چهارشنبه 1دلو 1399

3

6

www.subhekabul.com

اگر مردی
اجازهداری
اینجا خاک شوی!

سالدوم شماره 302

زم ــان ت ــرک
افغـانـست ــان

در اینجا فاطمه را با لبخندی
بزرگ بر روی صورتش...

در حالی طرفداران دونالد ترامپ-ر�ییس
جمهوری فعلی امریکا -در اعتراض اعالم نتیجهی
انتخابات ،به قصر �کنگره یورش بردند ،نزدیک...
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بررسیحقوق
مظنون،متهم
و مجرم
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افغانستان و جنگ
بدون استراتژی
مدون امنیتی

گزک در ولسوالی «بتخاک» در  ۳۰کیلومتری شهر کابل موقعیت دارد .شهرداری کابل حدود
 ۲۰۰۰جریب زمین را در این منطقه برای انبار زبالههای شهر کابل اختصاص داده است.
مظنون ،متهم و مجرم در مراحل
کشف ،تحقیق ،محاکمه و پس از آن
از حقوقی برخوردارند که در قانون
اساسی ،قانون اجراآت جزایی و سایر
قوانین ،پیشبینی شده است .در
افغانستان اما به این حقوق قانونی
آنها توجه چندانی منیشود.
در سوی دیگر ،مجریان قانون نیز
آنطور که شایسته و الزم است ،حقوق
مجرم را رعایت و اجرا منیکنند.
حقوقی که قانون برای مظنون ،متهم
و مجرم قایل شده ،بهطور وسیعی
نقض میشود؛ اما آنچه بسیاری
از افراد منیدانند ،جزییات و حتا
کلیات قوانین افغانستان درباره حقوق
مظنون و متهم در مرحله بازداشت،
تحقیق ،محاکمه و پس از آن است.
دانسنت این قوانین اگرچه به این
معنی نیست که بازجو-مستنطق،-
ماموران پولیس و دادستانها را
وادار به اجرای آن کند اما؛ آگاهی از
این حقوق ،برای همه رضوری است.
زمانی که ماموران قضایی ،امنی و
عدلی بدانند که متهم از حقوق خود
آگاه است ،این احتامل وجود دارد که
به دلیل نگرانی از شکایت بعدی ،در
نقض حقوق متهم احتیاط بیشرتی
بهخرج دهند.
متهم ،با دانسنت حقوق خود،
بهرت میتواند در موارد تهدیدها و
فریبهای ماموران امنیتی و قضایی
مقاومت کند...
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بخش دوم
تدوین اسرتاتژی امنیتی و
وابستگی متقابل افغانستان با
جهان
آنگونه که در مباحث قبلی به آن
اشاره کردیم ،افغانستان با جهان
در سه حوزه مهم وابستگی متقابل
امنیتی دارد :تروریزم ،افراطگرایی و
مواد مخدر.
این وابستگی متقابل چندجانبه،
جهان را در امر مبارزه مشرتک
در کنار مردم افغانستان مکلف
میسازد؛ اما مکلفیت جامعه جهانی
در باب همکاری با مردم افغانستان
یک سلسله وجایب را متوجه حکومت
و مردم افغانستان میسازد.
عدم متکین حکومت افغانستان به
وجایب محوله...

گزک در ولسوالی «بتخاک» در  ۳۰کیلومتری شهر کابل
موقعیت دارد .شهرداری کابل حدود  ۲۰۰۰جریب زمین را در
این منطقه برای انبار زبالههای شهر کابل اختصاص داده است.
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نیمی از جمعیت
افغانستان به کمکهای
بشر دوستانه نیاز دارند
سازمان بینالمللی حمایت از
کودکان ،گزارش داده...
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پایهی ناقص جمهور یت؛

انتخاباتهایی که دیگر ارزشی ندارند
در شرایطی که حکومت افغانستان چندین کار نیم ه تمامشده
دارد ،برگزاری انتخاباتهای پارلمانی غزنی ،شوراهای والیتی،
شوراهای ولسوالیها و...

کونړ کې د سیمه ییزې
اردو سرتېرو د وفادارۍ
لوړه وکړه

کونړ کې د سیمه ییزې اردو  ۱۸۰رستېرو
د وفادارۍ لوړه وکړه .دا رستیري د ۲۰۱
سېالب قل اردو په چوکاټ...

جهـان

پيـرتر ین ر ییسجمهور تار یخ امر یکا به کاخ سفـید میر ود
امروز چهلوششمین رییسجمهور امریکا ،مراسم
تحلیف خود را در پایتخت این کشور برگزار میکند.
مراسم تحلیف در پارک نشنل مال در مقابل ساختامن
کنگر ه برگزار میشود و پس از اجرای سوگند ،جو بایدن
و کامال هریس با همراهی گاردهای ویژه به سوی کاخ
سفید میروند.
مراسم تحلیف جو بایدن در حالی برگزار میشود که
شهر واشنگنت ،این روزها ،شبیه یک «پایگاه نظامی»
شده است که بیش از  25هزار نظامی ،امنیت این
مراسم را میگیرند .پس از اجرای مراسم سوگند ،جو
بایدن با معاونش کامال هریس ،رسام وارد کاخ سفید
شده و قدرت را بهدست میگیرد.
مراسم تحلیف جو بایدن ،متفاوتتر از مراس م تحلیف
رییسجمهورهای پیشین برگزار میشود .تعداد
رشکتکنندگان که پیش از این به بیش از  200هزار نفر
میرسید ،در مراسم تحلیف دور اول ریاستجمهوری
بارک اوباما این تعداد به دو میلیون نفر رسیده بود .این
بار اما؛ قرار است مراسم تحلیف با حضور  1000نفر
برگزار شود.
بر اساس سنتی که در امریکا حاکم است ،رییسجمهور

پیشین قدرت را به جانشین خود واگذار میکند اما؛
دونالد ترامپ در مراسم تحلیف جو بایدن اشرتاک
منیکند و بر اساس گزارشها ،او کاخ سفید را پیش از
رشوع مراسم تحلیف ترک خواهد کرد.
این نخستینبار نیست که چنین اتفاقی میافتد؛ جان
آدامز و پرسش جان کویسنسی و اندرو جانسون ،بیش از
 150سال پیش نیز در تحلیف جانشینانشان اشرتاک
نکرده بودند.
مراسم تحلیف جو بایدن ،در زیر سایهی تهدیدها برگزار
میشود و برای تامین امنیت این مراسم  25هزار نظامی

که نسبت به سالهای گذشته دو و نیم برابر بیشرت
است ،گامشته شده اند.
پولیس فدرال امریکا یا اف بیای ،پیش از این گفته بود
که سوابق این نظامیان بررسی شده تا شاهد یک تهدید
بالقوهی داخلی نباشیم.
این تهدید پس از آن افزایش یافت که در حمله به
کنگرهی امریکا در ششم جنوری چند نظامی بازنشسته
و مامور پولیس نیز حضور داشتند.
در ششم جنوری ،صدها تن از هواداران دونالد ترامپ
بر ساختامن کنگرهی امریکا هجوم بردند که در نتیجه،
چهار مهاجم و یک پولیس کنگره کشته شدند.
قرار است در این مراسم ،جو بایدن برخی از فرمانهای
دونالد ترامپ را لغو و فرمانهای رضوری دیگر را صادر
کند.
لغو فرمان ممنوعیت سفر شهروندان شامری از
کشورهای اسالمی به امریکا ،پیوسنت به پیامن اقلیمی
پاریس ،پوشیدن اجباری ماسک در ادارات دولتی،
متدید مدت پرداخت وام دانشجویان و متوقف کردن
فروش زودهنگام منازل از سوی بانکها ،اقدامهایی
است که جو بایدن پس از ادای سوگند ،آن را به اجرا

میگذارد.
در مراسم تحلیف جو بایدن ،چه کسانی رشکت
میکنند؟
قرار است مایک پنس ،معاون دونالد ترامپ ،جورج
بوش ،بارک اوباما و بیل کلینتون ،رییسجمهورهای
پیشین امریکا همراه با همرسانشان-لورا بوش ،هیالری
کلینتون و میشل اوباما -رشکت کنند.
در این مراسم ،لیدی گاگا و جنیفر لوپز ،دو هرنمند
رسشناس امریکایی میخوانند .قرار است لیدی گاگا
که یکی از حامیان رسسخت جو بایدن است و در
کارزارهای انتخاباتی او حضور فعال داشت ،رسود ملی
امریکا را اجراکند و جنیفر لوپز نیز آواز بخواند.
همچنان تام هامکس ،جان بون جووی ،دمی لواتو و
جاستین تیمربلیک ،در این مراسم اجرا میکنند که به
گونهی زنده از رسانهها نرش میشود.
آماندا گورمن که نخستین شاعر برندهی جایزهی ملی
امریکا است ،در این مراسم شعر میخواند.
این خانم  22ساله که مانند جو بایدن بر مشکل لکنت
زبان خود در دوران کودکی غلبه کرده است ،از رشتهی
جامعهشناسی دانشگاه هاروارد فارغ شده است.
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سرمقاله

گرسنـگی همطـرف
طالبـان اسـت
کریس نیامندی ،مدیر بخش افغانستان سازمان
بیناملللی حامیت از کودکان ،گفته است که شهروندان
افغانستان از جنگ ،خشونت ،فقر و بحران ناشی از
ویروس کرونا رنج میبرند.
سازمان بیناملللی حامیت از کودکان ،گزارش داده
است که  ۱۸٫۴میلیون نفر در افغانستان به شمول
 ۹٫۷میلیون کودک ،به کمکهای فوری برشدوستانه
نیاز دارند .این تعداد از نیازمندان کشور به کمکهای
فوری ،هیچتفاوتی با حاالت جنگی در جهان ندارد که
در نتیجهی آن ،مردم کشوری ،بدون دسرتسی بهغذا و
نیازهای اولیه ،تلف میشوند.
کنرتل چنین وضعیتی در صورت نبود امنیت و ادامهی
جنگ غیر ممکن است؛ در گزارش نیز آمده است که
«این یک وضعیت بد است و نیاز بهتوجه فوری جامعهی
جهانی دارد .اگر جنگ متوقف نشود ،مشکالت مردم
افغانستان افزایش خواهد یافت .این وضعیت بهویژه
برای کودکان بسیار سخت است که اکرثشان چیزی جز
خشونت را منیشناسند».
این یافتهها درست در زمانی صورت گرفته که
گفتوگوهای صلح بدون هیچ دستآورد امنیتی برای
مردم ،ادامه یافته است .این گفتوگوها ،برعکس
چیزیکه میخواستیم ،متام چالشهای موجود بر
رس راه طالبان را برداشت و زمینهای شد تا بتوانند
نیروهایشان را افزایش داده و در نهایت جنگی را در
بدهند که امروز ،مردم افغانستان را بهرسحد مرگ از
گرسنگی -درکنار کشتار علنی -رسانده است.
در بحبوحه جنگ ،حرف از صلح میتوانست
امیدوارکننده باشد اما؛ اکنون همهچیز چنان زود
برعکس شد که میتوان گفت؛ در بحبوحه صلح ،جنگ
همهچیز را نابود کرده است .بهتازگی ،یکی از اعضای
هیئت گفتوگوکنندهی حکومت در قطر ،نوشته است
که طالبان میخواهند بدون برقراری آتشبس ،دیگر
زندانیانشان را نیز آزاد کنند.
محمد امین احمدی ،روز سهشنبه ( ۳۰جدی) ،در
برگهی فیسبوکش نوشت که در روزهای اخیر ،گروه
طالبان بهاین فکر میکند که بدون قطع جنگ و
برقراری آتشبس ،آزادی زندانیان خود را توسط امریکا
عملی کند و همچنان بدون توجه بهخواست عمومی
بهقطع جنگ ،بهخشونت زیر نام جهاد تا تشکیل نظام
«ناب اسالمی» ادامه دهد.
حاالکه طالبان میلی بهآتشبس ندارند و آن را اعضای
هیئت گفتوگوکننده نیز اذعان داشتند ،گفتوگوی
حکومت با آنان نیز معقول نیست .باید روشن شود که
حکومت از ادامهی گفتوگوها ،چه میخواهد.
بهنظر میرسد یکی از امیدواریهای حکومت ،بهرشوع
کار جو بایدن در کاخ سفید است؛ با اینکه خروج
نیروهای امریکایی از افغانستان ،مطابق با توافقنامهی
امریکا و طالبان اجرا شد و بایدن نیز هیچ واکنشی
نشان نداد ،حکومت هنوز هم ،بهامید واهی خود ادامه
میدهد.
ادامهی گفتوگو با طالبان ،جنگ را در کشور شدت
خواهد داد و نیازمندیهای مردم نیز بیشتر میشود؛
اگر واقعبینانه بهجنگ نگاه کنیم ،رشد فقر و گرسنگی
نیز بهنفع طالبان و رسبازگیری آنان خواهد انجامید.
اکنونکه در والیات کشور ،نیروهای طالبان افزایش
یافته است ،یکی از دالیل آن ،استفادهی سوء آنان از فقر
مردم است .جنگ در افغانستان ،بهدلیل نبود زمینههای
شغلی و رسیدگی دولت ،رفتهرفته ،جای بسیاری از
شغلها را پر کرده است.
نگاه بهجنگ بهعنوان یک شغل ،هم در میان کشورهای
همسایه ،رشدیافته و استفادهی ابزاری آنان را از مردم
کشور بهوجود آورده است و هم ،در میان گروههای
تروریستی چنین فرصتی را خلق کرده است.
حکومت ،بیش از همه ،مقرص است زیرا با بیکفایتی
متام بهجای تصمیم قاطع در مورد طالبان و دیگر
گروههای تروریستی ،سیاستهای ناکارآمدی را پیش
گرفته و این ،رویکرد ،از هر جانب ،بهنفع آنان متام شده
ت نهادهای دولتی
است؛ با رشایط سخت امنیتی ،فعالی 
و بیناملللی نیز با چالش روبهرو است و هر روز بیشرت
میشود.
رشد فقر و گرسنگی در افغانستان در حالی است که
بهگفته سازمان بیناملللی حامیت از کودکان ،کمکهای
بیناملللی به افغانستان ،بهگونهی نگرانکنندهای
کاهش یافته است .بهگفتهی این سازمان ،در نشست
بیناملللیای که نوامرب سال گذشتهی میالدی برگزار
شد ،با توجه بهبحران ناشی از شیوع ویروس کرونا در این
کشور ،کمکهای انجامشده به قدر کافی نبوده است.
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پـایـهی ناقـص جمهـور یـت؛

انتخاباتهایی که دیگر ارزشی ندارند
عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر

در رشایطی که حکومت افغانستان چندین کار نیم ه
متامشده دارد ،برگزاری انتخاباتهای پارملانی غزنی،
شوراهای والیتی ،شوراهای ولسوالیها و شهرداریها
نیز بهآن افزوده شده است.
افزون بر پیشبرد روند صلح با طالبان ،بهتازگی
حکومت افغانستان ،اعالم آمادگی کرده که تسهیالت
الزم برای برگزاری چهار انتخابات در تابستان سال
آیندهی خورشیدی فراهم میکند .رییسجمهور
غنی ،روز یکشنبه ( 28جدی) ،در دیدار با اعضای
کمیسیون مستقل انتخابات ،گفته است که او و سایر
همکارانش در حکومت ،بهاصل انتخابات متعهداند و
از از همینرو ،تسهیالت الزم را در راستای برگزاری
چهار انتخابات پیشرو فراهم خواهد کرد.
این در حالی است که حدود یک ماه پیش ،حوا علم
نورستانی ،رییس این کمیسیون ،بهحکومت پیشنهاد
داده بود که انتخابات پارملانی والیت غزنی ،شورای
والیتی و شامری از شهرداریها در ماه میزان سال
آیندهی خورشیدی برگزار شود.
پس از آن ،گفته میشود که کمیسیون انتخابات،
طرحی را در مورد چگونگی برگزاری انتخاباتهای
پیشرو بهریاستجمهوری فرستاده است .رییسجمهور
غنی در نشستی که دو روز پیش با روسای کمیسیون
داشت ،گفت« :بهخاطر تعقیب عملی این طرحها و
برنامهها ،با وزارتها و ادارههای دخیل ،نشستهای
نوبتی دوامدار انجام میشود».
خواستیم در مورد طرح تازهی کمیسیون انتخابات،
برای برگزاری انتخابات پارملانی غزنی و سه انتخابات
دیگر معلومات بگیریم اما؛ موفق بهاین کار نشدیم.
ظاهرا حکومت نیز با طرح کمیسیون انتخابات،
موافقت کرده و بر فراهمسازی امکانات برای برگزاری
انتخابات تأکید کرده است.
در حالیکه دو روز پیش ،رییسجمهور غنی ،وعدهی
محکم داده بود که تسهیالت الزم برای برگزاری چهار
انتخابات را فراهم میکند اما؛ روز سهشنبه (30
جدی) ،امرالله صالح ،معاون اول او ،میگوید که قرار
است بهخاطر تحکیم پایههای جمهوریت ،یکی از چهار
انتخابات برگزار شود.
آقای صالح ،گفته است« :هرچند آرزو داریم چهار
انتخابات برگزار شود اما؛ اگر بهدلیل مشکالت
لوژستیکی نتوانیم همه را برگزار کنیم ،یک و یا دو تا را
حتمی برگزار خواهیم کرد».
با اینحال ،امرالله صالح گفته است که مسئولیت
تهیهی گزارش در مورد حوزهبندی برای انتخابات
شوراهای والیتی و هامهنگی با سازمانها و
نهادهای جهانی بهویژه سازمان ملل متحد ،بهمنظور
مشخصشدن درسهایی از انتخابات گذشته و

اینکه در انتخابات پیشرو چه نوع همکاری با دولت
افغانستان خواهند داشت ،نیز بهدوش او گذاشته
شود.
این در حالی است که همین اکنون نیز آقای صالح،
افزون بر این که معاون رییس جمهور است ،چندین
مسئولیت دیگر از جمله تأمین امنیت شهر کابل را
بهعهده دارد که به باور عموم ،در هیچ یک موفق نبوده
است.
از این مسأله که بگذریم ،هر انتخاباتیکه برگزار
میشود ،الزمههایی نیز دارد که در عدم موجودیت
آن ،بخشی بزرگ از مردم از رشکت در انتخابات محروم
میشوند و یا اینکه هیچ رشکت منیکنند.
امنیت از جدیترین الزمههای برگزاری هر انتخابات
است .چنانچه شاهد بودیم ،انتخابات پارملانی غزنی،
انتخاباتهای شوراهای والیتی و ولسوالی نیز بهدلیل
نبود امنیت ،برگزار نشد .در رشایط حارض نیز امنیت
الزم برای برگزاری انتخابات وجود دارد ،زیرا در بسیاری
از والیتها ،همهروزه طالبان فعالیتهای روزمره را
برهم میزنند.
طالبان همهروزه دهها رسباز امنیتی را در والیتهای
مختلف بهگلوله میبندند و افزون بر آن دهها غیرنظامی
نیز در نتیجهی حملههای تروریستی این گروه ،قربانی
میشوند.

امنیت از جدیترین لازمههای
برگزاری هر انتخابات است.
چنانچه شاهد بودیم ،انتخابات
پارلمانی غزنی ،انتخاباتهای
شوراهای ولایتی و ولسوالی نیز
بهدلیل نبود امنیت ،برگزار نشد.
در شرایط حاضر نیز امنیت لازم
برای برگزاری انتخابات وجود
دارد ،زیرا در بسیاری از ولایتها،
همهروزه طالبان فعالیتهای
روزمره را برهم میزنند.
شامری از نهادهای ناظر انتخابات نیز ،تأکید میکنند
که برگزاری انتخابات در چنین زمانی ،عاقالنه و
امکانپذیر نیست .چنانچه پیشرت اشاره شد ،هیئت
گفتوگوکنندهی دولت افغانستان رسگرم گفتوگو با
طالبان است تا بهجنگ چندین ده ه پایان دادهشود.
نهادهای ناظر انتخابات به این باورند که هزینههای
سنگینی برای به نتیجهرسیدن این روند پرداخته شده
است و نباید صلح قربانی انتخاباتی شود که شهروندان
نیز به آن اهمیتی منیدهند.
برگزاری انتخابات نباید سیاسی شود
با آنکه نهادهای ناظر انتخابات ،میگویند که برگزاری

انتخابات پارملانی در غزنی و سه انتخابات دیگر
حتمی است اما؛ تأکید میکنند که باید میکانیزم
درست و اساسی برای آن در نظر گرفته شود و رشایط
برگزاری آن ،مطابق رشایط امنیتی باشد تا اینکه یک
روند قربانی روند دیگر نشود.
صغرا سعادت ،سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف
افغانستان (تیفا) ،در صحبت با روزنامهی صبح کابل،
میگوید که حکومت افغانستان بحثهای سیاسی
را بر بحث تخنیکی انتخابات ارجحیت داده و از
همینرو ،برگزاری انتخابات در این رشایط یک تصمیم
سیاسی است.
بانو سعادت میگوید« :کمیسیون انتخابات برای هیچ
یک از پرسشها جوابی ندارد .وقتی حوزهبندی غزنی
مطرح میشود ،کمیسیون جوابی ندارد .اصلن منطقی
برای این مسأله وجود ندارد .کمیسیون انتخابات
فعلی واقعا ظرفیت برگزاری و حل مشکالت انتخابات
را ندارد».
او پیشنهاد میکند که ابتدا باید روند صلح افغانستان
بهنتیجه برسد ،تا شهروندان آرامشخاطر پیدا
کنند و در چنین پروسهی رسنوشتسازی رشکت
کنند«.تصمیمگیری برای برگزاری انتخابات غزنی،
بدون بهنتیجهرسیدن صلح ،ممکن است که صلح را
رضبه بزند .باتوجه بهبهای سنگینیکه برای صلح
پرداخت کرده /میکنیم .با این تصمیم ،ممکن همه را
بهصفر برابر کنیم .حکومت و کمیسیون انتخابات باید
دوباره فکر کنند».
به باور نهادهای ناظر انتخابات ،نباید مسأیل پیشپا
افتاده (انتخابات) ،حکومت را از مسأیل مهمی چون
صلح غافل کند.
صغرا سعادت میگوید که اگر قرار است انتخابات
برگزار شود ،باید نامزدان مصئونیت و فرصت رقابت را
داشته باشند« .نه امنیت درست است و نه مردم به
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 گفتهی او ،در اینمدت بهجای اعتامدسازی ،اعتامد
مردم نسبت به پروسههای بزرگ ملی از بین برده شده
است.
این همه در حالی است که مسئوالن کمیسیون
مستقل انتخابات ،میگویند که بحث تخنیکی و
فنی برگزاری انتخابات را آنها مدیریت میکنند
اما؛ مسئولیت تأمین امنیت انتخابات و بودجهی
برگزاری آن ،بهدوش دولت افغانستان است.
گفتنی است که بر اساس پیشنویس ابتدایی که از
سوی کمیسیون مستقل انتخابات ساخته شده ،حدود
 ۱۹میلیون دالر برای برگزاری انتخابات پارملانی غزنی
و  ۸۰میلیون دالر برای انتخابات شوراهای والیتی و
شهرداریها ،در نظر گرفته شده است.
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افغانستان و جنگ بدون استراتژی مدون امنیتی
محمدعارفکیانی
بخش دوم
تدوین اسرتاتژی امنیتی و وابستگی متقابل
افغانستان با جهان
آنگونه که در مباحث قبلی به آن اشاره کردیم ،افغانستان
با جهان در سه حوزه مهم وابستگی متقابل امنیتی دارد:
تروریزم ،افراطگرایی و مواد مخدر.
این وابستگی متقابل چندجانبه ،جهان را در امر مبارزه
مشرتک در کنار مردم افغانستان مکلف میسازد؛
اما مکلفیت جامعه جهانی در باب همکاری با مردم
افغانستان یک سلسله وجایب را متوجه حکومت و مردم
افغانستان میسازد.
عدم متکین حکومت افغانستان به وجایب محوله
جامعه جهانی ،سبب ایجاد تزلزل و نااستواری سیاسی
و بیاعتامدی بین دولت افغانستان و جامعه جهانی
شده است .این بیاعتامدی در کنفرانس جنوا بهوضوح
مشاهده شد و همهی کمککنندهها ،کمکهای خود را
مرشوط بر ترسیع روند گفتوگوهای صلح دانستند.
اتخاذ اسرتاتژی امنیتی از رهگذر ماهیتی ،مربوط به
وضعیت امنیتی کشورها میشود .عموماً کشورها به دو
دسته تقسیم میشوند :اول؛ کشورهایی که محافظهکارند
و از وضعیت امنیتی خود راضیاند و خواهان حفظ وضع
موجود هستند .دوم؛ کشورهایی که از وضع موجود راضی
نیستند و خواهان تغییر وضع امنیتی هستند .مثال بارز
آن؛ افغانستان.
بنابراین ،هر کشوری مطابق به اقتضای امنیتی خود
متوسل به اتخاذ اسرتاتژی امنیتی میشود .با توجه به
وضعیت امنیتی منطقه ،ظهور قدرتهای تازهنفس و
نقشآفرینی این کشورها در ترتیبات امنیتی-سیاسی
منطقه و تأثیرپذیری افغانستان از جو سیاسی و امنیتی
منطقهای ،در مجموع  ۷اسرتاتژی ،موردبحث در ساحه
نظامی-امنیتی است:
 .1اسرتاتژی دفاع نظام؛
 .2اسرتاتژی دفاع شبهنظامی؛
 .3اسرتاتژی دفاع غیرنظامی یا اسرتاتژی بیطرفی؛
 .4اسرتاتژی دفاعی با نگرش بهسوی دشمن؛
 .5اسرتاتژی دفاعی با هدف حامیت از خود؛
 .6اسرتاتژی دفاعی با هدف بازدارندگی دشمن؛
 .7اسرتاتژی تهاجمی در برابر دشمن.
بر این اساس ،ما سه اسرتاتژی امنیتی را مهم شمرده و
برای جغرافیای افغانستان قابل تطبیق میدانیم:
الف) اسرتاتژی دفاع نظامی؛
ب) اسرتاتژی دفاع غیرنظامی؛
ج) اسرتاتژی بیطرفی امنیتی یا اسرتاتژی دفاع
شبهنظامی.
اسرتاتژی دفاعی نظامی ،یکی از اسرتاتژیهای مهم و

مؤثری است که مناسب رشایط کشورهای آسیبپذیری
مثل افغانستان است .مترکز اصلی این اسرتاتژی از
رهگذر ماهیتی ،نوسازی کردن نیروهای نظامی و از
لحاظ تکنالوژی عرصی جهت جایگزین کردن نیروی
انسانی است .روی دست گرفنت این اسرتاتژی ،نیازمند
رشایط خاصی است که میبایست این رشایط در مقام
عمل محقق و پیاده شود.
حکومت افغانستان با توجه به حضور سیاسی و نظامی
ناتو در کشور از یکسو و وابستگی متقابل امنیتی-
سیاسی جامعه جهانی با افغانستان از سوی دیگر،
میتواند زمینه فنآوری نظامی را فراهم کرده و رشکای
جهانی دولت را متقاعد به دادن چنین امکاناتی به
نیروهای امنیتی افغانستان سازد.
از سوی دیگر ،ایجاد بسرت مناسب در جهت فعالسازی
صنایع سالحسازی برای تولید تسلیحات موردنیاز در
داخل کشور ،اصل دیگری است که شامل شاخصهای
اساسی این اسرتاتژی میشود .مسئله دیگری که
میتواند موجب افزایش جذابیت این اسرتاتژی شود،
ایجاد زمینهها و بسرت مناسب برای رسمایهگذاری در
بخش تولید داخلی نظامی است.
افغانستان با داشنت آهن و باروت ،جغرافیای مناسبی در
بعد تولید تسلیحاتی دفاعی است .یکی از راهکارهای
مناسب برای خودکفایی نظامی در کنار مسایل یادشده،
پیوسنت افغانستان به یکی از پیامنهای نظامی منطقه

و جهان است.
افغانستان از رهگذر جغرافیایی ،در میان پنج نظام
امنیتی مهم و تأثیرگذار منطقهای قرار دارد .نفس حضور
در چنین موقعیت حساس جغرافیایی ،سبب متایل
پیامنهای مطرح امنیتی جهان در امر پذیرش افغانستان
بهعنوان عضو و ابراز عالقه برای همکاری با افغانستان
میشود .حضور سیاسی -امنیتی ناتو در افغانستان،
بیانگر این ادعا است.
بدون تردید ،رسمایهگذاری باالی برنامههای تسلیحاتی،
پول و امکانات گزافی میطلبد؛ روی این ملحوظ ،به
کشورهای مشابه افغانستان که ازلحاظ اقتصادی فقیر
هستند ،مناسبتترین روش برای تقویت سیستم دفاعی،
با درنظرداشت حساسیتهای محیطی و منطقهای،
جهت تقویت سیستم دفاعی ،با توجه به وابستگیهای
متقابل امنیتی ،پیوسنت به پیامنهای تأثیرگذار امنیتی
است.
اکنون که ناتو با در نظرداشت اقتضای امنیتی اعضای
خود ،حارض به همکاری با قوتهای دفاعی و امنیتی
افغانستان است ،این بهرتین فرصتی است که میبایست
در پرتو اسرتاتژی مدون دفاع نظامی ،از آن استفاده کرد.
مسئله دیگری که در این اسرتاتژی حایز اهمیت
دانسته میشود؛ انتقال دانش و فن تولید تسلیحات،
استفاده درست از تسلیحات و تکنالوژی در زمان جنگ
و پساجنگ ،نگهداری ،تعمیر سالح ،تجهیزات مکانیزه

اگر مردی اجازهداری اینجا خاک شوی!
مهدیهزاره در اینجا فاطمه را با لبخندی بزرگ
بر روی صورتش و چشامنی که در وقت خنده ریز می
شود میشناسند .آنقدر خوشصحبت و مهربان است
که به جرأت میتوان گفت؛ هیچ کس در این پنج سال
که مهاجر است ازش خاطرهی تلخی ندارد.
در بیرون باران طوری میبارد که گویی سدی از آسامن
شکسته باشد و فاطمه چای و کیک کوچکی را جلوی
مشرتی میگذارد و دوباره هامن لبخند بزرگ را به
مشرتیش هدیه میدهد!
من برای آمدن او عجلهای ندارم ،بهمن نگاه میکند و
با دست اشاره میکنم بهکارت ادامه بده و دوباره هامن
لبخند بزرگ روی صورتش نقش میبندد.
مهاجرت دو چیز را خوب به ما آموختانده است؛ یک
مقایسه کردن و دو صرب کردن ...از روزهای اول که
با فاطمهگل آشنا شدم ،لبخند بزرگش را رفیقانه و
بزرگمنشانه یافتم.
کمکم با گذر زمان از زندگیاش فهمیدم؛ پدر و مادرش
را در کودکی ازدست داده است و پیش کاکایش بزرگ
شده .مانند خیلی از بچههایی که در زمان جنگ بزرگ
شدند ،چیزی بهنام کودکی را تجربه نکرده است؛ بهدنیا
آمده و راه رفنت را یاد گرفته ،خوردن را ،کا ِر خانه را و
عروس شدن را ،او مثل متام دخرتان افغانستان ،طعم
زندگی را تلخ چشیده است.
چیز زیادی از شوهرش منیگوید اما؛ از دستهایش و رد
زخمی کهنه نزدیک گلویش ،حرف می زند.
به او گفته بودم اگر دوست نداری الزم نیست در این باره
حرف بزنیم او دوباره خندید اما؛ چشامنش خیس شده
بود .خنده در دهان من خشک زد و آنروز برای اولینبار

و آخرینبار باهم گریه کردیم.
هامنروز بود که گفته بود؛ من بهآن زندگی عادت کرده
بودم اما؛ دخرتم هم میتوانست عادت کند؟ و یا من
میتوانستم عادت کردن او را تحمل کنم؟
شاید اگر من هم مادر داشتم او هم منیتوانست تحمل
کردن مرا ببیند.
دست به رس دخرت  ۶سالهاش کشید که با تعجب فقط
مارا نگاه میکرد.
بین ما سهنفر انگار تنها او بود که احساس مهاجر بودن
نداشت چون خاطرهای شبیه بهما نداشت؛ برعکس
مادرش که پر بود از خاطرههای تلخ گذشته.
فاطمه گفته بود وقتی توانستم فرار کنم ،حتا یکلحظه
پشت رسم را نگاه نکردم و تصور هیچ چیزی از آینده برایم
دردناک نبود؛ مگر یک آدم چند بار میمیرد و چند بار
میترسد؟
پس از فرار یک بار دیگر ترسیدم ،آن هم وقتیکه
بهنزدیکی مرز ایران رسیده بودیم و درگیری مسلحانه
بین نظامیان و طالبان شکل گرفته بود و ما درست در
مرکز درگیری بودیم .طوریکه گلولهها از چهار اطراف ما
میگذشت و بوی باروت همهجا را گرفته بود.
برای دیگر مسافران اما؛ عادی شده بود .شاید آنها هم
اولین ترسشان را در جای دیگری تجربه کرده بودند.
چطور میشود که مردن یک انسان ،انسان دیگری را
نرنجاند؟
فاطمه میگفت :بهترکیه که رسیدیم شکل ترس ها فرق
کرده بود در اینجا برای سگها و گربهها و کبوترها غذا
بهوفور یافت میشد اما؛ ما دو روز گرسنه بودیم.
روز اول پول در جیبمان بود ،اما؛ رشمم میشد و

منیتوانستم چیزی بخرم .روز دوم رشمم کمرت شده بود،
اما؛ نه پولی مانده بود و نه زبانیکه بگویم گرسنهام و
بچهام را شیر میدهم .حتی منیدانستم که پول ما را
کسی دزدیده یا گم کردهام؛ وضعیت دیوانهای را داشتم
که از جهان بیخرب بود.
سینههایم درد میکردند ،احساس میکردم شیرم خشک
شده و جیغهای سوگند مرا بیاختیار بهرسوته خیابان
میکشانید .روی زمین نشستم و با سوگند گریه کردم؛

سینههایم درد میکردند،
احساس میکردم شیرم خشک
شده و جیغهای سو�گند مرا
بیاختیار بهسروته خیابان
میکشانید .روی زمین نشستم و
با سو�گند گریه کردم؛ یک ساعت
دو ساعت ،شاید هم بیشتر.
از دست گرسنگی و گریه هردو
بهخواب رفته بودیم تا با صدای
بیسیم و سواالتیکه مدام بهترکی
تکرار میشد ،بیدار شدیم.
یک ساعت دو ساعت ،شاید هم بیشرت .از دست گرسنگی
و گریه هردو بهخواب رفته بودیم تا با صدای بیسیم و
سواالتیکه مدام بهترکی تکرار میشد ،بیدار شدیم.
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نظامی و جنگی است.
گزارشهایی و جود دارد که جامعه جهانی از مجموع
کمکهای وعده شده به نیروهای دفاعی-امنیتی
افغانستان ،ساالنه یک میلیارد دالر را رصف تعمیر و
ترمیم وسایط و تسلیحات نظامی میکند؛ یعنی حدود
سی درصد از کمکهای جهان رصف ترمیم وسایط
نظامی میشود.
این در حالی است که هزاران واسطه نظامی زرهی و
دیگر تجهیزات جنگی را امریکاییها به بهانه نبود ظرفیت
استفاده ،به پاکستان دادند .استفاده از این اسرتاتژی
نباید موجب رقابتهای تسلیحاتی بین افغانستان و
کشورهای منطقه شود.
افغانستان در دل کشورهای امتی منطقه قرار دارد و حق
دارد که برای تقویت سیستم دفاعی خود و کاهش گراف
آسیبپذیریاش تالش و برنامهریزی کند .هامنطور که
دیگر کشورهای جهان ،داشنت سیستم دفاعی و دست
یافنت به سالح امتی را حق خود میدانند.
مزایای اسرتاتژی دفاع نظامی
 .1برخورد کنشی در قبال مسایل منازعه آفرین؛
 .2گرفنت ابتکار از دشمن و کاهش زمان اتخاذ آمادگی
برای دفع و طرد حمالت متحمل دشمن؛
 .3تقویت قوت بسیج عمومی با درنظرداشت حاکمیت
بالمنازع باالی افکار عامه؛
 .۴کاهش گراف آسیبپذیری بیرونی ،با توسل به دریافت
یارانه و کمک از پیامن متحد شده؛
 .5تسلط کامل باالی جنگ روانی.
اسرتاتژی دفاع غیرنظامی
این اسرتاتژی امنیتی را معموالً کشورها در رشایطی اتخاذ
میکنند که در محیطی استقرار داشته باشند .هرچند
این اسرتاتژی امر معقول و مؤثری برای رفع تهدیدهای
نظامی ،تلقی منیشود؛ اما تأکید این اسرتاتژی بر ابعاد
سیاسی و اقتصادی تهدیدها و چالشها است.
اگر افغانستان از رهگذر توانایی فناورانه ،به مرحلهی
خوداتکایی و خودکفایی برسد ،از مرحلهی بحران به
مرحله ثبات نزدیک میشود .اسرتاتژی دفاع غیرنظامی
میتواند یک اسرتاتژی مناسب در جهت تبدیل کردن
افغانستان به کانون تعالی و صمیمیت منطقهای باشد.
از منظر دیگر ،در این مقطع مهم ،نگاه همهی کشورها
به افغانستان ،نگاه نظامی-امنیتی به مفهوم جنگی کلمه
است .در صورت ایجاد بسرت و رشایط مناسب ،اتخاذ این
اسرتاتژی میتواند موجب تغییر نگاه جنگی کشورهای
سلطهطلب دور و نزدیک ،به نگاه اقتصادی-سیاسی به
افغانستان باشد و تقابل را به تعامل مبدل کند .پیداست
که این امر زمانی مقدور خواهد بود که کشورهای
مداخلهگر ،منافع خود را در افغانستانِ با ثبات ببینند.
بهدفرت سازمان ملل که رفتیم متام زندگیام را تعریف
کردم؛ مرتجم تکهکاغذی داد که معنایش این بود؛
میتوانی دخرتت را اینجا بزرگ کنی ،یا اگر ُمردی این
اجازه را داری که جسدت را اینجا خاک کنی!
فاطمه بهشوخی میگفت؛ آنقدر در بزرگ کردن بچهام
در اینجا تالش کردهام که زنانگی خودم را فراموش
کردم .مدت زیادی بهدخرتانی که لباسهای رنگی دارند
و بلندبلند میخندند از پشت پنجره نگاه میکنم و خودم
را تصور میکنم.
حتی بهکودکی که دست پدرومادرش را گرفته و منیداند
که مهاجرت چیست و افغانستان کجاست ،احساس
حسادت میکنم.
هنوزهم بچگیام را در کفشهای قرمز چراغدار میبینم
که از پیش چشمم رد میشود .فاطمه روبهرویم مینشیند
و رشته افکارم پاره میشود؛ پیال ه کوچک چای ترکی و
کمی کیک روی میزم میگذارد.
با او می گویم چه خرب؟
همچنان که لبخندش را هدیه میکند ،آهی کشیده،
میگوید؛ برای بار دوم پروندهام رد خورده و تنها
یکباردیگر و شش ماه ،فرصت اعرتاض دارم .چای زهر
مارم میشود ،اما؛ بهروی خودم منیآورم و با لودگی آن
یکساعت را زهر مار فاطمه منیکنم.
هرچنـد دقیقـه ،بهایـن فکـر میکنـم؛ سـازمان ملـل
چهدروغـی را بهراسـت فاطمـه ترجیـح داده اسـت و
چهکسـانی را همسـان بـا رشایـط مهاجـرت جهانـی
میپنـدارد .یـا فاطمـه بعد  ۶سـال چـه کاری میتواند در
افغانسـتان در مقـام یـک زن انجـام دهـد؟ اصلا بـا توجه
بهگذشـتهاش چقـدر شـانس بـرای زندهمانـدن دارد؟
تکلیـف سـوگند چـه میشـود؟
پرسـشهایی از ایندسـت ذهنـم را شـبیه بـاران امروز که
قصـد بنـد آمـدن نـدارد بـه رگبـار میبنـدد و مـن در راه
بـه ایـن فکـر مـی کنـم کـه ایـن شـهر بعـد لبخنـد فاطمه
چهشـکلی خواهـد شـد؟
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آقـای هامیـون ،میافزایـد کـه گـزک در نزدیکـی شـهر
کابـل اسـت و از آنجاییکـه زبالههـا در آن بـرای مدتـی
انبـار میشـود ،چالشهایـی را بـرای محیطزیسـت و
سلامت باشـندگان پایتخـت بهبـار آورده اسـت.
همچنـان انجنیـر نیکمحمـد ،میگویدکـه بایـد مـواد
عضـوی زبالههـا کـه بهنـام «طلای کثیـف» هـم یـاد
میشـود ،از مـواد غیرعضـوی جدا شـده و در کودسـازی
از آن اسـتفاده شـود .مـواد غیرعضـوی آن نیـز در
کارخانههـای بازیافـت میتوانـد بـرای بار دوم ،اسـتفاده
شـود.

روحالله طاهری
گزارشگر

از چهارراهـی پـل رسخ بهسـمت دانشـگاه ابنسـینا
مـیروم .جلوتـر از مـن ،سـه دختر و یـک پسر آراسـته
و شـیکپوش حرکـت میکننـد .در نزدیکـی چهارراهـی
دانشـگاه کابل ،متوجه میشـوم که یکـی از آن دخرتان،
قوطـی نوشـیدنیای را کـه در دسـت دارد بهسـمت
زبالهدانـی کنـار جـاده میانـدازد .قوطـی نوشـیدنی در
میـان زبالهدانـی نـه بلکـه در میـان انبوهـی از زبالـه که
در کنـار زبالهدانـی انبـار شـده اسـت ،میافتـد.
رسعتـم را بیشتـر میکنـم و بهآنهـا میرسـم؛ وقتیکـه
دلیـل کارش را میپرسـم؛ میگویـد کـه هدفـش
انداختن قوطـی در میـان زبالهدانـی بـود امـا؛ اکنـون
کـه در کنـارش افتـاده اسـت ،هـم اشـکال نـدارد ،چـون
کارمنـدان شـهرداری وظیفـه دارنـد کـه آنجـا را متیـز
کننـد .دختران بـا ایـن جملـه «بیشتر از ایـن هـم بـه
تـو مربـوط منیشـه ».از مـن جـدا میشـوند و بهراهشـان
ادامـه میدهنـد.
در چهارراهـی دانشـگاه کابـل کـه میرسـم؛ خـرواری
از زبالههـا در ایـن چهـارراه کـه از سـمت شمال
بهدانشـگاه کابـل ،از سـمت رشق بهدانشـگاه طلـوع
آفتـاب و ابنسـینا ،از سـمت غـرب بهمعـارف شـهر و
از سـمت جنـوب بـه پـل رسخ منتهـی میشـود ،انبـار
شـده اسـت .در کنـار زبالههـای انبارشـده ،زبالهدانـی
هفتمرتمکعبـهی شـهرداری و دو کراچـی و یـک
موترسـایکل زرنـج کـه پـر از زباله اسـت ،پارک شـدهاند.
شماری از کارمنـدان شـهرداری و افـرادی کـه زبالهها را
از خانههـا جمـعآوری میکننـد ،در چهارسـوی آن دیـده
میشـوند.
نـوروز حسـینی ،یکـی از کارمنـدان شـهرداری کابـل
اسـت .او در حالـی کـه بـا دسـتانش زبالههـا را از
میـان جویچـهی کنارجـاده میکشـد ،میگویـد کـه
در نخسـت مـردم مراعـات منیکننـد و زبالههایشـان
را در میـان زبالهدانـی منیاندازنـد؛ در قـدم دوم،
رشکتهـای خصوصیایکـه مسـئولیت جمـعآوری
زبالههـا را از خانههـا دارنـد ،آنهـا را در گوشـههای
شـهر انبـار میکننـد« .اینهـا را هـم رشکـت عبدالعلـی
کـه مسـئولیت جمـعآوری زبالههـای این ناحیـه را دارد،
آورده اسـت».
بـه گفتـهی آقـای حسـینی ،موترهـای ایـن رشکـت ،هـر
روز پیـش از سـاعت دو بجـهی پسازچاشـت منیآینـد و
اکثرا ً تـا شـب و فـردای آن میمانـد.
بـا اینحـال ،کارمنـدان رشکـت عبدالعلـی ،میگوینـد

نوروز حسینی ،یکی از کارمندان
شهرداری کابل است .او در حالی
که با دستانش زبالهها را از میان
جویچهی �کنارجاده میکشد،
میگوید که در نخست مردم
مراعات نمی�کنند و زبالههایشان
را در میان زبالهدانی نمیاندازند؛
در قدم دوم ،شرکتهای
خصوصیایکه مسئولیت
جمعآوری زبالهها را از خانهها
دارند ،آنها را در گوشههای شهر
انبار می�کنند« .اینها را هم شرکت
عبدالعلی که مسئولیت جمعآوری
زبالههای این ناحیه را دارد ،آورده
است».
کـه آنهـا بـا هامهنگـی شـهرداری کابـل ،زبالههـا را در
برخـی نقاط شـهر جمـعآوری کرده و از آنجـا به «گزک»
انتقـال میدهنـد.
نرصاللـه ،کارمنـد رشکـت عبدالعلـی اسـت کـه
سـهچرخهی زبالـهاش را در کنـار زبالههـای انبارشـده
پـارک کـرده اسـت .او میگویـد« :نفـر از رشکـت آمـد
و بـرای مـا گفـت کـه در همیـن جـا بیندازیـد و مـا هـم
انداختیـم .راننـدهی موتـر تنظیـف شـهرداری هـم گفت
کـه همینجـا جمـع کنیـد ،تـا موتـر بـرای انتقـال شـان
بیاینـد».
رشکـت خصوصـی عبدالعلـی ،با چهـار موتـر زبالهکش و
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 ۵۰کارمنـد ،در کنـار دههـا رشکـت خصوصـی دیگـر در
کابـل؛ زبالههـا را از خانههـا و گوشـههای شـهر کابـل
جمـعآوری و بـه گـزک انتقـال میدهنـد.
غالمحیـدر کـرار ،مسـئول کارکنـان رشکـت عبدالعلـی،
میگویـد کـه ایـن رشکـت از ناحیههـای  ۶، ۵ ،۳و
-۷شـهرداری کابـل زبالههـا را جمـعآوری میکننـد.
«اکثرا ً رسای -جـای مشـخص -بـرای جمـعآوری زبالهها
داریـم امـا؛ در برخی محلهـا رسای نیسـت ،ناچاریمکه
در چهارراههـا و یـا گوشـهای از شـهر جمـعآوری کنیم تا
بـار موتـر تکمیل شـود».
بـا ایـن حـال ،بهگفتـهی مسـئوالن شـهرداری کابـل،
 ۲۰ – ۱۵درصـد زبالههـای خانههـای مسـکونی توسـط
رشکتهـای خصوصـی جمـعآوری میشـوند.
نظیـم ابراهیمـی ،معـاون ریاسـت تنظیـف شـهرداری
کابـل ،میگویدکـه بیشتـر از  ۱۰۰هـزار خانـه کـه -۱۵
 ۲۰در صـد خانههـای مسـکونی شـهرکابل را تشـکیل
میدهـد؛ توسـط هفتـاد رشکـت خصوصـی جمـعآوری
میشـود« .شـهرداری کابـل تیمهـای سـیاری دارد که از
آنهـا نظـارت میکننـد».
شهرداری کابل چه میکند؟
شماری از مسـئوالن و آگاهـان محیطزیسـتی،
میگویندکـه شـهرداری کابـل بهعنـوان مالـک شـهر
کابـل ،نهتنهـا برنامـهی منظـم و میکانیـزم درسـت بـرای
جمـعآوری زبالههای شـهری نـدارد ،بلکه شـیوهایکه با
آن زبالههـای شـهر کابـل را جمعآوری میکنـد ،معیاری
نیسـت و بـرای محیـط زیسـت نیـز ،چالـشزا اسـت.
کاظـم هامیـون ،رییـس حفاظـت از محیـط زیسـت
شـهر کابـل و کارشـناس محیطزیسـتی ،میگویدکـه
میکانیـزم درسـت بـرای جمـعآوری زبالههـای شـهری و
همچنـان برنامـهی شـفاف بـرای نظـارت از سـکتورهای
خصوصیکـه زبالههـا را از خانههـای مسـکونی
جمـعآوری میکننـد ،وجـود نـدارد« .این چالشزا اسـت
و تـا زمانیکـه شـهرداری برنامـهی منسـجمی نداشـته
باشـد ،منیتوانیـم ایـن چالـش را حـل کنیـم».
بـه گفتـهی آقای هامیون ،همه سـاله بودجـهی هنگفتی
بـه شـهرداری کابـل اختصـاص مییابـد امـا؛ ایـن نهـاد،
نیـروی کافـی بـرای جمـعآوری زبالههـای شـهری در
اختیار نـدارد.

با اینحال اما؛ مسـئوالن شـهرداری کابـل ،میگویندکه
کارمندان این شـهرداری ،در دو شـیفت -روز و شب -کار
میکننـد تـا زبالههـای شـهری را جمـعآوری و بـه گـزک
انتقـال دهند.
نظیـم ابراهیمـی ،معـاون ریاسـت تنظیـف شـهرداری،
میگویدکـه در کل  ۲۰۰۰زبالهدانـی در شـهر کابـل
توزیـع شـده اسـت کـه  ۵۰۰تـای آن هفتمتر مکعبـه و
۱۵۰۰تـای آن یـک متر مکعبـه اسـت.
بـه گفتهی آقای ابراهیمی در شـهر کابـل ،روزانه ۲۸۰۰
تـا  ۳۰۰۰تـن زبالـه تولید میشـود اما؛ شـهرداری کابل
تنهـا  ۱۵۰۰تـا  ۱۸۰۰تـن آن را میتوانـد انتقـال دهـد.
بـا ایـن حسـاب ،روزانـه  ۱۰۰تـن زبالـه دیگـر بـدون
انتقـال باقـی میمانـد.
در همیـن حال ،مسـئوالن محیط زیسـتی ،میگویندکه
رونـد جمـعآوری زبالهها توسـط شـهرداری کابل نسـبت
بـه سـالهای پیـش بیشتر شـده اسـت؛ امـا کافـی
نیست .
انجنیـر نیکمحمـد ،رییـس نظـارت و تفتیـش
محیطزیسـتی ادارهی ملـی محیـط زیسـت ،میگویـد:
«زبالههـا در سـطح شـهر کابـل ،نسـبت بهسـالهای
پیـش کاهـش یافتـه اسـت .این نشـان میدهد کـه روند
جمـعآوری زبالههای شـهری نسـبت به چند سـال پیش
بهبـود یافتـه اسـت امـا؛  ۲۰۰۰زبالهدانـی در سـطح
شـهری کـه شـش میلیـون نفـوس دارد ،کـم اسـت».
گزک؛ محل دفن زبالهها
گـزک در ولسـوالی «بتخـاک» در  ۳۰کیلومتری شـهر
کابـل موقعیـت دارد .شـهرداری کابـل حـدود ۲۰۰۰
جریـب زمیـن را در ایـن منطقـه بـرای انبـار زبالههـای
شـهر کابـل اختصـاص داده اسـت .بهگفتـهی مسـئوالن
شـهرداری کابـل ،زبالههـا پـس از جمـعآوری در ایـن
منطقـه بـه روش سـنتی ،تخلیـه و انبـار میشـود.
کاظـم هامیـون ،میگویدکـه زبالههـا بهشـکل
غیرمعیـاری و سـنتی در گـزک انتقـال داده شـده و در
آنجـا پـس از مدتی انبـار در هوای آزاد ،دفن میشـود.
«دفـن زبالههـا بـدون جداسـازی مـواد عضـوی و غیـر
عضـوی درسـت نیسـت .مـواد غیـر عضـویای چـون
پالسـتیک سـالهای زیـادی در طبیعـت باقیمانـده؛
سـبب تخریـب محیـط زیسـت میشـود».

نبود کارخانههای بازیافت زباله
هامنگونهکـه پیشتـر گفتـه شـد ،تنهـا در شـهر کابـل
روزانـه تـا  ۳۰۰۰تـن زباله تولید میشـود اما؛ مسـئوالن
شـهرداری کابـل ،میگویندکه کارخانههـای بازیافت در
این شـهر وجود نـدارد.
آقـای ابراهیمـی ،میگویدکـه بازیافـت زبالههـا در
کشـور ،بهشـکل رسـمی صـورت منیگیـرد امـا؛ بهشـکل
غیـر رسـمی از سـوی افـرادی چـون معتـادان جـدا
میشـوند.
بـا اینحـال ،کاظـم هامیون ،مشـکل بازیافـت زبالهها را
بـه دو بخـش تقسـیم میکند؛ نخسـت اینکـه زبالههای
شـهر کابـل از درون خانههـا و کوچههـا جـدا منیشـود
و جداسـازی آن زمانیکـه انبـار میشـود ،دشـوار اسـت؛
دوم ،در قوانیـن کشـور ،سـهولتی بـرای کارخانههـای
بازیافـت زبالـه درنظـر گرفته نشـده اسـت« :از همینرو،
رشکتهـای بازیافـت در افغانسـتان رسمایهگـذاری
منیکننـد».
آسیبهای صحی و خطرهای محیطزیستی زبالهها
آگاهـان صحـی ،تاکیـد میکنندکـه آلودگـی زمیـن در
کنـار آلودگـی هـوا و آلودگـی آب ،باعـث بـروز امـراض
کشـندهی سـاری و غیـر سـاری میشـود.
دکرت سـیدحبیب اروال ،رییس کنرتل امراض غیرسـاری
وزارت صحـت عامـه ،میگویـد« :امـراض سـاری و
غیرسـاری از زبالههـا پیـدا میشـود؛ امـراض غیرسـاری
وکشـنده ،ماننـد رسطان و مشـکالت قلبی و تنفسـی از
آلودگـی زمیـن پیـدا میشـود».
آقـای اروال همچنـان میگویدکـه زبالههـا ،مرکـز تجمع
میکروبهـا و ویروسهایـی چـون پارازیـت ،باکرتیـا و
غیـره اسـت؛ از ایـن نـوع میکروبهـا ،هشـتاد درصـد از
امـراض سـاری رسبلنـد میکنـد.
همینگونـه ،کاظـم هامیـون نیـز خاطرنشـان میکندکه
حشرات مرض ،موزیهـا و امراضی چـون پیچش بیشتر
از آلودگـی زمیـن و یـا زبالههـا پیـدا میشـود« .در کنـار
آن ،زبالههـا باعـث آلودهشـدن آبهـای زیرزمینـی و
آلودگـی روحـی و روانـی میشـود کـه آسـیبهای جدی
صحـی بهبـار مـیآورد».
بـا اینهمـه ،بـه اضافـهی نبـود میکانیـزم درسـت
جمـعآوری زبالههـا ،نبـود کارخانههـای بازیافـت زباله و
نبـود زبالهدانیهـای کافـی؛ باشـندگان شـهر کابـل نیز
زبالههـا را بهجـای زبالهدانـی در سـطح شـهر و یا هم در
اطـراف زبالهدانـی میاندازنـد.
پیشـنهاد آگاهـان محیطزیسـتی بـر ایـن اسـت کـه در
کنـار رشـد فرهنـگ شهرنشـینی ،شـهرداری کابـل بایـد
دسـتگاه تبلیغاتـی و فرهنگسازیشـان را در قسـمت
حفـظ و نگـهداری محیـطزیسـت فعـال سـازند.
آقـای هامیـون ،میگویدکـه شـهرداری کابـل ،سـه
ریاسـت؛ ریاسـت جریـده پامیر ،ریاسـت رادیو و ریاسـت
اطالعـات عامـه -بـرای آگاهیدهـی دارد؛ بایـد از ایـن
ریاسـتها بـرای رشـد فرهنـگ شهرنشـینی اسـتفاده
کنـد؛ «همچنـان فرهنـگ شهرنشـینی بایـد شـامل
نصـاب درسـی شـود؛ در کنـار آن بایـد بـا کسـانیکه
زبالههایشـان را در سـطح شـهر میاندازنـد ،برخـورد
قانونـی صـورت بگیـرد».
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بررسی حقوق مظنون ،متهم و مجرم
میرحسین مبارز
نویسنده

مظنـون ،متهـم و مجـرم در مراحـل کشـف ،تحقیـق،
محاکمـه و پـس از آن از حقوقـی برخوردارنـد کـه در
قان�ون اساس�ی ،قان�ون اج�راآت جزایی و س�ایر قوانین،
پیشبینـی شـده اسـت .در افغانسـتان امـا بـه ایـن
حقـوق قانونـی آنهـا توجـه چندانـی منیشـود.
در سـوی دیگـر ،مجریـان قانون نیز آنطور که شایسـته
و الزم اسـت ،حقـوق مجـرم را رعایـت و اجـرا منیکنند.
حقوقـی کـه قانـون بـرای مظنـون ،متهـم و مجـرم قایل
شـده ،بهطـور وسـیعی نقـض میشـود؛ امـا آنچـه
بسـیاری از افـراد منیداننـد ،جزییـات و حتـا کلیـات
قوانیـن افغانسـتان دربـاره حقـوق مظنـون و متهـم در
مرحلـه بازداشـت ،تحقیـق ،محاکمه و پس از آن اسـت.
دانستن ایـن قوانیـن اگرچـه بـه ایـن معنـی نیسـت که
بازجو-مسـتنطق ،-مامـوران پولیـس و دادسـتانها را
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 احتمال وجـود دارد کـه بـه دلیـل نگرانـی
از شـکایت بعـدی ،در نقـض حقـوق متهـم احتیـاط
بیشتری بهخـرج دهنـد.
متهـم ،بـا دانستن حقـوق خـود ،بهتر میتوانـد در
مـوارد تهدیدهـا و فریبهای مامـوران امنیتی و قضایی
مقاومـت کنـد .همچنـان متهم با دانستن حقـوق خود
میتوانـد تأثیـر اظهـارات و اعرتافـات خـود را در نـوع و
میـزان حکـم صـادره پیشبینـی کنـد.
نوشـتار حـارض ،سـعی دارد ضمـن تعریـف مظنـون،
متهـم و مجـرم ،بـه تبییـن حقـوق پیشبینـی شـده در
ض شدن/نشـدن حقـوق قانونی ایـن افراد
قوانیـن و نقـ 
در افغانسـتان بپـردازد.
بـر مبنـای بنـد  ۱۱مـاده چهارم قانـون اجـراآت جزایی:
«مظنـون ،شـخصی اسـت کـه بـه اسـاس سـوءظن
بـه نسـبت ارتـکاب جـرم تحـت اشـتباه قـرار گرفتـه یـا
اینکـه 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 جمعآوری شـده هنگام تحقیـق ،به حیث
مرتکـب جـرم تشـخیص و اتهـام بـر وی وارد گردیـده
باشـد ».بـر مبنـای قانـون امـا مجـرم کسـی اسـت کـه
اتهـام وی در دادگاه ثابـت شـده باشـد و بـرای عمـل او
مجازاتـی در قانـون پیشبینـی شـده باشـد.
مرسـوم اسـت کـه میگوینـد هـر متهمـی لزومـاً مجـرم
نیسـت؛ بنابرایـن ،رعایت کرامت انسـانی ،اصل برائت،
تفهیـم اتهـام ،آزادی ،منـع شـکنجه ،داشتن وکیـل
مدافـع ،داشتن مرتجـم ،منـع بازداشـت خودرسانـه و
علنیبـودن رسـیدگی ،ازجملـه حقوقیانـد کـه قانـون

اساسـی افغانسـتان بـرای مظنـون و متهـم پیشبینـی
کرده اسـت.
همچنـان ،قانـون اجـراآت جزایـی و دیگـر قوانیـن
مربوطـه بـا تأییـد مـوارد ذکـر شـده در قانـون اساسـی،
حقوقـی ماننـد؛ گرفتـاری مظنـون و متهـم ،مسـتند
بهدالیـل قانونـی ،حـق گرفنت وکیل مدافـع ،حق دادن
سـکوت ،حـق حضور مظنـون و وکیل مدافـع در جریان
بازرس�ی اقام�تگاه ،نپذیرفتن دادستـان ،حضـور
مظنـون و وکیلـش در مـدت تعیینشـدهی قانونی ،حق
داشتن ترجمان در صـورت ندانستن زبـان دادگاه و
یـا بهدلیـل کـر و گنـگ بـودن متهـم ،سـلب صالحیـت
قضایـی ،بازرسـی پرونـده متهم در مدت معیـن قانونی،
حـق دسرتسـی بـه اوراق پرونـده ،حـق حضـور متهـم
و وکیـل مدافعـش در جلسـه قضایـی و حـق اعتراض
بـاالی فیصلـه محکمـه را بـرای مظنـون و متهـم قایـل
شـده اسـت.
در قانـون زندانهـا و بازداشـتگاههای افغانسـتان،

قانون زندانها و توقیفگاهها
در نوع خود بهترین قانون
است؛ ولی در زندانها و
توقیفگاههای افغانستان و
بهخصوص در ولایتها ،به دلیل
نبود امکانات و جای کافی ،این
قانون بهصورت کامل تطبیق
نمیشود.
حقوقـی ماننـد؛ رعایـت حقوقبشری زندانیـان ،تعریف
توقیفخانه-بازداشـتگاه -و زندانهـا ،نظـام طبقهبندی
افـراد بـر اسـاس جنسـیت ،مظنـون یـا متهـم بـودن و
محکومعلیـه بـودن و برخـورد متفاوت با آنها ،معیشـت
و تغذیـه مناسـب ،وجـود برنامههـای ورزشـی ،خدمـات
صحی-بهداشـتی و پزشـکی ،-کار و تعلیموتربیـت،
ارتبـاط بـا خانـواده ،ادای مناسـک دینـی ،اعطـای
مرخصـی ،رسـیدگی بهشـکایات زندانیـان و نظـارت
بـر زندانهـا و توقیفخانههـا و نیـز آزادی مشروط
پیشبینـی شـده اسـت.
قانـون زندانهـا و توقیفگاههـا در نـوع خـود بهرتیـن
قانـون اسـت؛ ولـی در زندانهـا و توقیفگاههـای
افغانسـتان و بهخصـوص در والیتهـا ،بـه دلیـل نبـود
امکانـات و جـای کافـی ،ایـن قانـون بهصـورت کامـل
تطبیـق منیشـود.
بـا توجـه بـه مـوارد یادشـده ،حسـین اعتامدی-وکیـل
مدافـع -بهپرسـشهایی در ایـن زمینه ،بهصـورت کتبی
پاسـخ داده است.
آیـا موکلی داشـتهاید کـه بدون اسـتناد به دالیل

قانونی از سـوی پولیس گرفتار شـده باشـد؟
چندیـن مـورد اتفـاق افتـاده کـه علیـه موکلیـنام از
ارگانهـای پولیـس پرونـده ترتیـب شـده و بهسـارنوالی
فرسـتاده شـده اسـت .علیـه آنهـا حتـا اتهامنامـه و
صـورت دعـوا ترتیـب داده شـده؛ ولـی بعـدا ً از محکمـه
برائـت گرفتـه اسـت.
ایـن نشـان میدهـد کـه متأسـفانه پولیـس ،با اسـناد و
دالیـل محکـم ،افـراد را بازداشـت منیکنـد .رصفـاً بـه
جهت ظن ،گامن و گزارش نادرسـت اقدام بهبازداشـت
و گرفتـاری میکنـد کـه متأسـفانه در مـواردی باعـث
سـلب آزادی افـراد نیز شـده اسـت.
بـه نظر شما کرامـت انسـانی یعنی چـه و کرامت
انسـانی افـراد مظنـون و متهـم در توقیفگاههـا و
زندانهـا تـا چـه میـزان رعایـت میشـود؟
مطابـق بـه قوانیـن نافـذ کشـور-قانون اساسـی و قانون
مدنـی -کرامـت انسـانی بهعنـوان یک اصـل در مراحل
محاکامتی شـناخته شـده اسـت .کرامت انسـانی یعنی
مصونیـت از هرگونـه تحقیـر ،توهین ،شـکنجه جسـمی
و روحـی اسـت .کرامـت انسـانی یـک انسـان در هـر
رشایـط بایـد حفـظ شـود؛ حتـا اگـر یک شـخص مجرم،
جنایـتکار ،متهـم و مظنون باشـد.
درواقـع هـدف از مجـازات یـک فـرد ،اصلاح و
بازگردانـدن وی بهجامعـه اسـت .نبایـد بنـا بـر یـک
گزارش نادرسـت و حتا درسـت ،کرامت انسـانی کسـی
خدشـهدار شـود .در زندانهـا و توقیفخانههـای
افغانسـتان ،هرچند کوشـشهای زیادی صـورت گرفته
کـه تـا حـد امـکان کرامـت انسـانی حفـظ شـود ولـی؛
بـا آنهـم مـواردی از آزار و اذیـت زنـان در زندانهـا و
توقیفخانهه�ا ش�نیده میش�ود.
آیـا تابهحـال موکلـی داشـتهاید کـه بـه دلیـل
سـکوت ،مورد شـکنجه و تهدید قرار گرفته باشـد؟
مـن تاکنـون موکلـی نداشـتهام کـه بـه دلیـل سـکوت
مـورد شـکنجه و تهدیـد قـرار گرفتـه باشـد اما؛ مـواردی
از برخـورد بـد پولیـس بـا موکلیـنام شـنیدهام.
بـه نظـر شما تفهیـم اتهـام بـرای یـک مظنـون
یـا متهـم چقـدر مهـم اسـت و ایـن تفهیـم اتهـام
بهصـورت کتبـی صـورت میگیـرد یـا شـفاهی؟
تفهیـم اتهـام وارده علیـه یـک شـخص ازجملـه حقـوق
متهـم یـا مظنـون اسـت .تفهیم اتهـام بهشـخص کمک
میکنـد تـا بفهمـد بهچـه جرمی زیـر بازپرس یـا توقیف
اسـت .میتوانـد در مقابـل اتهامـی کـه علیـه او وارد
شـده اسـناد و شـواهدی مبنـی بـر بیگناهـیاش
جمـعآوری و از آن در پیشـگاه محاکم دفاع کند .تفهیم
اتهـام معمـوالً شـفاهی صـورت میگیـرد و بـر پارچـهای
مخصـوص شسـت -اثرانگشـت -متهـم و مظنـون گرفتـه
میشـود.
آیـا تابهحـال در دسـتگاه عدلـی و قضایـی
افغانسـتان شـاهد رسـیدگی پرونـده متهمـی در
خـارج از مـدت معیـن بودهایـد؟
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در کل ،مـدت زمانیکـه قانـون بـرای رسـیدگی بـه
قضایـا در دوران محاکامتـی تعییـن کـرده ،مراعـات
منیشـود .گاهـی از سـوی پولیـس یـا دادسـتانی و در
طـول رسـیدگی و تحقیـق پرونـده به نحوی مـدت زمان
قانونی-آنچـه قانـون گفتـه -مراعـات منیشـود و در
مـواردی نقـض میشـود.
در قوانیـن افغانسـتان آمده اسـت کـه متهم حق
اطلاع دادن بهخانـوادهاش را دارد ،آیـا ایـن حـق
گاهـی از موکلیـن شما سـلب شـده اسـت؟
حـق اطلاع دادن بـه خانـوادهی متهم ،ازجملـه حقوق
متهـم اسـت کـه باید در حیـن گرفتاری رعایت شـود .تا
کنـون از موکلینام این حق سـلب نشـده اسـت.
آیـا پیـش آمـده کـه در پرونـدهای بـر فیصلـه
محاکـم سـهگانه اعتراض کـرده باشـید و اعتراض
شما بـه نفـع موکلتـان متـام شـده باشـد؟
اعتراض باالی محاکم ثالثه-سـهگانه -در سترهمحکمه
صـورت میگیـرد .در چنـد مـوردی کـه تجدیـد
نظرخواهـی بـاالی فیصلههـای محاکـم ثالثـه داشـتم،
هیچکـدام بهنفـع موکلـم نقـض نشـده؛ بلکـه برعکـس،
فیصلههـای محاکـم تحتانـی تأییـد گردیـده اسـت.
تـا حـال موکلـی داشـتهاید یـا کسـی را
میشناسـید کـه بیـش از  72سـاعت تحـت نظـارت
پولیـس مانـده باشـد؟
خیر ،کسی را منیشناسم.
عزتاللـه (نـام مسـتعار) یکتـن از زندانیـان زنـدان
پلچرخـی اسـت .در گفتوشـنودی کـه بـا او داشـتم،
از وضعیـت خـودش در زنـدان چنیـن میگویـد:
مـن ذبیحاللـه نـام دارم و بـه جـرم قتـل بـه  ۱۶سـال
زنـدان محکـوم شـدهام .باوجـود اینکـه مـدت  ۹سـال
از حبسـم را سـپری کـردهام تـا هنـوز هیـچ تخفیفـی
دریافـت نکـردهام .ذبیحاللـه میگویـد« :د اینجه غذای
مـا خـوب نیسـت و عسـکرهای زنـدان بـا مـا برخـورد
خشـن میکننـد ».او از اجـازه دادن مالقاتـی -بـه قـول
خـودش پایـواز -در پلچرخـی اعلام رضایـت میکنـد.
عزتاللـه از حضـور چشـمگیر زندانیـان معتـاد و
یافتشـدن مـواد مخـدر در زنـدان پلچرخـی سـخن
میزنـد و میگویـد« :د یـک سـالون اگـر  ۲۰نفر باشـه،
نیمشـان معتـاد اسـت و نیم دگـه َر دود معتاد میکنه».
او همچنـان میگویـد کـه دههـا نفـر را میشناسـد کـه
مـدت حبـساش متـام شـده و بهدلیـل نداشتن پول و
واسـطه تاکنـون از ایـن زنـدان رهـا نشـدهاند.
در زنـدان شـخص دیگـری را میبینـم کـه در اینجـا،
نامـش را بهشـکل مسـتعار محمـدگل مینامـم .ابتـدا
از او میپرسـم ،اجـازه میدهـی نامـت را در روزنامـه
بنویسـم .بعـد از اندکـی مکـث میگویـد ،بلـه نوشـته
کـن .مـن کـه بـه اعـدام برابـرم ،برایـم فرقـی منیکنـد
امـا؛ بنابـهارزش و احرتامیکـه مـا بهمنابـع خـود قایلیم
و خطریکـه ممکـن آنـان را تهدیـد کنـد ،نخواسـتم
نامـش را ذکـر کنـم.
از محمـدگل میپرسـم کـه بهچـه مـدت زنـدان محکوم
شـده اسـت ،میگویـد؛ بهجـرم قتـل ،چنـد نفر ،بهاشـد
مجازات-اعدام-محکـوم شـده و چهاردهپانـزده سـال
میشـود زندانـی اسـت و تـا هنـوز اعـدام نشـده اسـت.
از او پرسـیدم کـه درخواسـت خـودت از مسـئولین
چیسـت؟ در پاسـخ گفـت« :از دولـت میخوایـم کـه
رسنوشـت مـره مشـخص کنـه؛ یعنـی حالـی کـه مـره
اعـدام منیکنه ،خوشـحامل؛ ولـی قید مره مالـوم کنه».
عوضعلـی حیـدری ،آمـر جنایـی پیشـین ولسـوالی
درهصـوف بـاال ،بـه روزنامـهی صبـح کابـل میگویـد:
وظیفـه پولیـس عدلـی تعقیـب و گرفتـاری مظنـون و
متهـم اسـت.
زمانـی کـه مـن بـه حیـث آمـر جنایـی ایفـای وظیفـه
میکـردم ،بهمحـض گرفتـاری مظنـون یا متهـم ،متامی
حقـوق قانونـی مظنـون و متهم -مادههـای  ۷و  ۸قانون
اجـراآت جزایـی -را برایـش میگفتـم.
حیـدری اضافـه میکنـد :بـا تعقیـب و دسـتگیری
مظنونیـن و متهمیـن ،بارهـا مـورد واکنـش کالمـی،
فزیکـی و حتـا واکنـش مسـلحانه از سـوی آنهـا قـرار
گرفتهام؛ ولی همیشـه کوشـش کردهام که در چارچوب
قانـون رفتـار کنـم .بـا اینهمـه امـا او میپذیـرد کـه در
میان افراد پولیس ،کسـانی هسـتند کـه حقوق مظنون
و متهـم را نقـض میکننـد.
حیـدری میافزایـد؛ مـوارد زیـادی را شـاهد بـوده کـه
بهخاطـر تعقیـب و گرفتـاری یـک متهـم ،زورمنـدان
محلـی بارهـا او را تهدیـد کردهانـد .بـا آنهـم کارش را
مطابـق قانـون انجـام داده اسـت امـا؛ پـس از سـپردن
متهـم بـه سـارنوال و ختـم مسـئولیت آمـر جنایـی،
بسـیاری از متهمهـا در بـدل پـول و واسـطه آزاد
شـد هاند.
ایـن بررسـی نشـان میدهـد؛ ضمـن اینکـه اکثر
مظنونهـا و متهمان از حقـوق پیشبینیشدهشـان
در قانـون آگاهـی ندارنـد ،در بیشتر مـوارد حقوقشـان
از سـوی ماموریـن و مسـئولین اجرایـی نقض میشـود.
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در حالی طرفداران دونالد ترامپ-رییس جمهوری فعلی
امریکا -در اعرتاض اعالم نتیجهی انتخابات ،به قرص
کنگره یورش بردند ،نزدیک به  ۲۰هزار نیروهای گارد
ملی امریکا برای تأمین امنیت مراسم (حلف وفاداری)
جوبایدن رییس جمهوری – منتخب امریکا –گامشته
شده است.
نیروهای توظیفشده برای امنیت این مراسم ،دو
برابر بیشرت از نیروهایی هستند که در حال حارض در
افغانستان -عراق مشغول انجام وظیفهاند .دولت امریکا
این میزان نیروها را تنها بهخاطر تأمین امنیت واشنگنت
دی سی ،گامشته است که حدود  ۶۱مایل مربع مساحت
را در برمیگیرد و بیش از  ۷۰۰هزار نفوس دارد.
این در حالی است که تیورسنهای امریکایی در
افغانستان -کشوری با مساحت بیش از  ۲۵۰هزار مایل
مربع و  ۳۶میلیون نفوس -همواره بهکاهش نیروهای
امریکایی پافشاری داشتهاند .کاهشی که میتواند
خشونتها را دو برابر سازد.
هرچند این روشن است که امریکا نیروهای خود را در
افغانستان منیتواند برای دایم حفظ کند؛ چون برای
امنیت ملی امریکا رضوری پنداشته منیشود.
ماموریت امر یکا حدود یک ماه طول کشید [در ۲۰۰۱
نیروهای امریکایی برای رسنگونی رژیم طالبان در
همکاری با گروه مقاومت وارد افغانستان شدند] تا رژیم
طالبان را به دلیل حامیت از اسامه بن الدن رهرب شبکه
القاعده ،رسبهنیست کنند .رهربان القاعده متواری
گردیدند ،اما؛ نیروهای امریکایی بهجای تجلیل از
موفقیت ،مشغول ملتسازی و مبارزه با تروریزم شدند.
با متام مخالفتهای موجود ،خروج نیروهای امریکایی در
بیباوری کامل ادامه یافت«:چون باورها بر این است که
ما از راه نظامی منیتوانیم برنده شویم».
چرا؟
مبارزه با تروریزم نیاز بههمکاری گروهی نظامی دارد،
بریتانیا – انگلستان – در تاریخ موفقانهترین تجربه
مبارزه با تروریزم را دارد« :بههر  ۱۰۰نفر ملکی ۲۰

ص داده شده است ».با این حساب برای
رسباز اختصا 
افغانستان به  ۷۲۰هزار رسباز مبارزه با تروریزم نیاز
است ،اما؛ خیلی زمان میبرد تا افغانستان بهچنین
برنامهای دست یابد.
نیروهای امریکایی در مورد اینکه چقدر از نفوس
افغانستان زیر کنرتل دولت و تروریستان قرار دارد ،چیزی
نگفتهاند ،اما؛ تخمینهای اخیر نشان میدهد که حدود
 ٪۳۷از نفوس یعنی حدود  ۱۳میلیون بیرون از قلمرو
حکومت زندگی میکنند.
برای مبارزه و تحت کنرتل گرفنت متام این تعداد
از جمعیت نیاز به  ۲۶۰هزار نظامی است؛ دو برابر
نیروهاییکه در سالهای  ۲۰۱۱- ۲۰۱۰از طرف امریکا
به افغانستان اعزام شدند.
از سویی هم ،تنها افزایش نیروها منیتواند رفعکننده
متام مسایل در این کشور باشد ،مبارزه موفقانه در برابر
تروریزم نیاز بهانگیزهی قوی نظامی دارد .در این مورد
یک مثال خوب ،از بریتانیا است که تحت برنامهی « مو
مو» (  )Mau Mauدر زمان بازسازی کینیا در  ۱۹۵۰روی
دست گرفته بود؛ هرچند در این برنامه تعداد زیادی از
تروریستان کشته شدند ،اما؛ شامری از افراد بیگناه
ملکی نیز قربانی آن بودند.
ماه جنوری سال گذشته ،در حملهی پهپادی امریکا در
هرات  ۱۶تن از گروه طالبان کشته شدند ،اما؛ نزدیک به
 ۱۰فرد ملکی نیز جان خود را از دست دادند.
بهاساس آخرین گزارش دفرت معاونت سازمان ملل متحد
– یوناما – در افغانستان ،از ماه جنوری – سپتامرب ۲۰۲۰
حدود ۵هزار و  ۹۳۹فرد ملکی کشته شدهاند؛ از این
میان  ۲هزار  ۱۱۷تن کشته ۳ ،هزار و  ۸۲۲تن زخمی
هستند۲۸ .درصد از این تلفات ،بهنیروهای طرفدار
دولت افغانستان مرتبط خوانده شده است .نتیجهی
تلفات ملکی ،زمانی تاثربرانگیزتر میشود که مسئول
تلفات ،نیروهای خارجی خوانده شوند.
چالش اصلی در افغانستان حضور نیروهای خارجی
است که [ در  ۱۹سال اخیر] یک راهربد اشتباه مبارزه
با تروریزم را دنبال کردند .حضور نیروهای امریکایی در
افغانستان برای برخیها این تفکر را تزریق کرده است که
نظام افغانستان ،آراسته با ارزشهای غربی است تا یک
کشور اسالمی که در نتیجه ،گروههای تندرو – تروریستی

به«جهاد» در برابر آنان دست زدند.
در کنار آن مبارزه با تروریزم تنها راه حل نظامی ندارد،
باید راهحل سیاسی روی دست گرفته شود .اینجا نیز
استفاده از تجربههای بریتانیا خیلی مهم است؛ این
درسی است که میشود از توافق «بلفاست» گرفت[ .در
دهم اپریل سال  ۱۹۹۸میالدی ،در بلفاست ،پایتخت
ایرلند شاملی ،موافقتنامه صلح موسوم به «صلح
بلفاست» و یا « »Good Fridayمیان دو دولت انگلستان
و ایرلند شاملی و همچنان رسان احزاب بزرگ ایرلند به
امضا رسید].
نیروهای امنیتی ایرلند متالشی نشدند ،اما؛ صلح از
طریق گفتوگو تأمین شد .بعد از  ۱۹سال و مرصف
 ۹۷۸میلیارد دالر بهصورت مستقیم در افغانستان –
تخمینهای کلی نشان میدهد که حدود  ۲تریلیون دالر
در افغانستان هزینه شده است -اما؛ بریتانیا در  ۳۸سال
حضور در ایرلند به این اندازه هزینه نکرده بود .این برای
هر کشور حامیتگر ،هزینهی خیلی هنگفت بهشامر
میرود.
مهمتر از این ،آن است که نهتنها ما منیتوانیم در
افغانستان موفق باشیم بلکه جنگ افغانستان برای نجات
مردم امریکا نیست .طالبان بهعنوان یک تهدید خارجی

زنان از موجودیت سالح درخانههایشان
احساس ناامنی میکنند
راحله یوسفی
گزارشگر

شبکه زنان افغان ،در تحقیقی که در دسامرب سال
 2020میالدی زیر نام «سالحهای غیرقانونی و خشونت
با اسلحه در افغانستان بر زندگی زنان» انجام داده
است ،دریافته که بیشرت زنان از موجودیت سالح در
خانههایشان احساس امنیت منیکنند.
در این تحقیق ،با  ۷۲۶زن در هشت والیت مصاحبه
شده است که این مصاحبه به گونه نظرسنجی فردی
صورت گرفته و همچنان پنجاهوپنج نفر از منایندگان
دولت ،سازمانهای مدنی و جوامع محلی نیز با استفاده
از پرسشهای پژوهشی از پیش تعریف شده در این
مصاحبه اشرتاک کردهاند 590 .تن از زنانی که با آنان
مصاحبه شده ،بر این نظرند که دولت افغانستان ،باید
سیاست خلع سالح را برای حذف سالحهای سبک،
خفیف و غیرقانونی اعامل کند.
دریافتهای این تحقیق نشان میدهد که بیشرت زنان
« ۴۶۳نفر از  ،»۷۲۶با داشنت سالح در خانه احساس
امنیت منیکنند ،در دسرتس بودن سالح غیرقانونی،
باعث افزایش اضطراب و ترس علیه آنان شده است و
نزدیک به  ۳۷درصد زنان در این نظرسنجی ،گفتهاند که
بهخاطر موجودیت اسلحه غیرقانونی ،احساس مصونیت
منیکنند.
مسئوالن نهاد شبکه زنان افغان به این نظرند که وجود
اسلح ه غیرقانونی در خانه خشم و ترس را افزایش
میدهد و به دلیل اینکه این اسلحه در دسرتس عموم
مردم قرار دارد استفاده از آن آسان است.
در این تحقیق ،زنان تجربههای زیادی از بستگان و
خویشاوندان را رشیک ساختهاند که با اسلحه مورد
تهدید و خشونت قرار گرفتهاند .این زنان گفتهاند که
از طرف بستگانشان و عضوی از خانواده برادر ،شوهر
و پدر توسط اسلحه تهدید شدهاند که باعث شده آنان

صدایشان را برای حقخواهی بلند نکنند.
به باور مسئوالن این نهاد ،موجودیت اسلحه در خانهها،
بهعنوان قوهی بازدارنده برای زنان محسوب میشود.
چون در جامعهی مردساالر افغانستان ،اسلحه بهعنوان
قدرتی محسوب میشود که این ابزار در برابر زنان
بهعنوان جنس دوم استفاده میشود .این مسئوالن
میگویند که دسرتسی به اسلحه غیرقانونی نسبت
به مردان ،باالی زنان تأثیر منفی بیشرتی دارد و زنان
را از حق دسرتسی آموزشوپرورش ،خدمات صحی،
دسرتسی به اطالعات بازمیدارد.
زنان در افغانستان نهتنها به دلیل درگیریهای مسلحانه
مورد خشونت قرار میگیرند؛ بلکه در زندگی روزمره خود
با انواع دیگری از خشونتها نیز روبهرو هستند .آنان از
طریق قتلهای ناموسی ،تعرض و سوءاستفاده جنسی
توسط همرسان و سایر اعضای خانوادهشان با استفاده
از سالحهای موجود در خانه کشته یا زخمی میشوند.
در گزارش منترش شده از نهاد شبکه زنان افغان نیز
واضح شده که سالحهای موجود در خانهها ،زندگی
زنان را در اضطراب و ترس قرار داده است و از این

سالحها برای ابزار تهدید و خشونت فزیکی استفاده
میشود .دسرتسی گسرتده به اسلحه ،بهعنوان یک
ابزار سوءاستفاده از زنان ،تهدید و ترور و همچنان در
بازدارندگی از آموزشوپرورش آنان و کار مورداستفاده
قرار میگیرد.
سالحهای غیرقانونی در شامر زیاد قضایای خشونت
دخیل بوده است .آزار جنسی ،خشونت فزیکی برای
محدودسازی دخرتان از دسرتسی به آموزش و نقش
فعال داشنت در جامعه است.
به باور مسئوالن این نهاد ،وجود سالحهای غیرقانونی
در خانواده روی ذهنیت زنان تأثیر منفی گذاشته است
و وضعیت آنان را در حالت وخیم روانی قرار داده است.
موجودیت  10میلیون سالح سبک در افغانستان
چهار دهه جنگ در افغانستان ،سبب شده تا از رسارس
جهان به این کشور سالح وارد شود؛ در گزارش نهاد
شبکه زنان افغان آمده است که حداقل به تعداد ۱۰
میلیون سالح سبک در داخل کشور وجود دارد که ارزش
آنها بین  ۶تا  ۸میلیارد دالر است .چهارده نوع سالح
اصلی ،بهویژه سالحهای کوچک در مراحل مختلف

برای امریکا محسوب منیشوند.
جنگهای داخلی افغانستان که بیشرتین تلفات غیر
نظامیان را در پی داشت ،بیشرت میان کشورهای اسالمی
بود .این جنگ برای امریکا نبود و تنها افغانستانیها
میتوانند ،پایان آن را تعیین کنند.
ما باید این را درک کنیم که حضور نیروهای امریکایی با
آنکه -میتواند برای حامیتهای تخنیکی خیلی مفید
متام گردد – منیتواند راه حل باشد ،در کنار آن میتواند
بخشی از چالش باشد.
این حضور ،نهتنها یک چالش برای مردم افغانستان است
که برای کشورهای مسلامن منطقه نیز چالشزا محسوب
میشود.
همچنان مبارزه با تروریزم به صورت گسرتدهتر ،نسبت
بهحضور نیروها در میدان جنگ ،نیاز بهدست یافنت
بهاطالعات استخباراتی دارد؛ ما باید قبول کنیم و باید به
دولت افغانستان اجازه دهیم تا اسرتاتژی خود را داشته
باشد؛ رسنوشت آنان با آنچه ما فکر میکنیم متفاوت
است.
تصمیم نهایی ما این است که افغانستان با برگشت
طالبان یک بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان تبدیل
نشود و خاک امریکا دوباره مورد حمله قرار نگیرد.

استفاده شده است.
در این گزارش آمده است که افغانستان دارای یکی
از ذخیرهگاههای سالح در سطح بلند جهان است و
به دلیل موجودیت سالح ،آمار دقیق قربانیان جنگ و
خشونت در این کشور مشخص نیست؛ فرهنگ استفاده
از سالح در سطح ملی به شکل زیادی نهادینه و عادی
شده است .موجودیت سالحهای جنگی تأثیر منفی
باالی دموکراسی ،انکشاف ،مصونیت زنان و در کل
امنیت داشته است.
آمارهای جهانی نشان میدهد که رویدادهای خشونت
برخاسته از استفاده سالح در سالهای اخیر در سطح
جهان کاهش یافته است؛ اما آمار قربانیان توسط اسلحه
در افغانستان کم نشده است .بیشرت از  ۷۴۰هزار مرد،
زن و کودک در سال قربانی استفاده از اسلحه میشوند.
تعداد اسلحه-قانونی و غیرقانونی-که توسط غیرنظامیان
در افغانستان نگهداری میشود به  ۴میلیون  270هزار
قبضه میرسد .از هر  ۱۰۰نفر در افغانستان  ۵.۱۲تن
اسلحه دارد.
زنان و کودکان ،دو قرش آسیبپذیر
زنان و کودکان عالوه بر اینکه در انفجارها و جنگهای
مسلحانه جانشان را از دست میدهند با از دست
دادن نزدیکانشان بهخصوص مردان خانواده قربانی
این جنگاند.
مطالعات دانشگاهی و واقعیتهای عینی جامعه
افغانستان نشاندهنده این است که زنان و کودکان،
گروههایی هستند که بیشرت آسیبپذیر و درگیر خشونت
جنگی میشوند.
در نقاط مختلف افغانستان ،از نگاه فرهنگی ،زنان
مسئولیت مراقبت از خانه را دارند و این مرداناند که
بیشرت در بیرون از خانه کار میکنند و تأمینکننده
اقتصاد خانوادهشاناند .اگر مردان به جنگ بروند و در
جنگ کشته ،زخمی و دستگیر شوند ،زنان ناگزیرند که
بهتنهایی بهخاطر تأمین هزینههای زندگی و نگهداشنت
خانه و خانواده تالش کنند.
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امرالله صالح:
در تابستان سال آینده ،یکی از چهار انتخابات �پیش رو برگزار خواهد شد
امرالله صالح ،معاون اول ریاستجمهوری ،گفته
است که به خاطر تحکیم پایههای جمهوریت ،قرار
است در تابستان سال آینده ،یکی از چهار انتخابات
(پارملانی والیت غزنی ،شوراهای والیتی ،شوراهای
ولسوالیها و شامری از شهرداریها) برگزار شود.
آقای صالح ،روز سهشنبه ( 30جدی) ،در برگهی
فیسبوکش نوشت« :هرچند آرزو داریم چهار
انتخابات برگزار شود؛ اما اگر به دلیل مشکالت
لوژستیکی نتوانیم همه را برگزار کنیم ،یک و یا دو تا
را حتمی برگزار خواهیم کرد».
به گفتهی او ،به همین منظور ،نشستی زیر نظر
مقام ریاستجمهوری با کمیسیون مستقل انتخابات
برگزار شده است.
آقای صالح گفته است که وظیفه دارد در رابطه به
حوزهبندی برای انتخابات شوراهای والیتی تا یک
ماه گزارش تهیه کند.
او افزوده است« :حوزهبندی ،یکی از پیچیدهترین و

حساسترین مسایل انتخابات است؛ زیرا میتواند
حس تجرید و تقلیل را برای بخش یا بخشیهایی از
جامعه در پی داشته باشد .افغانستان کشور با تنوع
ساختاری است و کسب قناعت متام اقشار – اقوام و
عشیرهها ،روی مسایل حوزهبندی کار آسانی نخواهد
بود».
آقای صالح گفته است که وظیفهی دوم او ،هامهنگی
با سازمانها و نهادهای جهانی به ویژه سازمان ملل
متحد است تا مشخص شود که آنها چه درسهایی
از انتخابات گذشته آموختهاند و در انتخابات پیش رو
چه نوع همکاری با دولت افغانستان خواهند داشت.
معاون اول ریاستجمهوری ،تاکید کرده که برگزاری
انتخابات حتمی است.
چندی پیش ،کمیسیون مستقل انتخابات ،به
حکومت افغانستان پیشنهاد داد که انتخابات
پارملانی والیت غزنی ،شوراهای والیتی ،شوراهای
ولسوالیها و شامری از شهرداریها ،در ماه میزان

سال آیندهی خورشیدی برگزار شود .مسئوالن
این کمیسیون ،تاکید کردند که متام آمادگیهای
تخنیکی و عملیاتی ،برای برگزاری این چهار
انتخابات در ماه میزان سال آینده گرفته شده است.
به دنبال آن ،رییسجمهور غنی روز یکشنبه (۲۸
جدی) ،در دیدار با اعضای کمیسیون مستقل
انتخابات ،گفت که حکومت افغانستان به اصل
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)،
هشدار دادهاند که ناامنی ،نبود بودجه و عملی
نشدن اصالحات کلیدی ،از موانع اصلی بر رس راه
برگزاری چهار انتخابات پیش رو است.
این نهادها ،تاکید کردهاند که تصمیم کمیسیون
مستقل انتخابات و حکومت افغانستان برای
برگزاری چهار انتخابات در سال  ۱۴۰۰خورشیدی،
تکاندهنده و نگرانکننده است.

نیمی از جمعیت افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند
سازمان بیناملللی حامیت از کودکان ،گزارش
داده است که حدود نیمی از جمعیت افغانستان،
به کمکهای برشدوستانه نیاز دارند.
در گزارش جدید این سازمان که روز سهشنبه (30
جدی) منترش شده ،آمده است که  18.4میلیون
نفر در افغانستان به شمول  9.7میلیون کودک ،به
کمکهای فوری برشدوستانه نیاز دارند.
سازمان بیناملللی حامیت از کودکان ،خواستار
کمک سه میلیارد دالری برای رسیدگی به این
وضعیت در سال  ۲۰۲۱میالدی شده است.
کریس نیامندی ،مدیر بخش افغانستان سازمان
بیناملللی حامیت از کودکان ،گفته است که
شهروندان افغانستان از جنگ ،خشونت ،فقر و
بحران ناشی از ویروس کرونا رنج میبرند.
او افزوده است« :این یک وضعیت بد است و نیاز

به تو جه فوری جامعهی جهانی دارد .اگر جنگ
متوقف نشود ،مشکالت مردم افغانستان افزایش
خواهد یافت .این وضعیت به ویژه برای کودکان
بسیار سخت است که اکرثشان چیزی جز خشونت
را منیشناسند».
به گفتهی نیامندی ،کمکهای بیناملللی به
افغانستان ،به گونهی نگرانکنندهای کاهش یافته
است .او گفته است ،در نشست بیناملللیای که
نوامرب سال گذشتهی میالدی برگزار شد ،با توجه
به بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا در این
کشور ،کمکهای انجامشده به قدر کافی نبوده
است.
گفتنی است که پیش از این ،دفرت هامهنگی امور
برشدوستانه سازمان ملل (اوچا) ،گزارش داده بود
که در سال  2021میالدی حدود  18.4میلیون

نفر در افغانستان به کمکهای برشدوستانه نیاز
دارند .بر اساس گزارش اوچا ،شامر نیازمندان در
افغانستان ،در سال  2021میالدی در مقایسه با
چهار سال پیش ،شش برابر افزایش یافته است.
گفتنی است که دولت افغانستان ،چندی پیش
برنامهای را زیر نام «دسرتخوان ملی» ،به منظور
کمک به بیش از  ۴میلیون خانواده ،با هزینهی
بیش از  ۲۴۴میلیون دالر راهاندازی کرد .در
جریان این برنامه ،به خانوادههایی که به دنبال
شیوع ویروس کرونا دچار آسیب اقتصادی شدهاند،
مواد غذایی کمک میشود.
بر اساس آخرین گزارشی که در ششم جدی سال
جاری از سوی دولت افغانستان منترش شد ،در
جریان برنامهی دسرتخوان ملی ،برای ۳۴۰۸۷
خانواده بستههای موادغذایی توزیع شده است.

فضلاحمد معنوی :حقوق کارمندان وزارت عدلیه باید یکسان و عادالنه شود
فضل احمد معنوی ،وزیر عدلیه ،بر عادالنهسازی
و یکسانسازی حقوق کارمندان این وزارت تاکید
کرده است.
آقای معنوی ،این موضوع را روز سهشنبه (۳۰
جدی) ،در نشست شورای رهربی وزارت عدلیه
مطرح کرده است .او گفته است که حقوق کارمندان
وزارت باید یکسان و عادالنه شود و در صورتی که
موانع قانونی در برابر آن موجود باشد ،تالش خواهد
کرد تا آن را از طریق شورای عالی حاکمیت قانون
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
بست و با یک مسئولیت ،نباید دو امتیاز بسیار
متفاوت بگیرند».
گفتنی است که اخیرا ،جنجالهایی میان حکومت
افغانستان و مجلس منایندگان بر رس بودجهی سال
مالی  ۱۴۰۰خورشیدی پیش آمده است .مجلس

منایندگان ،تا اکنون دو بار پیشنویس بودجهی
سال مالی  ۱۴۰۰خورشیدی را رد کرده و خواهان
یکسانسازی حقوق کارمندان دولتی شده است.
مجلس منایندگان ،عدم یکسانسازی حقوق
کارمندان دولتی ،بیرون کردن  ۱۱۳۱پروژهی
والیتی ،در نظر گرفنت بیش از  ۱۳میلیارد افغانی
در کود احتیاطی که روشن نیست در کجا مرصف
میشود و جا دادن بیش از  ۲میلیارد افغانی
در کودهای  ۹۱و  ۹۲را از مشکالت پیشنویس
بودجهی سال مالی  ۱۴۰۰خورشیدی عنوان کرده
است.
رییسجمهور غنی نیز ،در نشست چند روز پیش
کابینه ،گفته بود که پارملان جای حکومت را گرفته
منیتواند .آقای غنی افزوده بود« :قانون اساسی
وضاحت کامل دارد که تهیه و ارایهی بودجه ،کار
قوهی اجراییه است و مسئولیت پارملان این است که
یا تایید و یا رد کند .ما توان درج میلیاردها پروژهی
سلیقهای را نداریم ».با این حال ،اخیرا وزارت مالیه،

اعالم کرده است که یکسانسازی حقوق کارمندان
دولتی بدون درنظرداشت امکانات مالی و تحلیل
عملی مالی ،قابل تطبیق نیست .این وزارت ،گفته
است که به اساس هدایت مقام ریاستجمهوری ،به
کمیتهی مشرتکی وظیفه داده شده که امکانپذیری
طرح افزایش حقوق را ارزیابی کرده و در زمینهی
تشخیص و تدارک منابع مورد نیاز ،پیشنهادات
عملی اش را به نشست کابینه ارایه کند.
با این حال ،شامری از منایندگان مجلس ،به
روزنامهی صبح کابل میگویند ،یکی از دالیلی که
بودجهی سال مالی  ۱۴۰۰از سوی این مجلس
تصویب منیشود ،این است که مافیای نفت،
سند بودجهی مالی  ۱۴۰۰را گروگان گرفته و
منیخواهند ،قراردادهای نفت وزارتهای دفاع و
داخلهی افغانستان ،شامل این بودجه شود.
به گفتهی آنها ،مافیای نفت نفعشان را در باقی
ماندن این قراردادها به دست «فرماندهی نیروهای
مشرتک انتقال برای افغانستان» میدانند.

محمدامین احمدی :طالبان قصد دارند بدون برقراری آتشبس ،زندانیان خود را آزاد �کنند
هیئـت
عضـو
احمـدی،
محمدامیـن
گفتوگوکننـدهی دولـت افغانسـتان ،از گـروه
طالبان خواسـته اسـت کـه اصول عدالـت و انصاف
را بپذیـرد تـا صلـح در افغانسـتان برقـرار شـود.
آقـای احمـدی ،روز سهشـنبه ( ۳۰جـدی) ،در
برگـهی فیسـبوکش نوشـت کـه در روزهـای اخیـر،
گـروه طالبـان بـه ایـن فکـر میکنـد که بـدون قطع
جنـگ و برقـراری آتشبـس ،آزادی زندانیـان خود را
توسـط امریـکا عملـی کنـد و همچنـان بـدون توجه
بـه خواسـت عمومـی بـه قطـع جنـگ ،بـه جنـگ و
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خشـونت زیـر نـام جهـاد تـا تشـکیل نظـام «نـاب
اسلامی» ادامـه دهـد.
بـه گفتـهی او ،گـروه طالبـان در میان ایـن دو آرزو،
متایـل بـه گفتوگوی جـدی و اصولی روی مسـائل
مهـم بـا جانب دولـت افغانسـتان ندارد.
آقـای احمـدی تاکیـد کرده اسـت که گـروه طالبان
بـه صلـح عادالنه و همهشـمول منیاندیشـد و فقط
بـه فکـر برآوردهشـدن آرزوهایـش اسـت .او افـزوده
اسـت« :جانـب جمهـوری ،خواسـت نخسـت اش به
پیـروی از خواسـت عمومـی آتشبـس اسـت و آماده

اسـت راجـع بـه متـام خواسـتههای طالبـان بحـث
کنـد .جانـب جمهـوری معتقـد اسـت کـه جنـگ
کنونـی طالبـان ،جهـاد نیسـت؛ بلکـه چرخـهی
باطل قتل و کشـتار مسـلامنان بـوده و حرام قطعی
اسـت و آمـاده اسـت در گفتوگـو بـا جانـب مقابل،
ایـن حقیقـت دینـی را بـه اثبات برسـاند».
ایـن در حالـی اسـت کـه حـدود  ۱۰روز پیـش،
دومیـن دور گفتوگوهـای صلـح در قطـر آغاز شـد.
تـا اکنـون جزییاتـی از جریـان ایـن گفتوگوهـا
منتشر نشـده اسـت.
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کونړ کې د سیمه ییزې اردو
سرتېرو د وفادارۍ لوړه وکړه
کونړ کې د سیمه ییزې اردو  ۱۸۰رستېرو د وفادارۍ لوړه وکړه .دا رستیري د
 ۲۰۱سېالب 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  ۲۰۱سیالب قول اردو مسوولین وایي د سیمه ییزو پولیسو  ۱۲ټويل 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  ۱۵۰۰۰الکترونیکي
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  ۱۰۰۰کسانو
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  ۱۰۰زره غوښتنې ترالسه کړې چې د  ۴۰زرو
په شاوخوا کې کسانو الکرتونکي پیژندپاڼې ثبت شوې او د چاپ له پاره کابل
ته استول شوې دي .په ایران کې میشتو افغان کډوالو ته تراوسه  ۱۵زره
الکرتونیکي پیژندپاڼې ویشل شوې دي.
د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادراه په ایران کې اوس ټول شپږ د
پیژندپاڼو د ثبت او ویش مرکزونه لري چې د دغه هېواد په تهران ،مشهد،
زاهدان او کرمان ښارونو کې دي.
دا اداره وایي په ایران کې میشت افغان کډوال کوالی يش د احصایې او
معلوماتو د ميل ادارې له انرتنت پاڼې څخه په استفادې د الکرتونیکي
پيژندپاڼې د ترالسه کولو په موخه په ایران کې ورنیژدې مرکز انتخاب او
وروسته په انالین ډول خپلې غوښتنې ور واستوی.

هلمند کې بزګرانو د شنوخونو
جوړولو ته مخه کړې
په هلمند کې بزګرانو ته  ۱۶۶شنې 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  ۱۶۶شنې
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.
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تحلیل

زاهدمصطفا

تاریخ ،زادهی جنگ است؛ جنگ ،یعنی جنایت؛ جنایتی که بهبقا معنا
میدهد .برای دوامآوردن ،باید هجوم برد و سهمت را گرفت؛ سهمیکه
میتواند افزایش بیابد و توجیه شود .روزانه میلیاردها موجود زنده
میمیرند تا زندگی میلیاردها موجود زندهی دیگر تأمین شود .فقط توجیه
بقاست که برخی از جنگها و جنایتها ،عادی میشود و دیگر بوی
جنایت منیدهد.
درخت ،از سهم علف میخورد و انسان از سهم همهچیز .این ،پارادایم
بقاست و آنکه سهم بیشتری میبرد ،راه بهرتی برای توجیه دارد تا
جنگش را مقدس بشامرد .بهمیدانی فکر کنید که دو طرف ،با شعار خدا
و وطن میجنگند؛ بهجنگ افغانستان!
هم رسباز ارتش برای حفظ ارزشهایی میجنگد و هم رسباز طالب.
اینکه این ارزشها ،کدام بر دیگری میچربد ،بستگی تعداد افرادی دارد
که از آن پشتیبانی میکنند .امروز که دولت افغانستان در موقعیت دادن
سهم بهطالبان قرار گرفته ،بهاین معناست که پشتیبانی از آنچه طالبان
میخواهند با جنگ بهدست 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 ،بهعنوان بانیان ارزشهای بومی ،رویکرد بومیتر نسبت بهجنگ
دارند و دولت که بانی ارزشهای جدید است ،رویکرد مهارشدهتری دارد.
بروزترین کشورهای جهان بهلحاظ فکری-اقتصادی ،آسانترین قوانین در
مورد مجازات را دارند و بومیترین کشورها ،سختترین قوانین را؛ این،
یعنی مناسبات جدید و قدیم ،بر نحوهی عملکرد جنگی رسبازان تأثیرش
را میگذارد.
افغانستان ،یکی از بومیترین کشورها بهلحاظ فکری-اقتصادی است؛
کشوریکه در آن ،مناسبات اقتصادی درصد باالیی از مردم ،هنوز بهزمین
گره خورده و مناسبات فکری ،بهارزشهایی که توان تعامل با ارزشهای
جدید را ندارد و در برخورد با ارزشهای جدید ،با هامن روش بومی عمل
میکند؛ روشیکه از ارزشهای بومی آموخته است.
آنچه طالبان میکنند ،آمیزهای است از ارزشهای بومی و آیینیکه هر
دو بههم گره خوردهاند و رسبازی را در میدان جنگ فرستاده که بههیچ
قانون جنگی پذیرفتهای ،پایبند نیست؛ چون ،خودش را در آیینهی امروز
منیبیند و درک آنچه قانون جنگ است ،برایش ممکن نیست .برای
همین وسط شهر منفجر میشود و خونریزی بهراه میاندازد؛ خونریزی،
با خوی بومی که بههیچ کسی رحم منیکند و پی روجوان منیشناسد.
بومیگراییای که رسباز طالب میسازد ،چیزی نیست که به سادگی
توسط گروههای استخباراتی قلقلک داده شود و واکنش نشان دهد؛
این بخشی از پاردایم ذهنی مردم است که در سطوح مختلف ،خودش
را نشان میدهد .بارها در برنامههای تلویزیونی ،شاهد درگیری فیزیکی
کارشناسان و مقامات دولتی بودهایم ،در مجلس منایندگان ،درگیری
فیزیکی منایندگان مردم را که هر کدام ،از چند هزار نفر منایندگی
میکنند ،دیدهایم .منیتوان ،رابطهی کسانیکه چنین منایندهای به
پارملان فرستادهاند را نادیده گرفت.
مردمیکه در خیابان میجنگند ،در خانه میجنگند ،در اداره میجنگند
و با قانونی باید از آن نگهداری کنند ،نیز میجنگند .با چنین مردمی،
مگر ممکن است جنگ متام شود .مگر جنگ را متامی هست؟ مگر
زندگی ،در هر حالت جنگ نیست؟ مگر انسان روزانه میلیونها حیوان را
برای بقای خودش سالخی منیکند؟
انسانها ،به میزانیکه تن به ارزشهای جدید میدهند ،تصور میشود
ن جهتکه سازوکار نرب ِد بقا ،رویکردهای
که اهلیتر میشوند؛ اهلیتر از آ 
مساملتآمیزتری بهخود میگیرد و گویا انسان ،در آن آزادانهتر عمل
میکند.
آزادیکه مخل شکلگیری زندگی جمعی است و زندگی جمعی ،برای
اینکه بتواند ادامهاش را بدهد ،مکلف بهپذیرش آن بهعنوان ارزش شده
ت که پیشبرندهی زندگی
است؛ ارزشیکه پشتوانهی قانونی دارد و دول 
جمعی است ،وابسته به آنچه اکرثیت میخواهند ،عمل میکند.

درروستاها و شهرها ،غم نان«کودکی»را از میلیونهاکودک افغانستانیگرفته است .کار با اسب شغل تازهایست
کهکودکانکاردرتپههایکابل،مشغولآنهستند.
موقعیت-تپهنادرخان،کابلافغانستان

صلـح پشـت ميــز جنــگ خیـابـان را
تمام نمیکـند
آنچه سازوکار یک دولت را در جهان امروز معنا میکند ،چیزی جز آنچه
نیست که از سوی اکرثیت پشتیبانی میشود .برای همین ،شعار خدا و
وطنِ رسبازان ارتش در میدان نربد ،برای آدمهای بیشتری مقدس است
و شعار رسباز طالب ،برای آدمهای کمتری؛ چون ،ظاهرا عدهی زیادی
از مردم ،برای حفظ ارزشهای بومی ،دوست ندارند بهرویکرد طالبان
بپیوندند و وضعیت تاریخی ،نوع نگاه آنان به ارزشهای بومی را دچار

بومیگراییای که سرباز طالب میسازد،
چیزی نیست که به سادگی توسط
گروههای استخباراتی قلقلک داده شود
و وا�کنش نشان دهد؛ این بخشی از
پاردایم ذهنی مردم است که در سطوح
مختلف ،خودش را نشان میدهد .بارها
در برنامههای تلویزیونی ،شاهد درگیری
فیزیکی کارشناسان و مقامات دولتی
بودهایم ،در مجلس نمایندگان ،درگیری
فیزیکی نمایندگان مردم را که هر کدام،
از چند هزار نفر نمایندگی می�کنند،
دیدهایم.
«تردید» کرده است.
تردید را بین ناخن گرفتم تا توضیح دهم که آنچه پذیرش ارزشهای
مدرن را ممکن ساخته است ،بیشتر شبیه حباب است و هر لحظه ،ممکن
است به واکنشی متوسل شود که طالبان متوسل شدهاند .آنچه فرخنده
را وسط کابل بهآتش کشید ،شکست این حباب بود که به شورش مردم
انجامید و توان تأمل در مورد قوانین مجازات را از مردم گرفت .همهی
آدمهاییکه آن روز فکر میکردند فرخنده باید مبیرد و آنگونه مبیرد،

میفهمیدند 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.
شاید گفتوگوهای قطر ،بهصلح دولت و طالبان بیانجامد و هر دو،
برای بقا ،مجبور شوند تن بهگذشت از خطوطی بدهند که دو دهه شد،
برای حفظ آن جنگیدهاند ،اما؛ بسرت جنگ ،بهعنوان یک امکان هنوز
در افغانستان پهن است و تقابل زندگی امروز و دیروز بدون تجربهی
تاریخی ،زمینهی جنگ را تازه نگه میدارد .برای عبور از جنگ که بخشی
از سازوکار بقاست و ادامهدهندهی آن ،نیاز به تجربهی تاریخی است؛
تجربهای که پاردایم خشونتمحور ذهنی مردم را تغییر دهد و بهآنان
بفهامند که آنچه را میخواهند ،حتمی نیست که از راه خشونت بهدست
بیاورند و باید با ارزشهاییکه با اقبال جمعی بیشتری روبهرو میشود،
مدارا داشته باشند.
تفاوتی بین طالبیکه با گلوله بهدنبال قبوالندن ارزشهایش بر دیگران
است و وکیل پارملانیکه برای قبوالندن حرفش بهدیگری ،در مجلس
منایندگان متوسل به مشت و بوتل میشود نیست؛ جز اینکه ،طالب در
نقش رسباز است و رسباز باید بجنگد ،اما؛ ایشان منایندهی مردم استند و
باید با حرف بجنگند نه با مشت و بوتل.
آنچه افغانستان را به صلح میرساند ،نه پیامن صلح که رفتار صلحآمیز
است؛ اینکه هر انسان و گروهی ،متعهد شود که برای رسیدن بهحقش،
نه با خشونت که با مالیمت میجنگد و از راههایی تالش میکند که
بهنابودی دیگری نینجامد .مشکل افغانستان ،تنها طالبان یا دیگر
گروههای تروریستی نیست؛ ظرفیتیکه از اندیشهی تروریستی آماده است
برای به کرسی نشاندن حرف خودش ،هر نوع خشونتی را بهخرجمیدهد
تا ثابت کند حقبهجانب است.
کافیست ،رسی به کمنتهای مخاطبان زیر پستهای مقامات دولتی
یا برخی از خربها و گزارشهای رسانهای بزنید تا باور کنید که خشونت
چقدر در نهاد ما نهادینه شده است .برای عبور از نهادینهشدگی خشونت،
نیاز به مترین برای خشونت نورزیدن است .انسان افغانستانی هر روز باید
ِ
درست او را درست بداند و
برای خودش بگوید که کسی مکلف نیست
غلط او را غلط؛ شاید این یادآوری را باور کرد و رساغ هر گروهی را با دندان
نگرفت.
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