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بیان افکار بدوی در
سایهی دموکراسى

صلح فرصتی برای نجات
یا سقوط افغانستان

خطبهی نماز جمعه در آغازین
روز از آخرین ماه سال  1399با
سخنان...

مال عبدالغنی برادر ر�ییس هیئت مذاکره
�کنندهی گروه طالبان و زلمی خلیلزاد،
فرستادهی ویژه وزارت خارجهی امریکا در
امور مصالحه...
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دلیل غیبت افغانستان
در سیاست خارجی بایدن

آیا ماندنناتودر افغانستان
طالبان بیشتری را به میدان جنگ میکشاند؟

کاخ سفید در نخستین
روزهای کاری بایدن...
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د کندهار
د  ۵۰۰۰قراردادي
ښوونکو تشکیل
لغوه شوی دی

درحالیکه دو ماه و چند روز به خروج نیروهای خارجی به شمول ناتو از افغانستان باقی
مانده ،دبیر کل ناتو بار دیگر تأکید کرده که هنوز خیلی زود است که در مورد خروج از این
کشور تصمیم گرفته شود.

کاخ سفید در نخستین روزهای
کاری بایدن اعالم کرد که حکومت
جدید ایاالتمتحده قصد دارد
توافقنامهی صلح ایاالتمتحده-
طالبان را بازنگری کند تا مطمنئ
شود که طالبان تعهداتشان را که
عبارت از «کاهش خشونتها و قطع
رابطه با گروههای تروریستی بوده»
انجام دادهاند.
در همین راستا به تاریخ ۲۳
جنوری  ،۲۰۲۱جک سالیوان،
مشاور امنیت ملی کاخ سفید
در گفتوگویی تلفونی با مشاور
امنیت ملی افغانستان ،از
بازنگری موافقتنامه دوحه توسط
حکومت بایدن خرب داد .بایدن،
رییسجمهوری ایاالتمتحده ،در
نخستین دیدارش از وزارت دفاع
امریکا همچنان گفت که میتواند
مسئلهی خروج نیروهای نظامی
امریکا از افغانستان را در ماه می
سال جاری کنار بگذارد.
چرا باید موافقتنامه دوحه
موردبازنگری قرار گیرد؟ در این
یادداشت با تبیین...
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کندهار کې لسګونو قراردادي
ښوونکو له هغه وروسته دندې
پرییښې چې معاشونه یې ورنه کړل
شول .په کندهار کې هرکال د نوي
ښوونیزکال په پیلېدو رسه زرګونه
د اړتیا وړ ښوونکي په قراردادي
ډول استخدامېدل چې د رسمي
ښوونکو ترڅنګ به یې د کال ترپایه
په ښوونځیو کې تدریس کاوه .خو
سږکال دا بهیر درېدلی دی.
په کندهار کې یو شمېر ښوونکي
چې د نوي ښوونیزکال په پیلېدو
رسه یې په ښوونځیو کې تدریس
پيل کړی و اوس له پینځو میاشتو
وروسته دغه کار ته نه حارضیږي.
دوی وایي د پوهنې ریاست د
ښوونیزکال په پيل کې وررسه ژمنه
کړې وه چې دوی...
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تحقیق تازه؛
 26.2درصد کودکان
در افغانستان در
سال روان قربانی
خشونت شد هاند

کاهـش بارندگـی و افزایش ناداری؛
سال روان بهدلیل کاهش بارندگی ،سال سختی برای شمار فراوانی
از دهقانان و روستانشینان افغانستان بود .ریاست هواشناسی
افغانستان ،میگوید که در سال روان ،بارش برف و باران در
مقایسه با سال گذشته  -1398-در...

رسول طالب:
طالبان باید به گروه
سیاسى تبدیل شود
تا در آیندهی حکومت
نقش داشته باشد

جهـان

خبر

 ۹۷سلنه عملیات امنیتي او دفاعي
ځواکونه په خپله کوي
د افغانسـتان امنیتـي او دفاعـي
ځواکونـه اوس پـه ټـول هېـواد کـې
پوځـي عملیـات پـه خپلـه کـوي او
نړیـوال ځواکونـه یـوازې پـه ځینـو برخو
کـې وررسه همـکاري کـوي.
د دفـاع وزارت مرسـتیال او رسپرسـت
شـاه محمـود میاخیـل وایـي د هېـواد
دښـمنانو پـه  ۱۳۹۹کال کـې پـه اوو
والیتونـو کـې پـه  ۱۳۲ولسـوالیو یرغلیز
بریدونـه وکـړل ،خـو ټـول لـه ماتې رسه
مـخ شـول.
میاخیل د سـه شـنبې په ورځ د حساب
ورکولـو پـه برنامـه کـې وویـل« :پـه
 ۱۳۹۹مـايل کال کـې پـه ټـول هېـواد
کـې د دښـمن  ۱۸۲۸۸کسـان وژل
شـوي ۱۰۲۹۶،ټپیان او  ۲۲۵۹نوریې
ژونـدي نیـول شـوي دي».
د دفـاع وزارت رسپرسـت وویـل پـه دې

آیـا قحطی در راه اسـت؟
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کال کـې ملي اردو د دښـمن لـه خـوا
 ۱۴۴۱۵ځـای پرځـای شـوي ماینونـه
کشـف او شـنډ کـړي او  ۲۳۲۵نـورو ته
یـې چاودنـه ورکـړې ده.
هغـه وویـل که څه هـم نړیوالـه ټولنه تر
۲۰۲۴م کال پـورې د امنیتي او دفاعي
ځواکونـو مالتـړ تـه ژمنـه ده ،خـو ملي
اردو اوس د وسـلې او نـورو تجهیزاتـو له
اړخـه بشـپړ سـمبال ده او پـه دې برخه
کـې کومه سـتونزه نـه لري.
د دفــاع وزارت د مالوماتــو لــه مخــې
پــه دغــه کال کــې د مــي اردو د
شــهیدانو وارثانــو  ۴۰۰کورنیــو تــه د
کــورد جوړولــو او ځمکــې د پیرودنــې
پــه موخــه پیســې ورکــړل شــوې او ۴۹۷
نــورو کورنیــو تــه هــرې یــوې تــه ۲۰۰
زره افغانــۍ د کــورد جوړولــو پــه موخــه
ورکــړل شــوې دي.

پارلمان کانادا رفتار چين با مسلمانان اویغوری را
نسلکشى خواند

پارملان کانادا ،با اکرثیت آرا قطعنامهای را
تصویب کرد که بر اساس آن ،رفتار دولت
چین با مسلامنان اویغوری در این کشور،
نسلکشی خوانده شده است.
این قطعنامه در پارملان کانادا ،با  266رای
موافق و بدون هیچ رای مخالفی به تصویب
رسید و کانادا پس از امریکا ،به دومین
کشوری تبدیل شد که اقدامات دولت چین
علیه مسلامنان اویغوری را نسلکشی خوانده
است.
منایندگان مجلس عوام کانادا ،همچنان
از جاستین ترودو ،نخستوزیر این کشور،
خواستند تا این قطعنامه را رسام تایید کند و
فشارها علیه چین را افزایش دهد.
نخستوزیر کانادا در واکنشن به تصویب این
قطعنامه از سوی پارملان این کشور ،گفته
است« :اصطالح نسلکشی بار سنگینی
دارد و قبل از تصمیمگیری در این مورد،
به بررسیهای بیشرت نیاز است و تبعیت

از ایاالت متحدهی امریکا در نسلکشی
خواندن اقدامات دولت چین ،باطل است».
پیش از این ،جاستین ترودو ،گفته بود،
گزارشهای تامل برانگیزی را در مورد
سوءرفتار دولت چین علیه مسلامنان اویغوری
در ایالت سین کیانگ ،دریافت کرده است.
منایندگان پارملان کانادا همچنان از
کمیتهی بیناملللی املپیک خواستهاند تا
در واکنش به اقدامات دولت چین ،بازیهای
املپیک زمستانی سال  2022را از چین به
کشور دیگری انتقال دهد.
در همین حال ،خربگزاری رویرتز ،گزارش
داده است که دولت چین در واکنش به
تصمیم پارملان کانادا ،نامهای را به وزارت
خارجهی این کشور تسلیم کرده که در آن،
تصمیم پارملان این کشور را محکوم کرده
است.
از سویی دیگر ،کنگ پیوو ،سفیر چین در
کانادا ،این طرح پارملان کانادا را دخالت در

امور داخلی کشورش دانسته است.
او گفته است« :دولتهای غربی در جایگاهی
نیستند که از چگونگی وضعیت حقوق برشی
در چین بگویند ،به هیچ وجه نسلکشی در
سین کیانگ وجود ندارد».
گروههای مدافع حقوق برش میگویند
که دولت چین طی چند سال گذشته،
نزدیک به یک میلیون مسلامن اویغوری را
در اردوگاهها ،در ایالت سین کیانگ ،عمال
زندانی کرده است .همچنان تحقیقات
شبکهی بیبیسی در این مورد ،نشان
میدهد که مسلامنان اویغوری به بیگاری و
کارهای اجباری در این اردوگاهها گامشته
میشوند.
پیش از این ،ایاالت متحدهی امریکا ،در
ماه جنوری ،رفتار دولت چین در مقابل
اویغورها را نسلکشی خواند و آن را تالش
سیستامتیک برای از بین بردن اویغورها در
این کشور دانست.
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سیاسىسازی طالبان،
تالش حکومت برای
گناهزدایی از طالبان است
گروه طالبان پس از اینکه با امریکا توافقنامه صلح را
در دوحه امضا کرد ،به گونهای توانست برای خود هویت
و نامونشانی دستوپا کند که پسازآن بهسان یک گروه
سیاسی وارد عرصه شده و در امور کشور تأثیر بگذارد .اگر
به بازیهای سیاسی این گروه در درازای یک سال گذشته
توجه کنیم ،بهراحتی میتوان دریافت که قابلیت و توانایی
این بازیها به شکل بسیار مستقیمی متأثر از توافقنامه
صلح میان آنان و امریکاییها است.
زمانی که حکومت افغانستان برای اعامل فشار بر طالبان
میخواهد طرف دولتهایی را بگیرد که اکنون از طالبان
حامیت میکنند؛ دلیلی جز اینکه روابط طالبان را
تخریب کند ،ندارد .باید توجه داشت که این روابط
بهآسانی بهوجود نیامده و پیوند عمیقی با سیاسیسازی
طالبان دارد.
سفرهای هیئتهای طالبان به ایران ،روسیه و ترکمنستان
نشان میدهد که همزمان با تالشهای مقامهای حکومتی
افغانستان ،زمینهی برابر و حتا بیشرت ،برای طالبان نیز
وجود دارد که مانند یک حکومت مقتدر ،بتواند روابط
سیاسی بین خود و دیگر کشورها را احیا کند.
متامی چالشهایی که امروز بر رس راه صلح وجود دارد،
بهخاطر قابلیتهای سیاسی طالبان است که آن را
مدیون توافقنامهشان با امریکا هستند؛ بنابراین سخن
گفنت از سیاسیسازی طالبان و بیان اینکه اگر طالبان
میخواهند در امور کشوری تأثیرگذار باشند باید سیاسی
شوند ،سخنی دور از واقعیتهایی است که در طول یک
سال شاهد آن بودهایم.
این سخنان آنهم از سوی عضو هیئت گفتوگوکننده
کشور ،به اثبات میرساند؛ آنهایی که در دوحه نشستهاند
تا طالبان برگردند و گفتوگوها را از رس بگیرند ،دور از
واقعیتهای افغانستان بوده ،توانایی تحلیل و موشکافی
درستی از اوضاع ندارند.
دیروز در یک برنامه که از سوی وزارت دولت در امور
صلح برگزار شده بود ،آقای رسول طالب ،عضو هیئت
گفتوگوکنندهی دولت افغانستان ،گفت؛ گروه طالبان
باید از یک گروه ایدیولوژیک نظامی ،به یک گروه سیاسی
تبدیل شود تا در نظام و حکومت آیندهی افغانستان نقش
داشته باشد.
سیاسی شدن گروه طالبان تا اینجای کار بسیار زیانآور
متام شده و اگر رویکرد سیاستمداران و حکومت
افغانستان نیز این برنامه را تقویت کند ،بهزودی گواه
قدرت موازی آنان ،هم در بخش نظامی و هم دیپلوماتیک
خواهیم بود.
آیندهی طالبانِ سیاسی را میتوان چیزی شبیه به دورهی
جنگ حکومت پیشین با مجاهدین دانست؛ گروهی که از
سوی بسیاری از کشورهای جهان ،هم در تجهیزات نظامی
حامیت میشد و هم در بخش روابط سیاسی .چالشی که
برای حکومت گذشته بهوجود آمده بود همین بود؛ زیرا آن
حکومت منیتوانست با یک گروه سیاسی طوری رفتار کند
که قوانین بیناملللی آن را انکار میکرد.
دلیل اینکه بحث صلح و برگزاری انتخابات با اشرتاک
اعضای مجاهدین مطرح شده بود نیز سیاسیسازی
این گروه بود؛ اما چون مرحله سیاسی و داشنت پشتیان
سیاسی از سوی کشورهای جهان ،بهمعنای قدرت موازی
در برابر هر حکومتی است ،آنان از اجرایی کردن چنین
طرحی رس باز زدند.
حکومت افغانستان و اعضای هیئت گفتوگوکننده آن
نباید ،سعی کنند برنامه سیاسیسازی طالبان را تقویت
کنند؛ زیرا این کنش ،بیکموکاست بر ضد متامی
ارزشهای دموکراتیک مردم افغانستان است .سیاسی
شدن این گروه ،در نخستین گام آنها را از جنایتهای
مرتکب شدهشان تربئه کرده و مانع به کیفر رسیدن رهربان
و اعضای آنها میشود.
از سوی دیگر ،سیاسی شدن گروه طالبان ،تا کنون نیز
توانسته چهرهی خشن اعضای آن را پاک کرده و از آنان
گروه برحقی بسازد که گویا پیش از هرگونه بازخواست و
کیفری ،سازش با آنان اولویت دارد .در حالی که نزد مردم
واقعی افغانستان؛ آنانی که نفعی از گفتوگوهای مربوط
به آن منیبرند ،تنها چیزی که اهمیت دارد؛ برپایی عدالت
و به سزا رسیدن جنایتکاران طالب است.
حکومت نباید با دامن زدن به این بحث ،برای تربئهشدن
طالبان از اعامل تروریستیشان کمک کرده و قربانیان ما
را نادیده بگیرد .در صورت چنین کوششی ،هویت مردمیِ
ناقصی که تا حال باقی مانده نیز از بین خواهد رفت و
مردم افغانستان هرگز این نقش ضد مردمی را فراموش
نخواهند کرد.

آیا ماندن ناتو در افغانستان
طالبان بیشتری را به میدان جنگ میکشاند؟
عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر

همزمان با اینکه وزارت خارجهی ایاالتمتحدهی
امریکا ،میگوید که در میانهی بازنگری توافقنامهی
دوحه قرار دارد ،گزارشهایی از دوحه میرساند که
رییسان دو هیئت گفتوگوکننده ،پس از  36روز
باهم دیدار و گفتوگو کردند.
محمدنعیم وردک ،سخنگوی دفرت سیاسی طالبان
در قطر ،میگوید که هیئتهای دو طرف بر دوام
کارگروههای کاری روی آجندای گفتوگوها تأکید
کردند.
این در حالی است که دور دوم گفتوگوهای صلح
افغانستان دستکم  40روز پیش ،پسازآن متوقف
شد که کاخ سفید اعالم کرد ،توافقنامهی دوحه که
در  29فربوری میان امریکا و طالبان امضا شده بود
را دوباره بازنگری میکند.
اخیرا ً ،آنتونی بلینکین ،وزیر خارجه امریکا ،در
مصاحبهای با بیبیسی فارسی ،گفته است که آنها
در میانه بازنگری سیاست امریکا در مورد افغانستان،
بهویژه بازنگری توافقنامهی دوحه قرار دارند.
امریکا هنوز تأکید دارد که طالبان دست از همکاری
با شبکه القاعده و سایر گروههای تروریستی بردارد.
این در حالی است که در گزارشهای متعددی
آمده است که گروه طالبان هنوز با القاعده روابط
تنگاتنگی دارد .آقای بلینکین میگوید« :ما ادامهی
پشتیبانی طالبان از القاعده را سخت زیر بررسی
داریم».
پسازآن که رییسجمهور جدید امریکا خواست
توافقنامهی صلح دوحه را دوباره بازنگری کند،
متایل گروه طالبان به ادامهی گفتوگوهای صلح کم
شده و میز گفتوگوها را بهقصد سفر به کشورهای
منطقه و جهان ترک کردند.
ذبیحالله مجاهد ،سخنگوی طالبان ،به روزنامهی
صبح کابل میگوید که هرچند روند فعلی صلح در
حال حارض با فراز و نشیبی مواجه شده است؛ اما
بهزودی این روند از رس گرفته میشود.
آقای مجاهد افزود که سفرهای اعضای هیئت
گفتوگوکنندهی طالبان بهمنظور تقویت روند
گفتوگوهای فعلی انجام شده تا از ایجاد موانع و
دسیسهها جلوگیری شود« .در عموم ما به جریان و
روند مذاکرات متعهد هستیم .بهپیش خواهیم رفت.
اکنونکه کمی فراز نشیب وجود دارد ،به خاطری
که برخی از اعضای هیئت ما سفرهایی داشتند که
به دلیل رشایط کرونا در آن کشورها ماندند ،دوباره
رشایط عادی میشود».
از آنجایی که گفتوگوها در قطر متوقف بود ،چند
روز پیش شامری از اعضای هیئت گفتوگوکنندهی
دولت نیز به کابل برگشتند .رسول طالب ،یکی از
اعضای هیئت ،روز سهشنبه ( 5حوت) ،در نشستی
که در وزارت دولت در امور صلح برگزار شده بود ،به
مواردی اشاره کرد که باعث ایجاد مشکل در روند
کنونی شده است .او تأکید کرد که در حال حارض،
طالبان چهرهی یک گروه ایدیولوژیک نظامی را به
خود گرفته؛ اما باید به گروه سیاسی تغییر کند تا
در نظام و حکومت آیندهی افغانستان نقش داشته
باشد« .این تغییر ،کار دشواری است و یکی از

درحالیکه دو ماه و چند روز به خروج
نیروهای خارجی به شمول ناتو از
افغانستان باقی مانده ،دبیر کل ناتو
بار دیگر تأکید کرده که هنوز خیلی
زود است که در مورد خروج از این
کشور تصمیم گرفته شود.
ینس استولتنبرگ ،در مصاحبه با
شبکهی خبری سیانان ،گفته است
که خروج زودهنگام نیروهای ناتو
از افغانستان ،تمام دستآوردهای
حاصل شده در سالهای گذشته را
نابود خواهد کرد.
مشکالت روند صلح نیز همین است».
به باور این عضو هیئت گفتوگوکننده ،گروهی
که بیش از بیست سال با دیدگاههای ایدیولوژیک
جنگ کرده ،بهسادگی قابلتغییر نیست و به زمان
نیاز دارد.
این در حالی است که بر اساس تازهترین گزارش
دفرت منایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان
(یوناما) ،همین اکنون ،طالبان مسئول  46درصد
تلفات غیرنظامیان در افغانستاناند .این نهاد روز
گذشته (سهشنبه 5 ،حوت) ،در گزارشی گفته
است که همزمان با آغاز گفتوگوهای صلح ،تلفات
غیرنظامیان در افغانستان افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش ،در سال گذشتهی میالدی،
 ۳۰۳۵غیرنظامی در کشور جان باختهاند و ۵۷۸۵
نفر دیگر زخمی شدهاند .هرچند یوناما در این
گزارش خود ،گفته است که تلفات غیرنظامیان
نسبت به یک سال قبل آن 15 ،درصد کاهش یافته؛
اما این شامر پایین تلفات تا اندازهای بنا بر برخی
تاکتیکها در سه ماه آخر سال افزایش داشته است.
همینگونه ،دیربا الینز ،منایندهی ویژهی سازمان
ملل متحد در افغانستان ،گفته است که هرچند
سال  ۲۰۲۰میالدی میتوانست سال صلح در
افغانستان باشد؛ اما هزاران غیرنظامی افغان به
دلیل درگیریها کشته و زخمی شدند.
بانو الینز ،تأکید کرده که بهرتین راه برای محافظت
از شهروندان افغانستان ،برقراری آتشبس
برشدوستانه است؛ چیزی که طالبان همواره آن رد

از آنجایی که گفتوگوها در قطر
متوقف بود ،چند روز �پیش شماری
از اعضای هیئت گفتوگو�کنندهی
دولت نیز به کابل برگشتند .رسول
طالب ،یکی از اعضای هیئت ،روز
سهشنبه ( 5حوت) ،در نشستی که
در وزارت دولت در امور صلح برگزار
شده بود ،به مواردی اشاره کرد که
باعث ایجاد مشکل در روند �کنونی
شده است.

کرده و گفتهاند که پس از به دست آمدن توافق با
دولت افغانستان در مورد آتشبس موافقت خواهد
شد.
وزارت دفاع افغانستان اعالم کرده که در سال
روان خورشیدی ،حمالت طالبان بر کالنشهرهای
افغانستان افزایش یافته است .شاهمحمود میاخیل،
رسپرست این وزارت ،روز سهشنبه ( 5حوت) ،در
نشست حسابدهی دولت به ملت ،گفت که در این
سال ،طالبان بر  7والیت و  132ولسوالی حمالت
تهاجمی داشتند که از سوی نیروهای امنیتی و
دفاعی کشور دفع شده است.
آقای میاخیل افزود که درنتیجهی عملیات هوایی
و زمینی نیروهای ارتش در سال روان 18 ،هزار و
 288نفر از افراد طالبان کشته 10 ،هزار و 296
نفر زخمی و  2هزار و  259نفر دیگر نیز بازداشت
شده است.
پیشازاین وزارت دفاع گفته بود که همهروزه طالبان
بر بیش از  20والیت حمله میکنند.
نگرانی ناتو از افزایش خشونتها و خروج
زودهنگام
درحالیکه دو ماه و چند روز به خروج نیروهای
خارجی به شمول ناتو از افغانستان باقی مانده ،دبیر
کل ناتو بار دیگر تأکید کرده که هنوز خیلی زود
است که در مورد خروج از این کشور تصمیم گرفته
شود.
ینس استولتنربگ ،در مصاحبه با شبکهی خربی
سیانان ،گفته است که خروج زودهنگام نیروهای
ناتو از افغانستان ،متام دستآوردهای حاصل شده
در سالهای گذشته را نابود خواهد کرد.
آقای استولتربگ ،گفته است« :ما در ناتو به این
جمعبندی رسیدهایم که هنوز خیلی زود است که در
این مورد تصمیم نهایی را بگیریم که آیا پس از اول
ماه می ،از افغانستان خارج شویم یا در این کشور
باقی مبانیم .کاری که ما انجام خواهیم داد ،این
است که همچنان در جایگاه متحد ،به رایزنی فرشده
ادامه دهیم».
او ضمن اینکه گفته است ،روند صلح افغانستان به
مرحلهی دشوار و شکننده رسیده؛ اما با این حال
تأکید کرده که ناتو از این روند ،حامیت میکند تا
یک توافق کلی برای پایان جنگ در این کشور به
دست آید.
به گفتهی او ،تصمیم در مورد خروج از افغانستان
بسیار دشوار است؛ زیرا در صورتی که بیرون شوند،
خطر اینکه افغانستان بار دیگر به مکان امن برای
تروریستان مبدل شود و دستآوردهای  19سال
گذشته شهروندان از دست برود ،زیاد است و از
سویی هم اگر مبانند ،ممکن خشونتها علیه ناتو و
شهروندان افغانستان افزایش یابد.
با اینهمه ،رییسجمهور غنی گفته است که تصمیم
ناتو مبنی بر اینکه «تصمیم نهایی» را در مورد خروج
از افغانستان نگرفته ،نشان میدهد که این موضع
ناتو ،فرصت تازهای برای همه طرفهای درگیر ایجاد
میکند تا بدانند که استفاده از زور راهحل نیست.
آقای غنی دو روز پیش در مصاحبه با بیبیسی
فارسی گفت که حضور شامر نیروهای خارجی،
بسته به میزان شدت جنگ در افغانستان است.
«رشایط امیدوارکننده است؛ نه مأیوسکننده! اینجا
ویتنام نیست و دولت نیز در حال سقوط نیست».
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د کندهار د  ۵۰۰۰قراردادي ښوونکو تشکیل لغوه شوی دی
نجیب مایار
گزارشگر

کندهار کې لسګونو قراردادي ښوونکو له هغه وروسته
دندې پرییښې چې معاشونه یې ورنه کړل شول .په
کندهار کې هرکال د نوي ښوونیزکال په پیلېدو رسه
زرګونه د اړتیا وړ ښوونکي په قراردادي ډول استخدامېدل
چې د رسمي ښوونکو ترڅنګ به یې د کال ترپایه په
ښوونځیو کې تدریس کاوه .خو سږکال دا بهیر درېدلی
دی.
په کندهار کې یو شمېر ښوونکي چې د نوي ښوونیزکال
په پیلېدو رسه یې په ښوونځیو کې تدریس پيل کړی و
اوس له پینځو میاشتو وروسته دغه کار ته نه حارضیږي.
دوی وایي د پوهنې ریاست د ښوونیزکال په پيل کې
وررسه ژمنه کړې وه چې دوی ته به د تدریس په بدل کې
«حق الزحمه» ورکول کیږي ،خو اوس چې څو میاشتې
تېرېږي ورته ویل شوي چې دا تشکیل د وزارت له خوا نه
دی منظور شوی او سږکال قرادادي ښوونکي نه لري.
فرزاد چې په کندهار کې په یوه ښوونځي کې ښوونکی و
صبح کابل ورځپاڼې ته وویل :د نوي ښوونیزکال له پيل
څخه را په دېخوا یې د کندهار ښار په یوه ښوونځي کې
تدریس پیل کړی ،څو میاشتې تیرې شوې ،خو معاش
یې نه دی ورکړی.
فرزاد وایي «:معارف ریاست مخکې ویل چې تشکیل
منظوریږي ،لیستونه یې هم نیويل وو ،خو وروسته یې
بیا وویل چې د وزارت له خوا دا تشکیل نه دی منظور
شوی».
هغه وایي د قناعت وړځواب یې نه دی ترالسه کړی ،نو
ځکه یې تدریس هم پریښی او لسګونه داسې کسان دي
چې په ښوونځیو کې یې تدریس کاوه  ،خو د معاش د
نشتوايل له امله یې دندې خويش کړي دي.
خلیل الرحامن د کندهارښار د یوه بل ښوونځي ښوونکی
دی چې وایي پینځه میاشتي کیږي تدریس کوي ،خو
معاش نشته.
هغه وایي «:حق الزحمه یې تراوسه نه ده راکړې،
نورمعاش خو نلرو .اول نظارتیانو هم د حق الزحمه
ښوونکو لیستونه نیويل وو او ورته ویل کېدل چې ښایي
لیست یې منظوريش ،خو اوس وایي چې دا تشکیل نه
منظوریږي »
د کندهارد پوهنې ریاست هم دا مني چې په نوي
ښوونیزکال کې په دغه والیت کې قراردادي ښوونکو ته
معاش نه دی ورکړل شوی.
د کندهارد پوهنې ریاست ویاند نظرمحمد صمیمي صبح
کابل ورځپاڼې ته وویل :د نوي ښوونیزکال په پیلېدو رسه
یې د پوهنې له وزارت رسه دا ستونزه رشیکه کړه چې
ښوونکو تشکیل لږ دی او قراردادي ښوونکو ته د نورو
کلونو په شان اړتیا لري ،خو وزارت په ځواب کې ورته
ویيل چې د ولسمرش د حکم له مخې سږکال قراردادي

ښوونکي نه استخدامیږي او دا پرېکړه یوازې په کندهار
کې نه بلکې په ټول افغانستان کې تطبیقیږي او عمومي
پرېکړه ده.
هغه وایي د وزارت له دې ځواب وروسته د پوهنې ریاست
په کندهار کې له ځوانانو ،مدين ټولنو ،خربیاالنو او نورو
رسه مشوريت ناسته را وبلله او په دې برخه کې یې د دوی
څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه چې په داوطلبانه ډول په
دې برخه کې له دوی رسه همکاري وکړي.
د کندهارد پوهنې ریاست ویاند وایي یو شمېرځوانان
چمتو شول چې د خپلې استوګنې او یا کار سیمې ته
نېژدې په ښوونځیو کې څو ساعتونه وړیا تدریس پرغاړه
واخيل ،خو دوی ته معاش او یا حق الزحمه نه ورکول
کیږي ،بلکې د خپل احساس له مخې دې همکارۍ ته
چمتو شوي دي.
د هغه په وینا له شپږو میاشتو را په دېخوا یو شمېر
ځوانان چمتو شوي چې د کندهار په یو شمېر ښوونځیو

بهیر نا امنیو او روانو جګړو ځپلی دی .له دې امله په
ځینو ولسوالیو کې الهم لسګونه ښوونځي تړيل او زرګونه
هغه ماشومان له زده کړې بې برخې دي چې ښوونځي
ته د تګ عمر یې بشپړکړی او په رشایطو برابر دي.
پر نا امنیو او نورو ستونزو رسبېره د مسلکي ښوونکو
کموايل او یا نشتوالی یې بله ستونزه ده چې حتی د
کندهار په ښارکې ښوونځي وررسه الس او ګرېوان دي.
د کندهار د پوهنې ریاست مسوولین وایي هغه رسمي
تشکیل چې د پوهنې وزارت له خوا کندهار ته ورکړل
شوی کفایت نه کوي او هرکال به دغه ریاست زرګونه نور
ښوونکي په قراردادي ډول استخدامول او په ښوونځیو
کې به یې ګومارل.
د کندهارد پوهنې ریاست د مالوماتو له مخې په کندهار
کې هرکال په رسمي ښوونکو رسبېره  ۵۰۰۰ښوونکي
د قرادادي ښوونکو په توګه استخدامېدل او د پوهنې
وزارت له خوا به ورته تشکیل ورکول کېده ،خو په روان

کې چې هلته ښوونکو ته جدي اړتیا وه وړیا تدریس
وکړي.
د کندهار د پوهنې ریاست ویاند نظرمحمد صمیمي
وایي «:دوی په وړیا توګه د څو ساعتونو تدریس پرغاړه
اخیستی دی ،خو ورته ویيل مودي چې که د قراردادي
ښوونکو تشکیل بیا د تېرو کلونو په شان تایید شو او یا
ښوونکو ته د حق الزحمې ورکول بیا پيل شول ،نو د
کندهار د پوهنې ریاست به هغو کسانو ته لومړیتوب
ورکړي چې مخکې له مخکې یې په ښوونځیو کې
تدریس پيل کړی وي» .
په کندهار کې له تیرو څو کلونو را په دېخوا د پوهنې

ښوونیزکال کې دا تشکیل نه دی منظور شوی.
د کندهارد پوهنې ریاست ویاند وایي «:دا یوه جدي
ستونزه ده هرښوونکی چې مخکې یې په اونۍ کې په
ښوونځي کې ټول  ۲۵دريس ساعتونه تدریس کاوه اوس
 ۳۵ساعتونه ورکړل شوي ،د ښوونکو د کموايل ستونزې
د حل په موخه د ښوونځیو مدیرانو ،رسښوونکو او حتی
اجرایي مدیرانو ته هم دريس ساعتونه ورکړل شوي او د
خپلو کارونو ترڅنګ تدریس هم کوي ،څو دا ستونزه حل
يش».
صمیمي وایي په کندهار کې هر ښوونځي چې پخوا یې
ټول اتیا ښوونکي لرل سږکال یوازې هامغه رسمي د
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تشکیل لس ښوونکي لري ،ځکه د حق الزحمې په بدل
کې استخدام شوي ښوونکي سږکال نشته.
په کندهار کې تردې وړاندې حتی د پوهنې وزارت له
خوا ورکړل شوی د ښوونکو رسمي تشکیل ځینې بستونه
هم تش وو او ښوونکي نه وو استخدام شوي ،خو اوس
د ستونزې د حل په موخه د اداري اصالحاتو ملکي
خدمتونو د خپلواک کمیسیون له خوا له داوطلبانو
ازموینه واخیستل شوه او تر  ۱۰۰۰پورې ښوونکي چې
په ازموینه کې بریايل شوي وو ګومارل شوي ،خو دا هم د
ښوونکو د کموايل ستونزه په بشپړ ډول نه حلوي.
د کندهـار د پوهنـې ریاسـت ویانـد نظرمحمـد صمیمـي
وایـي «:د اداری اصالحاتـو او ملکي خدمتونو کمیسـیون
پـه روان کال کـې  ۱۰۰۰ښـوونکي اسـتخدام کـړي ،خو
پـه هېـڅ صـورت پـه کندهـار کـې د ښـوونکو د کمـوايل
سـتونزه نيش حلـوالی».
د افغانسـتان د پوهنـې وزارت وایـي پـه  ۱۳۹۹ښـوونیز
کال کـې دغـه وزارت قـراردادي ښـوونکي نـه لـرل او پـه
هېـڅ ځـای کـې دا ډول قـرارداد نـه دی شـوی .د پوهنې
وزارت ویانـدې نجیبـې آریـن صبـح کابـل ورځپاڼـې تـه
وویـل پـه کندهار او نـورو والیتونو کې د تېرښـوونیزکال د
قـراردادي ښـوونکو معاشـونه ورکـړل شـوي دي.
آریـن وایـي «:پـه  ۱۳۹۹کال کـې قـراردادي ښـوونکي
نـه دي اسـتخدام شـوي ،نـه وررسه قـرارداد شـوی ،پـه
کندهـار کـې مـو هـم دا ډول ښـوونکي نـه لـرل چـې
قـرارداد نـه وي ،نـو معـاش هـم نشـته».
پـه کندهـار کـې اوس د رسـمي ښـوونکو شـمېر ۳۵۶۸
کسـانو تـه رسـیږي چـې پـه ښـوونځیو کې تدریـس کوي
چـې لـه دې ډلـې یـې  ۱۰۲۸یـې ښـځې دي.
د کندهـار د پوهنـې ریاسـت د مالوماتـو لـه مخـې دا
تشـکیل د دوی اړتیـاوو تـه پـه پـام کايف نـه دی او نـورو
والیتونـو تـه پـه پـام د دغـه والیـت د ښـوونکو تشـکیل لږ
دی.
کـه څـه هـم پـه تېرښـوونیز کال کـې د کندهـار لـه پـاره
 ۲۱۰۰بسـته تشـکیل منظورشـوی چـې د اسـتخدام
چـارې یـې روانـې دي ،خـو د کندهـار د پوهنې ریاسـت
وایـي ال روښـانه نـه ده چې له دې څخه به څومره کسـان
پـه دنـدو وګومـارل يش ،ځکـه الهـم تدریيس بهیـر ته دا
کسـان نـه دی شـامل شـوي.
د کندهـار پـه مرکـز او ولسـوالیو کې ټول  ۴۸۸ښـوونځي
موجـود دي چـې لـه دې ډلـې یې  ۳۵۱فعـال دي او زده
کوونکـي پـه کـې زده کـړه کـوي ،خـو  ۱۳۷نـور یـې د نـا
امنـۍ پـه شـمول د بېالبیلـو الملونـو له امله تـړيل دي.
د کندهـار د پوهنـې ریاسـت ویانـد نظرمحمـد صمیمـي
وایـي کـه دا تـړيل ښـوونځي فعـال يش ،نـو  ۷۰زرو
ماشـومانو تـه بـه د زده کـړې زمینـه برابـره يش.
د کرونـا ویـروس د خپرېـدو د ډېروايل لـه ګواښ رسه رسه
پـه کندهـار کـې نـوی ښـوونیزکال څـو میاشـتې مخکـې
پيـل شـوی چـې د مسـوولینو پـه وینـا تـر  ۲۵۰۰۰نـوي
ماشـومان یې ښـوونځیو تـه جذب کړي چې لـه دې ډلې
یـې  ۹۰۰۰نجونـې دي.

بیان افکار بدوی در سایهی دموکراسى
حلیمه دیبا

خطبهی مناز جمعه در آغازین روز از آخرین ماه
سال  1399با سخنان بیرشمانهای از مولوی
مجیبالرحامن انصاری ،حساسیتهایی را در جامعه
برانگیخت .این چندمین باری است که سخنان مال
انصاری رسخط خربهای افغانستان شده است .او
مدام تالش کرده با ابرازنظرهای جنجالی بر رس زبانها
بیافتد.
اینبار اما او پا را فراتر گذاشته و به متام کسانی که
به هر نحوی از نظام جانبداری میکنند ،به شمول
کارگزاران ملکی و نظامی را مرتکب جنایت و گناه
کبیره دانسته است .این اظهارات در حالی بیان
میشود که همهروزه نیروهای دفاعی و امنیتی برای
برپایی صلح و امنیت در این خاک تالش میکنند.
توهین به نیروهای امنیتی و نفی آنها خالف قانون
اساسی کشور است .نیروهایی که در جبهههای
دفاع از ارزشها و ناموس کشور جانهای شیرین
خود را فدا کرده و در رشایط کنونی تنها کسانی که
از مردم در برابر دهشتافکنی و ددمنشی و توحش
دفاع میکنند ،هامنهاییاند که در سایه حضورشان
مولوی انصاری با خیال آسوده سخرنانی میکند و

آنها را ازجمله یهود و نصارا و ظامل میخواند.
اگر به گذشتهی سخرنانیها و اظهارنظرهای
مجیبالرحامن انصاری نگاهی بیاندازیم ،بیشرت از
اینکه او یک طلبه فاضل و یا عامل عامل باشد ،به
طلبهای پوپولیست میماند که افزون بر عوامگرایی،
جریانهای عوامگرایانه را با منظور و آرمانی مشخص
هدایت میکند .هنگامی که اظهارنظرهای او درباره
اینکه شیعهها از بدنه حکومت جدا شوند ،عمالً
کتلهی عظیمی از مردم افغانستان را مورد هدف قرار
داد که برخی از آنها همشهریان خودش در هرات
بودند .او باری حضور زنان را در اجتامع به دیده
حقارت دید و آنها را به خانهنشینی توصیه کرد.
مولوی انصاری دیدگاههای رشمآور بسیاری را تا کنون
مطرح کرده که هیچکدام از سوی دستگاههای عدلی و
قضایی پیگری نشده است .دید تنگنظرانه او که متام
امکانات را برای بخشی از اجتامع میخواهد و بقیه
را طفیلی میپندارد ،در گذشتههای دور بارها تکرار
شده که نتیجهای غیر از رسنگونی نظامهای خودکامه
نداشته را تداعی میکند؛ دیکتاتورهایی که هرازگاهی
در بین جامعه میدرخشند و بعد از مدتی قضاوت و
حکمیت عقلهای سلیم آنها را رسنگون میکند.
مالی مسجد گازرگاه هرات ،در بخشی از تیوری
تأمین امنیت خود ،حذف شیعیان را از بدنه حکومت
پیشرشط اصلی آمدن امنیت در افغانستان میداند.

مالی مسجد گازرگاه هرات ،در بخشی
از تیوری تأمین امنیت خود ،حذف
شیعیان را از بدنه حکومت �پیششرط
اصلی آمدن امنیت در افغانستان
میداند.
همهروزه اقشار مختلف جامعه به شمول زنان ،کودکان،
مردان و همه موردحمله گروههای هراسافکن
قرار میگیرند و در معامله کثیف قدرت افغانستان
همهی اقوام و اقشار جامعه مترضر میشوند و
جانهای شیرینشان را از دست میدهند؛ اما ذهن
سطحینگری که پشت این سخنان پنهان شده با هر
وزش نسیم همراهان معلومالحالی را به دنبال خود
میکشاند .بدون شک همراهی با باد نتیجهای جز
رسگردانی ندارد.
شوربختانه ،برخوردی که باید ،با این سخنان مالی
مسجد گازرگاه صورت نگرفت و به چند بیانیه در
مطبوعات چاپی ،رسانههای تصویری و مجلس
منایندگان به آن بسنده و رسپوش گذاشته شد.
سخنان والی هرات نشانههایی از بهکارگیری فرهنگ
معافیت در افغانستان را نشان میدهد که با وجود
داشنت ثبوت و محرز بودن جرم در مقابل مجرمین،
سکوت اختیار کردهاند و مالحظات سیاسی و قومیتی

را بر اجرای قانون مقدم دانستهاند.
حساسیتی که از طرف والی هرات ،امنیت ملی و دیگر
ارگانهای امنیتی درباره سخنان تازه مولوی انصاری
بیان شده است اگر بهصورت دقیق موردبررسی قرار
گیرد ،میتواند نقطه عطفی در ختم فرهنگ معافیت
و پذیرش مسئولیت سخنانی که از هر جایگاهی زده
میشود ،باشد.
سخنان مجیبالرحامن انصاری چراغ سبزی برای
متویلکنندگان تروریسم منطقهای که مرکز توجه آن
افغانستان است ،بود .او با پروژههای کوتاهمدتش
گروههای تروریستی را بهطرف خود معطوف میدارد
که در جریان فعالیتها و نظرات همسویانهاش با آنها
قرار گیرند و بخشی از هزینههای جنگ را بهطرف او
هدایت کنند .مال انصاری ،منطقه گازرگاه را که زمانی
مهد تصوف و اسالم معتدل و زادگاه اولیای پاک خدا
بود ،به منطقه خودمختاری تبدیل کرده که حتا اوامر
حکومت مرکزی را میتواند در آنجا به چالش بکشد و
احکام موردنظر خود را به نام اسالم پیاده کند.
هرات بهعنوان مکانی که اندیشه معتدل اسالم را به
شبهقاره هند و ماوراءالنهر صادر کرد ،شهرت جهانی
دارد .ازاینرو ،هرات کعبه آمال عارفان و سالکان است.
حیف است که افکار بدوی و زشتی مانند سخنان
مولوی انصاری اعتبار و حیثیت هرات و هراتیان عزیز
را خدشهدار کند.

4

سالدوم شماره 326

چهارشنبه 6حوت 1399

گزارش

www.subhekabul.com

کاهش بارندگی و افزایش ناداری؛
مجیب ارژنگ

ادامهی کمبود
بارندگی از امسال
به سال �پیش
رو ،میتواند سال
خشکتری را برای
افغانستان رقم
بزند؛ چیزی که
باعث میشود،
ذخیرهی آبی کوهها
و سرچشمههای
کشور کاهش
یافته و آب کمتری
به زمینهای
کشاورزی برسد.
از سویی هم
کاهش بارندگی
باعث میشود که
تولید فرآوردههای
للمی که به گونهی
مستقیم از آب
باران تغذیه
می�کند نیز کاهش
�پیدا �کند.

به اساس
گزارش سازمان
بنی المللی
حمایت از
کودکان –که در 30
جدی سال روان
نشر شد18.4 -
میلیون شهروند
افغانستان
نیازمند
کمکهای جدی
بشردوستانه
در سال 2021
شناسایی شده
است که از این
میان  9.7میلیون
آن کودک است.

سال روان بهدلیل کاهش بارندگی ،سال
سختی برای شامر فراوانی از دهقانان
و روستانشینان افغانستان بود .ریاست
هواشناسی افغانستان ،میگوید که در
سال روان ،بارش برف و باران در مقایسه
با سال گذشته  -1398-در رسارس کشور
 35درصد کاهش داشته است.
کاهش بارندگی در افغانستان که
کشوری زراعتی است ،باعث میشود
که برداشت فرآوردههای کشاورزی نیز
کاهش یابد و دهقانان برای برآوردن
نیازهایشان با سختی روبهرو شود.
هرچند وزارت زراعت تا هنوز مشخص
نکرده که در تولید فرآوردههای کشاورزی
در سال روان چه اندازه کاهش آمده است؛
اما کمبود بارش برف و باران ،کشتوکار
در بیشرت والیتهای افغانستان را متأثر
کرده است .اکرب رستمی ،سخنگوی
وزارت زراعت و مالداری ،میگوید که
پس از پایان بررسیهای سال روان،
روشن میشود که چه اندازه در فرآوردههای کشاورزی کشور
در این سال  -1399-کاهش آمده است.
از روی سنتی بودن کشاورزی در افغانستان ،کاهش
بارندگی ،تأثیر مستقیمی روی میزان فرآوردههای کشاورزی،
بهویژه فرآوردههای للمی دارد.
پس از نزدیک به یک سال کاهش برف و باران ،ریاست
هواشناسی افغانستان ،پیشبینی کرده است که در سه ماه
نخست سال پیش رو  -1400-نیز در مقایسه با سالهای
دیگر ،افغانستان بارندگی کمی دارد.
محمدنسیم مرادی ،آمر تدارکات ریاست هواشناسی
افغانستان ،میگوید« :پیشبینیهای این اداره در سه
ماه نخست سال پیش روی خورشیدی – حمل ،ثور ،جوزا-
بارندگیهای کمتری را نشان میدهد».
ادامهی کمبود بارندگی از امسال به سال پیش رو ،میتواند
سال خشکتری را برای افغانستان رقم بزند؛ چیزی که باعث
میشود ،ذخیرهی آبی کوهها و رسچشمههای کشور کاهش
یافته و آب کمرتی به زمینهای کشاورزی برسد .از سویی
هم کاهش بارندگی باعث میشود که تولید فرآوردههای
للمی که به گونهی مستقیم از آب باران تغذیه میکند نیز
کاهش پیدا کند.
آقای رستمی میگوید« :کاهش میزان بارش برف و باران در
سال روان و در صورت تداوم برای سال  1400تأثیر مستقیم
روی سکتور زراعت ،بهخصوص گندم للمی و مالداری
خواهد داشت».
بر بنیاد گفتههای آقای رستمی ،بر اثر خشکسالی در سال
پیش رو ،میزان تولید گندم للمی در مقایسه با سالهای
گذشته کاهش خواهد یافت و همینگونه ممکن است،
علفچرها در شامری از والیتهای کشور با کاهش آب
روبهرو شود و بخشکد .خشکیدن علفچرها باعث میشود
که مالداران افغانستان ،برای تأمین خوراک و علوفهی
حیوانیشان به مشکل بخورند.
با اینکه بخشهای مختلف افغانستان از لحاظ بافت
جغرافیایی و آبوهوایی از هم تفاوت میکند؛ اما مشخص
نیست در خشکسالی سال پیش رو کدام والیتها بیشرت
آسیبپذیر است .وزارت زراعت بدون مشخص کردن
والیتهای آسیبپذیر ،میگوید که خشکسالی سال پیش
رو ،بیشرت روی کاشت گندم للمی و مالداری در کشور تأثیر
منفی خواهد گذاشت.
آقای رستمی میگوید که در سال پیش رو ،برداشت گندم
للمی در  482ولسوالی در یازده والیت کاهش خواهد یافت
و همینگونه علفچرها و چمنزارها در  30والیت کشور ،با
خشکی روبهرو خواهد شد.
از دیرباز به اینسو ،شامر زیادی از کشاورزان در افغانستان،
بهویژه در والیتهایی که بارندگی بهاری بیشرتی دارد،
گندم للمی میکارند که سهم باارزشی در تولید گندم
در افغانستان دارد .از سویی هم به دلیل نیاز کم به

وقتگذاشنت و زحمت کم ،گندم للمی ارزش زیادی برای
کشاورزان دارد و ساالنه در هزاران هکتار زمین در والیتهای
مختلف کشور ،کاشت و برداشت میشود.
به اساس آمار وزارت زراعت و مالداری ،در سال ،1399
سهم گندم للمی در کشاورزی افغانستان یکمیلیون
مرتیک تن و سهم گندم آبی نیز  4.1میلیون مرتیک تن
بوده است.
بخش زیادی از نیروی کاری فعال کشور ،درگیر کشاورزی
است و از این راه زندگی خود و خانوادهشان را تأمین
میکند.
رستمی میگوید که  56درصد شهروندان مشغول کار
کشاورزیاند و درصدی کمی هم با مالداری زندگیشان
را میگذرانند .این در حالی است که به اساس آمار وزارت
اقتصاد ،تنها  54.5درصد نیروی کاری فعال افغانستان
مشغول کشاورزی است.
به اساس بررسیهای وزارت اقتصاد که یک ماه پیش با
رسانهها رشیک شد ،افغانستان  16میلیون شهروند دارای
رشایط کار دارد که از این میان ،تنها  6میلیون آن کار
میکند و ده میلیون دیگر بیکار است.
به اساس آمار این دو نهاد ،نزدیک به سه میلیون شهروند
افغانستان درگیر کشاورزی است و به گونهی مستقیم از
خشکسالی آسیبپذیر.
کشاورزی در افغانستان به دلیل توسعهنیافتگی ،هنوز هم
نقش مهمی در تأمین زندگی شهروندان دارد.
در کنار سکتورهای صنعت و رسمایهگذاریهای تجاری،
کشاورزی بخشی مهمی از تولید ناخالص ملی کشور را
تشکیل میدهد .به اساس آمار بانک جهانی ،در سال
 ،2020سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی افغانستان،
 6درصد بوده است.
افغانستان در حالی برای سال دوم قرار است خشکسالی
را به تجربه بگیرد که در سال روان ،با رشد منفی اقتصادی
و افزایش میزان فقر روبهرو بوده است.
همهگیری ویروس کرونا در سال روان و محدودیتهای
ناشی از آن ،باعث شد که میزان فعالیتهای اقتصادی در
کشور پایین آمده و میزان فقر افزایش یابد.
کریمه حامد فارابی ،وزیر اقتصاد افغانستان در  5دلو سال

روان که در برنامهی حسابدهی دولت به ملت حرف میزد،
گفت که در سال  ،2020میزان فقر در شهرهای کشور 4
درصد و همینگونه در میان کوچیهای کشور نیز  3درصد
افزایش یافته است.
کاهش بارندگی در سال پیش رو و ادامهی خشکسالی
میتواند در سال  1400دهقانان را با وضعیت بدتری روبهرو
کرده و همینگونه رشد اقتصادی کشور را کندتر کند؛ اما
درنهایت ،خشکسالی به دلیل پایین آوردن میزان تولید
فرآوردههای کشاورزی –آبی و للمی -به دهقانان و مالداران
بیشرت از دیگران زیان وارد میکند.
رستمی میگوید؛ مالدارانی که در سال پیش رو به دلیل
کمبود علف و خوراک برای حیوانهایشان با مشکل روبهرو
میشوند را زیر پوشش کمکی قرار خواهد داد« .ما روی
تدابیری برای سال  1400کار میکنیم که در جاهایی
که مالداران ما با کمبود علوفه و خوراکهی حیوانی روبهرو
میشوند ،علوفه و خوراکهی حیوانی تا حد امکان برایشان
توزیع شود».
برای رسیدگی به کشاورزانی که به دلیل خشکسالی
آسیبپذیر میشوند ،وزارت زراعت اما هنوز برنامهی
مشخصی روی دست ندارد.
این در حالی است که به اساس گزارش سازمان بیناملللی
حامیت از کودکان –که در  30جدی سال روان نرش شد-
 18.4میلیون شهروند افغانستان نیازمند کمکهای جدی
برشدوستانه در سال  2021شناسایی شده است که از این
میان  9.7میلیون آن کودک است.
اندکی پیشتر از این ،دفرت هامهنگی امور برشدوستانهی
سازمان ملل-اوچا-در گزارشی گفته بود که در سال 2021
میالدی ،شامر نیازمندان در افغانستان در مقایسه با چهار
سال پیش  -2017-شش برابر افزایش یافته است.
بـا توجـه بـه وضعیـت بـد اقتصـادی خانوارهـای افغانسـتان،
میـزان بلنـد بیـکاری و وابسـته بـودن نزدیـک بـه نیمـی از
نیـروی کار فعـال کشـور بـه کشـاورزی ،کاهـش بارندگی در
سـال پیـش رو ،میتوانـد فشـار زندگـی روی شـهروندان را
بیشتر کـرده و از سـویی هـم مانـع رشـد رسیـع اقتصـادی
کشـور شـده و نیـاز بـه کمکهـای برشدوسـتانه بـرای
شـهروندان را بیشتر کنـد.
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پس از ختم جنگ سرد ایالاتمتحده تنها قدرت
بزرگ جهان بدون رقیب باقی ماند .القاعده با خلق
حادثه  11سپتامبر  ۲۰۰۱نشان داد که یک گروه کوچک
از جنگجویان اسالمی ،رقیب بالقوه امریکا است.
ایالاتمتحده ،بهمنظور از میان برداشتن القاعده،
به افغانستان حمله کرد .حکومت طالبان را به خاطر
حمایتشان از القاعده سرنگون و با تدویر �کنفرانس
بن نظام تازهای در افغانستان ایجاد کرد.

قیساحمد قادری
استاددانشگاه

کاخ سفید در نخستین روزهای کاری بایدن اعالم کرد که
حکومت جدید ایاالتمتحده قصد دارد توافقنامهی صلح
ایاالتمتحده-طالبان را بازنگری کند تا مطمنئ شود که
طالبان تعهداتشان را که عبارت از «کاهش خشونتها
و قطع رابطه با گروههای تروریستی بوده» انجام دادهاند.
در همین راستا به تاریخ  ۲۳جنوری  ،۲۰۲۱جک
سالیوان ،مشاور امنیت ملی کاخ سفید در گفتوگویی
تلفونی با مشاور امنیت ملی افغانستان ،از بازنگری
موافقتنامه دوحه توسط حکومت بایدن خرب داد .بایدن،
رییسجمهوری ایاالتمتحده ،در نخستین دیدارش از
ت دفاع امریکا همچنان گفت که میتواند مسئلهی
وزار 
خروج نیروهای نظامی امریکا از افغانستان را در ماه می
سال جاری کنار بگذارد.
چرا باید موافقتنامه دوحه موردبازنگری قرار گیرد؟ در
این یادداشت با تبیین اسرتاتژی امریکا پس از ۲۰۰۱
در سه مرحله سعی منودیم ،به این پرسش پاسخ دهیم.
مرحله اول؛ دولتسازی و ملتسازی
پس از ختم جنگ رسد ایاالتمتحده تنها قدرت بزرگ
جهان بدون رقیب باقی ماند .القاعده با خلق حادثه
 11سپتامرب  ۲۰۰۱نشان داد که یک گروه کوچک
از جنگجویان اسالمی ،رقیب بالقوه امریکا است.
ایاالتمتحده ،بهمنظور از میان برداشنت القاعده ،به
افغانستان حمله کرد .حکومت طالبان را به خاطر
حامیتشان از القاعده رسنگون و با تدویر کنفرانس بن
نظام تازهای در افغانستان ایجاد کرد.
ناتو ،اتحادیه اروپا ،روسیه ،چین ایران و دیگر کشورهای
جهان بنا بر مالحظات اسرتاتژیک ،از حمله امریکا به
افغانستان حامیت کردند.
ایاالتمتحده برای مبارزه با تروریسم و برقراری
دموکراسی در افغانستان ،بیش از یک تریلیون دالر
مرصف و در حدود هزار رسباز خود را از دست داد ،پس از
یازده سال ،به تاریخ  ۲می  ،۲۰۱۱امریکا بنالدن رهرب و
بنیانگذار القاعده را به از میان برداشت.
در سال  ۲۰۰۱که امریکا به افغانستان لشکر کشید،
به دلیل جنگهای داخلی و حکومت طالبان ،متام
زیربناهای افغانستان نابود شده بود ،ارتش افغانستان
متشکل از گروهها و چریکیهای جهادیای بود که نه
آموزش مدرن نظامی دیده بودند و نه هم با فنآوریهای
پیرشفته نظامی آشنایی داشتند.
گفته میشود که حتا رییسجمهور کرزی دفرت منظم
و منسجمی برای کار خود نداشت .درنتیجه؛ حضور
ایاالتمتحده ،افغانستان را صاحب ارتشی بهروز و
حکومتی با دستگاه بوروکراتیک مغلق کرد.
تا سال  ،۲۰۱۴ایاالتمتحده مسئولیت دولتسازی و
ملتسازی را در افغانستان را بهدوش داشت و مستقیامً
در برابر طالبان و دیگر گروههای تروریستی در افغانستان
میجنگید .از  ۲۰۰۱تا  ،۲۰۱۴حکومت افغانستان نقش
حامیتی نیروهای خارجی را در مبارزه با تروریسم داشت.
در سال  ۲۰۱۴ایاالتمتحده قرارداد امنیتی دوجانبه
با کابل امضاء کرد که درنتیجه آن مسئولیت جنگ با
طالبان و گروههای تروریستی بهگونه مشرتک بین امریکا
و افغانستان تقسیم شد.
درنتیجه؛ اسرتاتژی مبارزه با تروریسم و استقرار
دموکراسی امریکا ،از سال  ۲۰۰۱بدینسو القاعده را
در منطقه زمینگیر کرد .حادثه  11سپتامرب در امریکا
و هیچ جای دیگری تکرار نشد .مردم افغانستان که
درنتیجه جنگهای داخلی و حکومت طالبان از رفنت
به مکتب و دانشگاهها محروم بودند و یا در کمپهای
مهاجرت در ایران و پاکستان به رس میبردند ،صاحب
مدارک دانشگاهی شدند .رسانهها فعال شد و درنتیجه
یک جامعه دموکراتیک و متکرث در افغانستان ایجاد شد.
مرحله دوم -مشارکت اسرتاتژیک
سال  ،۲۰۱۴نکته عطف در تاریخ افغانستان و منطقه
است ،در سال  ۲۰۱۴پس از بحران انتخاباتی ،به
وساطت امریکا در افغانستان حکومت وحدت ملی ایجاد
شد ،داعش در افغانستان ظهور منود و ایاالتمتحده با
امضاء قرارداد امنیتی با حکومت وحدت ملی مسئولیت
مبارزه با تروریسم را با افغانستان تقسیم کرد ،در این
قرارداد امریکا نقش خود را از مبارزه مستقیم با تروریسم
به مشورهدهی ،آموزش و حامیت از نیروهای امنیتی
افغان تقلیل داد.

در سال  ۲۰۱۶طالبان برای اولین بار شهر کندز را
تحت ترصف خود درآوردند و کشورهای روسیه و چین
نسبت به هر زمانی دیگر در افغانستان فعالتر شدند.
در سال  ۲۰۱۵ضمیر کابلوف مناینده ویژه پوتین برای
افغانستان تائید منود که روسیه به خاطر مبارزه با داعش
با طالبان ارتباط دارد ،روسیه ،چین و پاکستان پس از
سال  ۲۰۱۴چندین بار نشستهای سهجانبه بدون
حضور ایاالتمتحده و حکومت افغانستان برگزار کردند،
در دسامرب  ۲۰۱۶جیمز متیز فرمانده نیروهای خارجی
در افغانستان روسیه و ایران را متهم به کمک تسلیحاتی
و مرشوعیتدهی به طالبان منود.
در سال  ۲۰۱۹روسها یک قدر فراتر نهادند و برای اولین
بار نشستی را میان سیاسیون ناراضی حکومت وحدت
ملی و طالبان میزبانی کردند .روسها در کنار حامیت از
طالبان ،روابط خود با پاکستان که از آن بهعنوان حامی
اصلی طالبان یاد میشود بازنگری منودند ،در نوامرب
 ۲۰۱۴اولین موافقتنامه همکاریهای نظامی میان
روسیه و پاکستان امضاء شد ،در دسامرب  ۲۰۱۵روسیه
موافقت کرد که هواپیامیی اف ۳۵-به پاکستان بفروشد،
در دسامرب  ۲۰۱۶روسیه و پاکستان اولین رزمایش
مشرتک نظامیشان را انجام دادند ،در اپریل ۲۰۱۸
قمرباجوا به روسیه رفت و اولین کمیسیون مشرتک
نظامی میان دو کشور ایجاد شد.
ایران بهنوبه خود باب گفتوگو و حامیت از طالبان را
پس از  ۲۰۱۴گشود ،روابط طالبان با ایران حتا بحث
ایجاد شورای مشهد را در کنار شورای کویته و پشاور
به وجود آورد ،بهاینترتیب ،ظهور داعش در افغانستان
دولتهای روسیه ،چین ،ایران و پاکستان را به هم
نزدیک منود و هر چهار دولت متذکره به گونه مستقیم و
غیرمستقیم با طالبان روابط برقرار منودند ،میتوان گفت
که پس از امضاء قرارداد امنیتی کابل-واشنگنت ،ائتالف
پنجگانه روسیه-چین-ایران-پاکستان و طالبان در برابر
امریکا در افغانستان ایجاد شد.

مرحله سوم؛ مبارزه و مصالحه با تروریسم
در ماه اگست  ۲۰۱۷ترامپ اسرتاتژی ادارهاش در مورد
جنوب آسیا و افغانستان را اعالم کرد ،در این اسرتاتژی
ترامپ نقش امریکا در افغانستان را منحرص به مبارزه با
تروریسم و مدت حضور امریکا در افغانستان را وابسته
به رشایط تعیین کرد ،ترامپ در اسرتاتژی جنوب آسیا
خود رصیحاً ملتسازی در افغانستان را کنار گذاشت،
از هند خواست نقش فعالتری در افغانستان ایفاء کند
و پاکستان را مورد فشار قرارداد ،درنتیجه اسرتاتژی
جنوب آسیای ترامپ ،طالبان رسکوب شدند و پاکستان
به انزوای کشانیده شد.
اسرتاتژی جنوب آسیا ترامپ اتحاد نظامی و سیاسی را
که در قرارداد امنیتی میان کابل-واشنگنت بهوجود آمده
بود را جنبه عینی داده و با آوردن دهلی آن را به اتحاد
سهگانه گسرتش داد.
در اواخر  ۲۰۱۸ترامپ ،زملی خلیلزاد را بهعنوان
مناینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان تعیین منود،
زملی خلیلزاد پس از یازده دور مذاکرات مستقیم با
طالبان به تاریخ  ۲۹فربوری  ۲۰۲۰موافقتنامه صلح با
گروه طالبان را امضاء منود.
در این موافقتنامه که بدون مشورت با متحدان ناتو
و هند امضا شده ،امریکا وعده سپرد که در صورتیکه
طالبان خشونتها را در افغانستان کاهش دهند ،به
رابطه خود با القاعده نکته پایان بگذارند و با حکومت
افغانستان بر رس نظام آینده سیاسی افغانستان مذاکره
کنند ،افغانستان را الی ماه می  ۲۰۲۱ترک میکند.
اشتباه راهربدی توافقنامه دوحه چیست!
در موافقتنامه دوحه امریکا بهصورت یکجانبه و با
خوشبینی زیاد امتیازات بسیاری برای طالبان داد،
حکومت افغانستان را مجبور به مذاکره با گروه طالبان
منود و نقش هند را که بر اساس اسرتاتژی جنوب آسیا

جایگاه محوری در افغانستان داشت را نادیده گرفت و
تصمیم گرفت که خاک افغانستان و بالطبع جنوب آسیا
را ترک کند .پس از یک سال طالبان نشان دادند که
به دالیل اسرتاتژیک و ایدیولوژیک حارض نیستند که
خشونتها را در افغانستان کاهش دهند و روابط خود با
گروه القاعده را قطع منایند.
سازمان ملل متحد به تاریخ  ۲۷می  ۲۰۲۰گزارشی را
درباره رابطه طالبان با سازمان القاعده نرش منود ،در این
گزارش آمده است که طالبان باوجود آنکه در موافقتنامه
دوحه تعهد دادند که روابط خود را با گروه القاعده قطع
میکنند اما پس از موافقتنامه دوحه همچنان با القاعده
روابط دارند و در سطوح مختلف با رهربی و اعضا گروه
القاعده دیدار کردهاند .پس از گزارش سازمان ملل ،به
تاریخ  ۳فربوری  ،۲۰۲۱گروه مطالعه افغانستان با نرش
یافتهها خود از ادامه خشونتها بهوسیله طالبان خرب
دارد.
در گزارش گروه مطالعه افغانستان آمده است که
حکومت امریکا در موافقتنامه دوحه امتیازات بیشازحد
به شورشیان طالبان داده ،خروج نیروهای امریکا از
افغانستان الی ماه می  ۲۰۲۱سبب سقوط حکومت
کابل و آغاز جنگهای داخلی در افغانستان میشود،
در این گزارش گفته شده که کشورهای چین ،روسیه،
ایران و پاکستان با طالبان رابطه دارند و خواستار خروج
امریکا از افغانستان میباشند ،از یافتههای گروه مطالعه
افغانستان میتوان چنین برداشت منود که حکومت
بایدن دو اسرتاتژی با دو سناریوی متفاوت نسبت به
افغانستان دارد:
یکم؛ ترک افغانستان مطابق موافقتنامه دوحه به قیمت
فروپاشی حکومت افغانستان و بحران در افغانستان و
منطقه؛ و واگذاری منطقه به دست کشورهای رقیب
ایاالتمتحده.
دوم؛ حامیت از حکومت افغانستان و تقویت اتحاد خود با
هندوستان ،کار روی صلحی در افغانستان که از یکسو
منجر به بحران در افغانستان نشود و از سوی دیگر
موردقبول متحدان امریکا در سازمان ناتو و هند بهعنوان
متحده منطقهای امریکا شود.
در صورت اتخاذ اسرتاتژی نخست ،افغانستان داخل یک
بحران داخلی و پیچیده میگردد ،متام دستآوردهای
ایاالتمتحده در دو دهه اخیر در افغانستان و منطقه
از بین میرود ،احتامالً القاعده دوباره جان تازه گرفته و
حمالت نظیر  11سپتامرب را سازماندهی خواهد منود،
روسیه مثل سوریه دستبازی در تحوالت افغانستان
خواهد یافت ،پاکستان همراه چین جایگاه هند بهعنوان
متحد امریکا در منطقه را تضعیف خواهند منود ،اعتبار و
حیثیت امریکا در منطقه و جهان به خاطر پشت کردن به
یک دولت دموکرات لطمه خواهد دید.
در صورت اتخاذ اسرتاتژی دوم ،پروسه صلح ادامه خواهد
یافت ،اتحاد کابل-واشنگنت-دهلی دوباره احیا خواهد
شد ،طالبانی که صلح با حکومت افغانستان را نپذیرند
رسکوب خواهند شد و باالخره امریکا یکجا با متحدان
خود کار روی جلوگیری از گسرتش نفوذ روزافزون روسیه
و چین را در جنوب آسیا آغاز خواهد منود.
امریکا در دو مرحله تاریخ سه گونه نقش در افغانستان
داشته است .از  ۲۰۰۱الی  ۲۰۱۴امریکا بهتنهایی
مسئولیت دولتسازی ،ملتسازی و مبارزه با تروریسم
را در افغانستان داشت؛ از سال  ۲۰۱۷-۲۰۱۴امریکا با
حفظ نقش خود در بحث دولت و ملتسازی ،مسئولیت
مبارزه با تروریسم را با حکومت افغانستان تقسیم منود؛ و
از سال  ۲۰۱۷الی  ۲۰۲۰بحث ملتسازی در افغانستان
را کنار گذاشت و نقش خود را منحرص به مبارزه با
تروریسم تعریف کرد.
ترامپ بهخاطر انجام تعهدات انتخاباتی خود مبنی
بر ختم جنگهای بیپایان و برای داشنت دستآویزی
برای انتخابات  ۲۰۲۰خواست از افغانستان خارج شود و
نتوانست نقشی برای افغانستان در سیاست خارجی این
کشور پس از  ۲۰۲۰تعریف کند ،بایدن روسیه و چین را
بهعنوان رقبای امریکا تعریف منوده و میخواهد با تقویت
جایگاه و نقش امریکا در اتحادها و نهادهای بینامللل
جلو گسرتش نفوذ آنها را بگیرد ،میزان حضور امریکا
در افغانستان وابسته به این امر است که افغانستان چه
جایگاهی را میتواند در نظام بیناملللیای که امریکا،
روسیه و چین در آن باهم رقابت میمنایند ،برای خود
تعریف میمناید.
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تبعیض در برابر اسماعیلیان؛

چرا نظامیان اسماعیلیمذهب ترفیع رتبه نمیشوند؟
محبعلی الطاف

اسامعیلیان در افغانستان بهعنوان شهروندان کشور،
دوشادوش دیگر ملیتها و اقوام در دفاع از متامیت
ارضی و نوامیس ملی ،همواره کوشیده و در افتخارات
تاریخی و انجام رسالت میهنی سهم شایانی داشتهاند .با
اینهمه اما دولت افغانستان ،همیشه در برابر این مردم
وطندوست و صلحجو از تبعیض کار گرفته و آگاهانه
آنها را به حاشیه رانده است.
در این نوشتار نگاهی میاندازیم به سهم اسامعیلیان در
نیروهای مسلح افغانستان که چگونه در درازای نزدیک به
 ۱۹سال گذشته ،بهخصوص در طی چند سال حکومت
دکرت محمد ارشفغنی ،با همه قربانیهایی که دادهاند
در متام چوکات قوای مسلح کشور یک ژنرال برحال
ندارند.
نخستین پرسش در این باره این است :آیا میان متام
نفوس اسامعیلیان در  ۹والیت کشور ،از بدخشان تا
بغالن و پروان یک کدر مسلکی پیدا منیشود که شایسته
تقرری در بست بریدژنرالی باشد؟ یا مشکل در طرز دید
رهربی قوای مسلح است؟
اگرچه مطرح کردن بحث سهمیه از نشانی مذهب و
تبار یک بحث کامالً نادرست است؛ ولی متأسفانه در
افغانستان این یک اصل است ،بهویژه در اردو و پولیس
که بنیاد آن با سهمیهبندی قومی و حزبی گذاشته شده
است؛ بنابراین ،هویت مذهبی اسامعیلیان برای بررسی
جایگاهشان در اردو ،پولیس و امنیت ملی ،میتواند
گزینه خوبی برای پژوهش و بررسی باشد.
شیعیان اسامعیلی ،مانند دیگر شهروندان کشور باوجود
متام نابرابریها ،هرازگاهی که فرصت و زمینه مساعد

بوده زیر پرچم ملی در چوکات ارتش ،پولیس و امنیت
ملی خدمت کردهاند که پرداخنت به گذشته تاریخی
آن در این سخن منیگنجد؛ اما میتوان به مواردی در
اینباره ،به دوران حکومتهای خلق و پرچم و پسازآن به
دوران مجاهدین اشاره کرد.
در زمان حکومت دکرت نجیب ،پس از تشکیل فرقه ۸۰
پیاده که تشکیالت منظم و مستقلی داشت ،بیشرت
اسامعیلیان در آن شامل خدمت بودند .این فرقه بعدها
به قُلاردوی منرب  ۶بغالن ارتقا کرد و در چوکات آن سه
فرقهی « ۸۰بغالن»« ،فرقه  ۲۰سمنگان» و «فرقه ۵۴
کندز» شامل میشد.
بحث مسلکی بودن قطعات قلاردوی منرب  ۶بغالن در
آن زمان شاید دور از واقعیت باشد؛ اما نظر به رشایط آن
زمان ،میتوان گفت که یکی از منظمترین جزوتامهای
نظامی بود؛ چون رهربی و کدر قلاردوی بغالن و
فرقههای آن متأثر از افکار و تشکیالت احزاب جهادی
نبود؛ بلکه افراد مسلکی و ژنراالن باسابقهی اردو مربوط
به حکومت دکرت نجیب در آن شامل خدمت بودند.
هرچند سید منصور نادری و فرزندش سید جعفر در
ائتالفهای آنوقت با حزب جنبش ،حزب وحدت و
جمعیت اسالمی افغانستان همکاری داشتند ،اما اساس
تشکیالت قلاردو و فرقههای تحت امرشان بیشرت از
تجربه و اندیشههای افراد چپ و کدرهای اردوی دکرت
نجیبالله استفاده میکرد.
در جریان همین سالها ،نزدیک به دهها فرد نظامی
از شیعیان اسامعیلیمذهب به رتبه ژنرالی ارتقاء کرد،
بهخصوص در دوران حکومت موقت صبغتالله مجددی
و سپس حکومت استاد ربانی که متامی سوابق آنها در
چوکات وزارت دفاع ملی به ثبت رسیده است.
پس از بهمیان آمدن حکومت پسابن ،متامی کدرهای
نظامی ،بهخصوص ژنراالن اسامعیلیمذهب ،زیر نام

اصالحات و ریفورم به رتبههای «جگرنی»« ،دگرمنی» و
«دگروالی» تنزیل رتبه داده شدند .این موضوع باعث
شد که یک جمع از این نظامیان از ادامه کار در چوکات
قوای مسلح دلرسد و تعدادی هم با پذیرفنت آن رشایط،
امید داشتند که احتامالً در آینده جایگاهشان به اساس
شایستهساالری تثبیت شود؛ اما باگذشت  ۱۹سال هنوز
در ترفیعات نظامی جایگاهی ندارند.
از سوی دیگر ،افراد مربوط به دیگر احزاب و گروهای
قومی و مذهبی در آن زمان یکشبه بدون هیچ نوع
سابقه نظامی و عسکری به رتبههای «تورنژنرالی» و
«دگرژنرالی» ارتقاء و متام بخشهای کلیدی قوای مسلح
را در اختیار گرفتند.
پس از به وجود آمدن تقابل سیاسی میان رییسجمهور
غنی و خانواده نادری ،حکومت عمدا ً چند تن از
ژنراالن اسامعیلیمذهب را به بازنشستگی سوق داد
و باقیماندهی افراد شامل خدمت هم به خاطر هویت
مذهبی از ترفیع و ارتقاء بازماندند.
در  ۱۹سال گذشته ،قربانی مردم اسامعیلی در چوکات
اردو ،پولیس و امنیت ملی بهمراتب بیش از درصد
نفوسشان بوده است .اسامعیلیان برای قربانی شدن
در سنگرهای جنگ و دفاع از خاک ،بیشرت از همه سهم
دارند .اسامعیلیان بدخشان ،با آنکه در قطعات و جزو
تامهای اردوی ملی بیشرت از همه نقش داشتهاند؛ اما
سهمشان در رهربی و داشنت رتبه و جایگاه نظامی هیچ
است.
شایان ذکر است که در دروان حکومت حامد کرزی ،تنها
چند تن معدود به رتبه ژنرالی رسیدند که شامرشان از
تعداد انگشتان یک دست تجاوز منیکند .متباقی ،همهی
افرسان اسامعیلی در متام مدت پسابُن تا بازنشستگی،
دارای رتبه جگرنی ،دگرمنی و دگروالی بودند .به این
معنا که در  ۱۶سال خدمت در اردو و پولیس ،حتا یک
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مال عبدالغنی برادر رییس هیئت مذاکره کنندهی
گروه طالبان و زملی خلیلزاد ،فرستادهی ویژه
وزارت خارجهی امریکا در امور مصالحه افغانستان،
توافقنامهی صلح افغانستان را در  ۲۹فربوری ۲۰۲۰
در دوحه قطر به امضا رساندند.
در میان دستآوردهای راهربد خارجی دونالد ترامپ،
رییسجمهوری پیشین ایاالتمتحدهی امریکا ،این
دستآورد ملموس تلقی میشود که منجر به شکست
بنبست افغانستان و آغاز مذاکره مستقیم دولت
افغانستان طالبان شد ،هدفی که در زمان ادارهی اوباما
روی دست گرفته شده بود.
هزینهی این توافقنامه ،رسعت بخشیدن به خروج
نیروهای امریکایی و تعیین زمان نهایی آن بود .در
بخشی از این توافقنامه تذکر رفته است؛ متام نظامیان
امریکایی باید افغانستان را ترک کنند.
این توافقنامه در بیستونهم فربوری سال گذشته امضا
شد .ایاالتمتحدهی امریکا تعهد کرد که در مدت ۱۴
ماه نیروهای خود را از افغانستان بیرون کند که در اول
ماه می سال روان میالدی تاریخ نهایی آن تعیین شده
است.
این امیدواری وجود داشت که گفتوگوهای صلح
افغانستان تا این تاریخ به نتیجه برسد و هردو طرف
گفتوگو به یک راهحل مساملتآمیزی دست یابند .با
اینهمه ،روند مذاکرات بسیار آهسته پیش میرود .در
نخست بحث روی رهایی زندانیان طالب به مدت چند
ماه روند مذاکرات را به تأخیر انداخت.
درنتیجه؛ دو طرف نتوانستند تا ماه سپتامرب روی میز
برای مذاکره بنشینند .دو طرف ،در پایان سال ،۲۰۲۰
بیشرت زمان را روی چانهزنی برای ایجاد چارچوب
آجندای پیشربد گفتوگوها ضایع کردند .در ماه
جنوری ،دو طرف روی آجندای نشست صلح توافق
کردند.
دیدگاهها تقریباً مشرتک بود؛ اما زمینههای اجرایی
چندان جدی به نظر منیرسید .در حالی که دولت
افغانستان خواهان آتشبس عمومی در نخستین
مادهی آجندای نشست بود؛ اما طالبان این گزینه را در
آخر آجندا میخواستند.
این موضوع سبب دو دستگی دیدگاه میان دو طرف
شد .این یک فاصله معمولی به نظر منیرسید؛ تأمین
صلح در افغانستان ،بحث روی تقسیامت کرسی
والیتها و وزارتخانهها میان دولت افغانستان و طالبان

صلح فرصتی برای نجات
یا سقوط افغانستان
هزینهی این توافقنامه ،سرعت بخشیدن به خروج نیروهای امریکایی و تعیین
زمان نهایی آن بود .در بخشی از این توافقنامه تذکر رفته است؛ تمام نظامیان
امریکایی باید افغانستان را ترک �کنند .این توافقنامه در بیستونهم فبروری
سال گذشته امضا شد.
نیست؛ چون گره زدن میان گذشته و اکنون است ،گر ه
زدن میان بنیادگرایی و مدرنیزه است .همبستگی میان
یک دولت رسمی و یک گروه بنیادگرا است .بیشرت
تأمین صلح و ایجاد توافق ،میان دو گروه مسلح با دو
دیدگاه و منافع ملی متفاوت است.
البته موضوع این توافقنامه برای هردو طرف ارزشهای
خاص خود را دارد.
توافقنامه طالبان و امریکا که روند خروج نیروهای
امریکایی را پیشبین بود ،همواره مورد نقض قرار
گرفت .هردو طرف مذاکره تا هنوز روی برای پیشربد
مذاکرات باهم ننشستهاند و به توافق نرسیدهاند.
هنوز که ایاالتمتحدهی امریکا انتظار دارد تا چند ماه
دیگر نیروهای خود را بیرون کند؛ اما حضور نیروهای
امریکایی در افغانستان تنها مسیر برای نفوذ داشنت
در روند مذاکرات است که مطمین شود ،طالبان آنچه

را که در توافق برای قطع رابطه به القاعده و داعش
تهدید کردهاند را عملی میکنند .از طرف دیگر دولت
افغانستان امیدوار است که با آمدن صلح دستآوردهای
 ۲۰سال اخیر در بخشهای سیاسی ،اجتامعی و
اقتصادی خود را بتواند حفظ شود.
ایاالتمتحدهی امریکا هنوز روشن نساخته است که
طالبان بهصورت قطعی رابطهی خود را با القاعده و
سایر گروههای تروریستی قطع کرده باشند و همچنان
خشونتهایی را که در توافقنامه – دوحه قطر – به
آن اشاره شده است ،عملی کرده باشند .تا هنوز هیچ
راهربد دومی برای خروج نیروهای امریکایی میان
طالبان و امریکا ایجاد نشده است .طالبان پافشاری
دارند که به اساس توافقنامهی  ۲۹فربوری ۲۰۲۰
متام نیروهای امریکایی تا ماه می  ۲۰۲۱افغانستان
را ترک کنند .چنانچه گروه مطالعات افغانستان اخیرا ً
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رتبه هم ارتقاء نکردهاند؛ اما افراد مربوط به دیگر جریان
و گروها هم در اردو و هم در پولیس هرسال یکبار آنهم
دو و حتا سه رتبه  -از جگرنی به بریدژنرالی و از دگروالی
به تورنژنرالی  -ارتقاء کردهاند.
از اینرو ،در چند سال پسین حتا یک نفر در بست برید
ژنرالی از افرسان اسامعیلی مقرر نشده و این موضوع
باعث شده که اسامعیلیان افغانستان خود را چوب
سوخت جبهههای جنگ بدانند.
برای مردم اسامعیلی دردآور است که در متام ساختار
قوای مسلح  380هزاری ،حتا یک ژنرال برحال نداشته
باشند و سه ژنرالی هم که داشتند در دور جدید حکومت
آقای غنی به تقاعد و خانهنشینی سوق داده شدند.
این در حالی است که از دیگر اقوام و مذاهب افغانستان،
یکشبه از رتبه دگرمنی به دگر ژنرالی ترفیع مییابند و
زمام رهربی وزارت جنگ کشور را به دست میگیرند.
گویا برای افرسان اسامعیلیمذهب در چوکات قوای
مسلح ،آخرین رتبه نظامی دگرمنی و دگروالی یک امر
ازلی و تغییرناپذیر است.
فهرست شهدای اسامعیلیان در اردو دراز است .بهطور
منونه؛ میتوان از شهادت ژنرال عطا میر ،فرمانده لوای
 ۳هلمند ،دگروال محمدحسین ،فرمانده کندک شاهراه
گردیز ،جگرن رحمعلی ،رییس ارکان کندک در قلاردوی
هلمند ،جگرن حیات الله ،رییسارکان کندک در قل
اردوی  ۲۰۱سیالب و دهها افرس ورزیده و صدها رسباز
گمنام اسامعیلیمذهب از والیتهای مختلفی که در
سنگرهای دفاع از متامیت ارضی ،ارزشهای دموکراسی
و پرچم ملی شهید و حتا جسدشان به خانوادههایشان
نرسیده ،یاد کرد.
رهربی قوای مسلح افغانستان باید این وضعیت را
موردبررسی قرار دهد و در ترفیعات نظامی و عسکری،
اصل شایستهساالری را رعایت کند .اگر نظام اردوی
افغانستان شایستهساالر و استعداد محور باشد ،همین
افراد و کدرهایی که حاال حق ندارند از رتبه دگرمنی و
دگروالی ترفیع کنند ،احتامالً از شایستگان رسیدن به
ریاست ستاد ارتش و رهربی وزارت دفاع خواهند بود.

گفتهاند که احتامل میرود ،تقسیم اوقات خروج
نیروهای امریکایی از طرف ادارهی بایدن لغو شود.
چنانچه یادآور شدم ،دو طرف هیئت مذاکرهکننده در
حال حارض در میز مذاکره قرار ندارند ،خروج نیروهای
ی بهعنوان یک گزینه است ،به عملی
امریکایی در ماه م 
شدن آن ،احتامل دارد که یک نظام موقتی یا عبوری
روی کار آید و طالبان در بخش آن سهیم باشند.
در اینچنین رشایطی ،تعدیل قانونی اساسی و همچنان
برگزاری انتخابات و دخیل شدن نیروهای طالبان بر
صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی قابل پیشبینی است.
ایجاد یک حکومت موقتی ممکن منجر به سقوط نظام
شود ،زیرا چالشهای زیاد داخلی در این مورد وجود
دارد.
این اتفاق آمدنی است ،طالبان ممکن به قدرت برسند،
اما این کار برای سایر گروهها در افغانستان قیمت
هنگفت دارد ،ایجاد یک حکومت توافقی همهشمول
را ناممکن میسازد .نیروهای امنیتی – دفاعی مانند
امنیت ملی ،ارتش و پولیس به دلیل موضوعات قومی و
زبانی و سمتی به فرمانده مسلح غیرمسئول طرفهای
خود ملحق خواهند شد .شکنندگی بیشازحد میشود.
ادارهی بایدن با دیدگاه گروه مطالعه افغانستان موافق
است که زمان خروج نیروهای امریکایی به تأخیر افتد.
این کار میتواند دو طرف مذاکرهکننده را به یک زمان
طوالنی روی میز نگه دارد تا به یک راهحل مساملتآمیز
صلح برسد .این نظریه به نظارت داشنت از حمالت اخیر
طالبان است که به آتشبس تن ندادند.
نهادهـای حامـی حقـوق بشر از طرفهـای مختلـف
جنـگ در افغانسـتان ،خواسـتهاند که دسـت از اسـلحه
بردارنـد و بـه زندگـی ملکـی برگردند؛ اما این بهسـادگی
نیسـت ،تجربـه گفتوگوهـای صلحهـا درازمـدت نشـان
میدهـد کـه تنهـا راه رسـیدن بـه صلـح همیـن اسـت.
ایـن در حالـی اسـت که به اسـاس آخرین گـزارش دفرت
معاونـت سـازمان ملـل متحـد – یونامـا – در افغانسـتان،
از مـاه جنـوری – سـپتامرب  ۲۰۲۰حـدود  ۵هـزار ۹۳۹
فـرد ملکـی تلـف شـدهاند؛ از ایـن میـان  ۲هـزار ۱۱۷
تـن کشـته ۳ ،هـزار و  ۸۲۲تـن زخمـی شـدهاند۲۸ .
درصـد از ایـن تلفـات مرتبط بـه نیروهای طرفـدار دولت
افغانسـتان مرتبط خوانده شـده اسـت .نتیجـهی تلفات
ملکـی زمانـی غمگینتـر متـام میگـردد کـه مسـئول
تلفـات نیروهـای خارجـی خوانده شـوند.
جیمـز دابنیـز یـک عضـو ارشـد در نهـاد پژوهشـی رنـد
اسـت و عضـو گـروه مطالعـه افغانسـتان اسـت .او در
زمـان بـوش ه عنـوان فرسـتادهی بـوش از – ۲۰۰۱
 ۲۰۰۲کار کـرده اسـت و در زمـان اوبامـا فرسـتاده ویژه
در امـور افغانسـتان و پاکسـتان از  ۲۰۱۴ – ۲۰۱۳کار
کـرده اسـت.
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تحقیق تازه؛ 26.2درصد کودکان در افغانستان در سال روان قربانی خشونت شدهاند

یافتههای کمیسیون مستقل حقوق برش ،نشان
میدهد که در یک سال گذشته 26.2 ،درصد کودکان
در افغانستان ،قربانی انواع خشونتها شدهاند.
کمیسیون مستقل حقوق برش ،روز سهشنبه (5
حوت) ،یافتههای گزارش تحقیقی ساالنهاش در بارهی
وضعیت حقوقبرشی کودکان در یک سال گذشته را
منترش کرد .این تحقیق ،با روش تکمیل فورم نظارت و
فورم ثبت پروندهها ،توسط ناظران ساحهای و رسحدی
بخش کودکان کمیسیون مستقل حقوق برش انجام
شده است.
در این گزارش 5318 ،کودک به شمول  3807پرس
( 71.6درصد) و  1509دخرت ( 28.4درصد) در 28
والیت ،به پرسشهای مطرح شده در پرسشنامه،
پاسخ دادهاند .از میان این کودکان ۱۰۲۴ ،نفر آنها
( 19.3درصد) ،میان سنهای  ۷تا تکمیل  ۱۱سال و
 ۴۲۹۴نفر دیگر ( 80.7درصد) میان سنهای  ۱۲تا
تکمیل  ۱۸سالگی بودهاند.
در گزارش آمده است که در سال  1399خورشیدی،
 2019کودک قربانی منازعات مسلحانه شدهاست که
این آمار در مقایسه با یک سال پیش آن ،کاهش 25.1
درصدی را نشان میدهد.
بر اساس گزارش ،در یک سال گذشته 126 ،کودک

در گروههای درگیر منازعه بودند که از این میان20 ،
نفر در صفوف نیروهای دولتی و  96نفر در صفوف
مخالفان مسلح دولت فعالیت داشته است .همچنان
در این سال 13 ،کودک به عنوان کارگر در قطعات
نظامی و امنیتی و پاسگاههای نظامی مخالفان دولت
مرصوف کار بودهاند.
کمیسیون مستقل حقوق برش ،گفته است که در یک
سال گذشته 1391 ،کودک که  26.2درصد کودکان
شامل تحقیق را در بر میگیرد ،قربانی انواع خشونت
بودهاند .خشونتهای جنسی ،فزیکی ،لفظی و روانی،
اقتصادی ،محرومیت از حق نفقه ،محرومیت از حق
دریافت مهریه ،محرومیت از حق ترصف در اموال
شخصی و محرومیت از ترصف در میراث ،انواع این
خشونتها را در بر میگیرد.
در گزارش ،در بارهی عامالن خشونت علیه کودکان
نوشته شده است« :از میان  ۱۳۹۱کودک که مورد
خشونت قرارگرفتهاند  ۵۱۱نفر ( 36.7درصد) آنها
از افراد وابسته به پولیس ۲۴۱ ،نفر ( 17.3درصد)
از اعضای خانوادهی خود ۱۱۱ ،نفر ( 8درصد) از
صاحبکار خود ۸۱ ،نفر ( 5.8درصد) از آموزگار خود،
 ۵۵نفر ( 4درصد) ،از سایر کودکان و  392نفر دیگر
( 28.2درصد) از سایر افراد بهعنوان عامل خشونت

خبرونه

علیه خودشان نامبردهاند».
در گزارش ،آمده است که از میان  ۵۳۱۸کودک شامل
تحقیق ۲۸۷۴ ،نفر آنها ( 54.8درصد) تایید کردهاند
که شناسنامه دارند و  ۲۳۶۷نفر دیگر ( 45.2درصد)
گفتهاند که شناسنامه ندارند.
کمیسیون مستقل حقوق برش ،همچنان در زمینهی
چالشهای حقوقبرشی کودکان در مراکز اصالح
و تربیت ،گفته است« :یافتههای نظارت کمیسیون
از وضعیت حقوقبرشی اطفال تحت حجز در مراکز
اصالح و تربیت ،نشان داده است که از میان ۵۹۸
کودک ۱۱۲ ،نفر ادعای شکنجه و بدرفتاری علیه
خودش را در دورهی توقیف ثبت کردهاند ،همچنان
 ۲۰۰نفر دیگر گفتهاند که بیشرت از مدت معینه در
توقیف به رس بردهاند ۲۸۶ .نفر از اطفال تحت حجز از
موارد نقض حقوقبرشیشان سخنی نگفتهاند».
در بخشهای دیگر گزارش ،در بارهی چالشهای
دسرتسی کودکان به آموزش ،دالیل نرفنت کودکان به
مکتب ،چالشهای دسرتسی کودکان به حق صحت،
دالیل مراجعه نکردن کودکان به کلینیک یا شفاخانه
هنگام مریضی ،کودکان کار ،انواع کار کودکان
و اقدامات کمیسیون مستقل حقوق برش در این
زمینهها ،توضیح داده شده است.

رسول طالب :طالبان باید به گروه سیاسی تبدیل شود تا در آیندهی حکومت نقش داشته باشد
رسول طالب ،عضو هیئت گفتوگوکنندهی
دولت افغانستان ،میگوید که طالبان از یک
گروه ایدئولوژیک نظامی ،باید به یک گروه
سیاسی تبدیل شود تا در نظام و حکومت آیندهی
افغانستان نقش داشته باشد.
آقای طالب که روز سهشنبه ( 5حوت) ،در برنامهای
زیر نام «کارگاه آموزشی صلح برای رسانهها»
سخن میزد ،گفت در چهل سال گذشته ،سه
گروه (کمونیستها ،مجاهدین و طالبان) نقطهی
مشرتکی داشتند و تالش کردند تا با زور تفنگ،
اندیشهی خاص سیاسیشان را بر مردم افغانستان
تحمیل کنند؛ اما موفق نشدند و نتیجهی آن نیز
ادامهی جنگ بود.
او افزود« :از جمهوریتی که ما از آن دفاع میکنیم،
حداقل از  2001به بعد با وجود مشکالت در
انتخابات و انتقال قدرت؛ اما یک افغان به خاطر

انتقال قدرت کشته نشده است .به همین خاطر
میگویم که جمهوریت ،میتواند افغانستان را از
حلقهی جنگ بیرون کند».
به گفتهی آقای طالب ،خربنگاران باید در بارهی
کشتار و خونریزیای که توسط طالبان راه افتاده
گزارش بدهند؛ اما در بخش دیگر که شامل
روند صلح میشود ،باید تالش کنند که فرصت
پیشآمده سبب شود تا طالبان به میز گفتوگوها
حارض شوند .او گفت که با متام مشکالتی که
وجود دارد ،دولت افغانستان منیخواهد که
طالبان از میز گفتوگوها بیرون شوند.
او تاکید کرد که در حال حارض ،طالبان چهرهی
یک گروه ایدئولوژیک نظامی را به خود گرفته؛
اما باید به گروه سیاسی تغییر کند تا در نظام و
حکومت آیندهی افغانستان نقش داشته باشد.
او افزود« :این تغییر کار دشواری است و یکی از

مشکالت روند صلح نیز همین است».
این در حالی است که دور دوم گفتوگوهای
صلح ،بیش از یکونیم ماه پیش در قطر آغاز شد؛
اما از آن زمان تا اکنون ،هیچ نشست رسمیای
میان دو طرف برگزار نشده بود .در این مدت،
هیئت طالبان سفرهایی نیز به ایران ،روسیه و
ترکمنستان داشته است.
اعضای هیئت گفتوگوکنندهی دولت افغانستان،
گفته بودند که از چندی به این طرف ،طالبان
حارض به برگزاری نشست رسمی نشدهاند و به
همین دلیل ،گفتوگوهای صلح با وقفه مواجه
شده است.
با این همه ،دوشنبه شب ( 4حوت) ،روسا و برخی
از اعضای هیئتهای دو طرف ،پس از گذشت
چندین هفته با هم دیدار کرده و در بارهی آجندای
گفتوگوها صحبت کردند.

یوناما :همزمان با گفتوگوهای صلح ،تلفات غیرنظامیان افزایش یافته است
دفرت منایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان
(یوناما) ،در گزارش جدیدی ،گفته است که همزمان
با آغاز گفتوگوهای صلح ،تلفات غیرنظامیان نیز
افزایش یافته که این موضوع نگرانکننده است.
در گزارش یوناما که روز سهشنبه ( 5حوت) ،منترش
شده ،آمده است ،در سال  ۲۰۲۰میالدی3035 ،
غیرنظامی در افغانستان جان باختهاند و  5785نفر
دیگر زخمی شدهاند.
بر اساس گزارش ،در سال  2020میالدی
تلفات غیرنظامیان  15درصد نسبت به سال
 2019میالدی کاهش یافته است؛ اما ناکامی
گفتوگوهای صلح در کاهش تلفات غیرنظامیان،
نگرانکننده بوده است.
یوناما ،گفته است که هرچند کاهش شامر تلفات

غیرنظامیان امیدوارکننده است؛ اما بر اساس اسناد
و شواهد ،این شامر پایین تلفات تا اندازهای بنابر
بعضی تکتیکها در سه ماه آخر سال زیاد شده
است.
در گزارش ،همچنان آمده است که  43درصد
کل تلفات در سال  ۲۰۲۰در افغانستان را زنان و
کودکان تشکیل میدهند.
دیربا الینز ،منایندهی ویژهی سازمان ملل متحد در
افغانستان ،گفته است« :سال  ۲۰۲۰میتوانست
سال صلح در افغانستان باشد؛ اما هزاران
غیرنظامی افغان به دلیل درگیریها کشته و زخمی
شدند .بهرتین راه برای محافظت از غیرنظامیان،
برقراری آتشبس برشدوستانه است».
در گزارش یوناما ،آمده است ،برای هفتمین

سال پیهم شامر جان باختگان در یک سال در
افغانستان از مرز سههزار نفر باال بوده که این
موضوع ،سبب شده تا افغانستان مرگبارترین
کشور باشد.
بر اساس گزارش ،عنارص مخالف دولت در
سال  2020میالدی ،مسئول  62درصد تلفات
غیرنظامیان اند« .گروه طالبان مسئول  46درصد،
داعش مسئول  8درصد و نیروهای طرفدار دولت
مسئول  22درصد تلفات غیرنظامیان بودهاند».
در گزارش آمده است که ادامهی حمالت عنارص
مخالف دولت علیه اعضای محاکم ،فعاالن
رسانهای ،جامعهی مدنی و همچنان اقلیتهای
مذهبی به ویژه شیعیان (هزارهها) و هندوباوران
(سیکها) ،نگرانکننده است.

آغاز روند تطبیق واکسین کرونا در افغانستان؛ غنی :خطر کرونا هنوز هم رفع نشده است
رونـد تطبیـق واکسـین کرونـای سـاخت هنـد ،روز
سهشـنبه ( ۵حـوت) ،در افغانسـتان آغـاز شـد .در
آغـاز این رونـد ،چند نفر به منایندگـی از نهادهای
صحـی ،نیروهـای دفاعـی و امنیتـی و خربنگاران،
واکسـین کرونـا دریافـت کردند.
رییسجمهـور غنـی ،در مراسـمی کـه بـه همیـن
منظـور در ارگ ریاسـتجمهوری برگـزار شـده
بـود ،گفـت آغاز رونـد تطبیـق واکسـین کرونا ،یک
فرصـت اسـت و دولـت تلاش خواهـد کـرد تـا در
مرحلـهی دوم ،بـرای  ۴۰درصـد مـردم افغانسـتان
واکسـین فراهـم کنـد.

آقـای غنـی ،گفـت کـه خطـر کرونـا هنـوز هـم رفع
نشـده و گونههـای جدیـد ویـروس در حـال شـیوع
اسـت .او ،از مـردم افغانسـتان خواسـت تـا بـرای
حفاظـت از خـود ،دسـتورات صحـی را رعایـت
کننـد.
از سـویی هـم ،رودرنـدرا تانـدون ،سـفیر هنـد در
کابـل ،در ایـن مراسـم گفـت کـه واکسـینهای
کمکشـده بـه افغانسـتان ،بیانگـر تلاش هنـد
بـرای مبـارزه بـا کرونا و ایجـاد همبسـتگی جهانی
در ایـن زمینـه اسـت.
همچنـان ،وحید مجروح ،رسپرسـت وزارت صحت،
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در ایـن مراسـم ،از مردم خواسـت که بـا این وزارت
در زمینـهی نظـارت شـفاف از تطبیـق واکسـین
کرونـا ،همـکاری کنند.
گفتنـی اسـت کـه چندی پیـش ،دولـت هند ۵۰۰
هـزار دوز واکسـین کرونـا بـه افغانسـتان کمـک
کـرد .ایـن مقـدار واکسـین ،بـه  ۲۵۰هـزار نفـر در
تزریـق خواهـد شـد.
تـا اکنـون 55664 ،فـرد مبتال به ویـروس کرونا در
افغانسـتان شناسـایی شـدهاند کـه از ایـن میـان،
 ۴۸۸۹۵نفـر بهبـود یافتهانـد و  ۲۴۳۵نفـر دیگـر
جـان باختهانـد.

د هرات د عالمانو شورا :اوسنی
نظام بشپړ اسالمي او امنیتي
ځواکونه «غازیان» دي
په هرات کې د عاملانو شورا ،قومي مرشانو او ځوانانو له اوسني نظام
مالتړ وکړ او امنیتي او دفاعي ځواکونه یې د دې خاورې «غازیان» وبلل.
د لودیځې حوزې د عاملانو شورا غړو د هرات ښار په جامع جومات کې
د یوې غونډې په جوړولو رسه په هېواد کې روانه جګړه ناروا وبلله او د
سولې په ټینګښت او جګړې په درولو یې ټینګار وکړ.
د هرات د دینې عاملانو د شورا رییس شیخ الحدیث مولوي خدای داد
صالح وویل ټول خلک د سولې تږي دي او نوره باید دا څلویښت کلنه
جګړه چې پای ته ورسول يش.
ښاغيل صالح د دولت د مرکچي پالوي او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې
خربو درېدل نهیيل کوونکي وبلل او له دواړو لورو یې وغوښتل چې د
خلکو غوښتنې ته چې سولې ته رسېدل دي باید پام وکړي.
د هرات د عاملانو شورا رییس وویل «:په اسالم کې فراط او تفریط نشته
او سوله پرټولو هغو کسانو فرض ده چې کلمه وایي».
په ورته وخت کې د هرات د حج او او قافو رییس مولوي عبدالخالق
حقاين هم له عاملانو وغوښتل چې خلک سولې ته راوبويل.
حقاين وویل چې عاملان باید د مسوولیت احساس وکړي او د دولت
مخالفین سولې او آرامۍ ته راوبويل.
حقاين وویل «:آبادي د سولې په سیوري کې شونې ده او د سیمې
استخبارات نه غواړي چې په افغانستان کې آرامي رايش او آبادي ويش».
د لودیځې حوزې د عاملانو شورا د یوه پریکړه لیک په خپرولو رسه ویيل
چې ځینې کسان د سیمې دښمن استخبارات د اوسني نظام پرضد دریځ
نیيس او تبلیغات کوي ،خو دا یو بشپړ اسالمي نظام او امنیتي او دفاعي
ځواکونه د دې خاورې « غازیان » دي.
د غونډې پرېکړه لیک وایي د هرات دیني عاملان ،قومي مرشان او ځوانان
راټول شوي او دا پرېکړه کوي چې روانه جګړه د اسالمی الرښوونو خالف
او ناروان ده او دواړه لوري باید د سولې په برخه کې له رامنځ ته شوي
فرصت څخه استفاده وکړي.
دوی له دواړو لورو د اوربند غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې اوسنی
نظام اسالمي او رشعي نظام دی او د لودیځې حوزې عاملان ،قومی مرشان
او ځوانان ترې مالتړ کوي.
د دې غونډې پرېکړه لیک وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه مسلامن او د
دې خاورې غازیان دي او د وژلو روان ګڼونکي یې د االهي اوامرو او
نبوي احادیثو رسه مخالفت ګڼي.
په هرات کې د دیني عاملانو دا غونډه له هغه وروسته جوړیږي چې څو
ورځې د هرات د ګذرګاه د جامع جومات مال مام مجیب الرحامن انصاري
د دولت او امنیتي ځواکونو پرضد څرګندونې کړې وې او له امنیتي
ځواکونو او نظام څخه مالتړ یې ګناه بللې وه.
د مال انصاري دا څرګندونې په هېواد کې د خلکو او دولتي مسوولینو له
تندو غربګونونو المل شوې.
دولتي چارواکو دا ډول دریځ او څرګندونې د سیمې د استخباراتو کار
وباله او ژمنه یې وکړه چې په دې اړه به له مال انصاري څخه عديل او
قضایي ارګانونو ته شکایت وکړي.

ننګرهار کې د خصوصي زده کړو
له فارغانو د ازموینې بهیر پيل شو
پـه ننګرهـار کـې د دولسـو خصـويص مرکزنـو څخـه فارغـو کسـانو ته د
دولتـي سـند د ورکـړې پـه موخـه د ازموینې بهیر پيل شـو .پـه دغه بهیر
کـې بـه لـه  ۷زرو فارغانو څخـه ازموینه واخیسـتل يش.
د ننګرهار وايل ضیاالحق امرخېل د سـه شـنبې په ورځ د جالل آباد ښـار
پـه شـیرزي لوبغـايل کـې د دې ازموینـې د پيل په مراسـمو کې وویل چې
پـه دې بهیـر کـې بـه لـه ټولو هغـو فارغانـو ازموینـه واخیسـتل يش چې
پـه ننګرهـار کـې یې پـه  ۱۲خصويص انسـټیټونو کې زده کـړې کړې دي.
امرخېـل وویـل «:پـه دې کې د نرسـنګ ،قابلـه ګۍ ،فزیوتراپـی ،البراتوار،
فارمسـۍ ،انسـتیزي او غاښـونو د د درملنې برخې فارغان شـامل دي».
د ننګرهـار وايل لـه ټولـو هغـو کورنیـو مننـه وکـړه چـې خپلـو لوڼـو او
خوینـدو تـه یـې د زده کـړې زمینـه برابـره کـړې ده.
هغـه وویـل  «:نـن لـه  ۱۵۷۰هغـو نجونـو ازموینه واخیسـتل شـوه چې
د قابلـه ګـۍ پـه برخـه کې یـې زده کړې کـړې وې».
وايل وویـل د عامـې روغتیـا ریاسـت او محيل ادراه ژمنـه ده چې په پوره
روڼتیـا رسه د ازموینـې پایلې بشـپړې او اعالن کړي.
سـیمه ییـز مسـوولین وایي د ازموینې په دې بهیر کـې به د  ۱۷۰۰نجونو
پـه ګـډون لـه  ۷۰۰۰فارغانـو ازموینه واخیسـتل يش چـې د بریالیتوب په
صـورت کې بـه ورته دولتي سـند ورکړل يش.
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هنر درگیر با جنگ

جنگ زیادی زحمت میکشد

نصیر ندیم

روزنامهها را پر میکند
از مقالهها و تصاویر.
و تبسمی بر چهرهی رهربان میکشد
جنگ باپشتکار بیمانند زحمت میکشد
درحالیکه کسی
از او تقدیر منیکند.

بخش نخست
جنگ چه باشکوه است!
چه مشتاق
و چه کارا!
صبح زود،
آژیرها را بیدار میکند
و آمبوالنسها را میفرستد
بهجاهای گوناگون
اجساد را در هوا میرقصاند
تذکرهها را با زخمیها میچرخاند
باران را احضار میکند
از چشم مادرها
زمین را حفر میکند
چیزهای زیادی را بیرون میکند
از زیر خرابهها
بعضیشان مرده و رخشنده،
بعضیشان رنگرفته و تا هنوز تپندهاند...
پرسشهای زیادی میسازد
در ذهن کودکان،
خدایان را رسگرم میسازد
با شلیک آتش و موشکها
در آسامن،
ماینها را در کشتزارها میکارد
و آبلهها و زخمها را درو میکند
خانوادهها را به مهاجرت برمیانگیزد
در کنار شیخها میایستد
هنگامیکه اهریمن را لعنت میکنند
(بیچاره اهریمن ،با یک دست میماند
در رگبار آتش(
جنگ به کارش ادامه میدهد ،شب و روز
الهامبخش مستبدان است
به ایراد سخرنانیهای دراز،
به جرنالها مدال اعطا میکند
و سوژه به شاعران.
سهم میگیرد در کارخانهی
اعضای مصنوعی بدن؛
غذا میسازد به مگسها
به صفحات تاریخ میافزاید
خانههای جدید میسازد
به یتیامن
تابوتسازان را روحیه میدهد
و قربکنان را
شاباشی میدهد.
برابری میسازد
بین قاتل و مقتول
عاشقان را نامه نوشنت میآموزد.
زنان جوان را با انتظار کشیدن آشنا میکند

شاعر :دنیا میخائیل
برگردان :حامد خاوری
از مجموعهای :جنگ زیادی زحمت میکشد
ناشر :نیو دایرکشنز ،نیویورک2005 ،

هنگامی که در مورد این برگ «هرن درگیر با جنگ»
تصورم را جمعوجور میکردم ،دنبال دریچهای بودم
برای ورود به این صفحه تا آغازی باشد برای آنچه
میخواهم در ادامه بیان کنم .شعر «جنگ زحمت
زیادی میکشد» از دنیا میخائیل دیری است مرا
درگیر خودش کرده .این شعر را که سالها پیش
حامد خاوری دوستم از دنیا میخائیل ترجمه کرده بود،
دریچهای یافتم برای ورود به این برگ.
جنگ زحمتی زیادی میکشد ،رصفاً نام یک شعر
نیست ،نام مجموعهای است که در سال  2005از
سوی انتشاراتی در نیویورک نرش شد .شاعر این کتاب
«دنیا میخائیل» طعم جنگ را مانند متام رشقیها
چشیده و به مفهوم واقعی ،پی به چیستی جنگ
برده است .به همین مایه شعر جنگ زحمت زیادی
میکشد ،تنها یک شعر نیست .تعریف و مانیفستی
است از جنگ ،با زبان شاعری که جنگ را زندگی
کرده.
شعر جنگ زحمت زیادی میکشد از دنیا میخائیل،
در مورد کارکرد و عملگرا بودن جنگ پرداخته است،
جنگ را انرژی و قدرتی میپندارد که جز الینفک
روزگار انسانی است .نه جنگ را تأیید میکند نه
نکوهش و نفی .در حقیقت جنگ را بازمنایی میکند
و یکی از کارکردهای هرن نیز بازمنایی است تا قضاوت
در مورد پدیدهها ،اما قضاوت نکردن ،به این مفهوم
نیست که او جنگ را پدیدهی نیک بداند و در برابرش
نایستد و با آنچه از جنگ برمیآید آشکار میسازد که
از جنگ چه چیزی ساخته است.
درواقع تنها در مورد عملکرد جنگ نوشنت ،جنگ را مجزا
کردن از دگر رابطهها برای شناخت درست جنگ است .یک
تیوری برای شناخت پدیدهها وجود دارد و آن تجرد پدیده
از دگر رابطهها است .این روش برای چیستیشناسی
پدیدهها ازلحاظ تیوریک تا جایی الزم است.
بهطور مثال؛ شام جنگ را در این شعر ،یک انسان تصور
کنید که از خود عملکرد خاص بروز میدهد؛ آیا عملکرد
کسی که میشناسید مهم تلقی میشود و یا عواملی که
باعث شده آنچه این انسان انجام میدهد؟ معلوم است
که انسان با عملکردش بهعنوان یک پدیده در قدم نخست
بررسی میشود و پسازآن دالیل عملکرد انسان و آنچه
باعث شده عملکرد منحرصبهفرد خود را بهعنوان یک پدیده

اشتراک در روزنامه

بروز دهد ،قابلبررسی است.
پس دنیا میخائیل نیز ناخودآگاه برای آنکه از جنگ
شناخت دقیق بدهد ،جنگ را مجرد از علت و معلول کرده و
از چیستی جنگ با روایت شاعرانه پرده برمیدارد.
یعنی در این شعر عواملی که باعث جنگ شده نادیده
گرفته میشود و امر مهم کارکرد جنگ و برخورد جنگ با
انسان است ،آنهم کارکرد همسان با پر کردن آمبوالنسها
و روشن کردن آژیرها و رقصیدن انسانها با آواز گلولهها.
در این شعر به مفهوم واقعی جنگ با عملکردش به تجرد
آورده شده است جدا از اینکه چه کسانی پشت جنگ
است و چه دالیلی باعث درگیری جنگ شده .این شعر یک
بازمنایی کامل از جنگ و تأثیر جنگ روی زندگی و جوامع
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انسانی است.
شاعر زمانی که جنگ را عملگرا مییابد باشکوه توصیف
میکند و شکوه نیز آن شکوهی نیست که مشخصکننده
جایگاه باشد و در این شعر برای آشناییزدایی استفاده
شده است.
هنگامیکه مخاطب با کلامت این شعر برخورد
میکند ،در حقیقت او چیستی جنگ را میشناسد
و میداند چرخهی جنگ چگونه به چرخ میآید.
مخاطب با ورودش به ساحت این شعر با آشنازدایی
روبرو میشود .این آشنازدایی توصیف جنگ با صفت
شکوه است که در آغاز مخاطب را گیج میکند ،یعنی
مخاطب حداقل از شاعری که میبایست علیه جنگ
بایستد ،توقع ندارد که جنگ را باشکوه بداند ،اما
ادامهی شعر مشخص میکند که صفت شکوه در مورد
جنگ ،سخن از چیست!
این شعر از یک جنبه ساختار سینامیی دارد که برای
مخاطب سکانس به سکانس تصویر ارایه میکند .هر
بند این شعر یک تصویر از جنگ است و از آن بند
شاعر زود میگذرد .درواقع شاعر از هر گوشهی جنگ
یک تصویر میگیرد و آن را به خورد مخاطب خود
میدهد و میگذرد .همین امر باعث شده ساختار شعر
را سینامیی بدانم؛ چراکه جزها و پازلهای کوچکی
را کنار هم میچیند تا یک تصویر بزرگی از آن برای
مخاطب بدهد و آن تصویر کلیت جنگ است.
شاعر از رشوع مخاطب خود را با آشنازدایی غافلگیر
میکند و با ساختار سینامیی ،رشوع میکند تا
جنبههای متفاوت جنگ را نشان دهد و تا آخر شعر
مخاطب ،یک ذهنیت کامل از جنگ پیدا میکند.
چرا شاعر در این شعر جنگ را خالی از علت و معلول
میکند و من مجردش را به بازمنایی میگیرد؟ پرسش
و پاسخ در همین عمل نهفته است ،چراکه شاعر آنچه
را تجربه کرده به مخاطب بازتولید میکند و بنا به
تجربهی مشرتک میان انسانها زودتر عملکرد جنگ
قابلدرک میشود.
برای انسان تجربهی انسان دیگر قابلفهم و درک
است ،هنگامیکه انسان از تجربهای دنیا میخائیل پی به
درک جنگ میبرد تالش میکند از علل ،عوامل و تولید
جنگ جلوگیری کند و در صف معرتضین به جنگ ایستاده
میشود.
من به این دلیل هرن درگیر با جنگ را با این شعر آغاز کردم
تا مخاطب این برگ از جنگ به مفهوم هرنیاش پی بربد
و مخاطب این برگ بداند که صفحهای هرن درگیر با جنگ
با بازمنایی واقعیت جنگ ،پیامد جنگ را در هرن بررسی
میکند.
در آیندهای نهچندان دور به بررسی ،هرن و شعرهای خواهم
رفت که جنگ را با ادبیات و هرن پوشالی به توجیه گرفت ه و
در صف دیگری ایستادهاند ،آنجا که انسانیت راه ندارد.
حامد خاوری
عکاس

