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افغانستان امروز حدود چهار دهه 

جنگ را سپری کرده است. دالیل 

و علل بحران هر چه باشد، سبب 

شده تا افغانستان سال ها از قافله 

و کاروان متدن برشی عقب مباند.

از سوی دیگر، افغانستان کشوری 

از  گوناگونی  اقوام  پذیرای  که 

جمله؛ قزلباش، ترکمن، بلوچ و... 

است؛ اما همه ی اقوام در مقایسه 

افغانستان  بزرگ  قوم  چهار  با 

در  یعنی  دارند؛  قرار  اقلیت،  در 

هزاره  پشتون،  تاجیک،  با  قیاس 

نسبت های  با  که  ازبیک ها  و 

متفاوتی، بوم نقاشی این کشور را 

رنگ آمیزی، کرده اند.

جنگ های  جریان  در  اقوام  این 

و  وحدت  آن که  به جای  داخلی 

دولت  برابر  در  ملت  یکپارچگی 

متخاصم شوروی را به یاد بیاورند، 

روی  بر  نفاق  تیغ  کشیدن  با 

دامن  کشور  هرج ومرج  به  یکدیگر 

زدند.

در این نوشتار کوشش...

خان؛  داوود  جمهوریت 

ی  د قتصا ا رشد  ی  تقال
سعه  تو ی  خال ر  د

سى سیا

قتالي: په ګمرک کې 
۸۵ سلنه سوداګریز 
توکي له سوځېدو 

ژغورل شوي

؛  سنگين ی  یه ها مهر
از جدایی پشتیبان دوام زندگی مشترک و تضمین مالی پس 

ر   و تر ی  ن سو آ
؛  ن را خبرنگا فمند  هد
»اگر تهدیدها ادامه پکیدا �کند، 

�شورم را ترک می �کنم!«
»مهریه خودم بیست لک افغانی است، سر مردها �ی اعتبار 

است، شرایط برای شان خوب شود، میرن دوباره عروسی 
می �کنند، تو می مانی و یک دنیا غم.« بانو بهار �ه 26 سال سن 

دارد، از دانشگاه تعلیم و تربیت...

تأمين صلح دایمی تنها به 
است  ممکن  رهبری افغان ها 

پکیش  از رفتن جو بایدن  به �اخ سفید، یک 
دور �وتاه گفت وگوی صلح میان طالبان و 

دولت افغانستان در دوحه  آغاز شد... 

در  متحد  ملل  سازمان  منایندگی  دفرت 

افغانستان )یوناما(، با نرش گزارش جدیدی، 

صلح  گفت وگوهای  آغاز  از  که  است  گفته 

افغانستان تا اکنون، 11 فعال حقوق برشی 

و کارمند رسانه ای در نتیجه ی حمالت 

هدف مند در این کشور کشته شده اند.

در گزارش یوناما که روز دوشنبه )27 

دلو(، منترش شده، آمده است، پس از 

دوازدهم  در  صلح  گفت وگوهای  آغاز 

فعال   11 میالدی،   2020 سپتامرب 

در  رسانه ای  کارمند  و  برشی  حقوق 

هیچ  که  شده اند  کشته  افغانستان 

مسئولیت  درگیر،  طرف های  از  کدام 

آن را به عهده نگرفته است.

پذیرفنت  »عدم  آمده است:  در گزارش 

مسئولیت این حمالت، سبب ایجاد رعب و 

وحشت شده و شامر زیادی از فعاالن دست 

را رها کرده  به خودسانسوری زده، کارشان 

این  کرده اند.  ترک  را  کشورشان  و  خانه  و 

و  داشته  جامعه  بر  منفی ای  تاثیر  قتل ها، 

انتظارات پیرامون تالش های صلح را کاهش 

داده است.«

سازمان  ویژه ی  مناینده ی  الینز،  دیربا 

است:  گفته  افغانستان،  برای  متحد  ملل 

شکوفا،  مدنی  فضای  به  افغانستان  »مردم 

جامعه ای که در آن مردم بتوانند فکر کنند، 

بنویسند و نظریات شان را آزادانه و به دور 

نیاز دارند و شایسته ی  بیان کنند،  از ترس 

آن استند.«

فعاالن حقوق  بانو الینز، صدای  به گفته ی 

و  باز  جامعه ی  هر  برای  رسانه ها،  و  برشی 

شایسته، رضوری است. او افزوده است، در 

زمانی که گفت وگوهای صلح جریان دارد، 

صدای فعاالن حقوق برشی و رسانه ها باید 

بیشرت از هر وقت دیگر شنیده شود.

در گزارش یوناما، آمده است که از آغاز سال 

201۸ میالدی تا پایان ماه جنوری 2021 

میالدی، 65 فعال حقوق برشی و کارمند 

بر  شده اند.  کشته  افغانستان  در  رسانه ای 

اساس گزارش، از این میان، 32 نفر فعال 

حقوق برشی و 33 نفر دیگر نیز کارمندان 

رسانه ای بوده اند.

دولت  مخالف  گروه های  از  یوناما، 

زودتر،  هرچه  تا  است  خواسته  افغانستان، 

کارمندان  و  برشی  حقوق  فعاالن  کشتار 

رسانه ای را متوقف کنند.

څـو  بنـد  پاشـدان  د  هـرات  د 

کارکوونکـي د طالبانو له خوا تښـتول 

شـوي دي. د دغـه بنـد 11 کارګـران 

د یکشـنبې ورځـې پـه دوولسـو بجو د 

وسـله والـو طالبانـو لـه خـوا تښـتول 

شـوي دي. د هـرات د والیتـي شـورا 

صبـح  کرخـي  احمـد  وکیـل  غـړی 

کابـل ورځپاڼـې تـه وویـل :» طالبانـو 

15 کسـان تښـتويل وو چـې لـه څـو 

یـې څلـور کسـان  سـاعتونو وروسـته 

خـويش کړي، خو 11 نورکسـان چې 

د پـروژې انجیـران هـم پـه کـې دي 

تراوسـه نـه دي خـويش شـوي.«

د  اړه  دې  پـه  چـې  وکـړه  مـو  هڅـه 

هـرات د پولیسـو د مسـوولینو نظرهم 

شـوو.  نـه  بریـايل  خـو  کـړو،  ترالسـه 

ختیـځ  ښـار  هـرات  د  بنـد  پاشـدان 

تـه پـه کـرخ  ولسـوالۍ کـې موقعیـت 

لـري.

داسـې  پـه  کارکوونکـي  بنـد  دغـه  د 

حـال کـې د طالبانـو لـه خوا تښـتول 

تـر  ده  شـوې  ټـاکل  چـې  کیـږي 

راتلونکـو څـو میاشـتو پـورې پـه دغـه 

بنـد کـې د اوبـو د زېرمـه کولـو بهیـر 

پيـل يش. د پاشـدان بنـد د جوړولـو 

کار ۸ کالـه وړانـدې پيـل شـوی چـې 

بودجـې  پراختیایـي  لـه  دولـت  د 

څخـه پـه 117 ملیونـه ډالره  لګښـت 

جوړیـږي.

 پاشـدان بنـد په هـرات کې تر سـلام 

دی  بنـد  لـوی  دوهـم  وروسـته  بنـد 

چـې د اوبـو د زېرمـه کولـو پـه موخـه 

جوړیـږي او پـه جوړېـدو رسه بـه یـې 

13زره هکتـاره ځمکـه خړوبـه يش.

کارمند رسانه ای  و  فعال حقوق بشری   1 در شش ماه گذشته 1
کشته شدند در افغانستان 

د پاشدان بند تښتول شوي کارکوونکي 
الهم نه دي خوشي شوي

تحلیل
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خبر خبر

ب  کتا بر  ی  نقد
ن آ ن  شمنا د و  ی  ر جمهو

 نقد مدرن، مبتنی 
ً

اساسا
است بر خرِد انتقادِی سیال؛ 

یعنی ذهن انسان باید...

ط  نحطا ا و  شى  پا و فر
ی و ر شو هير  جما د  تحا ا

مل  ا عو م  ا کد ل  معلو  
؟ د بو

از  دهه  سه  از  بیش  گذشت  با 

شوروی،  جامهیر  اتحاد  فروپاشی 

پیامدهای  و  موضوع  این  هنوز 

اصلی  پدیده های  از  یكی  آن 

بین امللل  روابط  در  موردمطالعه 

است.

میان  متفاوتی  دیدگاه های 

تحلیلگران وجود دارد که چرا اتحاد 

که  عظمتی  آن  با  شوروی  جامهیر 

تفاوت های  و  اختالفات  بر  غلبه  از 

یافته  ملت ها  میان  قومی  و  مذهبی 

بود، دچار گسست و فروپاشی شد. 

این فروپاشی شوروی جهان را لرزاند 

و توازن قوا در جهان را تغییر داد.

تا  بزرگ  امپراتوری  یك  پارچه شدن 

زیادی  بی نظمی های  دندان مسلح، 

را ایجاد کرد که چالش بزرگی برای 

هم جوار  مناطق  و  بین امللل  نظام 

مسئله ی  دیگر،  زاویه ای  از  اما  بود؛ 

فروپاشی شوروی...

3
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د هرات په اسالم کال بندر کې د وروستۍ 

اورلګېدنې له امله په ګمرک...

به تازگی دفتر نمایندگی سازمان 
ملل متحد در...

7

سازمان جهانی مهاجرت، هشدار داده است �ه در سال روان میالدی، 

به دلیل بارش �م برف و باران در افغانستان، این �شور با خشک سالی 

و قحطی روبه رو خواهد شد.
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که  می گوید  حبیب،  مینه  مبانند.  باقی  بیان  آزادی 

اگر عالقه ای به اطالع رسانی منی داشت تا اکنون این 

شغل »پر تهدید« را رها می کرد. »تصمیم دارم که تا 

دم مرگ در این وطن مبانم و کارم را ادامه بدهم.«

آمار بلند ترور خربنگاران در سال ۲۰۲۰

حقوق برش  مدافعان  از  نفر   65 یوناما،  گزارش  در   

تا   201۸ جنوری  ماه  اول  از  رسانه ای  کارمندان  و 

آن،  نفر  ثبت شده است که 32  31 جنوری 2021 

مدافعان حقوق برش و 33 نفر از کارمندان رسانه ای 

مدافع   5 آن-  نفر   11 میان،  این  از  شده اند.  کشته 

ماه  در چهار  تنها  رسانه ای-  کارمند  و 6  حقوق برش 

کشته   2020 جنوری   31 تا   2020 اکتوبر  اول  از 

سال  جنوری  ماه  در  هم  نفر   2 هم چنان  شده اند. 

2021 به قتل رسیده اند.

از  نفر   13  ،2020 سال  در  گزارش،  این  اساس  بر 

خربنگاران و فعاالن رسانه ای در اثر تیراندازی، 7 نفر 

در اثر انفجارها، 3 نفر هم به دلیل های دیگری کشته 

شده اند. در حالی که در سال 201۹ تنها 10 نفر از 

خربنگاران و فعاالن رسانه ای به قتل رسیده اند.

با این حال، وزارت داخله افغانستان می گوید که در 

رسیدگی  خربنگاران،  شکایت  مورد   ۹7 روان،  سال 

شده است؛ در این سال، 11 مورد قتل، ترور و فوت 

شده  ثبت  وزارت  این  به  بررسی  برای  خربنگاران، 

است.

در  قضایای  به  رسیدگی  مدیر  مقصودی،  نجیب الله 

می گوید  کابل،  صبح  روزنامه ی  به  خربنگاران  برابر 

زخمی،  پرونده ی   15 تعداد  به  روان،  سال  در  که 

 10 توهین،  پرونده ی   2۴ آدم ربایی،  پرونده ی   ۴

جنسی  تجاوز  پرونده ی   1 لت وکوب،  پرونده ی 

امنیتی،  تهدیدهای  مورد   32 و  شده  رسیدگی 

آقای  است.  شده  گرفته  امنیتی  تدابیر  منظم  پالن 

دیگر هم تحت  پرونده ی  مقصودی می گوید که 10 

تعقیب و کشف پلیس قرار دارد.

با این حال، مدافعان حقوق برش، اقدام های حکومت 

ناتوانی  به  را  آن ها  و  دانسته  ناکافی  را  افغانستان 

و  مدنی  فعاالن  و  خربنگاران  امنیت  تأمین  برابر  در 

حقوقی متهم می کنند.

نعیم نظری، کمیشر کمیسیون مستقل حقوق برش 

»مخالفان  که  می گوید  کابل  صبح  به  افغانستان، 

حقوق  و  مدنی  فعاالن  و  خربنگاران  ترور  با  مسلح« 

قرار  هدف  را  افغانستان  نخبگان  و  ظرفیت  برشی، 

می دهد. او، با آن که از گروه مشخصی نام منی برد؛ 

اما می گوید؛ »مخالفان مسلح دولت افغانستان« که 

دست  است،  افغانستان  توسعه ای  و  آبادی  دشمن 

به چنین حمله های می زنند. »با این وضعیت، شک 

می کنیم که این گروه ها اراده ی صلح را داشته باشد.«

به گفته ی او، از یک سو مخالفان مسلح، خربنگاران و 

مدافعان حقوق برشی را رسکوب کرده و از سوی هم 

دولت در تأمین امنیت ناتوان است.

مخالفان  که  دارند  باور  خربنگاران  حقوق  مدافعان 

آزادی بیان هم در چوکات دولت افغانستان فعالیت 

این   دارد؛  از حکومت وجود  بیرون  در  و هم  می کند 

در  متحد  ملل  سازمان  منایندگی  دفرت  به تازگی 

در  است؛  گفته  گزارشی  نرش  با  افغانستان-یوناما- 

جریان  افغانستان  صلح  گفت وگوهای  که  زمانی 

رسانه ها  و  حقوق برشی  فعاالن  صدای  بایست  دارد، 

رشوع  از  اما  شود؛  شنیده  دیگر  وقت  هر  از  بیش تر 

کشنت  اکنون،  تا  افغانستان  صلح  گفت وگوهای 

کارمندان رسانه ای و فعال حقوق برشی افزایش یافته 

است.

نرش  دلو(،   27( دوشنبه  روز  که  یوناما  گزارش  در 

از آغاز گفت وگوهای صلح  شده، آمده است که پس 

فعال   11 میالدی،   2020 سپتامرب  دوازدهم  در 

افغانستان کشته  حقوق برشی و کارمند رسانه ای در 

جنگ،  درگیر  طرف های  از  هیچ کدام  که  شده اند 

گفته ی  به  است.  نگرفته  عهده  به  را  آن  مسئولیت 

یوناما، نپذیرفنت مسئولیت این حمله ها، سبب ایجاد 

وحشت شده که براساس آن، شامر زیادی از فعاالن 

را  کشور  و  شغل  حتا  و  زده  خودسانسوری  به  دست 

ترک کرده اند. »این قتل ها، تأثیر منفی ای بر جامعه 

داشته و انتظارات پیرامون تالش های صلح را کاهش 

داده است.«

دیربا الینز، مناینده  ویژه ی سازمان ملل متحد برای 

فضای  به  افغانستان  »مردم  است:  گفته  افغانستان، 

مدنی شکوفا، جامعه ای که در آن مردم بتوانند فکر 

از  به دور  و  آزادانه  را  نظریات شان  و  بنویسند  کنند، 

ترس بیان کنند، نیاز دارند و شایسته ی آن هستند.«

از  برشی  حقوق   فعاالن  و  خربنگاران  این حال،  با 

وضعیت فعلی  کشور ابراز نگرانی کرده و می گوید که 

آسیب جدی ای  برود،  پیش  همین گونه  وضعیت  اگر 

به آزادی بیان و ارزش های حقوق برشی وارد خواهد 

شد. خربنگاران از حکومت افغانستان می خواهند که 

امنیت جامعه ی رسانه ای را باید تأمین کند.

از  یکی  رویدادنیوز،  مینه حبیب، مسئول خربگزاری 

خربنگاران زیر تهدید است که چندی پیش از سوی 

قرار  موردحمله  بگرام  ولسوالی  در  ناشناس  افراد 

گرفت. او، می گوید که در یکی از انفجارها که رسگرم 

آسیب  زانوها  ناحیه ی  از  است،  بوده  اطالع رسانی 

تهدید  روز  »هر  است.  نشده  درمان  هنوز  تا  و  دیده 

می شویم، مخالفان آزادی بیان بر ما حمله می کنند، 

حکومت هم در تأمین امنیت ناتوان است. نهادهای 

خربنگاران  به  نام  پروژه ها  گرفنت  به  رسانه ها  حامی 

اکتفا کرده است.«

همین گونه، معصومه بهار، خربنگاری صدای امریکا، 

می گوید:  کابل،  صبح  روزنامه ی  با  مصاحبه ای  در 

»اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، ناچارم 

که دست از خربنگاری کشیده و به شغل  دیگری رو 

بیاورم. اگر تهدیدها ادامه پیدا کند، مجبور استیم که 

کشورمان را ترک کنیم«

ترک   را  افغانستان  خربنگاران  از  شامری  آن که  با 

عالقه شان  که  می گویند  دیگر  شامری  اما  کرده اند؛ 

سنگرهای  در  که  است  شده  باعث  اطالع رسانی  به 

جدید  ارزش های  و  بیان  آزادی  حلقه ها  و  گروه ها 

فعاالن  ترور  به  دست  و  برمنی تابند  را  برشی  حقوق 

رسانه ای و حقوق برشی می زنند.

مصونیت  کمیته ی  رییس  توحیدی،  صدیق 

که  می گوید  کابل  صبح  روزنامه ی  به  خربنگاران 

را  خطرناک  پیامد  سه  خربنگاران  هدفمند  ترورهای 

به دنبال دارد؛ نخست این که منجر به حذف فزیکی 

می شود  ناچار  خربنگاران  دوم،  می شود؛  خربنگاران 

که به کشورهای امن پناهنده شود؛ سوم، خربنگارانی 

که در کشور باقی می مانند مجبور به خودسانسوری 

خواهد شد.

مسئول که است؟

هدفمند  ترورهای  مسئوالن  از  یوناما،  آن که  با 

خربنگاران و مدافعان حقوق برشی، نام نربده است؛ 

اما دولت افغانستان همواره گروه طالبان را متهم به 

قتل فعالن رسانه ای و حقوق برشی کرده است. در 

آن طرف، طالبان با بیانیه های گروه شان را از ترورهای 

هدفمند، تربئه می کنند. با این حال، نهادهای حامی 

رسانه ها هر دو جانب را در ترورهای هدفمند مقرص 

می دانند.

-نهاد  نی  اجرایی  رییس  خلوتگر،  مجیب 

به صبح  افغانستان-  آزاد  حامیت کننده ی رسانه های 

عامالن  که  است  ممکن  هرچند  که  می گوید  کابل 

اما  باشد؛  دیگر  کسانی  فعاالن،  هدفمند  ترورهای 

است؛  ترورها  این  نخست  مسئول  افغانستان  دولت 

از  و  کرده  کوتاهی  امنیت  تأمین  در  یک سو  از  زیرا 

سویی هم در دست گیری عامالن آن، ناکام است.

تقاضا  از حکومت  بارها  نیز می گوید؛  آقای توحیدی 

اما  کند؛  تأمین  را  خربنگاران  امنیت  که  است  کرده 

حکومت طالبان را متهم می کند، در حالی که طالبان 

قتل های زنجیره ای را انکار می کند. به گفته ی آقای 

مبهم  وضعیت  در  افغانستان  رسانه های  توحیدی، 

این  عامالن  و  ترورها  دلیل  زیرا  دارد؛  قرار  تاریک  و 

ترورها مشخص نیست. »حکومت معلوماتی را که در 

اختیار دارد، باید به خانواده های قربانیان ارایه کند. 

این که حکومت اطالعات را فاش منی کند، دو دلیل 

دارد؛ یا معلومات ندارد یا هم اگر معلومات دارد فاش 

آن به رضر دولت است.«

به   هم  افغانستان  صلح  گفت وگوهای  که  روزها  این 

این  که  است  این  بر  پیش بینی ها  خورده،  بن بست 

که  می گوید  نظری،  آقای  کند.  پیدا  دوام  وضعیت 

رسانه ای  فعاالن  صدای  هدفمند،  ترورهای  دوام  با 

پرونده ی  تنها  تروریستان  شد؛  نخواهد  خاموش 

باید  »نخست،  می کنند.  سنگین تر  را  جرمی شان 

دولت افغانستان امنیت را تأمین کند؛ اگر اتفاق هم 

افتاد، باید با تحقیقات عامالن را شناسایی و به مردم 

افغانستان معرفی کند.«

کسی  صورتی که  »در  می افزاید:  نظری  آقای 

اکتفا شود؛  اعالمیه ها  به  نباید  مسئولیت منی گیرد، 

برای  درگیر  طرف  دو  هر  از  مشرتکی  کمیته ی  بلکه 

پیگیری پرونده ها تشکیل و نتیجه ی بررسی را با مردم 

افغانستان هم رشیک بسازند.«

سرمقاله

رده بندی هـای  در  افغانسـتان  موجـود،  آمار هـای  بـه  نظـر 

کشـورهای  کم امکانات تریـن  و  فقیرتریـن  شـامر  از  جهانـی 

ایـن  شـهروندان  بیشـرت  چراکـه  می آیـد.  به حسـاب  جهـان 

دامـداری  و  زراعتـی  زمین هـای  از  را  نیازهای شـان  کشـور، 

زراعتـی  مـدرن  امکانـات  نبـود  می کننـد.  بـرآورده  سـنتی 

معیشـتی  و  مالـی  وضعیـت  بـروز،  اقتصـادی  زیربناهـای  و 

شـهروندان را وابسـته  ی بـرف و بـاران و وضعیـت آب وهوا کرده 

اسـت.

پیوسـته، چشـم  مـردم  امـا  بـا وجـود سـختی های زمسـتان، 

دارنـد.  معیشتی شـان  وضعیـت  بـرای  بـاران  و  بـرف  بـه 

اقلیـم  بـه  نظـر  بیایـد،  پیـش  در   خشـکی  زمسـتان  اگـر 

در  زراعـت،  و  علف چر هـا  وضعیـت  کشـور،  نیمه صحرایـی 

و وضعیـت  زندگـی  رونـد  )تابسـتان(  اسـت  نیـاز  کـه  زمانـی 

می کنـد.  جـدی  اختـالل  دچـار  را  شـهروندان   معیشـتی 

با این که در رشوع زمسـتان همین سـال، اداره ی هواشناسـی 

امسـال 13۹۹  زمسـتان  کـه  بـود  کـرده  پیش بینـی  کشـور، 

یکـی از سـخت ترین و رسدتریـن زمسـتان های یک قـرن اخیر 

اسـت، امـا برعکـس اعالمیـه ایـن ریاسـت؛ زمسـتان امسـال، 

نظـر  بـه  کشـور  سـال  چنـد  زمسـتان  گرم تریـن  و  خشـک  

می رسـد. اگـر خشک سـالی بـه همین گونـه پیـش بـرود، بـه 

مفهـوم ایـن اسـت که شـهروندان کشـور، سـال سـختی را در 

پیـش دارنـد و امـکان این وجـود دارد که کشـور دچار قحطی 

بی ماننـد شـود.

هواشناسـی  اداره   امیدوارکننـده ی  اعالمیـه ی  وجـود  بـا 

 30 در  کـودکان،  از  حامیـت  بین املللـی  سـازمان  کشـور؛ 

جـدی همیـن سـال گـزارش داده بـود کـه حـدود نیمـی از 

جمعیـت افغانسـتان، بـه کمک های برشدوسـتانه نیـاز دارند. 

در گـزارش ایـن نهـاد آمـده بـود کـه 1۸٫۴ میلیـون نفـر در 

افغانسـتان بـه شـمول ۹٫7 میلیـون کـودک، بـه کمک هـای 

دارنـد.  نیـاز  فـوری برشدوسـتانه 

بـا وجـود اخطار سـازمان حامیت از کودکان کـه در 30 جدی 

نـرش شـده بـود، دولـت افغانسـتان هیـچ تالشـی بـرای مهـار 

ایـن بحـران نکـرد امـا بـا خربهـای جعلـی، امیـد پوشـالی ای 

را در دل مـردم خلـق کـرد. خلـق کـردن ازاین دسـت امیدها، 

توانایـی خلـق بحـران عمیـق و غیرقابـل پیش گیـری را دارد؛ 

باشـند،  داشـته  خشک سـالی  از  آگاهـی  شـهروندان  اگـر 

از خلـق فاجعـه جلوگیـری  اقدام هـای سـنتی  بـا روش هـا و 

می کننـد و اگـر پنـاه بـه امید هـای پوشـالی بربنـد، فاجعـه ی 

انسـانی رخ خواهـد داد.

در گزارش دیگری که دیروز از سوی سازمان جهانی مهاجرت 

نـرش شـد. هشـداری متوجـه مـردم افغانسـتان می شـود؛ در 

ایـن گـزارش آمده اسـت کـه در سـال روان میالدی، بـه دلیل 

بـارش بـرف و بـاران کم، افغانسـتان با خشک سـالی و قحطی 

روبـه رو خواهـد شـد. نیـک بیشـپ، مسـئول وضعیـت اضطرار 

سـازمان جهانـی مهاجـرت، گفتـه اسـت: »یـک طـرح بـرای 

کمک هـای بـرشی نیاز اسـت؛ زیـرا 17 میلیون افغـان که ۴2 

درصـد نفـوس افغانسـتان را تشـکیل می دهنـد، تحـت تأثیـر 

خشک سـالی و قحطـی قـرار خواهـد گرفـت.«

این در حالی اسـت که اخیراً، اداره ی هواشناسـی افغانسـتان 

اسـت.  داده  خـرب  رو  پیـش  سـال  در  خشک سـالی  از  نیـز 

 به جـای این کـه اداره ی هواشناسـی در آغـاز سـال جـاری از 

ایـن رویـداد آگاهـی مـی داد در زمانـی کـه به صـورت طبیعـی 

شـهروندان از بحـران خشک سـالی آگاهـی یافتنـد، خرب داده 

اسـت، امـا خربهـای بی وقت چـه دردی را می توانـد دوا کند؟ 

شـهروندان افغانسـتان کـه زندگـی بیشرتشـان بـه کشـاورزی 

بسـیاری  چالش هـای  بـا  خشک سـالی  در  اسـت،  وابسـته 

رو بـه رو خواهنـد شـد کـه غیرقابـل پیش گیـری اسـت.

همچنـان در گـزارش سـازمان جهانی مهاجرت آمده اسـت که 

در سـال 2020 میـالدی، بیشـرتین مهاجران که تعدادشـان 

و  برگشـته اند  افغانسـتان  بـه  می رسـد،  نفـر  هـزار  ده هـا  بـه 

خانه های شـان  از  درگیری هـا  دلیـل  بـه  دیگـر  نفـر  هـزاران 

بیجـا شـده اند و در حـال حـارض، هیـچ منبع درآمـدی ندارند. 

اگـر بحـران بدیـن بزرگـی متوجـه مـردم افغانسـتان اسـت و 

رسازیـر شـدن مهاجـران خطـر را بیشـرت کـرده، بایـد دولـت 

و  نهادهـا  از  گرفـنت  کمـک  بـا  کوتاه مـدت  در  افغانسـتان، 

سـازمان های غذایـی و برشدوسـتانه از ایـن بحـران جلوگیری 

کننـد؛ امـا در دراز مـدت نیـاز اسـت کـه بنیادهـای اقتصـاد 

کشـور محکم، زراعت و دامداری کشـور از شـیوه ی سـنتی به 

شـیوه ی مـدرن تغییـر کنـد.

دولـت افغانسـتان بایـد بـا توجـه بـه وضعیـت اقلیمی کشـور، 

آب گیرهـای بزرگ تـری را بـرای دهقانـان فراهـم و بـا مدیریت 

آب هـای کشـور، از بحران هـای پیـش رو کـه بـا رشـد جمعیت 

بیشـرت می شـود، پیش گیـری کنـد. 

اداره ی  اسـت  نیـاز  کشـور،  آب هـای  مدیریـت  کنـار  در 

هواشناسـی در قبال شـهروندان برخورد مسـئوالنه را در پیش 

بگیـرد، چراکـه خربهـا و امیدهـای جعلـی می توانـد فاجعه ی 

عظیـم انسـانی را به وجـود بیـاورد کـه غیرقابـل پیش بینـی و 

غیرقابـل بخشـش خواهـد بـود.

خشک سالی و بازگشت مهاجران؛ 
ست ا و  به ر و ر جعه  فا با  ن  نستا فغا ا

گزارش

روح الله طاهری
گزارشگر

؛  ن را خبرنگا فمند  هد ر   و تر ی  ن سو آ
»اگر تهدیدها ادامه پکیدا �کند، �شورم را ترک می �کنم!«
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موجب عقب نشینی اجباری شوروی و درنهایت سقوط این 

ابرقدرت شد.

اختالفات سیاسی

از  برخی  میان می آید  به  فروپاشی شوروی سخن  از  وقتی 

از  شوروی  فروپاشی  در  خارجی  دخالت  نظریه  طرفداران 

نقش گرباچف سخن به میان می آورند؛ اما واقعیت این است 

که گرباچف امید داشت برنامه های اصالحات اقتصادی و 

سیاسی او )پروسرتیکا و گالسنوست( باعث افزایش سطح 

زندگی و مدرنیزاسیون شوروی شود، ولی ساختار سیاسی 

گرچه تالش  نداشت.  را  آن  قابلیت  این کشور  اقتصادی  و 

مطالبات  برای  شوروی  کردن  مهیا  برای  به نوعی  گرباچف 

اروپای  و  شوروی  اتحاد  دموکراتیزاسیون  اما  بود،  مردم 

گرباچف  و حتی خود  قدرت حزب کمونیست  رشقی عمالً 

را زیر سوال برد. چون با مخالفت شدید و کودتای وفاداران 

تندروی حزب کمونیست روبه رو شد

و  ایاالت متحده  هرچند  که  است  این  است  مسلم  آن چه 

شاید کشورهای دیگر از فروپاشی شوروی خوشحال شدند 

و حتی برنامه هایی برای این آرزو داشتند اما مشکل اساسی 

در  بیشرت  روزبه روز  بود. شوروی  درون  در  و جدی شوروی 

گرداب سیاسی كه تا حد زیادی خودش به وجود آورده بود 

گرفتار می شد.

جامهیر  اتحاد  وقت  رهربان  متفاوت  دیدگاه های  وجود 

و  اقتصادی  و  سیاسی  نامساعد  رشایط  درواقع  شوروی، 

از  مردمی  نارضایتی های  و  بین املللی  اوضاع  اجتامعی، 

بودند که  عوامل درونی شوروی  مهم ترین  حكومت مركزی 

توفنده  آتش فشان  با سایر مسائل جمع شدند چون  وقتی 

شوروی را از درون متالشی کردند. ناکام ماندن شوروی در 

افغانستان، واقعه امتی چرنوبیل، افت شدید اقتصاد شوروی 

شش  بشكه ای  تا  نفت  بهای  بی سابقه  كاهش  رشایط  در 

دالر، سقوط ارزش پول ملی )روبل( و نایاب شدن اجناس 

كشور،  رسارس  در  مردمی  نافرمانی  و  مغازه ها  در  كاالها  و 

رفراندومی  این که  بدون  تا  زد  دامن  را  شوروی  فروپاشی 

برگزار شده باشد، همه در برابر فروپاشی رس خم کنند.

هزینه ی  گزاف  مصارف  بودن  گران  پسین،  سال های  در 

فعالیت های  و  بازارها  شدن  فلج  افغانستان،  در  جنگ 

قدرت  روزافزون  رشد  کرونا،  اپیدمی  از  ناشی  اقتصادی 

اقتصادی چین و بروز بحران اقتصادی در آمریکا بحث های 

و  می شود  مطرح  دیگر  ابرقدرت  یک  سقوط  درباره  زیادی 

اغلب در بحث افول قدرت ها به عنوان تازه ترین و آشناترین 

مثال از فروپاشی ناگهانی، فروپاشی اتحاد جامهیر شوروی 

سخن می گویند.

فروپاشی شوروی که می تواند  اهمیت در بحث  نکته حایز 

همه  البته  و  قدرت ها  سایر  فروپاشی  بررسی  الگوی 

داخلی  ترک های  و  بسرتها  وجود  شود،  ملی  واحدهای 

نظامی  قدرت  حتی  قدرت  نامتقارن  ارکان  بر  تکیه  است. 

هم نتوانست این ابرقدرت را از مرگ و زوال نجات دهد. از 

این نظر اگرچه اعالم طرح جنگ ستارگان از سوی ریگان 

دلیل  به  تسلیحاتی  مسابقه  ادامه  در  شوروی  ناتوانایی  و 

رشایط اقتصادی پیش گفته، رضبه نهایی را بر پیکر شوروی 

وارد ساخت، اما درواقع رشایط بحرانی اقتصادی و سیاسی 

دانست.  فروپاشی  اصلی  عامل  باید  را  شوروی  درون  در 

منونه آشکار این بحث انقالب های اخیر در خاورمیانه است. 

در بحث لیبی تا زمانی که شکاف و اختالف داخلی در این 

توان  خارجی  عامل  و  قدرت  هیچ  بود  نشده  منایان  کشور 

تحمیل زور برای تغییر نظام در این کشور را نداشت.

پایانی  و  می رسد  رس  به  روزی  امپراتوری  و  قدرت  هر  عمر 

دارد. هامن طوری که شوروی و قشون رسخ اتحاد جامهیر 

و  امکانات  بودن  گسرتده  و  روایت  اساس  به  شوروی 

توانایی های شان، مشهور به مجهز و تا دندان مسلح بودند 

هستند، ولی شکست را تجربه کردند و این شکست ناشی 

و عامل آن موارد داخلی بود که این قطب قدرت رشق را به 

شکست مواجه کرد.

شکست در ساخنت هویت شوروی

ایدیولوژی تالش  با تکیه بر  رهربان اتحاد جامهیر شوروی 

با فرهنگ و  انسجام ملت های متنوع  از  زیادی داشنت که 

مذهب مختلف یک هویت واحد به نام شوروی ایجاد کنند. 

هرچند حدود ٤ دهه برای این هدف تالش شد، اما وجود 

با کاهش قدرت ایدئولوژیکی رسانجام  مشکالت اقتصادی 

موجب پارچه شدن این پیکره نامتجانس شد.

پذیرفنت تعهدات فراتر از توان و ظرفیت اقتصادی

هم پیامنان  جذب  و  خود  ایدئولوژی  القای  برای  شوروی 

بود که  پذیرفته  تعهداتی  بیشرت، در سیاست خارجی خود 

در توان اقتصادی این کشور نبود. روس ها به دلیل الزامات 

چشم پوشی  اقتصادی  منطق  از  ایدئولوژیک  و  سیاسی 

قیمت  به  بلوک  این  کشورهای  میان  کاالها  می کردند. 

غیرواقعی مبادله می شد، در تقسیم کار میان کشورها اصل 

با  رقابت  بیشرت جنبه  و  نادیده گرفته می شد  مزیت نسبی 

غرب مورد توجه قرار داشت.

پیدا  افزایش  شدیداً  نفت  قیمت  که   ١٩٧٠ دهه  اوایل  در 

کرد، رهربان شوروی هر بشکه نفت را به مبلغ کمرت از سه 

دالر به کشورهای اروپایی رشقی می فروختند. این قیمت ها 

با  پیدا کرد، لکن هنوز  افزایش  به ٧ دالر  در سال ١٩٧٥ 

بر  عالوه  داشت.  زیادی  فاصله  اوپک  دالری   ١٠/٥ قیمت 

اعضای  به  را  خود  صادراتی  کاالهای  قیمت  شوروی  این 

در  آن ها،  جهانی  قیمت  گرفنت  نظر  در  بدون  رشق  بلوک 

چهارچوب قراردادهای پنج ساله تعیین می کردند. به همین 

دلیل شوروی در اواخر عمر خود به واردات مایحتاج خود؛ 

نیازمند  غرب  از  کشاورزی  محصوالت  بلکه  صنایع  نه تنها 

شده بود. این موضوع بیش از همه عوامل موجب شکست 

ایده شوروی شد.

رقابت تسلیحاتی

مهم ترین مسئله که بر بی منطقی اقتصادی اتحاد جامهیر 

از  هرچند  که  بود  تسلیحاتی  رقابت  افزود،  باید  شوروی 

واقعی  توان  در  اما  می شود  محسوب  ابرقدرتی  الزامات 

فرض  این  بر  تخمین ها  اغلب  نبود.  کشور  این  اقتصادی 

هستند که مخارج نظامی شوروی ١٠ الی ١٧ درصد تولید 

ناخالص داخلی این کشور بوده و تا قبل از ١٩٧٦ هرسال 

تا  بعد  سال های  در  و  داشته  درصد  تا   ٤ بین  رشدی  نرخ 

سال ١٩٨٢ به دو رصد کاهش یافته بود. در هر صورت این 

آمار و ارقام نشان می دهد بخش قابل توجهی از درآمد این 

به همین  می شد.  غرب  با  تسلیحاتی  مسابقه  کشور رصف 

آمریکا  بازی هوشیارانه  از  تحلیلگران حتی  از  برخی  دلیل 

ناتوانی  به  علم  با  آمریکا  می گویند.  سخن  حوزه  این  در 

اعالم  با  تسلیحاتی،  مسابقه  ادامه  به  شوروی  اقتصادی 

 )S.D.I( به  معروف  فضایی  اسرتاتژیک  دفاع  طرح  اجرای 

شوروی  هویت  خلق  به  نتوانست  هیچ گاه  دموکراتیک 

می دادند  شکل  را  امپراتوری  این  که  مختلفی  اقوام  برای 

بیانجامد.

بود که  به گونه ای رقم زده  را  الگو وضعیت  این  در مقابل، 

نیز  شوروی  افتاده  دور  نواحی  در  تصمیم ها  کوچک ترین 

نیازمند اخذ دستور از حکومت مرکزی بود. در حوزه سیاست 

ایجاد  خود  برای  را  تعهداتی  شوروی  رهربان  نیز  خارجی 

کرده بودند که عمالً فاقد توانایی الزم برای پاسخگویی به 

آن بودند. درواقع موقعیت ابرقدرتی شوروی و الزامات ناشی 

از آن با توانایی ها و ظرفیت های این کشور تقابل داشت.

به  را  شوروی  فروپاشی  عوامل  همه  تاریخ نگاران  اغلب 

هامن گونه  شاید  می دانند.  مربوط  پس ازآن  و  برژنف  دوره 

استفان  علوم سیاسی چون؛  دانشمندان  و  تاریخ دانان  که 

دهه  از  نفت  قیمت  افزایش  تنها  داشته،  اظهار  کوتکین 

و  شوروی  اقتصادی  فروپاشی  در  تأخیر  موجب   1۹70

برآورده شدن آرزوهای رهربان این کشور شد.

در ماه مارس 1۹۸5 زمانی که میخائیل گرباچف دبیر کل 

سیا  سازمان  شد،  شوروی  جامهیر  اتحاد  کمونیست  حزب 

تخمین زده بود اقتصاد شوروی به حدود 60 درصد از حجم 

اقتصاد ایاالت متحده آمریکا می رسد. 

اما  است؛  شده  شناسایی  غلط  حارض  حال  در  برآورد  این 

ذخایر  از  بزرگ تر  واقعاً  شوروی  هسته ای  زرادخانه  مسلامً 

ایاالت متحده بود و بیش از 20 سال قبل، دولت ها در آن چه 

جهان سوم خوانده می شود، از ویتنام تا نیکاراگوئه به سمت 

شوروی متامیل شده بودند.

با این حال کمرت از 5 سال پس از به قدرت رسیدن گرباچف 

بین اروپای مرکزی و رشقی و شوروی شکاف ایجاد شد تا 

آن که در سال 1۹۹1 خود شوروی اعالم فروپاشی کرد.

در یک جمع بندی باید گفت که عالوه بر این شوک، عوامل 

ساختاری بلندمدت به وضوح نقش کلیدی در ترسیع سقوط 

اتحاد جامهیر شوروی داشت. 

مشکالت اقتصادی

نبود؛  بیشرت  رکن  دو  بر  مبتنی  شوروی  اقتصادی  سیستم 

هرچند  کشاورزی؛  اقتصاد  دیگری  و  نفت  فروش  یکی 

خروشچف در سال ١٩٦١ به اقتصاد شوروی می بالید که 

پیشی  ایاالت متحده  از  کشور  این  داخلی  ناخالص  تولید 

گرفته، اما به زودی ناتوانی های اقتصادی شوروی بروز کرد. 

رشد تولید ناخالص داخلی شوروی در سال ١٩٧٠ به زیر ٣ 

درصد و در سال ١٩٨٥ به ١.٦ درصد کاهش یافت.

افزایش سهم مخارج دفاعی و نظامی در بودجه 

اقتصادی

از  را  ازدیادی  به  رو  بخش نظامی در شوروی همواره سهم 

منابع مولد اقتصادی به خود جذب می کرد و این سهم در 

تولید ناخالص ملی حداقل به ١٣ درصد می رسید. 

عالوه بر این بخش قابل توجهی از نیروی کار ماهر و فنی نیز 

به این بخش منتقل شده بودند.

در دهه های ۱۹6۰ و 1970 مدل 
توسعه اقتصادی اتحاد جماهیر 

شوروی یکی از دو مدل رشد 
صنعتی تلقی می شد و توسط 

بسیاری از نظریه پردازان اقتصاد 
سیاسی به رسمیت شناخته شده 
بود؛ اما این جایگاه و مرتبه مبتنی 

بر رشد هماهنگ و متوازن عناصر 
قدرت نبود.

وقتی از فروپاشی شوروی سخن به 
میان می آید برخی از طرفداران نظریه 

دخالت خارجی در فروپاشی شوروی از 
نقش گرباچف سخن به میان می آورند؛ 

اما واقعیت این است �ه گرباچف 
امید داشت برنامه های اصالحات 

اقتصادی و سیاسی او )پروستریکا و 
گالسنوست( باعث افزایش سطح 

زندگی و مدرنیزاسیون شوروی شود، 
ولی ساختار سیاسی و اقتصادی این 

�شور قابلیت آن را نداشت. 

تحلیل

جامهیر  اتحاد  فروپاشی  از  دهه  سه  از  بیش  گذشت  با 

شوروی، هنوز این موضوع و پیامدهای آن یكی از پدیده های 

اصلی موردمطالعه در روابط بین امللل است.

چرا  که  دارد  وجود  تحلیلگران  میان  متفاوتی  دیدگاه های 

اتحاد جامهیر شوروی با آن عظمتی که از غلبه بر اختالفات 

و تفاوت های مذهبی و قومی میان ملت ها یافته بود، دچار 

را  جهان  شوروی  فروپاشی  این  شد.  فروپاشی  و  گسست 

لرزاند و توازن قوا در جهان را تغییر داد.

دندان مسلح،  تا  بزرگ  امپراتوری  یك  شدن  پارچه 

برای  بزرگی  ایجاد کرد که چالش  را  زیادی  بی نظمی های 

نظام بین امللل و مناطق هم جوار بود؛ اما از زاویه ای دیگر، 

نوع  شکست  که  ازآن جهت  شوروی  فروپاشی  مسئله ی 

فرهنگی  حتا  و  سیاسی  اقتصادی-  سامان دهی  از  خاصی 

از جغرافیای سیاسی جهان به شامر  در پهنه قابل توجهی 

می آید، حایز اهمیت است.

بدین لحاظ، بازبینی دوباره عوامل فروپاشی شوروی نه تنها 

ملی  مطالعات  سطح  در  بلکه  بین املللی؛  کالن  سطح  در 

هم چنان می تواند موردتوجه باشد و الگویی برای محاسبات 

جامهیر  اتحاد  انحطاط  و  فروپاشی  درواقع  گیرد.  قرار 

شوروی معلول عوامل متعدد خارجی و داخلی بود:

١. الگوی راه رشد غیر رسمایه داری در عرصه اقتصادی؛

٢. الگوی سانرتالیسم دموکراتیک در عرصه سیاسی؛

با  روابط  در  سوسیالیستی  خارجی  سیاست  الگوی   .٣

کشورهای سوسیالیست یا عضو بلوک رشق.

هم چنان عوامل دیگری چون مشکالت اقتصادی، افزایش 

سهم مخارج دفاعی و نظامی در بودجه اقتصادی، شکست 

توان  از  فراتر  تعهدات  در ساخنت هویت شوروی، پذیرفنت 

وجود  درنهایت  و  سیاسی  اختالفات  اقتصادی،  ظرفیت  و 

شوروی،  جامهیر  اتحاد  وقت  رهربان  متفاوت  دیدگاه های 

اجتامعی،  و  اقتصادی  و  سیاسی  نامساعد  رشایط  درواقع 

حكومت  از  مردمی  نارضایتی های  و  بین املللی  اوضاع 

مركزی مهم ترین عوامل درونی شوروی بود که وقتی با سایر 

درون  از  را  شوروی  آتش فشانی  به سان  شد،  جمع  مسایل 

متالشی کرد.

امتی چرنوبیل،  واقعه  افغانستان،  در  ماندن شوروی  ناکام 

افت شدید اقتصاد شوروی در رشایط كاهش بی سابقه بهای 

نفت تا بشكه ای شش دالر، سقوط ارزش پول ملی-روبل-و 

نایاب شدن اجناس و كاالها در مغازه ها و نافرمانی مردمی 

بدون  تا  زد  دامن  را  شوروی  فروپاشی  كشور،  رسارس  در 

این که رفراندومی برگزار شده باشد، همه در برابر فروپاشی 

رس خم کنند.

الزامات ابرقدرتی و ارکان ناقص شوروی

اتحاد جامهیر شوروی، رسارس دوران جنگ رسد )١٩٨٩-

ابرقدرتی  از دو  آمریکا یکی  ایاالت متحده  ١٩٤٥( در کنار 

برای حیات  بهرت  الگویی  ارایه  داعیه  که  می رفت  به شامر 

شوروی  رسیع  رشد  وجود  با  می ساخت.  مطرح  را  برشی 

این  اقتصادی  الگوی رشد  تا ١٩٦٠،  در دهه های ١٩٣٠ 

کشور از اواسط دهه ١٩٧٠ ناکارآمدی خود را در حوزه های 

مختلف به منایش گذاشت.

 در نهایت، در پایان دهه ١٩٨٠ نه تنها به عنوان یک راه حل 

بلکه  گذاشته شد؛  کنار  اقتصاد سیاسی  نظری  مباحث  از 

صفحه  از  نیز  را  شوروی  سیاسی  ساختار  خود  همراه  به 

جغرافیای سیاسی جهان حذف کرد.

اتحاد  افول  و  ظهور  چرایی  درباره  اهمیت  حایز  نکته 

جامهیر شوروی این است که این کشور در فضایی تبدیل 

به ابرقدرت شد که بسیاری رقبا با پیامدهای جنگ جهانی 

دوم دست وپنجه نرم می کردند و تنها عرصه عرض اندام در 

شوروی  و  ایاالت متحده  برای  نظامی  و  ایدیولوژیکی  حوزه 

مهیا شده بود.

تا   ١٩٤٥ سال های  بین  شوروی  که  نیست  تردیدی 

هم سان سازی  توانایی  چون؛  زیادی  کارکردهای   ١٩٨٥

و  پیرامونی  کشورهای  از  مجموعه ای  وابسته سازی  و 

قواعد  القای  توانایی  فراملی،  نهادسازی  پیرامونی،  نیمه 

خود  از  را  و...  پیرامونی  واحدهای  رفتار  تنظیم کننده 

ارکان  مبنای  بر  ابرقدرتی  این  اما  بود؛  داده  بروز  به خوبی 

واقعی قدرت، یعنی رشد پایدار اقتصادی بنا نشده بود.

روس ها تالش بسیاری در برابر تالش کشورهای غربی برای 

القای الگوی توسعه از طریق ساختارهای بین املللی غربی 

کردند تا الگوی راه رشد غیر رسمایه داری را القا کنند. البته 

به طور ظاهری تا اندازه زیادی هم موفق شدند.

توسعه  مدل   ١٩٧٠ و   1۹60 دهه های  در  که  گونه ای  به 

رشد  مدل  دو  از  یکی  شوروی  جامهیر  اتحاد  اقتصادی 

نظریه پردازان  از  بسیاری  توسط  و  می شد  تلقی  صنعتی 

این  اما  بود؛  شده  شناخته  رسمیت  به  سیاسی  اقتصاد 

عنارص  متوازن  و  هامهنگ  رشد  بر  مبتنی  مرتبه  و  جایگاه 

قدرت نبود. 

بررسی مدل حکومتی اتحاد جامهیر شوروی حاکی از این 

برخوردار  اساسی  محور  سه  از  حداقل  مدل  این  که  است 

بود. این محورها عبارت بودند از:

١. الگوی راه رشد غیر رسمایه داری در عرصه اقتصادی؛

٢. الگوی سانرتالیسم دمکراتیک در عرصه سیاسی؛

با  روابط  در  سوسیالیستی  خارجی  سیاست  الگوی   .٣

کشورهای سوسیالیست یا عضو بلوک رشق.

در  درواقع  است که مدل شوروی  این  تأکید  قابل  واقعیت 

شد.  روبه رو  قابل مالحظه ای  شکست های  با  الگو  سه  هر 

شوروی  اقتصادی  رشد  کاهش  روند  اقتصادی  عرصه  در 

این کشور  رقابتی  توان  به رسعت  و  از دهه ١٩٧٠آغاز شد 

مترکزگرایی  الگوی  سیاسی  عرصه  در  برد.  تحلیل  به  را 

شریف ادیب

ی و ر شو هير  جما د  تحا ا ط  نحطا ا و  شى  پا و فر
؟ د بو مل  ا عو م  ا کد ل  معلو  
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 مهریه را که گرفته و که داده؟

و  اسـت  بـر شـوهر  زن  کامـل  اسـالم حـق  در  مهریـه 

شـوهر بـه تهیـه و پرداخت آن مکلف اسـت، مگر این که 

از سـوی زن بخشـیده شـود. در افغانسـتان امـا مهریـه 

تنهـا در زمـان عقد نـکاح رنگ جدی به خـود می گیرد، 

بعـدازآن از سـوی شـوهر فراموش شـده یا هـم به دلیل 

می شـود.  بخشـیده  زن  طـرف  از  آن  بـودن  سـنگین 

زمانـی کـه حـرف از مهریه پیـش می آید، شـامر زیادی 

از افغانسـتانی ها می گوینـد: »مهریـه را کـه داده و کـه 

گرفتـه؟«. از سـوی دیگر تـا زمانی که پـای طالق پیش 

نیایـد، بیشـرت زنـان منی تواننـد مهریه شـان را دریافـت 

. کنند

 بـا آن کـه زنان مهریـه سـنگین را تضمینی بـرای تداوم 

زندگی مشـرتک و زندگی پـس از جدایی می دانند؛ اما 

شـامری از زنـان زمانی کـه می خواهند 

از شوهرشـان جـدا شـوند، منی تواننـد 

مهریه شـان را دریافـت کنند.

   

مهریـه سـنگین یکـی از دالیلـی اسـت 

کـه به نظـر می رسـد ریشـه در تـرس از 

طـالق داشـته باشـد. مقولـه ی »عروس 

بخـت  خانـه ی  بـه  سـفید  لبـاس  بـا 

مـی رود و بـا کفـن سـفید برمی گـردد« 

چـه  تـا  طـالق  کـه  می دهـد  نشـان 

اسـت.  منفـور  جامعـه  ایـن  در  انـدازه 

خانـواده  یـک  عضـو  هـر  شـک  بـدون 

اسـت در چنیـن جامعـه ی، خانواده هـا 

رسنوشـت  بـا  دخرتشـان  منی خواهـد، 

جلوگیـری  بـرای  و  شـود  روبـرو  طـالق 

تعیـن  سـنگین  مهریه هـا  طـالق،  از 

می شـود.

در مورد مهریه سـنگین و پیامدهای آن 

اسـتاد نورالدیـن علـوی جامعه شـناس 

گویـد:  مـی  کابـل  دانشـگاه  اسـتاد  و 

»مهریـه کـه جز فرهنـگ در افغانسـتان 

هیـچ  در  فرهنـگ  عنـارص  امـا  اسـت 

جامعـه ی ثابـت نیسـت و از خصوصیـت نسـبی بـودن 

برخوردار اسـت و بیسـاری از ارزش هـا، هنجارها باورها 

منی توانـد مطلـق پنداشـته شـود. حتـا فقـه عملـی در 

درون اسـالم دارای مطلقیـت نیسـت. مهریـه بایـد نظر 

بـه اوضاع واحـوال جامعـه موردتوجـه قـرار بگیـرد.

 اگـر بـه مهریـه به عنـوان یـک ارزش بـه زن دیـده شـود 

از نـگاه انسـانی عملـی درسـت نیسـت، ارزش گـذاری 

بـه یـک زندگـی انسـانی نبایـد بـر مبنـای یـک نـگاه 

اسـتقاللیت  می توانـد  زن  باشـد،  اسـتوار  جنسـیتی 

مالـی خـودش را به واسـطه حضـور فعـال در اجتـامع و 

در زندگـی سیاسـی خـودش بـه دسـت بیـاورد.

 اسـتاد علـوی می افزایـد: »بـا توجـه بـه حـال و احـوال 

سـنگین  مهریه هـای  افغانسـتان  در  زنـان  زندگـی 

خشـونت های  از  و  باشـد  داشـته  تأثیـر  نتوانسـته 

خانوادگـی گـم کنـد همچنـان سـلطه مـرد بـر زن یـک 

سـلطه ظاملانـه اسـت و حتـا از بـروز طـالق نتوانسـته 

یـک موضـوع غیرتـی  بیشـرت  جلوگیـری کنـد، طـالق 

مهریـه  عامـل  وگرنـه  می آیـد  به حسـاب  ننـگ  یـک  و 

منی توانـد در زندگـی مشـرتک آن چنانـی تأثیـر داشـته 

مهریـه  بـر  تکیـه  بـا  مشـرتک  زندگـی  نبایـد  و  باشـد 

و  زن  بـه  بخشـیدن  مالـی  اسـتقالل  شـود،  تعریـف 

احـرتام گذاشـنت بـه زن از طریـق مهریـه خیلـی ارزش 

نیسـت.« انسـانی 

 ازدیـاد بحـث تفریـق و طـالق در محاکـم باعـث شـده 

ترجیـح  و  بـربد  پـی  مهریـه  اهمیـت  بـه  بیشـرت  زنـان 

باشـد. داشـته  سـنگین  مهریه هـای  کـه  می دهنـد 

هـزار   100 و  یک میلیـون  را  مهریـه اش  می گـذرد، 

ازدواج  کـه  پـرسی  بـا  چـون  اسـت؛  گذاشـته  افغانـی 

او می گویـد:  نداشـته اند.  رابطـه ی خانوادگـی  کـرده، 

»شـوهرم از قومای ما نیسـت و هیچ شـناخت زیادی از 

او نـدارم بـه همی خاطـر مهریه ام ره بـاال ماندم حداقل 

یـک ضامنـت باشـد در زندگـی ام.«

دلیـل  بـه  زنـان  از  شـامری  هـم  سـویی  از   

بستگان شـان  و  دوسـتان  بـا  کـه  هم چشـمی هایی 

می گذارنـد. سـنگین  را  مهریه شـان  دارنـد، 

زنـان  بـه  نسـبت  باسـواد  زنـان  بیـن  مهریـه  میـزان 

کـه  زنانـی  حتـا  اسـت  بیشـرت  کم سـواد  و  بی سـواد 

در  کـه  زنانـی  بـه  نسـبت  می کنـد  زندگـی  شـهر  در 

روسـتاها زندگـی می کنند مهریه هایشـان را سـنگین تر 

می گذارنـد.

ادبیـات  دانشـکده ی  از  کـه  کابـل  باشـنده ی  روحینـا 

دانشـگاه کابـل فـارغ شـده اسـت نیز از کسـانی اسـت 

کـه مهریـه ی سـنگینی را در ازدواجـش تعییـن کـرده 

اسـت. او کـه تـازه هشـت مـاه از ازدواجـش می گـذرد، 

می گویـد: »مهریـه ام را بیسـت لـک گذاشـتم یـک عمر 

زندگـی  منی توانـم  کشـیدم  زحمـت  و  خوانـدم  درس 

خـودم را دسـت کم بگیـرم، طـالق یـک تابـو اسـت در 

زندگـی مـا زنـان و مهریه می توانـد یک بیمه باشـد بعد 

از زندگـی مشـرتک؛ چـون بعـد از طـالق زنـان حتـا در 

خانـه پـدر قـدر سـابقش را نـدارد.«

افغانـی  لـک  بیسـت  خـودم  »مهریـه 

اسـت، رس مردهـا کـی اعتبـار اسـت، 

شـود،  خـوب  برای شـان  رشایـط 

میـرن دوبـاره عروسـی می کننـد، تـو 

می مانـی و یـک دنیـا غـم.« بانـو بهار 

کـه 26 سـال سـن دارد، از دانشـگاه 

سـال  در  ربانـی  تربیـت  و  تعلیـم 

اسـت.  شـده  فارغ التحصیـل   13۹7

مکتب هـای  از  یکـی  در  حـاال  او 

آمـوزگار  کابـل  غـرب  در  خصوصـی 

مـاه  هشـت  بهـار  ازدواج  از  اسـت. 

شـوهرش  خانـواده ی  بـا  و  می گـذرد 

باهـم  خانوادگـی  قرابـت  هیـچ  کـه 

نداشـته اند، زندگی می کنـد. »ازدواج 

آدم هـای  بـا  جدیـد  زندگـی  رشوع 

جدیـد، حتـا فرهنـگ جدیـد و گاهـی 

اسـت.« جدیـد  مشـکالت 

در  زنـان  سـنگین  مهریـه ی  تعییـن 

بیشـرت والیت هـای افغانسـتان میـان 

شـده  بـدل  عـرف  بـه  خانواده هـا 

اسـت. شـامری از خانواده هـا هنـگام 

ازدواج دخرتشـان، مهریه های بیشـرت 

از دو میلیـون و سـه میلیـون را روی شـانه ی دامـاد یـا 

در  حتـا  کـه  جایـی  تـا  می گذارنـد؛  پـرس  خانـواده ی 

نیـز  طـرف  دو  روابـط  شـدن  تیـره  بـه  مـوارد  شـامری 

می انجامـد.

تعییـن مهریـه در ازدواج بـا این کـه منشـأ دینـی دارد؛ 

امـا میـزان آن در عـرف حاکم در افغانسـتان، متفاوت و 

گاهـی در تضـاد بـا آموزه هـای دینی اسـت. پایین ترین 

حـد مهریـه در دیـن ده درهـم تعییـن  شـده اسـت؛ امـا 

سـقف باالی آن مشـخص نشـده اسـت. بیشـرت زنان در 

افغانسـتان، مهریـه را بیمـه و تضمیـن تـداوم زندگـی 

سـنجیده  چیـزی  بـه  بیمـه  می داننـد.  مشرتک شـان 

می شـود کـه قابـل پرداخـت باشـد.

صنم -نام مسـتعار- دانشـجوی دانشـکده حقوق و علوم 

سیاسـی در یکـی از دانشـگاه های خصوصـی کابل که 

تـا هنـوز مجـرد اسـت، می گویـد کـه اگـر ازدواج کنـد، 

مهریـه اش را بلنـد خواهـد گذاشـت؛ زیـرا: »در جامعـه 

او  دارونـدار  همـه  یعنـی  زن  یـک  بـکارت  مـا  سـنتی 

اسـت. بعـد از ازدواج تنهـا چیـزی که می توانـد زندگی 

زن را تضمیـن کنـد مقـدار مهریـه اش اسـت و زن نباید 

هیچ وقـت مهریـه اش را ببخشـد.«

در ایـن گـزارش بـا بیـش از ده خانـم کـه در زمـان عقد 

صحبـت  گذاشـته اند  سـنگین  مهریه هـای  نکاح شـان 

متـام  بیـن  مشـرتک  علت هـای  از  یکـی  کـرده ام؛ 

خانم هـا در انتخـاب مهریـه سـنگین، نبـود اعتـامد بـه 

شـوهر و خانـواده ی شـوهر اسـت. آن ها به ایـن باوراند 

زندگـی  تـداوم  بـرای  کـه مهریـه، می توانـد تضمینـی 

مشـرتک و بیمـه ای باشـد بـرای زمـان پـس از جدایی.

بلنـد،  مهریـه ی  گاهـی  افغانسـتانی  زنـان  زندگـی  در 

به ویـژه اگـر خانواده هـای پـرس فقیـر باشـد، منجـر بـه 

تـداوم روابـط زناشـویی می شـود و از بـروز خشـونت ها 

بـر زن از سـوی شـوهر نیـز؛ همین طور ایـن می تواند تا 

جایـی امنیـت مالـی زن را نیـز تأمیـن کنـد.

عوامل افزایش مهریه های سنگین

در افغانسـتان بـه دلیل بسـته بـودن جامعـه، ازدواج ها 

زمانـی  امـا  می گیـرد؛  شـکل  قـوم  درون  در  بیشـرت 

ازدواج  باهـم  متفـاوت  قوم هـای  از  و دخـرت  پـرس  کـه 

از طـالق  آینـده  این کـه در  بـرای  می کننـد، دخـرتان 

کننـد،  پیش گیـری  شـوهر،  سـوی  از  دادن شـان 

می گذارنـد. سـنگین  را  مهریه شـان 

 هاجـر -باشـنده ی کابـل- کـه چند ماهـی از ازدواجش 

گزارش

تعیین مهریه در ازدواج با این �ه منشأ دینی دارد؛ اما میزان آن در عرف حا�م در افغانستان، متفاوت و گاهی در تضاد با آموزه های 
دینی است. پایکین ترین حد مهریه در دین ده درهم تعیین  شده است؛ اما سقف باالی آن مشخص نشده است. بیشتر زنان در 

افغانستان، مهریه را بیمه و تضمین تداوم زندگی مشترک شان می دانند. بیمه به چیزی سنجیده می شود �ه قابل پرداخت باشد.

؛  سنگين ی  یه ها مهر
از جدایی پشتیبان دوام زندگی مشترک و تضمین مالی پس 

لیال یوسفی
گزارشگر

در افغانستان به دلیل بسته بودن 
جامعه، ازدواج ها بیشتر در درون 

قوم شکل می گیرد؛ اما زمانی �ه 
پسر و دختر از قوم های متفاوت 

باهم ازدواج می �کنند، دختران برای 
این �ه در آینده از طالق دادن شان 
از سوی شوهر، پکیش گیری �کنند، 
مهریه شان را سنگین می گذارند.

مهریه سنگین یکی از دالیلی است 
�ه به نظر می رسد ریشه در ترس 

از طالق داشته باشد. مقوله ی 
»عروس با لباس سفید به خانه ی 

بخت می رود و با �فن سفید 
برمی گردد« نشان می دهد �ه طالق 

تا چه اندازه در این جامعه منفور 
است. بدون شک هر عضو یک 

خانواده است در چنین جامعه ی، 
خانواده ها نمی خواهد، دخترشان 

با سرنوشت طالق روبرو شود و 
برای جلوگیری از طالق، مهریه ها 

سنگین تعین می شود.
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بـرای  تـا  کـرد  تقاضـا  امریـکا  از  دیپلوماسـی  بـا 

افغانسـتان نیـز امـداد نظامـی بدهـد.« نظر بـه گفته ی 

صدیـق فرهنگ، امریکا دوسـتی با پاکسـتان را نسـبت 

بـه افغانسـتان ترجیـح مـی داد و تقاضـای نخسـت وزیر 

امـا  شـوروی  دولـت  نشـد.  پذیرفتـه  امریـکا  سـوی  از 

برعکـس امریـکا بـا افغانسـتان گـرم گرفت؛ زیـرا داوود 

بـرای اهدافـی کـه روسـیه دنبـال آن بـود فرد مناسـبی 

می شـد. محسـوب 

برنامـه  اقتصـادی  ازلحـاظ  افغانسـتان  زمـان،  آن  در 

مدونـی نداشـت. همـکاری شـوروی بـرای برنامه ریزی، 

بـرای  خـان  داوود  ازایـن رو  بـود.  خوبـی  گزینـه ای 

رسـیدن بـه اقتصـاد پویاتـر، سیاسـت اقتصـادی اش را 

تدویـن کـرد؛ بنابرایـن ازلحـاظ تاریخـی، بـرای اولیـن 

بـار در زمان صدارت رسدار محمد داود خان، سیاسـت 

اقتصـادی افغانسـتان تدویـن شـد.

اقتصـادی  توسـعه  عمـده اش  هـدف  کـه  خـان  داود 

کشـور بـود. سیسـتم برنامه هـای پنج سـاله  توسـعه ای 

منابـع  تأمیـن  به منظـور  و  طـرح  را  ملـی  انکشـاف  و 

مالـی آن بـه دریافـت کمک هـای خارجـی اقـدام کـرد. 

ایـن اقدامـات داخلـی او همـراه بـا بسـنت قراردادهای 

ترانزیـت و تجـارت همـراه همسـایگان کشـور تکمیـل 

. شد

داوود خـان، نخسـتین رییس جمهـوری بـود کـه برنامه 

اقتصـادی را با دورمنای پنج سـاله تدویـن کرد. ازجمله 

دسـت آورد های مهـم برنامه اقتصـادی داوود، در بخش 

برشـمرد:  می تـوان  چنیـن  را  افغانسـتان  بازسـازی 

»زمانـی کـه محمـد داوود بـه صـدارت منصـوب شـد، 

در افغانسـتان 11 کیلومـرت رسک اسـفالت شـده، یـک 

دانشـگاه که دارای چهار دانشـکده و تعداد دانشـجوی 

آن کمـی بیشـرت از چهارصـد نفـر بـود دیـده می شـد. 

به اسـتثنای دانشـکده طـب، دیگـر دانشـکده ها محـل 

تدریـس و خوابـگاه نداشـتند و از خانه های شـخصی و 

کرایـه ای اسـتفاده می شـد.«

در ابتـدای صـدارت داوود، وضع اقتصادی نابه سـامان 

اقتصـادی  پایه هـای  ارز اسـتقرار نداشـت،  نـرخ  بـود، 

او  صـدارت  پایـان  در  امـا  داشـت؛  نوسـان  حالـت 

وضعیـت اقتصادی رو به سـامان رفـت. در خصوص این 

موضـوع فرهنـگ می نویسـد: »در پایـان صدارت شـان 

افغانسـتان دارای دو هزار کیلومرت رسک اسـفالت شده 

خـود،  ارضـای خودخواهی هـای  بـرای  داوود هرچنـد 

گرفتـه  دسـت  روی  را  اقتصـادی  توسـعه ی  برنامـه ی 

بـود امـا سیاسـت مدار هوشـیاری تلقـی می شـود؛ زیـرا 

نیازمندی هـای مـردم خـود را به خوبـی تشـخیص داده 

بود.

اول  روزهـای  از  خـان  داوود  محمـد  رسدار  ازایـن رو، 

حكومـت خـود نسـبت بـه برخـی از كارهـای اقتصادی 

رسداری  این کـه  بـا  کـرد.  تـالش  كشـور  توسـعه ی  و 

مسـتبد بـود امـا بـه توسـعه ی كشـور نیـز عالقمنـدی 

نشـان مـی داد؛ بـه همیـن  دلیـل در دنیـای امـروز هـر 

زمامـداری كـه بخواهـد نامـش در تاریـخ ثبـت شـود، 

بایـد تـالش كنـد كـه در كشـورش تحـول و دگرگونـی 

ایجـاد كنـد.

داوود بـرای پیشـربد اهـداف خـود بـه طـرح برنامـه ی 

زیربنایـی اقـدام کـرد. او در دوران اقتـدار پنج سـاله ی 

خـود، طرح هـای عمرانـی و انكشـافی ای را انجـام داد. 

طرح 25 سـاله ی انكشـافی و روی دسـت گرفنت پالن 

از  آهـن  خـط  رسوی  از  بـود  عبـارت  او  هفت سـاله ی 

اسـالم قلعـه بـه قندهـار و غزنـی و پل چرخـی در كابل.

دشـت  در  لوگـر  بین املللـی  هوایـی  میـدان  طـرح 

كـه  عینـك  مـس  معـدن  اسـتخراج  محمدآغـه،  قلعـه 

اعـامر  اسـت،  در جهـان  مـس  معـادن  بزرگ تریـن  از 

چندیـن بـاب مكتـب و دانشـکده ی طـب كابـل، اعامر 

گردیـز،  بـه  كابـل  رسك  اسـفالت  تلویزیـون،  پـروژه ی 

سـاخت چنـد سـد و فعـال کردن برخـی از صنایـع و... 

از جمـه بزرگ تریـن طرح هـای زیربنایـی آن دوره بـود.

از  آهـن  خـط  متدیـد  بـر  افـزون  پروژه هـا،  بخـش  در 

قبـالً  کـه  قندهـار  و  کابـل  بـه  هـرات  قلعـه ی  اسـالم 

بـه  لشـکرگاه  از  رسک  یـک  کـه  بـود  قـرار  شـد،  یـاد 

رسحـد ایـران کشـیده شـود. تعـداد فابریکه هـای مواد 

مرصفی مانند؛ نسـاجی، قندسـازی، سـمنت و مسـایل 

کمـک  بـا  کشـور  مختلـف  نقـاط  در  دیگـر  زیربنایـی 

مالـی عربسـتان، عـراق، کویـت، بانک جهانـی و بانک 

آسـیایی و نیـز سـایر بانک هـای بین املللی اعامر شـد.

در بخـش صنایـع بنیـادی ماننـد؛ بـرق، زغـال و نفـت، 

مشـکل  تنهـا  امـا  داشـت؛  توسـعه  بـر  تأکیـدی  نیـز 

اقتصـادی  پـروژه ی  انجـام  بـرای  بـود کـه دولـت  ایـن 

می نویسـد:  صدیـق  میرمحمـد  برخـورد،  مشـکل  بـه 

»کارکنـان باتجربـه ی امـور اقتصـادی می دانسـتند که 

تطبیـق پـالن مذکـور، هـم از نـگاه حجـم کار و هـم از 

اسـت.« غیرعملـی  رسمایه گـذاری  نـگاه 

مسـاعد  رشایـط  بـا  كار  آغـاز  در  جمهـوری  دولـت 

اقتصـادی روبـه رو شـد؛ زیـرا درسـت در همیـن موقـع 

ایـران  و  عربـی  كشـورهای  در  اقتصـادی  فعالیـت 

به خاطـر بـاال رفـنت قیمـت نفـت به صـورت بی سـابقه 

تعـداد زیـادی از مـردم افغانسـتان را كـه بـا بیـكاری 

و یـا كار ناكافـی بـرای اقتصـاد خانـواده مبتـال بودنـد 

کـرد. جلـب  مذكـور  كشـورهای  به سـوی 

در  افغانسـتان  صادراتـی  اجنـاس  بهـای  هم چنـان 

نـرخ  درنتیجـه  یافـت.  افزایـش  هـم  كشـور  از  خـارج 

ارز خارجـی تنـزل یافـت و اجنـاس مرصفـی مـردم بـه 

مقـدار زیـاد و بـه بهای مناسـب به دسـرتس عامـه قرار 

گرفـت. از سـوی دیگـر دو كشـور شـوروی و آمریـكا نیز 

افزودنـد. بـه کمک هـای خـود 

رسـیده  زیـان  و  دوم  جهانـی  جنـگ  ختـم  درنتیجـه؛ 

بـه اقتصـاد کشـورهای جهانـی بـرای توسـعه سیاسـی 

افغانسـتان  کـه  داشـته  عمیقـی  تأثیـرات  افغانسـتان 

بعـد از یـک دوره شـاهی بـه جمهوریت رسـیده بـود. با 

این همـه، احـزاب سیاسـی در اولیـن جمهوریـت رشـد 

نکـرده بـود.

و  غالـب  دوم،  جهانـی  جنـگ  در  دخیـل  کشـورهای 

مغلـوب همدیگـر شـدند. در ایـن زمان بحران سیاسـی 

نـام  بـه  کشـوری  امـور  زمـام  خـان  داوود  جهانـی، 

افغانسـتان را بـه عهـده گرفـت. خروشـچف کـه دبیـر 

حـزب کمونیسـت و پـس از اسـتالین ایـن سـمت را بـه 

عهـده گرفتـه بـود، سیاسـت خارجـی خـود را در قبـال 

داد. تغیـر  جهان سـومی  کشـورهای 

بلـوک  دو  اسـتعامر  زیـر  در  سـوم  جهـان  کشـورهای 

ایـن  از  افغانسـتان  کـه  داشـتند  قـرار  غـرب  و  رشق 

کشـورها مسـتثنا نبـود. داوود خـان وضیعـت کشـور را 

تشـخیص کـرد و بـه ایـن نتیجـه رسـیده بـود کـه بدون 

همـکاری کشـورهای بزرگ بین امللل توسـعه سیاسـی 

و اقتصـادی امـری اسـت ناممکـن. ازایـن رو برنامه های 

خـود را بـه مسـایل اقتصـادی کشـور معطـوف کـرد.

بـود و هزار کیلومرت رسک آماده ی اسـفالت داشـت. در 

دانشـگاه چهـار هـزار محصـل در ده دانشـکده ای کـه 

به تازگـی تأسـیس و اعامر شـده بـود با خوابـگاه مکمل 

آن تحصیـل می کردنـد. در زمـان صـدارت او نهضـت 

شـامر  بـه  دیرینـش  آرزوهـای  از  کـه  )زنـان(  نسـوان 

می رفـت، در افغانسـتان پیـاده می شـد.« 

طـرح اقتصـادی داوود خـان به صـورت درصـدی اگر به 

آن نگاهـی بیاندازیـم، از 5/۸ هـزار میلیون از مبلغ 50 

درصـد در بخـش زراعـت، 1۴ درصـد بـه مواصـالت، 7 

درصـد در خدمـات عامه-معـارف و مسـایل بهداشـتی- 

و 2 درصـد را می تـوان بـه صنایـع و معـادن اختصـاص 

کـه  گفـت  می تـوان  داوری  مقـام  در  بنابرایـن  داد؛ 

داوود خـان بـا رویکـرد اقتصـادی خـود و نیز  نخسـتین 

برنامه ی اقتصادی خود در برابری سیاسـی افغانسـتان 

تـا حدودی نقش منفی را داشـته و نتوانسـته اسـت که 

برابـری سیاسـی ایجـاد کند.

در دوره ی جمهوریت داوود، برنامه اقتصادی او نسـبت 

بـه هـر برنامه و اسـرتاتژی دیگـری اولویت داشـت. این 

امـر بـه روحیات شـخصی و فـردی داوود بیشـرت ارتباط 

می یابـد تـا بـه یـک برنامـه ای از قبـل طراحـی شـده و 

 . منظم

صفتـش  ایـن  بـود،  شـهرت طلب  مـردی  خـان  داوود 

باعـث شـد کـه مطمین تریـن راه را بـرای شـهرت خـود 

نـام و عنوانـی  تـا  ایـن راه موفـق شـد  از  او  برگزینـد. 

باقـی مبانـد. و در خاطره هـا  باشـد  داشـته 

بـه باور برخـی از نویسـندگان، خودخواهـی و روحیه ی 

رهگـذر  از  تـا  شـد  باعـث  خـان  داوود  سـلطه جویی 

راه  از  نـه  کنـد  تثبیـت  را  خـود  اقتصـادی  سیاسـت 

سیاسـی.  اصالحـات 

میـر محمـد صدیـق فرهنگ می نویسـد: »داوود اساسـاً 

مـردی شـهرت طلب بـود و می دانسـت کـه در دنیـای 

امـروز، هـر زمامـداری کـه بخواهـد نامـش را در تاریـخ 

بـا خط درشـت ثبـت کنـد، بایـد محافظـه کاری را کنار 

احـوال  در  را  چشـم گیری  دگرگونی هـای  گذاشـته 

کشـور وارد سـازد؛ امـا چـون بـه علـت گرایـش طبیعـی 

به سـوی دیکتاتـوری منی توانسـت ایـن کار را از طریـق 

وارد منـودن اصالحـات سیاسـی و تأمیـن حقـوق مردم 

عـرصی،  دیکتاتـوران  از  بعضـی  ماننـد  کنـد،  اجـرا 

سـاخت.«  معطـوف  اقتصـادی  امـور  بـه  را  توجهـش 

تحلیل

کرت عبدالوحید حنفی  دا
افغانسـتان امـروز حـدود چهـار دهـه جنـگ را سـپری 

کـرده اسـت. دالیـل و علل بحران هر چه باشـد، سـبب 

شـده تـا افغانسـتان سـال ها از قافلـه و کاروان متـدن 

بـرشی عقـب مباند.

از سـوی دیگـر، افغانسـتان کشـوری کـه پذیـرای اقوام 

و...  بلـوچ  ترکمـن،  قزلبـاش،  جملـه؛  از  گوناگونـی 

اسـت؛ امـا همه ی اقوام در مقایسـه با چهـار قوم بزرگ 

افغانسـتان در اقلیـت، قـرار دارنـد؛ یعنـی در قیـاس با 

تاجیـک، پشـتون، هـزاره و ازبیک هـا که با نسـبت های 

رنگ آمیـزی،  را  کشـور  ایـن  نقاشـی  بـوم  متفاوتـی، 

کرده انـد.

ایـن اقـوام در جریـان جنگ های داخلـی به جای آن که 

وحـدت و یکپارچگـی ملـت در برابـر دولـت متخاصـم 

شـوروی را بـه یـاد بیاورنـد، بـا کشـیدن تیـغ نفـاق بـر 

روی یکدیگـر بـه هرج ومـرج کشـور دامـن زدنـد.

بـه  تـا  اسـت  شـده  کوشـش  نوشـتار  ایـن  در 

توسـعه نیافتگی سیاسـی دوران جمهـوری داوود خـان 

شـود. پرداختـه  آن  عوامـل  و  علـل  بررسـی  بـه  و 

توسـعه نیافتگی سیاسـی در دوران جمهـوری داود 
ن خا

فاتـح،  کشـور  تنهـا  دوم،  جهانـی  جنـگ  پایـان  در 

امریـکا شـناخته  شـد. کشـوری کـه در جنـگ نه تنهـا 

منابـع  تسـلیحاتی،  توسـعه ی  بـا  بلکـه  ندیـد؛  زیانـی 

اقتصـادی ازجمله توانایایی صنعتـی اش را به پیامنه ی 

جایـی  تـا  مسـئله  ایـن  و  داد  گسـرتش  بی سـابقه ای 

پیـش رفـت کـه زرادخانـه ی امریکا به سـالح هسـته ای 

نیـز دسـت یافـت. در ایـن زمـان، شـوروی نیـز ازجملـه 

کشـورهای پیـروز محسـوب می شـد و بـا اختالف زمانی 

اندکـی پـس از امریـکا، بـه سـالح امتـی دسـت یافـت.

شـوروی  جاپـان،  و  آملـان  امپراتوری هـای  سـقوط  بـا 

در  و  آملـان  خـاک  نیمـه ی  تـا  را  خـود  قلمـرو  سـابق 

رشق تـا نیمی از کوریا گسـرتش داد. سـایر کشـورهای 

نزدیـک روسـیه نیـز در امـان مناندنـد.

افغانسـتان را  در چنیـن رشایطـی، داوود خـان رهـرب 

بـه عهـده گرفـت. در آن دوره، از نظـر بیرونـی زمینـه ی 

خوبی برای حکومت داری بود؛ زیرا »نکیتا خروشـچف« 

به عنـوان دبیر کل حزب کمونیسـت زعامت سیاسـی را 

پـس از اسـتالین در شـوروی بـه دسـت گرفتـه بـود. او 

برخالف اسـتالین، سیاسـت خارجی کشـورش را تغییر 

داد و با کشـورهای جهان سـوم از در دوستی وارد شد.

سـاخنت  متحـد  از  پـس  امریـکا  دیگـر،  سـوی  از 

دولت هـای غربـی، در اتحادیـه ی نظامـی پیامن نامـه 

اطلـس، سـعی کـرد تـا کشـورهای جهـان سـوم را در 

قالـب اتحادیـه بـه خود ملحـق کند. بـرای اجـرای این 

برنامـه امریـکا موفـق نبـود؛ زیـرا تعدادی از کشـورهای 

آسـیا و افریقـا بـه دلیل این کـه در اسـتعامر دولت های 

غربـی ماننـد انگلیـس، فرانسـه، هالند و پرتـگال به رس 

می بـرد.

وزیـر خارجـه امریـکا بـا مشـکالت زیـادی روبـه رو بـود. 

درنتیجـه؛ پـاره ای از این کشـورها در برخورد با مسـایل 

جهانـی، بـا عنـوان جنبـش غیـر منسـلک، تعـدادی از 

کشـورهای جهان سـومی را به سـوی خـود جلـب کـرد.

 داوود خـان بـرای بهبـود وضعیـت کشـور، بـا اسـتفاده 

بـدون  کـه  داد  تشـخیص  بین املللـی،  زمینه هـای  از 

برنامـه ی اقتصـادی و یـا توسـعه ی اقتصـادی، منزلـت 

بین املللـی امـری اسـت ناممکـن. 

از ایـن رو او برنامه هـای خـود را بـه مسـایل اقتصـادی 

معطـوف کـرد کـه برای رسـیدن بـه آن اقدامـات الزم را 

انجـام داد.

امـوری  بـه  می تـوان  را  داوود  اقتصـادی  برنامـه ی 

چنـد خالصـه کـرد: اهدافـی چـون آزادی و انکشـاف 

اقتصـادی از جملـه مهم تریـن مسـایلی بـود کـه داوود 

می پرورانـد.  رس  در 

بـدون  آرمانـی  اهـداف  ایـن  بـه  این همـه، رسـیدن  بـا 

کمـک خارجـی ممکـن نبـود؛ بنابرایـن داوود بـرای بـه 

دسـت آوردن کمـک، بـه امریـکا رو آورد.

صدیـق فرهنـگ می نویسـد: »محمـد داوود جهـت بـه 

دسـت  آوردن کمـک، در مرحلـه ی نخسـت بـه امریـکا 

روی آورد و چـون در ماه دسـامرب سـال 1۹53 میالدی 

شـد؛  اعـالم  پاکسـتان  بـه  امریـکا  نظامـی  کمـک 

صدراعظـم در بیانیـه ای، امـداد مذکـور را بـرای امنیت 

افغانسـتان خطرنـاک شـمرد. 

داوود برای پکیشبرد اهداف خود به 
طرح برنامه ی زیربنایی اقدام �رد. او در 

دوران اقتدار پنج ساله ی خود، طرح های 
عمرانی و انکشافی ای را انجام داد. 

طرح 2۵ ساله ی انکشافی و روی دست 
گرفتن پالن هفت ساله ی او عبارت بود 

از سروی خط آهن از اسالم قلعه به 
قندهار و غزنی و پل چرخی در �ابل.

در دوره ی جمهوریت داوود، برنامه 
اقتصادی او نسبت به هر برنامه و 

استراتژی دیگری اولویت داشت. این 
امر به روحیات شخصی و فردی داوود 

بیشتر ارتباط می یابد تا به یک برنامه ای 
از قبل طراحی شده و منظم. داوود خان 

مردی شهرت طلب بود، این صفتش 
باعث شد �ه مطمین ترین راه را برای 

شهرت خود برگزیند. 

؛  ن خا د  و و ا د یت  ر جمهو
سى سیا سعه  تو ی  خال ر  د ی  د قتصا ا رشد  ی  تقال
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ن آ ن  شمنا د و  ی  ر جمهو ب  کتا بر  ی  نقد

و این دیرباوری قابل درک و ناشی از کارکردهای رهربان 

افغانستان در سال گذشته است.

که  گفت  می توان  پوست کنده  و  روشن  به صورت 

مبارزه  بخش  در  واشنگنت  محافظه کارانه ی  رویکردهای 

به عنوان یک گزینه ی قابل نقد در حکومت  نیز  با فساد 

افغانستان وجود دارد.

 هژده ماه پیش زمانی که به پارملان رسیدیم، این نهاد به 

آغاز  را  ایجاد یک حکومت قانومنند تالش های جدی ای 

کرد. ما وارد عمل شدیم و به عنوان یک طرف قابل اعتامد 

و مرشوع در کنار مردم، دولت، امریکا و جامعه جهانی به 

این روند ادامه می دهیم.

از قانون  تا  به عنوان خانه ملت جمع شدیم  پارملان،  در 

پاسداری کنیم. رویکردهای مؤثری در بیشرت از یک دهه 

مرکزی  قدرت  مهار  و  حکومت  اصالحات  و  نظارت  وقف 

صدها  و  است  شده  انجام  پژوهش  صدها  است.  شده 

میلیون دالر از مالیه دهندگان امریکایی و ناتو هزینه شده 

تا افغانستان روی پای خود بایستد.

نتیجه این بررسی نشان می دهد که پیگیری جرایم فساد 

در وزارتخانه ها متفاوت است، بیشرتین فساد در مرصف 

مبارزاتی  راهربد  و  مدیریت  به  نیاز  و  است  ملی  بودجه 

تازه ای دارد.

وجود فساد در بودجه ملی و حیف و میل آن به یک روند 

که  داریم  را  آن  افتخار  امروز  و  بود  شده  تبدیل  عادی 

کار  آن  اصالحات  روی  وزارتخانه ها  جدید  همکاری  با 

می کنیم.

با  حسنه  رابطه ای  با  می کنیم  تالش  هم چنان  ما 

از  دارند  تصمیم  که  منطقه ای  قدرت های  و  همسایه ها 

تأمین صلح پایدار در کشور حامیت کنند، داشته باشیم.

پارملان افغانستان باور به صلحی دارد که به رهربی خود 

افغان ها باشد؛ اما ما منی توانیم به تنهایی حرکت کنیم. 

صلح  فراهم آوری  در  امریکا  پشتیبانی  و  همکاری  به  ما 

میان دولت افغانستان و طالبان و نیز همکاری قدرت های 

منطقه ای داریم تا روند صلح را به موفقیت برسانیم.

ما به ادامه همکاری امریکا برای تأمین و تجهیز نیروهای 

گرفته  طالبان  از  آتش بس  تا ضامنت  داریم  نیاز  امنیتی 

قبال  در  به ویژه  تعهدات،  کردن  اجرایی  به  آنان  و  شود 

زنان، کودکان و اقلیت های قومی عمل کنند.

امریکا  نظامی  کمک های  ادامه  به  ما  دیگر،  سوی  از 

باشیم.  داشته  کنرتل  برای  بیشرتی  قوت   تا  داریم  نیاز 

امریکا  ساله ی   20 راهربد  در  بایدن  تا  داریم  امید  ما 

او شاهد است که  افغانستان تجدید نظر کند.  در قبال 

آزادی  زنان  و  مردان  از  اعم  افغانستان،  از  تازه ای  نسل 

خود را مدیون همکاری های رشکای بین املللی و امریکا 

می دانند.

عبارتی  به  یا  اسالمی«  جمهوری  »اندیشه ی  شکل گیری 

اندیشه ی  در  سنت،  اهل  فقه  در  را  دو  این  میان  جمع 

اهل  سیاسی  فقه  در  و  عبدالرازق  علی  و  عبده  محمد 

نائینی )که خمینی  اندیشه های محمدحسین  تشیع در 

متأثر از وی بود( جستجو کرد. از اصالح گرایی نظام های 

کرد  مطرح  عبده  محمد  که  اسالمی  جوامع  در  سیاسی 

تا غیرتقدسی خواندن خالفت و حکومت اسالمی توسط 

امام  غیاب  در  فقیهان  حکومت  اندیشه ی  و  عبدالرازق 

نکاتی  می کند،  مطرح  نائینی  محمدحسین  که  زمان 

است که بدون شک بر مبانی تحلیلی بحث بسیار کمک 

می کرد؛ بنابراین، بهرت بود تا از ایشان نیز یادی می شد و 

بسرتهای فکری شان نیز مورد تأمل قرار می گرفت.

5. برخی از نقل قول ها نیز در منت کتاب بدون منبع ذکر 

گردیده است؛ مانند پاراگراف نخسِت صفحه ۴7 کتاب که 

نقل قول از اسرتاتژی انکشاف ملی افغانستان آمده است، 

اما معلوم نیست که چه کسی و در کجا چنین داعیه ای 

را مطرح کرده است. لذا این چنین نقل قول هایی نیاز به 

ارجاع دارد.

6. حجم یا کمیت منت کتاب متناسب با عنوان و محتوا 

نظر  به  آن،  تبلیغات  و  عنوان  دیدن  با  ابتدا،  در  نیست. 

می رسد که کتاب حجمی را در برمی گیرد که این موضوع 

قرار  موردبررسی  بیشرت  مترکز  با  و  تفصیلی  به صورت  را 

می دهد؛ اما پس از مطالعه، این احساس تنزّل می یابد. 

هرچند نویسنده کوشیده است که بسیار خالصه گویی و 

که  می رسد  نظر  به  اما  دهد،  توضیح  را  مطالب  نکته وار 

این خالصه گویی کمی بیشرت از حد معمول شده است و 

برخی از موضوعات ابرت مانده است.

که  بود  آن چه  از  خالصه ای  فوق  نکات  ترتیب،  هر  به 

شک  بدون  که  است  ذکر  به  الزم  اما  آمد؛  من  ذهن  در 

نکات قوت منت بسیار بیشرت است و ضمن عرض خسته 

نباشید، عرض تربیک و تهنیت بابت چاپ این کتاب به 

جناب دکرت صدر و همکاران ایشان دارم.

کارهای علمی است تا گذاشنت عینکی متعصبانه 

عقده گشایی های  درنهایت  و  غیرآکادمیک  و 

غیراخالقی. امید دارم کار من از نوع اول باشد.

دارد.  ویرایش جدی  به  نیاز  من  باور  به  کتاب   .1

و  تایپی  امالیی،  اشتباهات  کتاب  جای جای  در 

فارسی  منت  در  به خصوص  است.  موجود  انشائی 

که  است  آن  نشان دهنده ی  مسئله  این  کتاب. 

یا  برده؛  پیش  را  کار  در کل سهل انگارانه  نارش  یا 

عجله ای برای انتشار کتاب وجود داشته است. این 

مشکل بیشرت نارش را مورد مذمت قرار می دهد تا 

نویسنده را. هرچند کتاب به زبان انگلیسی نوشته 

نارش  هر  وظیفه ی  اما  ترجمه شده،  و سپس  شده 

آن  علمی  ویرایش  و  کتاب  دقیق  خوانش  خوبی، 

است.

2. کتاب فاقد روش شناسی منظم و دقیق است؛ 

اما  - مفهومی خوبی دارد  گرچند چارچوب نظری 

از ابتدا تا انتهای کار معلوم منی شود که با در نظر 

علمی   Methodology روش شناسی  چه  داشت 

کار تنظیم شده است. هدف روش شناسی، روشن 

کتاب  این  است.  مقصد  به  رسیدن  چگونگی  ساخنت 

اما  است،  رسیده  نتایجی هم  به  و  کرده  از جایی رشوع 

چگونگی رسیدن در آن زیاد محسوس و مشخص نیست.

در  »جمهوری«  مفهوم  تا  است  کوشیده  نویسنده   .3

دسته بندی  تاریخی  مرحله ی  سه  در  را  افغانستان 

و  سوسیالیستی«  »جمهوری  شاهانه«،  »جمهوری  مناید: 

جدی  بحران  دو  دچار  مسئله  این  اسالمی«.  »جمهوری 

در منت کتاب شده است: یکی این که جمهوری  خواندن 

این سه مرحله ی تاریخی با چارچوب مفهومی کتاب زیاد 

آراء  بیشرت  کتاب،  مفهومی  چارچوب  زیرا  ندارد؛  ارتباط 

می دهد  قرار  بررسی  مورد  را  غربی  سیاسی  فیلسوفان 

که  افغانستان  در  جمهوری  نوع  سه  به  را  ارتباط  این  و 

و  یافت؛  به وضوح  منی توان  می کند،  یاد  آن  از  نویسنده 

کنیم،  فرض  جمهوری  را  دوره  سه  این  اگر  این که  دیگر 

قربانی هستیم، ما در پی  تأمین صلح و ایجاد یک آینده 

ایجاد  تأمل گرایی  و  ظرفیت  این  اکنون  هستیم،  روشن 

شده تا قانون اساسی افغانستان تعدیل شود و ارزش های 

اسالمی بیشرت مورد توجه قرار گیرد.

وزارتخانه ها  در  را  ما ظرفیت جذب مناینده های طالبان 

داریم. هم چنان فرصت این ایجاد خواهد شد که طالبان 

ولسوالی ها  و  والیتی  شوراهای  در  را  خود  مناینده های 

داشته باشند. قانون اساسی به پارملان این صالحیت را 

داده است تا در مورد نظام آینده تصمیم گیری کند. 

در صورت آمدن آتش بس رستارسی، در مورد تأمین حقوق 

نباشد،  نباید  اضافه ای  بحث  دخرتان  و  زنان  اجتامعی 

حقوق مساوی برای همه اقوام افغانستان در نظر گرفته 

مطبوعات  پزشکی،  مراقبت های  و  عمومی  آموزش  شود، 

آزاد، ورزش، رسگرمی، احزاب سیاسی، مراکز آموزشی و 

نهادهای اجتامعی و فرهنگی و نظام جمهوری اسالمی 

با نهادهای مرشوع عدلی و اجرایی باید دسرتس همگان 

قرار داشته باشد.

موفق  طالبان  با  صلح  گفت وگوهای  روند  در  ما  اگر 

دارد  وجود  واشنگنت  دیرباوری هایی  در  که  البته  شویم، 

در  حاکم  سیاسی  ایدئولوژی های  از  عاری  کتاب  منت 

کوشیده  جهانی  سیاست های  درعین حال  و  افغانستان 

بپردازد.  افغانستان  در  جمهوریت  تحلیل  به  تا  است 

قرار  موردبررسی  باید  بسیار  چارچوب  این  مثال،  به طور 

می گرفت که نوع گفتامن غالب بر پیدایش جمهوریت در 

است؟ چرا دکرت  بوده  دوره رسدار محمدداوود خان چه 

در  و  کرد؟  حامیت  افغانستان«  »جمهوری  از  نجیب الله 

حال حارض، آیا جمهوریت می تواند یک گفتامن سیاسی 

برای نوع حکومت داری رییس جمهور باشد؟ درعین حال، 

قدرت های منطقه ای و جهانی چه نقش و تأثیری بر ظهور 

این جریان ها داشته اند؟ نقشی که بدون شک، بی تأثیر 

نبوده است.

بیشرت  اسالمی«  جمهوری  »بازاندیشی  فصل  در   .۴

خمینی  و  اقبال  سیاسی  اندیشه های  روی  بر  مترکز 

زمینه های  دارم  باور  بنده  که  حالی  در  است.  شده 

منبع: نیوز ویک / برگردان: ابوبکر صدیق
نویسندگان: حاجی اجمل رحمانی، 
مریحیدر افضلی و ناهید فرید 

دکرت احمدرضا دانش
سیال؛  انتقادِی  خرِد  بر  است  مبتنی  مدرن،  نقد  اساساً 

که  باشد  داشته  قابلیت  آن قدر  باید  انسان  ذهن  یعنی 

کند.  نقد  هم  و  بخواند  بتواند  هم  بنویسد،  بتواند  هم 

و  این ظرفیت  نقد شونده-نیز  و  نقد-منتقد  دو سوی  هر 

زمینه را می بایست داشته باشند که چگونگی نقد کردن 

و نقد شدن را بفهمند. با توجه به این زمینه، نوشنت در 

این  در  متون  خواندن  و  سیال  انتقادِی  خرِد  چارچوب 

ظرف، کار ساده ای به نظر منی رسد.

 با توجه به منت فوق، در قدم نخست باید اشاره کرد که 

هر کار علمی، با متام کم وکاست آن در جامعه ای که رس 

در  بزرگ.  بس  است  غنیمتی  است،  برنداشته  بالین  از 

صدر  عمر  دکرت  جناب  گرامی  همکار  و  دوست  به  ابتدا 

تربیک عرض می کنم و امید دارم تا این سطور، مقدمه ای 

برای تفکر و تأمل بیشرت و بسط کار علمی شان در آینده 

باشد.

 بدون شک، هر کار علمی دارای برخی مزایا و درعین حال 

از  آن«  دشمنان  و  »جمهوری  کتاب  است.  کمبودهایی 

چند حیث قابل متجید است: نخست این که متنی روان و 

خوانا دارد. از همین جهت، خواننده زود خسته منی شود؛ 

دوم، با چارچوب مفهومی خاصی نوشته شده که مبنای 

است؛ سوم، مسئله شناسی  بوده  نظریه های سیاسی  آن 

بحث  مهمی  و  کاربردی  عنوان  پیرامون  و  دارد  خوبی 

منوده است. هرچند این عنوان با حکومت رییس جمهور 

زبان ها  بر رس  بسیار  اصحاب حکومت  و شعارهای  غنی 

میان  جدال  کالن تر،  سطحی  در  اما  است،  گرفته  قرار 

افکار  افغانی،  فرهنگ  و  سنت ها  اسالم،  جمهوریت، 

از  و  می سازد  منعکس  به خود  را  حوزه  این  به  مشتاقان 

این حیث، می توان ادعا کرد که کتاب حارض بیشرت مورد 

استقبال قرار گیرد.

 اما از جهاتی نیز نقدهایی بر آن مرتتب است. در ادامه 

کوشش کرده ام که نکات مخترصی را پیرامون کتاب ارائه 

ابطال گرایی  روش شناسی  اساس  بر  شک،  بدون  دهم. 

رشد  و  روشنایی  برای  روزنه ای  نقد  سیاست،  علم  در 

مذاکرات  روند  ناکامی  صورت  در  است؛  این  ما  نگرانی 

شهروندان  زندگی  بر  تیره بختی  دیگر  یک بار  صلح، 

خواهد  مستولی  جوانان  و  زنان  برای  به ویژه  افغانستان، 

ناکامی  چنین  نتیجه ی  که  هستیم  مطمین  شد. 

بر  که  می دهد  گسرتش  افغانستان  در  را  بی ثباتی ای 

امنیت امریکا، منطقه و جهان تأثیرگذار است.

برای  شامری  بیاموزیم.  گذشته  اشتباهات  از  باید  ما 

روند صلح  تا  و موقف خود تالش می کنند  حفظ کرسی 

دامن   جنگ  به  و  می کنند  نقد  بکشند؛  چالش  به  را 

می زنند، اطالعات اشتباه را بیرون می دهند و برای تداوم 

منافع شان پافشاری می کنند.

گروه های  دینی،  علامی  مختلف،  اقوام  از  نفوذ  با  افراد 

سکتور  مدنی،  جامعه  امنیتی،  نیروهای  اجتامعی، 

خصوصی و همه تالش می کنیم تا فشار جدی ای را باالی 

و طالبان  افغانستان  طرف های گفت وگو کننده – دولت 

رسیده  فرا  آن  زمان  کنیم.  وارد  توافق  به  رسیدن  برای   -

مختلفی  گزینه های  از  و  کنیم  صلح  طالبان  با  تا  است 

برای کشاندن آن ها به داخل نظام استفاده شود.

آماده ی  ما  افغانستان،  در  رستارسی  صلح  تأمین  برای 

بایدن  به کاخ سفید، یک دور کوتاه  از رفنت جو  پیش  

در  افغانستان  دولت  و  طالبان  میان  صلح  گفت وگوی 

دوحه  آغاز شد.  

در 20 سال گذشته، آقای بایدن یک چهره ی تأثیرگذار 

در روند سیاست امریکا – افغانستان بود و در حال حارض 

این نقش، بسیار مهم و حیاتی شده است.

پارملان  در  جوان  رهربان  و  کرده  تغییر  افغانستان   

مذاکرات  روند  در  را  خود  نقش  می خواهند  افغانستان 

صلح ایفا کنند؛ زیرا آنان نسبت به هرکس دیگر می توانند 

را  بهرت  نقش  افغان ها  با رهربی  مذاکرات صلح  روند  در 

بازی کنند.

رسمایه گذاری های  و  قربانی ها  از  بایدن  جو  که  زمانی 

نسل جدید  باید  می کند،  یادآوری  کشور  این  در  امریکا 

افغانستان اعم از زنان و مردان این کشور که پس از 11 

سپتامرب در فضای دموکراتیک رشد کرده اند و 60 درصد 

از نفوس این کشور تشکیل می دهند را نیز زیر نظر داشته 

باشد.

با  که  را  دموکراتیک  نظامی  افغانستان  جوان  نسل 

همکاری امریکا ایجاد شده، با آغوش باز پذیرفته  است. 

در  دخرت  دانش آموز  هزار   50 از  کمرت  پیش  سال   20

را  خانه  از  رفنت  بیرون  اجازه  زنان  داشتیم،  مکاتب 

منع  خانه  از  بیرون  در  زنان  برای  کردن  کار  نداشتند، 

وجود  مردان  برای  حتا  یک سانی  و  عمومی  آموزش  بود، 

نداشت. از انتخابات و مردم ساالری خربی نبود و آزادی 

بیان و نهادهای رسانه ای در دسرتسی همه قرار نداشت.

درنتیجه ی قربانی  و تالش های امریکا؛ اکنون افغانستان 

دارد.  مکاتب  در  دخرت  دانش آموز  میلیون   3.5 از  بیش 

اسالمی   - دموکراتیک  نظام  در  فعال  نقش  زنان  اکنون 

افغانستان ایفا می کنند. آنان 6۸ کرسی در پارملان دارند 

و صدها تن دیگر در شورا های والیتی و ولسوالی ها و در 

رهربی دو وزارتخانه نقش کلیدی دارند.

جوانان افغانستان در یک جامعه آزاد – پساطالبان - رشد 

کرده اند. به گونه ای که منایندگان قرش جوان در پارملان، 

از امریکایی هایی که برای دفاع از ارزش های دموکراتیک 

در افغانستان قربانی داده اند، قدردانی  می کنند. 

ما گفت وگوهای صلح افغانستان را یک فرصت بی نظیر-

می دانیم  صلح  تأمین  راستای  در  جوانان-  برای  به ویژه 

پایان  نقطه ی  ساله  چهل  خامنان سوز  جنگ های  به  تا 

بگذارد و به سوی آینده ای مطمین گام برداریم.

برگردان

نسل جوان افغانستان نظامی دمو�راتیک را �ه با 
همکاری امریکا ایجاد شده، با آغوش باز پذیرفته  

است. 2۰ سال پکیش �متر از ۵۰ هزار دانش آموز دختر 
در مکاتب داشتیم، زنان اجازه بیرون رفتن از خانه 

را نداشتند، �ار �ردن برای زنان در بیرون از خانه منع 
بود، آموزش عمومی و یک سانی حتا برای مردان وجود 

نداشت. از انتخابات و مردم ساالری خبری نبود و آزادی بیان 
و نهادهای رسانه ای در دسترسی همه قرار نداشت.

است  ممکن  تأمين صلح دایمی تنها به رهبری افغان ها 
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د افغانستان اسالمی جمهوری              جمهوری اسالمی افغانستان
د اوبو دچارو دتنظیم ملی اداره              اداره ملی تنظیم امور آب

ریاست عمومی مالی و اداری
ریــاســت تــــدارکــات

آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی
مدیریت عمومی تدارکات اجناس

اداره ملی تنظیم امور آب

اعالن تدارکات

اداره ملی تنظیم امور آب از متام داوطلبان واجد رشایط دعوت می مناید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تعداد)20( پایه کمپیوتر دیسکتاپ مورد رضورت 

ریاست عمومی خدمات انجنیری تاسیسات آب این اداره اشرتاک منوده و نقل چاپ شده رشطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات اجناس و 

خدمات غیرمشورتی ریاست تدارکات، از سایت اداره ملی تنظیم امور آب و از سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده آفر خویش را مطابق رشایط مندرج رشطنامه 

و طبق طرزالعمل تدارکات طور رسبسته از تاریخ نرش اعالن الی ساعت ۹:30 قبل از ظهر به روز سه شنبه مورخ 13۹۹/12/1۹ به ریاست تدارکات واقع تعمیر 

ششم منزل چهارم ارائه منایند. آفر های ناوقت رسیده و انرتنتی قابل پذیرش منی باشد، تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ)37000( افغانی برای پروژه های فوق 

NWARA/PD/ :الذکر بوده و جلسه آفرگشایی بتاریخ 13۹۹/12/1۹ ساعت 10:00 قبل از ظهر در صالون ارزیابی ریاست تدارکات به شامره های داوطلبی

G009-1400/NCB تدویر میگردد.

اداره ملی تنظیم امور آب

اعالن تدارکات

اداره ملی تنظیم امور آب از متام داوطلبان واجد رشایط دعوت می مناید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تعداد)21( قلم خوراکه باب کودکستان و اپرات 

مرکزی، رضورت سال مالی 1۴00این اداره اشرتاک منوده و نقل چاپ شده رشطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات 

غیرمشورتی ریاست تدارکات، از سایت اداره ملی تنظیم امور آب و از سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده آفر خویش را مطابق رشایط مندرج رشطنامه و طبق 

طرزالعمل تدارکات طور رسبسته از تاریخ نرش اعالن الی ساعت ۹:30 قبل از ظهر به روز چهارشنبه مورخ 13۹۹/12/20 به ریاست تدارکات واقع تعمیر ششم 

منزل چهارم ارائه منایند. آفر های ناوقت رسیده و انرتنتی قابل پذیرش منی باشد، تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ)33000( افغانی برای پروژه های فوق الذکر 

NWARA/PD/G014- :بوده و جلسه آفرگشایی بتاریخ 13۹۹/12/20 ساعت 10:00 قبل از ظهر در صالون ارزیابی ریاست تدارکات به شامره های داوطلبی

NCB/1400 تدویر میگردد.

اداره ملی تنظیم امور آب

اعالن تدارکات

اداره ملی تنظیم امور آب از متام داوطلبان واجد رشایط دعوت می مناید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تعداد)20( قلم البسه باب بهاری و زمستانی مورد 

رضورت سال مالی 1۴00این اداره اشرتاک منوده و نقل چاپ شده رشطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی 

ریاست تدارکات، از سایت اداره ملی تنظیم امور آب و از سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده آفر خویش را مطابق رشایط مندرج رشطنامه و طبق طرزالعمل 

تدارکات طور رسبسته از تاریخ نرش اعالن الی ساعت ۹:30 قبل از ظهر به روز یکشنبه مورخ 13۹۹/12/2۴ به ریاست تدارکات واقع تعمیر ششم منزل چهارم 

ارائه منایند. آفر های ناوقت رسیده و انرتنتی قابل پذیرش منی باشد، تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ)۴3000( افغانی برای پروژه های فوق الذکر بوده و جلسه 

 NWARA/PD/G012-1400/NCB :آفرگشایی بتاریخ 13۹۹/12/2۴ ساعت 10:00 قبل از ظهر در صالون ارزیابی ریاست تدارکات به شامره های داوطلبی

تدویر میگردد.

اداره ملی تنظیم امور آب

اعالن تدارکات

اداره ملی تنظیم امور آب از متام داوطلبان واجد رشایط دعوت می مناید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تعداد)76( قلم قرطاسیه باب مورد رضورت سال 

مالی 1۴00این اداره اشرتاک منوده و نقل چاپ شده رشطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست 

تدارکات، از سایت اداره ملی تنظیم امور آب و از سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده آفر خویش را مطابق رشایط مندرج رشطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات 

طور رسبسته از تاریخ نرش اعالن الی ساعت ۹:30 قبل از ظهر به روز شنبه مورخ 13۹۹/12/23 به ریاست تدارکات واقع تعمیر ششم منزل چهارم ارائه منایند. 

آفر های ناوقت رسیده و انرتنتی قابل پذیرش منی باشد، تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ)3۸0000( افغانی برای پروژه های فوق الذکر بوده و جلسه آفرگشایی 

بتاریخ 13۹۹/12/23 ساعت 10:00 قبل از ظهر در صالون ارزیابی ریاست تدارکات به شامره های داوطلبی: NWARA/PD/G010-1400/NCB تدویر میگردد.

سـازمان جهانـی مهاجـرت، هشـدار داده اسـت کـه 

در سـال روان میـالدی، بـه دلیـل بـارش کـم بـرف و 

بـاران در افغانسـتان، ایـن کشـور بـا خشک سـالی و 

قحطـی روبـه رو خواهد شـد.

سـازمان  سـوی  از  تازگـی  بـه  کـه  گزارشـی  در 

جهانـی مهاجـرت نـرش شـده، آمـده اسـت کـه رشـد 

حاصـالت زراعتـی در افغانسـتان، بـه بـارش بـرف و 

بـاران مرتبـط اسـت و بـر اسـاس پیش بینی هـا، در 

سـال روان، حـدود 17 میلیـون نفـر از شـهروندان 

افغانسـتان از خشک سـالی و قحطـی متاثـر خواهد 

. شد

سـازمان  اضطـرار  وضعیـت  مسـئول  بیشـپ،  نیـک 

جهانـی مهاجـرت، گفتـه اسـت: »یـک طـرح بـرای 

میلیـون   17 زیـرا  اسـت؛  نیـاز  بـرشی  کمک هـای 

افغـان کـه ۴2 درصـد نفـوس افغانسـتان را تشـکیل 

می دهنـد، تحـت تاثیـر خشک سـالی و قحطـی قرار 

خواهنـد گرفـت.«

در گـزارش ایـن سـازمان آمـده اسـت کـه در سـال 

2020 میـالدی، بیشـرتین مهاجران که تعدادشـان 

افغانسـتان  بـه  می رسـد،  نفـر  میلیون هـا  بـه 

برگشـته اند و هـزاران نفـر دیگر به دلیـل درگیری ها 

از خانه های شـان بیجـا شـده  انـد و در حـال حارض، 

هیـچ منبـع درآمـدی ندارنـد.

گفت وگوهـای  سـو  یـک  از  گـزارش،  اسـاس  بـر 

صلـح متوقـف شـده و از سـویی هـم خشـونت ها در 

افغانسـتان افزایـش یافتـه و در حـال حـارض، ایـن 

کشـور بـا مشـکل خشک سـالی نیـز روبـه رو اسـت.

ایـن در حالـی اسـت که اخیـرا، اداره ی هواشناسـی 

افغانسـتان نیـز از خشک سـالی در سـال پیـش رو 

خـرب داده بـود.

بـه  افغانسـتان کـه زندگـی بیشرتشـان  شـهروندان 

کشـاورزی وابسـته اسـت، با رشوع خشک سـالی، با 

چالش هـای زیـادی رو بـه رو خواهنـد شـد.
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خبرونه

قتالي: په ګمرک کې ۸۵ سلنه سوداګریز 
توکي له سوځېدو ژغورل شوي

ګمرک  په  امله  له  اورلګېدنې  وروستۍ  د  کې  بندر  کال  اسالم  په  هرات  د 

کې موجود پنځلس سلنه سوداګریز توکي سوځیديل دي. د هرات وايل سید 

عبدالوحید قتايل وایي په اسالم کال بندر کې اور مړ شوی او ۸۵ سلنه موټر او 

سوداګریز توکي له سوځیدو ژغورل شوي دي. 

قتايل د دوشنبې په ورځ په یوه خربې غونډه کې وویل له اورلګېدنې وروسته 

یې په ټول وس د اور د وژلو هڅه وکړه او له ټولو صالحیتونو یې استفاده 

وکړه چې اور مړ کړي.

هغه وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د اور د وژلواو په سیمه کې د 

خلکو د ناوړه استفادې او مالونو د غال او لوټ د مخنیوي په موخه ګومارل 

شوي وو چې د مالونو د غال مخنیوی شوی دی.

او  شوي  ایستل  لګېدنې  اور  له  موټر   ۲۴۰۰ شاوخوا  وویل:»  وايل  هرات  د 

۱۵۰۰ موټر ایران ته لېږدول شوي دي.« وايل وویل هغه اویا موټر بېرته د 

امنیتي ځواکونو له خوا موندل شوي چې د ګمرک په شاوخوا کې کلیو ته د 

غال او یا بلې موخې له پاره وړل شوي وو.

د هرات وايل وایي اورلګېدنه دومره زوروره وه چې کنرتولول یې په هرات 

کې د شته امکاناتو له وس پورته کار و ځکه هرات  د اوروژنې یوازې شپږ 

وسایط لري. 

کتنې  تر  له وايل رسه  د خراسان رضوي والیت  ایران  د  وایي  وايل  د هرات 

اور  چې  واچولې  کار  په  واسطې   ۲۴ وژنې  اور  د  چارواکو  ایرانی  وروسته 

کنرتول او اوس ۹۸ سلنه مړ شوی دی.

او  ټپیان شوي  اورلګېدنه کې ۱۷ کسان  په دې  وینا  په  د محيل مسوولینو 

ایران څخه یې غوښتي  له   قتايل وایي  ترلږه ۳۰۰ موټر سوځیديل دي.   لږ 

چې تږ ترلږه  د یوې اونۍ له پاره له دې الرې د توکو لیږدول ودروي.  د 

هرات وايل دغه راز وویل چې د زیانونو د دقیقې کچې د مالومولو په موخه 

اندازه  به یې کره  تر بشپړېدو وروسته  پالوی ګومارل  شوی چې د څیړنو 

روښانه يش.

 خو په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې رییس  یونس قايض زاده 

ویيل و په پارکینګ کې شاوخوا ۵۰۰ ټانکر درېديل وو چې اور یې اخیستی 

او د لومړنیو شمېرو له مخې دې پیښې سوداګرو ته ۴۰ تر ۵۰ میلیون ډالره 

زیان اړولی دی.

د ملکیت سند د وېش عواید ۷۵ 
میلیونه افغانیو ته رسیدلي

له  په غیرپالين سیمو کې د جوړوشویو کورونو د ملکیت سندونو د ویش 

الرې څه د پاسه ۷۵ میلیونه او اته سوه زره افغانۍ عواید راټول شوي دي.

 د ښارجوړولو او ځمکو وزارت وایي د کورونو دا سندونه په کابل، هرات، 

ننګرهار، کندهار، فراه، بامیان او دایکندي والیتونو کې پرخلکو ویشل شوي 

دي.

دا وزارت وایي له دې الرې د دولت خزانې ته ۷۵ میلیون او ۸۹۳ زره او ۷۹۳ 

افغانۍ عواید ټول شوي دي. 

د وزارت د مالوماتو له مخې له دې شمېرې  څه د پاسه ۴۶ میلیون افغانۍ 

په کابل، څه د پاسه ۶ میلیون افغانۍ په هرات، څه د پاسه ۸ میلیون افغانۍ 

په بلخ، څه د پاسه ۳ میلیون افغانۍ په جالل اباد، څه د پاسه ۴ میلیون 

افغانۍ په کندهار، څه د پاسه ۲۴۲ زره افغانۍ په فراه، څه د پاسه ۵ میلیون 

افغانۍ په بامیان او څه د پاسه یو میلیون افغانۍ په دایکندي والیت کې د 

ملکیت سند د توزیع له الرې راټول شوي.

 

ارزګان کې ۷۴ کرنیزې پروژې 
پلې شوې 

د ارزګان د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي تېرمايل کال د دوی له پاره له الس 

ته راوړنو ډک کال و او د کرنې په برخه کې یې لسګونه کرنیزې پراختیایي 

پروژې پلې کړې دي. 

د ارزګان د کرنې او مالدارۍ رییس احمدشاه خیري وایي: په ۱۳۹۹ مايل کال 

کې یې په دغه والیت کې ۷۴ پراختیایي پروژې پلې کړې دي. 

خیري وایي دا پروژې د کرنیزو محصوالتو د مدیریت پروژې په اډانه کې او 

د کرنې وزارت د نورو برنامو له خوا پلې شوې دي.

انارو  هغه وایي په دې پروژو کې د کچالو او پیازو زیرمتونونه، د مڼو او 

سړې خونې، نوي بڼونه، د نیالګیو قوریې، د اصالح شویو تخمونو ویش، د 

حیواين او نبايت ناروغیو مخنیوی، روزنیزې برنامې او بزګرانو ته عامه پوهاوی 

ورکول شامل دي.

د ارزګان د کرنې او مالدارۍ ریاست د مالوماتو له مخې په ۱۳۹۹ مايل کال 

جوړ  هم  سوداګریزبڼونه  او  نوي  جریبه   ۱۲۴۰ په  کې  والیت  دې  په  کې 

شوي دي.

د ارزګان د کرنې او مالدارۍ رییس وایي  د یادو پروژو په پيل کېدو رسه د 

دغه واليت دکرنې په سکټور کې د پام وړ بدلون راغلی او ګڼو کسانو ته د 

لنډمهاله او اوږدمهاله کار زمینه برابره شوې ده.

سازمان جهانی مهاجرت: خشک سالی نیم جمعیت افغانستان را تهدید می �کند

خبرهای داخلی
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مستقیم  تأثیر  کودکان  روی  مادران  شخصیت  که  است 

دارد.

رابطه مادر و دخرت

انتظار جامعه  و  مادر  به  بودن  وابسته  به دلیل   دخرتان 

به این که باید شبیه مادران شان باشند، نسبت به پرسها 

از مادران شان آسیب پذیرترند. برعکس این قضیه، پرسان 

به دوری از مادر تشویق می شوند. دخرتان هرقدر شبیه 

مادر-رفتار سنتی مادران در خانه- باشند به هامن اندازه 

متجید شده و باید تا رفنت به خانه ی شوهر از مادران شان 

اطاعت کنند؛ زیرا آن چه دخرتان در خانه ی شوهر خود 

انجام می دهند، از یک آموزش سنتی تاریخی برمی آید.

منی شود،  درست  مادری  آن ها  با  وقتی  که  است  همین 

پرسان  البته  می آید.  وجود  به  آن ها  در  بزرگی  خالی 

بلوغ آسیب  تا رسیدن به سن  از رفتار نادرست مادر  نیز 

می بینند؛ ولی به خاطر وابسته نبودن به مادر، آسیب های 

می شود،  وارد  دخرتان  به  که  آسیب هایی  به اندازه  آن ها 

جدی نیست.

از قدرت خود آگاه نیستند.  دخرتان فراوانی هستند که 

محبتی را که شایسته اش هستند، تجربه منی کنند و از 

همین سبب گاهی وارد رابطه های سمی ای می شوند که 

در  ریشه  مشکالت  این  بیشرت  شود،  بررسی  عمیق  اگر 

برخورد مادران با آن ها دارد.

دشواری مادری کردن و تجربه های دوران کودکی

دالیل بسیاری وجود دارد که چرا مادران منی توانند برای 

فرزندان شان مادری کنند؛ یکی از آن ها می تواند تجاربی 

مراقبت  از  که  مادرانی  دارند.  خود  کودکی  از  که  باشد 

برای  منی توانند  نبوده اند،  برخوردار  مادران شان  کافی 

زیرا شیوه ی مادری،  باشند؛  فرزندان شان مادران خوبی 

رفتاری است که بیشرت از مادران آموزش دیده می شود، 

تغییر  فرزندان  به  نسبت  نگرش  این  گذشته  قرن  در  اما 

کرده است.

ازدواج های اجباری و نخواسته

نرسیده  شخصیتی  رشد  به  هنوز  مادر  یک  که  هنگامی 

دچار  فرزند  آوردن  با  ندارد،  شدن  مادر  برای  آمادگی  و 

رسخوردگی از درون می شود و منی تواند از پس مسئولیت 

؛  تا اجبار از هنر 
دارد مادری کردن نیاز به آموزش 

تحلیل

اولین  می آید  مادر  از  سخن  که  زمانی 

چیزی که ذهن ما را درگیر می کند؛ ایثار و 

فداکاری بی قیدورشط مادرانه اش است.

این  که  است  این  بر  تصور  جامعه  در 

ویژگی ها در وجود مادر ذاتی است و مادران 

همیشه عاشق فرزندان شان هستند. همین 

مادر  بی مهری  از  فرزندی  وقتی  که  است 

می گوید، نفرین می شود و به چشم گنه کار 

که  است  این  واقعیت  اما  می نگرند؛  او  به 

کامالً  امر  دو  کردن  مادری  و  شدن  مادر 

متفاوت است.

فرزند  آوردن  دنیا  به  وجود  با  که  مادرانی 

از  را  خود  محبت  و  متنفرند  آن ها  از 

فرزندان شان دریغ می کنند و یا هم هستند 

مادرانی که ناخواسته به فرزندان شان آسیب 

فرزندان شان  با  مادران  برخورد  می زنند. 

بستگی به مسایل هورمونی و ژنتیک دارد تا 

آن  اکرثیت  که  تعریف شده  واقعیت  یک  به 

را می پذیرد.

نقش هورمون ها

هورمون  هایی  زنان  بدن  در  زایامن،  از  پس 

ترشح  اکسی توکسین  هورمون  ازجمله 

و  وقت  مادران  همین رو،  از  می شود. 

از کودک خود  انرژی خود را رصف مراقبت 

می کنند.

کردن  فروکش  و  کودک  شدن  بزرگ  با 

هورمون ها، عشق و مراقبت مادران نسبت به فرزندان شان 

کم رنگ شده و نقش مادری آغاز می شود. مادری اما هر 

است؛ هری که ذاتی نیست و همه ی زنان منی دانند که 

چگونه مادری کنند؛ چرا که مادری کردن آموختنی است 

و باتجربه و آموزش می توان بهرت مادری کرد.

مادری مسئولیتی است که ندانسنت آن باعث زخم های 

از همین رو آموخنت  و  انسان ها می شود  جربان ناپذیر در 

شیوه های بهرت برخورد کردن با کودکان برای پدر و مادر، 

به ویژه مادران الزامی است.

با  سال ها  که  امریکایی  روان شناس  فارورد،  سوزانا 

مراجعین زن کار کرده است، زخم های بسیاری از آن ها 

می گوید؛  و  می کند  توصیف  ناسور  زخم های  نام  به  را 

برای  خوبی  مادر  زنی،  هر  که  داشت  انتظار  منی توان 

فرزندانش باشد، یا این که  هر زنی باید مادر شود.

را  از بیامری های روانی  زیگموند فروید ریشه ی بسیاری 

در رفتار مادران با فرزندان شان می دانست. البته برخی 

روان شناسان، این تیوری را پذیرفته و برخی رد کرده اند؛ 

اما آن چه واقعیت است، شکل گیری شخصیت در کودکی 

به  نیاز  خود  او  زیرا  بربیاید؛  مادری  بزرگ 

مراقبت دارد.

برای  گذاشنت  وقت  یعنی  کردن  مادری 

فراوان  فرزندان  مادری  که  زمانی  فرزند. 

ناخواسته؛  یا  و  خواسته  می آورد،  دنیا  به 

منی تواند به متام فرزندانش به طور یک سان 

به  نیاز  کودکان  که  آن جا  از  کند.  رسیدی 

مادران شان  از  دارند  گذاشنت  وقت  و  توجه 

آسیب می بینند.

مادر شدن اجباری

تصور غالب بر این است: هر زنی دوست دارد 

مادر شود؛ بنابراین به اولین سال های ازدواج 

از زنان توقع می رود که مادر شوند. 

مادری  ژن  که  است  معتقد  فارورد  سوزانا 

ندارد  وجود  یکسان  به طور  زنان  همه ی  در 

برای  ندارند.  را  ژن  این  حتا  زن ها  بعضی  و 

همین است که وقتی زنی برخالف خواست 

منی تواند  می شود  مادر  به اجبار  و  خودش 

پیش  آن  الزم  شکل  به  را  مادری  مسئولیت 

بربد و از جهتی آسیب بزرگی به کودکان وارد 

می شود.

در افغانستان، مادر شدن مسئولیت مقدسی 

مادر  در  فقط  بودن  زن  می آید.  به شامر 

و  می کند  پیدا  معنا  کردن  مادری  و  شدن 

زن ها از طریق مادر شدن، هویت می یابند. 

پرسیده  زنان هرگز  از  افغانستان،  در جامعه 

منی شود که آیا دوست دارند مادر شوند یا نه. زنان زیادی 

هستند که نه تنها مادری بلد نیستند، حتا حس مادری 

ندارند. آن ها از روی اجبار و انتظار جامعه مادر شده اند. 

به همین دلیل است که در پهلوی هزاران مشکل دیگر، 

برخی مادران نیز ناخواسته به فرزندان شان از نظر روانی 

آسیب می زنند.

الزاماً  مادری  هر  و  شود  مادر  منی خواهد  لزوماً  زنی  هر 

مقدس نیست. برای همین، مهم است تا حق آموزش زنان 

را سلب نکنیم و از خشونت های خانوادگی بپرهیزیم؛ زیرا 

سامل  فرزند  منی تواند  بی سوادی  و  کم سواد  مادر  هیچ 

تربیت کند.

حق  تا  است  مکلف  جامعه  شد؛  آورده  آن چه  مبنای  بر 

انتخاب زن را در نظر بگیرد. با زنان باید حرف زده شود 

شوند  مادر  دارند  دوست  آیا  که  شود  پرسیده  آن ها  از  و 

یا خیر. در غیر آن ممکن است مادر شدن بدون آگاهی 

و مادر شدن اجباری و بدون اختیار، در آینده زخم های 

متعددی ایجاد کند؛ این زخم ها روزی رس باز می کنند و 

سپس این چرخه تکرار خواهد شد.
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