی که در زمان جنگ بزرگ 

شدند، چیزی به نام کودکی را تجربه نکرده است؛ به دنیا 

و  را  خانه  کاِر  را،  خوردن  گرفته،  یاد  را  رفنت  راه  و  آمده 

طعم  افغانستان،  دخرتان  متام  مثل  او  را،  شدن  عروس 

زندگی را تلخ چشیده است.

چیز زیادی از شوهرش منی گوید اما؛ از دست هایش و رد 

زخمی کهنه نزدیک گلویش، حرف می زند.

به او گفته بودم اگر دوست نداری الزم نیست در این باره 

اما؛ چشامنش خیس شده  او دوباره خندید  بزنیم  حرف 

بود. خنده در دهان من خشک زد و آن روز برای اولین بار 

و جهان است.

نظام  پنج  میان  در  جغرافیایی،  رهگذر  از  افغانستان   

امنیتی مهم و تأثیرگذار منطقه ای قرار دارد. نفس حضور 

متایل  سبب  جغرافیایی،  حساس  موقعیت  چنین  در 

پیامن های مطرح امنیتی جهان در امر پذیرش افغانستان 

افغانستان  با  برای همکاری  ابراز عالقه  و  به عنوان عضو 

افغانستان،  در  ناتو  امنیتی  سیاسی-  حضور  می شود. 

بیانگر این ادعا است.

بدون تردید، رسمایه گذاری باالی برنامه های تسلیحاتی، 

به  ملحوظ،  این  روی  می طلبد؛  گزافی  امکانات  و  پول 

فقیر  اقتصادی  ازلحاظ  که  افغانستان  مشابه  کشورهای 

هستند، مناسبت ترین روش برای تقویت سیستم دفاعی، 

منطقه ای،  و  محیطی  حساسیت های  درنظرداشت  با 

وابستگی های  به  توجه  با  دفاعی،  تقویت سیستم  جهت 

متقابل امنیتی، پیوسنت به پیامن های تأثیرگذار امنیتی 

است. 

اعضای  امنیتی  اقتضای  نظرداشت  در  با  ناتو  که  اکنون 

امنیتی  و  دفاعی  قوت های  با  همکاری  به  حارض  خود، 

افغانستان است، این بهرتین فرصتی است که می بایست 

در پرتو اسرتاتژی مدون دفاع نظامی، از آن استفاده کرد.

اهمیت  حایز  اسرتاتژی  این  در  که  دیگری  مسئله 

تسلیحات،  تولید  فن  و  دانش  انتقال  می شود؛  دانسته 

استفاده درست از تسلیحات و تکنالوژی در زمان جنگ 

مکانیزه  تجهیزات  سالح ،  تعمیر  نگه داری،  پساجنگ،  و 

نظامی و جنگی است.

مجموع  از  جهانی  جامعه  که  دارد  وجود  گزارش هایی 

دفاعی-امنیتی  نیروهای  به  شده  وعده  کمک های 

و  تعمیر  رصف  را  دالر  میلیارد  یک  ساالنه  افغانستان، 

حدود  یعنی  می کند؛  نظامی  تسلیحات  و  وسایط  ترمیم 

وسایط  ترمیم  رصف  جهان  کمک های  از  درصد  سی 

نظامی می شود.

و  زرهی  نظامی  واسطه  هزاران  که  است  حالی  در  این 

دیگر تجهیزات جنگی را امریکایی ها به بهانه نبود ظرفیت 

اسرتاتژی  این  از  استفاده  دادند.  پاکستان  به  استفاده، 

و  افغانستان  بین  تسلیحاتی  رقابت های  موجب  نباید 

کشورهای منطقه شود.

افغانستان در دل کشورهای امتی منطقه قرار دارد و حق 

دارد که برای تقویت سیستم دفاعی خود و کاهش گراف 

آسیب پذیری اش تالش و برنامه ریزی کند. هامن طور که 

و دست  دیگر کشورهای جهان، داشنت سیستم دفاعی 

یافنت به سالح امتی را حق خود می دانند.

مزایای اسرتاتژی دفاع نظامی

1. برخورد کنشی در قبال مسایل منازعه آفرین؛

2. گرفنت ابتکار از دشمن و کاهش زمان اتخاذ آمادگی 

برای دفع و طرد حمالت متحمل دشمن؛

حاکمیت  درنظرداشت  با  عمومی  بسیج  قوت  تقویت   .3

بالمنازع باالی افکار عامه؛

۴. کاهش گراف آسیب پذیری بیرونی، با توسل به دریافت 

یارانه و کمک از پیامن متحد شده؛

5. تسلط کامل باالی جنگ روانی.

اسرتاتژی دفاع غیرنظامی

این اسرتاتژی امنیتی را معموالً کشورها در رشایطی اتخاذ 

هرچند  باشند.  داشته  استقرار  محیطی  در  که  می کنند 

این اسرتاتژی امر معقول و مؤثری برای رفع تهدیدهای 

نظامی، تلقی منی شود؛ اما تأکید این اسرتاتژی بر ابعاد 

سیاسی و اقتصادی تهدیدها و چالش ها است.

مرحله ی  به  فناورانه،  توانایی  رهگذر  از  افغانستان  اگر 

به  بحران  مرحله ی  از  برسد،  خودکفایی  و  خوداتکایی 

نزدیک می شود. اسرتاتژی دفاع غیرنظامی  ثبات  مرحله 

کردن  تبدیل  جهت  در  مناسب  اسرتاتژی  یک  می تواند 

افغانستان به کانون تعالی و صمیمیت منطقه ای باشد.

از منظر دیگر، در این مقطع مهم، نگاه همه ی کشورها 

به افغانستان، نگاه نظامی-امنیتی به مفهوم جنگی کلمه 

است. در صورت ایجاد بسرت و رشایط مناسب، اتخاذ این 

کشورهای  جنگی  نگاه  تغییر  موجب  می تواند  اسرتاتژی 

به  اقتصادی-سیاسی  نگاه  به  نزدیک،  و  دور  سلطه طلب 

افغانستان باشد و تقابل را به تعامل مبدل کند. پیداست 

کشورهای  که  بود  خواهد  مقدور  زمانی  امر  این  که 

مداخله گر، منافع خود را در افغانستاِن با ثبات ببینند.

ی   مدون   امنیتی تژ افغانستان   و   جنگ     بدون   استرا
محمد عارف کیانی

مهدی هزاره

ک    شوی! ی     این جا   خا گر     مردی     اجازه دار ا
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ابن سـینا  دانشـگاه  به سـمت  پـل  رسخ  چهارراهـی  از 

مـی روم. جلوتـر از مـن، سـه دخـرت و یـک پـرس آراسـته 

و شـیک پوش حرکـت می کننـد. در نزدیکـی چهارراهـی 

دانشـگاه کابل، متوجه می شـوم که یکـی از آن دخرتان، 

به سـمت  دارد  دسـت  در  کـه  را  نوشـیدنی ای  قوطـی 

زباله دانـی کنـار جـاده می انـدازد. قوطـی نوشـیدنی در 

میـان زباله دانـی نـه بلکـه در میـان انبوهـی از زبالـه که 

در کنـار زباله دانـی انبـار شـده اسـت، می افتـد.

رسعتـم را بیش تـر می کنـم و به آن هـا می رسـم؛ وقتی کـه 

هدفـش  کـه  می گویـد  می پرسـم؛  را  کارش  دلیـل 

انداخـنت قوطـی در میـان زباله دانـی بـود امـا؛ اکنـون 

کـه در کنـارش افتـاده اسـت، هـم اشـکال نـدارد، چـون 

کارمنـدان شـهرداری وظیفـه دارنـد کـه آن جـا را متیـز 

کننـد. دخـرتان بـا ایـن جملـه »بیشـرت از ایـن هـم بـه 

تـو مربـوط منیشـه.« از مـن جـدا می شـوند و به راه شـان 

می دهنـد.  ادامـه 

خـرواری  می رسـم؛  کـه  کابـل  دانشـگاه  در چهارراهـی 

شـامل  سـمت  از  کـه  چهـارراه  ایـن  در  زباله هـا  از 

طلـوع  به دانشـگاه  رشق  سـمت  از  کابـل،  به دانشـگاه 

و   شـهر  به معـارف  غـرب  سـمت  از  ابن سـینا،  و  آفتـاب 

از سـمت جنـوب بـه پـل  رسخ منتهـی می شـود، انبـار 

شـده اسـت. در کنـار زباله هـای انبارشـده، زباله دانـی 

یـک  و  کراچـی  دو  و  شـهرداری  هفت مرتمکعبـه ی 

موترسـایکل زرنـج کـه پـر از زباله اسـت، پارک شـده اند. 

شـامری از کارمنـدان شـهرداری و افـرادی کـه زباله ها را 

از خانه هـا جمـع آوری می کننـد، در چهارسـوی آن دیـده 

می شـوند. 

کابـل  شـهرداری  کارمنـدان  از  یکـی  حسـینی،  نـوروز 

از  را  زباله هـا  دسـتانش  بـا  کـه  حالـی  در  او  اسـت. 

کـه  می گویـد  می کشـد،  کنارجـاده  جوی چـه ی  میـان 

زباله های شـان  و  در نخسـت مـردم مراعـات منی کننـد 

دوم،  قـدم  در  منی اندازنـد؛  زباله دانـی  میـان  در  را 

جمـع آوری  مسـئولیت  خصوصی  ای کـه  رشکت هـای 

گوشـه های  در  را  آن هـا  دارنـد،  خانه هـا  از  را  زباله هـا 

شـهر انبـار می کننـد. »این هـا را هـم رشکـت عبدالعلـی 

کـه مسـئولیت جمـع آوری زباله هـای این ناحیـه را دارد، 

اسـت.« آورده 

بـه گفتـه ی آقـای حسـینی، موترهـای ایـن رشکـت، هـر 

روز پیـش از سـاعت دو بجـه ی پس ازچاشـت منی آینـد و 

اکـرثاً تـا شـب و فـردای آن می مانـد.

این حـال، کارمنـدان رشکـت عبدالعلـی، می گوینـد  بـا 

کـه آن هـا بـا هامهنگـی شـهرداری کابـل، زباله هـا را در 

برخـی نقاط شـهر جمـع آوری کرده و از آن جـا به »گزک« 

انتقـال می دهنـد. 

کـه  اسـت  عبدالعلـی  رشکـت  کارمنـد  نرصاللـه، 

انبارشـده  زباله هـای  را در کنـار  زبالـه اش  سـه چرخه ی 

آمـد  از رشکـت  »نفـر  او می گویـد:  اسـت.  کـرده  پـارک 

و بـرای مـا گفـت کـه در همیـن جـا بیندازیـد و مـا هـم 

انداختیـم. راننـده ی موتـر تنظیـف شـهرداری هـم گفت 

کـه همین جـا جمـع کنیـد، تـا موتـر بـرای انتقـال شـان 

بیاینـد.«

رشکـت خصوصـی عبدالعلـی، با چهـار موتـر زباله کش و 

5۰ کارمنـد، در کنـار ده هـا رشکـت خصوصـی دیگـر در 

کابـل؛ زباله هـا را از خانه هـا و گوشـه های شـهر کابـل 

جمـع آوری و بـه گـزک انتقـال می دهنـد.

غالم حیـدر کـرار، مسـئول کارکنـان رشکـت عبدالعلـی، 

و   ۶،  5  ،۳ ناحیه هـای  از  رشکـت  ایـن  کـه  می گویـد 

می کننـد.  جمـع آوری  را  زباله هـا  کابـل  ۷-شـهرداری 

»اکـرثاً رسای- جـای مشـخص- بـرای جمـع آوری زباله ها 

داریـم امـا؛ در برخی محل هـا رسای نیسـت، ناچاریم که 

در چهارراه هـا و یـا گوشـه ا ی از شـهر جمـع آوری کنیم تا 

بـار موتـر تکمیل شـود.«

کابـل،  شـهرداری  مسـئوالن  به گفتـه ی  حـال،  ایـن  بـا 

۱5 – 2۰ درصـد زباله هـای خانه هـای مسـکونی توسـط 

می شـوند.  جمـع آوری  خصوصـی  رشکت هـای 

شـهرداری  تنظیـف  ریاسـت  معـاون  ابراهیمـی،  نظیـم 

کابـل، می گوید کـه بیش تـر از ۱۰۰ هـزار خانـه کـه ۱5- 

2۰ در صـد خانه هـای مسـکونی شـهرکابل را تشـکیل 

می دهـد؛ توسـط هفتـاد رشکـت خصوصـی جمـع آوری 

می  شـود. »شـهرداری کابـل تیم هـای سـیاری دارد که از 

آن هـا نظـارت می کننـد.« 

شهرداری کابل چه می کند؟

محیط زیسـتی،  آگاهـان  و  مسـئوالن  از  شـامری 

شـهر  مالـک  به عنـوان  کابـل  شـهرداری  می گویندکـه 

کابـل، نه تنهـا برنامـه  ی منظـم و میکانیـزم درسـت بـرای 

جمـع آوری زباله های شـهری نـدارد، بلکه شـیوه  ای که با 

آن زباله هـای شـهر کابـل را جمع آوری می کنـد، معیاری 

نیسـت و بـرای محیـط زیسـت نیـز، چالـش زا اسـت. 

زیسـت  محیـط  از  حفاظـت  رییـس  هامیـون،  کاظـم 

می گوید کـه  محیط زیسـتی،  کارشـناس  و  کابـل  شـهر 

میکانیـزم درسـت بـرای جمـع آوری زباله هـای شـهری و 

همچنـان برنامـه ی شـفاف بـرای نظـارت از سـکتورهای 

مسـکونی  خانه هـای  از  را  زباله هـا  خصوصی کـه 

جمـع آوری می کننـد، وجـود نـدارد. »این چالش زا اسـت 

برنامـه ی منسـجمی نداشـته  تـا زمانی کـه شـهرداری  و 

را حـل کنیـم.« ایـن چالـش  باشـد، منی توانیـم 

بـه گفتـه ی آقای هامیون، همه سـاله بودجـه ی هنگفتی 

بـه شـهرداری کابـل اختصـاص می یابـد امـا؛ ایـن نهـاد، 

در  شـهری  زباله هـای  جمـع آوری  بـرای  کافـی   نیـروی 

نـدارد.  اختیار 

با این حال اما؛ مسـئوالن شـهرداری کابـل، می گویندکه 

کارمندان این شـهرداری، در دو شـیفت- روز و شب- کار 

می کننـد تـا زباله هـای شـهری را جمـع آوری و بـه گـزک 

انتقـال دهند. 

شـهرداری،  تنظیـف  ریاسـت  معـاون  ابراهیمـی،  نظیـم 

کابـل  شـهر  در  زباله دانـی   2۰۰۰ کل  در  می گویدکـه 

توزیـع شـده اسـت کـه 5۰۰ تـای آن هفت مـرت مکعبـه و 

۱5۰۰تـای آن یـک مـرت مکعبـه اسـت. 

بـه گفته ی آقای ابراهیمی در شـهر کابـل، روزانه 28۰۰ 

تـا ۳۰۰۰ تـن زبالـه تولید می شـود اما؛ شـهرداری کابل 

تنهـا ۱5۰۰ تـا ۱8۰۰ تـن آن را می توانـد انتقـال دهـد. 

بـدون  دیگـر  زبالـه  تـن   ۱۰۰ روزانـه  ایـن  حسـاب،  بـا 

انتقـال باقـی می مانـد.  

در همیـن حال، مسـئوالن محیط زیسـتی، می گویندکه 

رونـد جمـع آوری زباله ها توسـط شـهرداری کابل نسـبت 

کافـی  امـا  اسـت؛  شـده  بیشـرت  پیـش  سـال های  بـه 

 . نیست

تفتیـش  و  نظـارت  رییـس  نیک محمـد،  انجنیـر 

محیط زیسـتی اداره ی ملـی محیـط زیسـت، می گویـد: 

به سـال های  نسـبت  کابـل،  شـهر  سـطح  در  »زباله هـا 

پیـش کاهـش یافتـه اسـت. این نشـان می دهد کـه روند 

جمـع آوری زباله های شـهری نسـبت به چند سـال پیش 

سـطح  در  زباله دانـی   2۰۰۰ امـا؛  اسـت  یافتـه  بهبـود 

شـهری کـه شـش میلیـون نفـوس دارد، کـم اسـت.«

گزک؛ محل دفن زباله ها

گـزک در ولسـوالی »بت خـاک« در ۳۰ کیلومـرتی شـهر 

 2۰۰۰ حـدود  کابـل  شـهرداری  دارد.  موقعیـت  کابـل 

جریـب زمیـن را در ایـن منطقـه بـرای انبـار زباله هـای 

شـهر کابـل اختصـاص داده اسـت. به گفتـه ی مسـئوالن 

ایـن  در  جمـع آوری  از  پـس  زباله هـا  کابـل،  شـهرداری 

منطقـه بـه روش سـنتی، تخلیـه و انبـار می شـود. 

به شـکل  زباله هـا  می گویدکـه  هامیـون،  کاظـم 

غیرمعیـاری و سـنتی در گـزک انتقـال داده شـده و در 

آن جـا پـس از مدتی انبـار  در هوای آزاد، دفن می شـود. 

غیـر  و  مـواد عضـوی  بـدون جداسـازی  زباله هـا  »دفـن 

چـون  عضـوی ای  غیـر  مـواد  نیسـت.  درسـت  عضـوی 

باقی مانـده؛  طبیعـت  در  زیـادی  سـال های  پالسـتیک 

می شـود.«  زیسـت  محیـط  تخریـب  سـبب 

آقـای هامیـون، می افزایـد کـه گـزک در نزدیکـی شـهر 

کابـل اسـت و از آن جایی کـه زباله هـا در آن  بـرای مدتـی 

و  محیط زیسـت  بـرای  را  چالش هایـی  می شـود،  انبـار 

سـالمت باشـندگان پایتخـت به بـار آورده اسـت.

مـواد  بایـد  می گویدکـه  نیک محمـد،  انجنیـر  همچنـان 

یـاد  هـم  کثیـف«  »طـالی  به نـام  کـه  زباله هـا  عضـوی 

می شـود، از مـواد غیرعضـوی جدا شـده و در کودسـازی 

در  نیـز  آن  غیرعضـوی  مـواد  شـود.  اسـتفاده  آن  از 

کارخانه هـای بازیافـت می توانـد بـرای بار دوم، اسـتفاده 

شـود. 

نبود کارخانه های بازیافت زباله

هامن گونه کـه پیش تـر گفتـه شـد، تنهـا در شـهر کابـل 

روزانـه تـا ۳۰۰۰ تـن زباله تولید می شـود اما؛ مسـئوالن 

شـهرداری کابـل، می گویندکه کارخانه هـای بازیافت در 

این شـهر وجود نـدارد. 

در  زباله هـا  بازیافـت  می گویدکـه  ابراهیمـی،  آقـای 

کشـور، به شـکل رسـمی صـورت منی گیـرد امـا؛ به شـکل 

جـدا  معتـادان  چـون  افـرادی  سـوی  از  رسـمی  غیـر 

 . می شـوند

بـا این حـال، کاظـم هامیون، مشـکل بازیافـت زباله ها را 

بـه دو بخـش تقسـیم می کند؛ نخسـت این کـه زباله های 

شـهر کابـل از درون خانه هـا و کوچه هـا جـدا منی شـود 

و جداسـازی آن زمانی کـه انبـار می شـود، دشـوار اسـت؛ 

کارخانه هـای  بـرای  سـهولتی  کشـور،  قوانیـن  در  دوم، 

بازیافـت زبالـه  درنظـر گرفته نشـده اسـت: »از همین رو، 

رسمایه گـذاری  افغانسـتان  در  بازیافـت  رشکت هـای 

منی کننـد.«

آسیب های صحی و خطرهای محیط زیستی زباله ها

آگاهـان صحـی، تاکیـد می کنندکـه آلودگـی زمیـن در 

کنـار آلودگـی هـوا و آلودگـی آب، باعـث بـروز امـراض 

و غیـر سـاری می شـود.  کشـنده ی سـاری 

دکرت سـیدحبیب اروال، رییس کنرتل امراض غیرسـاری 

و  سـاری  »امـراض  می گویـد:  عامـه،  صحـت  وزارت 

غیرسـاری از زباله هـا پیـدا می شـود؛ امـراض غیرسـاری 

و  کشـنده، ماننـد رسطان و مشـکالت قلبی و تنفسـی از 

آلودگـی زمیـن پیـدا می شـود.« 

آقـای اروال همچنـان می گویدکـه زباله هـا، مرکـز تجمع 

و  باکرتیـا  پارازیـت،  چـون  ویروس هایـی  و  میکروب هـا 

غیـره اسـت؛ از ایـن نـوع میکروب هـا، هشـتاد درصـد از 

امـراض سـاری رسبلنـد می کنـد. 

همین گونـه، کاظـم هامیـون نیـز خاطرنشـان می کندکه 

حـرشات مرض، موزی هـا و امراضی چـون پیچش بیش تر 

از آلودگـی زمیـن و یـا زباله هـا پیـدا می شـود. »در کنـار 

و  زیرزمینـی  آب هـای  آلوده شـدن  باعـث  زباله هـا  آن، 

آلودگـی روحـی و روانـی می شـود کـه آسـیب های جدی  

صحـی به بـار مـی آورد.«

درسـت  میکانیـزم  نبـود  اضافـه ی  بـه  این همـه،  بـا 

جمـع آوری زباله هـا، نبـود کارخانه هـای بازیافـت زباله و 

نبـود زباله دانی هـای کافـی؛ باشـندگان شـهر کابـل نیز 

زباله هـا را به جـای زباله دانـی در سـطح شـهر و یا هم در 

می اندازنـد. زباله دانـی  اطـراف 

پیشـنهاد آگاهـان محیط زیسـتی بـر ایـن اسـت کـه در 

کنـار رشـد فرهنـگ شهرنشـینی، شـهرداری کابـل بایـد 

قسـمت  در  را  فرهنگ سازی شـان  و  تبلیغاتـی  دسـتگاه 

حفـظ و نگـه داری محیـط  زیسـت فعـال سـازند. 

سـه  کابـل،  شـهرداری  می گویدکـه  هامیـون،  آقـای 

ریاسـت؛ ریاسـت جریـده پامیر، ریاسـت رادیو و ریاسـت 

اطالعـات عامـه- بـرای آگاهی دهـی دارد؛ بایـد از ایـن 

اسـتفاده  شهرنشـینی  فرهنـگ  رشـد  بـرای  ریاسـت ها 

شـامل  بایـد  شهرنشـینی  فرهنـگ  »همچنـان  کنـد؛ 

کسـانی که  بـا  بایـد  آن  کنـار  در  شـود؛  درسـی  نصـاب 

برخـورد  را در سـطح شـهر می اندازنـد،  زباله های شـان 

بگیـرد.«  صـورت  قانونـی 

روح الله طاهری
گزارشگر

نوروز حسینی، یکی از کارمندان 
شهرداری کابل است. او در حالی 
که با دستانش زباله ها را از میان 

جوی چه ی کینارجاده می کشد، 
می گوید که در نخست مردم 

مراعات نمی کینند و زباله های شان 
را در میان زباله دانی نمی اندازند؛ 

در قدم دوم، شرکت های 
خصوصی  ای که مسئولیت 

جمع آوری زباله ها را از خانه ها 
دارند، آن ها را در گوشه های شهر 

انبار می کینند. »این ها را هم شرکت 
عبدالعلی که مسئولیت جمع آوری 

زباله های این ناحیه را دارد، آورده 
است.«

نمای از زباله ها  در چهارراه  دانشگاه کابل/ روح اهلل طاهری/صبح کابل

یکی از کوچه های کارته چهار  شهر کابل / روح اهلل طاهری/صبح کابل
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 مظنـون، متهـم و مجـرم در مراحـل کشـف، تحقیـق، 

برخوردارنـد کـه در  از حقوقـی  آن  از  و پـس  محاکمـه 

قانـون اساسـی، قانـون اجـراآت جزایی و سـایر قوانین، 

ایـن  بـه  امـا  افغانسـتان  در  اسـت.  شـده  پیش بینـی 

توجـه چندانـی منی شـود. آن هـا  قانونـی  حقـوق 

در سـوی دیگـر، مجریـان قانون نیز آن طور که شایسـته 

و الزم اسـت، حقـوق مجـرم را رعایـت و اجـرا منی کنند. 

حقوقـی کـه قانـون بـرای مظنـون، متهـم و مجـرم قایل 

آن چـه  امـا  می شـود؛  نقـض  وسـیعی  به طـور  شـده، 

بسـیاری از افـراد منی داننـد، جزییـات و حتـا کلیـات 

قوانیـن افغانسـتان دربـاره حقـوق مظنـون و متهـم در 

مرحلـه بازداشـت، تحقیـق، محاکمه و پس از آن اسـت.

دانسـنت ایـن قوانیـن اگرچـه بـه ایـن معنـی نیسـت که 

را  دادسـتان ها  و  پولیـس  مامـوران  بازجو-مسـتنطق-، 

وادار بـه اجـرای آن  کنـد امـا؛ آگاهـی از ایـن حقـوق، 

بـرای همـه رضوری اسـت. زمانی کـه مامـوران قضایی، 

امنـی و عدلـی بداننـد کـه متهـم از حقـوق خـود آگاه 

اسـت، ایـن احتـامل وجـود دارد کـه بـه دلیـل نگرانـی 

احتیـاط  متهـم  حقـوق  نقـض  در  بعـدی،  شـکایت  از 

به خـرج دهنـد. بیشـرتی 

در  می توانـد  بهـرت  خـود،  حقـوق  دانسـنت  بـا  متهـم، 

مـوارد تهدیدهـا و فریب های مامـوران امنیتی و قضایی 

مقاومـت کنـد. همچنـان متهم با دانسـنت حقـوق خود 

می توانـد تأثیـر اظهـارات و اعرتافـات خـود را در نـوع و 

میـزان حکـم صـادره پیش بینـی کنـد.

مظنـون،  تعریـف  دارد ضمـن  نوشـتار حـارض، سـعی   

متهـم و مجـرم، بـه تبییـن حقـوق پیش بینـی شـده در 

قوانیـن و نقـض  شدن/نشـدن حقـوق قانونی ایـن افراد 

در افغانسـتان بپـردازد.

بـر مبنـای بنـد ۱۱ مـاده چهارم قانـون اجـراآت جزایی: 

سـوءظن  اسـاس  بـه  کـه  اسـت  شـخصی  »مظنـون، 

بـه نسـبت ارتـکاب جـرم تحـت اشـتباه قـرار گرفتـه یـا 

این کـه قبـل از نسـبت دادن اتهـام بـه وی در مـورد او 

تدابیـر احتیاطـی اتخـاذ شـده باشـد.« مطابـق بند ۱۳ 

ایـن قانـون: »متهـم شـخصی اسـت کـه بنـا بـر ارزیابی 

دالیـل اثبـات جمع آوری  شـده هنگام تحقیـق، به حیث 

وارد گردیـده  بـر وی  اتهـام  و  تشـخیص  مرتکـب جـرم 

باشـد.« بـر مبنـای قانـون امـا مجـرم کسـی اسـت کـه 

اتهـام وی در دادگاه ثابـت شـده باشـد و بـرای عمـل او 

مجازاتـی در قانـون پیش بینـی شـده باشـد.

مرسـوم اسـت کـه می گوینـد هـر متهمـی لزومـاً مجـرم 

نیسـت؛ بنابرایـن، رعایت کرامت انسـانی، اصل برائت، 

وکیـل  داشـنت  شـکنجه،  منـع  آزادی،  اتهـام،  تفهیـم 

مدافـع، داشـنت مرتجـم، منـع بازداشـت خودرسانـه و 

علنی بـودن رسـیدگی، ازجملـه حقوقی انـد کـه قانـون 

اساسـی افغانسـتان بـرای مظنـون و متهـم پیش بینـی 

اسـت. کرده 

قوانیـن  دیگـر  و  جزایـی  اجـراآت  قانـون  همچنـان، 

مربوطـه بـا تأییـد مـوارد ذکـر شـده در قانـون اساسـی، 

مسـتند  متهـم،  و  مظنـون  گرفتـاری  ماننـد؛  حقوقـی 

به دالیـل قانونـی، حـق گرفنت وکیل مدافـع، حق دادن 

سـکوت، حـق حضور مظنـون و وکیل مدافـع در جریان 

حضـور  دادسـتان،  نپذیرفـنت  اقامـت گاه،  بازرسـی 

مظنـون و وکیلـش در مـدت تعیین شـده ی قانونی، حق 

داشـنت ترجـامن در صـورت ندانسـنت زبـان دادگاه و 

یـا به دلیـل کـر و گنـگ بـودن متهـم، سـلب صالحیـت 

قضایـی، بازرسـی پرونـده متهم در مدت معیـن قانونی، 

بـه اوراق پرونـده، حـق حضـور متهـم  حـق دسرتسـی 

و وکیـل مدافعـش در جلسـه قضایـی و حـق اعـرتاض 

بـاالی فیصلـه محکمـه را بـرای مظنـون و متهـم قایـل 

شـده اسـت.

افغانسـتان،  بازداشـتگاه های  و  زندان هـا  قانـون  در   

حقوقـی ماننـد؛ رعایـت حقوق بـرشی زندانیـان، تعریف 

توقیف خانه -بازداشـتگاه- و زندان هـا، نظـام طبقه بندی 

افـراد بـر اسـاس جنسـیت، مظنـون یـا متهـم بـودن و 

محکوم علیـه بـودن و برخـورد متفاوت با آن ها، معیشـت 

و تغذیـه مناسـب، وجـود برنامه هـای ورزشـی، خدمـات 

تعلیم وتربیـت،  و  کار  پزشـکی-،  و  صحی-بهداشـتی 

اعطـای  دینـی،  مناسـک  ادای  خانـواده،  بـا  ارتبـاط 

نظـارت  و  زندانیـان  به شـکایات  رسـیدگی  مرخصـی، 

مـرشوط  آزادی  نیـز  و  توقیف خانه هـا  و  زندان هـا  بـر 

اسـت. پیش بینـی شـده 

قانـون زندان هـا و توقیف گاه هـا در نـوع خـود بهرتیـن 

توقیف گاه هـای  و  زندان هـا  در  ولـی  اسـت؛  قانـون 

افغانسـتان و به خصـوص در والیت هـا، بـه دلیـل نبـود 

امکانـات و جـای کافـی، ایـن قانـون به صـورت کامـل 

منی شـود. تطبیـق 

 بـا توجـه بـه مـوارد یادشـده، حسـین اعتامدی-وکیـل 

مدافـع- به پرسـش هایی در ایـن زمینه، به صـورت کتبی 

پاسـخ داده است.

 آیـا موکلی داشـته اید کـه بدون اسـتناد به دالیل 

قانونی از سـوی پولیس گرفتار شـده باشـد؟

از  موکلیـن ام  علیـه  کـه  افتـاده  اتفـاق  مـورد  چندیـن 

ارگان هـای پولیـس پرونـده ترتیـب شـده و به سـارنوالی 

و  اتهام نامـه  حتـا  آن هـا  علیـه  اسـت.  شـده  فرسـتاده 

صـورت دعـوا ترتیـب داده شـده؛ ولـی بعـداً از محکمـه 

برائـت گرفتـه اسـت.

ایـن نشـان می دهـد کـه متأسـفانه پولیـس، با اسـناد و 

دالیـل محکـم، افـراد را بازداشـت منی کنـد. رصفـاً بـه 

جهت ظن، گامن و گزارش نادرسـت اقدام به بازداشـت 

و گرفتـاری می کنـد کـه متأسـفانه در مـواردی باعـث 

سـلب آزادی افـراد نیز شـده اسـت.

 بـه نظر شـا کرامـت انسـانی یعنی چـه و کرامت 

انسـانی افـراد مظنـون و متهـم در توقیف گاه هـا و 

زندان هـا تـا چـه میـزان رعایـت می شـود؟

مطابـق بـه قوانیـن نافـذ کشـور-قانون اساسـی و قانون 

مدنـی- کرامـت انسـانی به عنـوان یک اصـل در مراحل 

محاکامتی شـناخته شـده اسـت. کرامت انسـانی یعنی 

مصونیـت از هرگونـه تحقیـر، توهین، شـکنجه جسـمی 

انسـان در هـر  انسـانی یـک  و روحـی اسـت. کرامـت 

رشایـط بایـد حفـظ شـود؛ حتـا اگـر یک شـخص مجرم، 

جنایـت کار، متهـم و مظنون باشـد.

و  اصـالح  فـرد،  یـک  مجـازات  از  هـدف  درواقـع   

یـک  بـر  بنـا  نبایـد  اسـت.  به جامعـه  وی  بازگردانـدن 

گزارش نادرسـت و حتا درسـت، کرامت انسـانی کسـی 

توقیف خانه هـای  و  زندان هـا  در  شـود.  خدشـه دار 

افغانسـتان، هرچند کوشـش های زیادی صـورت گرفته 

کـه تـا حـد امـکان کرامـت انسـانی حفـظ شـود ولـی؛ 

بـا آن هـم مـواردی از آزار و اذیـت زنـان در زندان هـا و 

می شـود. شـنیده  توقیف خانه هـا 

دلیـل  بـه  کـه  داشـته اید  موکلـی  تابه حـال  آیـا   

سـکوت، مورد شـکنجه و تهدید قرار گرفته باشـد؟

مـن تاکنـون موکلـی نداشـته ام کـه بـه دلیـل سـکوت 

مـورد شـکنجه و تهدیـد قـرار گرفتـه باشـد اما؛ مـواردی 

از برخـورد بـد پولیـس بـا موکلیـن ام شـنیده ام.

 بـه نظـر شـا تفهیـم اتهـام بـرای یـک مظنـون 

یـا متهـم چقـدر مهـم اسـت و ایـن تفهیـم اتهـام 

شـفاهی؟ یـا  می گیـرد  صـورت  کتبـی  به صـورت 

تفهیـم اتهـام وارده علیـه یـک شـخص ازجملـه حقـوق 

متهـم یـا مظنـون اسـت. تفهیم اتهـام به شـخص کمک 

می کنـد تـا بفهمـد به چـه جرمی زیـر بازپرس یـا توقیف 

وارد  او  علیـه  کـه  اتهامـی  مقابـل  در  اسـت. می توانـد 

بی گناهـی اش  بـر  مبنـی  شـواهدی  و  اسـناد  شـده 

جمـع آوری و از آن در پیشـگاه محاکم دفاع کند. تفهیم 

اتهـام معمـوالً شـفاهی صـورت می گیـرد و بـر پارچـه ای 

مخصـوص شسـت -اثرانگشـت- متهـم و مظنـون گرفتـه 

می شـود.

قضایـی  و  عدلـی  دسـتگاه  در  تابه حـال  آیـا   

در  متهمـی  پرونـده  رسـیدگی  شـاهد  افغانسـتان 

بوده ایـد؟ معیـن  مـدت  از  خـارج 

بـه  رسـیدگی  بـرای  قانـون  زمانی کـه  مـدت  کل،  در 

مراعـات  کـرده،  تعییـن  محاکامتـی  دوران  در  قضایـا 

منی شـود. گاهـی از سـوی پولیـس یـا دادسـتانی و در 

طـول رسـیدگی و تحقیـق پرونـده به نحوی مـدت زمان 

در  و  منی شـود  مراعـات  گفتـه-  قانـون  قانونی-آن چـه 

می شـود. نقـض  مـواردی 

 در قوانیـن افغانسـتان آمده اسـت کـه متهم حق 

ایـن حـق  آیـا  دارد،  را  به خانـواده اش  دادن  اطـاع 

گاهـی از موکلیـن شـا سـلب شـده اسـت؟

حـق اطـالع دادن بـه خانـواده ی متهم، ازجملـه حقوق 

متهـم اسـت کـه باید در حیـن گرفتاری رعایت شـود. تا 

کنـون از موکلین ام این حق سـلب نشـده اسـت.

فیصلـه  بـر  پرونـده ای  در  کـه  آمـده  پیـش  آیـا   

محاکـم سـه گانه اعـرتاض کـرده باشـید و اعـرتاض 

باشـد؟ شـده  متـام  موکل تـان  نفـع  بـه  شـا 

اعـرتاض باالی محاکم ثالثه-سـه گانه- در سـرته محکمه 

تجدیـد  کـه  مـوردی  چنـد  در  می گیـرد.  صـورت 

نظرخواهـی بـاالی فیصله هـای محاکـم ثالثـه داشـتم، 

هیچ کـدام به نفـع موکلـم نقـض نشـده؛ بلکـه برعکـس، 

اسـت. تأییـد گردیـده  تحتانـی  فیصله هـای محاکـم 

را  کسـی  یـا  داشـته اید  موکلـی  حـال  تـا   

می شناسـید کـه بیـش از 72 سـاعت تحـت نظـارت 

باشـد؟ مانـده  پولیـس 

خیر، کسی را منی شناسم.

زنـدان  زندانیـان  از  یک تـن  مسـتعار(  )نـام  عزت اللـه   

پلچرخـی اسـت. در گفت و شـنودی کـه بـا او داشـتم، 

می گویـد:  چنیـن  زنـدان  در  خـودش  وضعیـت  از 

مـن ذبیح اللـه نـام دارم و بـه جـرم قتـل بـه ۱۶ سـال 

زنـدان محکـوم شـده ام. باوجـود این کـه مـدت ۹ سـال 

تـا هنـوز هیـچ تخفیفـی  از حبسـم را سـپری کـرده ام 

دریافـت نکـرده ام. ذبیح اللـه می گویـد: »د اینجه غذای 

برخـورد  مـا  بـا  زنـدان  و عسـکرهای  نیسـت  مـا خـوب 

خشـن می کننـد.« او از اجـازه دادن مالقاتـی -بـه قـول 

خـودش پایـواز- در پلچرخـی اعـالم رضایـت می کنـد.

و  معتـاد  زندانیـان  چشـم گیر  حضـور  از  عزت اللـه 

سـخن  پلچرخـی  زنـدان  در  مخـدر  مـواد  یافت شـدن 

می زنـد و می گویـد: »د یـک سـالون اگـر 2۰ نفر باشـه، 

نیم شـان معتـاد اسـت و نیم دگـهَ ر دود معتاد می کنه.« 

او همچنـان می گویـد کـه ده هـا نفـر را می شناسـد کـه 

مـدت حبـس اش متـام شـده و به دلیـل نداشـنت پول و 

واسـطه تاکنـون از ایـن زنـدان رهـا نشـده اند.

در زنـدان شـخص دیگـری را می بینـم کـه در این جـا، 

نامـش را به شـکل مسـتعار محمـدگل  می نامـم. ابتـدا 

روزنامـه  در  را  نامـت  اجـازه می دهـی  او می پرسـم،  از 

بنویسـم. بعـد از اندکـی مکـث می گویـد، بلـه نوشـته 

کـن. مـن کـه بـه اعـدام برابـرم، برایـم فرقـی منی کنـد 

امـا؛ بنا بـه ارزش و احرتامی کـه مـا به منابـع خـود قایلیم 

نخواسـتم  کنـد،  تهدیـد  را  آنـان  ممکـن  خطری کـه  و 

نامـش را ذکـر کنـم.

از محمـدگل می پرسـم کـه به چـه مـدت زنـدان محکوم 

شـده اسـت، می گویـد؛ به جـرم قتـل، چنـد نفر، به اشـد 

سـال  چهارده پانـزده  و  شـده  مجازات-اعدام-محکـوم 

می شـود زندانـی اسـت و تـا هنـوز اعـدام نشـده اسـت.

مسـئولین  از  خـودت  درخواسـت  کـه  پرسـیدم  او  از   

کـه  می خوایـم  دولـت  »از  گفـت:  پاسـخ  در  چیسـت؟ 

مـره  کـه  یعنـی حالـی  کنـه؛  مـره مشـخص  رسنوشـت 

اعـدام منی کنه، خوشـحامل؛ ولـی قید مره مالـوم کنه.«

ولسـوالی  پیشـین  جنایـی  آمـر  حیـدری،  عوض علـی 

روزنامـه ی صبـح کابـل می گویـد:  بـه  بـاال،  دره صـوف 

و  و گرفتـاری مظنـون  تعقیـب  پولیـس عدلـی  وظیفـه 

اسـت.  متهـم 

ایفـای وظیفـه  آمـر جنایـی  بـه حیـث  زمانـی کـه مـن 

می کـردم، به محـض گرفتـاری مظنـون یا متهـم، متامی 

حقـوق قانونـی مظنـون و متهم -ماده هـای ۷ و 8 قانون 

اجـراآت جزایـی- را برایـش می گفتـم.

دسـتگیری  و  تعقیـب  بـا  می کنـد:  اضافـه  حیـدری 

کالمـی،  واکنـش  مـورد  بارهـا  متهمیـن،  و  مظنونیـن 

فزیکـی و حتـا واکنـش مسـلحانه از سـوی آن هـا قـرار 

گرفته ام؛ ولی همیشـه کوشـش کرده ام که در چارچوب 

قانـون رفتـار کنـم. بـا این همـه امـا او می پذیـرد کـه در 

میان افراد پولیس، کسـانی هسـتند کـه حقوق مظنون 

و متهـم را نقـض می کننـد.

 حیـدری می افزایـد؛ مـوارد زیـادی را شـاهد بـوده کـه 

زورمنـدان  متهـم،  یـک  گرفتـاری  و  تعقیـب  به خاطـر 

محلـی بارهـا او را تهدیـد کرده انـد. بـا آن هـم کارش را 

مطابـق قانـون انجـام داده اسـت امـا؛ پـس از سـپردن 

جنایـی،  آمـر  مسـئولیت  ختـم  و  سـارنوال  بـه  متهـم 

آزاد  واسـطه  و  پـول  بـدل  در  متهم هـا  از  بسـیاری 

شـده اند.

اکـرث  این کـه  ضمـن  می دهـد؛  نشـان  بررسـی  ایـن 

پیش بینی شده شـان  حقـوق  از  متهـامن  و  مظنون هـا 

در قانـون آگاهـی ندارنـد، در بیشـرت مـوارد حقوق شـان 

از سـوی ماموریـن و مسـئولین اجرایـی نقض می شـود.

رسی   حقوق    مظنون،   متهم   و   مجرم بر
میرحسین مبارز
نویسنده

قانون زندان ها و توقیف گاه ها 
در نوع خود بهترین قانون 

است؛ ولی در زندان ها و 
توقیف گاه های افغانستان و 

به خصوص در ولایت ها، به دلیل 
نبود امکانات و جای کافی، این 

قانون به صورت کامل تطبیق 
نمی شود.
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زنان      از     موجودیت     سالح    در خانه های   شان     
 احساس     ناامنی     می کنند

زمـــان تـــرک   افغـانـستـــان
برگردان

سال  دسامرب  در  که  تحقیقی  در  افغان،  زنان  شبکه 

2020 میالدی زیر نام »سالح های غیرقانونی و خشونت 

داده  انجام  زنان«  زندگی  بر  افغانستان  در  اسلحه  با 

در  سالح  موجودیت  از  زنان  بیشرت  که  دریافته  است، 

خانه های شان احساس امنیت منی کنند.

مصاحبه  والیت  هشت  در  زن   ۷2۶ با  تحقیق،  این  در 

فردی  نظرسنجی  گونه  به  مصاحبه  این  که  است  شده 

منایندگان  از  نفر  پنجاه وپنج  هم چنان  و  گرفته  صورت 

دولت، سازمان های مدنی و جوامع محلی نیز با استفاده 

این  در  شده  تعریف  پیش  از  پژوهشی  پرسش های  از 

مصاحبه اشرتاک کرده اند. 590 تن از زنانی که با آنان 

مصاحبه شده، بر این نظرند که دولت افغانستان، باید 

سبک،  سالح های  حذف  برای  را  سالح  خلع  سیاست 

خفیف و غیرقانونی اعامل کند.

دریافت های این تحقیق نشان می دهد که بیشرت زنان 

»۴۶۳ نفر از ۷2۶«، با داشنت سالح در خانه احساس 

غیرقانونی،  سالح  بودن  دسرتس  در  منی کنند،  امنیت 

آنان شده است و  افزایش اضطراب  و ترس علیه  باعث 

نزدیک به ۳۷ درصد زنان در این نظرسنجی، گفته اند که 

به خاطر موجودیت اسلحه غیرقانونی، احساس مصونیت 

منی کنند.

مسئوالن نهاد شبکه زنان افغان به این نظرند که وجود 

افزایش  را  ترس  و  خشم  خانه   در  غیرقانونی  اسلحه  

می دهد و به دلیل این که این اسلحه  در دسرتس عموم 

مردم قرار دارد استفاده از آن آسان است.

و  بستگان  از  زیادی  تجربه های  زنان  تحقیق،  این  در 

مورد  اسلحه  با  که  ساخته اند  رشیک  را  خویشاوندان 

که  گفته اند  زنان  این  گرفته اند.  قرار  خشونت  و  تهدید 

از طرف بستگان شان و عضوی از خانواده برادر، شوهر 

و پدر توسط اسلحه تهدید شده اند که باعث شده آنان 

در حالی طرف داران دونالد ترامپ-رییس جمهوری فعلی 

قرص  به  انتخابات،  نتیجه ی  اعالم  اعرتاض  در  امریکا- 

گارد  نیروهای  هزار   2۰ به  نزدیک  بردند،  یورش  کنگره 

وفاداری(  )حلف   مراسم  امنیت  تأمین  برای  امریکا  ملی 

–گامشته  امریکا  منتخب   – جمهوری  رییس  جوبایدن 

شده است.

دو  مراسم،  این  امنیت  برای  توظیف شده  نیروهای 

در  حارض  حال  در  که  هستند  نیروهایی  از  بیشرت  برابر 

افغانستان -عراق مشغول انجام وظیفه اند. دولت امریکا 

این میزان نیروها را تنها به خاطر تأمین امنیت واشنگنت 

دی سی، گامشته است که حدود ۶۱ مایل مربع مساحت 

را در برمی گیرد و بیش از ۷۰۰ هزار نفوس دارد. 

در  امریکایی  تیورسن های  که  است  حالی  در  این 

افغانستان -کشوری با مساحت بیش از 25۰ هزار مایل 

نیروهای  به کاهش  نفوس-  همواره  میلیون  و ۳۶  مربع  

می تواند  که  کاهشی  داشته اند.  پافشاری  امریکایی 

خشونت ها را دو برابر سازد.

در  را  خود  نیروهای  امریکا  که  است  روشن  این  هرچند 

برای  چون  کند؛  حفظ  دایم  برای  منی تواند  افغانستان 

امنیت ملی امریکا رضوری پنداشته منی شود.  

ماموریت امر یکا حدود یک ماه طول کشید ]در 2۰۰۱ 

در  طالبان  رژیم  رسنگونی  برای  امریکایی  نیروهای 

همکاری با گروه مقاومت وارد افغانستان شدند[ تا رژیم 

طالبان را به دلیل حامیت از اسامه بن الدن رهرب شبکه  

متواری  القاعده  رهربان  کنند.  رسبه نیست  القاعده، 

از  تجلیل  به جای  امریکایی  نیروهای  اما؛  گردیدند، 

موفقیت، مشغول ملت سازی و مبارزه با تروریزم شدند. 

با متام مخالفت های موجود، خروج نیروهای امریکایی در 

بی باوری کامل ادامه یافت:»چون باورها بر این است که 

ما از راه نظامی منی توانیم برنده شویم.« 

چرا؟ 

دارد،  نظامی  گروهی  به همکاری  نیاز  تروریزم  با  مبارزه 

تجربه   موفقانه  ترین  تاریخ  در   – انگلستان   – بریتانیا 

 2۰ ملکی  نفر   ۱۰۰ »به هر  دارد:  را  تروریزم  با  مبارزه 

صدای شان را برای حق خواهی بلند نکنند.

به باور مسئوالن این نهاد، موجودیت اسلحه در خانه ها، 

می شود.  محسوب  زنان  برای  بازدارنده  قوه ی  به عنوان 

چون در جامعه ی مردساالر افغانستان، اسلحه به عنوان 

زنان  برابر  در  ابزار  این  که  می شود  محسوب  قدرتی 

مسئوالن  این  می شود.  استفاده  دوم  جنس  به عنوان 

نسبت  غیرقانونی  اسلحه  به  دسرتسی  که  می گویند 

زنان  و  دارد  بیشرتی  منفی  تأثیر  زنان  باالی  مردان،  به 

صحی،  خدمات  آموزش وپرورش،  دسرتسی  حق  از  را 

دسرتسی به اطالعات بازمی دارد.

زنان در افغانستان نه تنها به دلیل درگیری های مسلحانه 

مورد خشونت قرار می گیرند؛ بلکه در زندگی روزمره خود 

با انواع دیگری از خشونت ها نیز روبه رو هستند. آنان از 

طریق قتل های ناموسی، تعرض و سوءاستفاده جنسی 

توسط همرسان و سایر اعضای خانواده شان با استفاده 

از سالح های موجود در خانه کشته یا زخمی می شوند.

نیز  افغان  زنان  شبکه  نهاد  از  شده  منترش  گزارش  در 

زندگی  خانه ها،  در  موجود  سالح های  که  شده  واضح 

این  از  و  است  داده  قرار  ترس  و  اضطراب  در  را  زنان 

برای  حساب  این  با  است.«  شده  داده  اختصاص   رسباز 

نیاز  تروریزم  با  مبارزه  رسباز  هزار   ۷2۰ به  افغانستان 

به چنین  افغانستان  تا  می برد  زمان  خیلی  اما؛  است، 

برنامه ا ی دست یابد. 

نفوس  از  چقدر  این که  مورد  در  امریکایی  نیروهای 

افغانستان زیر کنرتل دولت و تروریستان قرار دارد، چیزی 

نگفته اند، اما؛ تخمین های اخیر نشان می دهد که حدود 

قلمرو  از  بیرون  میلیون   ۱۳ حدود  یعنی  نفوس  از   ٪۳۷

حکومت زندگی می کنند. 

تعداد  این  متام  گرفنت  کنرتل  تحت  و  مبارزه  برای 

برابر  دو  است؛  نظامی  هزار   2۶۰ به  نیاز  جمعیت  از 

نیروهایی که در  سال های 2۰۱۰  -2۰۱۱ از طرف امریکا 

به افغانستان اعزام شدند.  

رفع کننده  منی تواند  نیروها  افزایش  تنها  هم،  سویی  از 

متام مسایل در این کشور باشد، مبارزه موفقانه در برابر 

مورد  این  در  دارد.  نظامی  قوی  به انگیزه ی  نیاز  تروریزم 

یک مثال  خوب، از بریتانیا است که تحت برنامه ی » مو 

مو« ) Mau Mau( در زمان بازسازی کینیا در ۱۹5۰ روی 

از  زیادی  تعداد  برنامه   این  بود؛ هرچند در  دست گرفته 

بی گناه  افراد  از  شامری  اما؛  شدند،  کشته  تروریستان 

ملکی نیز قربانی آن بودند. 

ماه جنوری سال گذشته،  در حمله ی پهپادی امریکا در 

هرات ۱۶ تن از گروه طالبان کشته شدند، اما؛ نزدیک به 

۱۰ فرد ملکی نیز جان خود را از دست دادند. 

به اساس آخرین گزارش دفرت معاونت سازمان ملل متحد 

– یوناما – در افغانستان، از ماه جنوری – سپتامرب 2۰2۰ 

این  از  شده اند؛  کشته  ملکی  فرد   ۹۳۹ 5هزار  و  حدود 

میان 2 هزار ۱۱۷ تن کشته، ۳ هزار و 822 تن زخمی 

طرف دار  به نیروهای  تلفات،  این  از  28درصد  هستند. 

نتیجه ی  است.  شده  خوانده  مرتبط  افغانستان  دولت 

مسئول  که  می شود  تاثربرانگیز تر  زمانی  ملکی،  تلفات 

تلفات، نیروهای خارجی خوانده شوند.  

خارجی  نیروهای  حضور  افغانستان  در  اصلی  چالش 

است که ] در ۱۹ سال اخیر[ یک راهربد اشتباه مبارزه 

با تروریزم را دنبال کردند. حضور نیروهای امریکایی در 

افغانستان برای برخی ها این تفکر را تزریق کرده است که 

نظام افغانستان، آراسته با ارزش های غربی است تا یک 

کشور اسالمی که در نتیجه،  گروه های تندرو – تروریستی 

استفاده  فزیکی  خشونت  و  تهدید  ابزار  برای  سالح ها 

یک  به عنوان  اسلحه ،  به  گسرتده  دسرتسی  می شود. 

و هم چنان در  ترور  و  تهدید  زنان،  از  ابزار سوءاستفاده 

مورداستفاده  کار  و  آنان  آموزش وپرورش  از  بازدارندگی 

قرار می گیرد.

خشونت  قضایای  زیاد  شامر  در  غیرقانونی  سالح های 

برای  فزیکی  خشونت  جنسی،  آزار  است.  بوده  دخیل 

نقش  و  آموزش  به  دسرتسی  از  دخرتان  محدودسازی 

فعال داشنت در جامعه است.

غیرقانونی  نهاد، وجود سالح های  این  باور مسئوالن  به 

در خانواده روی ذهنیت زنان تأثیر منفی گذاشته است 

و وضعیت آنان را در حالت وخیم روانی قرار داده است.

موجودیت 10 میلیون ساح سبک در افغانستان

چهار دهه جنگ در افغانستان، سبب شده تا از رسارس 

نهاد  گزارش  در  شود؛  وارد  سالح  کشور  این  به  جهان 

 ۱۰ تعداد  به  حداقل  که  است  آمده  افغان  زنان  شبکه 

میلیون سالح سبک در داخل کشور وجود دارد که ارزش 

آن ها بین ۶ تا 8 میلیارد دالر است. چهارده نوع سالح 

مختلف  مراحل  در  کوچک  سالح های  به ویژه  اصلی، 

به»جهاد« در برابر آنان دست زدند. 

تنها راه حل نظامی ندارد،  با تروریزم  در کنار آن مبارزه 

نیز  این جا  گرفته شود.  روی دست  راه حل سیاسی  باید 

این  است؛  مهم  خیلی  بریتانیا  تجربه های  از  استفاده 

درسی است که می شود از توافق »بلفاست« گرفت. ]در 

پایتخت  بلفاست،  در  میالدی،   ۱۹۹8 سال  اپریل  دهم 

»صلح  به  موسوم  صلح  موافقت نامه  شاملی،  ایرلند 

بلفاست« و یا »Good Friday« میان دو دولت انگلستان 

و ایرلند شاملی و هم چنان رسان احزاب بزرگ ایرلند به 

امضا رسید.[ 

از  صلح  اما؛  نشدند،  متالشی  ایرلند  امنیتی  نیروهای 

مرصف  و  سال   ۱۹ از  بعد  شد.  تأمین  گفت وگو  طریق 

 – افغانستان  در  مستقیم   به صورت  دالر  میلیارد   ۹۷8

تخمین های کلی نشان می دهد که حدود 2 تریلیون دالر 

در افغانستان هزینه شده است- اما؛ بریتانیا در ۳8 سال 

حضور در ایرلند به این اندازه هزینه نکرده بود. این برای 

به شامر  هنگفت  خیلی  هزینه ی  حامیت گر،  کشور  هر 

می رود. 

در  منی توانیم  ما  نه تنها  که  است  آن   این ،  از  مهم تر 

افغانستان موفق باشیم بلکه جنگ افغانستان برای نجات 

مردم امریکا نیست. طالبان به عنوان یک تهدید خارجی 

استفاده شده است.

یکی  دارای  افغانستان  که  است  آمده  گزارش  این  در 

و  است  جهان  بلند  سطح  در  سالح  ذخیره گاه های  از 

و  قربانیان جنگ  آمار دقیق  به دلیل موجودیت سالح، 

خشونت در این کشور مشخص نیست؛ فرهنگ استفاده 

از سالح در سطح ملی به شکل زیادی نهادینه و عادی 

منفی  تأثیر  جنگی  سالح های  موجودیت  است.  شده 

کل  در  و  زنان  مصونیت  انکشاف،  دموکراسی،  باالی 

امنیت داشته است.

آمارهای جهانی نشان می دهد که رویدادهای خشونت 

برخاسته از استفاده سالح در سال های اخیر در سطح 

جهان کاهش یافته است؛ اما آمار قربانیان توسط اسلحه 

در افغانستان کم نشده است. بیشرت از ۷۴۰ هزار مرد، 

زن و کودک در سال قربانی استفاده از اسلحه می شوند. 

تعداد اسلحه-قانونی و غیرقانونی-که توسط غیرنظامیان 

در افغانستان نگه داری می شود به ۴ میلیون 270 هزار 

قبضه می رسد. از هر ۱۰۰ نفر در افغانستان 5.۱2 تن 

اسلحه دارد.

زنان و کودکان، دو قرش آسیب پذیر

زنان و کودکان عالوه بر این که در انفجارها و جنگ های 

دست  از  با  می دهند  دست  از  را  جان شان  مسلحانه 

قربانی  خانواده  مردان  به خصوص  نزدیکان شان  دادن 

این جنگ اند.

جامعه  عینی  واقعیت های  و  دانشگاهی  مطالعات 

کودکان،  و  زنان  که  است  این  نشان دهنده  افغانستان 

گروه هایی هستند که بیشرت آسیب پذیر و درگیر خشونت 

جنگی می شوند.

زنان  فرهنگی،  نگاه  از  افغانستان،  مختلف  نقاط  در 

که  مردان اند  این  و  دارند  را  از خانه  مراقبت  مسئولیت 

تأمین کننده  و  می کنند  کار  خانه  از  بیرون  در  بیشرت 

اقتصاد خانواده شان اند. اگر مردان به جنگ بروند و در 

جنگ کشته، زخمی و دستگیر شوند، زنان ناگزیرند که 

به تنهایی به خاطر تأمین هزینه های زندگی و نگه داشنت 

خانه و خانواده تالش کنند.

برای امریکا محسوب منی شوند. 

غیر  تلفات  بیشرتین  که  افغانستان  داخلی  جنگ های 

نظامیان را در پی  داشت، بیشرت میان کشورهای اسالمی 

افغانستانی ها  تنها  و  نبود  امریکا  برای  جنگ  این  بود. 

می توانند، پایان آن را تعیین کنند. 

ما باید این را درک کنیم که حضور نیروهای امریکایی  با 

 آن که    -می تواند برای حامیت های تخنیکی خیلی مفید 

متام گردد – منی تواند راه حل باشد، در کنار آن می تواند 

بخشی از چالش باشد. 

این حضور، نه تنها یک چالش برای مردم افغانستان است 

که برای کشورهای مسلامن منطقه نیز چالش زا محسوب 

می شود. 

نسبت  گسرتده تر،  صورت  به  تروریزم  با  مبارزه  همچنان 

یافنت  به دست  نیاز  جنگ،  میدان  در  نیروها  به حضور 

به اطالعات استخباراتی دارد؛ ما باید قبول کنیم و باید به 

دولت افغانستان اجازه دهیم تا اسرتاتژی خود را داشته 

متفاوت  می کنیم  فکر  ما  آن چه  با  آنان  رسنوشت  باشد؛ 

است. 

برگشت  با  افغانستان  که  است  این  ما  نهایی  تصمیم 

تبدیل  تروریستان  امن  پناهگاه  به  بار دیگر  طالبان یک 

نشود و خاک امریکا دوباره مورد حمله قرار نگیرد.   

چالی پینا – صاحب اثر، »راهربد جدید 
مبارزه با تروریزم« 
منبع: لایر کلری ورلد/ برگردان: ابوبکر صدیق

راحله یوسفی
گزارشگر
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گزارش  کودکان،  از  حامیت  بین املللی  سازمان 

داده است که حدود نیمی از جمعیت افغانستان، 

به کمک های برشدوستانه نیاز دارند.

در گزارش جدید این سازمان که روز سه شنبه )۳۰ 

جدی( منترش شده، آمده است که ۱8٫۴ میلیون 

نفر در افغانستان به شمول ۹٫۷ میلیون کودک، به 

کمک های فوری برشدوستانه نیاز دارند.

خواستار  کودکان،  از  حامیت  بین املللی  سازمان 

این  به  رسیدگی  برای  دالری  میلیارد  سه  کمک 

وضعیت در سال 2۰2۱ میالدی شده است.

سازمان  افغانستان  بخش  مدیر  نیامندی،  کریس 

که  است  گفته  کودکان،  از  حامیت  بین املللی 

و  فقر  خشونت،  جنگ،  از  افغانستان  شهروندان 

بحران ناشی از ویروس کرونا رنج می برند.

او افزوده است: »این یک وضعیت بد است و نیاز 

جنگ  اگر  دارد.  جهانی  جامعه ی  فوری  توجه  به 

افزایش  افغانستان  مردم  مشکالت  نشود،  متوقف 

کودکان  برای  ویژه  به  وضعیت  این  یافت.  خواهد 

بسیار سخت است که اکرثشان چیزی جز خشونت 

را منی شناسند.«

به  بین املللی  کمک های  نیامندی،  گفته ی  به 

افغانستان، به گونه ی نگران کننده ای کاهش یافته 

است. او گفته است، در نشست بین املللی ای که 

نوامرب سال گذشته ی میالدی برگزار شد، با توجه 

این  در  کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی  بحران  به 

نبوده  کافی  قدر  به  انجام شده  کمک های  کشور، 

است.

گفتنی است که پیش از این، دفرت هامهنگی امور 

برش دوستانه سازمان ملل )اوچا(، گزارش داده بود 

میلیون   ۱8٫۴ میالدی حدود  در سال 2۰2۱  که 

نیاز  برشدوستانه  کمک های  به  افغانستان  در  نفر 

دارند. بر اساس گزارش اوچا، شامر نیازمندان در 

افغانستان، در سال 2۰2۱ میالدی در مقایسه با 

چهار سال پیش، شش برابر افزایش یافته است.

پیش  چندی  افغانستان،  دولت  که  است  گفتنی 

منظور  به  ملی«،  »دسرتخوان  نام  زیر  را  برنامه ای 

هزینه ی  با  خانواده،  میلیون   ۴ از  بیش  به  کمک 

در  کرد.  راه اندازی  دالر  میلیون   2۴۴ از  بیش 

دنبال  به  که  خانواده هایی  به  برنامه،  این  جریان 

شیوع ویروس کرونا دچار آسیب اقتصادی شده اند، 

مواد غذایی کمک می شود.

بر اساس آخرین گزارشی که در ششم جدی سال 

در  شد،  منترش  افغانستان  دولت  سوی  از  جاری 

 ۳۴۰8۷ برای  ملی،  دسرتخوان  برنامه ی  جریان 

خانواده بسته های موادغذایی توزیع شده است.
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خبرونه

کونړ کې د  سیمه ییزې اردو 
سرتېرو د وفادارۍ لوړه وکړه

کونړ کې د سیمه ییزې اردو ۱۸۰ رستېرو د وفادارۍ لوړه وکړه.  دا رستیري د 

۲۰۱ سېالب قل اردو په چوکاټ د سیمه ییزې اردو په لیکو کې جذب شوي 

چې له دوو میاشتنیو زده کړو وروسته فارغ شول. دغو کسانو مخکې د سیمه 

ییزو پولیسو په توګه دنده اجراکوله چې اوس د سیمه ییزې اردو په لیکو کې 

جذب او روزل شوي دي.

د کونړ وايل محمد اقبال سعید په دې مراسمو کې وویل : سیمه ییزو پولیسو 

په خپلو هڅو او قربانیو رسه  د امنیت په ټینګښت کې ښه رول لوبولی او 

اوس به  د سیمه ییزې اردو په چوکاټ کې د دوی د تجهیز او وړتیا لوړولو 

په موخه عميل کار ويش.

سعید وویل: »  وطن ميل ناموس دی او هيڅ داخيل او خارجي د ښمن ته 

به اجازه ورنکړي، چې دلته خپل شوم اهداف پلې کړي.« په ورته وخت کې 

دیني عامل مولوي نجیب الله حقیار وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د 

دغه ملت ویاړ دی.» محراب او ممرب د دوی دی او تل به یې ترڅنګ وي.«

 د ۲۰۱ سیالب قول اردو مسوولین وایي  د سیمه ییزو پولیسو ۱۲ ټويل په  

سیمه ییزې اردو کې جذب شوي، چې د ځینو تعلیمې دوره بشپړه شوې او 

پاتې نور تر روزنې الندې دي. 

د کونړ محيل مسوولین وایي فارغ شوي رستیري به  په خاص کونړ، څوکۍ، 

نرنګ او مرورې ولسوالیو کې په دندو وګومارل يش.

ایران کې ۱۵۰۰۰ الکترونیکي 
پېژندپاڼې وېشل شوې

د ایران په کرمان ښار کې د الکرتونیکي پیژندپاڼو د ویش مرکزپرانیستل شو. 

د افغانستان د احصایې او معلوماتو ميل اداره وایي په ایران کې د افغان 

کډوالو له پاره د الکرتونکي پیژندپاڼو د ویش د مرکزونو د پرانیستلو په لړ 

کې یې شپږم مرکز د روان کال د مرغومي میاشتې په ۲۹مه  د ایران په کرمان 

ښار کې پرانیستی دی.

د دغې ادارې ویانده روینا شهايب وایي دا مرکز په ورځ کې د ۱۰۰۰ کسانو 

د الکرتونیکي پېژندپاڼو غوښتنې پروسس کوالی يش. هغه وایي دوی هڅه 

کوي چې په ایران کې میشتو افغان کډوالو ته د نوم لیکنې او پېژندپاڼو د 

ویش بهیر آسانه او چټک کړي.

 په ورته وخت کې په ایران کې د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ميل 

ادارې استازی حکمت الله حبیبی وایي د دغه مرکز په جوړېدو رسه په ایران 

کې د پېژندپاڼو د ویش بهیر چټک شوی دی.

 د احصایې او معلوماتو ميل اداره وایي تراوسه یې په ایران کې د میشتو 

افغانانو د الکرتونیکي پېژندپاڼو ۱۰۰ زره غوښتنې ترالسه کړې چې د ۴۰ زرو 

په شاوخوا کې کسانو الکرتونکي پیژندپاڼې ثبت شوې او د چاپ له پاره کابل 

تراوسه ۱۵ زره  ته  افغان کډوالو  ایران کې میشتو  په  استول شوې دي.  ته 

الکرتونیکي پیژندپاڼې ویشل شوې دي.

ایران کې اوس ټول شپږ د  په  ادراه  او معلوماتو  افغانستان د احصایې   د 

پیژندپاڼو د ثبت او ویش مرکزونه لري چې د دغه هېواد په تهران، مشهد، 

زاهدان او کرمان ښارونو کې دي.

او  احصایې  د  کوالی يش  کډوال  افغان  میشت  کې  ایران  په  وایي  اداره  دا 

الکرتونیکي  د  استفادې  په  څخه  پاڼې  انرتنت  له  ادارې  ميل  د  معلوماتو 

او  انتخاب  مرکز  ورنیژدې  کې  ایران  په  موخه  په  کولو  ترالسه  د  پيژندپاڼې 

وروسته په انالین ډول خپلې غوښتنې ور واستوی.

هلمند کې بزګرانو د شنوخونو 
جوړولو ته مخه کړې

په هلمند کې بزګرانو ته ۱۶۶ شنې خونې جوړې شوې دي. د هلمند د کرنې 

او مالدارۍ ریاست وایي دا چې هلمند د سبو له پاره مناسب اقلیم لري، نو 

د سړو خونو په جوړولو رسه بزګرانو ته د دې زمینه برابره شوې چې د کال 

په ټولو فصلونو کې حاصالت ولري.

د هلمند د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ رییس زملی الکو وایي، د دې والیت 

په مرکز لښکرګاه، ناوې، نادعيل او نهررساج ولسوالیو کې بزګرو ته ۱۶۶ شنې 

خونې جوړې شوې دي. په دې شنو خونو کې ډیر رومیان، بادرنګ او نور 

بیالبیل سابه کرل کیږي. 

 الکو وايي د شنوخونو په جوړېدو رسه د سبو کرکیلې نوې بڼه خپله کړې، 

چې بزګران هم له نویو هیلو رسه دغه کار ته مخه کړې ده. په هلمند کې 

بزګران وایي پخوا به یې یوازې په اوړي کې سابه او نورې ترکاري درلودې، 

خو د شنو خونو په جوړېدو رسه اوس په ټولو موسمونو کې سابه لري.

دوی وایي د  شنوخونو په پراختيا رسه کوالی يش، چې د هېواد یوشمېر نورو 

والیتونو ته هم وخت په وخت كرنيزې توکي ورسوي.

د هلمند د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ ریاست وایي، په دې والیت کې د 

کرنیزو حاصالتو د لوړولو او د موسمي نباتاتو د کرکېيل د پراختیا په پار هلې 

ځلې کوي او د شنو خونو د حاصل ښې پایلې دوی هڅويل، چې د شنو خونو 

د جوړولو لړۍ نوره هم پیاوړې او ګړندۍ کړي.

امرالله صالح: 
در تابستان سال آینده، یکی از چهار انتخابات پییش رو برگزار خواهد شد

فضل احمد معنوی: حقوق کارمندان وزارت عدلیه باید یک سان و عادالنه شود

گفته  ریاست جمهوری،  اول  معاون  صالح،  امرالله 

قرار  پایه های جمهوریت،  به خاطر تحکیم  است که 

است در تابستان سال آینده، یکی از چهار انتخابات 

)پارملانی والیت غزنی، شوراهای والیتی، شوراهای 

ولسوالی ها و شامری از شهرداری ها( برگزار شود.

برگه ی  در  جدی(،   ۳۰( سه شنبه  روز  صالح،  آقای 

چهار  داریم  آرزو  »هرچند  نوشت:  فیسبوکش 

مشکالت  دلیل  به  اگر  اما  شود؛  برگزار  انتخابات 

لوژستیکی نتوانیم همه را برگزار کنیم، یک و یا دو تا 

را حتمی برگزار خواهیم کرد.«

نظر  زیر  نشستی  منظور،  همین  به  او،  گفته ی  به 

مقام ریاست جمهوری با کمیسیون مستقل انتخابات 

برگزار شده است.

به  رابطه  آقای صالح گفته است که وظیفه دارد در 

یک  تا  والیتی  شوراهای  انتخابات  برای  حوزه بندی 

ماه گزارش تهیه کند.

او افزوده است: »حوزه بندی، یکی از پیچیده ترین و 

می تواند  زیرا  است؛  انتخابات  مسایل  حساس ترین 

حس تجرید و تقلیل را برای بخش یا بخشی هایی از 

جامعه در پی داشته باشد. افغانستان کشور با تنوع 

ساختاری است و کسب قناعت متام اقشار – اقوام و 

عشیره ها، روی مسایل حوزه بندی کار آسانی نخواهد 

بود.«

آقای صالح گفته است که وظیفه ی دوم او، هامهنگی 

با سازمان ها و نهادهای جهانی به ویژه سازمان ملل 

متحد است تا مشخص شود که آن ها چه درس هایی  

از انتخابات گذشته آموخته اند و در انتخابات پیش رو 

چه نوع همکاری با دولت افغانستان خواهند داشت.

معاون اول ریاست جمهوری، تاکید کرده که برگزاری 

انتخابات حتمی است.

به  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  پیش،  چندی 

انتخابات  که  داد  پیشنهاد  افغانستان  حکومت 

شوراهای  والیتی،  شوراهای  غزنی،  والیت  پارملانی 

ماه میزان  از شهرداری ها، در  ولسوالی ها و شامری 

مسئوالن  شود.  برگزار  خورشیدی  آینده ی  سال 

آمادگی  های  متام  که  کردند  تاکید  کمیسیون،  این 

چهار  این  برگزاری  برای  عملیاتی،  و  تخنیکی 

انتخابات در ماه میزان سال آینده گرفته شده است.

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

مستقل  کمیسیون  اعضای  با  دیدار  در  جدی(، 

اصل  به  افغانستان  حکومت  که  گفت  انتخابات، 

انتخابات متعهد بوده و تسهیالت الزم را در راستای 

برگزاری چهار انتخابات پیش رو فراهم خواهد کرد.

با این حال، نهادهای ناظر انتخاباتی )فیفا و تیفا(، 

عملی  و  بودجه  نبود  ناامنی،  که   داده اند  هشدار 

نشدن اصالحات کلیدی، از موانع اصلی بر رس راه 

برگزاری چهار انتخابات پیش رو است.

کمیسیون  تصمیم  که  کرده اند  تاکید  نهادها،  این 

برای  افغانستان  حکومت  و  انتخابات  مستقل 

برگزاری چهار انتخابات در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، 

تکان دهنده و نگران کننده است.

عادالنه سازی  بر  عدلیه،  وزیر  معنوی،  احمد  فضل 

تاکید  وزارت  این  کارمندان  یک سان سازی حقوق  و 

کرده است.

 ۳۰( سه شنبه  روز  را  موضوع  این  معنوی،  آقای 

عدلیه  وزارت  رهربی  شورای  نشست  در  جدی(، 

مطرح کرده است. او گفته است که حقوق کارمندان 

وزارت باید یک سان و عادالنه شود و در صورتی که 

موانع قانونی در برابر آن موجود باشد، تالش خواهد 

از طریق شورای عالی حاکمیت قانون  تا آن را  کرد 

حل کند.

آقای معنوی با اشاره به حقوق متفاوت در این وزارت، 

گفته است: »این موضوع برای ما قابل قبول نیست 

و باید تغییر کند. دو کارمند در یک اداره و در عین 

بسیار  امتیاز  دو  نباید  مسئولیت،  یک  با  و  بست 

متفاوت بگیرند.«

گفتنی است که اخیرا، جنجال هایی میان حکومت 

افغانستان و مجلس منایندگان بر رس بودجه ی سال 

مجلس  است.  آمده  پیش  خورشیدی   ۱۴۰۰ مالی 

بودجه ی  پیش نویس  بار  دو  اکنون  تا  منایندگان، 

سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی را رد کرده و خواهان 

یک سان سازی حقوق کارمندان دولتی شده است.

حقوق  یک سان سازی  عدم  منایندگان،  مجلس 

پروژه ی   ۱۱۳۱ کردن  بیرون  دولتی،  کارمندان 

افغانی  میلیارد  از ۱۳  بیش  گرفنت  نظر  در  والیتی، 

مرصف  کجا  در  نیست  روشن  که  احتیاطی  کود  در 

افغانی  میلیارد   2 از  بیش  دادن  جا  و  می شود 

پیش نویس  مشکالت  از  را   ۹2 و   ۹۱ کودهای  در 

بودجه ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی عنوان کرده 

است.

پیش  روز  چند  نشست  در  نیز،  غنی  رییس جمهور 

کابینه، گفته بود که پارملان جای حکومت را گرفته 

اساسی  »قانون  بود:  افزوده  غنی  آقای  منی تواند. 

کار  بودجه،  ارایه ی  و  تهیه  که  دارد  کامل  وضاحت 

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.« با این حال، اخیرا وزارت مالیه، 

اعالم کرده است که یک سان سازی حقوق کارمندان 

تحلیل  و  مالی  امکانات  درنظرداشت  بدون  دولتی 

این وزارت، گفته  عملی مالی، قابل تطبیق نیست. 

است که به اساس هدایت مقام ریاست جمهوری، به 

کمیته ی مشرتکی وظیفه داده شده که امکان پذیری 

زمینه ی  در  و  کرده  ارزیابی  را  حقوق  افزایش  طرح 

پیشنهادات  نیاز،  مورد  منابع  تدارک  و  تشخیص 

عملی اش را به نشست کابینه ارایه کند.

به  مجلس،  منایندگان  از  شامری  حال،  این  با 

از دالیلی که  روزنامه ی صبح کابل می گویند، یکی 

مجلس  این  سوی  از   ۱۴۰۰ مالی  سال  بودجه ی 

نفت،  مافیای  که  است  این  منی شود،  تصویب 

و  گرفته  گروگان  را   ۱۴۰۰ مالی  بودجه ی  سند 

و  دفاع  وزارت های  نفت  قراردادهای  منی خواهند، 

داخله ی افغانستان، شامل این بودجه شود.

باقی  در  را  نفع شان  نفت  مافیای  آن ها،  گفته ی  به 

نیروهای  این قراردادها به دست »فرماندهی  ماندن 

مشرتک انتقال برای افغانستان« می دانند.

نیمی از جمعیت افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند

محمدامین احمدی: طالبان قصد دارند بدون برقراری آتش بس، زندانیان خود را آزاد کینند
هیئـت  عضـو  احمـدی،  محمدامیـن 

گـروه  از  افغانسـتان،  دولـت  گفت وگوکننـده ی 

طالبان خواسـته اسـت کـه اصول عدالـت و انصاف 

شـود. برقـرار  افغانسـتان  در  صلـح  تـا  بپذیـرد  را 

در  جـدی(،   ۳۰( سه شـنبه  روز  احمـدی،  آقـای 

برگـه ی فیسـبوکش نوشـت کـه در روزهـای اخیـر، 

گـروه طالبـان بـه ایـن فکـر می کنـد که بـدون قطع 

جنـگ و برقـراری آتش بـس، آزادی زندانیـان خود را 

توسـط امریـکا عملـی کنـد و همچنـان بـدون توجه 

بـه خواسـت عمومـی بـه قطـع جنـگ، بـه جنـگ و 

»نـاب  نظـام  تـا تشـکیل  نـام جهـاد  زیـر  خشـونت 

اسـالمی« ادامـه دهـد.

بـه گفتـه ی او، گـروه طالبـان در میان ایـن دو آرزو، 

متایـل بـه گفت وگوی جـدی و اصولی روی مسـائل 

مهـم بـا جانب دولـت افغانسـتان ندارد.

آقـای احمـدی تاکیـد کرده اسـت که گـروه طالبان 

بـه صلـح عادالنه و همه شـمول منی اندیشـد و فقط 

بـه فکـر برآورده شـدن  آرزوهایـش اسـت. او افـزوده 

اسـت: »جانـب جمهـوری، خواسـت نخسـت اش به 

پیـروی از خواسـت عمومـی آتش بـس اسـت و آماده 

اسـت راجـع بـه متـام خواسـته های طالبـان بحـث 

جنـگ  کـه  اسـت  معتقـد  جمهـوری  جانـب  کنـد. 

چرخـه ی  بلکـه  نیسـت؛  جهـاد  طالبـان،  کنونـی 

باطل قتل و کشـتار مسـلامنان بـوده و حرام قطعی 

اسـت و آمـاده اسـت در گفت وگـو بـا جانـب مقابل، 

ایـن حقیقـت دینـی را بـه اثبات برسـاند.«

پیـش،  روز   ۱۰ حـدود  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

دومیـن دور گفت وگوهـای صلـح در قطـر آغاز شـد. 

گفت وگوهـا  ایـن  جریـان  از  جزییاتـی  اکنـون  تـا 

منتـرش نشـده اسـت.

خبرهای داخلی



چهار شنبه         1 دلو  1399سال دوم        شماره    302 
www.subhekabul.com 8

اشتراک در روزنامه

به بقا معنا  تاریخ، زاده ی جنگ است؛ جنگ، یعنی جنایت؛ جنایتی که 

می دهد. برای دوام آوردن، باید هجوم برد و سهمت را گرفت؛ سهمی که 

زنده  موجود  میلیاردها  روزانه  شود.  توجیه  و  بیابد  افزایش  می تواند 

می میرند تا زندگی میلیاردها موجود زنده ی دیگر تأمین شود. فقط توجیه 

بوی  دیگر  و  می شود  عادی  جنایت ها،  و  جنگ ها  از  برخی  که  بقاست 

جنایت منی دهد. 

درخت، از سهم علف می خورد و انسان از سهم همه چیز. این، پارادایم 

تا  دارد  توجیه  برای  بهرتی  راه  می برد،  بیش تری  سهم  آن که  و  بقاست 

جنگش را مقدس بشامرد. به میدانی فکر کنید که دو طرف، با شعار خدا 

و وطن می جنگند؛ به جنگ افغانستان! 

طالب.  رسباز  هم  و  می جنگد  ارزش هایی  حفظ  برای  ارتش  رسباز  هم 

این که این ارزش ها،  کدام بر دیگری می چربد، بستگی تعداد افرادی دارد 

که از آن پشتیبانی می کنند. امروز که دولت افغانستان در موقعیت دادن 

سهم به طالبان قرار گرفته، به این معناست که پشتیبانی از آن چه طالبان 

می خواهند با جنگ به دست بیاورند، بین مردم افزایش یافته.

 جنگ، جنگ است و تفکیک جنگ خوب از بد، ناممکن یا در حد توجیه 

است. تفاوت موجود، رویکرد جنگی است که مثال در جنگ افغانستان، 

طالبان، به عنوان بانیان ارزش های بومی، رویکرد بومی تر نسبت به جنگ 

دارند و دولت که بانی ارزش های جدید است، رویکرد مهارشده تری دارد. 

بروزترین کشورهای جهان به لحاظ فکری-اقتصادی، آسان ترین قوانین در 

مورد مجازات را دارند و بومی ترین کشورها، سخت ترین قوانین را؛ این، 

یعنی مناسبات جدید و قدیم، بر نحوه ی عمل کرد جنگی رسبازان تأثیرش 

را می گذارد.

است؛  فکری-اقتصادی  به لحاظ  کشورها  بومی ترین  از  یکی  افغانستان، 

کشوری که در آن، مناسبات اقتصادی درصد باالیی از مردم، هنوز به زمین 

گره خورده و مناسبات فکری، به ارزش هایی که توان تعامل با ارزش های 

جدید را ندارد و در برخورد با ارزش های جدید، با هامن روش بومی عمل 

می کند؛ روشی که از ارزش های بومی آموخته است. 

آن چه طالبان می کنند، آمیزه ای است از ارزش های بومی و آیینی که هر 

دو به هم گره خورده اند و رسبازی را در میدان جنگ فرستاده  که به هیچ 

قانون جنگی  پذیرفته ای، پایبند نیست؛ چون، خودش را در آیینه ی امروز 

برای  نیست.  ممکن  برایش  است،  جنگ  قانون  آن چه  درک  و  منی بیند 

همین وسط شهر منفجر می شود و خون ریزی به راه می اندازد؛ خون ریزی، 

با خوی بومی که به هیچ کسی رحم منی کند و پیر و جوان منی شناسد.

سادگی  به  که  نیست  چیزی  می سازد،  طالب  رسباز  که  بومی گرایی  ای 

دهد؛  نشان  واکنش  و  شود  داده  قلقلک  استخباراتی  گروه های  توسط 

این بخشی از پاردایم ذهنی مردم است که در سطوح مختلف، خودش 

را نشان می دهد. بارها در برنامه های تلویزیونی، شاهد درگیری فیزیکی 

درگیری  منایندگان،  مجلس  در  بوده ایم،  دولتی  مقامات  و  کارشناسان 

منایندگی  نفر  هزار  چند  از  کدام،  هر  که  را  مردم  منایندگان  فیزیکی 

به  مناینده ای  چنین  کسانی که  رابطه ی  منی توان،  دیده ایم.   می کنند، 

پارملان فرستاده اند را نادیده گرفت. 

مردمی که در خیابان می جنگند، در خانه می جنگند، در اداره می جنگند 

از آن نگه داری کنند، نیز می جنگند. با چنین مردمی،  با قانونی باید  و 

مگر  هست؟  متامی  را  جنگ  مگر  شود.  متام  جنگ  است  ممکن  مگر 

زندگی، در هر حالت جنگ نیست؟ مگر انسان روزانه میلیون ها حیوان را 

برای بقای خودش سالخی منی کند؟

انسان ها، به میزانی که تن به ارزش های جدید می دهند، تصور می شود 

که اهلی تر می شوند؛ اهلی تر از آن  جهت که سازوکار نربِد بقا، رویکردهای 

عمل  آزادانه تر  آن  در  انسان،  گویا  و  می گیرد  به خود  مساملت آمیزتری 

می کند. 

برای  جمعی،  زندگی  و  است  جمعی  زندگی  شکل گیری  مخل  آزادی که 

این که بتواند ادامه اش را بدهد، مکلف به پذیرش آن به عنوان ارزش شده 

است؛ ارزشی که پشتوانه ی قانونی دارد و دولت  که پیش برنده ی زندگی 

جمعی است، وابسته به آن چه اکرثیت می خواهند، عمل می کند.

 آن چه سازوکار یک دولت را در جهان امروز معنا می کند، چیزی جز آن چه 

نیست که از سوی اکرثیت پشتیبانی می شود. برای همین، شعار خدا و 

وطِن رسبازان ارتش در میدان نربد، برای آدم های بیش تری مقدس است 

زیادی  عده ی  کم تری؛ چون، ظاهرا  آدم های  برای  و شعار رسباز طالب، 

طالبان  به رویکرد  ندارند  دوست  بومی،  ارزش های  حفظ  برای  مردم،  از 

دچار  را  بومی  ارزش های  به  آنان  نگاه  نوع  تاریخی،  وضعیت  و  بپیوندند 

»تردید« کرده است.

ارزش های  پذیرش  آن چه  که  دهم  توضیح  تا  گرفتم  ناخن  بین  را  تردید   

مدرن را ممکن ساخته است، بیش تر شبیه حباب است و هر لحظه، ممکن 

است به واکنشی متوسل شود که طالبان متوسل شده اند. آن  چه فرخنده 

را وسط کابل به آتش کشید، شکست این حباب بود که به شورش مردم 

همه ی  گرفت.  مردم  از  را  مجازات  قوانین  مورد  در  تأمل  توان  و  انجامید 

مبیرد،  آن گونه  و  مبیرد  باید  فرخنده  می کردند  فکر  روز  آن  آدم هایی که 

می فهمیدند که در قوانین، مجازاتی برای او در نظر گرفته شده است اما؛ 

پارادایم ذهنی آنان، توان تأمل در مورد چیزی به نام قانون را نداشت.

دو،  هر  و  بیانجامد  طالبان  و  دولت  به صلح  قطر،  گفت وگوهای  شاید 

برای بقا، مجبور شوند تن به گذشت از خطوطی بدهند که دو دهه شد، 

هنوز  امکان  یک  به عنوان  جنگ،  بسرت  اما؛  جنگیده اند،  آن  حفظ  برای 

تجربه ی  بدون  دیروز  و  امروز  زندگی  تقابل  و  است  پهن  افغانستان  در 

تاریخی، زمینه ی جنگ را تازه نگه  می دارد. برای عبور از جنگ که بخشی 

است؛  تاریخی  تجربه ی  به  نیاز  آن،  ادامه دهنده ی  و  بقاست  سازوکار  از 

به آنان  و  دهد  تغییر  را  مردم  ذهنی  خشونت محور  پاردایم  که  تجربه ای 

بفهامند که آن چه را می خواهند، حتمی نیست که از راه خشونت به دست 

بیاورند و باید با ارزش هایی که با اقبال  جمعی بیش تری روبه رو می شود، 

مدارا داشته باشند. 

با گلوله به دنبال قبوالندن ارزش هایش بر دیگران  تفاوتی بین طالبی که 

مجلس  در  به دیگری،  حرفش  قبوالندن  برای  پارملانی که  وکیل  و  است 

منایندگان متوسل به مشت و بوتل می شود نیست؛ جز این که، طالب در 

نقش رسباز است و رسباز باید بجنگد، اما؛ ایشان مناینده ی مردم استند و 

باید با حرف بجنگند نه با مشت و بوتل. 

آن چه افغانستان را به صلح می رساند، نه پیامن صلح که رفتار صلح آمیز 

است؛ این که هر انسان و گروهی، متعهد شود که برای رسیدن به حقش، 

که  می کند  تالش  راه هایی  از  و  می جنگد  مالیمت  با  که  خشونت  با  نه 

دیگر  یا  طالبان  تنها  افغانستان،  مشکل  نینجامد.  دیگری  به نابودی 

گروه های تروریستی نیست؛ ظرفیتی که از اندیشه ی تروریستی آماده  است 

برای به کرسی نشاندن حرف خودش، هر نوع خشونتی را به خرج  می دهد 

تا ثابت کند حق به جانب است.

 کافی ست، رسی به کمنت های مخاطبان زیر پست های مقامات دولتی 

یا برخی از خربها و گزارش های رسانه ای بزنید تا باور کنید که خشونت 

چقدر در نهاد ما نهادینه شده است. برای عبور از نهادینه شدگی خشونت، 

نیاز به مترین برای خشونت  نورزیدن است. انسان افغانستانی هر روز باید 

و  بداند  را درست  او  درسِت  نیست  مکلف  که کسی  بگوید   برای خودش 

غلط او را غلط؛ شاید این یادآوری را باور کرد و رساغ هر گروهی را با دندان 

نگرفت.

www.1sada.com 	 ایستگاه	خبری	افغانستان	

یک سالشش ماهاشتراک کینندگان

8000 افغانی4500 افغانیدفترها و سازمان های داخلی 

4500 افغانی2500 افغانیدانش جویان و خانواده ها 

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

صلـح      پشـت     ميــز     جنــگ    خیـابـان    را      
تمام      نمی کـند

بومی گرایی  ای که سرباز طالب می سازد، 
چیزی نیست که به سادگی توسط 

گروه های استخباراتی قلقلک داده شود 
و واکینش نشان دهد؛ این بخشی از 

پاردایم ذهنی مردم است که در سطوح 
مختلف، خودش را نشان می دهد. بارها 
در برنامه های تلویزیونی، شاهد درگیری 

فیزیکی کارشناسان و مقامات دولتی 
بوده ایم، در مجلس نمایندگان، درگیری 

فیزیکی نمایندگان مردم را که هر کدام، 
از چند هزار نفر نمایندگی می کینند، 

دیده ایم.

تحلیل

زاهد مصطفا

Year 02 Issue 302, Wednesday Jan 20, 2021

قـــــاب
نثار آژیر
عــــکاس Nesar.azheer123@gmail.com

در روستاها و شهرها، غم نان »کودکی« را از میلیون ها کودک افغانستانی گرفته است. کار با اسب شغل تازه ای ست 
که کودکان کار در تپه های کابل، مشغول  آن هستند. 

موقعیت-تپه نادر خان، کابل افغانستان


