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دالیل  به  متأسفانه  ما  کشور  در 

بسیار زیادی، حتا منی توان به تصور 

توسعه  آرزوی  در  جامعه ای  داشنت 

اندیشید. افغانستان کشوری نیست 

که افراد از خودآگاهی فردی ارزشی 

متام  بل  باشند،  کرده  انتخاب  را 

از گذشتگان  مانده  میراثی  ارزش ها 

ارزش های  این  و  است  نیاکان  و 

قومی،  شکاف های  باعث  بی محتوا 

این  در  دینی  و  سمتی  مذهبی، 

میان  را  برتری خواهی  و  شده  کشور 

اقوام این جامعه ایجاد کرده است.

که  و شکاف ها هستند  تفرقه ها  این 

مانع هرگونه پیرشفتی در این جامعه 

باورهای  خال،  بزرگ ترین  می شوند، 

کورکورانه و توهامتی...

عوامل باز دارنده 
توسعه در کشور

از جاپان بیش 
دالر  به  میلیون   ۱۲۲ 

می کند افغانستان کمک 

ونا؛ ابـهام سه ونیم میلیونی در بـودجه  کر
بیشتر از سه میلیون افغانی از بودجه کرونای 

بغالن حیف ومیل شده است

امرالله صالح: 
ح »راه صلح  طر

و حکومت مشارکتی«، 
است! مسير ابلیس 

روزنامه ی صبح کابل، به اسنادی از اداره بازرس ریاست جمهوری 
دست یافته که نشان می دهد، 3 میلیون و 414 هزار و 793 

افغانی، از بودجه ی کرونا...

برنده  جنگ  در  یکا  امر چرا 
نمی شود

ما همواره از زبان رهبران و کارشناسان 
در تلویزیون ها می شنویم که امریکا 

قدرتمند ترین نیروی نظامی...

دنبال  به  میامنار،  رهرب  سوچی،  آنگ سان 

و  شده  بازداشت  کشور  این  ارتش  کودتای 

ارتش با اعالم وضعیت اضطراری و حکومت 

نظامی، اداره ی این کشور را به دست گرفته 

است.

ارتش میامنار، بامداد روز دوشنبه )13 دلو/ 

1 فربوری( با نرش بیانیه ای، اعالم کرده است 

که قدرت به مین آنگ هلینگ، فرمانده ی کل 

ارتش منتقل شده و قرار است او به مدت یک 

سال کنرتل این کشور را به دست بگیرد.

اتحادیه ی ملی  و حزب  ارتش  میان  تنش ها 

آنگ سان  خانم  را  آن  رهربی  که  دموکراسی 

سوچی به عهده دارد، پس از آن باال گرفت 

دست  با  سان سوچی  بانو  حاکم  حزب  که 

پارملانی  انتخابات  در  آرا  درصد   83 آوردن 

ماه نوامرب سال گذشته ، پیروز شد؛ اما ارتش 

و  نپذیرفت  را  انتخابات  نتیجه ی  کشور  این 

برگزارکنندگان آن را به تقلب گسرتده متهم 

کرد.

کمیسیون انتخابات میامنار، اتهام ارتش این 

کشور را رد کرده و تاکید کرده که خطایی در 

به  منجر  که  است  نگرفته  صورت  انتخابات 

تغییر نتیجه ی انتخابات شود.

 25 کشور،  این  اساسی  قانون  اساس  بر 

در  کشور  این  پارملان  کرسی های  درصد 

اختیار ارتش است و سه وزارت خانه ی کلیدی 

نیز به ارتش واگذار شده است.

میامنار  بالقوه ی  رهرب  که  سوچی  آنگ سان 

آنگ سان،  جرنال  دخرت  می رود،  حساب  به 

خانم  است.  کشور  این  استقالل  قهرمان 

سوچی به خاطر مخالفت با حکومت نظامی 

در سال های 1989-2010 در سال 1991 

میالدی جایزه ی صلح نوبل را به دست آورد 

پارملانی  انتخابات  در   2015 سال  در  و 

پیروز شد؛ اما به دلیل داشنت فرزند از کشور 

دیگری، منی تواند رییس جمهور باشد.

دلیل  به  اخیر  سال های  در  سوچی،  سان 

کشور،  این  در  مسلامنان  اقلیت  رسکوب 

از  بین املللی  جامعه ی  در  را  خود  محبوبت 

داخل  در  همچنان  اما  است؛  داده  دست 

کشور از محبوبیت باالیی برخوردار است.

کل  دبیر  گوترش،  آنتونیو  حال،  همین  در 

آنگ سان  بازداشت  متحد،  ملل  سازمان 

سوچی و کودتای ارتش این کشور را محکوم 

کرده است.

است  گفته  بیانیه ای،  نرش  با  ملل  سازمان 

که این کودتا رضبه ی جدی به اصطالحات 

دموکراتیک در این کشور است.

فضل  رییس  عمومي  ادارې  چارو  د 

کوالی  حکومت  وایي  فضيل  محمود 

څخه  معاشونو   »  NTA« هغو  له  يش 

کړي  سپام  افغانۍ  میلیارډه  پینځه 

ښوونکو  د  او  دي  نه  اغیزناک  چې 

یې  کې  معاش  په  رستېرو  امنیتي  او 

ورزیاتې کړي.

فضيل د دوشنبې په ورځ په فیسبوک 

پاڼه لیکيل:» جمهوررییس د دولت د 

ټیټ رتبه مامورینو د معاشونو د زیاتولو 

ژمنه کړې وه. په همدې منظور نن د 

جمهوري ریاست د قانون د حاکمیت 

او حکومتولۍ د عايل شورا په غونډه 

  NTA کې په ټولو دولتي ادارو کې د

معاشاتو لومړنۍ ارزونه وشوه.«

چې  ښیي  پایلې  لومړنۍ  وایي  هغه 

افغانۍ  میلیارده  پینځه  يش  کیداې 

سپام او بیا د یوه ځانګړې میکانیزم له 

الرې د ښوونکو او رستېرو په معاشونو 

ورزیاتې يش.

د چارو ادارې رییس لیکيل:» په دغه 

شورا کې اړوندو ادارو ته دنده وسپارل 

په  لږه  تر  لږ  میکانیزم  دا  چې  شوه 

درېیو میاشتو کې نهايي کړي.«

دا په داسې حال کې ده چې د نوي 

مايل کال له یوې میاشتې ډېره موده 

تېره شوې، خو الهم د دغه کال بودجه 

د وليس جرګې له خوا نه ده تصویب 

ټینګار  غړو  جرګې  وليس  د  شوې. 

نه  تصویب  بودجه  دا  به  ترهغه  کړی 

کړي چې د دولتي کارمندانو معاشونه 

نه وي یوشان شوي.

؛  ر نما میا ر  د می  نظا ی  تا د کو
! شد شت  ا زد با چی  سو ن  آنگ سا فضلي: حکومت کوالی شي له لوړو معاشونو 

پینځه میلیارډه افغانۍ سپما کړي

تحلیل
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است بشری 
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نیاز و در ردیف...
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نقش اسالم آباد را در 
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حضور ناتو 
در افغانستان، عطش 
جنگیدن طالبان 
را بیشتر می کند
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وضعیـت کلـی را ارزیابـی کـرده و در مـورد حضـور در 

می کننـد.« مشـوره  آینـده 

افغانسـتان،  در  خارجـی  نیروهـای  مانـدن  آیـا 

دارد؟ سـودی 

تـا  افغانسـتان  از  خارجـی  نیروهـای  مانـدن  دلیـل 

جایـی در گزارش هـای رسـانه های داخلـی و خارجـی 

توافق نامـه ی  رعایت نکـردن  اسـت،  شـده  روشـن 

دوحـه از سـوی طالبـان و رابطـه ی نزدیـک ایـن گروه 

القاعـده اسـت. بـا گروه هـای تروریسـتی ماننـد 

هم چنـان، هیئـت اتحادیـه ی اروپـا و منایندگی هـای 

دیپلوماتیـک ناتـو، اسـرتالیا، کانـادا، جمهوری چک، 

دامنـارک، فنالنـد، فرانسـه، آملـان، ایتالیـا، هالنـد، 

اسـپانیا، سـویدن، بریتانیـا و امریکا، ادامـه ی ترورها، 

آدم ربایی هـا و تخریـب زیرسـاخت های حیاتـی گفتـه 

اسـت کـه طالبـان دسـت بـه خشـونت های هدفمنـد 

می زننـد.

در اعالمیـه ای مشـرتکی که روز یک شـنبه )12 دلو(، 

از سـوی ایـن منایندگی هـای سیاسـی منتـرش شـد، 

آمـده اسـت؛ خشـونت های اخیـر، جامعـه ی مدنـی، 

مناینـدگان  و  طبـی  مذهبـی،  رسـانه ای،  قضایـی، 

افغانسـتان  یـک  بـرای  کـه  را  دولـت  غیرنظامـی 

صلح آمیـز و مرفـه رضوری انـد، هـدف قـرار می دهـد.

اکـر  مسـئولیت  طالبـان  اعالمیـه،  ایـن  اسـاس  بـر 

خشـونت های هدفمنـد را بـه عهـده دارنـد و حمـالت 

بـه  و  کـرده  تضعیـف  را  دولتـی  نهادهـای  آن هـا، 

ایجـاد ناامنـی کمـک می کنـد کـه در آن، گروه هـای 

آزادانـه فعالیـت  تروریسـتی و جنایـت کار می تواننـد 

آسـیب رسـاندن  از  غیـر  بـه  اقدامـات،  »ایـن  کننـد. 

بـه مـردم افغانسـتان، هیـچ هـدف دیگـری را دنبـال 

منی کنـد. طالبان باید این را درک کنند که اقدامات 

خشـمگین  را  جهـان  آن هـا،  ویرانگـر  و  خشـونت بار 

افغانسـتان  در  صلـح  اسـت  قـرار  اگـر  و  می سـازد 

شـود.«  متوقـف  خشـونت ها  بایـد  شـود،  برقـرار 

منایندگی هـای سیاسـی در افغانسـتان، گفته اند، در 

کنـار افـرادی ایسـتاده هسـتند کـه متعهـد بـه پایـان 

 بخشـیدن بـه جنـگ از طریـق یـک توافـق سیاسـی 

دسـت آوردهای  ضامـن  کـه  توافقـی  فراگیرنـد؛ 

مـردم  بـه  کمک هـا  »بنـا  باشـد.  گذشـته  سـال   20

افغانسـتان در راسـتایی دسـت یابی به صلـح، عدالت 

داشـت.« ادامـه خواهـد  انکشـاف،  و 

بـه بـاور کارشناسـان نظامـی، نه تنهـا تعهـدی وجـود 

نـدارد کـه طالبـان پـس از خـروج نیروهـای امریکایی 

و  هدفمنـد  ترورهـای  زیربناهـا،  تخریـب  از  دسـت 

بردارنـد؛  دسـت  کشـور،  در  نظامـی  غلبـه ی  به ویـژه 

بلکـه تنـور جنـگ را گرم تـر کـرده و دسـت بـه غلبه ی 

می زنـد. بیش تـر  نظامـی 

عتیق اللـه امرخیـل، آگاه نظامـی می گویـد کـه خروج 

گفت وگوهـای  کـه  رشایطـی  در  خارجـی  نیروهـای 

اسـت،  نرسـیده  نتیجـه ای  بـه  افغانسـتان  صلـح 

پیامدهـای وحشـتناکی خواهـد داشـت؛ امـا مانـدن 

نیروهـای خارجـی نیـز بـرای مـردم افغانسـتان یـک 

»غـم« اسـت.

تأکیـد آقـای امرخیـل بـر ایـن اسـت کـه مانـدن ایـن 

از شـدت جنـگ منی کاهـد؛  افغانسـتان  در  نیروهـا 

برابـر  در  جنـگ  تـداوم  بـر  مصمـم  طالبـان  زیـرا 

اسـت. خارجـی  نیروهـای 

گفتنـی اسـت کـه چندی پیـش، علی  شـمخانی پس 

از دیـدار با مال بـرادر رییس هیئـت گفت وگوکننده ی 

طالبـان گفـت کـه طالبـان را هم چنـان در مبـارزه بـا 

امریـکا مصمـم دیده اسـت.

ایـران رقیـب دیرینـه ی امریـکا، یکـی از کشـورهایی 

و  افغانسـتان  مقام هـای  سـوی  از  بارهـا  کـه  اسـت 

در  ناامنـی  بـه گسـرتش  متهـم  مجلـس  مناینـدگان 

اسـت. شـده  افغانسـتان 

عبدالسـتار حسـینی، رییـس هیئـت اعزامـی مجلس 

عمومـی  نشسـت  در  هـرات،  والیـت  بـه  مناینـدگان 

روز دوشـنبه )۶ دلـو( مجلـس مناینـدگان، گفـت کـه 

اجیران ایـران، مخالفـان مسـلح و برخـی از مقام هـا، 

شـده اند.  هـرات  والیـت  در  ناامنـی  افزایـش  سـبب 

از اجیرانـش در هـرات، پـول  »ایـران بـرای شـامری 

بـاره سـند داریـم و اگـر  ایـن  و سـالح می دهـد. در 

سـفارت ایـران اسـناد بخواهـد، حـارض بـه ارایـه ی آن 

هسـتیم.«

بـه  ایـران عمـالً  اسـاس گزارش هـا،  بـر  از سـوی هم 

ایـن  تـا  تجهیـزات می دهـد  و  طالبـان سـالح  گـروه 

گـروه در مقابـل نیروهـای امنیتـی افغانسـتان از آن 

امنیتـی  مقام هـای  هـم  کـه  چیـزی  کنـد.  اسـتفاده 

تأییـد می کننـد.   را  آن  امریـکا  و  افغـان 

در  کـه  می گویـد  امرخیـل  عتیق اللـه  این حـال،  بـا 

افغانسـتان،  در  خارجـی  نیروهـای  مانـدن  صـورت 

کشـورهای رقیـب او، به شـمول ایـران بـه کمک هـای 

داد؛  خواهـد  ادامـه  طالبـان  بـه  تسـلیحاتی اش 

کمک هایـی کـه بـه جنـگ افغانسـتان شـدت خواهد 

داد.

گـروه طالبان امـا در واکنش به اعالمیه ای منایندگان 

گفتـه  افغانسـتان،  در  سیاسـی کشـورهای خارجـی 

اسـت؛ حضـور خارجی هـا عامـل اصلـی و درجه یـک 

بحـران جـاری در افغانسـتان اسـت کـه درنتیجـه ی 

کشـته  افغانسـتانی ها  کـه  اسـت  بیست سـال  آن، 

می شـوند.

ایـن گـروه بـر عملـی  شـدن توافق نامـه ی امریـکا بـا 

طالبـان تأکیـد کرده و گفته اسـت: »امارت اسـالمی، 

تأکیـد  راه  مذاکـره  از  مشـکالت  حـل  بـر  اول  از 

کـرده اسـت.« گـروه طالبـان در حالـی بـه گفت وگـو 

هیئـت  کـه  می کنـد  پافشـاری  راه حـل  به مثابـه ی 

دولـت افغانسـتان می گویـد؛ طالبان میـز گفت وگوها 

را رهـا کـرده و بـه کشـورهای دیگـر چکـر می زننـد.

سرمقاله

گفت وگوهای  که  اوایلی  افغانستان،  منایندگان  مجلس 

صلح افغانستان تازه مطرح شده بود و حرف هایی در مورد 

چگونگی تشکیل هیئت به میان آمده بود، کمرتین اظهار 

نظر را داشت. بعدها که این موضوع به بحث داغ رسانه ها، 

سیاست مداران و کشورهای قدرمتند مبدل شد، زمینه ی 

بازی برای اعضای مجلس نیز مهیا گشت.

پاکستان،  به  گروهی  سفر  یک  در  منایندگان  مجلس 

سفر  اما  برداشت  صلح  برای  را  مهمش  قدم  نخستین 

اعضای مجلس نتوانست تاثیر مثبتی در پی داشته باشد و 

برعکس، چنان چه اکنون می بینیم، خود مبدل به چالشی 

داخلی برای اجامع نظر در مورد صلح شده است.

مجلس منایندگان، هفته ی گذشته، کمیته ی 21 نفری ای 

را برای بررسی روند صلح و آماده سازی طرح مناسب برای 

روز  کمیته،  این  کرد.  ایجاد  افغانستان  در  جنگ  حل 

یک شنبه )12 دلو(، به کار آغاز کرد.

کار  آغاز  برای  که  نشستی  در  رییس  مجلس منایندگان، 

گفت وگوهای  در  که  گفت  بود،  شده  برگزار  کمیته  این 

و  می کوشند  قدرت  به  رسیدن  برای  طرف  دو  هر  صلح، 

به  را  دو طرف  که  است  این  نیز  کمیته  این  ایجاد  هدف 

رسیدن به یک صلح واقعی تشویق کند.

بدون  تشکیل شده  کمیته ی  که  است  این  اما  مشکل 

دیروز  سامء  مریم  است.  بوده  مجلس  اعضای  تاییدی 

و  و خودرسی کرد  پنهان کاری  به  متهم  را  رییس مجلس 

اعضای  دیدگاه  نظرداشت  در  بدون  جدید  کمیته  گفت 

مجلس و رای آنان است. 

مشخص است که رییس مجلس، منی خواهد مخالفان او 

این  از  و  کنند  لغو  را  و کمیته  پیروز شده  ملت،  در خانه 

بابت هراس دارد. اگر ترسی منی داشت، پیش از تشکیل 

همگانی اش  و  می گذاشت  جریان  در  را  همکارانش  آن 

میان  در  کاری  چنین  که  است  این جا  پرسش   می کرد. 

آن  دلیل  و  باشد  داشته  می تواند  هدفی  چه  منایندگان، 

صلح  جریان  می خواهد،  رحامنی  آقای  آیا  چیست  در 

بدهد  قرار  مردم  دید  از  دور  حکومت  مثل  را  افغانستان 

که دست به تشکیل کمیته ای بدون رای منایندگان مردم 

می زند یا می خواهد، طوری در  گفت وگوهای صلح نفوذ 

کند که مزاحمتی از سوی منایندگان نزدیک به حکومت 

نداشته باشد؟

میر رحامن رحامنی، گفته است که اگر مشکل منایندگان 

بر رس ترکیب کمیته ی صلح است، با پیشنهاد منایندگان، 

این  لغو  آن،  غیر  افزوده خواهد شد در  ترکیب کمیته  در 

کمیته به دو سوم آرای مجلس نیاز دارد.

است،  آمده  به وجود  قبال  که  چیزی  رس  بر  رای گیری 

نه تنها چندگانگی سیاست مجلس را در مورد صلح نشان 

می دهد بلکه خرب از تنش های عمیق و بنیان کنی دارد که 

می تواند مجلس را به سوی خودکامگی برده و آسیب های 

زیادی به وضعیت سیاسی کشور وارد کند.

حکومت های زیادی در همسایگی افغانستان هستند که 

به  جهت دهی  و  صلح  گفت وگوهای  کنرتل  می خواهند 

آن را در اختیار داشته باشند. نبود اجامع نظر مشخص، 

برای  زمینه ای  و  دارد  نگه  باز  را  آنان  دست  می تواند 

سوءاستفاده  باشد.

که  است  کرده  پیدا  زیادی  رای زنان  افغانستان،  صلح   

هرکدام می خواهند تسهیل گری کرده و این گونه نفوذی در 

دوحه پیدا کنند. کشورهایی که به بهانه تسهیل توانستند 

به  سفرهای شان  با  که  سیاست مدارانی  بگیرند،  نقش 

کشورهای دیگر چنین ادعایی داشتند و اکنون که مجلس 

هیئت های  تشویق گر  صلح،  کمیته  ایجاد  با  می خواهد 

زای زنان  از  منونه  هایی  همه  باشد،  طالبان  و  دولت 

رنگارنگی است که صلح افغانستان را مدیریت می کنند.

با این  رشایط، هیچ گفت وگویی منی تواند به نتیجه برسد 

زیرا هدف مشخصی از آن وجود ندارد و هر کس می تواند 

در آن دست اندازی کند. 

الزم بود، مجلس هامن روزهای نخست آغاز گفت وگوهای 

و حتا همه ی  را مطرح کرده  تشکیل کمیته ای  هیئت ها، 

نقش  این که  کند.  دنبال  را  دوحه  در  جاری  اتفاق های 

شد،  برجسته  پاکستان  به  هیئتش  سفر  از  پس  مجلس 

و  مجلس  اخیر  جنجال های  در  اگر  است.  مشکوک 

حکومت، اعضای آن در میان خودشان ... کشور دیگری 

نقش داشته باشد پس صلح افغانستان، بیشرت از همه در 

دست بیرونی ها است. اشاره ی مریم سامء به دستورگیری 

رییس مجلس از کشور دیگر که در قالب یک پرسش مطرح 

شد، جدی است. نظر به  روابط اخیر مجلس و پاکستان، 

احتامال اشاره ی خانم وکیل نیز به همین کشور است.

حکومت پاکستان، حامی رسسخت طالبان است و امکان 

نفوذ آن در میان سیاست مداران کشور نیز بسیار باال؛ در 

با پاکستان، طالبان را تقویت  این صورت، هر نوع رابطه 

خواهد کرد.

تالش مجلس برای 
نفوذ به دوحه، دستور 

کستان است؟ پا

دلیل ماندن نیروهای خارجی از 
افغانستان تا جایی در گزارش های 

رسانه های داخلی و خارجی 
روشن شده است، رعایت نکردن 

توافق نامه ی دوحه از سوی طالبان 
و رابطه ی نزدیک این گروه با 

گروه های تروریستی مانند القاعده 
است.

گزارش

تو    در       افغانستان،     عطش     جنگیدن  حضور     نا
طالبان     را      بیشتر        می کند

روح الله طاهری
گزارشگر

به تازگـی خربگـزاری رویـرتز، بـه نقـل از چهـار مقـام 

ارشـد ناتـو، خـرب داده اسـت کـه نیروهـای خارجـی، 

خـالف مهلـت تعیین شـده در توافق نامـه ی امریـکا با 

طالبـان، هم چنـان در افغانسـتان باقـی می ماننـد.

 در گـزارش رویـرتز کـه روز یک شـنبه )12 دلـو/ 31 

جنـوری(، به نـرش رسـیده، آمـده اسـت کـه نیروهـای 

خارجـی، قصـد دارنـد تـا پایـان مـاه مـی، 10 هـزار 

دارنـد،  حضـور  افغانسـتان  در  کـه  نظامـی  نیـروی 

به شـمول نیروهـای امریکایـی در ایـن کشـور، ثابـت 

باقـی مباننـد.

طالبـان  و  امریـکا  توافق نامـه ی  نخسـت  بخـش  در 

کـه در 10 حـوت 1398 در قطـر امضـا شـد، آمـده 

اسـت کـه ایاالت متحـده ی امریـکا متعهـد اسـت کـه 

ائتـالف به شـمول پرسـونل ملکـی  همـه ی نیروهـای 

آمـوزگاران،  نظامـی،  پیـامن کاران  غیردیپلوماتیـک، 

مشـاوران و نیروهـای حامیتـی خـود را در مـدت 1۴ 

مـاه از افغانسـتان خـارج کنـد.

طبـق ایـن توافق نامـه، دونالـد ترامـپ، رییس جمهور 

حکومتـش،  پایانـی  روزهـای  در  امریـکا،  پیشـین 

شـامر نیروهـای کشـورش را در افغانسـتان تـا 2500 

خارجـی  نیروهـای  کـه  بـود  قـرار  داد.  کاهـش  نفـر 

از  میـالدی  روان  سـال  مـی  مـاه  تـا  باقی مانـده 

افغانسـتان بیـرون شـوند؛ امـا بـا آمـدن جـو بایـدن 

خارجـه ی  وزیـر  بلینکـن،  آنتونـی  کاخ  سـفید،  بـه 

طالبـان  و  امریـکا  توافق نامـه ی  کـه  کـرد  اعـالم  او، 

وزارت  اسـاس،  ایـن  بـر  دارد.  ارزیابـی  بـه  نیـاز 

امریـکا، هرکـدام  وزارت خزانـه داری  و  امریـکا  دفـاع 

به گونـه ی جداگانـه ای گفته انـد کـه گـروه طالبـان به 

اسـت. نکـرده   عمـل  دوحـه  توافق نامـه ی 

وزارت مالیـه ی امریـکا، در 25 جنـوری گـزارش داده 

اسـت کـه گـروه طالبـان پـس از امضـای توافق نامه  با 

ایـن کشـور، رابطـه  ی خـود را بـا گـروه القاعـده قطـع 

نکـرده و القاعـده با حامیت طالبان در افغانسـتان در 

حـال قـوت گرفنت اسـت.

ناتـو  اسـت؛ مقام های  آمـده  رویـرتز  گـزارش  در 

در  جدیـد  دولـت  آمـدن  روی  کار  بـا  کـه  گفته انـد 

نظامیـان  عجوالنـه ی  خـروج  اسـرتاتژی  امریـکا، 

موعـد  و  می گیـرد  قـرار  بازبینـی  مـورد  بین املللـی، 

خـروج کامـل نیروهـای بین املللـی از افغانسـتان در 

حال بررسـی اسـت و احتامل دارد یکی از موضوعات 

اصلـی موردبحـث رسان ناتـو در مـاه فـربوری باشـد.

یـک مقـام نیروهای خارجـی در افغانسـتان به رویرتز 

گفتـه اسـت: »رشایطـی کـه بـرای ایـن کار گذاشـته 

شـده بـود، رعایـت نشـده اسـت؛ از ایـن رو تـا پایـان 

اتفـاق  خارجـی  نیروهـای  کامـل  خـروج  مـی،  مـاه 

منی افتـد.«

-سـخن گوی  لونگسـکو  اوانـا  حـال،  همیـن  در 

ناتـو- گفتـه اسـت کـه هیـچ یکـی از متحـدان ناتـو 

منی خواهـد بیـش از زمـان الزم در افغانسـتان مباند؛ 

امـا حضـور مـا بـر اسـاس رشایـط اسـت: »متحـدان 
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نهایـت  توسـعه  و  رشـد  در  فرهنـگ  اینکـه  دوم 

متأسـفانه  کـه  ایفـا  را  ارزنـده ای  و  مهـم  نقـش 

افغانسـتان فرهنگـی توسـعه نـدارد، فرهنگ درسـت 

اجتامعـی،  تغییـر  هرگونـه  باعـث  سـازمان یافته،  و 

جامعـه  در  اقتصـادی  و...  سیاسـی-  فرهنگـی، 

و  رشـد  در  واالیـی  نقـش  فرهنـگ  پـس  می شـود، 

و...  سـنت ها  ارزش هـا،  از  گذشـت  دارد.  توسـعه 

باورهـای نادرسـت، راه مـا را بـرای داشـنت کشـوری 

می سـازد. دشـوار  مسـتقل 

آن دو، بـا متـام مشـکالت پیـش رو، جشـن کوچکـی را در 

خانـه ی اجـاره ای یـک اتاقه شـان برگـزار می کننـد. به غیر 

از بـرادر کوچک تـر حامـد کـس دیگـری از خانـواده داماد 

سـمیه  خانـواده ی  منی کنـد.  رشکـت  آن هـا  جشـن  در 

و کوچک شـان  و خانـه ی بی وسـیله   وقتـی می آینـد  نیـز 

این همـه،  بـا  می رونـد.  آن جـا  از  شـبانه  می بیننـد،  را 

سـمیه و حامـد جشـن عروسی شـان را بـا چنـد دوسـت و 

می کننـد. برگـزار  هم دانشـگاهی 

یـک  مکتـب  در  کارش  بـه  سـمیه  هفتـه،  چنـد  از  پـس 

خصوصـی، در منطقـه افشـار ادامـه می دهـد. حامـد نیـز 

می شـود.  اسـتخدام  مکتـب  هـامن  در  بـود،  بیـکار  کـه 

اتاقـه  یـک  خانـه  ی  در  نفـره  دو  عاشـقانه ی  زندگـی 

کرایـه ای، زیباتریـن روزهایـی بـود کـه داشـتند. کابـل بـا 

همـه خربهای ناخوشـایندش برای حامد و سـمیه جهانی 

پرتکـرار. عاشـقانه های  از  پـر  بـود،  شـده 

بیشـرت از یـک سـال از ازدواج شـان گذشـته بـود و سـمیه 

گه گاهی احسـاس ناخوشـایندی داشـت؛ تهوع، رسدرد و 

کمـردرد امانـش را بریـده بود. پـس از معایناتـی که انجام 

دادنـد، پزشـک بـا خرسـندی گفتـه بـود که سـمیه بـاردار 

است.

آخریـن ماه هـای والدتـش از مکتـب رخصـت می گیـرد و 

فکـر  اگـر جامعـه ای  یـادآور می شـوم،  آخـر هـم  در 

تنهـا  دارد،  رس  در  فرهنگـی  رفـت  پیـش  و  توسـعه 

سـنتی  باورهـای  و  ارزش هـا  از  گذشـت  راه حـل، 

امـر  ایـن  مانـع  آن چـه  سـنت،  از  منظـورم  اسـت، 

مهـم شـده اسـت، ولـو دیـن یـا مذهـب باشـد و یـا 

ارزش هـای واهـی دیگـر. ارزش هـای سـنتی نقـش 

مهمـی در مانـع پیشـربد و توسـعه هسـتند و اگـر بـا 

ایـن ارزش هـا جـور آمـد و سـازگاری صـورت نگیـرد 

توسـعه ای وجـود نـدارد، پیـش رفتـی وجـود نـدارد 

و برعکـس بدبخت تـر و سـیاه تر از اکنـون خواهیـم 

شـد. 

هیچ چیـزی خطرناک تـر از ارزشـی نیسـت کـه مانـع 

توسـعه،  امـر  می شـود،  مهـم  امـر  چنیـن  پیشـربد 

کـه  کاری  تنهـا  امـروز،  توسـعه یافته  جامعه هـای 

کنـار  را  کورکورانـه  باورهـای  و  ارزش هـا  کرده انـد 

گذاشـته و بـا نواندیشـی بـه توسـعه دسـت یافتنـد.

بـا ایـن تفاسـیر نتیجـه می گیریـم که یکـی از دلیلی 

پیـدا  دسـت  توسـعه  بـه  کشـورها  از  بسـیاری  کـه 

کردنـد، بخصوص افغانسـتان، مقدم دانسـنت منافع 

شـخصی ملـی بـر منافعـی بـوده اسـت. 

و ولـع فـراوان می خـورد. از هـامن روز، سـمیه نگاه هـای 

شـوریده وار و تندوتیـز حامـد را دریافتـه بـود. از آن پـس، 

هـر جـا کـه می رفـت و یـا رسش را بلنـد می کـرد، حامـد 

را می دیـد کـه عاشـقانه بـه او نـگاه می کنـد. کشـش ایـن 

نگاه هـا بـه انـدازه ای بـود کـه آرزوی شـبانه روز سـمیه و 

حامـد باهـم بـودن شـده بـود.

سـه سـال دانشـگاه را بـا نگاه هـا دزدانـه گذراندنـد. پـس 

را  دلـش  حامـد  چهـارم،  سـال  میان سمسـرت  آزمـون  از 

صـد دل کـرد و در یـک روز گـرم تابسـتانی حرف هایـش 

نیـز پـری  بـه سـمیه می گویـد. سـمیه  بـا ترس ولـرز  را 

ماننـد او را کـه در صنف شـان کمـرت کسـی شـبیه او بـود، 

می پسـندد؛ امـا وقتـی خـرب بـه خانواده هـا می رسـد، بـا 

مواجـه می شـوند. تنـدی  مخالفـت 

بـا خانـواده سـمیه صحبـت  بـه دوسـال  حامـد، نزدیـک 

می کنـد تـا شـاید بتوانـد رضایـت آن هـا جلـب کنـد؛ امـا 

انـکار.  سـمیه  خانـواده  از  و  بـود  ارصار  مـدام  حامـد  از 

درنهایـت، سـمیه، خـود دسـت بـه کار شـده و بـا خانـواده 

می کنـد.  صحبـت 

پـر  بـرای  را  دخرتشـان  سـمیه،  خانـواده ی  آن کـه  بـا 

کاکایـش می خواهنـد؛ امـا بـا پافشـاری سـمیه، آن هـا تن 

بـه ایـن پیونـد ناخواسـته می دهنـد. »آن روز ابـری بود که 

بـا ارصار خـودم پـدر و مـادرم قبـول کردنـد. مـا یـک مـاه 

پـس از آن روز ازدواج کردیـم. راسـتش نـه خانـواده ی من 

و نـه خانـواده ای حامـد بـا وصلـت مـا راضـی نبودنـد؛ امـا 

بـه هـر صـورت رضایـت دادنـد ولـی هیچ کـس خوشـحال 

نبـود، جـز مـن و حامـد.«

چندانـی  کمـک  حامـد  خانـواده ی  ازدواج،  مراسـم  در 

بـه  را  عروسـی  جشـن  مخـارج  و  هزینه هـا  و  منی کنـد 

عهـده ی خـود حامـد می گـذارد؛ حتـا پـدرش بـه حامـد 

می گویـد: »حـق نـداری بـا زنـت در خانـه ای مـن زندگـی 

معلمـی اش  شـغل  بـا  افغانـی  هـزار   15 سـمیه  کنـی.« 

پس انـداز کـرده بـود و 50  هزار افغانی نیز حامد داشـت. 

بـه آینده و توسـعه کشـور داشـته باشـد. جامعه های 

هسـتیم،  آن هـا  شـاهد  امـروزه  مـا  کـه  پیرشفتـه ای 

هـم  جوامـع   ایـن  نزده انـد،  جـای  در  بی تردیـد 

قربانـی داده انـد، ارزش هـای کـه سـد راه توسـعه ای 

تابوشـکنی  گذاشـته اند،  رس  پشـت  را  بـوده  آن هـا 

آن چـه  و...  داده انـد  قربانـی  و  زخمـی  کرده انـد، 

مانع توسـعه شـده اسـت از رس راه شـان برداشته اند. 

پـس اگـر آرزوی توسـعه داریـد، آن چـه سـد راه ایـن 

آن  غیـر  در  برداریـد،  راه تـان  رس  از  می شـود  مهـم  

صـورت صـد قـرن دیگر بگذرد به توسـعه دسـت پیدا 

 . منی کنیـد

کشـورهای کـه امـروز توسـعه یافته انـد، سـختی ها و 

دشـواری های زیـادی را تجربـه کرده انـد و هـر آن چه 

مانـع پیشـربد امـر مهم بنام توسـعه شـده پشـت رس 

گذاشـته اند و از چنیـن ارزش هـای کـه در نابـودی 

حامیـت  و  پشـتیبانی  کرده انـد  فعالیـت  کشـور 

نکرده انـد بلکـه در برابـر چنیـن باورهـای شـکننده و 

ضعیـف ایسـتادگی و مقاومـت کردنـد.

در یـک جامعـه ای که ارزش هـا و باورهای دیرینه اش 

را مقدم بر مدرنیته، دموکراسـی، بروکراسـی و آزادی 

می دانـد طبیعـی اسـت کـه در چنین جامعه توسـعه 

و رشـد فرهنگی، آرزوی بیش نیسـت.

تأکیـد می کنـم، بـه همـه شـام هم وطنـان عزیـزم تـا 

زمانـی در برابـر چنیـن باورهای بی مـورد و اعتقادات 

قـرن  ده  نگیـرد  صـورت  کامـل  ایسـتادگی  اشـتباه 

دسـت  توسـعه  بـه  بـود  نخواهیـم  قـادر  هـم  دیگـر 

پیـدا کنیـم، به توسـعه رسـیدن قیمـت دارد کـه باید 

قیمتـش را پرداخـت.

بیشتر از یک سال از ازدواج شان 
گذشته بود و سمیه گه گاهی 

احساس ناخوشایندی داشت؛ 
تهوع، سردرد و کمردرد امانش 

را بریده بود. پس از معایناتی که 
انجام دادند، پزشک با خرسندی 

گفته بود که سمیه باردار است.

مردم افغانستان از ابتدایی ترین 
داشته ها که حق هر شهروند 

هست، محروم هستند. اولین گام 
برای رسیدن به رشد اقتصادی، 

سیاسی و اجتماعی و فرهنگی 
یک جامعه این است که فقر و 

محرومیت ریشه کن شود.

هیچ چیزی خطرناک تر از ارزشی 
نیست که مانع پییشبرد چنین 
امر مهم می شود، امر توسعه، 

جامعه های توسعه یافته امروز، 
تنها کاری که کرده اند ارزش ها و 

باورهای کورکورانه را کینار گذاشته 
و با نواندیشی به توسعه دست 

یافتند.

رد پای جنگ

معصومه عرفان

ماهـرخ، بی خـرب از پیرامـون دسـت های کوچکـش را بـه 

بـه چشـامن  و  انداختـه  عروسـک-گِدی-اش  گـردن  دور 

سـبزرنگش خیـره شـده. مـادرش، سـمیه روزهایـش را بـا 

خاطـرات  و  کـرده  عجیـن  آشـپزخانه  پیاله هـای  صـدای 

همـرش را یکـی پـس از دیگـری، پـس از دو سـال مـرور 

می کنـد.

شـاید نخسـتین روزی کـه سـمیه حامـد را در دانشـگاه 

دیـده بـود، هیـچ گاه فرامـوش نکنـد. سـمیه، چنـان غرق 

در خاطـرات اسـت کـه گویـا فراموش کرده کسـی کنارش 

نشسـته. بیرون اتـاق، در حویلی، برگی آهسـته می لرزد و 

بـه زمیـن می افتد؛ هم زمان بـا افتادن بـرگ زرد و پژمرده، 

ماهـرخ نیـز عطسـه می زنـد و مـادرش را از خیـاالت بیرون 

می کنـد.

سـمیه پیاله هـا را پـر از چـای می کنـد و مـن به چهـره نزار 

سـمیه خیـره مانـده ام. چروکیدگی دور چشـامنش نشـان 

از زنـی رنجـور و خسـته دارد؛ امـا او هنـوز 29 سـال سـن 

انـدازه  بـه  را  او  آخـر،  ایـن دو سـال  دارد. می گویـد کـه 

هفتـاد سـال پیـر کرده اسـت.

گذرانـده  حامد-همـرش-  بـا  کـه  روزهایـی  از  سـمیه 

بـود، برایـم قصـه می کنـد؛ حامـد دل باختـه و دیوانـه ی 

سـمیه بـود و پـس از سـال ها تحمـل سـختی و مبـارزه بـا 

روزهایـی می گویـد  از  بودنـد.  رسـیده  به هـم  خانواده هـا 

کـه صحـن دانشـگاه پـر بـود از دانشـجویانی کـه بـرای 

آمادگـی آزمـون دانشـگاه کنـار هم نشسـته بودنـد و درس 

می خواندنـد.

روزی، پـر دانشـجویی در حویلی دانشـگاه، روی چوکی 

نـگاه  دخـرتی  بـه  و  بـود  نشسـته  پیـاده رو  کنـار  چوبـی 

می کـرد کـه کمـی آن سـوتر، بـا دوسـتانش برگـر را بـا آز 

زیـادی،  بسـیار  بـه دالیـل  متأسـفانه  مـا  در کشـور 

در  جامعـه ای  داشـنت  تصـور  بـه  منی تـوان  حتـا 

آرزوی توسـعه اندیشـید. افغانسـتان کشـوری نیست 

کـه افـراد از خودآگاهـی فـردی ارزشـی را انتخـاب 

مانـده  میراثـی  ارزش هـا  متـام  بـل  باشـند،  منـوده 

ارزش هـای  ایـن  و  اسـت  نیـاکان  و  گذشـتگان  از 

مذهبـی،  قومـی،  شـکاف های  باعـث  بی محتـوا 

سـمتی و دینـی در این کشـور شـده و برتری خواهی 

ایجـاد منوده انـد. ایـن جامعـه  اقـوام  میـان  را 

ایـن تفرقه هـا و شـکاف ها هسـتند کـه مانـع هرگونـه 

بزرگ تریـن  می شـوند،  جامعـه  ایـن  در  پیرشفتـی 

خـال، باورهـای کورکورانـه و توهامتی اسـت که عقل 

بسـیاری ها را زایـل و معـدوم کـرده، بـا بازنگـری بـه 

ایـن ارزش هـا متوجـه می شـویم کـه واقعـاً چـه چیـز 

باعـث عقب ماندگـی یـک جامعـه می شـود. 

ایـن ارزش هـا، باورهـا آیـا زاییـده اعتقـادات مذهبی 

مردم اسـت، یا علل این نابسـامانی اجتامعی شـکل 

دیگـری دارد. جامعـه ای کـه مردمـش یـک زندگـی 

آرام، خـوش و سـامل را تجربـه نکـرده اسـت و هیـچ 

رشـد و توسـعه ای در هیـچ زمینه ای نداشـته، چگونه 

می توانـد در رونـدی درسـت و سـازمان یافتـه قـرار 

بگیـرد. مـردم افغانسـتان از ابتدایی تریـن داشـته ها 

کـه حق هـر شـهروند هسـت، محـروم هسـتند. 

اولین گام برای رسـیدن به رشـد اقتصادی، سیاسی 

و اجتامعـی و فرهنگـی یـک جامعـه ایـن اسـت کـه 

فقـر و محرومیت ریشـه کن شـود.

تابه حـال موفـق نشـده در هیـچ  افغانسـتان  اینکـه 

عرصه ای به پیرشفت و توسـعه دسـت یابـد، دنباله رو 

تنهـا  معتقـدم:  مـن  اسـت.  دیرینـه  ارزش هـای  از 

آن چـه مانع پیرشفت افغانسـتان شـده اسـت باورها، 

عقایـد و ارزش هـای جاهالنـه ای اسـت کـه مطلقـاً 

بیشـرت از روی نفهمـی و ناآگاهـی انتخاب شـده اند، 

از روی  را  ارزش هـا  ایـن  مـردم  و  اینکـه جامعـه  نـه 

آگاهـی فکـری پذیرفتـه باشـند.

یـک جامعـه زمانـی می توانـد بـه توسـعه و پیرشفـت 

فکـر کنـد کـه از تکـرار تجربه هـای اشـتباه گذشـته 

دسـت  خـود  جنون آمیـز  تاریـخ  از  و  بـردارد  دسـت 

بکشـد و بـا عبـور از گذشـته، نگاهـی نـو و خالقانـه 

خانه نشـین می شـود. در روزهایـی کـه به تولد دخرتشـان 

نزدیـک می شـود حامـد بـرای برنامـه ای از سـوی مکتـب 

بـه  رفـنت  هنـگام  بـرود.  هـرات  بـه  تـا  می شـود  ناگزیـر 

دیگـر  روز  دو  تـا  کـه  می دهـد  وعـده  سـمیه  همـرش 

برمی گـردد. شـاید او از اتفاقـی کـه قـرار بـود بیافتـد خرب 

نداشـت، شـاید دلـش از هـامن لحظـه ای کـه پایـش را از 

چارچـوب خانـه بیـرون گذاشـته بـود، بـرای سـمیه تنـگ 

بود. شـده 

روزی کـه قـرار بـود حامـد بـه خانـه برسـد، سـمیه خانه را 

آمـاده می کنـد و چشـم به راهش می نشـیند؛ ولـی حامـد 

نـه آن روز می آیـد و نـه هیـچ روز دیگـری. دیگـر پـس ازآن 

روز، سـمیه چهـره ی خنـدان حامـد را منی بینـد.

شـبی که او رهسـپار کابل بود، در مسـیر راه هرات-کابل، 

طالبـان حامـد را می رباینـد و بـا خود می برنـد و کم وبیش 

دو هفتـه او نـزد خود نگـه می دارند. 

زنـگ  می شـناخته  کـه  کسـی  هـر  بـه  بی قـرار  سـمیه 

می زنـد؛ امـا خـربی از حامد منی رسـد. »به پـدر و مادرش 

زنـگ زدم و آن هـا گفتنـد کـه اگـر بچه مـا را چیزی شـود، 

خونـش رس تـو اسـت؛ چون تو سـیاه بخت بـودی. یک روز 

نشسـته بـودم کـه موبایلـم زنـگ خورد. 

کــه  لحظــه ای  هــامن  شــناختم.«  را  حامــد  صــدای 

رسبــازان طالــب قصــد داشــتند حامــد را پــس از دو هفتــه 

اســارت تیربــاران کننــد، اجــازه داده بودنــد تــا بــه ســمیه 

ــد. زنــگ بزن

ــه یــادش  ســمیه تنهــا چیــزی کــه از حرف هــای حامــد ب

ــه  ــود ک ــقانه ای ب ــا عاش ــاه؛ ام ــامت کوت ــود، کل ــده ب مان

ــود.  ــربده ب ــاد ن ــز ســمیه را از ی ــا در هــامن لحظــه نی حت

ــد. ــته بودن ــد را آن روز کش حام

دو روز پــس از کشــته شــدن حامــد ماهــرخ بــه دنیــا 

ــرخ  ــد، ماه ــاب حام ــه انتخ ــمش را ب ــمیه اس ــد. س می آی

کــه هیــچ گاه  ماهــرخ، دخــرت خورشویــی  می گــذارد. 

ــرد.  ــس نک ــدر را ح ــرم پ ــوش گ آغ

رابطه  عاشقانه ای     که   با           پایان یافت

عوامل باز دارنده توسعه در کشور
قدرت اهلل عمرانی
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بازرس  اداره  از  اسنادی  به  کابل،  صبح  روزنامه ی 

می دهد،  نشان  که  یافته  دست  ریاست جمهوری 

بودجه ی  از  افغانی،   793 و  هزار   ۴1۴ و  میلیون   3

کرونا در والیت بغالن، ممکن است، حیف ومیل شده 

باشد. به اساس این سند ها، اجناس خریداری شده از 

بودجه کرونا تا کم وبیش 10 برابر بیشرت از نرخ واقعی 

آن خریداری شده است.

تن خواه  توزیع  سندها،  این  براساس  همین گونه،   

هزار   910 روی هم رفته  که  دینی  عاملان  از  شامری 

افغانی می شود نیز، روشن نبوده و مشکوک است.

 در این مرصف اضافی سه میلیونی از بودجه ی کرونا 

عبدالقدیم  والیتی؛  مقام  هفت  پای  رد  بغالن،  در 

دکرت  بغالن؛  پیشین  رسپرست  و  معاون  نیازی، 

انجنیر  عامه؛   صحت  رییس  حبیب،  محب الله 

عبدالقدوس  بغالن؛  شهرداری  رسپرست  غالم شاه، 

حبیب الرحمن  والیت؛  مقام  دفرت  رییس  یزدانی، 

نظام الدین  والیت؛  اداری  و  مالی  رییس  جاهد، 

حمیدی، شهردار پلخمری و مولوی نقیب الله سجاد، 

رییس حج و اوقاف این والیت و شامری از منایندگان 

شورای والیتی دیده می شود.

نرخ بلند خریداری ها از بودجه ی کرونا

با توجه به اسنادی که روزنامه صبح کابل به آن دست 

یافته است، بر بنیاد پیشنهاد مورخ 21 حمل امسال، 

محب الله حبیب، رییس صحت عامه ی بغالن و حکم 

این  پیشین  رسپرست  و  معاون  نیازی،  عبدالقدیم 

والیت، 27 قلم تجهیزات پزشکی به ارزش ۴ میلیون 

و ۴59 هزار و ۶85 افغانی، از رشکت »نوی  روشان« 

خریداری شده است.

اداره ی  نرخ گیری  اساس  بر  که  است  حالی  در  این 

این  نرخ  و  واقعی  نرخ  میان  درشتی  تفاوت  بازرس، 

خریداری ها وجود دارد.

از میان 27 قلم جنسی که خریداری شده، 8 مورد آن 

توسط اداره بازرس، بررسی شده که تفاوت 2 میلیون 

78 هزار و 932 افغانی را با نرخ تخمینی بازار نشان 

مصنوعی  تنفس  دستگاه  مثال؛  گونه ی  به  می دهد. 

به  افغانی  و 200  آنالین 123 هزار  بازارهای  در  که 

به صورت  هزار،   200 و  میلیون   1 می رسد،  فروش 

آنالین خریداری شده که نزدیک به ده برابر بیشرت از 

را نشان   بازرس گرفته شده  اداره ی  نرخی که توسط 

می دهد.

نرخ  میان  زیادی  فاصله ی  اسناد،  این  مبنای  بر 

و  کندز  مسئوالن  توسط  خریداری شده  جنس های 

نرخ برآوردی در بازارهای کابل-با درنظرداشت تفاوت 

قیمت ها در هردو شهر - وجود دارد.

معمول،  نرخ  از  باالتر  قیمت  با  خرید  عالوه ی  بر 

خالف  هزینه هایی  ما،  دست داشته ی  اسناد  در 

است.  ثبت شده  نیز  کرونا  بودجه  طرزالعمل مرصف 

در  نظارت  شورای  تأییدی  که  است  آمده  اسناد  در 

این خریداری،  ندارد. در  این مصارف وجود  زمینه ی 

خرید  هیئت  حیث  به  والیتی،  شورای  مناینده ی 

تعیین شده است. نرخ تخمینی توسط اداره پیشکش 

برای دستگاه مصنوعی  آنالین  و نرخ تخمینی  نشده 

تنفسی، بدون در نظرداشت هزینه گمرکی است.

خرید این اجناس که به پیشنهاد رییس صحت عامه  

والیت  این  پیشین  والی  معاون  و  رسپرست  حکم  و 

برای  تدارکات  کمیته ی  اعضای  توسط  شده،  انجام 

نیازمندی ها، جهت مقابله با ویروس کرونا انجام شده 

از مناینده ی  است. اعضای کمیته تدارکات متشکل 

شورای  ملی،  امنیت  چون  مختلفی؛  ارگان های 

بوده  مستوفیت  و  والیت  مقام  عامه،  صحت  والیتی، 

است.

حاجی  موجود،  اسناد  پایه ی  بر 

محمد حنیف که گدای، مناینده 

چمران،  محمد  والیتی؛  شورای 

شاروالی؛  ریاست  مناینده ی 

رسانه ها؛  مناینده ی  شیرمحمد، 

حمید شیرزی، مناینده ی جامعه 

منصوری،  حبیب الله  مدنی؛ 

مستوفیت؛  اداره  مناینده ی 

مناینده ی  سنگین،  رشیف الله 

عبدالقدوس  و  والیت  مقام 

یزدانی، رییس دفرت مقام والیت، 

اعضای شورای نظارت بر مرصف 

بودجه کرونا در بغالن بوده اند.

همین گونه، اسناد نشان می دهد 

لوازم  قلم   5۴ خرید  در  که 

آشپزخانه که به ارزش مجموعی 

از  افغانی   530 و  هزار   353

احمدی«،  »رحیم الله  فروشگاه 

قیمت ها  نیز  شده  خریداری 

بیشرت از نرخ های تخمینی ای که اداره بازرس تعیین 

کرده است. در این اسناد که نرخ خریداری 1۶ قلم 

جنس مقایسه شده، ۶9 هزار و ۶70 افغانی افزایش 

در قیمت را نشان می دهد. در میان 1۶ قلم جنس، 

قیمت  برابر   5 از  بیشرت  حتا  که  دارد  وجود  مواردی 

به  مقاوم  عینک  مثال،  به طور  است.  شده  خریداری 

حالی که  در  است؛  خریده شده  افغانی   2۶5 قیمت 

مطابق نرخ گیری اداره بازرس، قیمت هر عینک 50 

افغانی است.

شایان یادآوری است؛ اگر میانگین تغییر قیمت ها را 

افغانی   35۴ و  هزار   ۴ بسنجیم،  جنس  قلم   1۶ در 

می شود. با این میانگین، در خریداری 5۴ قلم جنس، 

235 هزار و 13۶ افغانی حیف ومیل شده است.

از سویی هم به اساس پیشنهاد شهرداری بغالن و حکم 

کیلو   280 والیت،  این  روان  سال  جوزای   18 مورخ 

پودر کلور به ارزش مجموعی 

افغانی،   ۶00 و  هزار   173

»امید عمر«  فروشی  ادویه  از 

با  است.  شده  خریداری 

که  تخمینی ای  نرخ  به  توجه 

اداره ی بازرس افغانستان در 

این مورد ارایه کرده، هر کیلو 

پودر کلور نزدیک به پنج برابر 

نرخ واقعی آن خریداری شده 

 200 و  هزار   137 که  است 

افغانی تفاوت را در خریداری 

نشان  کلور  پودر  کیلو   280

می دهد.

خریدها و رفتارهای بیرون 

از طرزالعمل مرصف بودجه 

کرونا

در سندی که ما به آن دست 

که  است  آمده  یافته ایم، 

مرصف  طرزالعمل  مطابق 

بودجه کرونا، کارمندان اداره هایی که به حکم وظیفه 

تدارکات  هیئت  عضو  به حیث  مسئولیت،  نگاه  از  و 

انتخاب می شوند، شامل پرداخت تن خواه جداگانه از 

وظیفه اصلی منی شوند.

با این حال، اسناد به دست آمده نشان می دهد که 

به اساس پیشنهاد هیئت تدارکات و حکم عبدالقدیم 

نجیب الله  خریداری؛  هیئت  عضو   5 برای  نیازی، 

مناینده ی  حمید،  والیت؛   مقام  مناینده ی  مجیدی، 

ملی؛   امنیت  مناینده ی  محمدعلی،  کل؛  دادستانی 

نعمت الله،  و سید  مستوفیت  محمد، مناینده ی  امام 

مناینده ی صحت عامه، مبلغ 10 هزار افغانی تن خواه 

تعیین  کرونا  بودجه  مرصف  از  ماه  سه  برای  ماهانه، 

خالف  نفر،  پنج  این  مجموعی  به صورت  است.  شده 

افغانی  هزار   150 کرونا  بودجه ی  مرصف  طرزالعمل 

تن خواه دریافت کرده اند.

عبدالقدوس  پیشنهاد  بنیاد  بر  دیگری،  مورد  در 

مقام والیت، سه عضو کمیته ی  رییس دفرت  یزدانی، 

قرنطین که هم زمان کارمند والیت نیز بوده اند، برای 

دریافت  افغانی  هزار   8 ماهانه ی  تن خواه  ماه،  چهار 

حیث  به  سکتوری،  رییس  وفا،  قدرت الله  کرده اند. 

عضو و رییس کمیته ی قرنطین؛ نظیر نجم، سخنگوی 

مقام والیت،  به حیث منشی کمیته و حمید شینواری، 

سکرتر در مقام والیت به عنوان عضو کمیته، هرکدام 

افغانی تن خواه ماهوار  ماه، مبلغ 8 هزار  برای چهار 

تشویقی دریافت کرده اند.

مرصف  طرزالعمل  مطابق  که  است  قابل یادآوری   

بودجه کرونا، پرداخت تن خواه اضافه بر معاش اصلی، 

برای کسانی که به حکم وظیفه و صالح دید والی در 

گامشته  کرونا  ویروس  با  مبارزه  برای  وظیفه   انجام 

می شود، قابل توجیه نیست.

بر  که  شده  داده  رصاحت  اسناد،  این  در  هم چنین 

پرداخت  کرونا،  بودجه  مرصف  طرزالعمل  اساس 

که  است  اجرا  قابل  کارمندانی  برای  مددمعاش 

اما  نکند؛  را  معشیت شان  امرار  کفاف  آن ها  تن خواه 

ثور سال روان، عبدالقدیم  بر مبنای حکم مورخ 1۴ 

به  کندز،  والیت  پیشین  معاون  و  رسپرست  نیازی، 

دفرت  رییس  و  والیتی  شورای  مناینده  چون  افرادی 

مقام والیت، برای ماه های حمل، ثور و جوزا، ماهانه 

10 هزار افغانی مددمعاش پرداخت شده است.

والیتی؛  شورای  مناینده  که گدای،  حنیف  محمد   

مستوفیت؛  اداره  کارمند  منصوری،  حبیب الله 

والی؛  مقام  دفرت  رییس  یزدانی،  عبدالقدوس 

محمدچمران، مناینده ی شاروالی؛ محمد رشیف الله 

برای  سنگین، مناینده ی مقام والیت، کسانی اند که 

مددمعاش  افغانی  هزار   10 مبلغ  ماهانه  ماه،  سه 

هزار   210 مجموعی،  به صورت  کرده اند.  دریافت 

افغانی مددمعاش به کسانی پرداخت شده که مطابق 

دریافت  را  آن  نباید  کرونا،  بودجه  مرصف  طرزالعمل 

می کردند.

در موردی دیگر؛ شهرداری بغالن پیشنهاد استخدام 

چهار گورکن را برای دوره ی زمانی، 15 حمل تا 15 

رسطان به آقای نیازی داده و از جانب او منظور شده 

است. به این صورت، خالف اصول و طرزالعمل های 

مرصف بودجه کرونا؛ سه قربکن ، هرکدام ماهانه 20 

هزار افغانی و یکی از آن ها، ماهانه 15 هزار افغانی 

تن خواه دریافت کرده است. به صورت مجموعی 105 

هزار افغانی به این گورکن ها پرداخت شده است.

اسنادی که روزنامه ی صبح کابل به آن دست یافته، 

گویای این واقعیت است که تأییدی و موافقت کتبی 

شورای نظارت، در زمینه ی استخدام این چهار قربکن 

نیز وجود ندارد. هم چنان در مورد دیگری، به اساس 

پیشنهاد مولوی نقیب الله سجاد، رییس حج و اوقاف 

برای سه ماه  بغالن، مولوی عبدالله ولد عبداملالک 

-از اول ثور تا اول اسد- برای ادای مناز میت،  در برابر 

15 هزار افغانی تن خواه ماهانه استخدام شده  است. 

 ۴5 ماه  سه  طول  در  عبدالله  مولوی  صورت  این  به 

هزار افغانی دریافت کرده است؛ در حالی که مطابق 

اسنادی که ما به آن دست یافته ایم، انجام مناز میت، 

به دوش قربکن ها بوده است.

خریداری های غیرمرتبط

پیشنهاد  اساس  بر  و  بازرس  اداره ی  بررسی  بنیاد  بر 

عبدالقدیم  منظوری  و  بغالن  عامه ی  صحت  ریاست 

هوا-ایرکاندیشرن-از  تهویه  دستگاه  پایه   1۶ نیازی، 

فروشگاه احسان صمیم، به ارزش 523 هزار افغانی 

خریدهای  از  که  شده  خریداری  کرونا  بودجه ی  از 

غیرمرتبط با این بودجه است. آقای نیازی اما می گوید 

مواد  را در ساحه مدیریت  که شفاخانه ی کووید-19 

نفتی ناحیه دوم شهر پلخمری ایجاد کرده و برای نیاز 

به تکمیل امکانات شفاخانه، این دستگاه ها را خریده  

است.

هم چنان دکرت محب الله حبیب، می گوید: »به نسبت 

ونـا؛ ابـهـام سـه ونـیـم میـلـیـونـی در بـودجـه  کـر
بیشتر از سه میلیون افغانی از بودجه کرونای بغالن حیف ومیل شده است

طاهر احمدی
گزارشگر

اسناد نشان می دهد که در خرید 
54 قلم لوازم آشپزخانه که به 

ارزش مجموعی 353 هزار و 530 
افغانی از فروشگاه »رحیم الله 

احمدی«، خریداری شده نیز 
قیمت ها بیشتر از نرخ های 
تخمینی ای که اداره بازرس 

تعیین کرده است. در این اسناد 
که نرخ خریداری 16 قلم جنس 

مقایسه شده، 69 هزار و 670 
افغانی افزایش در قیمت را نشان 

می دهد. در میان 16 قلم جنس، 
مواردی وجود دارد که حتا بیشتر 

از 5 برابر قیمت خریداری شده 
است.
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بی نظیربوتـو،  از  رصیح تـر  پاکسـتانی  مقـام  هیـچ 

بـه  طالبـان  از  پشـتیبانی  در  را  اسـالم آباد  نقـش 

گونـه واضح ابراز نداشـته اسـت. او در مصاحبه ای، 

در زمـان تبعیـدش بـا نرشیـه لومونـد دیپلوماتیـک 

در مـاه سـپتامرب 2001 اظهـار داشـت: »فکـر روی 

کار آمـدن طالبـان از انگلیسـی ها، مدیریـت آن بـا 

امریکایی هـا و هزینـه آن بـا سـعودی ها بـود و مـن 

بـه اجـرا  را  آورده و طـرح آن  را فراهـم  اسـباب آن 

درآوردم.«

ایـن اظهارنظـر از یک فرد عادی نبـود، بی نظیربوتو 

کسـی بـود کـه در دوره صـدارت او، گـروه طالبـان 

وارد کابـل شـدند و امـارت اسـالمی افغانسـتان را 

کرد. تأسـیس 

مهم تریـن هـدف پاکسـتان در کابـل، افـزودن بـه 

هنـد، خامتـه  مقابـل  در  خـود  اسـرتاتژیک  عمـق 

خـط  بـا  ارتبـاط  در  افغانسـتان  منازعـه  بـه  دادن 

دیورنـد و یافـنت راهـی مطمیـن و قابل اعتامد برای 

دسرتسـی به بازارهای آسـیای میانه اسـت. در نگاه 

ارتـش و اسـتخبارات پاکسـتان، متـام ایـن اهـداف 

توسـط طالبـان به عنـوان ابـزار محقق خواهد شـد.

کجای سیاست خارجی امریکا می لنگید؟

در زمـان ریاسـت دونالـد ترامپ، گسـرتش عملیات 

طالبـان و ایجـاد بی ثباتـی و ناامنی در افغانسـتان 

بـرای  امریکایی هـا  کـه  یافـت  توسـعه  حـدی  بـه 

خـروج آبرومندانـه از افغانسـتان دسـت بـه دامـن 

بـا   2001 سـال  در  کـه  شـدند  افـرادی  هـامن 

بسـیج صدهـا هـزار نیـرو در صـدد نابـودی آن هـا 

برآمـده بودنـد. پیـامن صلحـی کـه مایـک پمپئـو با 

طالبـان در دوحـه امضـاء کـرد، از نـگاه بسـیاری از 

چهره هـای سیاسـی، یـک شکسـت آشـکار نظامـی 

و یـک افتضـاح سیاسـی بـرای ایـن کشـور تلقـی 

می شـد.

هدف طالبان از رشط گذاشنت شان چیست؟

»اگـر ارشف غنـی از قـدرت کنـار رود، مـا حارضیـم 

ایـن اظهـار نظـر  بـا حکومـت جدیـد کار کنیـم.« 

طالبـان در مسـکو، اختـالف در درون دولت و نظام 

نیـز هیئـت جمهـوری اسـالمی  و  سیاسـی حاکـم 

افغانسـتان در مذاکـرات قطـر را بـه گونـه ی آشـکار 

رییس جمهـوری  آن طـرف،  امـا  می سـازد؛  افشـا 

قهرمـان  بلکـه  نـه  صلـح  مانـع  مـن  کـه  می گویـد 

صلـح هسـتم.

طالبـان بـا ایـن اظهـار نظـر کـه تعهـد و صداقتـی 

دیپلوماتیـک  و  سیاسـی  ازلحـاظ  ندارنـد،  آن  بـه 

در سـطح داخلـی، منطقـه ای و بین املللـی، مثـل 

گذشـته در موضـع برتـر و تهاجمـی قـرار گرفتنـد.

حکومت در کجای سیاست خارجی قرار دارد؟

امیـن  بـه  شـده  داده  نسـبت  شـنیداری  فایـل 

بـر  دولـت-  مذاکره کننـده  هیئـت  احمدی-عضـو 

افغانسـتان  در  موقـت  اداره  آمـدن  بـه  وی  تأکیـد 

مبـب  بـه  طالبـان،  بـا  بی قیـدورشط  مذاکـره  و 

و  ملتهـب  فضـای  در  کـه  می مانـد  سـاعتی ای 

اسـت.  شـده  منفجـر  افغانسـتان  زده ی  سیاسـت 

ایـن صـدا، اذهـان عمومـی را مخـدوش و مسـموم 

تأثیـر  افغانسـتان  در  قـدرت  حلقـه  بـر  و  سـاخته 

عمیـق روانـی گذاشـته اسـت. بحـث اداره موقـت 

زبانـزد خـاص و عـام شـده اسـت. این بحث بیشـرت 

بـر امتیـاز طالبان و انـزوای جمهوریـت می افزاید تا 

دموکراسـی. ارزش هـای  تقویـت 

توافق نامـه  کـه  گفتـه  هـم  امریـکا  جدیـد  اداره 

بررسـی  و  بازنگـری  بـه  را  بـا طالبـان  امضـا شـده 

می گیـرد. ایـن یعنـی: بـاد سیاسـی امریـکا بـه نفع 

غنـی مـی وزد و بایـدن و بلینکـن، بر ایـن باورند که 

امتیازدهـی بیش ازحـد بـرای طالبـان، امنیت ملی 

امریـکا را تهدیـد کرده و زیر پرسـش قـرار می دهد.

بازی پاکستان با کارت طالبان

پاکسـتان نقـش مهمـی در بـازی بـا کارت طالبـان 

عمـل  مهـارت  بـا  بسـیار  بـازی  ایـن  در  و  دارد 

از  از طالبـان،  بـا اسـتفاده  ایـن کشـور،  می کنـد. 

بـاج می گیـرد و در چـرت کالن  بـزرگ  قدرت هـای 

سیاسـت های امریـکا، برنامه هـا و اهـداف خـود را 

می کنـد. دنبـال  نیـز 

سفرهای منطقه ای طالبان و پیام آن به امریکا

آغـاز  از  پـس  را  طالبـان سـفرهای منطقه ای شـان 

بـه کار دولـت جدیـد امریـکا آغـاز کردنـد. دقیقـاً 

بایـد  گفـت  امریـکا  دولـت  کـه  زمانـی  هـامن  در 

شـود.  مجـدد  بررسـی  امریکا-طالبـان  توافق نامـه 

سـفر نخسـت ایـن گـروه کـه رسخـط رسـانه ها شـد 

بـه ایـران بـود. هیئـت دیگـر ایـن گـروه بـه روسـیه 

بـه چیـن  ایـن گـروه  رفتـه اسـت. هم چنـان سـفر 

نیـز دور از تصـور نیسـت و بـا درصـد بسـیار باالیـی 

ممکـن اسـت.

سـفر هیئـت طالبان بـه کشـورهای مخالـف امریکا 

بایـدن  انجـام می شـود کـه دولـت جـو  در حالـی 

ترامـپ  دولـت  توافـق  دیگـر  هفتـه  سـه  تـا  گفتـه 

تصمیـم  سـپس  و  می کنـد  بررسـی  را  طالبـان  بـا 

خواهـد گرفـت کـه بـا ایـن توافـق چـه کنـد.

مخالـف  کشـورهای  بـه  طالبـان  مقام هـای  سـفر 

امریـکا، پیـام واضحـی بـه دولـت جـو بایـدن دارد و 

آن ایـن اسـت که اگـر در توافقـی که دولـت دونالد 

ایجـاد  مشـکلی  کـرده،  امضـا  طالبـان  بـا  ترامـپ 

کنـد، طالبـان می تواند بـا رقیبان قدیمی و سـنتی 

آغـوش  و  شـود  گفت وگـو  وارد  منطقـه  در  امریـکا 

آن هـا بـرای طالبـان بـاز خواهـد بـود.

بـر عـالوه آن کـه در  طالبـان در سـال های اخیـر، 

میـدان جنـگ مهـارت پیـدا کرده انـد، بـا توجـه بـه 

در  می دهنـد،  انجـام  کـه  بازی هایـی  و  تعامـالت 

میـدان دیپلوماسـی هـم بـا زبـان منطقـه و جهـان 

شـده اند. بلـد 

ایـران، مثـل سـایه برنامه هـای امریـکا را دنبـال 

می کنـد

ایران کشـور همسـایه افغانسـتان که گفته می شـد 

بـا  بـا طالبـان،  امریـکا  بـه توافـق صلـح  بـا توجـه 

کـرده  ایجـاد  نزدیـک  رابطـه  ارشف غنـی  دولـت 

اسـت، نشـان داد کـه طالبان برایش مهم تر اسـت. 

علـی شـمخانی مشـاور شـورای امنیـت ملـی ایران 

بـه  توییتـی  در  بـا هیئـت طالبـان  دیـدار  از  پـس 

نحـوی طالبـان را دوسـت خـود دانسـت و از مبارزه 

ایـن گـروه بـا امریـکا نیـز متجیـد کـرده اسـت.

قطر هالل مذاکره را ترسیم کرده است

افغانسـتان،  از مذاکـرات صلـح  میزبانـی  بـا  قطـر 

سـوی  از  شـدن  محـارصه  از  را  خـود  توانسـت 

کشـور  ایـن  بکشـد.  بیـرون  سـعودی  عربسـتان 

بـه همـراه پاکسـتان در قسـمت تعریـف سیاسـت 

یـک  تقریبـاً  افغانسـتان  طریـق  از  خـود  خارجـی 

می کنـد. دنبـال  را  پالیسـی 

کـه  دارد  قـرار  موقعیتـی  در  مـا  کشـور  ایـن رو،  از 

بسـیار حسـاس و رسنوشت سـاز اسـت. بسـیاری ها 

ایـن  امـا اگـر هـر چیـزی از دل  ناامیـد شـده اند؛ 

بحـران بیـرون شـود ضامنتـی نیسـت که آیـا در آن 

حداقـل آرامـش مـردم خواهـد بـود یـا نـه.

جغرافیایـی  حساسـیت برانگیز  موقعیـت  آن کـه  بـا 

ماننـد  بزرگـی؛  قدرت هـای  پـای  افغانسـتان 

حـاال  و  سـابق  شـوروی  کبیـر،  بریتانیـای 

ایاالت متحـده امریـکا را به افغانسـتان کشـانده اما 

بـا این همه بـا آمدن دوبـاره طالبان به قـدرت آینده 

افغانسـتان، صفحـه جدیـد بـاز شـده و افغانسـتان 

شـد. خواهـد  جدیـد  سیاسـی  دنیـای  یـک  وارد 

مریض ها  شدن  دی هایدریشن  و  گرم  هوای 

هنوز  و  داشتیم  ایرکندیشن  خرید  به  نیاز  ما 

شفاخانه  در  شده  خریداری  ارکندیشن های 

کووید-19 شهر پلخمری موجود است.«

موارد مشکوک مرصف بودجه

اسناد نشان می دهد که به اساس پیشنهاد مورخ 

و  حج  رییس  سجاد،  نقیب الله  مولوی  ثور   2۴

اوقاف بغالن و منظوری عبدالقدیم نیازی، معاون 

علام،  از  تن   1۶3 والیت،  پیشین  رسپرست  و 

استخدام شده   ماه  برای یک  آگاهی دهی  جهت 

به عنوان  دینی  عاملانی  این  از  تن   19 است. 

آموزش دهنده-تریرن-با تن خواه 10 هزار در ماه و 

افغانی  با تن خواه ماهانه 5 هزار  1۴۴ تن آن ها 

استخدام شده اند.

این  به  افغانی  هزار   910 مجموعی،  به صورت 

این  با  است.  شده  پرداخت  دینی  عامل   1۶3

مشابه  باهم  علام  امضاهای  از  شامری  حال، 

پرداخت  که  برمی انگیزد  را  شک  این  و  است 

مثال،  به طور  است.  نبوده  شفاف  تن خواه  شان 

مولوی  عزیزالله،  مولوی  به  منسوب  امضاهای 

است.  هم  شبیه  یوسف،  مولوی  و  محمود  سید 

ضیا  مولوی  به  منسوب  امضاهای  همین گونه 

احمد، مولوی حبیب الله و مولوی رحم خدا نیز با 

هم شبیه است.

پاسخ مسئوالن درباره مصارف بودجه کرونا

پیشین  اداری  و  مالی  معاون  نیازی،  عبدالقدیم 

اعضای  توسط  که خرید  می گوید  بغالن،  والیت 

هیئت تدارکات انجام شده و او به عنوان رسپرست 

والیت، به صورت مستقیم در آن دخالتی نداشته 

ممکن  که  می کند  اضافه  هم چنان  او  است. 

به نسبت حالت  اوایل سال جاری  نرخ در  است، 

اضطرار باال بوده باشد.

در  مستوفیت  مناینده ی  محمد،  امام  هم چنان 

کمیته ی تدارکات، می گوید که از 100 میلیون 

اختصاص  بغالن  والیت  به  که  بودجه ای  افغانی 

متباقی  و  شده  مرصف  میلیون   19 شده،  داده 

آن برگشت داده شده است. از 19 میلیون، با 7 

پزشکی  و  طبی  رضوریات  و  اجناس  آن  میلیون 

مصارف  برای  آن  میلیون   12 و  شده  خریداری 

او  است.  شده  هزینه  کارمندان  حقوق  و  دیگر 

شفاف  والیت  این  در  را  کرونا  بودجه  مرصف 

خوانده و ارقامی که در گزارش اداره بازرس آمده 

است را، سوءظن تلقی می کند.

همین گونه، دکرت محب الله حبیب، رییس صحت 

 عامه ی بغالن، می گوید: »در موضوعات مالی، ما 

دسرتسی زیادی نداشتیم و رصف مواد موردنیاز 

مربوطه  مراجع  به  طرزالعمل  مطابق  را  خود 

می دادیم.«

محمدعلی،  با  که  متاسی  در  هم  سویی  از 

در  نظارت  کمیته  در  ملی  امنیت  مناینده ی 

گفت  او  داشتیم،  جنس  قلم   27 این  خرید 

قیمت  با  را  اجناس  کرده  اند  تالش  آن ها  که 

اساس حالت  اضطرار  بر  اما  بخرند؛  مناسب تری 

و محدودیت های کرونایی در آن زمان، اجناس با 

آن  قیمت ها خریده شده است.

در  بغالن  اوقاف  و  حج  رییس  سجاد،  نقیب الله 

می گوید:  مولوی ها،  امضاهای  تشابه  به  رابطه 

این  دین  علامی  امضاهای  شباهت های  »دلیل 

نیستند،  رسمی  کارمند  چون  آن ها  که  است 

این که  یا  و  باشند  داشته  امضا  دو  است  ممکن 

احتامل دارد، تن خواه هر دو-سه  نفر را کارمندان 

ولسوالی ها  در  آن  را  و  باشد  گرفته  اوقاف  حج 

تحویل علام داده باشند.«

»اگر اشرف غنی از قدرت کینار رود، 
ما حاضریم با حکومت جدید کار 
کینیم.« این اظهار نظر طالبان در 
مسکو، اختالف در درون دولت 

و نظام سیاسی حاکم و نیز هیئت 
جمهوری اسالمی افغانستان 
در مذاکرات قطر را به گونه ی 

آشکار افشا می سازد؛ اما آن طرف، 
ریییس جمهوری می گوید که من 
مانع صلح نه بلکه قهرمان صلح 

هستم.

طالبان و دییپلوماسی چندجانبه؛ 

یـا بـا شمـا یـا بـا رقـیـب تـان
ایمان نوری، دانش جوی روابط بین الملل



سه شنبه         14 دلو  1399سال دوم        شماره    311 
www.subhekabul.com 6

پدر و خروج نیروهای پس از موفقیت نظامی، تصمیم 

بدون  روند  این  سال  پنج  تا  و  گرفت  نیروها  حفظ  به 

به  بوش  مداخله  یافت.  ادامه  مشخصی  اهداف  کدام 

عراق در 2003 به عنوان یک عمل منفور نقل زبان ها 

شد؛ حتا پس از رسنگونی صدام نیروهای ما برای پایان 

در  ما  ماندند.  باقی  عراق  در  نافرجام  جنگ  به  دادن 

برابر پیکار جویان جنگیدیم و اهداف راهربدی خود را 

دنبال کردیم.

در 2007 بوش رفت، اما غایله جنگ افغانستان جریان 

مبارزه  حارض،  حال  در  نیروها  این  مسئولیت  و  دارد 

در  باثبات  و  دموکراتیک  نظام  یک  ایجاد  و  تروریزم  با 

در  آن  در  شهروندان  همه  حقوق  که  است  افغانستان 

تروریزم  برابر  در  خود  متحدان  از  و  شود  گرفته  نظر 

در  ملت سازی  »روند  به عبارت دیگر؛  کنند؛  حامیت 

افغانستان آغاز شد.«

 این هرچند رویکرد اهداف نظامی را دنبال منی کرد و 

در کنار آن بحث طوری دیگر نیز مطرح بود؛ چه کسی 

تضمین می کند که گفته های روی میز برای ایجاد یک 

تحقق  افغانستان  دموکراتیک  و  ثبات  پیرشفته  نظام 

اهداف  با  هیچ گاه  سیاسی  رویکرد  چنین  کند.  پیدا 

نظامی برآورده منی شود.

برنامه ی  از  خود  جمهوری  ریاست  زمان  در  اوباما 

او  کرد،  نگرانی  ابراز  افغانستان  در  بوش  ملت سازی 

افغانستان  ملت سازی  برنامه ی  که  بود  عقیده  این  به 

در  می دهد.  افزایش  برابر  دو  را  امریکا  چالش های 

2009 اوباما گفت که حمله به افغانستان سه هدف را 

دنبال می کرد، تالش نظامی برای ایجاد همگرایی. دوم 

عمل گرایی و توسعه برای مردم و سوم همکاری نزدیک 

حضور  با  راهربد  این  بخش  دو  اما  است؛  پاکستان  با 

نظامی مرتبط دانسته می شد.

در سال 2011 اوباما تصمیم گرفت تا نیروهای نظامی 

بفرستد،  لیبی  به  قذافی  حکومت  رسنگونی  برای  را 

برگردان

حکومت و طالبان مشاهده نشده است.

صلح و امنیت ازجمله نیازهای تأخیرناپذیر انسانی 

به  می توان  که  است  آن  سایه  در  تنها  و  است 

بدون  دست  یافت.  جامعه  در  ترقی  و  رشد 

بهره مندی از صلح، منی توان از پیرشفت 

و برقراری قانون رفاه برای شهروندان 

کرد.  صحبت  جامعه  یک 

تاریخی  تجارب  و  شواهد 

آن  از  حاکی  نیز  جهان 

تنها  که  است 

معی  ا جو

ل  مجا

یی  فا شکو

بالیدن  و 

و  استقالل 

داشته اند  توسعه 

صلح  نعمت  از  که 

برخوردار بوده اند.

افغانستان کشوری است که بیش از هر 

نه تنها  دارد.  صلح  به  احتیاج  دیگر  زمان 

ویرانی  و  رنج  این همه  به  دادن  پایان  برای 

داخلی؛ بلکه برای داشنت مناسبات مؤثر با 

کشورهای منطقه و جهان، نیاز به برقراری 

از  صلح  می شود.  احساس  صلح  واقعی 

قدیمی ترین آرمان های برشی است و به دلیل این که از 

هر ارزش دیگری در معرض تهدید و مخاطره بوده، همواره 

انسان ها  به تالش  چه  و  نظری  ازلحاظ  چه 

و  عملی  راه حل های مقطعی، منایانگر لحاظ 

برای  انسان ها  فعالیت های 

رسیدن به صلح بوده است.

و  پایدار  صلح  تأمین  برای 

کشور،  در  رستارسی  امنیت 

نیاز است تا به نیروهای مخرب 

اجتامعی بیش از این پاداش داده 

نشود و در سوی دیگر به خادم ملت 

و مردم پاداش در نظر گرفته شود.

به  رسیدن  پیش نیازهای  از  دیگر  یکی 

از  معافیت  به  دادن  پایان  راستین،  صلحی 

و  شود  حاکم  قانون  است.  قانونی  مجازات 

قضایی  و  عدلی  ارگان های  تعقیب  تحت  مجرمان 

قانون  و  نبوده  قانون  از  باالتر  هیچ کسی  بگیرند.  قرار 

هیچ گونه استثنایی را در موارد تطبیق جزا به مجرمان و 

نقش  که  نظریاتی  و  عقاید  به  نشود.  قایل  جنایت کاران 

پایان  امنیت و صلح ناچیز می شامرد،  زنان را در فرآیند 

خرافاتی،  اندیشه های  به جای  را  منطقی  فکر  داده، 

جایگزین کرده تا یک جامعه سامل و قانومنند ایجاد گردد.

محرومیت،  فقر،  خشونت،  جنگ،  امنیتی،  بحران 

دیگر  مصیبت  ده  ها  و  مهاجرت  بیکاری، 

به قدر کافی به این مردم آسیب رسانده 

و  گزار شگران  رسانه ها،  مالکان  است. 

هر  از  بیش  باید  اجتامعی،  شبکه های 

موجود  وضعیت  از  تحلیلی  دیگری  زمان 

احرتام  و  رعایت  را  جامعه  روان  باشند،  داشته 

کنند و افکار عمومی را مخدوش نسازند.

در  که  است  این  مردم  چشم داشت  اخیر؛  گام  در 

افغانستان، هم دیگرپذیری، صلح همگانی و همبستگی 

حاکم  قانون  بگیرد.  جان  دیگر  وقت  هر  از  بیش  ملی 

شود، آژیر جنگ، بوی دود و آتش فروکش کند، دل های 

طلبی  تفوق   و حس  تبعیض  ما صیقل،  مردم  بی کینه ی 

محو شود.

واالترین  ردیف  در  و  نیاز  اساسی ترین  و  مهم ترین  صلح 

این  واقعیت  می شود.  برشمرده  برشی  جوامع  رفتارهای 

امر  یک  این که  بر  عالوه  صلح،  به  دست یابی  که  است 

نهفته  انسان  و رسشت  ذات  در  است،  انسانی  و  منشی 

است.

که  امروز  جهان  در  به ویژه  اجتامعی،  زندگی  نیازهای   

پیچیدگی روند هستی، آینده جامعه برشی را با مخاطره 

روبه رو می سازد، پیش نیازهای بسیاری را می طلبد. 

تا  می کند  ایجاب  برشی  رسالت  که  این جاست 

به سوی صلح گام برداشت و صلحی را که آرزوی 

رسیدن به آن در رسشت و نهاد انسانی نهفته را 

آشکار ساخته و به آن دست یافت.

و  جنگ  دهه  چند  که  است  کشوری  افغانستان 

آشوب  را پشت رس گذاشته است. نسل کنونی و به خصوص 

نسل نو، هیچ گاه طعم شیرین صلح را به واقعیت نچشیده  

است. صلح آرزو و آرمانی برای شان شده که دست یابی به 

آن را دشوار و در دست دیگران می دانند.

انسانی  خواست  یک  به عنوان  صلح  کنونی  رشایط  در 

برای آسایش و آرامش مردم این کشور امری غیرقابل انکار 

امری حیاتی  افغانستان  در  آن  به  تحقق  و  و دست یابی 

شمرده می شود.

برای دست یابی به این هدف، حکومت تشکیالتی را زیر 

نام »شورای عالی صلح« ایجاد کرد که استاد برهان الدین 

ربانی در رأس آن قرار داشت. هرچند که بحث گفت وگو 

با طالبان هر روز داغ تر می شد و حتا بلندپایگان رسمی از 

نام بردن طالبان به عنوان دشمنان صلح و جنایت کاران 

می کشند،  خون  و  خاک  به  را  بی گناه  مردم  که  جنگی 

هیچ گونه  تاکنون  آن هم  با  ولی  می کردند؛  خودداری 

میان  مصالحه  و  مذاکره  روند  در  موفقیتی  و  پیرشفت 

 برگردان: ابوبکر صدیق

دانیا داویس / منبع: ِد نشنل انرتست 

بهزاد برمک

است بشری  صلح پیش نیاز توسعه جوامع 

پس از یک ماه – بیرون راندن 
نیروهای صدام - نظامیان 

ما دوباره به پایگاه خود در – 
نیویورک برگشتند و محفل 

تجلیل از نتیجه  ی برنده شده 
جنگ را جشن گرفتند.

این اولین جنگ بود که ما برنده 
شده بودیم و بعد رهبران ما 

روی اهداف سیاسی تمرکز 
کردند.

برای دست یابی به این هدف، 
حکومت تشکیالتی را زیر نام 

»شورای عالی صلح« ایجاد کرد 
که استاد برهان الدین ربانی در 

رأس آن قرار داشت. هرچند 
که بحث گفت وگو با طالبان 
هر روز داغ تر می شد و حتا 

بلندپایگان رسمی از نام بردن 
طالبان به عنوان دشمنان 

صلح و جنایت کاران جنگی که 
مردم بی گیناه را به خاک و خون 
می کشند، خودداری می کردند؛ 
ولی با آن هم تاکینون هیچ گونه 

پییشرفت و موفقیتی در 
روند مذاکره و مصالحه میان 

حکومت و طالبان مشاهده 
نشده است.

کار وجود  این  برای  نظامی  برنامه ی مدون  البته هیچ 

سال  در  عراق  از  نیروهای  خروج  برنامه ی  نداشت. 

201۴ و از سوریه در 2015 نیز روشن و واضح نبود. 

دموکراتیک  نیروهای  خروج  از  پس  که  برنامه ای  هیچ 

وجود  باشد،  داشته  حامیت  تحت  را  سوریه  و  عراق 

نداشت.

ترامپ دنبال رو این برنامه بود، خروج نظامیان را از عراق 

بدون  همچنان  داد.  ادامه  تجدیدنظر  بدون  سوریه  و 

برنامه ی سنجیده، وارد جنگ یمن شد و از – نیروهای 

عربستان سعودی در برابر حوثی ها یمن حامیت کرد- 

درنتیجه خروج به نیروها در جنگ ها – عراق، سوریه و 

تخنیکی  رویکرد  امریکایی ها یک  نزد  در   – افغانستان 

بود، اما نتیجه ملموسی را به دنبال نداشت.

نیروها ما با رویکردهای فنی و تخنیکی در جنگ هایی 

که پس از سال ها 1990 صورت گرفت موفق بودند. حتا 

در حمالت که از طرف برای دنبال کردن دشمن صورت 

می گرفت و استفاده از هواپیامهای بدون رسنشین که 

منجر به کشته افراد غیرنظامی نیز می شود.

میدان  در  نظامی  نیروهای  به  تنها  ناکامی  اتهامات   

– رهربی  اداره ی  در  ما  ندارد، مشکالت  ارتباط  جنگ 

برنامه ی  یک  بدون  را  نظامی  نیروها  که  است  نظامی 

رهربان  و  می دهند  قرار  جنگ  میدان  در  راهربدی 

حل  مسئولیت  بجنگند  باید  که  نظامیانی  برای  ما 

این  اما  می سپارند،  را  اجتامعی   – سیاسی  تنش های 

مسئولیت و وظیفه رسبازان نیست.

در یک طرف ما هزینه های گزاف انسانی و مالی برای 

دهه  ها در یک کشور هزینه کردیم، وحشتناک تر این که 

انرژی زیادی را در این زمینه رصف کردیم، درحالی که 

ما مرصوف هزینه  کردن و جنگ در افغانستان بودیم، 

را  خود  اهداف  به سادگی  روسیه  و  چین  ما؛  رقیبان 

دنبال کردند.

می توانست  هزینه  این  از  جلوگیری  راه های  از  یکی 

پیش بینی  باید  راهربد  یک  اساس  به  که؛  باشد  این 

تروریستی  گروه  یک  برابر  در  امریکا  چرا  که  می شد 

کوچک که احتامل ندارد به عنوان یک گروه خطرناک 

به آینده امریکا خطر تلقی شود، قرار بگیرد. این شاید 

گذشته  از  آموزنده ی  درس های  ما  است؛  دستور  یک 

گرفتیم، به جای این که شکست های پیهم خود را شاهد 

باشیم و یا نیروهای خود را بجای این که مرصوف حل 

تنش های سیاسی کنیم، باید روی ظرفیت های جنگی 

ما در یک زمانی  زیرا  باشیم؛  بیشرت مترکز داشته  خود 

به صورت جدی به این ظرفیت سازی نیاز پیدا می کنیم.

تحلیل گران  ارشد  عضو  دیویز،  دانیال  یادداشت: 

پنتاگون است که چهار مرتبه به میدان جنگ فرستاده 

شده است.

ما همواره از زبان رهربان و کارشناسان در تلویزیون ها 

می شنویم که امریکا قدرمتند ترین نیروی نظامی را در 

این است که چرا چنین  اما جالب  دارد؛  تاریخ جهان 

قدرت نظامی نتوانست در جنگ دو دهه ی افغانستان 

موفق شود؟

پاسخ این پرسش بیشرت از آن که به رویکرد نظامیان در 

صالحیت هایی  به  شود،  دانسته  مرتبط  جنگ  میدان 

تفویض  نظامیان  برای  نربد  میدان  در  که  برمی گردد 

می شود.

منی تواند  امریکا  می رسد  نظر  به  که  دالیلی  از  یکی 

روی صلح و جنگ به نتیجه برسد، پالیسی هایی است 

که پس از بیل کلینتون، رییس جمهوری سابق امریکا 

روی دست گرفته می شود. ناکامی  جنگ های امریکا، 

به  افغانستان  و  عراق  در  اخیر  سال های  در  حداقل 

مبارزه   ظرفیت  نظامی  نیروهای  که  نیست  آن  معنای 

با دشمنان را ندارند و در رسنگونی دشمن به کاستی 

نربد  میدان  در  بی توجهی  از  ناشی  بلکه  مواجه اند؛ 

است.

اولین گروه های نظامیان امریکایی در سال های 1990 

سابق  جمهوری  رییس  پدر  بوش  زمان  در   1991-

امریکا – برای حامیت از حکومت کویت به این کشور 

فرستاده شد. رییس جمهور بوش اعالم کرد که نیروهای 

عراقی باید کویت را ترک کنند تا یک دولت مرشوع در 

کویت روی کار آید که در آن حقوق شهروندان به صورت 

به  را  خود  آزادی  دوباره  کویت  و  شود  تأمین  یک سان 

دست بیاورد.

ما تنها 500 هزار نظامی امریکایی و نیروهای ائتالف را 

برای رسنگونی و بیرون راند نیروهای صدام از مرزهای 

کویت به داخل عراق به این کشور فرستادیم.

 پس از یک ماه – بیرون راندن نیروهای صدام - نظامیان 

ما دوباره به پایگاه خود در – نیویورک برگشتند و محفل 

تجلیل از نتیجه  ی برنده شده جنگ را جشن گرفتند.

بعد  و  بودیم  شده  برنده  ما  که  بود  جنگ  اولین  این 

رهربان ما روی اهداف سیاسی مترکز کردند.

پس از حمله فاجعه بار 11 سپتامرب، رییس جمهور بوش 

تصمیم به مبارزه در برابر تروریزم گرفت، او فرمان مبارزه 

در  را  طالبان  و  تروریستی  گروه های  برابر  در  جدی 

افغانستان صادر کرد تا رژیم طالبان از میان برداشته 

شود. این اهداف به صورت کلی در بهار 2002 برآورده 

شد و اما زنجیر  توقف ما در افغانستان ادامه دار شد.

بوش پر - جورج بوش - به جای دنبال کردن راهربد 

برنده نمی شود جنگ  در  یکا  امر چرا 
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سفارت جاپان در کابل، اعالم کرده است که این 

کشور، 122.2 میلیون دالر امریکایی را به حکومت 

افغانستان برای حامیت از برنامه های برشدوستانه 

و انکشافی در این کشور کمک می کند.

در اعالمیه ای که روز دوشنبه )13 دلو(، از سوی 

سفارت جاپان در کابل منترش شده، آمده است، با 

این کمک جدید که از بودجه ی تکمیلی سال مالی 

2020 جاپان تامین می شود، بخشی از پروژه های 

برشدوستانه و انکشافی در افغانستان اجرا خواهد 

شد. در اعالمیه آمده است: »این کمک، یک گام 

جدی برای تحقق تعهد جاپان است که در نشست 

جایی  شد،  ارائه   2020 سال  نوامرب  ماه  در  ژنو 

طوالنی  دوستی  جاپان،  خارجه ی  امور  وزیر  که 

مدت این کشور را با مردم افغانستان تایید کرد و 

وعده ی کمک مالی تا 180 میلیون دالر را در بین 

سال های  2021 تا 202۴ میالدی داد.«

گفته  کابل،  در  جاپان  سفیر  تاكاشی،  اوكادا 

در  ما  که  زمانی  در  امنيتی  بخش  »تقويت  است: 

در  را  اساسی  نقش  داريم،  قرار  صلح  آستانه ی 

ايفا می کند. سهم  افغان ها  به رهربی  ملت سازی 

برای  نظم  و  قانون  وجهی  صندوق  در  ما  مداوم 

برای داشنت  تعهد جاپان  از  افغانستان، منونه ای 

يک افغانستان صلح آميز است.«

قرار است با این مقدار پول، 17 پروژه که از سوی 

افغانستان  رسارس  در  بین املللی  نهادهای  برخی 

از سوی  پروژه ها،  این  اجرایی شود.  ترتیب شده، 

امور  در  بین املللی  کمک کننده ی  نهادهای 

برشدوستانه اجرا خواهد شد.

 2001 سال  از  جاپان  دولت  که  است  گفتنی 

بخش های  در  را  دالر  میلیارد   ۶.9 طرف،  این  به 

آموزش،  روستایی،  توسعه ی  زراعت،  امنیت، 

صحت، پروژه های انکشافی، فرهنگ و کمک های 

برشدوستانه، به دولت افغانستان کمک است.

امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، طرح 

ابلیس  مسیر  را  مشارکتی«  حکومت  و  صلح  »راه 

خوانده و گفته است که این طرح، زون جنوب و رشق 

زون  می سازد،  پاکستان  خلوت  حیاط  را  افغانستان 

نقش  و  می دهد  سوق  قومی  منازعه ی  به  را  شامل 

کابل را تضعیف می کند.

برگه ی  در  دلو(،   13( دوشنبه  روز  صالح،  آقای 

فیسبوکش نوشت: »در این روزها، نوشته ای در میان 

و  مبهم  نشانی  از  که  می شود  دست به دست  جامعه 

بی نشانی پخش شده و نام آن را گذاشته اند؛ راه صلح 

البی  بوی  نوشته،  این  از  صلح.  رشاکتی  حکومت  و 

به  چیزی  طرح،  این  می رسد.  مشام  به  تروریست ها 

جز از یک پروژه ی تفرقه و تضعیف افغانستان نیست.«

به گفته ی او، به اساس این طرح، پشتون ها باید وادار 

ساخته شوند تا از دید ساختاری، طالب را به عنوان 

تنها ساختار و آدرس سیاسی خود قبول کنند که این 

به معنای رفنت به دهه ی نود میالدی است.

رشق  و  جنوب  ساحات  طرح،  »این  است:  نوشته  او 

مبدل  راولپندی  خلوت  حیاط  به  را  افغانستان 

شامل  به  قدرت  درصد   50 هم چنان،  می کند. 

می رسد که در طرح به آن »طرف دیگر« خطاب شده 

ندارد.  وجود  دیگر  طرف  از  واضح  تعریف  اما  است؛ 

مکانیزم تقسیم 50 درصد قدرت برای شامل، چنان 

و  منازعه  زون  به  را  پیچیده است که شامل  و  مبهم 

کش مکش قومی مبدل می سازد.«

آقای صالح افزوده است که بر اساس این طرح، در 

گروه  یک  تا  بجنگند  هم  برابر  در  همه  باید  شامل 

به  نیاز  دست  منی شود،  پیروز  اگر  یا  و  شود  پیروز 

دامن طالبان دراز کند و در نهایت شامل به حاکمیت 

نیابتی طالبان تبدیل شود.

رسحد  باید  طرح،  این  اساس  بر  که  است  گفته  او 

پاکستان-  منافع  از  حفاظت  رسحد   – اسرتاتژیک 

و  یابد  آمو گسرتش  دریای  تا  غیرمستقیم  گونه ی  به 

خیرخواه  و  مصلح  فردی  به  رییس جمهور  هم چنان 

بین  دولتی،  کارهای  اجرای  برای  که  شود  تبدیل 

رای  یک  از  بود  نیاز  اگر  و  کند  داوری  طرف ها 

استفاده  پانگ  ایجاد  عنوان  به  خود،  داورگونه ی 

می کند.

آقای صالح نوشته است: »طرح می گوید که رضیب 

رضیب  و  چهار  دیگر  طرف  رضیب  و  چهار  طالب 

رییس جمهور یک. رییس جمهور به اساس مصلحت، 

این یک را در اختیار هر طرف که قرار داد، آن طرف 

رای و صالحیت می شود.  مورد مشخص صاحب  در 

راه حل  عنوان  به  بزرگ  فرمول در متام مسایل  این 

مطرح شده است.«

معاون نخست ریاست جمهوری، گفته است، اگر این 

طرح صلحی را به میان آورد، نام آن صلح سنگگ شده 

رخت  جامعه  از  تحرک  و  پویایی  یعنی  بود؛  خواهد 

خواهد بست، مگر آن که یکی از قدرت های خارجی 

دست به تغییر تعادل قدرت در داخل بزند و جنگ را 

از نو آغاز کند.

او افزوده است، بر اساس این طرح، مردم به گونه ی 

را  افرادی  می شوند  مجبور  ساختارمند  و  نهادینه 

انتخاب کنند که از قبل توسط طالب و طرف دیگر 

سازمان های  هم چنان  و  شوند  خوانده  رشایط  واجد 

انتصاب کننده ی  نیابتی،  صورت  به  استخباراتی 

اشخاصی خواهند بود که مردم آن ها را باید مناینده ی 

خود انتخاب کنند. 

این طرح، چیزی  تاکید کرده است که  آقای صالح، 

جز نسخه ی تهدید بر علیه امنیت داخلی و خارجی 

نیست و دولت افغانستان اجازه نخواهد داد، چنین 

بالیی بر رس این کشور بیاید.

که  را  کمیته ای  مجلس منایندگان،  اعضای  از  شامری 

از سوی این مجلس به منظور دخالت مستقیم در روند 

فرمایشی  و  اصول  ایجاد شده، خالف  افغانستان  صلح 

می خوانند؛ اما شامری دیگر از آن پشتیبانی می کنند.

در نشست عمومی روز دوشنبه )13 دلو( روی کمیته ای 

که اخیرا از سوی مجلس منایندگان به منظور دخالت 

مستقیم در گفت وگوهای صلح ایجاد شده، بحث شد و 

شامری از اعضای مجلس، با آن مخالفت کردند.

شدند  کمیته  این  لغو  خواهان  منایندگان،  از  برخی 

ایجاد  خواستار  و  کردند  استقبال  آن  از  هم  شامری  و 

یک  حضور  پیشنهاد  و  شدند  آن  ترکیب  در  تغییرات 

کردند.  مطرح  را  کمیته  این  در  والیت  هر  از  مناینده 

منایندگانی که موافق با ایجاد این کمیته اند، می گویند 

که برای لغو این کمیته، باید یک سوم مجلس پیشنهاد 

رای  آن  لغو  برای  مجلس  سوم  دو  و  کنند  ارایه  کتبی 

بدهند؛ اما منایندگانی که خواهان لغو این کمیته اند، 

می گویند که در نشست تصویب ایجاد کمیته ی صلح، 

نصاب مجلس تکمیل نبود و رای گیری باطل است.

مجلس  رییس  رحامنی،  میررحامن  هم،  سویی  از 

رس  بر  منایندگان  مشکل  اگر  که  گفت  منایندگان، 

منایندگان،  پیشنهاد  با  است،  صلح  کمیته ی  ترکیب 

در ترکیب کمیته افزوده خواهد شد در غیر آن، لغو این 

کمیته به دو سوم آرای مجلس نیاز دارد.

آقای رحامنی، به منایندگان معرتض فرصت داد و گفت 

که منایندگان هر والیت با یک دیگر نشستی برگزار کنند 

و افراد مورد نظر شان را برای تغییرات در ترکیب کمیته 

معرفی کنند.

گذشته،  هفته ی  منایندگان،  مجلس  که  است  گفتنی 

و  صلح  روند  بررسی  برای  را  نفری ای   21 کمیته ی 

آماده سازی طرح مناسب برای حل جنگ در افغانستان 

ایجاد کرد. این کمیته، روز یک شنبه )12 دلو(، به کار 

آغاز کرد. 

رییس  مجلس منایندگان، در نشستی که برای آغاز کار 

در گفت وگوهای  بود، گفت که  برگزار شده  این کمیته 

صلح، هر دو طرف برای رسیدن به قدرت می کوشند و 

هدف ایجاد این کمیته نیز این است که دو طرف را به 

رسیدن به یک صلح واقعی تشویق کند.

یک  پیش نویس  که  گفت  همچنان  رحامنی،  آقای 

طرح حکومت موقت را به دست آورده و از آن استقبال 

می کند، اما این طرح باید جامع تر شود.

و  امریکا  گویا  می شود  گفته  که  را  »طرحی  افزود:  او 

پیشنهاد  یا صلح  و  آوردن حکومت موقت  برای  طالبان 

کرده اند، به دست ما رسیده است. از این که بقای نظام 

کنونی و شورای ملی در آن آمده است، ما از این طرح 

زیادی  مشکالت  طرح  این  در  اما  می کنیم،  استقبال 

دیده می شود که روی آن باید گفت وگو صورت بگیرد.«

استقبال آقای رحامنی از طرح ایجاد حکومت موقت، در 

نشست روز دوشنبه )13 دلو(، با واکنش تند شامری از 

منایندگان مجلس روبه رو شد. 

برخی از منایندگان، گفتند که آقای رحامنی در نشست 

ریاست  موقف  از  مجلس،  صلح  کمیته ی  کار  به  آغاز 

مجلس سوءاستفاده کرده و باید در این زمینه وضاحت 

دهد. به باور منایندگان، سخنان آقای رحامنی، خالف 

منافع ملی بوده است.
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خبرونه

د کرنې وزارت: په روان کال کې نیږدې 
۲۳ زره پروژې پلې شوې دي

کرونا  د  کې  کال   ۱۳۹۹ په  څه   که  وایي  وزارت  کرنې  د  افغانستان  د   

ویروس د خپرېدو له امله یې اغیزمن شوي وو، خو بیا هم دغه وزارت خپله 

پرمختیایي بودجه چې ۱۴ میلیارده افغانۍ وه اتیا سلنه لګولې ده.

د کرنې او مالدارۍ وزیر انوارالحق احدي ملت ته د حساب ورکولو برنامې 

په لړ کې وویل چې په دې رشایطو کې د اتیا سلنه بودجې مرصفول هم 

د ستاینې وړدي.

د کرنې او مالدارۍ وزارت په ۱۳۹۹ل کال کې په ټول هېواد کې د ۲۲۷۳۶ 

په شاوخوا کې کرنیزې پروژې پلې کړې دي. 

احدي وویل دغه وزارت د اوبو رسولو ۱۲۱ شبکې، ۴۳۵ دوهمه او درېیمه 

 ۱۲۱ زېرمې،  خاورینې   ۱۲۰ کولو  زېرمه  د  اوبو  د  کانالونه،  فرعي  درجه 

کوچنۍ آبریزې، ۲۰۰ چکډمونه او ۱۷ حوضونه جوړ کړي او تر ۱۰۰ پورې 

سولري واټرپمپونه یې ویشلې دي.

هغه وویل په روان کال کې د دغه وزارت د فعالیتونو په پایله کې شاوخوا 

۹۷ زره هکتاره ځمکه خړوبه شوې ده. د کرنې وزارت د مالوماتو له مخې 

په دغه کال کې د غنمو کر پنځه سلنه او د شولو کر۱۵ سلنه ډیر شوی او 

د ۲۵ سلنه اوبو د ضایع کېدو مخه نیول شوې ده. 

 د وزارت په وینا د اوه زه مرته استنادي دیوال او جالۍ په جوړولو رسه 

۴۰۰۰ هکتاره کرنیزه ځمکه د سیالب له ګواښ خالصه شوې ده. د کرنې 

په  څخه  سیستم  له  څاڅکو  د  خړوبولو  د  کې  کال  دغه  په  وایي  وزارت 

استفادې اته هکتاره ځمکه خړوبه شوې او هڅه کوي چې له دغه سیستم 

څخه استفاده ډېره کړي.

د کرنې وزیر وویل په بیالبیلو والیتونو کې په روان کال کې ۱۳۵۰ ننداریزې 

کروندې جوړې شوې او بزګرانو ته په نوې بڼه د کرالرې چارې ښودل شوې 

دي.  دغه وزارت په دې کال کې ۲۱۰ عرصې شنې خونې او ۱۲۹۰ کوچنۍ 

باغچې د بې وزلو میرمنو له پاره جوړې کړې دي.

د کرنې او مالدارۍ وزیر انوارالحق احدي وویل: » د کرنیزې ځمکې ډېرول 

افغانستان ۳،۲  له کودتا مخکې  کار بويل، د غویې  دغه وزارت خپل مهم 

میلیون هکتاره د اوبو ځمکه درلوده چې د جګړو له امله دا کچه له دوو 

زرو  له ۵۰۰  فعالیتونو رسه  تېرو څوکاله  په  کړه، خو  لږه  میلیون هکتارو 

بدله  ځمکه  کرپه  د  بېرته  وه  شوې  کرپاتې  له  چې  ځمکه  ډېره  هکتارو 

شوې ده.«

 نوموړي څرګنده کړه چې د غنمو په ډیروايل کې د تخمونو اصالح کول مهم 

رول لري او له همدې امله  په روان کال کې د کرنې وزارت له خوا په ۲۸۰ 

زره بزګرانو د غنمو ۱۴۰۰۰ ټنه اصالح شوی تخم وویشل شو. 

د کرنې او مالدارۍ وزارت د مالوماتو له مخې په روان کال کې د شولو کر 

۱۵ سلنه ډېر شوی او حاصل یې هم د تېرکال په پرتله شپاړس سلنه لوړشوی 

دی. » په ۱۳۹۹ل کال کې د وریجو حاصل ۴۴۰ زره ټنو ته رسیدلی دی.« 

په  په غونډه کې وویل چې  او مالدارۍ وزیر د حساب ورکولو   د کرنې 

۱۳۹۹ کال کې د افغانستان د مېوو په حاصالتو کې ۲۰ سلنه ډیروالی راغلی 

او په اوو والیتونو کې په ۴۴۱۲۵ جریبو ځمکه د ۳۲۱ میلیون افغانیو په 

لګښت میوه لرونکې ونې کینول شوې دي.

پروژې  د  مدیریت  محصوالتو  کرنیزو  د  وزارت  کرنې  د  وینا  په  هغه  د 

او  خونې  سړې  انرژۍ  صفر   ۱۰۰۰۰ نږدې  کې  هیواد  ټول  په  الرې  له 

د کچالو  او  پیازو ۳۵۰۳  د  نه  له دې ډلې  ، چې  ممیزخونې جوړې شوې 

۲۷۴۹ زېرمتونونه،۳۸۶۷ ممیزخونې او د انارو او مڼو ۴۷۵ صفر درجې سړې 

خونې شاملې دي.  

او  بزګران  په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې ډېر  د کرنې وزارت 

بڼواالن وایي د کرنیزو محصوالتو له پاره یې تراوسه هم مناسب بازار نشته .

ننګرهار کې د جمهوریت 
په مالتړ غونډه 

په ننګرهار کې د یوې غونډې په ترڅ کې د نظام او جمهوریت مالتړوشو. 

جوړه  کې  ریاست  په  چارو  قبایلو  او  قومونو  د رسحدونو  غونډه چې  دا 

شوې وه د ننګرهار والیت یو ګڼ شمېر اوسیدونکو په کې برخه اخیستې 

والو  وسله  د  او  کړ  څرګند  مالتړ  څخه  نظام  او  جمهوريت  وه.ګډونوالو 

طالبانو وروستۍ څرګندونې يې وغندلې.

ولسمرش،  د  وویل:»  آبادي  جالل  حمیدالله  مولوي  ویناوال  غونډې  د 

جمهوريت، نظام او ميل اردو مالتړ کوو، نه غواړو چې يو ځل بیا تېر تاريخ 

تکرار يش؛ که څوک واک غواړي حکومت کې دې شامل يش او ټاکنو له الرې 

دې هڅه وکړي چې واک ته ورسيږي.«

ګډونوالو همدا راز د اوربند او سولې غوښتنه وکړه او ډاډ يې وښود چې 

ولس د نظام مالتړی دی او په هیڅ ډول به له خپلې پرېکړې په شا نه يش.

امرالله صالح: طرح »راه صلح و حکومت مشارکیتی«، مسیر ابلیس است!

جاپان بیش از 1۲۲ میلیون دالر به افغانستان کمک می کیند

ایجاد کمیته ی صلح در مجلس نمایندگان جنجالی شد

جهــــان

بیش از 9 هزار ازدواج دختران زیر سن در فصل تابستان در ایران ثبت شده است
نشان  ایران،  آمار  ملی  مرکز  تابستانی  گزارش 

می دهد که تنها در تابستان سال روان، بیش از 9 

هزار ازدواج دخرتان 10 تا 1۴ ساله در این کشور 

ثبت شده است.

بر اساس این گزارش که روز یک شنبه )12 دلو( به 

و  هزار   1۶1 روان،  سال  تابستان  در  رسیده،  نرش 

55۶ ازدواج در مرکز ملی آمار ایران ثبت شده که در 

مقایسه با زمان مشابه آن در سال گذشته، ۶ درصد 

افزایش ازدواج در این کشور را نشان می دهد.

که  مردانی  از  نفر   ۴585۶ گزارش،  این  اساس  بر 

ازدواج کرده اند، 30 تا 39 ساله بوده اند و همچنان 

707۴3 نفر از زنانی که ازدواج کرده اند نیز 20 تا 

ازدواج  مورد   3 تنها  همچنان،  بوده اند.  ساله   29

پران زیر 15 در تابستان سال جاری در این کشور 

تا 1۴  بین دخرتان 10  در  رقم  این  که  ثبت شده 

ساله به 9058 مورد می رسد.

همچنان  ایران،  ملی  آمار  مرکز  تابستانی  گزارش 

سال  در  ثبت شده  طالق  آمار  که  می دهد  نشان 

جاری در این کشور، ۴8 هزار و 122 مورد بوده که 

یافته  افزایش  تابستان گذشته، 7 درصد  به  نسبت 

است.

از  یکی  ایران،  در  پران  و  دخرتان  ازدواج  سن 

انقالب اسالمی در  از  بعد  برانگیز  موضوعات بحث 

این کشور بوده است. پیش از انقالب، سن ازدواج 

سن   13۶1 در  اما  بود؛  سال   18 تا   15 دخرتان 

قانونی برای ازدواج به 13 تا 15 کاهش یافت.

ایران یک  تالش برای مبارزه با کودک همری در 

به  ایران   ،1393 سال  در  دارد.  ادامه  است  دهه 

حقوق  کمیته ی  کودکان  ازدواج  منع  قطع نامه ی 

به  پیوسنت  که  گفت  و  نپیوست  ملل  سازمان  برش 

این قطع نامه، ازدواج زیر 18 سال را منع می کند و 

این خالف رشع و عرف ایران است.

امور  معاونیت  سوی  از  الیحه ای   1397 سال  در 

زنان و خانواده ی ایران آماده شد که بر اساس آن، 

ازدواج کودکان منع شده بود؛ اما این الیحه از سوی 

کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی رد و هنوز 

منایندگان  مجلس  در  شدن  تصویب  منتظر  هم 

از  و   9 دخرتان  بلوغ  سن  اسالم،  دین  در  است. 

پران 15 خوانده شده است.

خبرهای داخلی
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بگیـرد و نظـم گفتـاری و عملـی به زندگی 

خـود بدهـد. فعالیـت، نزد زن نیسـت زیرا 

همیشـه مفعـول بـوده اسـت.

منی تـوان ادعـا کـرد کـه مـن می خواهـم 

در  چـون  بدانـم  خـود  بـا  برابـر  را  زنـی 

بـا  هـم  کـه  می کنیـم  زندگـی  سـاحتی 

و  اسـت  زن  ضـد  خـود  بدنـه ی  کلیـت 

برابـری  عنـارصش.  جزیی تریـن  در  هـم 

را  زنـان  کـه  اسـت  ایـده ای  جنسـیتی، 

نـه  می خواهـد  مردانـه  نظـم  رشیـک 

دوسـت  خـودش  کـه  نظمـی  سـازنده ی 

داشـته باشـد. چطـور می تـوان ادعـا کرد 

برابـری  مردسـاالری،  فروپاشـی  بـدون 

بـاور  کـه  وقتـی  هـم  آن  بیایـد  به وجـود 

داریـم کـه زن بایـد کار کنـد و در اجتامع 

حضور داشـته باشـد. اجتامعی که در آن 

زندگـی می کنیم، کار و همـه ی رفتارهای 

موجـود در آن، زنـان را مثـل ابـزار کار در 

دسـتگاه خـود شـامل می کند امـا هویتی 

کـه بایـد یک زن به دسـت بیـاورد، در این 

نیسـت.  ممکـن  دسـتگاه 

و  دارد  نظـم خـودی  خلـق  بـه  نیـاز  زن، 

منی توانـد بـدون ایجـاد آن، هویـت یابـد. 

نظـم کنونـی، چـون مردانـه اسـت هویـت 

مردانـه می دهـد؛ زن در نظـام مردسـاالری تـن بـدون 

محتـوای خـودی اسـت چـون وابسـته بـه نـوع اسـتفاده 

مـرد از خـود اسـت. در اجتـامع، خانـه و هـر جایـی، زن 

مـورد تجـاوز قـرار می گیـرد و همیـن تجاوز-اسـتعال- او 

را معنـا می دهـد.

دیـروز، بحثـی بیـن خانـم مریـم سـامء و میـر رحـامن 

رحامنـی در مجلـس مناینـدگان پیـش آمد. مریم سـامء 

و  شـده اید  خارجـی  کشـورهای  بلندگـوی  چـرا  گفـت؛ 

بـدون نظـر و تاییـدی مجلس دسـت بـه  تشـکیل کمیته 

صلـح زده ایـد؟

از  گویـا  کـه  کـرد  بـه  متهـم  را  رحامنـی  سـامء،  خانـم 

کشـور خاصـی دسـتور می گیـرد. بـا این کـه سـخنان او 

تنـد و تـا جایـی بدون مـدرک بود امـا جوابی کـه رییس 

جنسـیت زده  شـدیداً  داد،  خـود  همـکار  بـه  مجلـس 

اسـت. بـه رفتـاری کـه رحامنـی بـا مریم سـامء داشـت، 

سکسیسـم  می گوینـد؛  خصامنـه  جنسـیت زدگی 

از  صورتـی  دشـمنانه  جنسـیت زدگی  یـا  خصامنـه 

و  خـود  سـلطه جویی  مـرد،  کـه  اسـت  جنسـیت زدگی 

می دهـد.  نشـان  بـه زن  را  تحقیرآمیـزش  باورهـای 

ایـن نـوع از سکسیسـم یـا جنسـیت زدگی، زمانـی بـروز 

پیـدا می کنـد کـه مـرد، زن را در برابـر خـود می بینـد 

و می ترسـد کـه مبـادا قـدرت را از دسـت بدهـد. ایـن 

مـرد  یـک  و گفتارهـا، دشـمنی علنـی  رفتارهـا  از  نـوع 

بـا زن اسـت. الزم نیسـت، حرف هـای مـردی را مـالک 

چگونگـی رفتـارش بـا زن قـرار بدهیـم. خـود رفتارهـا، 

گویاترنـد؛ مـردی کـه دچـار سکسیسـم خصامنه اسـت، 

متایـل شـدیدی بـه اسـتعامل زنـان دارد بـرای همیـن 

هـم، سـعی می کنـد در کالم و گاه عملـش، اشـاره بـه 

عمـل جنسـی و برتـری مـرد در آن هنگام داشـته باشـد.

امیـدوارم  می گویـد؛  سـامء  مریـم  بـه  رحامنـی  وقتـی 

آن چـه گفتـی، حرف هـای خـودت باشـد نـه اداره امـور، 

می خواهـد پـای بحث اسـتفاده جنسـی از کاندیداهای 

پارملانـی زن را در انتخابـات بدنام پارملان افغانسـتان، 

بـرای رسکـوب یـک وکیـل زن بـه میـان بکشـد. او، بـا 

اشـاره بـه آن شـایعه ی تاسـف بار، محتـوای کلـی نظـام 

رسمایـه داری چنـان نشـان داد کـه در بـاال از آن حـرف 

می زدیـم. از دیـد رحامنـی کـه می تـوان آن را از رفتارش 

بـا مریم سـامء دریافـت؛ زن چیزی جز بدنـی برای لذت 

نیسـت و لـذت جنسـی از آن، او را ابـزار ارضـای شـهوت 

اشتراک در روزنامه

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

سـرکـوب زن! یـیس مجلـس و   ر
تحلیل

عبدالله سالحی

قـــــاب
نثار آژیر
عــــکاس Nesar.azheer123@gmail.com

دشت های بی کران و بدون کشت زراعتی، گوشت  را از اصلی ترین منابع غذایی مردم افغانستان کرده است. 
از همین رو چوپانی یکی از باسابقه ترین پیشه های سنتی مردم افغانستان است، با این وجود این کار تا هنوز 

به روش دامداری نوین تغییر نکرده است.

زن در افغانسـتان، حضـور منادیـن دارد و هنـوز بـه طور 

کامـل به وجـود نیامـده اسـت. وقتی می گویـم زن، فقط 

بـه جنـس مـاده انسـان اشـاره منی کنـم. زن، دیدگاهی 

نظـام  کـه  می سـازد  را  فرهنگـی  اسـت.  زندگـی  بـه 

مردسـاالری را ضعیـف می کنـد. سـاختار اجتامعـی را 

بـه دیگرگونـی اجتامعـی  دیگرگـون می کنـد. هنوزکـه 

نرسـیده ایم بـرای ایـن اسـت کـه زنـی در جامعـه خـود 

نداریـم.

نظـام مردسـاالری خـوب می دانـد کـه اگـر زن هویـت 

آن،  مدافـع  اجتامعـی  ارزش هـای  دریابـد،  را  خـودش 

آهسته آهسـته فـرو می پاشـند. بـرای جلوگیـری از ایـن 

رفت وآمـد،  محدودیـت  چـادر،  بـا  کـه  اسـت  فروپاشـی 

از  را  زنانـه  بـدن  هـر  می خواهـد  و...  گفنت هـا  متلـک 

دایـره ی اجتامعـی حـذف کنـد.

زن فقـط یـک تـن اسـت. نتوانسـته از زیـر سـنگینی تن 

مـرد بلنـد شـود؛ شـاید خیلـی جنسـیتی اسـت امـا این 

واقعیتـی اسـت که در زندگـی تن های زنانـه وجود دارد. 

نـگاه مردانـه بـه ایـن تن هـا، آمیختـه بـا مالکیت اسـت. 

لذت جنسـی ناشـی از تـن زن که برای مرد، خواسـتنی 

اسـت، ریشـه ی اصلـی مالکیـت اسـت. مـردان نخسـت 

از همـه، زنـان را تصاحـب کردنـد و بعـد توانسـتند زمین 

را کـه اول از سـوی زن بـه عنـوان بسـرت کشـت و کار، 

برگزیـده شـد، از آن بگیـرد.

خانه نشـینی زن، زمانـی بـرای مـردان اهمیـت یافت که 

زنـان می خواسـتند بـا کشـاورزی، جهان را عـوض کنند 

کـه اگـر موفـق می شـدند، طراحـی زندگی امـروز با نوع 

از هـامن زمـان، زمانـی  دیـد زنـان صـورت می گرفـت. 

کـه زن می خواسـت بـا کار و عمـل دیگرگونـه، هویـت 

خودش را بسـازد، کنار زده شـد و به خانه تبعید گشـت.

دسـت  از  زمیـن  تصاحـب  مدیـون  مردسـاالری  بقـای   

زن اسـت. این گونـه، لـذت جنسـی یگانـه نیـاز مـرد بـه 

زن شـد. بـا کشـاورزی زنـان، مـرد نیازهـای زیـادی بـه 

زن پیـدا می کـرد چـون دیگـر غـذا کـه امـروز به دسـت 

مـرد  امـر  از  منی توانـد  زن  آن  به خاطـر  و  اسـت  مـرد 

رسپیچـی کنـد، تقسـیم می شـد و یـا بیشـرت به دسـت 

می افتـاد. زنـان 

لـذت جنسـی، نقـش مهمـی در تـن ماندن زن داشـت؛ 

اکنـون کـه زنـی وجـود نـدارد به خاطـر کارایـی جنسـی 

تـن او اسـت. کارایـی جنسـی تـن زن، او را قابل مرصف 

سـاخت و مـرد بـرای اسـتفاده از آن، تصاحبـش کرد.

اکنـون زن مـال مـرد اسـت و رفتـار بـا او به مثابـه شـیوه 

و  گفت وگـو  نوشـنت،  هرگونـه  اسـت.  او  از  اسـتفاده 

رفتـاری کـه بـا زن داریـم، حتـا بـا ادعـای برابـری، تـا 

اسـت. زن  از  اسـتفاده  برابـری،  نرسـیدن  به واقعیـت 

رفتارهـای اجتامعـی، چیزهایـی کـه بیـن دو فـرد دارای 

ارزش هـای انسـانی اسـت، مربـوط بـه مـردان اسـت و 

زنـان  وارد سـاخنت  دارد.  معنـا  مـردان  میـان  فقـط در 

در  شمولیت شـان  و  اجتامعـی  رفتارهـای  مفهـوم  در 

اجتـامع، یـک آرمـان اسـت نـه واقعیت. مـا با زنـان رفتار 

اسـتعامل  شـیوه ی  هـامن  زن،  بـا  رفتـار  منی کنیـم، 

اسـت. 

هـم  را  ایـن  بایـد  حرف هـا،  ایـن  پذیرفـنت  صـورت  در 

بپذیریـم کـه زنـان دارای رفتـار اجتامعی نیسـتند. زنان 

اندیشـه ای ندارنـد و هـر حرفـی از آنـان، اثـر از مـردی 

نـه  را اسـتفاده می کنـد. زن، کاربـرد دارد  او  دارد کـه 

بـا آن تصمیـم  نـدارد کـه بخواهـد  اراده ای  زیـرا  رفتـار 

به خاطـرش  بایـد  زن  کـه  چیـزی  اسـت.  سـاخته  مـرد 

رشمسـار باشـد.

خنده هـای رحامنـی و نـگاه هیـز او در لحظـه ی گفـنت 

آن کلـامت، طـوری بـود که می شـد، شـهوت رسکـوب را 

در او، به وضـوح دیـد. شـهوتی کـه نزدیک تریـن نـوع بـه 

شـهوت جنسـی نـزد یـک مرد اسـت و عمل جنسـی مرد 

بـر زن را یـادآوری می کنـد.

یـا  رکیـک  کلـامت  از  زنـان  برابـر  در  کـه  مردانـی 

را  آن  می کننـد،  اسـتفاده  سکسیسـتی  اصطالح هـای 

انجـام  بـا کالم  به منظـور لـذت جنسـی و تجربـه ی آن 

می دهنـد. ارضـای جنسـی خـود بـا کلـامت این چنینی 

کـه خطـاب به زنـان اسـت، نشـان دهنده ی مالکیت مرد 

بـه زن و چندشـکلی بـودن اسـتعامل زن اسـت. مـرد بـا 

ایـن رفتـار، نشـان می دهد کـه زن فقط کارایی جنسـی 

دارد چیـزی کـه به خاطـر آن مـال مـرد شـده اسـت و در 

غیـر آن، هویتـی نـدارد.

زمانـی کـه یـک وکیـل زن، کسـی کـه بایـد از حقـوق 

نظـام  تاثیـر  تحـت  این گونـه  کنـد  حامیـت  موکالنـش 

مردسـاالر اسـت و موقعیتی دارد که بر اسـاس آن مبدل 

بـه منـاد برابـری زن و مـرد شـده اسـت، چطـور می توان 

ادعـا کـرد، جـز مناد- آن هم بـا محتوای مردانـه- هویتی 

از خـود دارد و می توانـد داشـته باشـد؟
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این نوع از سکسیسم یا 
جنسیت زدگی، زمانی بروز پییدا 

می کیند که مرد، زن را در برابر 
خود می بیند و می ترسد که مبادا 

قدرت را از دست بدهد. این نوع از 
رفتارها و گفتارها، دشمنی علنی 

یک مرد با زن است. لازم نیست، 
حرف های مردی را مالک چگونگی 

رفتارش با زن قرار بدهیم. خود 
رفتارها، گویاترند؛ مردی که دچار 

سکسیسم خصمانه است، تمایل 
شدیدی به استعمال زنان دارد 

برای همین هم، سعی می کیند در 
کالم و گاه عملش، اشاره به عمل 
جنسی و برتری مرد در آن هنگام 

داشته باشد.


