
سال دوم        شماره   327 شنبه         9 حوت  1399
www.subhekabul.com1

؛  یستی ر ترو حمله  یک  ی  ز شخصى سا
انکارمی�کند والیغورحملهیطالبانبرخانوادهعادلایماقرا

روسیه: 
طالبان هرچه زودتر گفت وگوها را آغاز کنند

ن  شگرا گرد یی  هنما را رت  ضرو
ن نستا فغا ا ر  د

ن  نو قا کمیت  حا ن  میا ت  و تفا
ن نو قا با  کمیت  حا و 

باز؛  وز سر ر
جشنی�هبایدبهروزدادخواهیبدلشود!
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درافغانستانباوجودزیباییهایهرفصلوموجودیت
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هم  و  حادثه  پیش ازاین  هم  که  می گوید  عبیدالله 

متاس  غور  والی  به  خواسنت  کمک  برای  پس ازآن 

گرفته است؛ اما والی به  حرف های او اعتنایی نکرده 

است. »والی گفت که کار خودتان بوده و به ما هیچ 

ربطی منی گیره.«

به  غور-  -والی  کوه نورد  نورمحمد  همین حال،  در 

روزنامه ی صبح کابل می گوید: »بعد از همو قضایای 

اول، ما خانواده ی او را در یک جای امن در والیت 

آورده  بودیم؛ اما روز گذشته بدون در جریان گذاشنت 

پولیس، آن ها به قریه رفتند.«

گل محمد  خانواده ی  سوی  از  والی  گفته های  این 

که  می گوید  عبیدالله  می شود.  رد  او  خود  و  عادل 

در  رفنت شان  از  را  والی  منطقه،  به  رفنت  از  پیش 

داده  اطمینان  آن ها  به  والی  و  گذاشته اند  جریان 

است که طالبان در محل نیستند. »امروز هم جنازه 

اما والی می گوید که به  را به دروازه ی والی بردیم، 

ما ربطی ندارد.«

برش  حقوق  مستقل  کمیسیون  اتفاق،  این  پس  از 

افغانستان  آزاد  رسانه های  حامیت کننده ی  نهاد  و 

از  رویداد  این  خواندن  دردناک  اضافه ی  بر  )نی( 

حکومت خواسته است که این رویداد را بررسی کرده 

و عامالن آن را مجازات کند.

حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  اکرب،  شهرزاد 

چندین  شدن  کشته  به  واکنش   در  افغانستان  برش 

بر  حوت(   ۷( پنج شنبه  شب  ناوقت  طالبان  گروه 

ایامق،  عادل  بسم الله  پدر  عادل  خانه ی گل محمد 

مدیرمسئول پیشین رادیو صدای غور، در منطقه ی 

تیغه تیمور والیت غور حمله می کند که درنتیجه ی آن 

هشت عضو از این خانواده  کشته و زخمی می شود.

به  حوت-   8 –جمعه،  گذشته  روز  عادل،  گل محمد 

صبح کابل گفت: »در حمله ی دیشب طالبان، سه 

عضو  دو  و  زخمی  نفر  سه  کشته،  خانواده ام  عضو 

خانواده ام را طالبان با خود برده اند.«

به گفته ی آقای عادل، صبغت الله عادل –فرزندش- 

گل  احمد -برادرزاده اش- حارثه  ۱۲ ساله -نواسه اش- 

-برادرزاده اش-  محمد  هم چنان  شده اند.  کشته 

زخمی  -نواسه هایش-  عصمت الله  و  رحمت الله 

شده اند. »یک برادرزاده ی دیگرم را که زخمی بود، 

یا  و  زنده است  بردند که منی دانیم  با خود  طالبان 

مرده.«

او می افزاید: »به کجا داد بزنم که به  درد مه می خوره؟ 

والی را خرب کدم گفت که قضیه شخصی تان است 

و به ما کمک نکد. هرچه زنگ زدیم، کسی نرسید؛ 

پیش ازاین هم به والی گفته بودیم، والی گفته بود 

که این  یک نزاع بین  قومی است، طالب نیست.«

ماجرا از چه قرار است؟

افراد  توسط  ایامق  عادل  بسم الله  آن که  از  پس 

ناشناس به قتل می رسد، بنا بر تهدیدهای امنیتی، 

که  می شوند  مجبور  خانواده اش،  و  گل محمد 

روستای شان را ترک کرده و به مرکز شهر فیروزکوه 

آواره  شوند. پس از گذشت نزدیک به دو ماه از ترور 

تصمیم  ایامق- گل محمد  عادل  –بسم الله  فرزندش 

می گیرد که به روستایش -تیغه تیمور- بر گردد.

روزنامه ی  به  نزدیکان گل محمد،  از  یکی  عبیدالله، 

صبح کابل می گوید که گل محمد روز پنج شنبه )۷ 

با چهار فرزندش به روستا برمی گردد  حوت( همراه 

طالبان  گروه  توسط  خانه اش  شب  هامن  در  که 

محارصه می شود.

به  خانه اش  محارصه ی  از  پس  عادل،  گل محمد   

می گیرد؛  متاس  غور  والیت  والی  و  امنیه  قومندان 

اما کمکی از سوی نهادهای امنیتی به او منی رسد. 

عبیدالله می گوید که مقام های امنیتی غور به شمول 

والی و قومندان امنیه ی این والیت از جریان باخرب 

بوده اند.

گل محمد، پس از آن که از مقام های امنیتی ناامید 

می شود به حیات الله عادل، فرزندش که آمر حوزه ی 

گفته ی  به  می گیرد.  متاس  است،  غور  پلیس  سوم 

عبیدالله، حیات الله عادل از قومندان امنیه اجازه ی 

رفنت به ساحه را می طلبد؛ اما برایش گفته می شود 

که حق رفنت به آنجا را ندارد. »او، تنهایی به کمک 

خانواده اش می رود که ناوقت می رسد.«

دارد،  نام  گل  احمد  که  گل محمد  برادرزاده ی 

می برد؛  به سوی شفاخانه  تکسی اش  با  را  زخمی ها 

اما در مسیر راه به کمین طالبان برمی خورد. طالبان 

او را تیرباران کرده و دو تن از رسنشینان موتر را با 

 ۸( جمعه  روز  منطقه،  ریش سفیدان  می برند.  خود 

حوت( جنازه ی گل احمد را از نزد طالبان می آورد.

از اعضای خانواده ی بسم الله عادل ایامق، روز  تن 

جمعه )۸ حوت(، در برگه ی توییرتش نوشته است: 

افغانستان، غیرنظامیان حتا در خانه های خود  »در 

وضاحت  باید  امنیتی  مسئوالن  نیستند.  مصون 

دهند که بعد از قتل آقای عادل تا چه حد از میزان 

چه  و  داشتند  آگاهی  او  خانواده  به  خطر  و  تهدید 

باید  چرا  دادند.  انجام  امنیت شان  برای  اقدامی 

پی درپی قربانی شویم؟«

نگرانی  مایه ی  را  حمله  این  نی،  دفرت  هم چنان 

گفته  و  دانسته  ترس  ایجاد  و  رسانه ای  جامعه ی 

امنیتی  نهادهای  و  محلی  حکومت  از  که  است 

اعضای  قتل  قضیه ی  باید  می خواهد  غور  والیت 

بررسی  جدی  به گونه ی  را،  ایامق  شهید  خانواده ی 

پنجه ی  به  و  شناسایی  را  آن ها  قاتلین  و  منوده 

آیا حمله  عدالت بسپارد: »حکومت روشن سازد که 

بر خانواده ی شهید ایامق ربطی به کار رسانه ای وی 

داشته است یا خیر؟«

گفتنی است که بسم الله عادل ایامق، مدیرمسئول 

پیشین رادیو صدای غور، در ۱۲ جدی سال روان، از 

سوی افراد ناشناس در داخل موترش تیرباران شد. 

از ترور، مورد تهدید  او پیش  به گفته ی نزدیکانش، 

افراد ناشناس در غور بوده است.

ارگ ریاست جمهوری با نرش اعالمیه ای )۱۳ جدی( 

طالبان را عامل قتل بسم الله عادل ایامق دانسته و 

گفته بود که طالبان با این گونه حمله ها، منی تواند 

صدای رسا و برحق خربنگاران و رسانه ها را خاموش 

کنند.

نجیب الله مقصودی، مدیر بررسی قضایای خشونت 

در برابر خربنگاران وزارت داخله، می گوید که عامل 

ترور بسم الله عادل ایامق گرفتار شده است.

این در حالی است که در سال ۲۰۲۰، حمله های 

هدفمند بر خربنگاران و کارمندان رسانه ای افزایش 

متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیئت  است.  داشته 

 27- خربنگاران  تلفات  از  گزارشی  در  )یوناما( 

از  پس   ،۲۰۲۰ سال  در  که  گفت  روان-  سال  دلو 

فعاالن  و  از خربنگاران  نفر  توافق نامه ی دوحه، ۱۳ 

انفجارها،  اثر  در  نفر   ۷ تیراندازی،  اثر  در  رسانه ای 

در  دیگری کشته شده اند.  دلیل های  به  هم  نفر   ۳

حالی که در سال ۲۰۱۹ تنها ۱۰ نفر از خربنگاران 

و فعاالن رسانه ای به قتل رسیده  بودند.

که  می گوید  ایامق  بسم الله  خانواده ی  این همه،  با 

پس از ترور آقای ایامق، چهل خانواده از وابستگان 

عبیدالله  شده اند.  آواره  غور  والیت  مرکز  به  او 

به مقام والیت غور مراجعه کرده  بارها  می گوید که 

است؛ اما توجهی به آن ها نشده است.

پس  که  می گویند  عادل،  گل محمد  آقای  بستگان 

ایامق، گروه طالبان  بسم الله عادل  از کشته شدن 

بارها در خانه های شان مبب دستی پرتاب کرده اند؛ 

نجات  برای  خانواده ها  این  شد،  باعث  که  چیزی 

جان شان، به مرکز غور آواره شوند.

از سویی هم گل محمد -پدر بسم الله ایامق- می گوید 

مقام  پیش  در  اعضای خانواده اش  از دفن  که پس 

والیت غور خیمه ی تحصن برپا خواهد کرد. »به والی 

می گویم که طالبان است، می گوید که نیست. در 

دیشب  دارد.  وجود  طالبان  قطعه ی رسخ  همین جا 

امرالله  -برادرزاده ی  احسان الله  به  نام  طالبی  هم 

بیگ عضو بلندپایه ی طالبان- اعضای خانواده ام را 

کشت.«

سرمقاله

یکی  پاچا«،  بسام  »سید   ،۱۳۹6 عقرب سال  ماه  بیست وپنجم 

انتحاری  فرد  دیدن  با  افغانستان،  امنیتی  نیروهای  از رسبازان 

که به سمت انبوهی از غیرنظامیان می رفت تا مواد همراهش را 

منفجر کند، راه دیگری برای جلوگیری از او منی یابد مگر ایجاد 

مانع جانی توسط خودش. سید بسام پاچا که در آن زمان فقط 

می گیرد  محکم  را  انتحاری  فرد  داشت،  سن  سال  بیست وپنج 

تا این که همراه با مواد جاسازی شده در بدنش، منفجر شده و 

باعث مرگ چندین تن از رسبازان امنیتی کشور به شمول آقای 

پاچا می شود.

مهاجم  ولی  می زند،  صدا  را  انتحاری  مهاجم  پاچا  بسام 

به  را  خودش  پاچا  می دود.  مردم  انبوه  به سوی  و  منی ایستد 

مهاجم می رساند و او را در آغوش محکم می گیرد و ... این گونه 

خودش را قربانی می کند تا دیگران نجات یابند. در این رویداد 

غم انگیز تروریستی، شش رسباز دیگر که برای جلوگیری از این 

انتحاری، تالش کرده بودند نیز کشته می شوند.

این رویداد، تنها یک منونه از موارد بسیاری را حکایت می کند 

که بیان گر پایبندی رسبازان امنیتی کشور به مردم شان است. 

مصاف  به  روحیه  همین  با  جنگ  نخست  خط  در  رسبازانی 

گروه های  پیرشوی  تا  منی دهند  اجازه  و  می روند  تروریستان 

دهشت افکن سبب مرگ مردم بی دفاع شود.

امنیتی  نیروهای  جان فشانی های  به پاس  که  رسباز  روز  امروز، 

چنین نام گذاری شده است؛ روز گرامی داشت و روز یادآوری از 

متام شهدای کشور است که برای صلح و امنیت مبارزه کرده اند.

 مقام های حکومتی کشور شاید این روز را در این سال بیشرت از 

قبل اهمیت می دهند و سعی می کنند آن را ابزاری برای ایجاد 

در  نیز  کار  این  بسازند.  نشان  طالبانی  و  تروریستی  حس ضد 

که  نکنیم  فراموش  اما  باشد؛  ارزشمند  می تواند  خودش  جای 

برای  بلکه  آمده؛  پیش  که  به خصوصی  اوضاع  دلیل  به  نه تنها 

واقعی رسبازان کشور  تعهد  واقعیت محضی که نشان دهنده ی 

به مردم است، باید این روز را گرامی داشت.

امنیتی  نیروهای  از  کرده اند  تالش  همواره  سیاست مداران، 

برای تقویت نگرش های درست و نادرست خود در بعد سیاسی 

نیروهای  از  که  بیاوریم  یاد  به  را  پیش  چندی  کنند؛  استفاده 

در  میدان وردک،  بهسود والیت  ولسوالی  در  افغانستان  امنیتی 

مردم،  به  نظامی  گرفت. حمله  استفاده صورت  مردم شان  برابر 

از  که  رسبازانی  و  مردم  میان  فاصله  ایجاد  جز  نداشت  هدفی 

فرزندان خودشان هستند.

روحیه  می تواند  رسباز،  روز  در  گوناگون  برنامه  های  برگزاری 

نیروهای مسلح کشور را باال بربد؛ اما سوء رفتارهایی که به مقصد 

نیز می تواند این روحیه را  استفاده از رسبازان صورت می گیرد 

تضعیف کند.

تالش ها برای ایجاد فاصله بین مردم و رسبازان فقط در قضیه ای 

که در بهسود گواهش بودیم، دیده نشده است. اظهارات مولوی 

با  افغانستان  امنیتی  نیروهای  بود  گفته  که  مجیب الرحامن 

کار برای نظام، مرتکب گناه بزرگ می شوند، یکی دیگر از این 

تالش ها است. هم چنان او در واپسین سخرنانی خودش دوباره 

برابر  تا در  از مردم خواسته است  و  براندازی نظام سخن گفته 

آن قیام کنند. قیام در برابر نظام، نخست از همه یعنی مقابله 

با رسبازان نیروهای امنیتی کشور که می تواند جنگ داخلی را 

دامن زده و فاصله ی بسیار عمیقی میان مردم و رسبازان ایجاد 

کند.

می تواند  انصاری،  مولوی  حرف های  به  حکومت  بی توجهی 

آنان  به  بی حرمتی  و  را دل رسد ساخته  امنیتی کشور  نیروهای 

مدعی  حکومت،  اگر  بدهد.  رشد  افراطی ها  از  بسیاری  بین  را 

حامیت از نیروهای امنیتی است باید در برابر این مولوی، اقدام 

کرده و او را به دست قانون بسپارد.

افراطی  گروه های  توان بخشی  جز  فعالیت هایی  چنین  برآیند 

بهانه ای  به  می خواهد  که  گروهی  هر  بود.  نخواهد  طالبانی  و 

مردم  بین  را  آنان  بدهد،  قرار  موردحمله  را  افغانستان  رسبازان 

چه  است؛  برداشته  گام  تروریزم  تقویت  برای  بسازد،  بی اعتامد 

این تالش از سوی یک مولوی در هرات باشد و یا هم از سوی 

یک مقام  حکومتی در والیت میدان وردک، هیچ تفاوتی ندارد؛ 

زیرا آب به آسیاب تروریستان می ریزد.

رشد  به دلیل  که  چالش هایی  همه  با  کشور،  امنیتی  نیروهای 

فساد اداری، سیاست های ناکام و گاه حتا مغرضانه ی حکومت، 

به وجود آمده، مقابله می کنند و اجازه منی دهند که میدان مبارزه 

که  پرشوری  برنامه های  جز  چیزی  نهایت  در  اما  مباند؛  خالی 

فقط منایشی از حامیت را نشان می دهد، حاصل شان منی شود.

حکومت افغانستان در کنار قدردانی از رسبازان کشور و پاسداری 

از زحمت آنان، در گام نخست وظیفه دارد تا چالش های فرا راه 

بدون  ماه ها  کشور،  رسبازان  از  بسیاری  بردارد.  ازمیان  را  آنان 

تن خواه مانده اند، بسیاری هم در حالت محارصه، دسرتسی به 

غذا و جنگ افزارها نداشته اند و خیلی های دیگر پس از شهادت، 

از امتیازهایی که باید به خانواده شان برسد، محروم شده اند.

روز  در  جشن ها  برگزاری  به  منی تواند  رسبازان،  از  پاسداری 

رسباز خالصه شود. اگر حکومت افغانستان خواهان حامیت از 

رسبازان است، باید نخست از همه حقوق آنان را که از نیازهای 

اولیه به شامر می رود، به شکل کامل رعایت کند.

باز؛  وز سر ر
جشنی�هبایدبهروزدادخواهی

بدلشود!

درسال۲۰۲۰،حملههایهدفمند
برخبرنگارانو�ارمندان

رسانهایافزایشداشتهاست.
هیئتمعاونتسازمانملل
متحد)یوناما(درگزارشیاز

تلفاتخبرنگاران-27دلوسال
روان-گفت�هدرسال۲۰۲۰،پس

ازتوافقنامهیدوحه،۱۳نفراز
خبرنگارانوفعالانرسانهایدراثر
تیراندازی،۷نفردراثرانفجارها،۳
نفرهمبهدلیلهایدیگری�شته
شدهاند.درحالی�هدرسال۲۰۱۹
تنها۱۰نفرازخبرنگارانوفعالان

رسانهایبهقتلرسیدهبودند.

پسازآن�هبسماللهعادلایماق
توسطافرادناشناسبهقتل

میرسد،بنابرتهدیدهایامنیتی،
گلمحمدوخانوادهاش،مجبور

میشوند�هروستایشانراترک
�ردهوبهمر�زشهرفیروز�وه

آوارهشوند.پسازگذشتنزدیک
بهدوماهازترورفرزندش–

بسماللهعادلایماق-گلمحمد
تصمیممیگیرد�هبهروستایش

-تیغهتیمور-برگردد.

گزارش

روحاللهطاهری
گزارشگر

؛  یستی ر ترو حمله  یک  ی  ز شخصى سا
انکارمی�کند والیغورحملهیطالبانبرخانوادهعادلایماقرا
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داوود نظری-روزنامه نگار

روس ها چه باشد؟ چطور و چگونه در برابر شعارهایی که 

پاسخ  بودند،  داده  کشورشان  در  اکنون  تا  آمریکایی ها 

بگویند؟ چگونه وقتی یک قدرت را برابر با سالح هسته ای 

دیگر  هسته ای  سالح  یک  برابر  در  حاال  کرده اند،  تعریف 

پاسخ دهند؟

حتا می توان از روی خاطرات و گزارش ها حدس زد که آن 

روز اعضاء شورا تا چه حد در شوک و بهت بوده اند و چقدر 

تصمیم گیری برایشان سخت بوده است؛ اما آنان »تصمیم 

آزمایش  خرب  دادند  ترجیح  آن ها  گرفتند:  را  سخت« 

موفقیت آمیز را پیش از روس ها و توسط خود آمریکایی ها 

منترش شود.

درحالی که برخی از اعضاء استدالل داشتند که این خرب 

خواهد  نظامیان  و  مردم  میان  در  را  ناامیدی  از  موجی 

پراکند، اما ترجیح دادند این سختی را پیشدستانه تحمل 

کنند!

حاال چرا این تصمیم گرفته شد؟

و  ساده  روایتی  که  زندانی«  »معامی  کتاب  در  حتا 

آن  کاربردهای  و  بازی ها  نظریه های  از  نگارانه  روزنامه 

به  زندانی«  »معامی  بازی  کنار  در  است،  رسد  جنگ  در 

آن  از  بازی ها(  نظریه  )ابداع کننده  فونونی مان  روایت 

به  ربطی  شاید  که  موضوعی  می پردازد.  تصمیم گیری 

نظریه بازی ها ندارد؛ اما قابل توجه است.

چند عامل می تواند دولت ها را در مسیر بسیار حساس در 

جهت اعتامد ملت باالی آن ها سوق دهد:

۱.  پذیرش واقعیت تلخ؛ آن ها می دانستند که آن رویداد 

در واقعیت رخ داده، هرچند تلخ باشد، هیچ گونه تغییری 

که  دانست  و  پذیرفت  را  واقعیت  بدهند. باید  منی توانند 

این واقعیت دیر یا زود آشکار خواهد شد.

۴. قدرت منایی؛ وقتی تصمیم سخت را می توانی به خوبی 

داد.  خواهی  ارائه  خود  قدرت  از  منایشی  کنی،  اجرا 

دنیای  به  و  خودت  مردم  به  می توانی  آن  در  که  منایشی 

را  سخت  تصمیم های  که  دهی  نشان  مرزهایت  از  بیرون 

و  دیگری  از  پیش  خودت  را  ناگوار  خربهای  و  می گیری 

پیش از دشمنت رسامً اعالم می کنی.

این گونه راهربد چه تجویز و چه پیامی برای پروسه 

صلحِ افغانستان دارد؟

داشته اند،  سخت  لحظات  ملت ها  و  دولت ها  متامی 

بی برنامگی  و  سخت  تصمیم  دوراهی  بین  که  لحظاتی 

سخت  تصمیم  برخی ها  می کرده اند.  انتخاب  را  یکی 

نادیده  یعنی  را؛  بی برنامگی  دیگر  در  برخی  و  گرفته اند 

گرفنت، پنهان کاری و تعلل اما برای برنده شدن و برنده 

تصمیامت  باید  گرفت.  را  سخت  تصمیم  باید  ماندن 

نگاه  از  را  هرکدام  زیان  و  سود  و  کرد  فهرست  را  سخت 

طرفداران و منتقدان ارزیابی باید کرد. باید مشخص کرد 

می پذیرد. تصمیم  کسی  تصمیم را چه  هر  مسئولیت  که 

حتامً  که  تصمیمی  هزینه دار،  تصمیم  یعنی  سخت 

دارد؛  کوتاه مدت  در  بزرگی  و  قطعی  مشهود،  هزینه های 

البته  و  غیرقطعی  نامشهود،  سودهای  بلندمدت  در  اما 

بزرگ تری دارد.

و  غیرمشهود  بلندمدت،  حتامً  اجتامعی،  اعتامد  سود 

اعالم  کوتاه مدت  هزینه های  اما  است؛  غیرقطعی  البته 

مشهود  و  قطعی  کناره گیری  و  عذرخواهی  اشتباه،  یک 

است.

تجربه  یک  صلح  پروسه  در  افغانستان  برای  تجربه  این 

تأمل  اندکی  افغانستان  دولت  اگر  است،  ارزنده  و  مفید 

کند.

آن  انکار  که  می دانستند  خوب  آن ها  زمان؛  اهمیت    .۲

واقعیت تلخ و از دست دادن زمان تنها اوضاع را پیچیده تر 

کوتاه  زمان  در  باید  را  سخت  تصمیم  می کند.  تلخ تر  و 

به  زمین بازی  دادن  یعنی  زمان  رفنت  دست  از  گرفت. 

دیگران!

۳.  از همه مهم تر اعتامد عمومی اصلی ترین دارایی ملی؛

شنیدن این خرب تلخ از زبان روس ها که دشمنان اصلی 

آنان بودند، نه تنها بر وحشت عمومی از مسئله می افزود، 

دولت  به  عمومی  اعتامد  که  بود  آن  تلخ تر  واقعیت  بلکه 

در  آن ها  می رفت.  دست  از  نیز  پنهان کاری اش  دلیل  به 

زمان  »در  که  کردند  اشاره  مسئله  این  به  لحظه  هامن 

سخت نربد، اصلی ترین دارایی ملی شان اعتامد عمومی 

است«؛ یا به زبان دیگر »هر چیزی را می توان از دست داد 

غیر از اعتامد عمومی«!

انفجار  با   ۱۹۴۵ سال  در  رسانجام  دوم  جهانی  جنگ 

و  )هیروشیام  جاپان  شهر  دو  فراز  بر  امتی  مبب  دو 

ناگاساکی( پایان یافت. تا یک گزاره عجیب و بهانه مببی 

برای صلح، برای مدتی کوتاه برای متفقین دل خوشی به 

همراه بیاورد. می شود این طور گفت که پیروزی متفقین 

در هامن زمان به یک دل زدگی تلخ ختم شد؛ اما ظرف 

شوروی  جامهیر  اتحاد   ۱۹۴۹ در  یعنی  سال   ۴ از  کمرت 

توانست سالح امتی را از انحصار آمریکاییان بیرون کند. 

این اقدام شوروی زمینه ساز آغاز دوران جنگ رسد میان 

دو ابرقدرت بود.

آغاز ماجرای جدید

آمریکاییان  شد،  آزمایش  روس ها  امتی  سالح  که  زمانی 

از  قبل  حتا  از  آن ها  بودند.  فرورفته  حیرت  و  شوک  در 

روس ها  آزمایش  که  شدند  متوجه  روس ها  رسمی  اعالم 

موفقیت آمیز بوده است. این خرب برای آمریکایی ها که بر 

بود.  هولناک  می پروراندند؛  را  جهان  حکمرانی  الف  رس 

شدت آزمایش روس ها به حدی بود تا هامن روز شورای 

اوپنهایمر  و  ژیالرد  حضور  با  آمریکا  هسته ای  راهربد 

تشکیل جلسه دهد.

بیم و امید آمریکا بر چه بود؟

قرار  موردبررسی  جلسه  آن  در  باید  که  پرسش هایی 

می گرفتند بشامر بود؛ اما یک پرسش فوق العاده اساسی 

بود و همه اعضای جلسه مخاطب این پرسش بود آن  هم 

این که »موضع رسمی آمریکا در برابر خرب آزمایش روس ها 

به  پاسخگویی  یعنی  کلیدی  پرسش  این  باشد؟«  چه 

رسدمداران  واکنش  این:  مانند  کوچک تر  پرسش هایی 

توسط  رسمی  خرب  اعالم  برابر  در  آمریکا  رسد  جنگ 

چهارفصل باید گنجانیده شود. چون متأسفانه فعالً بیشرت 

در تابستان مردم به افغانستان سفر می کنند؛ درحالی که 

در دیگر فصل ها به خصوص زمستان، زیبایی های خاص 

دیگری را دارد. فرصت ها و امکانات اسکی و بند امیر در 

مکان های  و  زمستان  مخصوص  محلی  غذاهای  بامیان، 

دیدنی دیگر در والیت های مختلف کشورها باید معرفی 

شود.

برای  دسته جمعی  مسافرت های  یا  تور  فرهنگ  تقویت 

دیدن از ساحات تاریخی، از دیگر پیشنهاد ها است. چون 

فردی  تک  سفرهای  از  بیشرت  به مراتب  تور  تأثیرگذاری 

است. در تورها زمینه های آشنایی بافرهنگ ها، همراهی 

افراد برای راهنامیی، آگاهی دهی و تبادل نظرها بسیار 

در  دسته جمعی  سفرهای  از  شفایی  استاد  است.  زیاد 

و  مسابقات  همچنان  رسخ،  گل  مزار،  در  نوروز  جشن 

جشنواره های فرهنگی بامیان و دیگر جشنواره ها یادآوری 

کرده و می گوید تورها باید فعال شود.

استخدام نیروی متخصصان و تحصیل کردگان در بخش 

راهنامیی گردشگران از دیگر پیشنهاد ها است. اکنون که 

دانشگاه  به خصوص  کشور  دانشگاه های  از  تعدادی  در 

فرامی گیرند،  را  رشته  این  محصالن  بدخشان،  و  بامیان 

باید بعد از فراغت در بخش راهنامیی توریستی استخدام 

گردشگری  بخش  در  شفایی  آقای  گفته  به  شوند. 

رسمایه گذاری  نیازمند  و  دارد  وجود  زیادی  فرصت های 

بسیار زیادی نیست. مثالً رسک، موتر، هوتل و امکانات 

وجود دارد و از این فرصت ها باید استفاده شود.

 نتیجه گیری

است  گردشگری  زیادی  مکان های  دارای  1-افغانستان 

و  داخلی  گردشگران  از  زیادی  تعدادی  همه ساله  و 

استفاده  برای  می کنند.  دیدن  مکان ها،  این  از  خارجی 

بیشرت در ابعاد اقتصادی و فرهنگی، زمینه های راهنامیی 

شود.  فراهم  دقیق  شکل  به  گردشگران  و  توریستان 

گردشگران  افزایش  سبب  یکسو  از  توریستان  راهنامیی 

به کشور ما می گردد و از جانب دیگر باعث می شود که 

به  منظم  و  کامل  شکل  به  داشته ها  و  زیبایی ها  متامی 

جهانیان معرفی گردد.

ارزش های  معرفی  مردم،  و  دولت  اقتصادی  رونق   -2

و  محل  باشندگان  زندگی  وضعیت  بهبود  فرهنگی، 

افزایش احساس تعلق آنان به مناطقشان، کاهش جرم و 

جنایت ها، جلب توجه جهانیان به افغانستان، از مهم ترین 

فایده های راهنامیی گردشگری است.

نرم افزارهای  کتاب ها،  بیشرت  گردشگران  3-راهنامیی 

تصویری،  و  صوتی  رسانه های  وب سایت ها،  انرتنتی، 

باید  فایل ها  این  است.  امکان پذیر  تابلوها،  و  بروشورها 

در مکان های عمومی، دروازه های ورودی، بسرت انرتنت و 

رسانه ها، در دسرتس گردشگران قرار گیرد.

جاذبه های  از  و  شود  خارج  کشورها  از  جوانان  یعنی 

داخلی بی خرب باشند، به اندازه هر نفر یک و نیم هزار دالر 

از کشور خارج می شود.

افزایش رضایت ها و سفرهای دوباره گردشگران، از دیگر 

است.  افغانستان  در  آنان  دقیق  راهنامیی  فایده های 

وجود  آنان  راهنامیی  برای  منظم  برنامه های  که  زمانی 

داشته باشند و رسگردان نشوند، آنان عالقه مند  می شوند 

مانند  کنند؛  سفر  افغانستان  به  بار  چندمین  برای  که 

به  بار  دومین  برای  گذشته  سال  که  گردی  جهان  یک 

افغانستان سفرکرده بود؛ درحالی که 190 کشور جهان را 

گردش کرده بود. برنامه ریزی دقیق درباره چگونگی سفر، 

خطرها، مزایا، جاهای دیدنی، هزینه سفر، کرایه موتر و 

خرید بلیت، کرایه اتاق، انواع غذاها و ... عامل رضایت 

افغانستان  به  آنان  دوباره  سفرهای  و  گردشگران  بیشرت 

است. چون در حقشان ظلم منی شود، رسگردانی ندارد، 

کسی اضافه ستانی منی تواند و از همه زیبایی ها دیدن 

می توانند.

در بعد داخلی اگر گردشگران به خوبی راهنامیی شوند، 

زمینه تحکیم وحدت و برادری نیز فراهم می شود. مثالً اگر 

یک هم وطن ما از والیت قندهار به بامیان سفر می کنند، 

دیگر والیت ها می روند، دقیق  و  و جالل آباد  پنجشیر  به 

پذیرایی شوند، متامی مناطق را متاشا کنند، از فرهنگ 

باخرب  هم وطنانشان  دیگر  قرمزهای  خط  و  ارزش ها  و 

شوند و مشکالت را درک کنند، زمینه رفاقت، دوستی و 

حتی خویشاوندی فراهم می شود که به شدت در تحکیم 

برادری، دوستی و همدیگر پذیری نقش دارد.

معرفی زیبایی های افغانستان برای مردم جهان، از دیگر 

سبب  راهنامیی  هست.  توریستان  راهنامیی  فایده های 

و  فرهنگ ها  تاریخی،  آثار  زیبایی ها،  همه  که  می شود 

ساحات دیدنی به جهان گردان معرفی شود و آنان لذت 

بیشرت بربند. این گردشگران هنگام برگشت به منطقه و 

باورهای مردم را توسط فیلم ها،  و  کشورشان، فرهنگ ها 

دیگران  به  مقاله ها،  و  یادداشت ها  خاطرات،  عکس ها، 

اما اگر راهنامیی وجود نداشته باشد،  انتقال می دهند؛ 

همه به نحوی رسدرگم می شوند. به گفته استاد شفایی، 

اهل  افراد  بیشرت  که  کنند  تالش  دولت  قسمت  این  در 

رسانه، اجتامعی و مردم دار را دعوت کنند تا تبلیغاتشان 

بیشرت اثر و مخاطب داشته باشند.

دیگر  از  کشور،  تاریخی  ارزش های  از  الزم  آگاهی 

است.  گردشگران  و  گردان  جهان  راهنامیی  فایده های 

آقای شفایی می گوید، در صورت نبود راهنام، شاید یک 

گردشگر پنج دقیقه از بودای بامیان دیدن کند، اما اگر 

راهنام باشد، شاید یک ساعت تنها در بخش نقاشی های 

آن صحبت شود. یک ساعت دیگر تنها در بخش معامری 

آن صحبت شود.

پیشنهاد ها

یا  کتاب ها  در  کامل  محتوای  تنظیم  پیشنهاد،  اولین 

اوضاع  شامل  باید  منت  این  است.  راهنامیی  فایل های 

امنیتی، جغرافیایی، آب وهوا، هزینه مسکن، قیمت بلیت 

و  محلی  اصیل  تولیدات  محلی،  غذاهای  موتر،  کرایه  و 

و  باستانی  تاریخی،  موجودیت متامی ساحات  حیوانی، 

دیدنی در مسیر هدف و سایر نیازمندی های گردشگران 

راهنام،  کتابچه  یا  فایل  آوردن یک  به دست  با  تا  باشد. 

به  باید  محتوا  بیاورند.  دست  به  را  الزم  اطالعات  همه 

انگلیسی  و  پشتو  فارسی،  ازجمله  مختلف  زبان های 

ترتیب شود و حتی در صورت امکان از فایل های تصویری 

و صوتی هم استفاده شود.

پیشنهاد دوم، توزیع دقیق، برای توریستان در مکان های 

و  بروشورها  این  شفایی،  استاد  گفته  به  است؛  هدف 

دروازه های  در  باید  معلوماتی  و  راهنامیی  برگه های 

در  رایگان  به طور  عمومی  مکان های  و  هوتل ها  ورودی، 

نباشد،  توزیع دقیق  اگر  قرار گیرد.  دسرتس گردشگران 

بازهم از تأثیرات و کاربردهای آن، کاسته می شود.

در  افغانستان  دیدنی های  معرفی  سوم،  پیشنهاد 

و موجودیت  زیبایی های هر فصل  باوجود  افغانستان  در 

آثار تاریخی و جاهای دیدنی فراوان، راهنامیی گردشگران 

راهنامیی  چون  می رود.  شامر  به  جدی  رضورت  یک 

از  استفاده جویی  عدم  گردشگران،  بیشرت  رضایت  سبب 

مشکالت  و  اضافه ستانی ها  از  جلوگیری  آنان،  بی خربی 

دیگر می شود.

گردشگری،  بهبود  و  گردشگران  رضایت  دیگر،  سوی  از 

ایجاد  اقتصاد،  فرهنگ،  باالی  را  زیادی  مثبت  تأثیرات 

کار و تحکیم ارزش های فرهنگی دارد. حتی کارشناسان 

حوزه گردشگری به این باوراند، افزایش گردشگران سبب 

تأمین امنیت، بهبود اوضاع و مهم شدن کشورها می شود.

راهنامیی جهان  به روز جهانی  ارتباط  در  مقاله  این  در   

جهان  راهنامیی  فایده های  و  آثار  مهم ترین  به  گردان، 

پرداخته می شود.  آن،  تطبیق  برای  پیشنهادها  و  گردان 

سهم  که  است  این  نوشته ام  اساسی  پرسش های 

توریستی  و  گردشگری  جاذبه های  داشنت  با  افغانستان 

منحرصبه فرد، از نزدیک به 100 میلیون گردشگر جهان و 

میلیاردها دالر هزینه که در این بخش می شود، چیست؟ 

این  بیشرت  حضور  و  تشویق  زمینه  چگونه  افغانستان  در 

برای  زیرساخت ها  تقویت  نقش  فراهم شود؟  گردشگران 

توریستان در کشور  افزایش جلب و جذب  راهنامیی در 

ما چیست؟ چگونه و با کدام روش ها می توان ارزش های 

تاریخی-فرهنگی افغانستان را منایان و معرفی کرد. باید 

حضور  افزایش  مثبت  آثار  و  فایده ها  که  ساخت  آشکار 

گردشگران در کشورها چیست؟

آثار و فایده ها

اولین و مهم ترین مفاد ایجاد راهنامیی های گردشگری، 

ایجاد شغل برای جوانان و مردم است؛ چون بیکاری و فقر 

فعالً یکی از مشکالت عمده در افغانستان به شامر می رود؛ 

اما باراهنامیی های دقیق و کلی گردشگران، زمینه حضور 

افغانستان  مختلف  والیت های  در  بیشرت  گردشگران 

با ورود پنج نفر  فراهم می شود که به گفته کارشناسان، 

گردشگر به کشور، زمینه کار برای یک نفر در افغانستان 

رئیس  و  دانشگاه  استاد  شفایی  مهدی  می گردد.  فراهم 

و  توریستان  افزایش  می گوید،  گردشگری  توسعه  رشکت 

زمینه  افغانستان،  به  راهنامیی ها  درنتیجه  گردان  جهان 

کارهای زیادی را برای موترداران، فارغ التحصیالن رشته 

گردشگری، دهقانان، مالداران، هوتل داران و باشندگان 

مناطق توریستی فراهم می سازد.

فایده های  دیگر  از  کشور،  در  پول  شدن  وارد  و  گردش 

راهنامیی گردشگران است. استاد شفایی در این قسمت 

افغانستان  وارد  گردشگر  هزار   75 ساالنه  می گوید، 

متوسط  به طور  دالر  هزار  نیم  و  یک  نفر  هر  که  می شود 

هزینه می کند. چرخش دالر بیشرت در بازار، سبب پایین 

اما  بیشرت می گردد؛  پول  موجود شدن  و  قیمت ها  آمدن 

برعکس، به هراندازه که گردشگری برعکس داشته باشیم 

حتامیتوانازرویخاطراتو
گزارشهاحدسزد�هآنروزاعضاء

شوراتاچهحددرشوکوبهت
بودهاندوچقدرتصمیمگیریبرایشان

سختبودهاست؛اماآنان»تصمیم
سخت«راگرفتند:آنهاترجیحدادند

خبرآزمایشموفقیتآمیزراپکیش
ازروسهاوتوسطخودآمریکاییها

منتشرشود.

ن نستا فغا ا ر  د ن  شگرا گرد یی  هنما را رت  ضرو

یخی ر تا و  بی  تجر یت  ا رو یک  نی  ا زخو با
ایمان نوری-دانشجوی روابط بنی الملل
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جنبش های  و  صلح  تالش های  تقویت  باعث  تحریم ها  که 

صلح آمیز در کشور شده و برای پیش گیری از خشونت های 

طالبان از آن کار گرفته شود.

گروه  که  می گوید  حرف هایش  از  بخشی  در  او  تور،  همین 

و  توافق نامه ی صلح عمل نکرده  به  تعهدات خود  به  طالبان 

خشونت بر شهروندان را افزایش داده اند.

نیز، دوشنبه )4  ریاست جمهوری  دوم  معاون  دانش،   رسور 

حقوق  بخش  رییس  فریز،  فیوناز  با  گفت وگویی  در  حوت(، 

که  است  خواسته  افغانستان،  در  متحد  ملل  سازمان  برش 

مسئله ی حقوق برش، باید به عنوان یکی از اصل های اساسی 

روند صلح در گفت و گو با طالبان در نظر گرفته شود. »اگرچه 

تا اکنون هیچ نشانه ای از سوی گروه طالبان مبنی بر احرتام 

و حامیت از حقوق برش مشاهده نشده است؛ اما اهمیت این 

موضوع می طلبد که جامعه ی جهانی و متام جوانب دخیل 

در صلح افغانستان، گروه طالبان را در این زمینه تحت فشار 

قرار دهند.«

آقای دانش و در کل دولت افغانستان در حالی برای کاهش 

خشونت از سوی این گروه دست به دامن جامعه ی جهانی 

برابر  در  خشونت شان  به  همه روزه  طالبان  که  است  برده 

شهروندان ادامه می دهند، بی آن که نگران واکنش جامعه ی 

جهانی باشند.

در گزارش دفرت منایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان 

)یوناما( که روز سه شنبه )۵ حوت(، نرش شد، آمده است که 

در سال ۲۰۲۰ میالدی در اثر خشونت ها، ۳۰۳۵ غیرنظامی 

در افغانستان جان باخته  و ۵۷۸۵ نفر دیگر زخمی شده اند.

بر اساس گزارش هرچند تلفات غیرنظامیان در سال ۲۰۲۰ 

داشته  کاهش   ۲۰۱۹ سال  به  نسبت  درصد   ۱۵ میالدی 

برای  صلح  گفت وگوهای  که  است  حالی  در  این  است؛ 

کاهش خشونت ها و تلفات غیرنظامیان باید اثر می گذاشت 

که نگذاشته است.

یوناما، گفته است که هرچند کاهش شامر تلفات غیرنظامیان 

امیدوارکننده است؛ اما بر اساس اسناد و شواهد، این شامر 

پایین تلفات تا اندازه ای بنا بر بعضی تاکتیک ها در سه ماه 

آخر سال زیاد شده است.

به اساس این گزارش، ۴۳ درصد کل تلفات در سال ۲۰۲۰ 

در افغانستان از میان زنان و کودکان بوده و برای هفتمین 

سال پیهم شامر جان باختگان به اثر خشونت در یک سال در 

افغانستان از مرز سه  هزار نفر باال بوده که این موضوع، سبب 

شده تا افغانستان مرگ بارترین کشور جهان باشد.

 ۲۰۲۰ سال  در  دولت  مخالف  گروهای  گزارش،  اساس  بر 

»گروه  غیرنظامیان اند.  تلفات  درصد   6۲ مسئول  میالدی، 

و  درصد   ۸ مسئول  داعش  درصد،   ۴6 مسئول  طالبان 

نیروهای طرفدار دولت مسئول ۲۲ درصد تلفات غیرنظامیان 

بوده اند.«

همین گونه در گزارش دیگری از یوناما که در 27 دلو سال 

روان نرش شد، آمده است که ترورهای هدفمند خربنگاران و 

فعاالن رسانه ای در جریان گفت وگوهای صلح افزایش یافته 

است. در این گزارش آمده است که پس از آغاز گفت وگوهای 

فعال   ۱۱ میالدی،   ۲۰۲۰ سپتامرب  دوازدهم  در  صلح 

شده   کشته  افغانستان  در  رسانه ای  کارمند  و  حقوق برشی 

است که هیچ کدام از طرف های درگیر جنگ، مسئولیت آن 

را به عهده نگرفته است.

سبب  حمله ها،  این  مسئولیت  نپذیرفنت  یوناما،  گفته ی  به 

ایجاد وحشت شده که بر اساس آن، شامر زیادی از فعاالن 

ترک  را  کشور  و  شغل  حتا  و  زده  خودسانسوری  به  دست 

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

انتظارات پیرامون تالش های صلح را کاهش داده است.«

خاموش کردن صدای فعاالن رسانه ای در رشایطی که مردم 

نگران معامله های پنهانی گفت وگو با طالبان اند، بدون شک 

بپذیرد؛ در چنین رشایط،  پایان  این گروه  به سود  می تواند 

صدای  کردن  خاموش  از  طالبان  از  بیشرت  گروهی  هیچ 

خربنگاران و فعاالن مدنی سود منی برد.

 به اساس توافق نامه ی دوحه، دولت امریکا به گروه طالبان 

متعهد شده بود که تا ماه می، نیروهای ناتو و امریکا باید از 

بیرون  برای  امریکا  دولت  اخیراً  اما  شود؛  بیرون  افغانستان 

و  کشید  پیش  را  توافق نامه  بررسی  بحث  رسبازانش  کردن 

همین گونه، روز گذشته کابینه ی آملان نیز تصمیم به ماندن 

نیروهایش تا پایان جنوری 2022 در افغانستان را گرفت.

شدن  بیرون  که  بود  گفته  ناتو  کل  دبیر  نیز  پیش  این  از 

شتاب زده از افغانستان، می تواند باعث قوت گرفنت گروه های 

و  ناامنی  میزان  که  چیزی  شود؛  کشور  این  در  تروریستی 

خشونت ها را نیز افزایش می دهد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، به روزنامه ی صبح 

کابل می گوید که؛ اگر نیروهای ناتو تا ماه می از افغانستان 

رس  از  آن ها  بر  را  خود  حمله های  گروه  این  نشود،  بیرون 

خواهد گرفت.

با توجه به وضعیت کنونی و یک سال تالش شکست خورده 

برای صلح با طالبان و همین گونه احتامل قوی ماندن ناتو 

ماه های  در  بهار،  شدن  نزدیک  و   2021 می  از  پس  برای 

پیش رو جنگ در افغانستان شدت بیشرت از حاال را خواهد 

گرفت.

با ماندن ناتو و فرارسیدن بهار، جنگ طالبان شدت و شکل 

در  بیشرتی  مقناطیسی  ماین های  گرفت؛  خواهد  دیگری 

در  بیشرتی  موترمبب های  شد،  خواهد  جاگذاری  شهرها 

شهرهای افغانستان انفجار داده خواهد شد و کشته و زخمی 

بیشرتی از شهروندان خواهد گرفت.

آسیب پذیری  از  بتوان  این که  برای  وضعیتی  چنین  در 

که  است  نیاز  کرد،  کم  طالبان،  گروه  برابر  در  شهروندان 

در  طالبان  گروه  با  رویارویی  برای  را  تازه ای  راهربد  دولت 

پیش بگیرد. دولت افغانستان باید روی تقویت ارتش و مجهز 

برای  از سویی هم  کند؛  آموزش های سخت مترکز  و  سازی 

روستاهایی  و  والیت ها  در  طالبان،  برابر  در  موفق  مبارزه ی 

نیاز است که دولت  این گروه حضور دارد،  که جنگ جویان 

عمومی  افکار  تغییر  برای  آگاهی دهی  منظم  برنامه های 

برنامه های  بی سوادی  و  فقر  کاهش  برای  و  بیاندازد  راه  را 

به گروه طالبان،  زاری کردن  بگیرد.  را روی دست  کارکردی 

برای این که از جان شهروندان بگذرند یا این که از جامعه ی 

کند،  کوتاه  خشونت  از  را  طالبان  دست  بخواهیم،  جهانی 

اساس  به  افغانستان  دولت  است.  مسئولیت خودی  از  فرار 

راه  هر  از  باید  دارد،  شهروندان  برابر  در  که  مکلفیت هایی 

این  روی  باشد.  شهروند  هر  برشی  حقوق  پاسبان  ممکن، 

دلیل نیاز است که خشونت طالبان را با خشونت پاسخ بدهد 

گروه های  دیگر  و  طالبان  گروه  خشونت گری  که  نگذارد  و 

هم سو با آن از شهروندان قربانی بیشرتی بگیرد.

پس از نزدیک به یک سال گفت وگو و چانه زنی دولت، طالبان 

و جامعه ی جهانی برای صلح افغانستان، هنوز جنگ میان 

نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان جریان دارد که روزانه 

همین گونه  و  می گیرد  شهروندان  از  زیادی  زخمی  و  کشته 

شامری دیگر را نیز ناچار به ترک خانه های شان می کند.

صلح  توافق نامه ی  امضای  از  پس  طالبان  با  صلح  بحث 

امضا  قطر  در   ۲۰۲۰ فربوری   ۲۹ در  که  امریکا-طالبان 

شد، شکل جدی تری به خود گرفت. بااین حال اما از رشوع 

گفت وگوها  میز  از  بارها  طالبان  هیئت  حاال،  تا  گفت وگوها 

پا پس کشیده و به خشونت بر شهروندان افغانستان افزوده 

است.

بااین حال، سیاست دولت افغانستان در برابر گروه طالبان، 

به ویژه پس از امضای توافق نامه دوحه، بیشرت انفعالی بوده 

این  زندانیان  آزادی  به  افغانستان  دولت  نخست  در  است؛ 

گروه تن داد. دولت افغانستان بیشرت از ۵۰۰۰ زندانی این 

زندان های  از  را  مهم جنگی اش  فرماندهان  به شمول  گروه 

افغانستان آزاد کرد.

افغانستان،  دولت  که  است  حالی  در  این 

به  و  نبود  دوحه  صلح  توافق نامه ی  طرف 

مکلفیتی  هیچ  بین امللل،  حقوق  لحاظ 

برای پذیرش آن نداشت.

آزادی زندانیان گروه طالبان که گامی مهم 

نه تنها  می شد،  یاد  صلح  به  رسیدن  برای 

صلح  گفت وگوهای  روند  به  کمکی  که 

گروه  این  که جنگ  باعث شد  بلکه  نکرد، 

شدت  افغانستان،  شهروندان  و  دولت  با 

جنگ جویان  بیشرت  زیرا  بگیرد؛  بیشرتی 

طالبان پس از رهایی به میدان های جنگ 

برگشته اند.

زیر  که  کابل  صبح  تحقیقی  گزارش  در 

زندانیانی  مشخصات  رسی:  »اسناد  نام 

رهاشده ی طالبان که به جنگ برگشته اند« 

می دهد  نشان  شده،  نرش  سپتامرب   6 در 

گروه  آزادشده ی  زندانیان  درصد   6۸ که 

جنگ  میدان های  به  دوباره  طالبان، 

برگشته اند.

در یک سال گذشته گروه طالبان به اثر توافق نامه ی صلح با 

امریکا توانست با حفظ هویت جنگی خود به گروه سیاسی 

حاکمیت  زمان  در  تالش ها  این  هرچند  شود؛  بدل  نیز 

بود.  شده  رشوع  افغانستان  پیشین  رییس جمهور  کرزی، 

زمان حاکمیت  در  این گروه  نیز دفرت سیاسی  بار  نخستین 

کرزی در ۲۰۱۲ در قطر گشایش یافت؛ اما پس از امضای 

دولت  خودساخته ی  سناریوی  و  دوحه  صلح  توافق نامه ی 

طالبان کشیده  گروه  به سوی  عمومی جهانی  افکار  امریکا، 

شد و توافق بر رس تقسیم قدرت در افغانستان با این گروه، 

راهی برای رسیدن به صلح در این کشور دانسته شد.

دوم این که به دلیل دیپلامسی ضعیف دولت افغانستان در 

جریان گفت وگوهای صلح،گروه طالبان در سایه توافق نامه ی 

دوحه، امکان سفر به کشورهای مهم منطقه و جهان را یافت 

و توانست برای قدرت آینده ی خود جدا از دولت امریکا، با 

نیز بحث  و قزاقستان  ایران  دولت های مهمی؛ مثل روسیه، 

کند.

طالبان در کنار این که در یک سال گذشته دست از خشونت 

بر نداشته اند، به بهانه ی رسیدن به صلح با دولت افغانستان، 

خواهان از میان رفنت دولت کنونی و ایجاد حکومت موقت 

نیز شده اند؛ چیزی که رییس جمهوری غنی آن را خط رسخ 

خود و دولت افغانستان می داند.

حاال که دولت افغانستان از رسیدن به صلح با گروه طالبان 

به کلی ناامید شده است، برای پایان دادن به خشونت این 

گروه در برابر شهروندان افغانستان، دست به دامن جامعه ی 

جهانی افتاده است.

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان که ناوقت روز 

پنج شنبه )۷ حوت(،  به گونه ی آنالین در نشست کمیته ی 

می زد،  حرف  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  تعزیرات 

میز  از  سفر،  معافیت  امتیاز  از  استفاده  با  »طالبان  گفت: 

علی رغم  و  می کنند  تعهدشکنی  می روند،  طفره  مذاکره 

وضعیتی  چنین  در  بازمی گردند.  جنگ  به  زندان،  از  آزادی 

مهم  بسیار  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  تحریم های 

است.«

او با تأکید بر اهمیت تحریم ها بر گروه طالبان، گفته است که 

افغانستان با اعضای شورای امنیت سازمان ملل و متحدان 

کلیدی اش در این مورد کار می کند تا اطمینان حاصل کند 
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مفهومی  قوانین  مجموعه ای  از  بیش  و  انتزاعی  واژه 
دیگری نخواهد داشت.

دانشمند   »)Martin Krygier( کریگر  »مارتین  البته 
واژه  یک  تنها  را  قانون  حاکمیت  هم  اسرتالیایی  دیگر 
نظرداشت  در  با  که  است  باورمند  او  منی داند.  حقوقی 
اقتصادی،  توسعه  در  قانون  حاکمیت  وسیع تر  ابعاد 
و  سازی  دولت  جامعه،  کردن  دموکراتیزه  و  برش  حقوق 

اصالحات سیاسی و حقوقی هم نقش به سزایی دارد. 

عنارص  از  یکی  همچون  قانون  حاکمیت  امروزه، 

در  سیاسی  نظام های  در  خوب  حکومت داری  اساسی 

حاکمیت  است.  روز  داغ  موضوع  دایم  کشورها،  همه 

قانون را در زبان اردو- »قانون کی حکمرانی«، در زبان 

»برتری  روسی  زبان  در   ،  »विवि शासन«-هندی

قانون- права Bерховенства«، در زبان آملانی-

»سيادة  عربی-  زبان  در  و   »Rechtsstaatlichkeit«

القانون«، می گویند.
 Rule by Law/( قانون/مرشوطه گرایی  با  حاکمیت 

)Constitutionalism
بلکه  کنید،  اعتامد  فرد  به  نباید  قدرت،  مورد  »در 
قدرت،  از  فرد  از سوءاستفاده  پیش گیری  برای  باید 
او را با زنجیر قانون اساسی ببندید- تامس جفرسن 

»)Thomas Jefferson(

حاکمیت با قانون اندیشه ای است که طبق آن حکومت 

نظر  در  با  )البته  تقنینی  صالحیت های  از  استفاده  با 

سازی  قانون  اساسی(،   قانون  مندرج  اصل های  داشت 

کرده همه را به اطاعت از آن دعوت می کند و چگونگی 

میان  و  جامعه  افراد  میان  مناسبات  یعنی  جامعه  رفتار 
جامعه و حکومت را سازمان دهی می کند.۴

گرچه بسیاری ها حاکمیت قانون و حاکمیت با قانون،  هر 

دو واژه را به عنوان همتای هم دیگر استفاده می کنند که 

اما  درست نیست و تفاوت های فنی و عملکردی دارند؛ 

به هم دیگرند و نکته  و وابسته  بازهم هر دو واژه متکی 

مشرتک هامن محدودیت های معین است که عبارت از 

پایبند بودن به یک رشته ارزش ها و اطاعت و پاسخگویی 

در برابر قانون است.
 Sate of Law/Legal State or( مرشوطه  دولت 
قانون  با  حاکمیت  اندیشه  از   )Constitutional State
همه  که  می شود  گفته  دولتی  به  و  می گیرد  رسچشمه 

قوا،  تفکیک  قوانین،  اعامل  در  شفافیت  و  انصاف 

و  تصمیم گیری  فرایند  در  همه جانبه  مسئولیت های 

اقدامات برای جلوگیری از خودرسی ها )در برابر قانون( 

ازلحاظ اجرایی و نهادی، همه را اجزای حاکمیت قانون 

می داند.
ملل  سازمان  رسمی  صفحه  طبق  غیررسمی:  *عدالت 
به عنوان  غیررسمی  )دادگسرتی(  »نظام های  متحد، 
یا  »عرفی«  »بومی«،  »سنتی«،  عدالت  سیستم های 
گسرتده ای  طیف  که  می شود  شناخته  هم  »غیردولتی« 
به  بر می گیرد و ازجمله مسائلی که  را در  از موضوعات 
آن به طور عموم می پردازد عبارت اند از امنیت شخصی و 
جرایم محلی، حفاظت از ملک )زمین(، دارایی و مال و 
مویشی، حل اختالفات خانوادگی و اجتامعی؛ و حامیت 
باید  اما  به خدمات عمومی.«  مانند دسرتسی  از حقوق 
مفهوم  به  هرگز  غیررسمی  عدالت  که  داشت  به خاطر 
متسخر  به  انسانی  کرامت  و  ارزش ها  که  نیست  این 
زن ها،  کردن  سنگسار  بریدن،  رس  مانند  شود  گرفته 
دست بریدن و شالق زدن در مأل عام و غیره بل برعکس 
هدف اصلی احرتام گذاشنت به آداب و رسومات مردم و 
تأمین عدالت در سطح محلی و روحیه  آنان در  تشویق 
عدالت پروری است. و این نکته را هم نباید فراموش کرد 
قانون  حاکمیت  دیگر  بعد  بی هشت  غیررسمی  عدالت 

مفهومی ندارد.
 ،»)James Allsop( آلسوپ  »جیمز  باور  به 
قاضی القضات، دادگاه فدرال اسرتالیا، حاکمیت قانون 
در واقعیت نه قانون فرمانروایی است و نه واژه ای است که 
تنها به وکالیی دادگسرتی و قضات ربط داشته باشد بل 
بیشرت از آن است و در دنیای امروزی به حیث یک ارزش 

انکارناپذیر بشامر می آید. او می گوید،
»حاکمیت قانون زنده )استوار( بر ارزش ها و شاخص های 
بر صداقت،  آن  اساسی  پایه های  و  است  قانون  انسانی 
و حقوق فردی،  انسانی  به کرامت  رفتار، احرتام  برابری 
انسانی و تأمین عدالت )اجتامعی( استوار است  مروت 
قوه  با  بل  منی شود  عملی  مستقل  قاضی  با  تنها  که 
قضاییه مستقل و مسلکی عملی می شود که در اجرای 
وظیفه خود از ارزش ها محافظت کند.« به گفته آلسوپ 
صورت  در  که  است  ذهنی  نگرش  یک  قانون  حاکمیت 
عملی شدن آن، یک وضیعت خاص مطلوبی را در جوامع 
این یک  نباشد  این گونه  اگر  و  می آورد  وجود  به  انسانی 

عملکردهای مفید به قانون اساسی است.
پلیسی  یا  مطلقه  »دولت  واژه  برابر  در  درواقع،  واژه  این 
سوی  از  نخست  بار   »)Machtstaat/Polizeistaat(
ملر  فون  »آدم  آملانی  دانشمندان  و  سیاستمداران 
)Adam von Müller(« و »یوهان کرستوف فون آرتین 
)Johann Christoph von Aretin(« همچون اندیشه 
منظم سیاسی در سده نوزدهم میالدی مطرح گردید. در 

زبان آملانی معادل این واژه

»Rechtsstaat« است و در زمان حارض هم محور اصلی 

دولت داری مدرن جمهوری فدرال آملان همین اندیشه 

است.

طبق این اندیشه دولت باید مقید به قانون اساسی بوده 

یکسان  به طور  قانون  هامن  طبق  شهروندان  همه  با  و 

آزادی ها  و  )مساوی(  حقوق  تضمین کننده  و  کند  رفتار 

باشد.

اصلی  هدف  که  بودند  باور  این  به  اندیشه  این  بانیان 

قانون اساسی تنها تأمین امنیت و نظم جامعه نبوده بل 

توأم با ارزش ها و اخالق انسانی هم باشد و از آن به حیث 

ابزاری برای حفظ کرامت انسانی و عدالت سیاسی هم 
کار گرفته شود.۵

انسانی و عدالت  برابری، ارزش و کرامت  بنابراین اصل 

یا  و  مرشوطه  قانون/دولت  با  حکومت  عصاره  سیاسی 

آن  معادل  انگلیسی  زبان  در  که  اند   »Rechtsstaat«

»Constitutional State/ State of Law« است.

همین اصل در ماده اول قانون اساسی جمهوری فدرال 

آملان این گونه تسجیل شده است.

کرامت انسانی مصون از تعرض است،  رعایت و حراست 

آن مسئولیت همه قوای دولتی است.

بر این اساس )کرامت انسانی( ملت آملان خود را پابند 

به حقوق برش می داند که یک اصل خدشه ناپذیر و بنیاد 

هر جامعه انسانی و صلح و عدالت در جهان است.

 Declaration of( آمریکا  استقالل  اعالمیه  در 

سوی  از  م   ۱۷۷6 جوالی   ۴ در  که   )independence

»دومین کنگره قاره ای آمریکا« به ریاست »جان هنکاک 

)John Hancock(« به تصویب رسید، همین اصل چنین 

بیان گردید:
انسان ها  همه  که  می دانیم  بدیهی  را  حقایق  این  »ما 
یک سان آفریده شده اند و دارای حقوق انکارناپذیر سلب 
اعطا  آن ها  برای  شان  آفریدگار  سوی  از  که  ناشدنی اند 
جست وجوی  و  آزادی  زندگی،  حق  که  است  گردیده 
خوشبختی ازجمله آنان است. برای تأمین همین حقوق 
منصوب  انسان ها  میان  در  حکومت هایی  )اساسی( 
می شوند تا اختیارات دادگرانه خود را با رضایت حکومت 
هر  هرگاه  این که  و  می آورند  به دست  )مردم(  شوندگان 
شکلی حکومت که پامال کننده این اهداف باشد، مردم 
حق  دارند تا آن حکومت را تغییر دهند یا رسنگون کنند 
و حکومت نو برپا دارند و پایه ای آن را بر چنین اصول بنا 
کنند و قوای آن را طوری سازمان دهند که به احتامل زیاد 

به امنیت و خوشبختی شان بیانجامد.«

آملانی  حقوقدان   »)Klaus Stern( اشرتن  »کالوس 

Rechtsstaat/( اصول حاکمیت با قانون/دولت مرشوطه

Constitution( را چنین بیان می کند:

دولت بر اساس باالدستی قانون اساسی که در ماهیت 

تعیین کننده حقوق مرشوطه شهروندان است. مشارکت 

سه گانه  قوای  تفکیک  دولت  با  مدنی  جامعه  برابرانه 

)اجرایی، قضایی، تقنینی( و مهار قدرت هم دیگر توسط 

»Check and Balance) اندیشه »نظارت و  تعادل

۱. عملکردهای قوه اجرایی و قوه قضایی طبق قانون و 

قوه تقنینی در قانون سازی مقید به اصل های اساسی 

مندرج قانون اساسی؛

۲. شفافیت در موجه بودن عملکردهای دولت؛

نهادهای  توسط  دولت  اعامل  و  تصمیامت  بررسی   .۳

مستقل با حق استیناف خواهی؛

۴. سلسله مراتب، وضاحت و قاطعیت در قوانین؛

قدرت  از  میزان  به هامن  )دولت  عمل  تناسب  اصل   .۵

استفاده کند که نیاز باشد همین اصل در ماده ۵ پیامن 

غیرمتناسب  استفاده  و  یافته  تذکر  هم  اروپا  اتحادیه 

قدرت برای به دست آوردن هدف را ممنوع کرده است(؛

6. حفاظت از عملکردهای خوب گذشته )به حیث الگو( 

در برابر اقدامات بعدی دولت )برای بهرتی امور و حفظ 

ارزش ها(.

 Lon( به باور فیلسوف و حقوق دان امریکایی »لون فولر

)هر  اساسی  قانون  بنادین  اصل   ،»  )Luvois Fuller

نظام  در  یعنی  است؛  توده ای  حاکمیت  سیاسی(  نظام 

قانون  هر  و  مردم اند  قدرت  اصلی  منبع  دموکراتیک 

است؛  مردمی  حاکمیت  سند  واقعیت  در  )اساسی( 

بنابراین، هر قانون )اساسی( که با کرامت و ارزش های 

وجود  به  را  مهمی  پرسش  باشد،  مغایرت  در  انسانی 

می آورد که آیا آن قانون در ذات و ماهیت خود قانون مهم 
است یا خیر؟6

 ،»)Ihor Zabokrytoky( زابوکریتسکی  »ایگور  باور  به 

دانشگاه  در  حقوقی  فلسفه  و  تیوری  دانشکده  استاد 

حاکمیت  اوکرایین«،  »لووف 

تحلیل

علمی  افکار  که  است  مدتی  افغانستان  اوضاع  التهاب 

دلیل،  همین  به  و  منوده  رسگردان  را  فرهنگی  و 

مناسب  و  خاص  توجهی  علمی،  و  تحقیقی  مقاله های 

و  افغانستان  در  این که؛  دیگر  سخن  برمنی انگیزد.  را 

واژه  دو  این  از  استفاده  در  علمی،  دیگر  محافل  برخی 

زیرا  است؛  گرفته  نه  صورت  دقیق  برخورد  جداگانه، 

از آن دانسته و  تنها اطاعت  را  قانون«  برخی »حاکمیت 

برخی دیگر »حاکمیت با قانون« را تنها با داشنت قانون 

واژه  هردو  ارزشی  ابعاد  که  حال  در  می دانند.  اساسی، 

مهم تر از مفهوم لغوی آن است.

نظرات  به  توجه  با  که  است  ورزیده  تالش  قلم  این 

دانشمندان این گونه بحث ها، »ابعاد ارزشی« هردو عنوان 

را ارزیابی مناید.

)Rule of Law( حاکمیت قانون

»بسرت دموکراسی ما حاکمیت قانون است- کارولین 

»)Caroline Kennedy( کندی

در عرص مدرن، حاکمیت قانون یک واژه نسبتاً شناخته 

شده است و به عنوان یک ارزش و یکی از عنارص کلیدی 

حکومت داری خوب به شامر می رود. البته شایان یادآوری 

است که حاکمیت قانون با این که در چند دهه اخیر با 

تعریف نوی موردتوجه جهانیان قرار گرفته، همچون یک 

نسبتاً  دارد. نخستین منونه  درازی  پیشینه بس  اندیشه 

منظم تر حاکمیت قانون در دموکراسی یونان باستان، در 

سده چهارم پیش از مسیح تذکر یافته که از اندیشه های 

گرفته  رسچشمه  )۸۲۲-۳۸۴م(  ارسطو  بزرگ  فیلسوف 

است. ارسطو در کتاب خود »سیاست« پرسش مهمی را 

مطرح کرده بود، »آیا حکومت بهرتین رجال برتر است یا 
حکومت قانون؟«۱

این پرسش مهم را برخی ها این گونه هم ترجمه کرده اند: 

حکومت  است،  سودمندتر  مردم  برای  وضعیت  »کدام 

بهرتین حاکم و یا بهرتین قوانین؟«

روی  دانشمندان  مفهومی  ازلحاظ  حارض،  زمان  در 

با  آن  تعریف  در  و  کرده اند  کار  خیلی  قانون  حاکمیت 

نوینی  مفهوم  و  شکل  آن  به  ارزشی  مؤلفه های  افزودن 

عبارت اند  قانون  حاکمیت  مهم  مؤلفه های  بخشیده اند. 

از:

برتری قانون )Legal Supremacy(- اصلی که جامعه 
به جای خشونت، با قوانین معترب تنظیم شود.

برابری قانون )Legal Equality(- اصلی که طبق آن 
قوانین )بدون در نظر داشت رنگ و نسل و زبان و عقیده( 

مساویانه اعامل شود و هیچ کس حتا مسئوالن حکومتی 

از باال به پایین و قضات، باالتر از قانون نباشد.

اطمینان از قانون )Legal Certainty(- یعنی اصلی 
که قوانین از مفهومی روشن، قابل دسرتس )برای همه( و 

ازلحاظ کاربردی سازگار و پیش بینی پذیر باشد.

است،  همگانی  قانون  حاکمیت  مؤلفه های  این  گرچه 

از دانشمندان پرسش دیگری را مطرح  بازهم برخی  اما 

خودکامه  شخص  یک  نظام  رأس  در  اگر  که  می کنند 

قرار بگیرد و با بهره گیری از زور و تزویر یک رشته قوانین 

را  انسانی  پذیرفته شده  ارزش های  با  مغایر  تبعیض آمیز 

روی دست بگیرد، آنگاه چه باید کرد؟ و حاکمیت قانون 

را چگونه تعریف کرد؟
در سال ۲۰۱۵م با تأیید همه کشورهای عضو، سازمان 
ملل برای صلح و رفاه جهانی طرحی را زیر عنوان »۱۷ 
 Sustainable Development( پایدار  توسعه  هدف 
آن  تکمیل  برای  و  رسانید  تصویب  به   »)Goals  17
اهداف هفده گانه مدت ۱۵ سال در نظر گرفته شد یعنی 

تا ۲۰۳۰م.
عدالت  صلح،   -۱6 »هدف  طرح  آن  هم  شانزده  هدف 
 Peace, Justice and  -16  Goal( پایدار  نهادهای  و 
هدف  دوازده  از  برساخته   ،»)Strong Institutions
ضمنی است و یکی از آن ها حامیت از حاکمیت قانون 

است.

کشورهای  توامنندسازی  و  هدف  این  به  رسیدن  برای 

روی  را  کمکی  گوناگون  برنامه های  ملل  سازمان  عضو، 

قانون  حاکمیت  ملل  سازمان  تعریف  طبق  دارد.  دست 

عبارت است از »یک اصل حکومت داری که طبق آن همه 

و  حکومتی  و  خصوصی  سازمان های  نهادها،  اشخاص، 

حتا خود حکومت در برابر قوانین نافذه، پاسخگو است 

اعامل  یکسان  همه  بر  تبعیض(  هرگونه  )بدون  قانون  و 

می شود.«

اما باید یادآور شد که سازمان ملل تنها به همین بسنده 

مغایرت  در  نباید  هم  مروج  قوانین  که  می افزاید  نکرده، 

یعنی  باشد؛  و مالک های جهانی حقوق برش  موازین  با 

تحت  که  را  قوانینی  از  پاسداری  و  پیروی  ملل  سازمان 

قانون  حاکمیت  شود،  خدشه دار  انسانی  کرامت  آن 

منی داند.

قانون،   از  اطمینان  و  برابری  برتری،  ملل  سازمان  پس 

دا�کترحسینیاسا

ن نو قا با  کمیت  حا و  ن  نو قا کمیت  حا ن  میا ت  و تفا

ادامهدرصفحه6
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ادامهازصفحه5

ن  نستا فغا ا ر  د نا  و کر کسين  ا و تطبیق  ند  و ر ز  آغا
ست ا جه  ا مو د  فسا و  جنگ  بینی  بد با 

این ویروس تطبیق کند.

داکرت  اما  است،  یافته  افزایش  پولیو  بیامری  این که  با 

واکسین  تا  می کند  تالش  دولت  که  می گوید  طاهری 

که  طالبان  کنرتل  تحت  ساحات  در  کرونا  ویروس 

کلینیک ها دولتی اجازه فعالیت دارند، برای مردم توزیع 

کند.

کنرتل شان  تحت  در ساحات  به خدمات صحی  طالبان 

کرونا  ویروس  همه گیری  از  و  می دهند  فعالیت  اجازه 

میان  در  را  صحی  حامیتی  بسته های  و  دادند  هشدار 

مردم که از طرف کارمندان دولتی صورت می گیرد اجازه 

می دهند.

در  واکسین  این  توزیع  که  گفت  نگرانی  با  طاهر  داکرت 

مناطقی که جنگ به صورت جدی میان نیروهای دولتی 

داده  انتقال  که  نیست  ممکن  دارد،  جریان  طالبان  و 

شود. نزدیک به هزار تن از پزشکان – یا تطبیق کنندگان 

داکرت  دیدند،  آموزش  گذشته  هفته ی  کرونا  ویروس 

طاهری گفت که دولت وزارت صحت عامه امیدوار است 

تا  کنند  دریافت  را  کرونا  واکسین  از  بیشرت  دوزهای  تا 

افغانستان رسیدگی الزم صورت گیرد. دولت  برای مردم 

افغانستان – و وزارت صحت عامه – ظرفیت نگهداری ۲۰ 

میلیون دوز واکسین دارد.

کارمندان  برای  کرونا  واکسین  تطبیق  از  دور  نخستین 

صحی و نیروهای امنیتی – دفاعی که در ساحات مزدحم 

کار می کنند و نگرانی مصاب شدن شان نیز بیشرت است، 

تطبیق می شود.

داکرت طاهری گفت: واکسین های کمک شده برای متام 

گروه های اجتامعی کفایت منی کند. او گفت؛ در صورتی 

را  ویروس  می توانند  کنند،  درخواست  خربنگاران  که 

دریافت کنند.

از ۵۵ هزار تن  آمار وزارت صحت عامه: بیش  به اساس 

در افغانستان به ویروس کرونا مصاب شدند و نزدیک به 

۲۵۰۰ تن در اثر آلودگی این ویروس جان باخته اند.

معاینه  و  امکانات  نبود  دلیل  به  که  می گویند  آگاهان 

پزشکی،  توصیه ها  به  نکردن  توجه  همچنان  و  ویروس 

سازمان  تخمین  یک  است.  زیاد  به شدت  تلفات  میزان 

صحی جهان که در ماه می منترش شده نشان می دهد، 

تأثیر  ویروس  از  افغانستان  نفوس  میلیون   ۳۴ از  نصف 

گذشته  سال  خزان  در  عامه  صحت  وزارت  پذیرفته اند. 

به  کشور  نفوس  متام  از  میلیون   ۱۰ که  کرد  اعالم 

ویروس کرونا مصاب شده اند. با متام بی تفاوتی ها مردم 

افغانستان به وجود ویروس باور دارند، ولی یک باور غالب 

در جامعه ایامن به الله است که تعیین کننده ی رسنوشت 

است.

می گوید:  خوست،  والیت  باشنده   احمدی،  احمدشاه 

»هیچ نیاز به واکسین کرونا نیست، کسانی به خدا باور 

ندارند از واکسین می ترسند، برای مسلامنان هیچ نگرانی 

نیست.«

اما امام نظری یک دهقان در والیت کندز می گوید: شامر 

زیاد از باشندگان دهکده ی ما به وجود ویروس باور دارند، 

از دهکده ی  زیاد  به خاطر شامر  این یک حقیقت است، 

ما به دلیل مصاب به ویروس کووید – ۱۹ جان باختند.

ما  دهکده ی  مردمان  از  زیادی  شامر  و  »من  گفت:   او 

این  بحث  اما  کنند،  دریافت  واکسین  که  دارند  دوست 

ای ساحه ی  به  به چگونه  واکسین کمک شده  است که 

گفته های  به  دولت  گفت:  نظر  امام  می رسد.  دوردست 

خود عمل منی کند.«

فراقانونی حکومت و مردم را گرفته، عملکردها را در یک 

چهارچوب معین نظم می بخشد.

و  اصول  از  برساخته  قانون  حاکمیت  درحالی که 

مالک هایی است که در نظام قضایی یک کشور تسجیل 
گردیده و فضایل و مشخصات آن را بیان می کنند.۹

دولت مرشوطه را در زبان اردو- »آئینی ریاست«، در زبان 

هندی-»संिैिावनक राज्य« ،  در زبان روسی-

در   ،»Kонституционное государство«

»دولة  عربی-  زبان  در   ،»Rechtsstaat«-آملانی زبان 

دستورية« می گویند.

کنرتل  تحت  ساحه   در  قومی  بزرگ  یک  نظام الدین 

طالبان در والیت شاملی فاریاب می گوید که هراس دارد 

تا واکسین توسط سیاسیون و تفنگ  ساالران به یغام برده 

نشود.

افغانستانی ها که به اسم  آقای نظام الدین، مانند بیشرت 

معمول  امر  یک  »این  می گوید:  است،  مشهور  کوچکش 

می گیرد،  صورت  مردم  به  که  غذایی  کمک های  است، 

همواره دزدیده می شود.«

دلیل  به  که  کرد  اعالم  گذشته  هفته  کل  دادستانی 

از  تن   ۷۴ کرونا  واکسین  کمک های  در  حیف ومیل 

این  میان  در  شده اند،  معرفی  دادستانی  به  والیت  پنج 

و  والی ها  والیتی،  شورای  اعضای  از  پرونده هایی  افراد 

معاون   های والی ها وجود دارد.

سیگار یا بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان، 

کندز  والیت  در  قول یک مسئول یک شفاخانه  از  اخیراً 

داروهای  و  کمک ها  متام  مقامات  است:  داده  گزارش 

کمک شده برای مبارزه با ویروس کرونا دزدیدند و از یک 

بیامرستان ۵۰ بسرت تنها ۲۵ بسرت آن فعال بود و باقی 

همه کارگران خیالی بودند.

مشکل  است:  گفته  خربنامه ی  یک  در  امریکا  سفارت 

به کمک های صحی  تنها مالی نیست،  افغانستان  مردم 

از  زیاد  شامر  برای  اما  می یابند؛  دست  تأخیر  به  نیز 

افغانستانی ها واکسین می تواند یک راه حل باشد.

روند تطبیق ویروس کرونا روز سه شنبه هفته گذشته در 

ارگ ریاست جمهوری آغاز شد. اولین فرد انیسه شهید، 

Konrad-( ادئناور  کرناد  »بنیاد  در  ۲۰۰۹م  اکترب   ۲۷

Adenauer Stiftung(« در بلگراد، پایتخت رصبستان، 

به همین نکته ظریف اشاره می کند. این بنیاد سخرنانی 

پروفسور پاپییر را همچون یکی از آثار ارزشمند حقوقی 

به چند زبان ترجمه کرده است.

به باور این دانشمند املانی، حاکمیت قانون و حاکمیت 

تفاسیر  با  متفاوت  واژه های  دو  قانون/مرشوطه گرایی  با 

ربط  قانون  باالدستی  به  واژه  دو  هر  گرچه  متفاوت اند. 

دارد )اما نباید( همچون همتا واژه به کار روند. حاکمیت 

رسچشمه  اساسی  قانون  مندرج  ارزش های  از  قانون 

تحقق  نظام،  بنیادی  دستگاه های  کمک  به  و  گرفته 

اقدامات  با  تنها  قانون  حاکمیت  یعنی  می کند؛  پیدا 

ویژه دادگاه ها )دادگاه عالی و یا دادگاه قانون اساسی( 

تحقق پذیر نیست و بایسته است تا با تعامل قوای سه گانه 

جامعه  توسط  مدنی  سیاسی  گفتامن  همه  از  باالتر  و 

مرشوطه  دولت  پس  بپوشد.  عمل  جامه  )فعال(،  مدنی 

تعیین کننده   )Rechsstaat/Constitutional State(
حاکمیت قانون است.۸

پیشین  ریس   »)Chan Liew Ten( تن  لیو  »چن 

دانشکده فلسفه در دانشگاه ملی سنگاپور که در عرصه 

همین  به  هم  دارد،  بسیاری  آثار  فلسفه حقوق سیاسی 

نکته تأکید دارد. وی می نویسد:

خربنگار یک تلویزیون بود که دوره ی قرنطین از مصاب به 

ویروس کرونا را سپری کرده بود.

توزیع هر واکسین در کشورهای فقیر با چالش های بسیار 

عمومی  چالش های  کنار  در  است.  مواجه  لوژستکی 

بسته های  باید  صحت  وزارت  تروریستی،  فعالیت ها  و 

جاده های  در  کشور  دوردست  ساحات  به  را  واکسین 

ناهموار و خاکی انتقال دهد.

عامه می گوید:  وزارت صحت  در  عثامن طاهری، مشاور 

در  چون  است،  شده  نیز  پولیو  افزایش  سبب  قرنطین 

دوره ی قرنطین و هنگام همه گیری ویروس کرونا، تطبیق 

واکسیناسیون پولیو ممکن نبود و این  یک چالش  را برای 

گروه پولیو به ایجاد کرد. چنانچه در ۲۰۲۰، ۵6 واقعه ی 

از پولیو به ثبت رسید، در حالی که در سال ۲۰۱۹ تنها 

۲۹ واقعه ثبت شده است.

وزارت  در  پولیو  بیامری  کاهش  مسئول  راسخ،  میرجان 

صحت می گوید: به صورت مساویانه در ۲۰۲۰ نزدیک به 

۳۰۵ نوع مختلف ویروس پولیو در افغانستان ثبت شده 

در حالی در ۲۰۱۹ هیچ واقعه ی به ثبت نرسیده است.

میان  در  پولیو  گونه های  بیشرت  که  راسخ می گوید  آقای 

پناهندگانی به ثبت رسیده است که از کشورهای مانند 

تالش  درحالی که  برگشته اند.  افغانستان  به  پاکستان 

گرفته  صورت  پولیو  بردن  بین  از  برای  زیاد  تقالی  و 

که  است  گفته   )W.H.O( جهان  صحی  سازمان  است. 

سال های  در  تا  دارد  دست  روی  را  جدیی  برنامه های 

مختلف  گونه های  نابودی  برای  را  واکسین های  نزدیک 

قانون  نفوذ  و  اقتدار  از  است  عبارت  قانون  »حاکمیت 

و نهادی محدودیت های  که در رفتار اجتامعی و فردی 

)قانونی( را به وجود آورده همه را به اطاعت و پاسخگویی 

وادار می کند؛ اما مرشوطه گرایی واژه ای است که عموماً 

به چگونگی تأمل و تفکیک قوای سه گانه و عملکردهای 

کرامت  حفظ  و  آزادی ها  و  رفاه  امنیت  تأمین  در  آنان 

انسانی، به کار می رود.«

قانون  حاکمیت  میان  مشرتک  نقطه  هم  او  باور  به 

رشته  یک  در  گرایی(  )مرشوط  قانون  با  حاکمیت  و 

خودرسی های  جلو  که  است  )قانونی(  محدودیت های 

ویروس  همه گیری  قرنطین  جریان  در  افغانستان  مردم 

کرونا به صورت جدی صدمه دیده اند. در حال حارض برای 

دریافت  را  کرونا  ویروس  کمکی  بسته های  بار  نخستین 

می کنند.

AstraZeneca Oxford Vac-( واکسین  دوز  هزار   ۵۰۰

مرکز  کابل  در  فربوری  ماه   ۷ در  هند  ساخت   )cine

افغانستان به مسئوالن این حکومت تسلیم داده شد؛ اما 

در میان شهروندان افغانستان استقبال از این بسته های 

پزشکی  توصیه های  افراد  شامر  بود،  متفاوت  واکسین 

با  را مدنظر منی گیرند این زندگی شامر زیاد از مردم را 

تهدید مرگبار تهدید می کنند.

AstraZeneca Oxford Vac- واکسین  به  )دسرتسی 

همکاری  با  که  است   »covax« برنامه ی  از  بخش   )cine

جهان به کشورهای فقیر به صورت رایگان یا با بهای اندک 

کمک می شود.

از  استفاده  جواز  جهان  صحی  سازمان  فربوی   ۱۵ در 

واکسین کرونا صادر کرد و برای هر فرد و دو دوز را توصیه 

کرده است. اخیر این کمپین در افغانستان آغاز شد.

برابر  در  واکسین  که  است  دریافته  جهانی  بررسی ها 

افرسدگی و مرگ ناشی از بیامری )کرونا( مقاومت جدی 

نشان می دهد؛ اما نتیجه دریافت شده از واکسین کرونا 

در افریقا جنوبی قابل پرسش است، بررسی در یک نهاد 

خصوصی نشان می دهد که تطبیق این واکسین در برابر 

گونه ی جدید ویروس کارایی چندانی از خود نشان نداده 

است.

واکسین ویروس کرونا در حالی به افغانستان می رسد که 

ویروس در حال گسرتش است، در حالی  این  موج دوم 

زندگی رقت بار برخی از شهروندان همچنان که پیش از 

شیوع ویروس کرونا جریان داشت، ادامه دارد. شامر زیاد 

ماسک  مسجد  و  هوتل ها  فروشگاه ها،  بازار،  در  مردم  از 

منی پوشند و به توصیه های پزشکی توجه منی کنند. این 

روش در گسرتش ویروس کمک می کند.

مواجه  قحطی  و  فقر  گرسنگی،  جنگ،  با  که  کشوری 

معلوم  دروغ  پدیده ی  یک  برایش  کرونا  ویروس  باشد، 

می شود و بیم از آن ندارد.

جنوبی  والیت  در  تکسی  راننده  ارمانی،  الله  محب 

کندهار، می گوید: »البته می خواهم که واکسین بزنم، اما 

من به وجود ویروس کرونا باور ندارم.«

شهروندان  از  زیاد  شامر  بیان  در  مشرتک  نکته ی  این 

به حالت  »همیشه  گفت:  ارمانی  آقای  است،  افغانستان 

کرونا  ویروس  ترس  از  را  خود  بینی  و  دهان  که  کسانی 

می پیچند، خندیم میایه.«

دارند،  باور  کرونا  ویروس  وجود  به  که  کسانی  میان  در 

بی باور به حکومت زیاد است، به دلیل وجود فساد باورمند 

نیستند، مقدار اندکی از واکسین هایی که به افغانستان 

مردم  همه ی  میان  عادالنه  به صورت  است  شده  کمک 

توزیع شود.

رشقی  والیتی  در  مدنی  فعال  گربزوال،  جان،  خلیل  

خوست، می گوید: »این ویروس تنها به مردمان منصب دار 

می رسد.«

واژه  دو  هر  گرایی  قانون/مرشوطه  با  حاکمیت  و  قانون 

واژه  دو  هر  برخی ها  که  مرتبط اند  و  تنیده  هم  با  چنان 

قانون  حاکمیت  واقعیت  در  اما  می دانند  هم  معادل  را 

و  گرایی  مرشوطه  اندیشه  مهم  سازوکارهای  از  یکی 

جامعه  بناهای  سنگ  هردو  است.  آن  جداناپذیر  بخش 

مدرن و دموکراتیک غرب هستند و درک )درست( آن ها 

تنها با ادغام همدیگر ممکن است. دولت های مرشوطه 

)Constitutional State/State of Law( مدرن مبنی 

بر حاکمیت قانون اند که نهفته در اندیشه مرشوط گرایی 

است.

فرشده سخن این که ویژگی مهم حاکمیت قانون به طور 

درحالی که  است.  مرتبط  اساسی  قانون  ایده  با  سنتی 

ایده مرشوطه گرایی سه شاخصه مهم دارد. 

۱. محدودیت )قانون( در عملکردهای حکومت؛

۲. پابند بودن به حاکمیت قانون؛

۳. حراست از حقوق و آزادی های اساسی.

 Prof. Dr. Dress H.C( پاپییر  دریس  »پروفسور 

Papier(«،  استاد در دانشکده حقوق، دانشگاه »لودویگ 

 Ludwig-Maximilians Universität,( ماکسیمیلیان

همین  به  هم  آملان  مونیخ  شهر  در   »)München

با  حاکمیت  عنوان  زیر  خود  سخرنانی  در  او  باوراست. 

در  اساسی  قانون  صالحیت  و  گرایی  قانون/مرشوطه 

در ویروس این دوم موج �ه میرسد افغانستان به حالی در �رونا ویروس وا�سین
حالگسترشاست،درحالیزندگیرقتباربرخیازشهروندانهمچنان�هپکیشاز
شیوعویروس�روناجریانداشت،ادامهدارد.شمارزیادازمردمدربازار،فروشگاهها،

هوتلهاومسجدماسکنمیپوشندوبهتوصیههایپزشکیتوجهنمی�کنند.

. . . و ن  نو قا کمیت  حا ن  میا ت  و تفا
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د »زرغون خوست« د مېلې موخه 
د خوست زرغونتیا ده

په  د »زرغون خوست« مېله  د پنجشنبې په ورځ د زرګونو کسانو 

ګډون پیل شوه. 

په خوست کې به په درې ورځنۍ مېله کې به نیږدې ۲۶۴ زره بېالبېل 

نیالګي کینول يش.

دا مېله هرکال د خلکو له خوا جوړیږي چې درې ورځې دوام مومي. 

په مېله کې د نورو تفریحي موضوعاتو ترڅنګ د خوست سمسورتیا 

ته ډېره پاملرنه کیږي او هرکال د غرونو په ملنو کې زرګونه بېالبېلې 

ونې کېنول کیږي.

دغه  په  ډول  ټولیز  به  سږکال  وایي  کټوازی  مهمند  وايل  خوست  د 

ادارو،  د دولتي  نیالګي  زینتي  او  لرونکي  والیت کې ۲۶۳۹۴۶ میوه 

خصويص سکتور او خلکو له خوا کېنول يش.

کټوازی وایي وایي پيل یي د » زرغون خوست« په میله شوی چې دا 

لړۍ به دوام وکړي. 

د خوست د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ رییس حفیظ الله شاه نوري 

صبح کابل ورځپاڼې ته وویل د حکومتي ادارو، خصويص سکتور او 

خلکو له خوا د خوست ښار په بېالبېلو سیمو کې نیالګي کېنول کیږي.

مرکزي  په  زموږ  نیالګي  مثمر  غیر  او  مثمر    ۱۷۵۰۰ وویل:»  نوري   

قوریه کې شته چې د والیت مقام د الرښوونې رسه سم به په مشخصو 

سیمو کې وکرل يش.«

د  نیالګیو  د ۵۵۰۰  ننګرهار څخه  له  وړاندیز  په  وايل  د  وایي   هغه 

او  يش  ولیږدول  به  کې  اونۍ  راتلونکې  چې  شوی  وړاندیز  لیږدولو 

د کرنې، اوبولګونې او مالدارۍ له وزارت څخه د »بیرې« د ۱۰ زره 

نیالګیو غوښته شوې چې په پالن کې ده خوست ته ولیږدول يش او 

په هغو ځایونو کې کېنول يش چې ورته په پام کې نیول شوي دي.

د خوست د کرنې ریاست د مالوماتو له مخې په پام کې ده چې ۱۰۰ 

د غوزانو، ۳۰۰ د بادامو او زردالو،۱۰۰ د زردالو، ۱۰۰۰ د انارو، ۵۰۰ 

د املوکو،۱۵۰۰ د زیتونو او  ۱۰۰۰ د الچي نیالګي چې د ټولو شمېر 

۴۵۰۰  ته رسیږي په » لندرو واټرشید« کې کینول يش.

په ورته وخت کې د کرنې او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ د ځنځیري 

په  خوست  د  چې  لري  کې  پام  په  پروژه  سکتورې  ودې  د  ارزښت 

څلورو ولسوالیو کې مرتاکم بڼونه  هم جوړ کړي.

د خوست د کرنې او مالدارۍ رییس وایي په دې لړ کې به ۱۳ جریبه 

الوچو  او ۷ جریبه د  ناکو، ۲۵ جریبه د لیمو، ۳۶ جریبه د مالټو  د 

بڼونه جوړ کړي چې ټول په ۸۱ جریبه ځمکه ۱۳۴۴۶ نیالګي کینول 

کیږي.

پوښل  ځنګلونو  په  او  زرغون  ډېر  مخکې  جګړو  له  والیت  خوست 

د  ډول  په خپل رس  کې  کلونو  په  د جګړو  ځنګلونه  و، خودا  شوی 

خلکو له خوا پرې او وسوځول شول چې د محيل مسوولینو په وینا 

اوس یې نه یوازې د پرې کولو مخه نیول شوې، بلکې د دغه ځنګلونو 

د بیارغونې او پراختیا په موخه هم تدابیر په پام کې نیول شوي دي. 

دا مسوولین وایي په دې لړ کې د خوست په پنځو ولسوالیو کې په 

۳۶۰ قوریو کې  دوه میلیون او سل زره د غوزانو او ځڼغوزیو نیالګي 

چمتو شوي چې په ژمي  کې به ځنګيل سیمو ته انتقال او کینول يش.

د خوست په زرغونولو او سمسورتیا کې یوازې دولت هڅې نه کوي، 

بلکې خصويص سکتور هم په دې برخه کې خپله ونډه اخیستي او 

غواړي نوره هم واخيل، په خوست کې محيل مسوولین وایي چې په 

دې لړ کې به په دغه والیت کې  د خصويص سکتور له خوا هم په ۹۲ 

جریبه ځمکه نوي بڼونه جوړيش. 

د خوست طبیعي ښکال او سمسورتیا ته په پام پخوا په دغه والیت 

کې څو دولتي بڼونه هم جوړ شوي وو چې ځینې یې شته او یو شمېر 

یې بیارغونې ته اړتیا لري. 

د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي په خوست کې د »مېله 

کوټ«  باغ د بیارغونې چارې روانې دي چې په پام کې ده  په دغه 

بڼ کې د ونو او بوټو یوڅیړنیز مرکز هم جوړ او په اتو میاشتو کې 

به یې چارې بشپړې يش.

 پر دې رسبېره خوست اوه تاریخي بڼونه لري چې سږکال به یې د 

میلمه کوټ او فارم او بالوټ بڼونو د بیارغونې چارې پيل يش.

لري  ونډه  ډېره  کې ځوانان  په جوړولو  مېلې  زرغون خوست«   « د 

چې د حرش په بڼه په کې ټول ځوانان برخه اخيل او نیالګي کینوي.

د خوست ډېر اوسیدونکي د خلکو دا کارله خپل والیت، چاپیریال او 

ميل شتمنیو رسه د دوی مینه ښیي او وایي د نیالګیو د کینولو ترڅنګ 

یې باید خړوبولو او ساتنې ته هم همداسې پاملرنه ويش. د دوی په 

وینا هرکال زرګونه نیالګي د نه پاملرنې له امله وچیږي.

رسگـی الوروف، وزیر خارجه ی روسـیه، تأکید می کند 

کـه افزایـش خشـونت ها در افغانسـتان وضعیـت را به 

وخامـت کشـانده و بایـد هرچه زودتـر پایان یابد.

آقـای الوروف، روز جمعـه )۸ حـوت(، در یک نشسـت 

خربی مشـرتک بـا محمدحنیف امتر، وزیـر خارجه ی  

افغانسـتان، گفـت کـه پیـام مسـکو بـه طالبـان ایـن 

اسـت کـه هرچـه زودتـر خشـونت ها را کاهـش داده 

و رونـد فعلـی در دوحـه را آغـاز کننـد تـا ایـن رونـد بـه 

نتیجـه ی دل خواه برسـد.

او افـزود کـه مسـکو بـا شـامری از کشـورهای دخیـل 

در رونـد صلـح افغانسـتان کار می کنـد تـا ایـن رونـد 

هـر چـه زودتـر بـه نتیجـه برسـد؛ امـا هم زمـان تأکیـد 

کـرد کـه طالبـان نبایـد خواسـت های تـازه ای را در 

گفت وگوهـا مطـرح کننـد.

وزیـر خارجـه ی روسـیه هم چنـان تأکید کرد کـه گروه 

طالبـان بایـد بـه فیصله های شـورای امنیت سـازمان 

ملـل احـرتام بگـذارد و آن را رعایـت کند.

محمدحنیـف امتـر، وزیـر خارجـه ی افغانسـتان نیـز 

در ایـن نشسـت، گفـت کـه طالبـان تـا زمانـی کـه 

تعهدات شـان را در مـورد رونـد صلـح عملـی نکننـد، 

نبایـد از فهرسـت تحریم هـای سـازمان ملـل متحـد 

بیـرون شـوند.

مـورد  در  روسـیه  موقـف  از  هم چنـان  امتـر،  آقـای 

حامیت این کشـور از روند صلح افغانسـتان قدردانی 

کرد.

بـا  کـه  جداگانـه ا ی  نشسـت  در  او  هـم،  سـویی  از 

همتـای روسـی اش داشـت، گفـت کـه افغانسـتان به 

عنـوان یک همـکار در کنار روسـیه خواهد مانـد؛ زیرا 

ایـن دو کشـور منافـع مشـرتک دارنـد.

حنیـف امتـر در ایـن دیـدار گفـت که نقـش همکاری 

روسـیه در مبارزه با تروریزم، جلوگیـری از قاچاق مواد 

مخدر بسـیار اهمیت دارد و افغانسـتان به کمک این 

کشـور نیاز دارد.

گفتنی اسـت کـه محمدحنیـف امتر، روز چهارشـنبه 

)6 حـوت(، بـه منظـور بحـث و تبـادل نظـر در مـورد 

رونـد صلـح افغانسـتان بـه مسـکو رفتـه بود.

وزارت دفـاع امریـکا، اعـالم کـرده کـه بـه دسـتور 

جـو بایـدن، رییس جمهـور ایـن کشـور، بـر مواضع 

شـبه نظامیان مـورد حامیت ایران در رشق سـوریه، 

حملـه ی هوایـی انجام شـده اسـت.

 ۲6 حـوت/   ۸( جمعـه  روز  بامـداد  پنتاگـون 

فـربوری(، اعـالم کـرده کـه ایـن حملـه ی هوایـی 

در پاسـخ بـه حمـالت موشـکی بـر پایگاه اسـتقرار 

نظامیـان امریکایـی در اردبیـل عراق، انجام شـده 

اسـت.

جـان کربی، سـخنگوی پنتاگـون، گفته که در این 

حملـه ی هوایـی مواضـع شـبه نظامیان حزب الله و 

کتایـب سـید الشـهدا کـه از سـوی ایـران حامیـت 

می شـود، تخریب شـده اسـت.

دیدبـان حقوق برش سـوریه که در بریتانیا موقعیت 

حملـه ی  ایـن  در  کـه  اسـت  داده  گـزارش  دارد، 

هوایـی، ۱۷ نفـر کشـته شـده اند و سـه موتـر مملو 

از مهـامت از بین رفته اسـت و کشته شـدگان همه 

از اعضـای »حشـد شـعبی« بـوده اند.

در همیـن حـال، لویـد آسـتین، وزیـر دفـاع امریکا 

کـه بـه کالیفرنیا سـفر کـرده اسـت، به خربنـگاران 

کردیـم،  حملـه  آن  بـه  کـه  هدفـی  »بـه  گفـت: 

اطمینـان داریـم و می دانیـم کـه چـه کسـانی را 

زده ایـم.«

گرفتـه  قـرار  هـدف  کـه  مواضعـی  کـرد  تاکیـد  او 

اسـت، شـبه نظامیانی بوده انـد کـه هفتـه گذشـته 

بـه شـامل عـراق، حمالتـی را انجـام داده انـد.

گـروه کمـرت شـناخته  یـک  در حملـه ی موشـکی 

شـده بـه نـام » رسایا اولیا الـدم« به پایگاه اسـتقرار 

نظامیـان امریکایـی در اردبیـل عراق بـه تاریخ ۱۵ 

فـربوری، یـک شـهروند خارجـی کشـته و پنـج غیر 

نظامـی و یـک رسبـاز امریکایـی زخمی شـدند.

ایـن حملـه بـا واکنش هـای جـدی روبـه رو شـد و 

وزیـران خارجه ی فرانسـه، آملـان، ایتالیـا، بریتانیا 

و امریـکا آن را محکـوم کردنـد.

بـود؛  کـرده  محکـوم  را  حملـه  ایـن  نیـز  ایـران 

مـورد  در  مشـکوکی  شـایعات  کـه  حالـی  در 

دست داشـنت ایـران در حملـه ی موشـکی، وجـود 

داشـت.

حمله ی هوایی بر پایگاه شبه نظامیان در سوریه، 

رییس جمهور  بایدن،  نظامی، جو  اقدام  نخستین 

امریکا برای  امریکا است که نشان دهنده ی عزم 

دفاع از نیروهای این کشور، در عراق است.

رییس کمیسیون مستقل حقوق برش  اکرب،  شهرزاد 

از  تن  کشته شدن چندین  به  واکنش   در  افغانستان 

اعضای خانواده ی بسم الله عادل ایامق، این رویداد 

را تلخ و دردناک خوانده است.

تویرتش  برگه ی  در  )۸ حوت(،  روز جمعه  اکرب،  بانو 

افغانستان، غیر نظامیان حتا در  » در  نوشته است: 

امنیتی  مسئوالن  نیستند.  مصئون  خود  خانه های 

تا  عادل،  آقای  قتل  از  بعد  که  دهند  وضاحت  باید 

چه حد از میزان تهدید و خطر به خانواده او آگاهی 

داشتند و چه اقدامی برای امنیت شان انجام دادند. 

چرا باید پی در پی قربانی شویم؟.«

حوت(،   ۷( پنج شنبه شب  که  است  حالی  در  این 

گروه طالبان خانواده ی بسم الله عادل ایامق، مدیر 

مسئول پیشین رادیو صدای غور را در چندکیلومرتی 

شهرفیروزکوه، مرکز این والیت تیرباران کردند.

پدر آقای عادل به روزنامه ی صبح کابل، می گوید که 

در این رویداد، صبغت الله پرسش، گل محمد، برادر 

نفر  دوازده ساله کشته شدند، سه  و یک دخرت  زاده 

دیگر زخمی شده اند و دو نفر دیگر را طالبان با خود 

برده اند.

با این حال، معاون احمد، عضو شورای والیتی غور 

نیز به روزنامه ی صبح کابل می گوید که این حمله بر 

خانه ی بسم الله ایامق انجام شده که در نتیجه ی آن، 

چهار نفر از بستگان آقای ایامق کشته شده و دو نفر 

دیگر نیز ناپدید شده اند.

این در حالی است که نزدیک به دو ماه پیش  خود 

بسم الله عادل ایامق، مدیرمسئول رادیو صدای غور، 

این والیت، کشته  ناشناس در  تفنگ داران  از سوی 

شد.

والی غور در آن زمان گفته بود که آقای عادل از سوی 

فردی که همراه با او در موتر بوده، ترور شده است.

عادل  بسم الله  کشته شدن  به  پیوند  در  اکنون  تا 

ایامق، فردی بازداشت نشده است.

پـروژه ی  کار  کـه  می گوینـد  بامیـان،  در  مسـئوالن 

جدیـد  سـال  در  والیـت،  ایـن  کیلـووات   ۲۲۰ بـرق 

سـپرده  بهره بـرادری  بـه  و  تکمیـل  خورشـیدی 

. می شـود

بـه  بامیـان  والـی  سـخنگوی  عظیمـی،  لطیـف 

روزنامـه ی صبـح کابـل، می گویـد کـه کار ایـن پروژه، 

در سـال ۱۳۹۸ آغـاز شـد و مطابق برنامـه، باید تا دو 

می شـد. تکمیـل  سـال 

آقـای عظیمی افـزود: »این پروژه در سـه مرحله تحت 

انتقـال  و  استیشـن  سـب  شبکه سـازی،  اسـت؛  کار 

لیـن اسـت که بیشـرت از 6۰ درصد کار ایـن مرحله ها 

تکمیل شـده اسـت. تطبیـق این پـروژه را یک رشکت 

هنـدی بـه عهـده دارد و پـول آن از بودجـه ی دولـت 

افغانسـتان و کمـک مالـی بانـک انکشـاف آسـیایی، 

متویل شـده اسـت.«

ایـن  بـرق  بامیـان،  والـی  سـخنگوی  گفتـه ی  بـه 

می آیـد  بامیـان  بـه  بغـالن  والیـت  دوشـی  از  پـروژه 

بعـدی،  و در مراحـل  بامیـان  کـه در نخسـت مرکـز 

ولسـوالی های سـیغان، کهمـرد و یکاولنـگ منرب ۲ از 

شـد. خواهـد  مسـتفید  آن  بـرق 

از سـویی هـم، دفـرت مطبوعاتـی مقـام والیـت بامیان 

نیـز گفتـه اسـت کـه کار پـروژه ی بـرق بامیـان، بیش 

از ۸۰ میلیـون دالـر امریکایـی هزینـه داشـته و کار 

انتقـال بـرق آن نیـز 6۰ درصـد پیـش رفتـه اسـت.

آملان،  دفاع  وزیر  کارن باوئر،  کرامپ  آنه گرت 

می گوید که هدف کشورش این است که به گونه ی 

منظم از افغانستان بیرون شود.

یک  در  حوت(،   ۸( جمعه  روز  که  کارن باوئر  بانو 

با  آمد،  مزاررشیف  به  اعالم نشده  پیش  از  سفر 

نظامیان آملانی در این شهر دیدار و گفت وگو کرد.

از گفت وگوهای  این که گفت؛ کشورش  او ضمن 

صلح افغانستان حامیت می کند، هم چنان تأکید 

کرد که افغانستان نیاز به راهکاری دارد که تنش ها 

میان دو طرف به گونه ی فوری حل شود.

در حالی که وزیر دفاع آملان از ادامه ی ماموریت 

نظامیان این کشور در افغانستان خرب داد و گفت 

هشدار  است،  منظم  عقب نشینی  آن ها  هدف  که 

می تواند  ناتو،  نیروهای  نا به هنگام  خروج  که  داد 

روند صلح افغانستان را با خطر مواجه کند.

او در همین حال گفت که اگر قرار است نیروهای 

ناتو تا پایان ماه اپریل در افغانستان مبانند، باید 

را  شان  برابر  در  خشونت ها  بیشرت  موج  آمادگی 

داشته باشند.

این در حالی است که به تازگی کابینه ی آملان، 

در  را  کشور  این  رسبازان  حضور  که  کرده  اعالم 

میالدی   ۲۰۲۲ سال  جنوری   ۳۱ تا  افغانستان 

روز  نشست  در  تصمیم،  این  است.  کرده  متدید 

چهارشنبه )6 حوت(، کابینه ی آملان گرفته شده و 

نیاز به تایید پارملان فدرال این کشور دارد.

به نقل از دویچه وله، استیفن سایربت، سخنگوی 

دولت آملان، گفته است که تاریخ جدید، رشایط 

پیچیده ی افغانستان را به درستی در نظر می گیرد 

در  واکنش  انجام  برای  را  الزم  انعطاف پذیری  و 

تهدید،  و  امنیت  ناپایدار  وضعیت  تغییر  صورت 

امکان پذیر می کند.

آملان در حال حاظر ۱۱۰۰ رسباز در افغانستان 

دارد. آملان پس از امریکا، بیشرتین شامر رسبازان 

در  قاطع  حامیت  ماموریت  چارچوب  در  را  خود 

افغانستان حفظ کرده و بیشرت رسبازان این کشور 

نیز در والیت بلخ حضور دارند.
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کیست؟! برادر  انصاری  مولوی  است؛  داعش  برادر  که  طالب 
و  فرایندهـا  مـورد  در  کـه  اسـت  آدمـی  اعتامدتریـن 

تأییـد  مـورد  او،  نظـر  و  می کنـد  اظهارنظـر  وضعیت هـا 

هـزاران نفـری قـرار می گیـرد کـه نـه بـر سـنجش و تعقـل 

کرده انـد. تکیـه  دیگـران  اسـتدالل  بـر  کـه 

اظهـارات اخیـر ایـن امـام دینـی، نـه تقالیـی اسـت برای 

زیـر سـؤال بـردن نظـام به عنـوان سـاختاری کـه امـکان 

فسـاد در آن وجـود دارد و نـه اظهارنظـر علیـه کسـانی که 

در رأس نظـام قـرار دارنـد؛ او، عمـالً علیـه نظـام موجـود 

بایـد  بی مهابـا می تـازد و آن را، سـاختاری می نامـد کـه 

علیـه آن قیـام کـرد و آن را برانداخـت. اگـر نظـام حاکـم 

در افغانسـتان، مدافـع جمهـوری و ارزش هـای آن اسـت، 

بایـد در رشایطـی کـه نظـام در حـد زیـادی با آسـیب های 

مجیـب  چـون  افـرادی  مقابـل  اسـت،  روبـه  رو  مختلـف 

انصـاری ایسـتادگی کـرده و او را، مـورد پیگـرد قـرار دهد. 

کـه  انصـاری  مولـوی  حرف  هـای  مقابـل  خاموشـی 

مناینـده ی هـزاران نفـر در خوانـش متـون دینی-مذهبـی 

زیـر  فراهـم می کنـد کـه کسـانی  را  امـکان  ایـن  اسـت، 

کننـد  فعالیـت  نظـام  برانـدازی  پـی  در  نظـام،  سـایه ی 

و به عنـوان عـامل دیـن یـا پیشـوای مـردم، ایـن مخالفـت 

و تالش های شـان علیـه نظـام و جریـان حاکـم را ادامـه 

بدهند و نظام را از درون و توسـط کسـانی که منافع شـان 

توسـط نظـام تضمیـن می شـود، بـه سـقوط مواجـه کنند.  

حرف هـای مجیب الرحـامن انصاری، در حالی که توسـط 

می گیـرد،  قـرار  تأییـد  مـورد  کابـل-  –قصـاب  حکمتیـار 

گروه هـای  آن،  در  کـه  کنـد  فراهـم  را  بسـرتی  می توانـد 

بپردازنـد  بـه رسبازگیـری  بتواننـد  به راحتـی  تروریسـتی، 

و بـا اسـتناد بـه حرف هـای ایـن عـامل دینـی، افـرادی را 

اسـتخدام کننـد کـه بـه روش هـای مختلف، زندگـی مردم 

را بـه خطـر مواجـه کننـد. 

اگـر ایـن بـاور بـه مـردم داده شـود کـه نظـام حاکـم در 

مـردم  علیـه  عـده ای  توسـط  و  غربـی  نظـام  افغانسـتان، 

تحمیـل شـده، ایـن امـکان را فراهـم می کنـد که هـزاران 

حرف  هـای  بـه  اتـکا  بـا  افغانسـتان،  در  بی سـواد  آدم 

ایـن عـامل دینـی، دسـت بـه فعالیـت علیـه نظـام بزننـد 

نقـاط  در  مختلـف  روش هـای  بـه  را،  آن  ارزش هـای  و 

کننـد. مواجـه  خطـر  بـا  افغانسـتان  گوناگـون 

حفـظ  بـرای  دولـت  کـه  اسـت  نیـاز  فعلـی،  رشایـط  در 

مرشوعیـت و اتوریتـه ی خـود تـالش کند و فرصـت را برای 

کسـانی مسـاعد نسـازد که افکار عامه را علیه نظام بسیج 

می کننـد. سـکوت حکومـت در مقابـل مولـوی انصـاری و 

افـرادی چـون ایـن، بسـرتی را فراهـم خواهـد کـرد کـه با 

توجـه بـه ناکارگـی دولـت بـه دالیل مختلـف، هـزاران آدم 

را علیـه نظـام و ارزش هـای آن را بسـیج کـرده و به صـورت 

خاموشـانه، علیـه وضـع موجـود فعالیـت کننـد؛ فعالیتـی 

کـه برانـدازی نظـام و ارزش هـای آن خواهـد انجامیـد.

را از گوشـه و کنار افغانسـتان رویاروی نظام بسـیج کند و 

منجـر بـه کوششـی در برانـدازی نظام باشـد.

و  خطرنـاک  شـخصی  بـه  را  انصـاری  مولـوی  آن چـه 

مـردم  کـه  اسـت  بـاوری  می کنـد،  تبدیـل  غیرقابل مهـار 

نسـبت بـه جایگاه ایـن امـام دینی-مذهبی دارنـد؛ باوری 

کـه او را در جایـگاه تصمیم گیرنـده به جـای دیگـران قـرار 

می دهـد و توجیـه می کنـد کـه هـر آن چـه او می گویـد، 

بـا  مخالفـت  و  گفتـه  پیامـرب  و  خـدا  کـه  اسـت  حرفـی 

حرف هـای او، مخالفـت با حرف های خدا و پیامرب اسـت. 

چنیـن امکانـی در جامعـه ی سـنتی افغانسـتان، ناممکن 

بـه نظـر منی رسـد؛ در چنیـن امکانـی، مجیب الرحـامن 

انصـاری، مناینـده ی هـزاران آدم برشـمرده می شـود کـه 

توانایـی خوانـش و برداشـت از پیـام دینـی ندارنـد و هـر 

آن چـه او در منـرب بـه زبـان مـی آورد، تبدیـل بـه حـرف و 

بـاور هـزاران آدمـی می شـود کـه به صـورت حضـوری یـا 

می گیرنـد. قـرار  او  حرف هـای  مخاطـب  غیرحضـوری، 

مـورد  افغانسـتان،  ماننـد  سـنتی ای  جامعـه ی  در 

اعتامد تریـن باور، دین اسـت و مـورد اعتامدتریـن آدم ها، 

کسـانی  کـه خوانشـی از دیـن و مذهـب ارایـه می کننـد. 

مـورد  انصـاری،  مجیب الرحـامن  جامعـه ای،  چنیـن  در 

کـه  ناشـیانه ای  توضیـح  از  پـس  سه شـنبه،  روز 

روز  حرف هـای  بـه  پیونـد  در  انصـاری  مجیب الرحـامن 

بـود،  کـرده  اجتامعـی مطـرح  جمعـه اش در شـبکه های 

در روزنامـه ی صبـح کابـل نوشـته بـودم؛ ایـن آدم، بایـد از 

سـوی دولـت، به عنـوان کسـی کـه در برابـر نظـام، افـکار 

عامـه را بسـیج می کنـد، مـورد پیگـرد عدلـی و قضایـی 

و  جمعـه  روز  در  کـه  چیـزی  عمـالً،  چـون  بگیـرد؛  قـرار 

ویدیویـی  در  حرف هایـش  توضیـح  به عنـوان  پـس ازآن 

مطـرح کـرده بـود، تأییـدی بـود بـر اندیشـه ی طالبانـی و 

دیگـر گروه هـای تروریسـتی؛ امـا آن سـان کـه پیداسـت، 

اختصاصـی،  ویدیویـی  در  او  توضیحـی  حرف هـای 

توانسـت بخشـی از افـکار عامـه را بـه بیراهـه  بکشـاند و 

کنـد. توجیـه  را  خـودش 

دیـروز جمعـه -۸ حـوت- بـار دیگـر ایـن اعجوبـه ی زمـان، 

بـر سـخن گاه مسـجد گازرگاه هـرات ایسـتاده و بـا لحنـی 

قاطـع، می گویـد: »علیـه ایـن نظام، قیـام باید کـرد«. این 

شـعار مولـوی انصـاری، از منـربی رس داده می شـود کـه 

نیروهـای امنیتـی تحـت فرمان نظـام، بـرای تأمین امنیت 

او، سـینه سـپر کـرده  و صدهـا نفـر کـه زیـر سـایه ی نظـام 

مقتـدی  به عنـوان  شـده،  تضمیـن  درآمدشـان  و  زندگـی 

گـوش بـه سـخن های او سـپرده اند.

انصـاری  گفته هـای  دربـاره  بتـوان  تقـال،  حـد  در  شـاید 

در جمعـه ی گذشـته، تالشـی بـه خـرج داد و راه چـاره ای 

جسـت کـه منظـور او از حرف هایـش، نـه برانـدازی نظـام 

کـه اعـرتاض بر نارسـایی های نظـام بود؛ اما سـخن هایش 

در تاریـخ ۸ حـوت، بـه روشـنی، همـه احتـامالت از اهلی 

بـودن ایـن موجـود را زیـر سـوال می بـرد و ایـن پرسـش 

را مطـرح می کنـد کـه چـرا حکومـت در مـورد ایـن مبلـغ 

گروه هـای تروریسـتی کـه آشـکارا در پـی برانـدازی نظـام 

اسـت و هـزاران نفـر مخاطـب نیـز دارد، تصمیـم جـدی و 

منافـع  آسیب رسـان  به عنـوان  را  او  و  روشـنی منی گیـرد 

ملـی محاکمـه منی  کنـد.

آن چـه مولـوی انصـاری دیـروز پیـش از ادای منـاز جمعـه 

بـرای صدهـا مقتـدی اش به زبان مـی آورد، نـه محکومیت 

غیرمسـتقیم نظـام و نـه تحریـک غیرمسـتقیم علیـه نظـام 

اسـت؛ او عمـالً مـردم را در برابـر نظام، به صورت مسـتقیم 

می شـوراند و می گویـد کـه »علیـه ایـن نظـام قیـام بایـد 

کـرد.« صادر شـدن چنیـن فتوایی از طرف عـامل دینی ای 

که توانسـته بـا تندروی هایش، خـودش را در اندازه تقابل 

بـا ارگ ریاسـت جمهوری برسـاند و مقابـل حرف هایـش، 

سـخنگویان ارگ اظهارنظـر کننـد، می توانـد هـزاران نفـر 


