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ن  میا با ن  شندگا با
به  کنش  ا و ر  د

هفت  ن  کشته شد
ر  ننگرها ر  د رگر  کا

ند زد ض  عترا ا به  ست  د

د غـزين والیـت د جاغـوري ولسـوالۍ 

د  ترمینـل  د  پـاره  لـه  ډګـر  هوایـي  د 

جوړولـو تـړون السـلیک شـو. د ملکـي 

هوایـي چلنـد اداره وایـي د دغه پروژې 

تـړون د شـنبې پـه ورځ د دغـې ادارې 

د عمومـي رییـس محمدقاسـم وفایـي 

زاده او د جوړونکـي رشکـت د رییس له 

خـوا السـلیک شـو.

 د ملکـي هوایـي چلنـد ادارې عمومـي 

رییـس محمـد قاسـم وفایـي زاده وویل 

چـې د درې اتیـا اعشـاریه اتـه میلیـون 

افغانیـو پـه ارزښـت دغه پـروژه د ملکي 

او  کنټـرول  تـر  ادارې  چلنـد  هوایـي 

تخنیکـي څارنـې النـدې ده او رشکـت 

کـې  پـام  پـه  رشایـط  تـړون  د  بایـد 

ونیسـې.

وفایـي زاده ټینـګار وکړ چـې جوړونکی 

رشکـت بایـد دا پـروژه پـه لسـو میاشـتو 

کـې بشـپړه کړي.

پـه دې پـروژه کې د جاغوري ولسـوالۍ 

د هوایـي ډګر د احاطـې دېوال، فینس 

اود ترمینل ودانۍ  جوړول شـامل دي.

د جاغـوري هوایـي ډګـر کـه څـه هـم د 

۱۳۹۴ کال د لینـدۍ میاشـتې په ۱۷ 

مـه نیټـه د یـو لـړ مراسـمو پـه تـرڅ کې 

پرانیسـتل شـو، خـو ترمینـل ودانـۍ، د 

احاطـې دیـوال او نور تاسیسـات یې نه 

درلودل.

شـمېر  یـو  ولسـوالۍ  جاغـوري  د 

اوسـیدونکي وایـي د  معیـاري هوایـي 

ډګـر د نـه درلـودو لـه املـه  د طبیعـي 

پیښـو او نـا امنیـو لـه املـه د ځمکنیـو 

الرو د بنـدوايل پروخـت د تګ راتګ په 

لـري. برخـه کـې سـتونزې 
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بخش نخست

است  اولویت هایی  جمله  از  صلح 

بقای ساختارهای  برای  که دولت ها 

و  سیاسی  و  اقتصادی  اجتامعی، 

آن  نیازمند  کشور  یک  ارزش های 

می توان  را  صلح  این رو،  از  است. 

دولت ها  اساسی  نیازهای  ازجمله 

و  مادی  ارزش های  تأمین  برای 

معنوی انسان ها تلقی کرد.

منافع  است که می تواند همه  صلح 

تا  کند  تأمین  را  دولت ها  بنیادین 

دولت ها بتوانند برای زیرساخت های 

رشد  برای  را  برنامه ای  کشور  یک 

هدف  آن  به  و  کنند  طرح  جامعه 

غایی خود دست یابند.

صلح  ایجاد  برای  دولت ها  بنابراین، 

گذار  به دنبال  جنگ  حال  در  یا  و 

صلح  مرحله  به  جنگ  مرحله  از 

خود  که  هستند  هم زیستی ای  و 

می تواند چالش هایی...

زمانی که در شهر قدم می زنید، اگر 

کمی دقت کنید متوجه خواهید شد 

که تعدادی زیادی از مردم در کابل 

از جمع آوری زباله های قابل بازیافت 

درآمد کسب می کنند. این تفاله ها، 

قسمت  که  است  زیاد  آن قدر  اما 

اعظم از آشغال های شهر را تشکیل 

می دهد. این آشغال ها از ظرف های 

اضافی  مواد  تا  گرفته  یک بارمرصف 

برمی گیرد.  در  را  ساختامن سازی 

کافی است لحظه ای به هجوم مردم 

که  می بینید  بزنید.  زل  رسک ها  در 

هم شهری های شان  منتظر  عده ای 

زمین  بر  را  آشغال شان  تا  است 

بیندازند تا آن ها بروند و از میان آن 

چیزی به دست بیاورند.

افراد  از  تعدادی  شک  بدون 

جمع آوری  به دنبال  تهی دست 

زباله هایی هستند که افراد پولدار تر 

آن را آشغال می پندارند؛ اما عده ای 

دیگر این اشخاص فقیر از پاک کاری 

به عنوان  ساختامن ها  اضافی  مواد 

می کنند.  درآمد  کسب  کارگر 

کار،  کنار  در  گاهی  کارگران  این 

دوخته  چیزهای  به  چشم هایی شان 

قابل  بازیافت  برای  که  می شوند 

فروش است.

نکته ی محوری نوشته ی...

کاتولیک هـای  رهـر  فرانسـیس،  پـاپ 

جهـان، در دومیـن روز سـفرش بـه عـراق، 

بـا آیت اللـه علـی سیسـتانی، رهـر مذهبی 

عـراق و مرجـع تقلیـد میلیون هـا شـیعه در 

جهـان، دیـدار کـرد.

روز شـنبه )۱6 حـوت/ 6  کـه  دیـدار  ایـن 

سیسـتانی  آیت اللـه  خانـه ی  در  مـارچ(، 

سـوی  از  گرفـت،  صـورت  نجـف  شـهر  در 

رسـانه ها یـک دیـدار تاریخی نـام گرفته که 

بـرای نخسـتین بار یـک پـاپ بـا یـک مرجع 

می کنـد. دیـدار  شـیعه 

ایـن دیـدار بـدون حضـور مقام هـای عراقی 

برگـزار شـد و نزدیـک بـه یـک سـاعت هـر 

کردنـد.  گفت وگـو  مذهبـی،  رهـر  دو 

خرگـزاری رویـرز بـه نقـل از یـک منبع در 

دفر ریاسـت جمهوری عراق، نوشـته اسـت 

کـه آیت اللـه سیسـتانی فقـط بـه این رشط 

دیـدار بـا پـاپ را پذیرفتـه اسـت کـه هیـچ 

حضـور  آن  در  عراقـی  مقام هـای  از  یـک 

باشـد. نداشـته 

آیت اللـه  دفـر  سـوی  از  کـه  بیانیـه ای  در 

سیسـتانی پـس از ایـن دیـدار منترش شـد، 

آمـده اسـت کـه آقـای سیسـتانی بـر لـزوم 

صلـح و امنیـت مسـیحیان در عـراق تاکیـد 

کـرده اسـت. 

آیت اللـه سیسـتانی  از  نقـل  بـه  بیانیـه  در 

نیـز  مسـیحی  »شـهروندان  اسـت:  آمـده 

و  صلـح  در  بایـد  عراقی هـا  متـام  ماننـد 

امنیـت بـا برخورداری از متـام حقوق برشی 

کننـد.« زندگـی  شـان 

بـا  سیسـتانی،  آیت اللـه  و  پـاپ  دیـدار 

مخالفـت شـبه نظامیان عراقی روبه رو شـده 

دیـدار،  ایـن  کـه  گفته انـد  آن هـا  و  اسـت 

زمینـه ی دخالـت غربی هـا در امـور داخلـی 

می کنـد. فراهـم  را  عـراق 

از  پـس  سـاله،   ۹0 سیسـتانی  آیت اللـه 

رسنگونـی دولت صدام حسـین، بـه یکی از 

چهره هـای برجسـته و پرنفـوذ عـراق مبـدل 

شـد. او مرجـع تقلیـد میلیون هـا شـیعه در 

او  فتـوای  و  اسـت  عـراق  و  جهـان  رسارس 

داعـش  تروریسـتی  گـروه  بـا  مقابلـه  بـرای 

در   20۱۹ سـال  اعراضـات  از  حامیـت  و 

عـراق کـه بـه انتقـاد از عمل کـرد دولـت و 

برگـزار شـده  دخالـت کشـورهای خارجـی 

سیسـتانی  عمـده ی  کارکردهـای  از  بـود، 

اسـت.

پـاپ فرانسـیس پـس از ایـن دیدار به شـهر 

باسـتانی اور، زادگاه ابراهیـم، نیـای دیـن 

اسـام، مسـیحیت و یهودیـت رفـت. یکـی 

از هدف هـای سـفر پـاپ بـه عـراق، دیـدار 

از ایـن شـهر باسـتانی خوانده شـده اسـت.

و  اردبیـل  شـهر  در  مسـیحیان  بـا  دیـدار 

موصـل، دعـا کـردن بـرای قربانیـان جنـگ 

بـا داعـش در ایـن کشـور، عبـادت در کنـار 

مسـلامنان، ایزدی هـا و صابئیـن در عـراق، 

از دیگـر برنامه هـای سـفر سـه روزه ی پـاپ 

فرانسـیس بـه عـراق اسـت.

کرد ر  ا ید د ق  عرا ر  د نی  سیستا هلل  یت ا آ با  نسیس  فرا پ  پا
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گفت وگوهای صلح افغانستان به فضای کاماً متفاوتی پرتاب 

شده است. حرف یونس قانونی که چند روز پیش بیان شده 

بود این جمله را وضاحت بیشری می دهد؛ »شتاب بیشری 

جامعه ی  و  شد  خواهد  گرفته  دست  روی  صلح  روند  در 

جهانی، این روند را به سمت دیگری خواهد کشاند.«

اکنون این اتفاق به وقوع پیوسته است. یا بهر که بگوییم، 

قوه ای که الزم بود بر روند صلح افغانستان وارد شده است. 

بود  و طالبان  دولت  دو هیئت  توافق  بر رس  بحث  قباً  اگر 

اکنون پای رسان حکومتی، سیاسی و طالبان نیز به میان 

آمده است. بر عاوه، خلیل زاد به عنوان مناینده بایدن، نقش 

فرو کاسته  شده ای را که برآمده از تغییرات پس از انتخابات 

ایاالت متحده بود، بازسازی کرده و دوباره به میدان جنگ و 

صلح افغانستان برگشته است.

طرح  صلح،  به  مربوط  مباحث  محور  در  خلیل زاد  آمدن  با 

وارد فضای سیاسی کشور  نیز  برای صلح  انتقالی  حکومت 

شد؛ طرحی که توانست حکومت افغانستان را غافل گیر کرده 

و در سکوت فرو برد. اکنون، آن چه از زبان رییس جمهور و 

اطرافیان او بیان می شود، آخرین گزینه هایی است که توان 

انتخابش را در خود می بینند.

رییس جمهوری که دیروز در مراسم گشایش سال سوم دور 

هفدهم تقنینی شورای ملی صحبت می کرد، گفت؛ »انتقال 

قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیرقابل معامله 

آزاد،  انتخابات  برگزاری  مورد  در  که  استیو  آماده  ما  است. 

شفاف و رستارسی تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم. 

در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می توانیم صحبت کنیم 

و به نتیجه برسیم.«

اکنون  که  است  این  آن صحبت شد  از  که  متفاوتی  فضای 

و  جهانی  جامعه  با  بلکه  منی زند  چانه  طالبان  با  حکومت 

این  چانه زنی  می کند.  چانه زنی  امریکایی ها  به خصوص، 

شاید نتواند مدت زیادی دوام بیاورد و به زودی به یک نتیجه 

که  است  این  فعلی  و  اصلی  بحث  اما  می رسد  حیرت انگیز 

به دست خود  را  نتیجه  این  افغانستان می خواهد  حکومت 

رقم بزند. ارشف غنی در هفته های قبل نیز سخنانی داشت 

که مخاطب آن، جامعه جهانی بود؛ او گفته بود که جامعه 

باثبات  زندگی  و  صلح  از  را  افغانستان  سال هاست  جهانی 

محروم نگه داشته است.

شده،  برداشته  پنهان  رازهای  از  پرده  که  امروز  او،  گفته ی 

به  خلیل زاد  با  امریکا  که  طرحی  یعنی  است؛  قابل فهم 

صلح  به  رسیدن  برای  مانعی  جز  چیزی  آورده،  افغانستان 

نیست.

ارشف غنی می خواهد طوری اوضاع را سامان بدهد که گویا، 

انتخابات، آزادی ها و ارزش های چندساله و دیگر مواردی که 

است، در خطر  آن  دادن  از دست  نگران  افغانستان  اکنون 

نابودی است. البته بعید نیست اما هرگز چنین هم نیست 

که ارگ یا غنی می خواهد این ارزش ها را نجات بدهد.

طرح غنی که برگزاری زودهنگام انتخابات را نشان می دهد؛ 

از  صلح  برای  انتقالی  دولت  طرح  برای  است  چالشی 

اکرثیت  که  طرحی  با  چگونه  غنی  این که  خلیل زاد.  سوی 

مقابله  ساخته،  شگفت زده  را  افغانستان  سیاست مداران 

می کند واضح است. ارشف غنی می خواهد کلیت نظامی را 

که طالبان با آن مخالف اند در برابر آنان گذاشته و هم چنان 

به چالش  از نظام هستند،  را که مدعی دفاع  متام کسانی 

جدیدی دعوت کند که نتوانند رأی به دولت انتقالی داده و 

فرصت حضور در انتخابات را از دست بدهند.

این  طرح، با مخالفت طالبان مواجه خواهد شد؛ طوری که 

نیز  انتقالی  حکومت  طرف  سیاست مدران  و  امریکا  دست 

پیش   را  غنی  بهانه ی  منی توانند  دیگر  زیرا  می شود  بسته 

افغانستان به صلح بخوانند.  کشیده و آن را دلیل نرسیدن 

انتخابات  برگزاری  بر رس  توافق  برای  آمادگی  با  ارشف غنی 

با  مخالفانش  سوی  از  را  قبلی  بهانه های  همه  زودهنگام، 

چالش روبه رو ساخت و قصد دارد با این کار بگوید که مشکل 

جامعه جهانی و طالبان نه »من« بلکه نظام افغانستان است.

از مدافعان  و بسیاری  او مرشوعیت می دهد  به  طرح غنی، 

این  با خود همراه می سازد.  را  قانون اساسی و دموکراسی 

باشد  قرار  اگر  حتا  صلح  گفت وگوهای  جدال  ادامه  یعنی؛ 

و  رهری  به  جهانی  جامعه  و  طالبان  از  غیر  با  گفت وگو 

محوریت سازمان ملل متحد باشد.

چالش غنی اما فقط در برابر مخالفان او نیست؛ ارشف غنی 

افغانستان  در  جاری  بی ثباتی  و  جنگ  دوام  به  کار  این  با 

او  حکومت  نجات  راه  تنها  می کند.  راه سازی  و  زده  دامن 

حفظ رشایط نابسامانی است که اکنون با آن درگیر هستیم 

که  است  کشورهایی  و  امریکا  رضر  به  نابسامانی  این  اما 

به  رو  قدرت  بنابراین،  هستند  دخیل  افغانستان  جنگ  در 

از  انتقالی  دولت  مرحله  به  رسیدن  برای  طالبان  افزایش 

سوی بسیاری از آنان- به شکل های مختلف اما غیرمستقیم- 

موردحامیت قرار خواهد گرفت.

انتخابات زودهنگام یا عقب نشینی غنی

رسانه ها  به  که  صلح«  انتقالی  »دولت  سند  در   هرچند 

اساسی  قانون  در  که  است  شده  گفته  کرده،  درز 

و  است  عمده  اصل  یک  انتخابات  افغانستان،  بعدی 

رهری سیاسی در افغانستان آینده بر مبنای انتخابات 

می شود؛  برگزیده  رسارسی  و  بی طرف  شفاف،  سامل، 

غیرقابل  اصل  یک  را  انتخابات  غنی  رییس جمهور  اما 

از  قدرت  »انتقال  می کند:  تأکید  و  پنداشته  معامله 

معامله  غیرقابل  اصل  یک  ما  برای  انتخابات  طریق 

انتخابات  برگزاری  مورد  در  که  استیم  آماده  ما  است. 

مدیریت جامعه جهانی  تحت  و رستارسی  آزاد، شفاف 

می  انتخابات هم  برگزاری  تاریخ  مورد  در  کنیم.  بحث 

توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.«

به  اشاره   با  از منایندگان مجلس  این حال، شامری  با   

در  غنی،  آقای  که  می کنند  ترصیح  غنی،  گفته های 

سخنان امروزی اش نوعی »عقب نشینی« داشته است؛ 

هم  و  باشد  راهگشا  می تواند  هم   که  عقب نشینی ای 

می تواند طرح حکومت موقتی یا انتقالی را مهار کند.

به  منایندگان  مجلس  عضو  اخاقی،  محمدعلی 

صحبت های  در  که  می گوید  کابل  صبح  روزنامه ی 

پابرجا  او در صورت  بود که  پیام روشن  این  آقای غنی 

است  حارض  اساسی،  قانون  و  داخلی  نهادهای  بودن 

برخاف  »غنی  کند:  برگزار  را  زودهنگام  انتخابات  که 

انتقال  کرد؛  عقانی  عقب نشینی  یک  امروز  گذشته، 

قدرت از طریق انتخابات زودهنگام.«

اختیار  در  گزینه ها  اگر  مجلس،  عضو  این  گفته ی  به 

به هیچ عنوان  او  شود،  گذاشته  غنی  رییس جمهور 

حارض به رها کردن قدرت در وسط سال هایی که قانون 

اما  بود؛  نخواهد  است،  کرده  تعریف  برایش  اساسی 

امریکا،  ایاالت متحده ی  و  ملل  سازمان  که  آن جایی  از 

تأکید روی حکومت اشراکی دارد، رییس جمهور غنی 

قدرت  کردن  رها  و  بدهد  قربانی  که  مجبوراست  هم 

او  برای  گزینه  بهرین  »زودهنگام«  انتخابات  از طریق 

است.

باور  هم  سیاسی  کارشناسان  از  شامری  این حال،  با 

این  بر  غنی  آقای  شخص  و  حکومت  تاش  که  دارند 

آگاه  موالیی،  علی سجاد  شود.  حفظ  نظام  که  است 

سیاسی در صحبت با روزنامه ی صبح کابل می گوید که 

ممکن است، آقای غنی قربانی باشد؛ اما تاش می کند 

که از طریق انتخابات حتا انتخابات زودهنگام، قدرت 

شود،  حفظ  ساختار  که  می گوید  »غنی  کند:  انتقال 

قانون اساسی پابرجا مباند، اگر تغییراتی هم میاید در 

چارچوب قانون اساسی باشد.«

طرح  از  سیاسی،  چهره های  از  شامری  هم  سویی  از 

آقای خلیل زاد، استقبال کرده و آن را یک طرح »خوب« 

آقای  طرح  در  چهره ها،  این  باور  به  است.  خوانده 

خلیل زاد، به حفظ  دست آوردهای بیست سال گذشته، 

تأکید شده است.

اسامی،  جمعیت  حزب  اجرایی  رییس  عطامحمدنور، 

)شنبه، ۱6 حوت( در صحبت با رادیو آزادی گفته است 

زیرا  است؛  »خوب«  یک طرح  آقای خلیل زاد،  که طرح 

و  اساسی  قانون  روی  –توافق  بخش  سه  در  طرح  این 

نحوه ی  روی  فیصله  و  توافق  آینده،  اسامی  دولت 

آتش بس  و  حکومت داری  و  اجرایی  بخشی  اداره ی 

دایمی و فراگیر- تنظیم شده است.

امنیت  پیشین  رییس  نبیل،  رحمت الله  همین گونه، 

برگه ی  در  حوت(   ۱۴ )پنج شنبه،  افغانستان،  ملی 

فیس بوکش نوشته است؛ طرح جديد را خوانده که یک 

سوال هاى  و  نيست  كامل  آن كه  »با  است:  بهر  طرح 

زيادى در مورد اجرايى شدن عادالنه، با در نظر داشت 

و  مىل  الزم  تضمني هاى  اخذ  و  گذشته  ناكامى هاى 

بايد  بازهم  اما  بین املللی وارد است، طرح بهر است؛ 

هوشيار بود!«

و  داشته  نوروز  رادیو  با  که  گفت وگوی  در  نبیل،  آقای 

است  گفته  کرده،  بازنرش  فیس بوکش  برگه ی  در  را  آن 

عالی  شورای  اعضای  بیشر  که  می کنم  گامن  که 

که  مذاکره کننده  تیم  اعضای  از  شامری  و  مصالحه 

وابستگی به رهران ما دارند، این خواست را بپذیرند. 

مصالحه  عالی  شورای  از  بیرون  سیاست مداران  حتا 

خواستار  حکمتیار،  گلبدین  و  ربانی  صاح الدین  مثل 

حکومت موقت هستند، حامد کرزی هم با آنان هم نوا 

است، حتا داکر صاحب عبدالله هم از ایده ی حکومت 

که  است  زیاد  بسیار  احتاملش  منی آید؛  بدش  موقت 

امریکا و جامعه ی جهانی هم از خواست اداره ی موقت 

پشتیبانی کنند.

غنی،  رییس جمهور  که  است  این  بر  نبیل  آقای  تأکید 

جمهوریت را تکه تکه کرده است و اجامع داخلی را که 

»ارشف غنی  است:  کرده  خراب  می کرد،  حفظ  بایست 

و  دور ساخت  از خود  را  و همه  داد  ادامه  یکه تازی  به 

خودش را در یک حباب محصور کرد.« بنابراین سخت 

است که آقای غنی، چهره های سیاسی را دور خودش 

جمع کند.

نزدیکان  از  یکی  قاضی،  گل رحامن  با  هم  سویی  از 

و  افغانستان  پیشین  رییس  جمهور  کرزی،  حامد 

معاون  کریم خلیلی،  دفر  رییس  قربان علی فصیحی، 

اسامی،  وحدت  حزب  رهر  و  رییس جمهور  پیشین 

درباره ی طرح آقای خلیل زاد صحبت کردم؛ به گفته ی 

آن ها، این طرح، مورد تأیید رهران سیاسی و جهادی 

افغانستان قرار دارد.

سخنانش  دیگر  بخش  در  غنی  آقای  که  است  گفتنی 

به نحوی از فردای توافق نامه ی صلح ابراز نگرانی کرده 

صلح  روند  نادرست  »مدیریت  است:  افزوده  او،  است: 

باید مدیریت شود؛ در غیر  خطرناک است. هر مرحله 

نیز  بلکه خطر فروپاشی  به صلح منی رسیم،  نه تنها  آن 

است.  خطرناک  صلح  در  عجله  داشت.  خواهد  وجود 

نیت مثبت را با شتاب زدگی و بی برنامگی نباید اشتباه 

بود؟  خواهد  چه  صلح  از  بعد  نظام  ساختار  گرفت. 

چگونه می توانیم یک ساختار بعد از صلح را مرشوعیت 

ببخشیم؟«

دوحه  به  خلیل زاد  آقای  که  است  حالی  در  این همه، 

سفر کرده و با هیئت گفت وگوکننده ی دولت افغانستان 

و گروه طالبان دیدار داشته است. گفته می شود که او 

در دیدار با هیئت طالبان، طرحش را به آن ها پیشنهاد 

اختیار  در  را  آن  از  نسخه ی  آینده،  روزهای  در  و  کرده 

کشورهای منطقه و دخیل در صلح و جنگ افغانستان 

نیز، قرار خواهد داد.

افغانستان  صلح  گفت وگوهای  توقف  هفته ها  از  پس 

–فرستاده ی  خلیل زاد  زملی   آن،  رفنت  بن بست   به  و 

افغانستان-  صلح  برای  امریکا  خارجه ی  وزارت  ويژه ی 

به کابل آمد و  سند پیشنهادی وزارت خارجه ی امریکا 

دولت  رهران  به  را  صلح«  انتقالی  »دولت  ایجاد  برای 

کشور  این  سیاسی  چهره های  از  شامری  و  افغانستان 

رییس جمهور  ارشف غنی،  محمد  پس ازآن  سپرد. 

و  در گذشته  هم  این طرح ها  که  می گوید  افغانستان، 

هم اکنون نوشته می شود و ممکن است که در آینده نیز 

افغانستان در  راه  اما  نوشته شود؛  هم چون کاغذهایی 

قانون اساسی این کشور مشخص شده است.

برنامه ی  در  که  حوت(   ۱6( شنبه  غنی،  رییس جمهور 

گشایش سال سوم دور هفدهم تقنینی پارملان صحبت 

مورد  در  منی تواند،  هیچ کسی  که  گفت  می کرد، 

انحال نهادهایی که موجودیت شان در قانون اساسی 

که  می گوید  او  بگیرد.  تصمیم  است،  آمده  افغانستان 

قانون اساسی  و  افغانستان دوام دار است  شورای ملی 

»ما  ماند.  خواهند  خود  به جای  هم  ملی  نهادهای  و 

وثیقه منی خواهیم، ما قانون اساسی داریم و کسی هم 

منی تواند قانون اساسی ما را منحل اعام کند.«

و  سیاسی  رهران  به  خلیل زاد  آقای  که  سندی  در 

جهادی سپرده و نسخه ا ی از آن به رسانه ها درز کرده، 

به  افغانستان  در  کنونی  قوانین  همه ی  که  است  آمده 

شمول قانون اساسی و تعهدات بین املللی افغانستان 

اما  می ماند؛  پابرجا  جدید،  اساسی  قانون  تصویب  تا 

نشست بزرگان داخلی با محوریت سازمان ملل متحد، 

در بیرون از کشور تشکیل می شود که درباره ی آینده ی 

افغانستان تصمیم بگیرند.

ساختار  دو  و  حکومت  برای  ساختار  دو  سند،  این  در 

برای شورای ملی –پارملان- پیش بینی شده است. در 

طرح اول، حکومت و پارملان پابرجا بوده و منایندگان 

دومی  ساختار  در  اما  می شود؛  مدغم  آن  در  طالبان 

معاونین  صدراعظم،  رییس جمهور،  شامل  حکومت 

نهادهای  دیگر  و  مستقل  ادارات  روسای  صدراعظم، 

ساختار  در  همچنان  بود.  خواهد  حکومتی  مرتبط 

دومی، پارملان منحل شده و صاحیت های این نهاد، 

به »دولت انتقالی صلح افغانستان« سپرده خواهد شد.

شورای  که  می گوید  غنی  رییس جمهور  این حال،  با 

ملی ما دوام دار است و قانون اساسی، راه تعدیل قانون 

با  منی تواند  کسی  است؛  گذاشته  باز  نیز  را  اساسی 

نوشنت طرح های مختلف برای افغانستان تکلیف تعیین 

بکند.

آقای غنی، هرچند به گونه ی مستقیم به سند خلیل زاد 

به  برای رسیدن  تأکید می کند که  اما  اشاره منی کند؛ 

شود،  حفظ  ملی  منافع  و  استقال  آن  در  که  صلحی 

قانون اساسی  از  اما  به هرگونه فداکاری است؛  حارض 

می شود،  متثیل  مردم  اراده ی  آن  در  که  انتخابات  و 

منی گذرد.
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فضای باور های عمومی غالب شود.

به دنبال  شد،  ذکر  که  هامن گونه  تهی دست،  اشخاص 

در  و  شکستانده  را  سمت بندی ها  نان،  لقمه ی  یافنت 

میان آشغال دانی ها و کناره های رسک مرصوف جمع آوری 

نباشند.  قابل استفاده  آشغال ها و خرید موادی است که 

به جاهایی  برای گذراندن شب  با آن که  آدم ها  این صنف 

می روند که ازنظر قومی سمت بندی شده است؛ اما محل 

کار آن ها تابع سمت بندی ها نیست!

تاش و تپیدن افراد تهی دست، در محدوده های فراتر از 

سمت بندی های قومی قبل از آن که انتخاب باشند، اجبار 

است. فقر آن ها را مجبور به این کار می کنند. این آدم ها 

شام  تا  بام  از  صحی،  بهداشت های  درنظرداشت  بدون 

زباله های قابل بازیافت را جمع می کنند. این طیف آدم ها 

با وضعیت ظاهری کامبیش مشابه، بیشر به عنوان هویت 

آن ها،  فردی. هویت جمعی  تا  جمعی شناخته می شوند 

هامن »آشغال  جمع گر« و یا »آهن کهنه« به نظر می رسد. 

نگرش  دو  حداقل  گروهی-اجتامعی،  هویت  هر  پشت 

وجود دارد. اول نگرش گروهای بیرونی که آن ها را به عنوان 

یک گروه می پندارند. دوم،  نگرشی که خود این گروه برای 

خودشان قایل است.

از  حاصل  هویت  کابل  شهر  در  که  است  این  واقعیت 

نگرش افراد پولدارتر، به تهی دستانی که در باال از آن ها 

گروه   این  کارهای  است.  تحقیرآمیز  بی تفاوتی  شد،  یاد 

تهی دست در نظر بیشر باشنده های کابل، شغل پستی 

دیده می شود. به همین سبب است که حتا گاهی بعضی 

می گویند،  آن ها  به  کودکان شان  ترساندن،  برای  مادران 

فان کار را نکنند وگرنه آن ها را به »آهن کهنه« می فروشد. 

و کودکان مان را بیشر تهدید می کند. در چنین رشایطی 

با  مبارزه  برای  مناسبی  راه حل  نهال  شانی  و  نهال  مسئله 

از  یکی  شک  بدون  و  رفته  شامر  به  مذکور  آلودگی های 

راهکارهای اساسی برای بیرون آمدن از وضعیت مشکات 

نهال شانی  توسعه  شهرها  در  به خصوص  زیستی  محیط 

زمینه   فراهم ساخنت  امکان  نهال  با غرس یک  زیرا  است؛ 

اکسیژن  با  محیط سامل  یک  در  را  نفس کشیدن  مناسب 

خالص و انرژی پاک فراهم می سازیم. 

زنده  موجود  درخت  که  گفت  می توان  صورت  این  در 

باشد  داشته  انسان  برای  رضری  هیچ  اینکه  بدون  است 

فوق  موارد  بر  عاوه  کرده،  فراهم  را  زیستی مان  رشایط 

می آورد. ارمغان  به  برای مان  را  پاک  هوای  و   زیبایی 

همه مان به عنوان انسان های مسئول در قبال مردم و حتی 

به  رابطه  در  را  آگاهی الزم  تا  داریم  وظیفه  حیات خویش 

چگونگی پاک ساخنت محیط حیات خویش کسب منایم 

و در راستای تحقق محیط سامل هرگونه اقدام الزم را روی 

دست گیریم. 

ضمن  دارد  نفوذ  و  حضور  که  هرجایی  در  هرکسی  لذا 

دهد  اجازه  نباید  مناید.  اقدام  نهال شانی  به  اینکه 

دشمن  که  کسانی  و  جویان  سود  توسط  درختان  که 

شود  برده  بین  از  و  قطع  بی رحامنه  هستند.  درخت 

محیط زیست  از  که  داریم  مسئولیت  ما  متامی  چون 

باشیم. کوشا  آن  سامتی  راستای  در  و  حفاظت   خود 

محیط زیست نیاز به مراقبت و توجه دارد، میزان همکاری 

ما  و درایت  نهال شانی نشان دهنده رشد شعور  ایام  ما در 

به زندگی خویش  اندازه  تا چه  ما  این که  را برما می سازد 

هستیم.  دلسوز  خویش  به سامت  نسبت  و  داده  اهمیت 

از  ما  کودکان  و  نوجوانان  تا  است  الزم  کار  این  برای 

اجتامعی هر مردی مسئول سیر کردن شکم یک یا چند 

زن نیز است. در این وضعیت، مرد بیکار تحت فشار روانی 

شدیدی قرار می گیرد که ممکن است از اثر آن به دزدی، 

خاف کاری، اعتیاد و ... رو آورد. البته بیشر افراد بیکار، 

را  تبهکارانه  راه های  به راحتی  که  نپیموده اند  را  روندی 

انتخاب کنند. به همین سبب، تعداد قابل توجهی آنان به 

فکر ایجاد شغل می شوند.

حدس بزنید، شخص فقیر، بیکار که ممکن است بی سواد 

نیز باشد، چه کاری می تواند برای خودش دست وپا کند؟! 

شخص با چنین وضعیتی بیشر از آن که دست به انتخاب 

را  آن  دیگران  که  بپردازد  به کاری  می شود،  مجبور  بزند، 

با کمرین  باید  این کار  از طرف دیگر  انجام منی دهند. 

هزینه ای ممکن به راه افتد. به همین دلیل هنوز کسانی 

هستند که دست شویی های مردم را صبح گاهان در داخل 

به دست  پولی  راه مقدار  این  از  و  کراچی پاک می کنند 

می آورند.

افراد تهی دست،  این شهر  این است که در  نکته ی مهم 

پایین ترین  در  و  اجتامعی  جو  در  را  خود  موقعیت  

موقعیت ها قبول می کنند. چون نفس پرداخنت به کارهای 

کابل  در  اکنون  که  به شکلی  زباله ها،  جمع آوری  مانند 

جریان دارد؛ آن ها را به دیگران، این گونه می منایاند. فرد 

نپذیرد  اجتامعی  پایگاه های  این  در  را  خود  موقعیت  تا 

منی توانند به چنین کارهایی بپردازد. به این صورت، شهر 

انسان های  از  طبقه ای  ظهور  شاهد  کابل  چندمیلیونی 

هویت  حتا  نخواهیم؛  یا  بخواهیم  است.  بی همه چیز 

انسانی این طبقه رضبه می بینند. از یک طرف افراد این 

طبقه خودشان،  خود را در مقابل افراد طبقات باال زبون 

و پایین باور می کنند از طرف دیگر، افراد طبقات باال با 

با آن ها رفتار  بی توجهی و خوار پنداری آن ها، به گونه ای 

می کنند که گویا این آدم ها آفریده شده اند تا پست ترین 

شغل ها را از نظر اجتامع داشته باشند.

البته قابل ذکر می دانم که بیکاری در میان افراد بی سواد 

شهر کابل باعث بروز چنین شغل های شده است؛ اما این 

دارد.  دیگری  وضعیت  تحصیل کردگان  میان  در  معضل 

هرچند تحصیل کردگان نیز در مواجه با معضل بیکاری، 

اما  کنند؛  گیر  اعتیاد  و  تبه کاری  دام  در  است  ممکن 

آن هایی که به شغل آفرینی می اندیشند، ممکن است به 

مواردی چون کاه برداری برسند. یکی از دالیل استقبال 

جوانان از کاه برداری های هرمی، می تواند، وجود چنین 

وضعیتی باشد.

اگر وضعیت اجتامعی کابل چنین به پیش رود، بخواهیم یا 

نخواهیم، احتامل شکل گیری طبقات؛ بخصوص طبقات 

پایین اجتامعی که به هویت جمعی خودآگاه باشند وجود 

به  اگر  نیست؛  انتظار  از  دور  که  مسئله ای  چنین  دارد. 

واقعیت تبدیل شود؛ بدون شک باعث بروز درگیری ها و 

بلکه  نه؛  قومی  درگیری  بود؛  خواهیم  دیگری  مشکات 

درگیری طبقاتی!

ابتکار و کار خارق العاده بزنیم. 

که  تاش  و  سعی  هرگونه  آن  آبیاری  و  حفظ  در  همچنان 

از دست مان آشکار می شود دریغ ننموده و این همه کار و 

فعالیت را با مقدم بهار آغاز منوده و با قلب پر از عطوفت 

و مصمم در قبال رسسبزی شهر خود و حومه خود لحظه 

دریغ ننامیم. 

با غرس  ما  عاقانه همۀ  و  دقیق  تصمیم  اخذ  با  همچنان 

شهر  رسک ها، گوشه  حویلی، کنار  داخل  به  نهال هایی 

خود به خاطر رسسبزی، آبادی، پاکی هوا عاری از آلودگی 

فضای  ترتیب  مناییم. بدین  عملی  اقدام  زیستی  محیط 

جان  خود  محیط زیست  به  رسسبز،  را  خود  محیط زیست 

دوباره بخشیده و زمینۀ تنفس هوای مطلوب و گوارا را برای 

هم وطنان  و  خود  و  سازیم  مساعد  عزیزمان  همشهریان 

خویش را از مرگ تدریجی ناشی از آلودگی محیطی نجات 

دهیم.

این نشان می دهد گروه تهی دست این شهر تا چه اندازه 

هویت تحقیرشده ای دارند.

البته در جاهای دیگر نیز جوامعی وجود دارد که بر اساس 

و... گروه  قومیت  مانند مذهب،  اجتامعی؛  نابرابری های 

انجام  را  شغل ها  پست ترین  می شوند  مجبور  مشخصی 

بوراکومین ها  و   )Eta( اتاها  به   منسوب  گروه های  دهند. 

ظاهری  تفاوت  هیچ  آن که  با  جاپان،  در   )Burakumin(

با دیگر جاپانی ها ندارند؛ نه تنها به تحقیر همگانی مواجه  

در  وظایف  پست ترین  انجام  به  محکوم  بلکه  هستند؛ 

این  نیمه دوم قرن ۱۹  از  بودند. هرچند پس  این کشور 

واژه های  و  شده  دانسته  برابر  دیگران  با  قانوناً  گروه  دو 

شد؛  پاک  کشور  این  رسمی  ادبیات  از  بوراکومین  و  اتا 

اما هنوز بسیاری از مردم جاپان افراد منسوب به  اتاها و 

بوراکومین ها را کم عقل، پرخاش گر، بی اراده و بی خر از 

)آنتونی گیدنز، ۱۳۹0، ص:  بهداشتی می پندارند  اصول 
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اتفاقات  اساس  بر  جاپان  در  بوراکومین ها  و  اتاها  گروه 

تاریخی شکل گرفته بودند؛ اما در شهر ما این فقر است 

که گروهی را با هویت پست تشکیل می دهد. هویت این 

گروه تعیین کننده شغل آن ها نیست! در واقع شغلی که 

که  شده  آن ها  برای  هویتی  سازنده ی  می پردازند،  آن  به 

پست و پایین دیده می شوند. می خواهم به این نکته اشاره 

کنم که فقر این جا گروه می آفریند؛ گروهی که محکوم به 

هویت تحقیرآمیز است.

اگر بیشر دقت کنیم ریشه ای چنین چیزی برمی گردد به 

بیکاری. فرد در شهر مجبور به کار و سیر کردن شکمش 

و  فرهنگی  مسایل  به نسبت  کابل  در  که  چه بسا  است؛ 

آشنا  مدیریت شهری  و  اداره شهر  مفاهیم  با  پایین  سنین 

شود. پدیده ها  این  بر  بیشری  توجه  آینده  در  و   شوند 

ابتدا آلوده نیستند و کودکان  از  شکی ندارم که شهرها د 

ما شهر سامل و هوای پاک می خواهند چیزی که متأسفانه 

ساکنان  از  برخی  برای  محال  آرزوی  یک  به  روزها  این 

اما  است؛  شده  تبدیل  پایتخت نشینان  به خصوص  شهری 

شد؟ خواهد  ممکن  فرد  یک  اجرایی  با  تنها  مهم  این   آیا 

بدون شک پاسخ منفی است زیرا رسسبزی محیط زیست 

از آن یک رسالت انسانی و مسئولیت همگانی  و حفاظت 

است. 

از  حفاظت  جهت  جمعی  اراده   اگر  می کنم  پیشنهاد  لذا 

محیط زیست و سامل سازی آن به وجود نیاید و در عمل اجرا 

را  مناسب  و  پاک  محیط  یک  بتوانیم  اینکه  امکان  نشود، 

برای زندگی خود فراهم ساخته و شهرهای خود را به محیط 

مطلوب جهت زندگی مهیا سازیم بسیار محدود است. 

نهادهای  دولتی،  ارگان های  مسئولیت  دیگر  سوی  از 

را  مردم  ذهنیت  تا  است  رسانه ها  به خصوص  غیردولتی 

برای  نهال شانی مساعد ساخته و با تشویق آنان با برجسته 

ساخنت برخی از سفارش های ملی و دینی به این کار وادار 

شوند.

انسان  اراده  به  بستگی  زیست  وضعیت  در  بهبودی  به 

در  و  بیاورد  بهبود  شهر  وضعیت  در  بخواهد  اگر  دارد، 

تحول  این  و  کند  ایجاد  تحول  خود  زندگی  و  کشور 

حکم  اخاق  چراکه  است،  اخاقی  تحول  بیشر 

باشد.  مسئولیت پذیر  محیط زیست  برابر  در   می کند 

پس بیایید دست به دست هم داده با تاش جدی به بهانه 

رسسبزی در روزهای سبز آراسته، فصل گل و جوانه فردای 

این  به  نهالی دست  باغرس  و  بخشیم  تازه  نوید  را  بهری 

کنید  دقت  کمی  اگر  می زنید،  قدم  شهر  در  که  زمانی 

در  مردم  از  زیادی  تعدادی  که  شد  خواهید  متوجه 

کسب  درآمد  بازیافت  قابل  زباله های  جمع آوری  از  کابل 

قسمت  که  است  زیاد  آن قدر  اما  تفاله ها،  این  می کنند. 

این  می دهد.  تشکیل  را  شهر  آشغال های  از  اعظم 

آشغال ها از ظرف های یک بارمرصف گرفته تا مواد اضافی 

ساختامن سازی را در برمی گیرد. کافی است لحظه ای به 

عده ا ی  که  می بینید  بزنید.  زل  رسک ها  در  مردم  هجوم 

منتظر هم شهری های شان است تا آشغال شان را بر زمین 

بیندازند تا آن ها بروند و از میان آن چیزی به دست بیاورند.

به دنبال  تهی دست  افراد  از  تعدادی  شک  بدون 

را  آن  پولدار تر  افراد  که  هستند  زباله هایی  جمع آوری 

فقیر  اشخاص  این  دیگری  عده  اما  می پندارند؛  آشغال 

کارگر  به عنوان  ساختامن ها  اضافی  مواد  پاک کاری  از 

کار،  این کارگران گاهی در کنار  کسب درآمد می کنند. 

برای  که  می شوند  دوخته  چیزهایی  به  چشم های شان 

بازیافت قابل فروش است.

نکته ی محوری نوشته ی حارض این وضعیت نیست که چرا 

پولداران چنان  یا چرا  تهی دستان چنین وضعیتی دارند 

وضعیتی دارند؛ بلکه نکته این است که ناخودآگاه جمعی 

نتیجه ی  و  دارد  تفاوت های  چه  پولداران  و  تهی دستان 

چنین تفاوت ها، با توجه به وضعیت شهر کابل چه خواهد 

بود.

شکی نیست که چنین وضعیتی، برآیند سیستم اجتامعی-

با  که  شهروندانی  است؛  شهروندان  نابرابر  اقتصادی 

فراموش  نباید  البته  ارتباط اند.  در  باهم  تفاوت ها،  متام 

افغانستان؛  اجتامعی  واقعیت های  به  توجه  با  که  کرد 

بخصوص شهر کابل، اشخاص هم پایگاه ازنظر اقتصادی 

کمر باهم در ارتباط اند. این رابطه های ضعیف می تواند 

محصول اجتامع قومی باشد. درواقع شهر ما ازنظر قومی 

سمت بندی شده است؛ درعین حالی که از نظر اقتصادی 

اکنون تهی دست ترین  از هم مجزا است.  تا حدودی  نیز 

این  است  شده  مجبور  حدودی  تا  شهر،   این  افراد 

سمت بندی ها را بشکند.

هر  یا  و  غرب  رشق،  در  که  را  افرادی  از  بسیاری  داریم 

جمع  زباله  روزشان،  و  شب  نان  به خاطر  کابل  گوشه ی 

)متوسط(  پولدارتر  طبقه ی  زمان،   عین  در  می کنند. 

تعلق  آن  به  خود  که  قومی ای  محدوده   در  غالباً  جامعه، 

دارند،  فعالیت می کنند. البته شکی نیست که مردمانی 

جا  برای  شان  شهر  این  رسمایه داری  هرم  رأس  در  که 

بر  در  را  شهر  نفوس  از  کمی  فیصدی  خوش کرده اند، 

است  ممکن  آن که  با  کابلیان  طبقه ی  این  می گیرد. 

مختلط شده باشند؛ اما نفوس در حد توجه ندارند که بر 

اولویت های برشی است. احیا  از  محیط زیست سامل یکی 

و باز احیای این پدیده مسئولیت متام شهروندان متعهد و 

اخاق مدار است.

رسد  هوای  که  هستیم  آن  بیننده  و  شاهد  روزها  این  در 

این  به گرمای معتدل بهاری شده است.  زمستانی تبدیل 

تغییر تدریجی حکایت از آمدن فصل بهار دارد.

در این روزها هوای روح افزای بهار تجدید کننده ی پیامن 

دوباره  زندگی  آغاز  و  بوده  جان  زنده  هر  وجود  در  حیات 

طبیعت، فصل گل و جوانه را منایان می کند. الزم میدانم 

که بگویم، مرحله تحرک فرا رسیده است. به خاطر حفاظت 

گامی  هنگام،  این  در  نهال شانی  آلودگی محیط زیست  از 

بیامری های  برای  وقایه ای  مثمر،  و  مفید  بود؛  خواهد 

انسان  دامن گیر  که  کشنده  بیامری های  دیگر  و  تنفسی 

است.

در این جای شک نیست درختان نقش مهم تری در زندگی 

صحت  تأمین  در  مهم  بسیار  نقش  و  می کنند  ایفا  برش 

زمره  در  متأسفانه کشورمان  ایفا می مناید.  اعضای جامعه 

کشورهای قرار دارد که از آلودگی محیط زیست تعفن هوا 

مواد  کارخانه ها،  فابریکه ها،  کرثت  دلیل  به  می برد  رنج 

وسایل  ازدیاد  جنگ ها،  از  ناشی  بیولوژیکی  و  کیمیایی 

نقلیه عمومی، وسایط نقلیه کهن و فعالیت روزانه آن ها در 

سطح شهرهای بزرگ و کوچک، سوختاندن پاستیک که 

در  اکساید  دای  کاربن  نظیر  خطرناکی  و  مهلک  گازهای 

هوای شهرهای بزرگ و کوچک افزود منوده و صحت افراد 

را در معرض تخریب قرار داده و از تعفن هوا رنج می برند. 

افزایش هرچه بیشر این مواد و کاهش میزان اکسیژن در 

هوا سبب می شود و این وضع نامساعد گروه های آسیب پذیر 

نظیر بیامران ریوی و قلبی، کهن ساالن، جوانان، نوجوانان 
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علی شیر شهیر
گزارشگر

محمد ارشف غنی، رییس جمهور افغانستان می گوید 

تا  دارد  قصد  افغانستان  دولت  در سال ۱۴00،  که 

را روی دست بگیرد  »پروژه های ملی«  روند گشایش 

انجام خواهد  بند کامل خان  با گشایش  آن  آغاز  که 

سال  نخست  روز  صد  در  که  می کند  تأکید  او  شد. 

جدید صد پروژه توسعه ای در افغانستان آغاز به کار 

خواهد کرد.

آقای غنی که روز شنبه، در مراسم گشایش سال سوم 

سخن رانی  افغانستان  پارملان  تقنینی  هفدهم  دور 

طرح  افغانستان  حکومت  به زودی  گفت  می کرد، 

هشت پروژه توسعه ای را با مردم رشیک می کند. او 

جزییاتی از طرح ارائه نکرد، اما تأکید کرد که تطبیق 

این پروژه های ملی سبب خواهد شد که خدمات به 

گونه ی مؤثر به مردم ارایه شده و از ضایع  شدن منابع 

جلوگیری شود.

سال  در  »ما  کرد:  تأکید  افغانستان  رییس جمهوری 

1400 تصمیم داریم که در صد روز نخست آن، هر 

روز یک پروژه ملی را افتتاح کنیم و یک ابتکار ملی را 

اعام کنیم. افتتاح این کمپین انشاالله از گشایش 

بند کامل خان خواهد بود.«

چندین  از  افغانستان  آب های  مدیریت  که  گفت  او 

در  خواب  این  اما  بود،  خواب  یک  این سو،  به  سال 

چند سال آینده به واقعیت تبدیل می شود و تهداب 

خواهد  گذاشته  آینده  قرن های  برای  آب،  مدیریت 

شد.

بند  افغانستان  حکومت  مقام های  گفته ی  به 

هفتادسال،  از  پس  افغانستان  غرب  در  کامل خان 

که  دارند  تأکید  آن ها  است.  شده  آب گیر  به تازگی 

نیمروز  سوزان  دشت های  طوالنی  سال های  از  پس 

سبز خواهد شد.

رییس جمهوری  مشاور  مرتضوی،  حسین  شاه 

این  از  آبگیری  با  که  نوشت  توییتی  در  افغانستان 

ما  عزیز  هم وطنان  دل  در  زندگی  به  امید  بند 

بند  به گفته ی مشاور ارشف غنی،  جوانه خواهد زد. 

کامل خان ظرفیت ذخیره ی پنجاه میلیون مرمکعب 

هکتار  هزار  هشتاد  می تواند  هم چنان  و  دارد  را  آب 

زمین را آبیاری کند.

اعرتاض های ایران

رودخانه های  مسیر  در  اتفاقاتی  با  همواره  ایران 

منتهی به این کشور، با حساسیت نگاه کرده است. 

از  یکی  نیز  آن  آب گیری  و  کامل خان  بند  ساخت 

نگرانی های ایران است.

و  ملی  امنیت  کمیسیون  پیش،  ماه  یک  حدود 

سیاست خارجی مجلس ایران موضوع بند کامل خان 

بر روی رودخانه هیرمند را با حضور وزیر نیروی ایران 

بررسی کرد.

ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 

و سیاست خارجی مجلس ایران گفته بود که محور 

مباحث جلسه، بررسی آخرین وضعیت رودخانه های 

موضوع  جلسه  این  در  که  بود  گفته  او  بود.  مرزی 

رودخانه  روی  بر  افغانستان  خان  کامل  بند  اجرای 

از  جزییاتی  است.  شده  طرح  جلسه  در  هیرمند 

خرگزاری  ولی  نشده  نرش  بیرون  به  نشست  این 

و  ذی ربط  دستگاه های  نیرو،  وزیر  که  نوشته  ایرنا 

منایندگان حوزه های انتخابی مرتبط با این حوزه آبی 

هیرمند که تحت تأثیر این بند قرار می گیرند در این 

جلسه حضور داشته اند.

کابل،  به  تهران  مقام های  مکرر  اعراض های  به رغم 

با  اما تصمیم دارد که هم زمان  افغانستان  مقام های 

آبگیر شدن این سد، به زودی آن را افتتاح کنند.

کامل خان  بند  ساختامنی  مدیر  ولی  حکمت الله 

می گوید که بند کامل خان به خاطر ذخیره کردن آب 

آماده شده است که بر عاوه آب یاری هزاران جریب 

نیز  را  برق  مگاوات   9 تولید  ظرفیت  زراعتی،  زمین 

دارد.

آقای ولی به روزنامه ی صبح کابل گفت: »با تکمیل 

شدن این بند، دشت ها رسسبز، آب ها مهار و کانال ها 

تنظیم خواهند شد و هم چنان از خسارات سیاب ها، 

خواهد  جلوگیری  خشک سالی  و  رسوبات  توفان ها، 

هزاران  برای  کار،  زمینه ی  ایجاد  عاوه  بر  و  شد 

خانواده زمینه ی عایدات نیز فراهم می گردد.«

از سویی هم اداره ملی تنظیم آب افغانستان اخیراً در 

صفحه فیس بوک خود نوشته است که دو قدم برای 

باقی  نیمروز  بند کامل خان در والیت  تکمیل شدن 

مانده است. این اداره در ادامه نوشته است: »آرزوی 

افغانستان  یک  امید  به  است  تحقق  حال  در  مردم 

مرفه.«

در مقابل اما فعاالن جامعه ی مدنی و محیط زیستی 

خری،  چنین  شنیدن  با  اخیر  روزهای  در  ایران 

رشقی  مناطق  محیط زیست  مورد  در  نگرانی شان 

ایران  حقابه  مسئله  دیگر،  بار  و  کرده  ابراز  را  ایران 

از  شامری  کرده اند.  مطرح  افغانستان  آب های  از  را 

بی پروایی  به  را  کشور  این  دولت  ایران،  شهروندان 

مسئله  باید  ایران  دولت  که  گفته اند  و  کرده  متهم 

حقابه را جدی بگیرد.

عدالت خواه  دانشجویان  دبیر جنبش  امین کاملی، 

از  که  )منطقه ای  بلوچستان  و  سیستان  استان 

واکنش  در  می شود(  سیراب  افغانستان  غرب  آب 

در  کامل خان  سد  ساخت  از  تصاویری  انتشار  به 

رودخانه هیرمند می گوید که اگر این اتفاق به همین 

روال پیش برود، آب در استان سیستان و بلوچستان 

از قبل کیمیاتر و کمیاب تر می شود.

این  برابر  در  باید  که  خواسته  ایران  حکومت  از  او 

حقابه  او  گفته ی  به  بایستد.  افغانستان  سدسازی 

افغانستان  اما  است؛  بین املللی  حق  یک  هیرمند 

فقط حقابه هامون را به ایران وارد می کند.

درخواست حقابه

سد کامل خان یکی از مهم ترین پروژه های اقتصادی 

به  »چاربرجک«  ولسوالی  در  که  است  افغانستان 

زرنج مرکز والیت  فاصله 95 کیلومری جنوِب شهر 

نیمروز در غرب افغانستان و هم مرز با ایران موقعیت 

و  شیرین  آب های  کنرل  هدف  به  بند  این  دارد. 

ساخته  افغانستان  در  )سیاب(  موسمی  آب های 

می شود.

افغانستان،  آب  و  انرژی  وزارت  اطاعات  اساس  بر 

سال  در  کامل خان  بند  ساخت  کار  اولین بار  برای 

از  به دالیل مختلف  که  آغاز شد  1345 خورشیدی 

کارش  سیاسی  تحوالت  و  داخلی  جنگ های  جمله 

به پایان نرسید. کار دوباره این بند در سال 2011 

میادی رسامً آغاز شد که کار ساخت بخش های اول 

و دوم آن تکمیل شده و کار بخش سوم آن توسط یک 

رشکت ترکی انجام شد.

 9 تولید  توانایی  کامل خان  بند  افزود،  وزارت  این 

مگاوات برق و آب یاری 80 هزار هکتار زمین زراعتی 

را دارد. این بند 16 مر ارتفاع دارد و ظرفیت ذخیره 

52 میلیون مرمکعب آب را خواهد داشت.

از  بارها  ایران  اسامی  جمهوری  عالی رتبه  مقامات 

ایجاد این سد انتقاد کردند و گفتند ساخت این سد 

نواحی  در  خشک سالی  و  آبی  منابع  کاهش  باعث 

مرزی ایران می شود.

رودخانه ای  آبی  مرز  کیلومر  هزار  دو  از  بیش  ایران 

مرزهای  یک چهارم  با  است  برابر  مقدار  این  دارد. 

از  درصد  هفت  حدود  همسایه.  کشورهای  با  ایران 

رودخانه های  طریق  از  نیز  ایران  موردنیاز  آب های 

مرزی تأمین می شود.

ایران  رییس جمهوری  روحانی،  حسن  پیش ازاین، 

با  که  گردوغبار«  با  »مقابله  بین املللی  هامیش  در 

حضور مقامات عالی رتبه افغانستان در تهران برگزار 

شده بود افغانستان را یکی از کشورهایی دانست که 

گردوغبار از آن ها به داخل ایران رسازیر می شود.

رییس جمهور ایران آشکارا انتقاد کرده بود که ایران 

منی تواند در برابر ساخت سدهایی هامنند کجکی، 

کامل خان، سلام و سایر سدهایی که در افغانستان 

ساخته می شود بی تفاوت مباند.

انتقاد روحانی خشم مقامات دولتی، محافل سیاسی 

و رسانه های افغانستان را در آن زمان برانگیخت و آن 

را مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان دانستند. 

اعراض  که  می دهد  نشان  خان  کامل  سد  آبگیری 

ایران مؤثر نبوده است.

آب  تنظیم  ملی  اداره  سخنگوی  خپلواک،  نظام 

که  می گوید  کابل  صبح  روزنامه ی  به  افغانستان 

در  ایران  و  افغانستان  هیرمند،  معاهده  اساس  به 

قانونی  حق  آب  مهار  و  ندارند  مشکل  قسمت  این 

افغانستان است.

امیرعباس  میان  معاهده ای   ۱۳۵۱ حوت   22 در 

شفیق،  موسی  و  ایران  وقت  نخست وزیر  هویدا، 

که  شد  امضا  کابل  در  افغانستان  وقت  نخست وزیر 

مرمکعب   26 ثانیه  هر  در  شد  مقرر  آن  اساس  بر 

آب )معادل ۸۵0 میلیون مرمکعب در سال( از آب 

رودخانه هیرمند به ایران برسد.

معاهده  از  بیشر  اکنون  خپلواک  آقای  گفته  به 

هیرمند به ایران آب می رسد.

اما ایران پس از ۴۸ سال، یک ماه پیش )دوشنبه ۱۳ 

دلو( هم زمان با خر آب گیری بند کامل خان اعام 

هیرمند  رودخانه  حقابه  پیگیری  اساسنامه  که  کرد 

میان افغانستان و ایران در هفت بند تدوین شده و 

دو طرف متعهد به اجرای آن هستند. در این طرح، 

نقشه برداری از حوضه آبریز رودخانه هیرمند بخشی 

از آن است.

در  مذاکره  برای  افغانستان  حکومت  مقام های  اما 

همواره  افغانستان  آب های  از  ایران  حقابه ی  بخش 

اعام آمادگی کرده اند و گفته اند که حارض هستند از 

حق اعامر سدهای آبی دفاع کنند.

هلمند  آب  کمیسار  معاون  ساالرزی،  نعیم الله 

نشست  یک  در  دلو(  )ماه  پیش  ماه  یک  افغانستان 

خری در ایران گفت: »ما ۱00 درصد مطمنئ استیم 

ایران هیچ مشکلی به وجود  که بند کامل خان برای 

کرده  ذکر  معاهده  که  را  حقابه ای  آورد،  نخواهد 

ان شاءالله به ایران می رسد و دولت افغانستان طبق 

قانون آب این کشور و قوانین بین املللی هیچ کاری 

را نخواهد کرد که به رضر آب هیرمند باشد.«

سه  افغانستان  رییس جمهوری  ارشف غنی  محمد 

سال پیش با اعام افتتاح بخش سوم کار ساخت بند 

به  بند  این  ساخت  که  بود  کرده  اعام  خان،  کامل 

هدف کنرل و مدیریت آب صورت می گیرد که بیشر 

از این، آب های این کشور هدر نرود.

رییس جمهوری افغانستان خطاب به ایران گفته بود: 

»زمان زورگویی و بی اعتامدی به پایان رسیده و این 

بند ساخته خواهد شد«.
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مفهوم شناسی صلح و اقسام آن

پرداخنت به صلح و جست وجوی راه های دست یابی به 

آن، یکی از اصلی ترین چالش های برش در طول تاریخ 

به شامر می رود؛ چـراکه سایه ی جنگ اغلب بر حیات 

و  سایه  همین  هم  هنوز  البته  و  شده  احساس  برش 

همین چالش به قوت گذشته، بلکه بیش ازپیش وجود 

دارد و احساس می شود.

این  است  گذشته  از  متفاوت  معارص  دوران  در  آن چه 

بلکه ضد  نیست؛  پایان جنگ  نقطه ی  است که صلح 

خشونت آشکار و پنهان و به یک تعبیر کارکردی، ناظر 

شخصی  گسره  در  دوم  موضوع  است.  مرگ  نبود  بر 

است. این که صلح رصفاً پدیده ای بین الدولی نیست، 

بلکـه بـین انسانی و بین گروهی هم هست، اما نظام 

صلح  اصل  بر  که  بین امللل  حقوق  به  موسوم  هنجار 

استوار است، بعد از به رغم تاش های بسیار در تنظیم 

یا  وضعیت  در  ملت ها  و  دولت ها  انسان ها،  روابط 

به  را  چارچوب مفهومی اصلی دارد. چند منونه صلح 

بررسی می گیریم.

صلح منفی و صلح مثبت

حوزه های  در  صلح  که  مختلفی  جایگاه  دلیل  به 

علوم  و  حقـوق  اقتصـاد،  تاریخ،  دین،  فرهنگی، 

سیاسی دارد، مفاهیم متعددی از آن بسته به هر یک 

و  مفهومی  نظر  از  است.  شده  ارایه  جایگاه ها  این  از 

ابتدا  از  و  به طور سنتی  واژه  این  صـلح،  مطالعات  در 

برای نبود وضعیت تجاوز، خشونت یا مخاصمه به کار 

تر  غالب  عموم  برای  آن  این جنبه ی  هنوز هم  و  رفته 

جلوه می کند. با وجود این، نگرش سنتی که رویکردی 

در  کـه  وسیعی  گسره ی  دلیل  به  است،  حداقلی 

برش  حقوق  و  انسانی  امنیت  خیر  یا  نگـرش هـا  پرتـو 

یافته، از آن فراتر رفته و ایجاد و حفظ روابط به هنجار 

میان- انسـانی و بـین دولتـی و ایمنـی در حوزه ی رفاه 

اجتامعی یا اقتصادی را نیز در برگرفته است.

صلح واحد و صلح متکرث

اجتناب ناپذیری  و  صلح  مفهوم  تعدد  پذیرش   

آن-ها  اعتبار  و  ارزش  تساوی  با  متکرث،  گفتامن های 

باقی  موازی  به صورت  گفتامن ها  این  و  است  همراه 

خواهند ماند. در عمل، هرچند همواره چنین تعددی 

دید  آن  در  مثبتی  ظرفیت  اما  است،  داشته  وجود 

برای برش  فرهنگی  تنوع هرچند در محیط  منی شود. 

اما در گفتامن های صلح  تلقی می گردد،  فرصت ساز 

در صورتی که اختاف و تفاوت میان شان شدید باشد، 

برشی  جامعه ی  کنونی  اوضاع  اصاح  حال  به  نفعی 

نخواهد داشت.

صلح ملی و صلح بین املللی

است،  اجتامعی  وضعیتی  که  صلح  گسره،  نظر  از   

جلوه ای  می تواند  اجتامعـات  سـطح  بـا  متناسب 

بااین حال،  باشد.  داشته  بین املللی  و  ملی  محلی، 

صلح  اساساً  بین امللل  حقوق  نظام  در  مدنظر  صلح 

بین املللی است که البته به دلیل انعطاف در مفاهیم 

منافع  با  ملی  متقابل جوامع  ارتباط  و  اجزای صلح  و 

جامعه بین املللی، ممکـن اسـت صـلح محلی و ملی 

را نیز در بر گیرد.

صلح ذهنی و صلح عینی

 یکی از طبقه بندی های صلح از نگاه مفهوم شناختی، 

ناظر بر تفکیک صـلح درونـی به عنوان وضعیتی ذهنی 

ابزارها  در  تنوع  بسط  است.  بیرونی  یا  عینی  از صلح 

توجیه  محورهای  جمله  از  صلح،  استقرار  منابع  و 

کشانده شدن صلح به حوزه ی روان شناختی و اخاق 

فردی است اما صلح عینی، فراتر از جنبه های ذهنی، 

متمرکز  عقاید،  و  عواطف  اندیشه ها،  احساسات، 

منصه ی  به  اجتامع  هر  در  که  است  رویدادهایی  بر 

ظهور می رسند. صلح عینی، بر ساختارها، فرایندها و 

هنجارها استوار است.

با توجه به مفهوم شناختی صلح، حال نوع دید به صلح 

از دید ادبیات پارسی به آن پرداخته می شود.

اطمینان،  با  می توان  اساس  در  که  دارد  طوالنی ای 

میراث دوران استعامر را در آن  مشاهده کرد.

از  کم وبیش  دو  هر  پاکستان  و  افغانستان  کشور  دو 

اطاع  جهانی  مبادالت  صحنه  در  خود  تأثیر  و  نقش 

و  عمیق  پیوندهای  وجود  با  کشور  دو  این  دارند. 

دلیل  که  داشته اند  پرتنش  تاریخی  همواره  فرهنگی 

داعیه  و  میان دو کشور  ارضی  اختاف های  آن  عمده 

نشانه  و  است  افغانستان  به  نسبت  پاکستان  ارضی 

پایداری این اختاف خط دیورند است.

دارد  قومیت  ماجرای  در  ریشه  اختاف  این  طرفی  از 

شده  سبب  که  است  پشتونستان  مسئله  آن  مناد  و 

سیاست های  به  نسبت  افغانستان  ابتدا،  هامن  از 

پاکستان نگرشی منفی پیدا کند.

رژیم های  از  هیچ یک  موردقبول  دیورند  خط  مسئله   

از  آمده  کار  روی  افغانستان  در  حاال  تا  که  متفاوتی 

سلطنتی گرفته تا جمهوری و جمهوری اسامی و رژیم 

روابط  ترتیب،  این  به  است.  نگرفته  قرار  مارکسیستی 

و  مرزی  اختاف های  عامل  دو  تأثیر  تحت  کشور  دو 

ادعاهای قومی همواره تیره بوده است.

خط  بحث  می شود،  دیده  اخیر  سال های  در  آن چه 

مرزی برای افغانستان بحثی تثبیت  شده است. چرا که 

در دوره حکومت ارشف غنی با گشایش دروازه تجارتی 

در تورخم با حضور مناینده های رسمی دیپلوماتیک، به 

تثبیت این موضوع مهر تأیید گذاشت و رسوصداهای 

خفیفی هم در افغانستان صورت گرفت؛ ولی حکومت 

افغانستان به آن عکس العمل جدی ای نشان نداد.

بخش نخست

برای  دولت ها  که  است  اولویت هایی  جمله  از  صلح 

و  سیاسی  و  اقتصادی  اجتامعی،  ساختارهای  بقای 

این رو،  از  است.  آن  نیازمند  را  کشور  یک  ارزش های 

صلح را می توان ازجمله نیازهای اساسی دولت ها برای 

تأمین ارزش های مادی و معنوی انسان ها تلقی کرد.

دولت ها  بنیادین  منافع  که می تواند همه  است  صلح 

زیرساخت های  برای  بتوانند  دولت ها  تا  کند  تأمین  را 

یک کشور برنامه را برای رشد جامعه طرح کنند و به آن 

هدف غایی خود دست یابند.

حال  در  یا  و  صلح  ایجاد  برای  دولت ها  بنابراین، 

جنگ به دنبال گذار از مرحله جنگ به مرحله صلح و 

هم زیستی ای هستند که خود می تواند چالش هایی را 

فرا روی دولت ها به میان آورد. 

روند  در  را  پاکستان  جایگاه  تا  می کوشد  نوشتار  این 

صلح افغانستان در یک دهه ی اخیر به بررسی بگیرد.

با توجه به متام بن بست های سیاسی ای که میان هر 

دو کشور در طول چندین دهه به میان آمده و در حال 

حارض جریان دارد، باعث شده که جایگاه پاکستان را 

امری رضوری در روند صلح افغانستان دانست.

افغانستان کشوری است که سال ها درگیر جنگ های 

کشورهای  برخی  که  نیست  تردیدی  و  بوده  داخلی 

منطقه وجهان در حامیت از این جنگ دست دارند.

رقابت  میدان  به  شده  تبدیل  افغانستان  واقع،  در 

در  کشورها  رقابت  جهان؛  و  منطقه  کشورهای 

انتحار  انفجار،  مانند  مختلفی  اشکال  به  افغانستان 

نیابتی  دارد؛ جنگ  موارد جریان  و سایر  موتر مبب  و 

بسیار ظاملانه برخاف منافع کشوری ادامه دارد.

مردم  و  دولت  نگرانی  مایه  پاکستان  جانب  از  آن چه 

مورد  دو  این  شامل  عمده  به صورت  شده،  افغانستان 

این  افغانستان  مردم  و  حاکامن  باور  نخست؛  است: 

عمق  به  یافنت  دست  سیاست  پاکستان  که  است 

همین  می کند؛  دنبال  را  افغانستان  در  اسراتژیک 

مسئله مایه نگرانی دولت مردان و مردم افغانستان شده 

است. دوم؛ مسئله ی خط دیورند است.

برای ایجاد بنیاد روند صلح، نیاز به یک اجامع داخلی 

بر رس نحوه و رشایط مصالحه، آشتی و توحید نظریات 

جنگ  منطقه ای  ابعاد  به  توجه  با  نظر،  وحدت  برای 

برای  منطقه ای  اجامع  یک  به  رسیدن  افغانستان،  در 

کشورهای  سوی  از  خشونت  و  جنگ  سیاست  تغییر 

منطقه رضورت است. چنین اجامعی در سطح منطقه، 

به  رضورت  این رو،  از  است.  زمان بری  و  دشوار  کاری 

کنش گری دیپلوماتیک و فعال سازی دستگاه سیاست 

خارجی کشور و جلب حامیت کشورهای بزرگ جهان 

دارد.

بخشی از این دشواری به تضاد منافع میان کشورهای 

افغانستان  نزدیک  و  دور  همسایه های  و  منطقه 

یا  امنیتی  دید  و  منافع  هرکدام  که  برمی گردد 

دارند.  افغانستان  به  نسبت  خاصی  اسراتژیک 

مرشوع  منافع  دادن  قرار  موردتوجه  دیگر  طرف  از 

کشورهای منطقه و توازن در روابط، با برنامه ای جامع 

و کنش گری قدرمتند رضورت دارد؛ اما تحول و تغییر 

رقابت های  نوع  و  منطقه  و  جهان  امنیتی  نظام  در 

اقتصادی، چهارچوب های جدیدی را می طلبد تا توان 

و  امنیتی  سیستم  ایجاد  و  منطقه ای  روابط  بازتعریف 

اقتصادی را داشته باشد.

غفلت از این تحول و دگردیسی های در حال جریان در 

منطقه و ناتوانی از تعریف جایگاه کشور در ساختارهای 

بیشر  آسیب پذیری  به  می تواند  پیش بینی،  قابل 

از آن بیانجامد؛ اما در صورتی که موفقیتی در  کشور 

ابعاد  به  توجه  با  نشود،  ایجاد چنین اجامعی حاصل 

برای  آسانی  راه حل  افغانستان،  در  جنگ  منطقه ای 

کاری  باشد،  هم  اگر  و  ندارد  وجود  صلح  به  رسیدن 

زمان بر و توان فرسا است.

اخیر  دهه ی  چند  تحوالت  در  که  کشوری  بنابراین 

است.  پاکستان  داشته  پررنگی  نقش  افغانستان 

همواره   -۱۳26 استقالش-سال  زمان  از  کشور  این 

بیشر  افغانستان  بر  را  نفوذش  تا  است  داشته  تاش 

پاکستان،  »جمعیت العلام«ی  نقش  البته  کند؛ 

را  سیاسی  احزاب  منافع  نقش  و  »آی اس آی«  سازمان 

نباید  نیز  را  افغانستان  بر  کشور  این  دخالت های  در 

فراموش کرد.

تاریخ مناسبات افغانستان و پاکستان فراز و نشیب های 

غفلت از این تحول و 
دگردیسی های در حال جریان 
در منطقه و ناتوانی از تعریف 

جایگاه کشور در ساختارهای 
قابل �پیش بینی، می تواند به 

آسیب �ذیری بیشتر کشور از 
آن بیانجامد؛ اما در صورتی که 

موفقیتی در ایجاد چنین اجماعی 
حاصل نشود، با توجه به ابعاد 

منطقه ای جنگ در افغانستان، 
راه حل آسانی برای رسیدن به 

صلح وجود ندارد و اگر هم باشد، 
کاری زمان بر و توان فرسا است.
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ایجاد  برای  دری  بتواند  طالبان   – افغانستان  دولت 
به سوی  چشم اندازی  و  کرده  باز  مشرک  نظام  یک 

گفت وگوهای صلح به وجود بیاورد.
ناتو به رهری امریکا  سازمان پیامن اتانتیک شاملی – 
به پای  طالبان  که  ندارد  وجود  اعتامدی  که  است  گفته 
وعده های خود بایستند تا نظامیان امریکایی افغانستان 

را ترک کنند.
منی توان  نیست؛  پیش بینی  قابل  طالبان  برای  وضعیت 
برابر  در  را  خشونت ها  به زودی  آنان  که  گرفت  نتیجه 
نیروهای افغانستانی کاهش  می دهند و رابطه ی خود را با 

القاعده قطع می کنند.
نیروهای  خروج  توافق  از  تا  دارد  نظر  در  بایدن  اداره ی 

امریکایی در اول ماه می عقب نشینی کند.
ناتو  نیروهای  حضور  که  باورند  این  به  نظامی  مسئوالن 
نیروهای  است.  مرتبط  امریکا  تصمیم  به  افغانستان  در 
امریکایی اخیراً از ۹000 به 2۵00 تن کاهش یافته است 
شکل  افغانستان  در  را  ناتو  نیروهای  از  بزرگ  بخش  که 

می دهد.
افغانستان گزینه های  فرماندهان نظامی برای حضور در 
با  گفت وگو  ترسیع  و  ماندن  داشته اند؛  بیان  را  متفاوتی 
طالبان. مسئوالن نظامی گفته اند که آنان باور دارند که 
با خروج کلی نیروها از افغانستان طالبان، حکومت فعلی 
ایستاده  از جامعه ی جهانی  به حامیت  که  را  این کشور 

و  خرمایی  موهای  و  بلند  شانه های  است.  ساله   ۵0 سارا 
چشم های میشی دارد، او قدبلند دارد و سال های زیادی در 

شبکه تلویزیونی کار کرده است.
مورد  در  صحبت  و  نوشیدنی  به  سیدنی  در  شام  از  پیش   
معلوم  و  بود  و کم صحبت  گزارش دعوتش کردم، خاموش 

می شد که هنوز از نگاه فکری دچار آشفتگی است. 
هنوز از این بیامری رنج می برد و از نگاه رفتاری نیز دچار 
تا  می کردند  تاش  مردم  گفت:  او  است.  شده  وسواس 
زخمی ها را نجات دهند. البته این یک وظیفه اخاقی بود، 
اما من کودکان زخمی، کودکان گرسنه را دیدم، در حالی 
که این طرف دنیا به متاشا نشسته و کاری برای توقف 

آن منی کنند.
عمل  با  موفق  تجربه  یک  طوالنی  اسراحت   
فیزیوتراپی برای سارا بود. در 20۱۵ خاطراتش 
را به رشته ی نگارش در آورد و به اتفاق کندهار 
پرداخت.  بود  ناشدنی  فراموش  برایش  که 
او گفت: فیلم  ما قسمی که ادعا می شد، 
هزینه هنگفتی نداشت، تجربه برگشت از 

سفر چیز مثبتی است.
و  می گذرد  زمان  آن  از  سال  پنج  اکنون 
فیلمی تحت عنوان  و  نگاشته  صدها مقاله 
»توقف دخران« ساخته است که 
سیدنی  در  مارچ   20 در 
منایش  پرده  روی 

می رود.
 این یک مسیر طوالنی 
از  پیش  سارا  است. 
ملحق شدن با کمپنی 
بیلوایر )Belvoir( با ۹ 
کمپنی دیگر کار کرده 
او  بزرگ  تجربه  است. 
کنکاش  و  قابل بحث 
این  گفت:  او  است. 
برن  روی  اعان،  یک 

سندرم 20 ریدبال است.
از   20۱۱ در  سارا 
تهیه  گزارش  افغانستان 
وضعیتی  در  شام  می کرد: 
از  برنامه ها  همه  که  نیستید 
پیش تعیین شده باشد. خودتان 

است، سقوط می دهند و با به قدرت رسیدن طالبان این 
گروه به هیچ وجه توانایی جلوگیری از خشونت ها و قدرت 

گرفنت داعش را ندارد.
در صورت دور زدن زمان بندی اول ماه می، طالبان هیچ 
برنامه ای برای پایان دادن به جنگ روی دست ندارند و 
به حمات باالی نیروهای ائتاف ناتو مانند گذشته ادامه 
می دهند. چنان چه قباً تهدید کردند؛ بخشی از شهرهای 

کشور را محارصه خواهند کرد.
که  صورتی  در  دادند  هشدار  ماه  این  اوایل  در  طالبان 
توافق نامه ناکام شود، آنان حمات شدیدی را راه اندازی 
می کنند و مسئولیت آن به شانه های امریکا یی ها سنگینی 

خواهد کرد.
وزارت خارجه گفته است که توافق نامه سال گذشته نیاز به 

تاش های جدی دارد.
است  امریکایی  افغانی   االصل  دیپلومات  خلیل زاد،  زملی 
و هم چنان  کرده  کار  ترامپ  و  اوباما  بوش،  دولت  در  که 
به عنوان سفیر امریکا در افغانستان و عراق خدمت کرده 

است.
به عنوان  ترامپ  و  اوباما  حکومت  در  که  میلر  لورل 
مناینده ی خاص در افغانستان کار کرده است، می گوید؛ 
میان طرف های  باید  پیش بینی دشوار است؛ قدرت  این 
طوری  امریکا،  پیشنهادی  چارچوب  اساس  به  متخاصم 

تقسیم شود که موردقبول همه باشد.
خانم میلر اکنون در بخش رهری برنامه ی آسیایی گروه 
بحران بین املللی کار می کند، گفت؛ ایجاد یک حکومت 
از  را  طالبان  است  ممکن  قدرت  تقسیم  برای  موقت 
خواست شان که حکومت اسامی است، به پایین بکشاند 
آنان سنگین متام می شود. کاری که در بن  برای  این  و 
اول نیز مشکل زا بود، در حالی که همه اشراک کنندگان 

همسو باهم بودند.
او گفت؛ دوحه یک چانس با ثبات تر دارد، پیش از این که 
روی نوعیت تقسیم قدرت بحث شود، در حکومت موقت 

باید به حل آن پرداخته شود.
جرنال آستین، وزیر دفاع امریکا در نشست وزیران دفاع 
ناتو ماه گذشته گفت؛ امریکا تصمیم ندارد تا پیش از وقت 

افغانستان را ترک و متحدان ناتو را به نگرانی بیاندازد.
یافته  افزایش  خشونت ها  که  است  روشن  این  گفت؛  او 
است و نیاز مرم به پیش بردن گفت وگوهای صلح است تا 
متام طرف ها در این روند به یک توافق برسند و در حال 

حارض خشونت ها باید کاهش یابد.

به  شام  است.  رفته  دست  از  وقت  برگشت  در  می بینید، 
توقع  شده اند،  نابود  همه  که  زمانی  می برید،  پی   حقیقت 
ایده آل بودن درست نیست. در یکی از صحنه های منایش 
منایش  پرده  روی  کسانی  تنها  نیستند،  شامل  مردم  همه 

می روند که در صحنه بودند.
سارا پیش از اینکه یک خرنگار شود، خواب دیده بود، باید 

یک بازیگر باشد.
خواننده  یک  مادرکانش  دارم،  دوست  را  تیاتر  گفت:  او 
بود. در مکتب رقص تدریس می کرد و در پرودکشن  عالی 
محله شان کار می کرد. مادرش هم چنان در بخش تیاتر نقش 
داشته است. سارا در پر بروتون در جنوب اسرلیا و پنسوال 
زندگی  برادرش یک جای  دو  و  مادر  و  پدر  با  او  بزرگ شد. 
می کرد و همراه با مادرش حدود ۳۵0 کیلومر را به ادیاید 

به متاشای یک بازی می رفتند.
او می گفت: برخی از صحنه های  بازی سکسی بود و مرا اجازه 
منی دادند با پرسان یک جا متاشا کنم و من می خواستم دور 

باشم. چون از بازی لذت منی بردم، اما تاش می کردم. 
زمانی که ۸ ساله بود، در یک منایشگاه – فسیتوال اشراک 
آوازخوان،  به  می کردم،  مترکز  آوایی  هر  به  بود،  کرده 
بازی گران و مردم، متام دخران صحنه هم سن من بودند و 

آرزو داشتم که یکی از آن ها باشم.
شده  فارغ  هرن  رشته ی  از  آسرلیا  جنوب  دانشگاه  از  سارا 
وانگ  پینی  سناتور  رسانجام   « سارا  منایش  اولین  است. 
بود.« این منایش نامه در ۱۹۹۱ زمانی که 20 ساله بود به 
از داستان های طوالنی را در  او یکی  منایش گذاشته شد. 
مورد افغانستان نگاشته است؛ مانند سایر افرادی که به کابل 
آمدند سارا نیز در تاش کمک رساندن به برخی افراد ناتوان 
بود. فرصت کاری او برایش زمینه را فراهم کرده تا در میان 
مردم باشد و جامعه ی افغانستان را از نزدیک مطالعه کند. 
کرده  اشاره  آن  از  بخشی  به  خود  نوشته های  در  چنان چه 

است.
یک  به  را  او  افتاد  افغانستان  در  که  اتفاقاتی  نهایت  در 
نویسنده ی زبردست تبدیل کرد. در حال حارض وضعیت سارا 
تغییر کرده است و او منایش نامه های خود را متاشا می کند 
و  زندگی به صورت عادی ادامه می یابد. او گفت که این یک 

تجربه جدید برای من است.
مارچ   20 در  است  قرار  سارا،  منایشنامه  دخران«  »توقف 
منایش  به  بلوایر  فیلم سازی  کمپنی  طرف  از  اپریل   2۵ تا 
گذاشته  شود، در این منایش به وضعیت  متفاوت دخران و 

زنان در جهان اشاره شده است.

محلی، همه روزه شاهد حمات و پیرشفت طالبان هستند. 
طالبان، در صورت ناکامی گفت وگوهای صلح آماده حمله 

هستند.
اعضای هیئت گفت وگوکننده دولت افغانستان، می گویند 
که رهری ما متام گزینه  ها را برای تأمین یک صلح پایدار 

برای مردم افغانستان روی دست دارد.
نادر نادری یک عضو هئیت مذاکره کننده می گوید؛ این 
و  از شهروندان  زیادی  قربانی شامر  اساس  به  جمهوری 
تاش های همکاران بین املللی ایجاد شده است و تأمین 

صلح باید به تقویت آن منجر شود.
پیشنهاد  مورد  در  طالبان  سخنگویان  از  یکی  از  وقتی 
روند های  افغانستان  مردم  گفت؛  پرسیدیم،  طالبان 
متفاوت عبوری و مشارکتی را در مدت چهل سال تجربه 
نشده  این کشور حل  در  متأسفانه هیچ مشکلی  کردند، 

است.
نه  تا روی حل مشکات مترکز شود  است  نیاز  او گفت؛ 

این که تجربه پیشین دوباره تکرار شود.
نظارت  و  دادن  رسعت  خلیل زاد  زملی  پیام  دیگر  بخش 
جدی از روند مذاکرات صلح میان هیئت دولت افغانستان 

و طالبان در دوحه قطر است.
راه حل  این نشست طوالنی هیچ  مسئوالن می گویند که 

ملموسی به دست نداده است.
میان  مشرک  کنفرانس  که  امیدوارند  امریکایی  مقامات 

را ترک کرد، عبدالله  از یک ساعت که سارا شفاخانه  پس 
درد شدیدی از رس خود حس می کرد و درگذشت. مسئوالن 
تسلیم  را  فرزندش  جسد  تا  دادند  خر  پدرش  به  شفاخانه 

شود.
زمانی که سارا خر شد، خودش را مقرص احساس می کرد: 

»کاش مدت طوالنی آن جا بودم.«
این  و  احساس درد می کردم  واقعاً  »من  به من گفت:  سارا 
کافی  بودم  آن جا  که  مدتی  بود.  وظیفه ام  لحظات  آخرین 
وخیم تری  وضعیت  شاهد  منی توانستم  من  نبود.هرچند  

باشم؛ در گزارش های جنگی بیشر با کشته شده ها 
مواجه بودم. 

سارا  چنان چه  است؛  عمومی  قصه ،  این 
نگران بود و بخشی از کارکردهای خود 

را در یک پرونده جمع ساخته است.
در 20۱2 سارا افغانستان را ترک کرد 

و به سیدنی رفت و در بخش خرهای 
مسئولیت  بی بی سی،  منطقه ای 
هنوز  کندهار  خاطره ی  اما  گرفت؛ 
درد  و  اشک  مانند  می کند؛  دنبالش 
فرشده تر  عمیق  زمان  گذشت  با  و 
خود  احساس  عمق  از  او  می شود. 

منی توانید  شام  گفت،  و  می زد  حرف 
اگر  بیایید حتا  با هر چیزی کنار 

دور  شام  از  چیزی ها  بعضی 
را  شام  دوباره  باشند،  شده 
یک  در  و  می کنند  دنبال 
ذهنت  به  لحظه ای  جایی، 

خطور می کنند.
به  او   20۱2 نوامر  در   
رفت.  کوتاهی  تعطیلی 
همه  که  ندارد  خوش  او 
قصه  موبه مو  را  جزییات 
کلمه  این  به  و  کند 
یک  »آن  کرد:  بسنده 
در  بود.«  احمقانه  تجربه 
چهره اش  در  که  حالی 
خستگی  احساس 

منایان می شد، گفت: 
پیش  اتفاق  »این 

آمد.«

پیشنهادی  افغانستان  صلح  برای  امریکا  ویژه  مناینده ی 
یک  در  تا  داده  طالبان  و  افغانستان  دولت  رهری  به  را 
روی  طالبان  و  دولت  رهری  حضور  با  مشرک  نشست 

ایجاد یک اداره ی عبوری کار شود.
مقامات  گفته اند،  افغانستانی  و  امریکایی  مسئوالن 
که  باوراند  این  بر  بایدن  اداره ی  و  افغانستان  دولت  در 
و  طالبان   - طرف  دو  میان  دوحه  در  صلح  گفت وگوهای 

دولت افغانستان - سیر آهسته دارد.
 پیشنهاد حکومت عبوری در جریان سفرهای منطقه ای 
زملی خلیل زاد مناینده ی ویژه امریکا برای صلح افغانستان 
اخیراً مطرح شده است و این شبیه چارچوبی است که در 

نشست بن اول – جرمنی در 200۱ به آن پرداخته شد.
رسنگونی  و  سپتامر   ۱۱ حادثه ی  از  پس  نشست  این 

طالبان برای ایجاد نظام در افغانستان راه اندازی شد.
نشدن  دعوت  نشست  آن  کلیدی  تفاوت های  از  یکی 
آن  به  متایلی  طالبان  اگر  بود.  گفت وگو  این  به  طالبان 
نشست نشان می دادند و در آن اشراک می کردند، امروز 
مردم  میان  در  محبوبیت  از  شاید  بودن،  منفور  به جای 

برخوردار می بودند.
این تصمیم یک بار دیگر به توافق اداره ی ترامپ - طالبان 
به نظر می رسد روند خروج  پافشاری می کند و هم چنان 
نیروها از ماه می را که بخشی از توافق بود به تأخیر اندازد.

دونالد ترامپ سال گذشته روی روند خروج متام نیروهای 
تعهد  طالبان  و  کرد  توافق  می  ماه  اول  تا  افغانستان 
کردند که منی گذارند، افغانستان دوباره به پناهگاه امن 
تروریستان تبدیل شود تا در برابر خاک امریکا و متحدانش 

از آن استفاده صورت گیرد.
دولت   – طالبان  میان  ماهه   ۱۴ خروج  زمان بندی 

افغانستان در اول ماه می به پایان می رسد.
پس از امضای توافق نامه امریکا و طالبان، مدارک سازمان 
ملل متحد نشان می دهد که خشونت ها از طرف طالبان 
افزایش یافته است و هم چنان رابطه ی القاعده با طالبان 

پابرجاست.
بیشرین  به  حارض  حال  در  طالبان  تروریستی  گروه 
ساحات کشور تسلط دارند و نیروهای امنیتی و باشندگان 

بود که در 200۹    BBC از خرنگاران خارجی  سالی سارا 
برای پوشش خرهای جنگی به افغانستان آمد. او یک روز به 

شفاخانه Role 3 در فرودگاه کندهار رفت.
این شفاخانه یکی از شاخه  های شفاخانه جهانی است که 
شفاخانه  این  در  می کند.  رسیدگی  جنگ  قربانیان  برای 
درمان  کودکان  و  زنان  تروریستان،  نظامیان،  زخمی های 
می شوند: مراقبت بهر نسبت به هرجایی، حدود ۹۷ درصد 

کسانی که به این مکان مراجعه می کنند نجات می یابند.
سارا که سال ها خرهای جنگی را می نوشت، می گوید که 
از  پیش  را  کوتاه جریان یک حمله  فیلم   – تصویر  نوار  یک 
بیابد، ثبت کرده است. در این حمله  این که قربانی نجات 
۱6 تن  زخمی شده و عبدالله پرس ۱۱ ساله در جمع آنان 
از  پر  که  بودند  رفته  مزرعه   یک  به  برادرش  و  عبدالله  بود. 
ماین بود. در انفجار مبب برادر عبدالله کشته شد و عبدالله 

به شدت زخمی برداشت.
 سارا فیلم را از جریان درمان او ثبت کرد. زمانی که  پزشک 
تصویر  این  دهد.  نجات  را  او  زندگی  تا  می کرد  تاش 
و  بود  ماسک  پشت  در  عبدالله  که  بود  شده  گرفته  زمانی 
باندپیچی شده بود، پا هایش بی حرکت و صدایش گرفته بود.

در نوشته های سارا به عنوان یک خرنگار خارجی، حادثات 
این  اما  مردن،  کشنت،  است؛  شده  ثبت  زیادی  املناک 
حادثه، بین متام حادثات به صورت عمیقی متأثرکننده است.

می گرفتم،  فیلم  من  که  وقت هایی  بیشر  می گوید:  سارا   
روند  یاد دارم. یک  به  را  آن لحظات  عبدالله می دید. متام 
اشتباه در متام جهان رایج است و کودکان همواره قربانی آن 

می شوند. این مضحکه در متام بخش ها وجود دارد.
داکر رس عبدالله را اسکن کرد. او خون ریزی داخلی داشت، 
در حالی که مغزش سامل بود، اما استخوان بیرونی اش صدمه 

دیده بود.
به گفته سارا، او چند ساعت پیش شفاخانه را ترک کرده، بعد 

داکران عبدالله را به اتاق عملیات بردند.
 روز بعدی که سارا برگشت. عبدالله در بخش مراقبت های 
اما  داشت،  قرار  جدی  مراقبت  تحت  بود.   )ICU( جدی 
او  از  سارا  می کشید.  نفس  به راحتی  و  بود  بهر  وضعیتش 
بود  بنداژ بسته شده  با  در بسر خواب فیلم گرفت، رسش 

چهره اش آماس کرده و سبز گشته بود.

ن نستا فغا ا ر  د قت  مو مت  حکو بر  و  ا ی  ر فشا پا و  د  خلیل زا
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برگردان: ژیان



سال دوم        شماره   333 یک شنبه         17 حوت  1399
www.subhekabul.com7

د جنرال نبی عظیمي مړی کابل 
ته ولیږدول شو

د دفاع وزارت د پخواين مرستیال سرتجرنال نبی عظیمي مړی د شنبې په ورځ  

کابل ته ولیږدول شو.  جرنال عظیمي دوې ورځې وړاندې د ازبیکستان په 

پالزمینه تاشکند کې د ورپيښې ناروغۍ له امله مړشوی و. 

د  چې  کې  حال  داسې  په  جنازه  عظیمي  جرنال  د  وایي  وزارت  دفاع  د 

وسله والو ځواکونو لوی درستیز  سرتجرنال محمدیاسین ضیا هم حارض و 

په ځانګړیو ترشیفايت مراسمو د شهید رسدار محمد داوودخان روغتون ته 

ولیږدول شوه .

د دفاع وزارت وایي د جرنال عظیمي د جنازې او خاورو ته سپارلو مراسمو د 

جوړولو په موخه یو کمیسیون ګومارل شوی او په پام کې ده هغه د یکشنبې 

په ورځ په کابل کې خاورو ته وسپارل يش.

په دغه مراسمو کې به د دفاع وزارت لوړ پوړي چارواکي، افرسان او د جرنال 

عظیمي د کورنۍ غړي او نور مینه وال ګډون وکړي.

 جرنال محمد نبی عظیمي د تېرې چهارشنبې په ورځ د کب د میاشتې په 

ازبیکستان  امله په  نیټه د ۷۸ کلونو په عمر د مغزي سکتې له  دیارلسمه 

کې ومړ.

 عظیمي د دفاع وزارت د مرستیال، د کابل د ګارنیزیون د رییس  او په امنیتي 

ارګانونو کې په بیالبیلودندو کار کړی دی.

اردو  یې»  مهم  چې  لیکيل  هم  کتابونه  څو  رسبېره  پردې  عظیمي  جرنال 

وسیاست در سه دهی اخیر« دی.

۷۵۰ کیلوګرامه چاودېدونکي 
توکي ونیول شول

ميل امنیت په لغامن کې ۷۵۰ کیلو ګرامه چاودیدونکي توکي نیويل دي.

نولسو  په  توکي  دا  وایي  عصامي  محمد  خواجه  مرستیال  والیت  لغامن  د 

بوریو کې ځای پرځای شوي وو او په یوه هینو ډوله موټر کې لیږدول کېدل 

چې د کابل ـ جالل آباد په الره د ميل امنیت ځواکونو له خوا نیول شوي دي.

غونډې  یوې خربي  د  کې  ښار  مهرتالم  په  ورځ  په  شنبې  د  ښاغيل عصامي 

نایرتیت  امونیم  او  پلتې  لینونه،  سانیه سوز  کې  توکو  دغو  وویل:»  پرمهال 

چې ۷۵۰ کیلو ګرامه کیږي له یوه تن رسه یوځای نیول شوي چې غوښتل 

د وسایطو ضد، چسپکي او نورو بېال بېل ډوله ماینونو په جوړیدو کې ترې 

نه استفاده وکړي.«

هغه وایي د دې توکو د لیږدولو په تړاو یو کس نیول شوی دی.

د لغامن مرستیال وايل ډاډ ورکړ چې امنیتي او دفاعي ځواکونه به ورانکارو 

ته  او موخې  تررسه  فعالیتونه  ترهګر  کړي چې خپل  ورنه  اجازه  دې  د  ته 

ورسیږي.

د لغامن د والیتي شورا رییس عتیق الله عبدالرحیمزي په دغه والیت کې د 

امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ همغږي وستایله او له طالبانو یې وغوښتل 

چې له جګړې الس واخيل.

عبدالرحیمزی وویل چې د لغامن اوسیدونکي له امنیتي او دفاعي ځواکونو 

مالتړ او همکارۍ ته دوام ورکړي.

فاریاب کې د چرګانو فارمونه 
هرکال ۷۲۰ ټنه غوښه چمتو کوي

 په فاریاب کې د چرګانو ۳۰۰ لوی او واړه فارمونه فعالیت کوي چې هرکال 

سلګونه ټنه غوښه بازار ته وړاندې کوي.

او مالدارۍ ریاست وایي د دې له پاره چې خلک  په فاریاب کې د کرنې 

د چرګانو د فارمونو له جوړولو رسه بلدتیا ومومی په دغه والیت کې یې 

خلکو ته ننداریز فعالیتونه رسته رسويل او خلک یې دې کار ته هڅويل دي.

د فاریاب د کرنې او مالدارۍ رییس عبدالکبیرفرزام وایي اوس په دغه والیت 

کې د چرګانو ۳۰۰ فارمونه فعالیت کوي چې ډېر یې غوښین چرګان دي.

 ښاغلی فرزام وایي د کرنې او مالدارۍ ریاست  په دغه والیت کې بې وزلو 

ښځو ته ۱۰۰۰ کوچني فارمونه جوړکړي اود هر یوه فارم پر رس یې دیرش 

چرګان ورکړي دي.

هغه وایي په راتلونکې کې پالن لري چې د دغه فارمونو شمېرال ډېر او د بې 

وزلو مېرمنو له اقتصاد رسه مرسته وکړي.

 په ورته وخت کې په فاریاب کې د چرګانو د فارم لروونکو اتحادیه وایي په 

دغه والیت کې د چرګانو ۳۰۰ لوی او کوچني فارمونه فعالیت کوي چې په 

کال کې تر ۷۲۰ ټنه غوښه چمتو کوي.

 د چرګانو د فارم لروونکو د اتحادیې رییس احمدالدین وایي له نهو کلونو 

را په دیخوا په فاریاب کې د چرګانو د فارمونو جوړول دود شوي او ډېرو 

پانګوالو په دې برخه کې پانګونه کړې ده چې اوس د چرګانو د غوښي په 

برخه کې فاریاب پرځان بسیاینې ته نیژدې شوی دی.

یو شمېر فارم لرونکي د چرګانو له پاره د خوراکي توکو او باکیفیته درملو 

له نشتوايل شکایت کوي، دوی د کرنې او مالدارۍ له وزارت غواړي چې د 

فارم لروونکو ته د درملو، خوراکي توکو او واکسینو د چمتو کولو په برخه 

کې همکاري وکړي.

اولویت  صلح  که  می گوید  غنی،  رییس جمهور 

اساسی دولت افغانستان است؛ اما نباید این نیت، با 

شتاب زدگی و بی برنامگی اشتباه گرفته شود.

مراسم  در  حوت(،   ۱6( شنبه  روز  که  غنی  آقای 

گشایش سال سوم دور هفدهم تقنینی شورای ملی 

سخن می زد، گفت: »رسیدن به صلح پایدار برای ما 

بلکه یک هدف مقدس است.  تنها یک خواست،  نه 

اساسی،  قانون  و  جهانی  اعامیه های  که  حالی  در 

حقوق فردی شهروندان را تضمین می کند، چهل ودو 

زندگی صلح آمیز محروم  از حق  مردم  سال است که 

بوده اند.«

به گفته ی او، بدون مشوره ی متداوم، دخالت مستقیم 

و تایید همه اقشار مردم افغانستان، هیچ تصمیم برای 

رسنوشت افغانستان گرفته نخواهد شد.

پایدار  صلح  به  دست یابی  که  گفت  غنی  آقای 

خشونت  که  صلحی  به  دست یابی  اما  است؛  ممکن 

را پایان دهد و ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتامعی 

فداکاری  و  تعهد  احتیاط،  باشد،  داشته  به همراه  را 

می خواهد.

او افزود: »مدیریت نادرست روند صلح خطرناک است. 

به  نه تنها  آن  غیر  در  شود؛  مدیریت  باید  مرحله  هر 

صلح منی رسیم، بلکه خطر فروپاشی نیز وجود خواهد 

داشت. عجله در صلح خطرناک است. نیت مثبت را با 

شتاب زدگی و بی برنامگی نباید اشتباه گرفت. ساختار 

نظام بعد از صلح خواهد بود؟ چگونه می توانیم یک 

ساختار بعد از صلح را مرشوعیت ببخشیم؟«

حارض  صلح،  برقراری  برای  که  گفت  غنی  آقای 

از  که  نیست  این  فداکاری  اما  است؛  فداکاری  به 

مسئولیتش شانه خالی کند و از قانون اساسی بگذرد. 

»من مسئولیت دارم که نگذارم خون و اشک و عرقی 

که مردم افغانستان در 20 سال برای صیانت از نظام 

و تقویت آزادی ها و ارزش های شان ریخته اند به هدر 

برود.«

انتخابات،  طریق  از  قدرت  انتقال  که  کرد  تاکید  او 

برایش یک اصل غیرقابل معامله است.

مورد  در  که  استیم  آماده  »ما  افزود:  رییس جمهور 

تحت  رستارسی  و  شفاف  آزاد،  انتخابات  برگزاری 

مدیریت جامعه ی جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ 

به  و  کنیم  صحبت  می توانیم  هم  انتخابات  برگزاری 

قدرت  به  رسیدن  برای  که  کسانی  به  برسیم.  نتیجه 

به این و آن دروازه می روند، توصیه می کنم که اقتدار 

آن،  کلید  و  دارد  دروازه  یک  افغانستان  در  سیاسی 

مردم  تنها  را  دروازه  این  است.  افغانستان  مردم  رای 

تان  به روی  از طریق رای خود  افغانستان می توانند 

باز کنند. بنا به جمهوریت و به قانون اساسی متعهد 

باشید.«

نیت  که  خواست  طالبان  از  غنی،  رییس جمهور 

به  کنند،  ثابت  عمل  در  را  صلح خواهانه ی شان 

به  گفت وگوها  میز  در  و  کرده  عمل  تعهدات شان 

نتیجه ی مثبت برسند.

گفت  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  غنی،  آقای 

برای  زمین  هزار منره  توزیع ۱0  در سال جدید،  که 

خانواده ی قربانیان نیروهای دفاعی و امنیتی در ۱۱ 

والیت آغاز خواهد شد.

و  دفاعی  نیروهای  به  که  این  بیان  با  هم چنان  او 

امنیتی افغانستان افتخار می کند، گفت: »چهل هزار 

امروز  اند.  فعال  نظام  این  و قوای هوایی در  کامندو 

نیروی قدرت مند نظامی داریم و ۹۵ درصد عملیات ها 

را نیروهای مان انجام می دهند.«

دولت   ۱۴00 سال  در  که  گفت  رییس جمهور، 

افغانستان قصد دارد تا روند گشایش پروژه های ملی 

بند  گشایش  با  نیز  آن  آغاز  که  بگیرد  دست  روی  را 

کامل خان انجام خواهد شد.

اعـراض  در  بامیـان،  باشـندگان  از  تـن  صدهـا 

کارخانـه ی  یـک  کارگـر  هفـت  کشته شـدن  بـه 

گچ سـازی در ولسـوالی رسخـرود والیـت ننگرهـار، 

در برابـر دفر سـاحوی کمیسـیون مسـتقل حقوق 

کردنـد. گردهامیـی  بـرش 

برگـزار  ایـن گردهامیـی، روز شـنبه )۱6 حـوت(، 

شـد. معرضـان، از دولـت افغانسـتان خواسـتند تا 

عامـان ایـن رویـداد را شناسـایی و مـورد پی گـرد 

عدلـی و قضایـی قـرار دهـد.

افغانسـتان  دولـت  از  معرضـان،  قطع نامـه ی  در 

خواسـته شـده اسـت تا اقدام  عملی را در راسـتای 

تامیـن امنیـت غیرنظامیان روی دسـت بگیـرد تا از 

تکـرار چنیـن رویدادهایـی جلوگیری شـود.

رشایـط  بـه  توجـه  »بـا  اسـت:  آمـده  قطع نامـه  در 

بـا  کـردن  بـازی  و  کشـور، سـهل انگاری  حسـاس 

قانونـی،  سـازوکارهای  و  دموکراتیـک  ارزش هـای 

اعتبـار نیم بنـد مـردم بـه حکومـت را صدمـه زده و 

تهدیـد می کنـد.« را  نظـام  حتـا سـامت 

معرضـان هم چنـان از جامعه ی جهانی خواسـتند 

کـه مسـئولین حکومـت افغانسـتان را در قبال این 

رویدادهـا، تحـت فشـار قـرار دهد و به پاسـخ گویی 

کند. وادار 

مجلـس  پیشـین  عضـو  شـهیدانی،  عبدالرحـامن 

حضـور  گردهامیـی  ایـن  در  کـه  مناینـدگان 

داشـت، بـه روزنامـه ی صبح کابـل می گویـد: »این 

هفـت  کشته شـدن  بـه  اعـراض  در  گردهامیـی 

کارگـر در ننگرهـار، رویـداد اخیـر بهسـود و اتفـاق 

اسـت.« برگـزار شـده  اخیـر در والیـت هـرات 

رفتـار  مـردم  برابـر  در  حکومـت  او،  گفتـه ی  بـه 

اسـت. گرفتـه  پیـش  در  را  دوگانـه ای 

آقـای شـهیدانی می افزایـد: »کسـی کـه خـودش 

صـدا می زنـد هـزاران میـل تفنـگ و صدهـا مسـلح 

دارد و کسـی کـه علیـه نظـام فتـوا صـادر می کند، 

حکومـت بـه آن هـا کاری نـدارد؛ امـا کسـی کـه بـه 

خاطـر دفاع از خـود و دفاع از مردم ایسـتاده، علیه 

او لشکرکشـی می کنـد.«

گفتنـی اسـت کـه چهارشـنبه شـب )۱۳ حـوت(، 

ولسـوالی  در  گچ سـازی  کارخانـه ی  کارگـر  هفـت 

تفنـگ داران  سـوی  از  ننگرهـار،  والیـت  رسخـرود 

هـزاره   کارگـران،  ایـن  شـدند.  کشـته  ناشـناس 

بودنـد.

بـر اسـاس تصاویـری کـه از محـل رویـداد منتـرش 

بسـته  ریسـامن  بـا  کارگـران  ایـن  دسـتان  شـده، 

شـده و سـپس بـر آن هـا تیرانـدازی صـورت گرفتـه 

اسـت.

خبرونه

قتل هـای  فـوری  توقـف  خواهـان  اکـر،  شـهرزاد 

شـد افغانسـتان  در  هدف منـد 

حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  رییـس  اکـر،  شـهرزاد 

بـرش، از گروه هـای مسـلح مخالـف دولـت افغانسـتان 

خواسـته اسـت تـا هرچـه زودتـر قتل هـای هدف منـد 

را متوقـف کننـد.

بانـو اکـر، روز شـنبه )۱6 حـوت(، در برگه ی تویرش 

اکنـون، چندیـن  تـا  جنـوری  مـاه  ابتـدا  »از  نوشـت: 

زن  قاضـی  و 2  زن  داکـر  زن، ۱  رسـانه ای  کارمنـد 

جـان شـان را در افغانسـتان از دسـت داده انـد. چهار 

تـن از کارمنـدان رسـانه ای زن در ننگرهـار زندگـی و 

فعالیـت داشـتند. ۸ زن پیـش از ۸ مـارچ در جریـان 

کار حرفـه ای شـان جـان خـود را از دسـت داده انـد.«

بـه گفتـه ی او، جنـگ جـاری در افغانسـتان، هزینه ی 

بسـیار سـنگینی برای مردم داشـته اسـت و گروه های 

مسـلح مخالـف دولـت، بایـد هرچـه زودتـر قتل هـای 

هدف منـد را متوقـف کننـد.

ایـن در حالـی اسـت کـه از چنـد مـاه بـه ایـن طـرف، 

صلـح  گفت وگوهـای  رسـمی  آغـاز  بـا  همزمـان 

یافتـه  افزایـش  نیـز  خشـونت ها  سـطح  افغانسـتان، 

اسـت. در کنـار نردهـای همـه روزه میـان نیروهـای 

و  افغانسـتان  امنیتـی 

آن  جریـان  در  کـه  طالبـان 

تلفاتـی  نیـز  غیرنظامیـان  بـه 

جریـان  در  می شـود،  وارد 

سـطح  گذشـته،  مـاه  چنـد 

ترورهـای هدف منـد و انفجـار 

نیـز  مقناطیسـی  ماین هـای 

والیت هـا  سـایر  و  کابـل  در 

اسـت. یافتـه  افزایـش 

بیشـر قربانیـان ایـن قتل هـا 

را  هدف منـد  ترورهـای  و 

خرنـگاران،  مدنـی،  فعـاالن 

سـایر  و  دینـی  علـامی 

شناخته شـده  چهره هـای 

می دهـد. تشـکیل 

سـه  مـورد،  تازه تریـن  در 

کارمنـد زن رادیـو – تلویزیـون 

انعـکاس در والیت ننگرهار از 

ناشـناس  تفنـگ داران  سـوی 

شـدند. کشـته 

هرچنـد نهادهـای امنیتـی، بارهـا از بازداشـت افـراد 

ماین گذاری هـا  و  ترورهـا  اتهـام دست داشـنت در  بـه 

خـر داده؛ امـا ایـن کار، تاثیـر چندانـی روی کاهـش 

فعالیت هـای تروریسـتی نداشـته اسـت.

به  که  می گویند  فراه،  والیت  در  محلی  مقام های 

دنبال آتش سوزی در گمرک این والیت، چهار تانکر 

مواد سوختی حریق شده است.

چاشت  که  می گوید  فراه،  والی  جاهد،  تاج محمد 

گمرک  در  آتش سوزی ای  حوت(،   ۱6 )شنبه،  امروز 

شیخ ابونرص فراهی این والیت رخ داده و در نتیجه ی 

آن، چهار تانکر مواد نفتی و گاز حریق شده است.

توانستند حدود  تیم های آتش نشانی،  او،  به گفته ی 

۵0 درصد آتش سوزی را مهار کنند. 

مهار  برای  نیز  ایران  از  که  می افزاید  جاهد،  آقای 

تیم های  و  شد  کمک  درخواست  آتش سوزی 

آتش نشانی آن کشور در گمرک مستقر شدند.

والی فراه، جزییات بیشری در این باره ارایه نکرد.

از سویی هم، گل احمد فقیری، عضو شورای والیتی 

نفت  ذخیره گاه  یک  در  »آتش سوزی  می گوید:  فراه، 

رخ داد و پس از چند ساعت خاموش شد. موترهای 

آتش نشانی از بازارچه ی ایران آمدند و آتش سوزی را 

مهار کردند.«

به گفته ی آقای فقیری، در این رویداد به هیچ فردی 

آسیب نرسیده است. 

تا اکنون علت آتش سوزی مشخص نشده است.
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طرح، تقریباً به همه جریان های سیاسی فرصت داده 

شده است تا بتوانند برای گذار از حکومت انتقالی، 

مخصوصی  حلقه ی  جز  باشند؛  داشته  فعاالنه  سهم 

این  در  آن چه  کرده اند.  قبضه  را  قدرت  که  ارگ  در 

سیاست مداران  سهم  بیشر  شده،  پیش بینی  طرح 

قوم  این  طالبانی  مهره های  را  حکومت  در  پشتون 

و  غنی  آقای  این صورت،  در  که  داد  پوشش خواهد 

اطرافیانش به دالیل مختلف، کنار زده خواهند شد. 

باشد  داشته  وجود  تضمینی  اگر  حتا  طرح،  این 

بدون جنگ می انجامد  و  آرام  افغانستان  به  که 

تا فشارهایی بر ارگ وجود نداشته باشد، مورد 

غنی،  آقای  چون  گرفت؛  نخواهد  قرار  تأیید 

عماً نشان داده است که برای حفظ و تداوم 

قدرتش، آماده است دست به هر کاری بزند.

سوی  از  انتخابات  مسئله ی  طرح 

رییس جمهوری که خودش با یک و نیم میلیون 

میزان  به هامن  رسیده،  قدرت  به  رأی جنجالی 

امارت  طرح  که  است  خودخواهانه  و  یک جانبه 

در  جنگ  دهه   دو  طالبان.  بی قیدورشط  اسامی 

شد،  افغانستان  جامعه ی  وارد  که  ارزش هایی  کنار 

است  کرده  روشن  مردم  برای  دست کم  را  منطق  این 

که طالبان بخش انکارناشدنی ای از این خاک اند و اگر 

سازوکاری سنجیده نشود که آنان را وارد ساختار سیاسی 

کند، جنگ آنان در میدان نظامی، مانعی برای رشد این 

مردم  از  مختلفی  شیوه  های  به  روز  هر  و  است  کشور 

قربانی می گیرد. 

آن چه امروز گفت وگوهای صلح را وسط کشیده، همین 

که  درماندگی ای  است؛  نظامی  میدان  در  درماندگی 

و  احساس می کنند  پوست گوشت  با  را  آن  هم طالبان 

امکان  بنابراین،  افغانستان؛  مردم  و  حکومت  رسان  هم 

آن  مقابل  سال ها  که  ساختاری  در  طالبان  کردن  وارد 

جاگزینی  امکان  هم چنان  ندارد؛  وجود  جنگیده اند، 

می دهد،  پایان  را  مخمصه  این  آن چه  اسامی.  امارت 

بتواند خود  دولت  هم  آن،  در  که  است  گزینه ی سومی 

گرفته شود.  نظر  در  طالبان  برای  جایی  هم  و  ببیند  را 

در این گزینه، می توان طالبان را وارد سیستم کرد و اگر 

سیستم توانایی و ظرفیت حفظ و تداوم ارزش های مدرن 

را داشته باشد، طی چند سال، هامن گونه که حکمتیار 

را از کوه پایین و اهلی کرد، طالبان را نیز اهلی می کند.

چسپیدن به جمهوریت تنها به دلیل حفظ قدرت کسانی 

که در رأس آن هستند و بهانه آوردن برای حفظ ارزش های 

را  صلح  به  رسیدن  امکان  یک سو،  از  اخیر،  دهه ی  دو 

را  مردم  بر  زمینه ی شک  آن قدر  دیگر،  از سوی  و  بسته 

افزایش داده که انگار، هیچ سیاست  مداری به مردم در 

این کشور باور ندارد و همه نگران این هستند که با ورود 

طالبان، همه چه از پایه خواهد پاشید و مردم تبدیل به 

رسبازان طالبان خواهد شد. تاریخ بدون برگشت است 

از ساختار، مکلف  یا بیرون  و طالبان در داخل ساختار 

را  آنان  این هستند؛ همین پذیرش است که  به پذیرش 

به پای میز مذاکره کشانده و وارد دیپلوماسی کرده است.

گفت وگوهای  قسمت  در  که  اقدامی  هر  به  نسبت  ارگ 

پیش  را  راه حل  یک  احتامل  و  می شود  مطرح  صلح 

جاگزین  عمومی  افکار  در  را  باور  این  کم کم  می کشد، 

که  و همه شعاهایی  است  بدتر  از  بدتر  بد،  که  می کند 

می دهد،  رس  موجود  ارزش های  و  نظام  حفظ  برای 

قدرت  که  است  حلقه ای  و  خود  قدرت  حفظ  برای  تنها 

آقای غنی،  پیشنهاد  این درست است که  قاپیده اند.  را 

اگر طالبان  و  افغانستان  مردم  نفع  به  است  پیشنهادی 

وارد سیستم شوند و مطابق قانون اساسی، تاش کنند از 

طریق انتخابات به قدرت برسند، تاشی است موردقبول 

زبان  به  که  نیست  نه تنها عملی  پیشنهاد،  این  اما  همه 

آوردن آن توسط رییس جمهور غنی –کسی که با مدریت 

جریان های  کردن  فرض  ابله  رسید-  قدرت  به  انتخابات 

سیاسی و گروه های مخالف دولت است.

چگونه ممکن است، طالبان به این دل خوش کنند که 

وارد نظام شوند، ارزش های موجود را بپذیرند و در تاش 

انتخاباتی  باشند؟  انتخابات  طریق  از  قدرت  به  رسیدن 

که توسط دولت موجود برگزار می شود. این، مثل آیینه 

اشراک  حق  تا  ارشف غنی  که  است  روشن  همگان  بر 

او،  فرمان  زیر  حکومت  و  باشد  داشته  را  انتخابات  در 

انتخاب  برنده ی  او  برگزار کند، هیچ کسی جز  انتخابات 

داده  نشان  وی،  حاکمیت  تجربه ی  چون  شد.  نخواهد 

قدرت  از  کشیدن  دست  آماده ی  به هیچ وجه،  که  است 

نیست و این عطش قدرت، ممکن است جان هزاران آدم 

را بگیرد و چوکی اش را هم چنان حفظ کند.

اگر دولت واقعاً به صلح فکر می کند و رییس جمهور نیز 

می تواند  است،  صلح  مورد  در  فداکاری  اندکی  آماده ی 

ممکن  که  احتامالتی  برای  بدهد  نشان  نرمش  اندکی 

بحث حکومت انتقالی را وسط بکشد یا طرح دیگری که 

دولت،  مخالف  گروه های  و  سیاسی  جریان  های  آن،  در 

بازی  میدان  در  را  چانس شان  و  ببینند  را  خود  بتوانند 

امتحان کنند. 

در  قدرت  به  رسیدن  راه  که  غنی  آقای  حرف های 

خط  اساسی  قانون  و  است  انتخابات  فقط  افغانستان 

رسخ وی، بر همگان روشن است که شعاری بیش نیست 

قانون  که  انتخابات  نه تنها  بسیاری  موارد  در  ایشان  و 

اساسی را نیز دور زده اند.

فرستاده ی  خلیل زاد،  زملی  سوی  از  اخیراً  که  طرحی 

جریان های  از  برخی  با  افغانستان  صلح  برای  امریکا 

است  طرحی  ظاهراً  شده،  گذاشته  میان  در  سیاسی 

جامع و تاشی است که ممکن بتواند طالبان را دور بزند 

و قانع بسازد که ساح های شان بر زمین بگذارند. در این 

در حالی که زملی خلیل زاد، اولین سفرش را پس از به 

دو  با  امریکا-  –رییس جمهور  بایدن  جو  رسیدن  قدرت 

آغاز کرده و قرار  افغانستان  انتقالی برای  طرح حکومت 

است این طرح را با دولت، طالبان و جریان های سیاسی 

باری  غنی،  رییس جمهور  کند،  رشیک  افغانستان  در 

را  آن  به  رسیدن  راه  و  کوبید  جمهوریت  طبل  بر  دیگر 

انتخابات خواند. 

آقای غنی، روز شنبه )۱6 حوت( در مراسم گشایش سال 

سوم دور هفدهم تقنینی شورای ملی، از آمادگی مذاکره 

برای برگزاری انتخابات تحت نظارت جامعه ی جهانی و 

هم چنان زمان برگزاری انتخابات سخن گفت. او، خطاب 

به  رسیدن  که  گفت  طالبان،  و  سیاسی اش  رقبای  به 

قدرت در افغانستان یک کلید دارد؛ و »کلید آن رأی مردم 

است.«

مردم در افغانستان، در مخمصه ی انتخاب بین بد و بدتر 

قرار گرفته اند؛ مخمصه ی این که وارد شدن طالباِن بدتر 

در مناسبات سیاسی افغانستان خطرناک است، یا دوام 

جمهوریت بد که به شیوه های مختلفی مردم چوب آن را 

هر روز می خورند. هرچند، در این مخمصه، بدون شک 

مردم به بد پناه آورده اند و همه خوش حال به حفظ وضع 

موجودند تا تغییر این وضع؛ اما موضع گیری های حلقه ی 
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