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بخش نخست

توافق نامه صلح میان ایاالت متحده 

به  منجر  که  طالبان  و  امریکا 

پنج هزار جنگ جوی طالب   رهایی 

زمینه  شد،  کشور  زندان های  از 

حکومت  میان  صلح  گفت وگوهای 

افغانستان و طالبان را فراهم کرد.

حکومت  میان  صلح  گفت وگوهای 

با  احتامالً  طالبان،  و  افغانستان 

خواهد  نتیجه  جهانی  جامعه  فشار 

با دریافت  از طالبان  داد و بخشی 

امتیازهایی وارد بدنه قدرت سیاسی 

در  با  ولی  شد؛  خواهند  کشور 

نظرداشت فعالیت بیش از 22 گروه 

در  خارجی  و  داخلی  تروریستی 

کشور و عدم متایل قسمت فراوانی 

طالبان  نظامی  فرماندهان  از 

پیوسنت  صلح،  گفت وگوهای  به 

صلح  پروسه  به  طالبان  از  بخشی 

و خشونت ها  توقف جنگ  به  منجر 

و  پرچم  چه بسا  نشده،  کشور  در 

دیگری  چهره  کشور  جنگ  نوعیت 

به خود بگیرد.

درنظرداشت  با  حکومت  بنابراین، 

غیر  بر  توجه  با  موجود،  وضعیت 

کارآمد بودن راهربد امنیتی کنونی، 

نیاز جدی به یک اسرتاتژی امنیتی 

گروه های  مهار  جهت  تهاجمی 

تروریستی و...

منیتى  ا ی  تژ سترا ا نقش 
صلح مین  تأ ر  د مت  حکو

نسه  فرا ی  و ن  سیمو یزه ی  جا
بی  سرا حبیبه  به   ، ن زنا ی  برا

د می شو ا  هد ا

؛ رد آ سنگ  و د ن  میا
مردم قره باغ – جاغوری از دست طالب و جبهه 

مقاومت به تنگ آمده  اند

توافق نامــه پشــت توافق نامه؛

ــت  س ا خو با  غنى  یا  آ  
؟ آمد هد  ا خو ر  ــا کن ن  ید با

»از ماه مبارک رمضان پارسال تا حالی، به دلیل ناامنی آب خوش 
از گلوی ما پاییین نرفته.« این را شریف –نام...

به تازگی دولت تازه امریکا به 
رهبری جو بایدن، نسخه ای از 

پییش نویس...

سفارت فرانسه در کابل، اعالم 
کرده است که جایزه ی سیمون 

وی فرانسه...

ر  د ن  ید با جو  هبرد  را
! ست ا ه  شتبا پرا ن  نستا فغا ا

اداره ی بایدن در نظر دارد تا نشست تازه ای 
را برای ایجاد یک راه حل سیاسی، برای آینده 

افغانستان میان طالبان و...

سازمان  تازه ی  تحقیقی  گزارش  یافته های 

می دهد  نشان  مرز،  بدون  گزارش گران 

خطرات  بر  عالوه  خربنگار،  زنان  که 

خشونت های  با  خربنگاری،  جدایی ناپذیر 

جنسی و جنسیتی نیز روبه رو استند.

دوشنبه  روز  که  تحقیقی ای  گزارش  در 

سوی  از  مارچ(،   8 حوت/   18(

نام  زیر  مرز  بدون  گزارش گران  سازمان 

»روزنامه نگاری در برابر سکسیسم«، منترش 

در جهان،  که 40 کشور  است  آمده  شده، 

برای  بیم ناک  بسیار  و  خطرناک  مکان 

خربنگاران زن معرفی شده اند.

بر اساس این گزارش، خربنگاران زن نه تنها 

تهدید  و  ترس  با  گزارش  تهیه ی  محل  در 

مجازی،  فضای  در  بلکه  استند؛  روبه رو 

نیز  خرب  اتاق های  و  اجتامعی  شبکه های 

زیر تهدید قرار دارند.

پرسش نامه  فرستادن  با  گزارش  این 

تهیه  کشور   112 در  زن  خربنگاران  برای 

پاسخ دهندگان،  درصد   73 است.  شده 

خطرناک  را  مجازی  شبکه های  و  انرتنت 

درصد   58 هم چنان  کرده اند.  توصیف 

مکانی  را  کار  محل  پاسخ دهندگان،  از 

جنسیتی«  »خشونت  آن  در  که  دانسته اند 

انجام می شود.

میان  در  که  می دهد  نشان  گزارش،  این 

بخش های  که  کسانی  زن،  روزنامه نگاران 

پوشش  را  سیاست  و  ورزش  زنان،  حقوق 

می دهند، بیشرت در معرض خشونت استند. 

روزنامه نگار  یک  گزارش،  این  اساس  بر 

نظام  به  انتقاد  در  عربستان سعودی،  اهل 

در  و  شده  زندانی  مردساالری  رسپرستی 

آزار  مورد  و  دیده  الکرتونیکی  شوک  زندان 

جنسی قرار گرفته است. 

خشونت های  که  است  آمده  گزارش  در 

جنسی در رسانه ها و فضای مجازی، منجر 

به کاهش شامر روزنامه نگاران زن می شود 

اضطراب،  و  اسرتس  ترس،  عالوه ی  بر  و 

آن ها را وادار می کند تا حساب شبکه های 

اجتامعی خود را برای همیشه یا به گونه ی 

موقت ببندند.

از میان پاسخ دهندگان به پرسش نامه، 43 

خودسانسوری  که  گفته اند  آن ها  درصد 

به  که  گفته اند  آن ها  درصد   48 کرده اند، 

شغل دیگری رو آورده اند و 21 درصد دیگر، 

از خربنگاری استعفا داده اند.

سازمان گزارش گران بدون مرز، گفته است 

که برای پایان دادن به این نوع خشونت ها، 

توصیه هایی را برای روزنامه نگاران، رسانه ها 

و دولت ها فرستاده است.

ســازمان گزارش گــران بــدون مــرز، همــه 

اشــکال خشــونت جنســی و جنســیتی را 

چــون تبعیــض، توهیــن، آزارگــری جنســی، 

دســت درازی، تهاجــم کالمــی و فیزیکــی 

بــا مشــخصات سکســی، تهدیــد بــه تجــاوز 

ــته  ــم دانس ــای سکسیس ــاوز را جلوه ه و تج

اســت.

د افغانستان دولت ته د کواکس 
همغږي  د  واکسین  کرونا  د   «
 ۴۶۸ خوا  له  بنسټ«  کوونکي 
واکسین   ۱۹  – کووید  د  دوزه  زره 
د  ټولګه  دا  شول.  وسپارل 
څخه  هند  له  ورځ  په  دوشنبې 

کابل ته ولیږدول شوه.
دا د کرونا واکسینو دوهمه ټولګه 
رسیږي،  ته  افغانستان  چې  ده 
هم  هندوستان  وړاندې  تردې 
د  دوزه  زره   ۵۰۰ ته  افغانستان 

کرونا واکسین ورکړي وو.
د  ماشومانو  د  ملتونو  ملګرو  د 
یوې  د  یونیسف(  صندوق)  مالتړ 
ویلي  سره  خپرولو  په  خبرپاڼې 
د  کواکس  کې  ټولګه  دې  په  چې 
بمبیي  د  واکسین  دا  کویشیلید 
زنکام  استرا  د  د هند  په ښار کې 
څخه  انستیتیوت  له  سیروم 

افغانستان ته لیږلي او د دوشنبې 
نړیوال  په  کرزي  حامد  د  ورځ  په 
ته  دولت  افغان  کې  ډګر  هوایي 

سپارل شوي دي.
روغتیا  د  یونیسف،  د  کواکس   
د  واکسینو  او  سازمان  نړیوال 
همکارۍ  ګډې  د  ټولنې  نړیوالې 

برنامه ده.
روغتیا  عامې  د  افغانستان  د   
وزارت مخکې ویلي وو چې په پام 
د  ته  افغانستان  کواکس  ده  کې 
واکسین  دوزه  میلیون   ۱۶ کرونا 

چمتو کړي.
واکسینو  دوزه  میلیون   ۱۶ دې  د   
لګښت د واکسین د نړیوال اتحاد 
له خوا ورکول کیږي چې د عامې 
د   مخې  له  اټکل  د  وزارت  روغتیا 
هېواد شل سلنه اوسیدونکو ته په 

پام کې نیول شوي دي.

سازمان گزارش گران بدون مرز: 

ند ا به رو  رو نيز  جنسیتى  و  جنسى  ی  نت ها خشو با  ن  جها ر  د ر    خبرنگا ن  زنا
کابل ته د کرونا ۴۶۸ زره دوزه نور واکسین 

راورسېدل

تحلیل
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جهان خبر

و  د ز  ا بیشتر  یا  آ
؟ رد ا د د  جو و جنسیت 

آیا بیشتر از دو جنسیت 
وجود دارد؟ برای تعدادی از ما 

این پرسش...

د کامل خان بند 

تاریخي مخېنه

د نړۍ د نظر خاوندان وایي:  له دې 

د  ترمنځ  ملتونو  د  جګړه  به  وروسته 

نفتو پررس نه؛ بلکې د اوبو پر رس وي، 

هر  څخه  سیندونو  له  افغانستان  د 

کال په سلګو نه میلیارډه مرت مکعب 

ته  هېوادونو  نورو  توګه  وړیا  په  اوبه  

د  موږ  یې  باید  چې  هغه  بهیږي، 

خپل هېواد د سمسورتیا او ښېرازۍ 

چې  کله  کړو،  و  استفاده  ترې  لپاره 

طبیعي  خپلو   له  غواړي  افغانستان 

رسچېنو )اوبو( څخه د خپل هېواد او 

ځېنې  وکړي،  استفاده  ګټه  په  وګړو 

د  ستونزو  د  بیا  هېوادونه  ګاونډي 

امنیتي  د  افغانستان  د  او   جوړولو 

وضعیت د خرابولو هڅې کوي. 

پر  بند د هېلمند  خان  کامل 

لپاره  کېدو  څپانده  اوبو  د  رود  

د نیمروز  چې  دی  بند  سرت  یو 

ولسوالۍ   والیت د چهاربرجک 

د زرنج له ښار څخه د ۹5 کیلومرتو 

په واټن کې پروت دی. د کامل خان 

بند د جوړیدو...

w     w     w.     s     u     b     h     e      k      a      b      u      l.    c    o    m
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امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، می گوید که نامه ی وزیر خارجه ی امریکا 
به ریییس جمهور غنی، از مجراهایی به منظور تحت فشار قرار دادن دولت، در 

اختیار رسانه ها قرار داده شده است...

امرالله صالح: 

صلحآمرانهرانمیپذیریم!
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بایدن،  جو  رهربی  به  امریکا  تازه  دولت  به تازگی 

عنوان  زیر  را  توافق نامه ای  پیش نویس  از  نسخه ای 

شامری  و  حکومت  با  افغانستان«  صلح  »توافق نامه ی 

است.  گذاشته  میان  در  کشور  سیاست مداران  از 

پیش نویس این طرح را زملی خلیل زاد در سفری که به 

کابل داشت، با خود آورده است.

»اصول رهنمودی برای آینده ی افغانستان«، »حکومت 

اساسی  بخش  سه  همیشگی«  »آتش بس  و  انتقالی« 

پیش نویس »توافق نامه صلح افغانستان« است.

توافق نامه،  این  بخش  چالش برانگیزترین  و  مهم ترین 

که  است  ارشف غنی  رهربی  به  فعلی  حکومت  ختم 

به جای آن، حکومت انتقالی پیشنهاد شده که پس از 

انتخابات  بنیاد  بر  افغانستان  آینده ی  زعیم  آن،  پایان 

تعیین خواهد شد.

زملی  پیش  ماه  شش  دست کم  نیز،  پیش  این  از 

امریکا  خارجه ی  وزارت  ویژه ی  فرستاده ی  خلیل زاد، 

برای صلح افغانستان، در مصاحبه ای با تلویزیون یک، 

گفته بود که فرمول فعلی در این کشور کارآمد نیست 

و باید دولت افغانستان و طالبان به توافق  سیاسی ای 

برسند که در آن، طرفداران گسرتده داشته باشد.

موافقه ی  »یک  بود:  گفته  زمان  آن  در  خلیل زاد  آقای 

این  افغانستان  بد  تجربه ی  است.  نیاز  وسیع  اساسی 

را  خود  خواست های  می خواهد،  گروه  یک  که  است 

این  بیایه.  جدید  فرمول  یک  باید  حال  کند.  تأمین 

فرمول فعلی دیگر کارآمد نیست.«

او هرچند نگفته بود که این فرمول سیاسی چه است؛ 

درگیر  طرف  دو  که  صورتی  در  بود،  کرده  تأکید  اما 

توافق کند،  فرمول سیاسی جدید  این  در جنگ روی 

نتیجه اش آتش بس دایمی و همه شمول خواهد بود.

در آن زمان، آگاهان سیاسی چنین تحلیل کرده بودند، 

فرمولی که خلیل زاد از آن سخن می زد، حکومت موقت 

به واقعیت مبدل شده  است، چیزی که اکنون کم کم 

است.

با این حال، پس از درز کردن پیش نویس »توافق نامه ی 

واکنش های  کشور  سیاست مداران  افغانستان«،  صلح 

 16( شنبه  روز  غنی،  رییس جمهور  داشتند.  متفاوتی 

صحبت  منایندگان  مجلس  در  که  زمانی  حوت(، 

است؛  دولت  اساسی  اولویت  صلح  که  گفت  می کرد، 

اما نباید این نیت، با شتاب زدگی و بی برنامگی اشتباه 

گرفته شود.

انتخابات،  از طریق  انتقال قدرت  آقای غنی گفت که 

روند  ولی  است؛  معامله  غیرقابل  اصل  یک  او  برای 

صلح نباید با مدیریت نادرست بر  هم بخورد. »مدیریت 

باید  مرحله  هر  است.  خطرناک  صلح  روند  نادرست 

منی رسیم،  صلح  به  نه تنها  آن  غیر  در  شود؛  مدیریت 

بلکه خطر فروپاشی نیز وجود خواهد داشت. عجله در 

صلح خطرناک است.«

حمدالله  رییس جمهور،  حرف های  از  پس  روز  یک 

محب، مشاور امنیت ملی، در نشستی گفت: »طرحی 

که آقای خلیل زاد آورده بود، به حکومت هم تسلیم شده 

و تعدادی سیاسیون هم آن را دیده اند. هنگامی که این 

امریکایی ها  افغانستان رشیک می شد،  دولت  با  طرح 

تنها  و  نیست  حکومت شان  سوی  از  طرح  که  گفتند 

طرحی است که بتواند روند صلح را رسعت بدهد.«

در پایان همین روز )یک شنبه، 17 حوت(، نامه ای از 

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ی امریکا که به آقای غنی 

فرستاده، در رسانه ها درز کرده که در آن وزیر خارجه 

مورد  در  هشدارگونه  غنی  رییس جمهور  به  امریکا 

»راه حل  فوری  رضورت  بر  و  گفته  افغانستان  وضعیت 

نتیجه رسیدن  به  و  این کشور  آینده ی  برای  سیاسی« 

روند صلح تأکید کرده است.

آقای بلینکن، اشاره ای به رییس جمهور گفته که طرح 

بپذیرد  افغانستان  صلح  توافق نامه ی  مورد  در  امریکا 

موافقت  از  پس  امریکا  که  است  نوشته  ادامه  در  و 

از  طالبان  گروه  و  افغانستان  سوی  از  ارایه شده  طرح 

ترکیه خواهد خواست که نشستی در سطح مقام های 

توافق نامه ی  طرف  دو  آن  طی  تا  کند  برگزار  بلندپایه 

صلح را نهایی کنند.

پذیرفنت  از  امریکا  منطق  آمده،  نامه  این  در  چنانچه 

که  است  این  افغانستان،  دولت  سوی  از  تازه  طرح 

پس از خروج نیروهای امریکایی، حتا با وجود ادامه ی 

این  امنیتی  اوضاع  افغانستان،  به  مالی  کمک های 

کشور بدتر شود و طالبان بتوانند مناطق بیشرتی را به 

ترصف خود دربیاورند.

وزارت خارجه امریکا خطاب به رییس جمهور گفته که 

آن ها طرحی را برای کاهش 90 روزه ی خشونت ها در 

آستانه ی عملیات بهاری طالبان نیز ساخته شده که در 

صورت توافق  دو طرف، عملی خواهد شد.

به رسانه ها  از گروه طالبان  منابع  برخی  این حال،  با 

معاون  و  والی  والیت   14 برای  گروه  این  که  گفته اند 

والی، برای 7 والیت رییسان کمیسیون های نظامی و 

معرفی  نظامی  قطعه ی  مسئوالن  دیگر  والیت   5 برای 

کرده اند که به گفته ای آگاهان طالبان برای یک جنگ 

متام عیار در فصل بهار آمادگی می گیرند.

این در حالی است که تا هنوز دور دوم گفت وگوهای 

صلح افغانستان در قطر آغاز نشده است. هیئت دولت 

سفر  از  آن ها  تا  می کشند  را  طالبان  هیئت  انتظار 

 17( یک شنبه  روز  شود.  آغاز  گفت وگوها  و  برگردند 

گفت وگوکننده ی  هیئت  عضو  نادری،  نادر  حوت(، 

اکنون هیچ گفت وگوی  تا  افغانستان، گفت که  دولت 

جدی ای بین هیئت های دولت و طالبان  انجام نشده 

است.

صلح آمرانه پذیرفتی نیست!

نامه ی  و  افغانستان  صلح  توافق نامه ی  پیش نویس 

وزیر خارجه ی امریکا به غنی، با واکنش های متفاوتی 

تأکید  افغانستان،  سیاست مداران  است.  شده  مواجه 

می کنند که صلح آمرانه پذیرفتنی نیست. روز دوشنبه 

سالروز  هفتمین  مناسبت  به  نشستی  حوت(،   18(

خیمه ی  در  فهیم  محمدقسیم  مارشال  درگذشت، 

اول  معاون  صالح،  امرالله  بود.  شده  برگزار  لویه جرگه 

از  ریاست جمهوری در جریان صحبت هایش گفت که 

تا تصمیم های سختی  افغانستان خواسته شده  دولت 

بگیرد و یکی از این تصمیم های سخت، درباره ی قانون 

اساسی است که دولت رس قانون اساسی پا منی گذارد.

آقای صالح با اشاره به نامه ی وزیر خارجه امریکا گفت 

 2500 رسنوشت  مورد  در  دارد  حق  کشور  این  که 

رسبازشان و چند هزار رسباز ناتو نشست برگزار کنند و 

2500 راه را جست وجو کنند؛ اما دولت افغانستان هم 

حق دارد که رسنوشت 35 میلیون شهروندش را مطابق 

تقویم دیگران به معامله نگیرد.

اگر  که  گفت  امریکا  مورد طرح جدید  در  او همچنان 

طالبان روی اصل انتخابات توافق کنند، روی زمان آن 

بحث خواهد شد و حتا می پذیرند که هزاران ناظر را نیز 

برای نظارت از انتخابات بیاورند؛ اما هرگز به معامله ای 

که میان 20 نفر که انحالل نسخه ی قانون اساسی را 

بپیچد و حق رأی مردم را بگیرد، تن داده نخواهد شد.

از سویی هم شامری از دیگر از سیاست مداران کشور 

تا  دارند  تالش  جهان  کشورهای  که  می گویند  نیز 

اما  کنند؛  حل  شتاب زدگی  با  را  افغانستان  مسئله ی 

این کار امکان پذیر نیست و روند صلح باید به گونه ی 

عادی دنبال شود.

پندک  و  بار  »امریکایی ها  می گوید:  محقق،  محمد 

به  و  استند  رفنت  آماده ی  و  بسته  را  رسبازان شان 

روان  نامه  که  کشورهایی  کنید.  صلح  می گویند  ما 

می کنید، دیدگاه مردم و وضعیت افغانستان را نیز در 

نظر بگیرید و امر نکنند.«

با این حال، شامری از چهره های استخباراتی پیشین 

و  افغانستان  ثبات  به خاطر  باید  امریکا  که  می گویند 

مشابهی  نامه ی  غربی،  کشورهای  ملی  امنیت  منافع 

را از طریق پاکستان به طالبان ارسال کنند؛ زیرا این 

گروه نباید به فکر پیروزی نظامی باشد.

در  ملی  امنیت  پیشین  رییس  نبیل،  رحمت الله 

و  صلح  از  اطمینان  که  است  نوشته  توییرتش  برگه ی 

آدرس  به  نامه  ارسال  به  نیاز  نیز  متعادل  رویکرد  یک 

را  باید صلح  آن ها  »بنابراین  دارد.  و طالبان  پاکستان 

رویکرد  چنین  امیدوارم  فقط  جنگ!  نه  دهند  ترویج 

ناموزونی موجود در نامه، به یک گروه جسارت ندهد که 

این همه شامری  با  پاداش خشونت است.«  فکر کنند 

جانشین  دولت  باوراند،  این  به  سیاسی  آگاهان  از 

مسئله  داده،  افغانستان  در  را  آن  فرمایش  امریکا  که 

اساسی  قانون  و  فعلی  حکومت  زیرا  نیست؛  درستی 

کشور حاصل بیست سال تالش جامعه ی جهانی است 

و نباید به این سادگی به بهانه ی صلح قربانی شود.

رحمت الله بیژن پور، آگاه مسایل سیاسی به روزنامه ی 

صبح کابل، می گوید که اگر طرحی امریکا برای تأمین 

را  کالنی  ریسک  شود،  عملی  افغانستان  در  صلح 

متوجه حکومت و رییس جمهور غنی می سازد.

سرمقاله

فرستاده  افغانستان  به  خلیل زاد  سوی  از  که  طرحی 

اکرثیت  که  است  کرده  پا  به  غوغایی  چنان  است،  شده 

و  آن دچار رساسیمگی شده  با  بلندرتبه حکومت  اعضای 

حرف های شان را بدون سنجش کافی به زبان می آورند.

تا چند روز پیش سعی می شد که از سوی بعضی از این 

پایبندی  عدم  و  طرح  این  بودن  بی تأثیر  شایعه ی  افراد، 

امریکا به آن دامن زده شود. به طور مثال حمدالله محب، 

طرح  این  این که  گفنت  با  افغانستان  ملی  امنیت  مشاور 

ترسیع  برای  بیشرت  و  نیست  امریکا  حکومت  سوی  از 

گفت وگوها و رسیدن به صلح تأکید دارد، می خواست آن 

را به حاشیه براند.

هرچند، می توان این را قبول کرد که طرح پیشنهاد شده یا 

به لحن حکومتی ها-مثالً امرالله صالح- آمرانه ی امریکا، با 

مشکل های زیادی روبه رو است و خطرآفرین نیز هست اما 

چیزی که توجه را به آن سوق می دهد، حامیت بسیاری از 

سیاست مداران افغانستانی، سکوت طالبان و رساسیمگی 

حکومتیان است.

چرا اهل ارگ، چنین دچار پرخاش و گاهی سخنان گزاف 

شده اند؛ در حالی که می گویند، انتخابات و انتقال قدرت 

از طریق آن، هرگز معامله شدنی نیست و حتا هم چون امام 

حسین در برابر هر ظلم و زورگویی، می ایستند؟

مردمی  به  توکل  دینی،  و  مذهبی  احساسات  به  توکل 

قرار  بی عدالتی  مورد  حکومت  همین  سوی  از  بارها  که 

گرفته اند آیا، صادقانه است یا آخرین تالش های آنانی که 

می خواهند به هر نحوی قدرت را حفظ کنند؛ هرچند بعید 

به نظر می رسد و دیگر کار از کار گذشته است.

آنان،  حامیت  و  امریکایی ها  بدون  افغانستان  حکومت 

توانایی ادامه دادن را ندارد. برای همین است که همیشه 

گرفته، سیاست  روی  دست  امریکا  علیه  که  هر سیاستی 

مقطعی بوده است و همین که امریکا، با آن با مدارا رفتار 

کرده است، کامالً رسسپرده آن شده است.

بود،  کابل  و  تهران  بین  نزدیک  روابط  از  که حرف  زمانی 

حکومت  آنان،  کار  این  با  و  شدند  نرم خو  امریکایی ها 

افغانستان روابطش با ایران را از حالت شدیدی که داشت 

دیدند  که  ایرانی ها  فروکاست.  کند  حرکتی  و  آرامی  به 

روابط شان  نیست،  به چنین حکومت رسسپرده  اعتامدی 

را با دعوت هیئت طالبان به تهران، تقویت دادند. اکنون، 

نه راه پیش است و نه راه پس؛ هرچند ممکن است دوباره 

تحریک کننده ای  دیدارهای  ایرانی ها  با  که  شود  تالش 

و هدفش  بازهم سمت وسو  تحریک  این  اما  بگیرد  صورت 

راضی ساخنت امریکا خواهد بود.

و  گذشته  سال های  طول  در  افغانستان  سیاست  کالً، 

هدفی  ارشف غنی،  جمهوری  ریاست  دوره  به خصوص 

هرگز  سیاست  نوع  این  امریکا.  رضایت  مگر  نداشت 

جواب ده نیست و دیدیم که نبوده و حتا نظام افغانستان را 

به خطر انداخته است.

نه  که  داریم  این  به  اشاره  می زنیم؛  خطر  از  حرف  وقتی 

افغانستان که می خواهد در چنین رشایط  طرح حکومت 

ناگواری انتخابات زودهنگام را راه بیاندازد، طرح درستی 

است و نه طرح خلیل زاد که می خواهد طالبان و اندیشه 

آن  اصلی  مشاور  و  همه کاره  که  حکومتی  با  را  طالبانی 

شورای مستقل عالی فقه است، روی کار آورد.

حکومت مالیی، نیاز به تجربه ندارد؛ به ایران نگاه کنیم! 

نظارت های  از  دور  سال هاست  ایران  اسالمی  جمهوری 

حقوق برشی و انسانی، انسان های آزادی خواهی را به بند 

و اعدام دچار کرده است که مخالف نظامی اند که به زور بر 

آنان تحمیل شده است.

عالی  مستقل  شورای  از  جای  چندین  خلیل زاد  طرح  در 

فقه یادآوری شده است که نقش موازی با قوه های اساسی 

این  دارد.  افغانستان  در  را  امریکایی ها  پیش فرض  دولت 

یعنی، قرار است حکومت صلح، کامالً برخالف چیزی باشد 

قیدهای  با  که  حکومتی  می کشد.  یدک  را  آن  نامش  که 

انصاری،  چون  مالهایی  و  طالبانی  خودساخته  رشعی 

می خواهد مردم را به  بند کشانده و زندانی سیاسی، اعدام 

و... را در افغانستان رایج سازد.

حکومت افغانستان، بدون این که انتقاد مشخصی را به طرح 

خلیل زاد و کشورش وارد کند، با کالن گویی ها، می خواهد 

ارگ  بی پناهی  نهایت  این  بربد.  پناه  مردم  احساسات  به 

و اهالی آن را نشان می دهد. بنا بر چنین رشایطی، الزم 

هر  کشور،  علمی  و  مردمی  رسانه ای،  نهادهای  تا  است 

صلح  بحث  در  دخیل  مواضع  سوی  از  که  را  طرحی  نوع 

افغانستان ارایه می شود، بازبینی کرده و متام موارد آن را 

برای مردم روشن سازند. اکنون راهی نیست مگر، ساخنت 

موضعی کامالً جدا از حکومت و امریکا؛ چیزی که هرگز در 

افغانستان بیست سال گذشته شاهدش نبوده ایم.

د  خلیل زا صلح  ح  طر
یی  مال مت  حکو با  شبیه 

ست ا ن  یرا ا

مهم ترین و چالش برانگیزترین 
بخش این توافق نامه، ختم 

حکومت فعلی به رهبری 
اشرف غنی است که به جای 

آن، حکومت انتقالی پییشنهاد 
شده که پس از پایان آن، زعیم 

آینده ی افغانستان بر بنیاد 
انتخابات تعیین خواهد شد.

گزارش

عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر

توافق نامــه پشــت توافق نامه؛ 

؟ آمد هد  ا خو ر  کنــا ن  یــد با ســت  ا خو بــا  غنى  یــا  آ
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و منافـع متفاوت شـان در نـربدگاه افغانسـتان را می توان 

یکـی از دالیـل عـدم تفاهـم افغان هـا، ظهـور و گسـرتش 

مهاجـرت  و  کشـتار  تروریسـتی،  و  شورشـی  گروه هـای 

افغـان در چهـل سـال گذشـته دانسـت. میلیون هـا 

منافـع متضـاد کشـورهای یادشـده در زمیـن افغانسـتان 

از  بـزرگ  و  تروریسـتی خـرد  تـا 22 گـروه  باعـث شـده 

کشـور  در  و  ظهـور  اسـتخباراتی  بازی هـای  ایـن  بطـن 

کننـد. نقش آفرینـی 

آن چـه منابـع حکومتـی بـر آن اذعـان دارنـد، در حـال 

حـارض، عـالوه بـر جنگ جویـان طالـب و شـبکه حقانی، 

القاعـده،  داعـش،  چـون  تروریسـتی ای   گروه هـای 

حرکـت اسـالمی ازبیکسـتان، حرکـت الجهاداالسـالمی، 

جنبـش اسـالمی ترکسـتان رشقـی، لشـکر طیبه، لشـکر 

تحریـک  محمـد،  جیـش  صحابـه،  سـپاه  جنگ جـوی، 

طالبـان پاکسـتانی، امـارت قفقـاز، حرکت املجاهدیـن، 

نفـاذ  اسـالمی،  جهـاد  اتحـاد  خراسـان،  جنداللـه 

رشیعـت محمـدی و برخـی گروه هـای دیگـر بـا حامیـت 

سـازمان های اسـتخباراتی دخیل در قضایای کشـور، در 

مقابـل نیروهـای امنیتـی می جنگنـد کـه اهـداف برخی 

از ایـن گروه هـای تروریسـتی، تأسـیس خالفت اسـالمی 

در کشـمیر تحـت حاکمیت هندوسـتان، جمهوریت های 

ایالـت سـینگ کیانک جمهـوری خلـق  آسـیای میانـه و 

چیـن اسـت.

نقش آفرینـی گروه هـای تروریسـتی یـاد شـده و حضـور 

قدرمتنـد سـازمان های اسـتخباراتی بـا منافـع و اهـداف 

و  مؤثـر  امنیتـی  اسـرتاتژی  یـک  نبـود  در  متضـاد، 

کشـورمحور کـه بـا واقعیت هـای عینـی جامعـه مطابقـت 

داشـته باشـد، باعث شـده تـا حاکمیت های کابل نشـین 

و  منطقـه ای  قدرت هـای  نیابتـی  جنـگ  مانـع  نتواننـد 

جهانـی در کشـور شـوند.

نقشـه های  ناکامـی  بـه  منجـر  آن چـه  میـان،  ایـن  در 

جنگـی حکومت هـای کشـور در برابر گروه های شورشـی 

چـون  قدرت هایـی  حامیـت  وجـود  بـا  تروریسـتی  و 

اتحـاد جامهیـر شـوروی سـابق و ایالـت متحـده امریـکا 

افغان هـا  جنگـی  شـیوه  دقیـق  مطالعـه  عـدم  شـده، 

بـوده  کشـور  در  درگیـر  گروه هـای  جنگـی  پالیسـی  و 

اسـت؛ زیـرا گروه هـای شورشـی و تروریسـتانـ  به منظـور 

دسـت یابی بـه سـاحات بیشـرت و تأمین اهـداف حامیان 

خارجی شـان ـ بـا حامیـت گسـرتده اطالعاتـی و پیـروی 

زخـم  هـزار  اسـرتاتژی  بـا  پارتیزانـی  جنـگ  اصـول  از 

ابـداع شـده توسـط ژنـرال اخـرت عبدالرحـامن، رییـس 

بـه  پاکسـتان،  نظامـی  اسـتخبارات  سـازمان  پیشـین 

مصـاف نیروهـای تعلیـم دیـده نظامـی می رونـد کـه در 

کنـار محدودیت هـای لوژسـتیکی و اطالعاتی، شـناخت 

اندکـی از عمـق سـاحه عملیاتـی دارنـد.

مشـاورین  و  افغانسـتان  امنیتـی  پالیسی سـازان 

خارجی شـان که مسـئولیت رهربی، سـوق و اداره نربدها 

را بـه دوش دارنـد، بـه حـدی بـا واقعیت های ایـن جامعه 

ناآشـنایند کـه نه تنهـا از شکسـت ارتـش قدرمتنـد حـزب 

دموکراتیـک خلـق افغانسـتان و نیروهـای نظامـی اتحاد 

برابـر گروه هـای مجاهدیـن درس  جامهیـر شـوروی در 

نگرفتند، حتا از پالیسـی های شکسـت خورده 20 سـال 

گذشـته در برابـر گـروه طالبـان و شـبکه حقانـی کـه بـا 

حامیـت عقبـی بازیگـران منطقـه ای و بین املللی شـان 

و تجربـه جنـگ مجاهدیـن بـا روس هـا می جنگنـد، نیـز 

پنـد نگرفتـه و کـامکان بـا ارتشـیان تعلیم دیـده، ولـی بـا 

بـه  حامیـت محـدود هوایـی، اطالعاتـی و لوژسـتیکی، 

کـه  تروریسـتی می رونـد  و  مصـاف گروه هـای شورشـی 

شـناخت دقیقـی از عمـق عملیـات نیروهـا داشـته و از 

حامیـت لوژسـتیکی و اطالعاتـی بهـرتی نسـبت به آن ها 

برخوردارنـد.

و  امنیتـی  مـدون  اسـرتاتژی  یـک  نبـود  بنابرایـن، 

سـال های  طـی  حاکـامن  سـلیقه ای  سیاسـت های 

متـامدی، باعـث شـده کـه مـردم افغانسـتان بـا وجـود 

گروهـای  بـا  برابـر  در  مالـی  و  جانـی  بـزرگ  تلفـات 

نقشـه راهی  جسـت وجوی  در  کـامکان  تروریسـتی، 

بـرای دسـت یابی بـه صلـح و سـعادت، دسـت بـه دامـان 

کشـورهایی باشـند کـه خـود مسـبب قتـل و کشـتار در 

کشـورند.

ادامه دارد...

امنیتـی و پیش بینـی حیاتی تریـن موضوعـات کشـوری 

تهیـه شـده  مؤثریـت سـند  به سـادگی می تـوان  آن،  در 

بـه  ـ  را  در زمـان حکومـت رییس جمهـور حامـد کـرزی 

دلیـل حضـور انگلیس هـا و امریکا ییهـا در تدویـن آن ـ 

زیـر سـوال برد؛ زیـرا امریکایی هـا و انگلیس هـا بازیگران 

قدرمتنـد قضایـای کشـورند و تدویـن اسـرتاتژی امنیتی 

تحـت نظـر آن هـا منی توانـد در تضـاد بـا منافـع آن هـا و 

تأمین کننـده منافـع ملـی کشـور باشـد.

بـه همیـن ترتیـب، می توان ادعـا کرد که اسـرتاتژی های 

امنیتـی تدویـن شـده در زمـان حکومـت رییس جمهـور 

نیروهـای  بـاالی  تلفـات  به دلیـل  ارشف غنـی،  محمـد 

طالبـان،  نفـوذ  گسـرتش  کشـور،  دفاعـی  و  امنیتـی 

امضـای  و  شـهرها  محـارصه  حلقـه  شـدن  تنگ تـر 

موافقت   نامـه صلـح میـان جنگ جویـان طالبـان و ایالـت 

امریـکا، مؤثریـت چندانـی در مهـار گروه هـای  متحـده 

اسـتخباراتی  سـازمان های  دسـایس  دفـع  تروریسـتی، 

و جلـب رضایـت متحـدان و حامیـان بین املللـی کشـور 

اسـت. نداشـته 

خاطرنشـان بایـد کـرد کـه شکسـت سیاسـی و امنیتـی 

حکومت هـای افغانسـتان در مقابلـه با تهدیـدات داخلی 

و خارجـی، مختـص بـه حکومت هـای پسـا کنفرانـس بن 

2001 نبـوده؛ بلکـه بـا آغاز زمام داری شـاه زمـان درانی 

در قرن هجدهم، حاکامن کشـور، در مقابله با تهدیدات 

داخلـی و خارجـی، موفقیـت چندانـی نداشـتند کـه این 

رونـد با رأی منفی افغانسـتان در زمان پادشـاهی محمد 

ظاهرشـاه مبنـی بـر بـه رسـمیت شـناخنت پاکسـتان در 

سـازمان ملـل متحـد، ادعای ارضـی رسدار محمـد داوود 

خـان در مـورد قبایـل آن طـرف خـط دیورنـد و کودتای 7 

ثـور 1357، بـه اوج خـود می رسـد تـا این کـه بـا مداخله 

خلوتـگاه  بـه  عمـالً  افغانسـتان  رسخ،  ارتـش  نظامـی 

تسویه حسـاب  میـدان  و  اسـتخباراتی  سـازمان های 

قدرت هـای جهانـی و منطقـه ای مبـدل شـده اسـت.

بررسی جوانب درگیر در نربدهای کشور

بـا کودتای 26 رسطـان 1352 رسدار محمد داوود خان 

و اعـالم جمهـوری، کشـور وارد مرحله جدیـدی از حیات 

سیاسـی خـود شـد. عالقه منـدی شـدید رسدار محمـد 

داوود خـان بـه مسـئله ی پشتونسـتان، نفـوذ روزافـزون 

شـوروی،  جامهیـر  اتحـاد  حامیـت  بـا  چپـی  احـزاب 

کودتـای 7 ثـور 1357 و آغـاز فعالیت هـای مسـلحانه ی 

بـا حامیـت پاکسـتان، کشـورهای  گروه هـای اسـالم گرا 

عربـی و غربـی باعـث شـد تـا افغانسـتان از مسـیر رشـد 

طبیعـی منحـرف شـود کـه وضعیـت موجـود، بی گـامن 

ادامـه  هـامن تحـوالت اسـت.

 20 خصوصـاً  گذشـته،  سـال  چهـل  تحـوالت  مـرور  بـا 

سـال اخیـر، می تـوان نتیجه گرفت که وابسـتگی شـدید 

و  بیرونـی  بـه  قدرت هـای  کشـور  اقتصـادی  و  سیاسـی 

بازیگـران  باعـث ظهـور  قـوی داخلـی،  نبـود حاکمیـت 

قدرمتنـد خارجی و مبدل شـدن کشـور بـه میدان رقابت 

قدرت هـای منطقـه ای و جهانـی شـده اسـت.

هنـد،  ایـران،  انگلسـتان،  چیـن،  روسـیه،  امریـکا، 

و  آملـان  ترکیـه،  قطـر،  عربسـتان سـعودی،  پاکسـتان، 

فرانسـه از بازیگـران عمـده قضایای کشـورند کـه اهداف 

و تطبیق اسـرتاتژی امنیتی کشـورها برجسـته بوده و در 

رشـد چشـم گیر  بـه  توجـه  بـا  دور،  نه چنـدان  آینـده ای 

نفوذ چین و روسـیه در منطقه و جهان اهمیت بیشـرتی 

نیـز خواهـد یافت.

اهمیت اسـرتاتژی امنیتی به عنوان نقشـه راه برای بقای 

کشـورها، باعـث شـده تـا دولت هـا بـا ایجـاد نهادهـای 

اسرتاتژیسـت ها،  بهرتیـن  اسـتخدام  و  تحقیقاتـی 

ابعـاد  بـا  امنیتـی  اسـرتاتژی  تدویـن  بـه  نه تنهـا دسـت 

مختلـف بزننـد؛ بلکـه بـا گذشـت زمـان و با درنظرداشـت 

واقعیت هـای عینـی جوامع شـان، آن هـا را بـروز دهنـد.

ایـن  بـرد کـه  افغانسـتان می تـوان پـی  تاریـخ  بـا مـرور 

توسـط   1747 سـال  در  تأسـیس  بـدو  از  ـ  کشـور 

حامـد  رییس جمهـور  حاکمیـت  تـا  درانـی  احمدشـاه 

کـرزی ـ بـا آن کـه طی ایـن سـال ها میدان اصلـی رقابت 

پاکسـتان، خـط  بـزرگ، عمـق اسـرتاتژیک  قدرت هـای 

امـن  کانـون  ایـران،  نـربد کشـمیر، حیـاط خلـوت  دوم 

تروریسـتان بین املللـی و نـربدگاه نیابتـی سـازمان های 

شـده  تدویـن  سـند  فاقـد  اسـت،  بـوده  اسـتخباراتی 

اسـرتاتژی امنیتـی بـوده و هیـچ گاه تهدیدهـای امنیـت 

ملـی، به صـورت شـاید و بایـد، موردبررسـی و تحلیل قرار 

اسـت. نگرفتـه 

آن گونـه کـه امراللـه صالـح، رییس پیشـین امنیت ملی و 

معـاون اول رییس جمهـوری در برنامـه اندیشـه تلویزیون 

طلوع در سـال 13۹6 گفت؛ در تاریخ افغانسـتان، برای 

امنیـت  تهدیـد  »ارزیابـی  به نـام  سـندی  نخسـتین بار، 

ملـی« بـا کمـک تخنیکـی انگلیس هـا و امریکایی هـا در 

زمـان حکومـت رییس جمهـور حامـد کرزی تدوین شـده 

اسـت کـه در آن تهدیـدات امنیـت ملـی، مـورد ارزیابـی 

قـرار گرفتـه و قبـل از آن، هیچ نوع سـندی کـه تهدیدات 

امنیـت ملـی کشـور را موردبررسـی و تحلیـل قـرار داده 

و راه هـای مبـارزه بـا آن را پیش بینـی کـرده باشـد؛ در 

نداشـته  وجـود  کشـور  ملکـی  و  نظامـی  بایگانی هـای 

است.

بـا توجـه بـر محرمیـت بـاال و چندبعـدی اسـرتاتژی های 

آن چه کشور برای تدوین چنین 
استراتژی  به آن نیاز دارد، شناخت 
و بررسی تیزبینانه ی سیاست های 

جهانی در مورد افغانستان؛ 
شناخت دقیق از استراتژی و 

اهداف بازیگران منطقه ای و 
شناخت جایگاه کشور در تحوالت 

و بازی های بین المللی است تا در 
روشنایی آن با شناسایی تهدیداِت 
منافع ملی، ارایه تعریف مشخص 

از دوست و دشمن، گام های عملی 
در راستای بیرون رفت از وضعیت 

موجود و ختم بیش از 40 سال 
درگیری برداشته شود.

اهمیت استراتژی امنیتی به عنوان 
نقشه راه برای بقای کشورها، 

باعث شده تا دولت ها با ایجاد 
نهادهای تحقیقاتی و استخدام 

بهترین استراتژیست ها، نه تنها 
دست به تدوین استراتژی امنیتی 

با ابعاد مختلف بزنند؛ بلکه با 
گذشت زمان و با درنظرداشت 

واقعیت های عینی جوامع شان، 
آن ها را بروز دهند.

تحلیل

بخش نخست

توافق نامـه صلـح میـان ایاالت متحـده امریـکا و طالبـان 

کـه منجـر بـه  رهایـی پنـج هـزار جنگ جـوی طالـب از 

زندان های کشـور شـد، زمینـه گفت وگوهـای صلح میان 

حکومـت افغانسـتان و طالبـان را فراهـم کـرد.

و  افغانسـتان  حکومـت  میـان  صلـح  گفت وگوهـای 

طالبـان، احتـامالً با فشـار جامعـه جهانی نتیجـه خواهد 

وارد  امتیازهایـی  دریافـت  بـا  از طالبـان  بخشـی  و  داد 

بدنـه قـدرت سیاسـی کشـور خواهنـد شـد؛ ولـی بـا در 

نظرداشـت فعالیـت بیش از 22 گروه تروریسـتی داخلی 

و خارجـی در کشـور و عـدم متایـل قسـمت فراوانـی از 

صلـح،  گفت وگوهـای  بـه  طالبـان  نظامـی  فرماندهـان 

پیوسـنت بخشـی از طالبـان بـه پروسـه صلـح منجـر بـه 

چه بسـا  نشـده،  کشـور  در  خشـونت ها  و  جنـگ  توقـف 

پرچـم و نوعیـت جنـگ کشـور چهـره دیگـری بـه خـود 

بگیـرد.

موجـود،  وضعیـت  درنظرداشـت  بـا  حکومـت  بنابرایـن، 

بـا توجـه بـر غیـر کارآمـد بـودن راهـربد امنیتـی کنونـی، 

نیـاز جـدی بـه یـک اسـرتاتژی امنیتـی تهاجمـی جهـت 

دسیسـه های  زدن  پـس  و  تروریسـتی  گروه هـای  مهـار 

کشـور  قضایـای  در  دخیـل  اسـتخباراتی  سـازمان های 

دارد.

و  قـوت  نقـاط  بررسـی  بـا  تـالش شـده  نوشـته  ایـن  در 

جوانـب  بررسـی  حکومـت،  امنیتـی  اسـرتاتژی  ضعـف 

دخیـل در جنـگ، نقـش گامشـتگان داخلـی در تـداوم 

از  جنـگ کنونـی و طـرح راهکارهـای اصالحـی، یکـی 

مـنت  بـه  حاشـیه  از  کشـوری  بحث هـای  حیاتی تریـن 

آن بسرتسـازی  مـورد  زمینـه گفت وگـو در  و  آورده شـود 

شـود.

نگاهی به اسرتاتژی امنیتی

از دیـد نظامـی، اسـرتاتژی بـه پیـروزی در جنـگ اشـاره 

اسـرتاتگوس  یونانـی  ریشـه  از  اسـرتاتژی  واژه  دارد. 

-Strategos- گرفتـه شـده کـه بـه معنـا و معـادل ژنـرال 

بـرای  تعریـف  قدیمی تریـن  اسـت.  نیروهـا  فرمانـده  یـا 

اسـرتاتژی را می تـوان در کتـاب »هـر جنـگ«، نوشـته 

»سـان تـزو«، در حـدود 500 سـال پیش از میـالد یافت.

سـان تـزو به عنوان نخسـتین اسرتاتژیسـت نظامی تاریخ 

بـرش، باورمنـد بود که اسـرتاتژی، راهکاری بـرای غلبه بر 

دشـمن اسـت؛ امـا »بیسـل هـری لیـدل هـارت«، مورخ 

نظامـی و اسرتاتژیسـت بریتانیایی، اسـرتاتژی امنیتی را 

هـر توزیـع و به کارگیـری توانایی های نظامـی، به منظور 

بـرآورده شـدن کامـل اهـداف راهربدی می دانـد. در یک 

نـگاه فراگیـر می توان گفت؛ اسـرتاتژی امنیتی اسـتفاده 

از ظرفیت هـای سیاسـی، نظامـی، اقتصـادی، اجتامعی 

و فرهنگـی در راسـتای تأمیـن منافع ملی اسـت.

بـا توجـه بـه تعاریف ارایه شـده، افغانسـتان جهـت بقای 

دموکراسـی نوپـای خـود و تسـلط بـر رونـد گفت وگوهای 

پسـا  رشایـط  کنـرتل  طالـب،  جنگ جویـان  بـا  صلـح 

گروه هـای  از  اسـتفاده  و  مقابلـه  صلـح،  گفت وگوهـای 

ملـی، حفـظ حاکمیـت  منافـع  راسـتای  در  تروریسـتی 

بـا  امنیتـی  مـدون  اسـرتاتژی  بـه  کشـور،  اسـتقالل  و 

»هرکـه  اصـل  بـا  فرسایشـی  ـ  تهاجمـی  ویژگی هـای 

بـا ماسـت، دوسـت مـا و هرکـه بـا مـا نیسـت، دشـمن 

دارد. جـدی  نیـاز  ماسـت«، 

آن چـه کشـور بـرای تدویـن چنیـن اسـرتاتژی  بـه آن نیاز 

سیاسـت های  تیزبینانـه ی  بررسـی  و  شـناخت  دارد، 

جهانی در مورد افغانسـتان؛ شـناخت دقیق از اسرتاتژی 

و اهـداف بازیگـران منطقـه ای و شـناخت جایگاه کشـور 

در  تـا  اسـت  بین املللـی  بازی هـای  و  تحـوالت  در 

روشـنایی آن بـا شناسـایی تهدیـداِت منافـع ملـی، ارایـه 

تعریـف مشـخص از دوسـت و دشـمن، گام هـای عملـی 

در راسـتای بیـرون رفـت از وضعیـت موجـود و ختم بیش 

از 40 سـال درگیـری برداشـته شـود.

نقدی بر اسرتاتژی امنیتی کشور

رسشـت  جدایی ناپذیـر  بخـش  سـتیزه جویی،  و  جنـگ 

هـر  در  زندگـی  مایحتـاج  بـرآوردن  راسـتای  در  آدمـی 

مرحلـه از تکامـل بـرشی بـوده و انسـان ها، در دوره هـای 

مختلـف تاریـخ، بـا توجـه بـه توانایی هـای دانشـوارانه و 

جهـت  در  را  متفاوتـی  اسـرتاتژی های  فناورانه شـان، 

زده انـد. بیشـرت، محـک  منابـع  بـه  دسـت یابی 

در عـرص کنونـی امـا ماهیت و مفهوم اسـرتاتژی امنیتی، 

بـا توجـه بـه تحوالتی که جهـان پس از پایـان جنگ رسد 

شـاهد آن بـوده، تغییـر کلـی کـرده اسـت؛ دیگـر جنـگ 

ملـی کشـورها  منافـع  تأمیـن  ابـزار  تنهـا  و لشکرکشـی 

بـا  اسـتخباراتی  سـازمان های  و  کشـورها  بـل  نیسـت، 

اسـتفاده از گزینه هـای اقتصـادی، سیاسـی، فرهنگـی، 

اجتامعـی و اسـتخدام مـزدوران داخلـی و فناوری هـای 

بـه  خطـر  را  کشـورها  ملـی  امنیـت  معـارص، می تواننـد 

اندازنـد.

 بـا این همـه هنوز نقش نظامیان و جاسوسـان در تدوین 

مضراب الدین نظری

منیتى  ا ی  تژ سترا ا نقش 
صلح مین  تأ ر  د مت  حکو
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دو سال است که در بازار علی آباد متکی حضور دارد. 

از  تن  دو  تاکنون حداقل  مقاومت  او جبهه  به گفته ی 

فرماندهان خود را که یکی از آن ها رمضان نام داشته،  

در جنگ با طالبان از دست داده است.

در  طالبان  اواخر  این  در  که  می گوید  یوسفی  آقای 

و  تالشی  را  باشندگان  خانه های  مرده«  »گاو  روستای 

بزرگان  از  یکی  تالشی،  جریان  در  و  می کند  بازرسی 

او  کشته اند.  خانواده اش  چشم  برابر  در  را  روستا  این 

می گوید که در حال حارض نیز، شامری از باشندگان 

روستای »شیربله« نزد طالبان گروگان است.

نزد  روستا  بزرگان  از  شامری  گروگان گیری،  از  پس 

طالبان می روند و خواستار رهایی گروگان ها می شوند. 

یکی از باشندگان روستای متکی که به دلیل امنیتی 

که  می گوید  شود،  ذکر  گزارش  در  نامش  نخواست 

مولوی کامران، قومندان طالبان در دشت قره باغ غزنی، 

مولوی مقیم، ولسوال نام نهاد طالبان برای جاغوری و 

مولوی امین از افراد برجسته ی گروه طالبان در غزنی، 

که  می گوید  آن ها  به  کرده،  لت وکوب  را  بزرگان  این 

مقاومت  نیروهای جبهه ی  گناه کارند؛ چون  گروگان ها 

در روستای شان حضور دارد.

به گفته ی منابع محلی، آن ها  این در حالی است که 

از جانب نیروهای جبهه مقاومت نیز در امان نیستند. 

به گفته ی منبع دیگری که منی خواهد نامی از او برده 

مردم  خانه ی  به  شب  نیمه های  در  نیروها،   این  شود،  

خوش مزه  غذاهای  که  می خواهند  آن ها  از  و  می روند 

برای شان آماده کنند. 

می دهند  انجام  را  کارهایی  نیروها  این  همین گونه 

نبود  به خاطر  اما  نیستند؛  راضی  آن   از  که مردم محل 

از هر گروه  ناگزیرند،  این مناطق،   نیروهای دولتی در 

نظامی اطاعت کنند.

طالبان با تحت کنرتل گرفنت مسیر قره باغ – جاغوری 

باشندگان  از  قرار گرفته،  این مسیر  در  که  مناطقی  و 

روستاها و کسانی که از این مسیر عبور و مرور می کنند، 

پول زور می گیرند. 

روزنامه ی  با  گفته هایش  از  بخشی  در  یوسفی  آقای 

صبح کابل، می گوید؛ طالبان با در اختیار گرفنت این 

مسیر و با ج گیری از مردم درآمدهای میلیونی دارند. او 

می گوید؛ با آن که بارها در این مورد با حکومت مرکزی 

زمینه  این  در  مرکزی  حکومت  اما  کرده؛  نگرانی  ابراز 

اقدامی نکرده است.

پولیس  فرماندهی  مطبوعاتی  دفرت  حال،  همین  در 

می کنند،  تالش  همواره  طالبان  که  می گوید  غزنی 

با  که  کنند  خود  تابع  را  متکی  روستای  باشندگان 

مقاومت نیروهای مقاومت مردمی روبه رو می شوند. این 

مردمی  مقاومت  نیروهای  که  می افزاید  دفرت هم چنان 

از  باشند،  داشته  نیاز  کمک  به  که  زمانی  متکی،  در 

و  کمک  جاغوری  ولسوالی  امنیتی  نیروهای  طرف 

اکامل می شود.

چند  حکومت  اعرتاض  این  به دنبال  بود.  جاغوری   –

این  اما  کرد؛  ایجاد  مسیر  این  در  را  امنیتی  پاسگاه 

پوسته ها پس از گذشت چند سال به  دالیل مختلفی،  

چون کمبود نیرو و شدت یافنت جنگ در این والیت، 

برداشته شد.

کامل  تسلط  در  قره باغ  دشت   مسیر  نه تنها  اکنون 

طالبان است؛ بلکه آن ها در امتداد این مسیر مناطق 

گفته ی  به  گرفته اند.  خود  ترصف  در  را  بیشرتی 

باشندگان متکی، از مناطق  ولسوالی قره باغ غزنی که 

در مسیر قره باغ – جاغوری قرار دارد، این منطقه  گاهی 

در اختیار طالبان است و گاهی هم در اختیار نیروهای 

جبهه ی مقاومت. 

به  گفته ی یکی از باشندگان این منطقه که منی خواهد 

نامی از او در گزارش برده شود، هر صبحگاه، گروهی 

شب  تا  را  محل  بگذارد،  پا  منطقه  این  به  زودتر  که 

نیروهای  که  است  حالی  در  این  می گیرد.  کنرتل  زیر 

این  در  اکنون  تا  گذشته  سال  رمضان  از  حکومتی 

مناطق حضور نداشته اند.

به گفته ی رشیف، باشنده  قریه متکی ولسوالی  قره باغ، 

پس از حمله طالبان در ماه عقرب سال 13۹7، گروهی 

به نام مقاومت قره باغ تشکیل شد. این گروه با آن که در 

قالب کدام نهاد دولتی فعالیت منی کند؛ اما بیشرت از 

به رس می برد.

در یکی از تلخ ترین حوادث چند سال پسین، در سال 

به  جاغوری  ولسوالی  باشندگان  از  تن  هفت   ،13۹4

به  داعش  گروه  سوی  از  ساله   ۹ کودک  یک  شمول 

گروگان گرفته شد و چندی بعد با گلوی بریده در زابل 

رها شدند. این در حالی است که شامری از منایندگان 

این کار دانستند. در  را مسئول  پارملان گروه طالبان 

ماه عقرب همین سال، باشندگان کابل در اعرتاض به 

یکی  انداختند.  راه  را  گسرتده ای  تظاهرات  کار،  این 

قره باغ  مسیر  امنیت  تأمین  معرتضان  خواسته های  از 

»از ماه مبارک رمضان پارسال تا حالی، به دلیل ناامنی 

آب خوش از گلوی ما پایین نرفته.« این را رشیف –نام 

قره باغ  ولسوالی  متکی  روستای  باشنده ی  مستعار- 

زندگی  آن  در  او  که  روستایی  می گوید.  غزنی  والیت 

که  گرفته  قرار  قره باغ-جاغوری،  راه  مسیر  در  می کند، 

می گوید  رشیف  دارد.  قرار  طالبان  تهدید  زیر  پیوسته 

که به سبب ناامنی ها و بی ثباتی وضعیت، در شش ماه 

به  ناچار  روستا  این  از  خانواده  به 200  نزدیک  اخیر، 

ترک خانه های شان شده است.

 – قره باغ  رسک  گرفنت  کنرتل  زیر  با  مسلح  طالبان 

نیز  دارد  قرار  مسیر  این  در  که  را  مناطقی  جاغوری، 

ناامن کرده اند.

رسک خاکی قره باغ–جاغوری، ولسوالی های جاغوری، 

قره باغ  ولسوالی  از  بخش هایی  و  اجرستان  مالستان، 

همین  به  می کند؛  وصل  والیت  این  مرکز  به   را  غزنی 

دلیل، این رسک همواره موردتوجه و تعرض طالبان قرار 

از دشت قره باغ  راه  این  ناامن  دارد. بیشرتِ بخش های 

در  یا  اخیر،  دهه ی  دو  در  مسیر  این  می گذرد.  غزنی 

بوده  ناامن  به شدت  یا  و  داشته  قرار  طالبان  کنرتل 

است.

هفته ی  دو  به  نزدیک  رشیف،  گفته های  اساس  به 

این  در  مقاومت«،  »جبهه ی  نیروهای  با  پیش، طالبان 

مسیر درگیر جنگ شدند و تقریباً 5 ساعت به درگیری 

شب  در  طالبان  درگیری،  این  به دنبال  پرداختند. 

هم جوار  -روستای  مرده«  »گاو  روستای  بر  را  عملیاتی 

محلی  بزرگان  از  یکی  و  می کنند  راه اندازی  متکی- 

می شود.  کشته  رضایی«  چمن  »مسرتی  به  معروف 

طالبان پس از کشنت او،  شامری از افراد را با خود به 

گروگان می گیرند.

به  نیز  حسن رضا یوسفی، وکیل شورای والیتی غزنی 

روزنامه ی صبح کابل می گوید که راه  مواصالتی قره باع 

این  در  طالبان  است؛  طالبان  کنرتل  در  جاغوری   –

گاو  و  نی قلعه  متکی،  روستاهای  در  گاه گاه  و  مسیر 

مرده گروگان گیری می کنند؛ در واقع آن ها از این کار 

به عنوان اهرم فشار بر مردم کار می گیرند.

این مناینده ی مردم در شورای والیتی غزنی می گوید؛ 

اگر امسال در غزنی برف سنگین می بارید، بدون شک، 

ولسوالی هایی که از مسیر قره باغ – جاغوری رفت وآمد 

می کنند، به قحطی دچار می شدند.

مسیر  این  در  که  مردمی  از  قره باغ-جاغوری  مسیر 

مردمی  است.  گرفته  قربانی  د ه ها  می کنند،  رفت  وآمد 

که از این مسیر می گذرند، به دلیل نبود خط هوایی، 

ناچارند از مناطقی بگذرند که از چند سال به این سو 

در کنرتل طالبان است.

دشت  عالوه  بر  طالبان  رشیف،  گفته های  اساس  به 

در  را  جاغوری   – قره باغ  راه  از  بیشرتی  مسیر  قره باغ، 

اختیار گرفته اند.

که  می گوید  جاغوری-  –ولسوال   باهر  عارف  محمد 

 – قره باغ  مسیر  طالبان  گروه  این سو  به  سال  سه   از 

باهر،  آقای  به  گفته ی   دارند.  کنرتل  در  را  جاغوری 

طالبان از متامی موترهایی که از این مسیر عبور کنند،  

در  او هم چنان می گوید که طالبان  اخاذی می کنند. 

برابر اجازه  ی رد شدن موترهای باربری از این مسیر، از 

هر موتر تا 50 هزار کلدار پاکستانی می ستانند.

آقای باهر می افزاید که به دلیل کنرتل طالبان بر مسیر 

قره باغ–جاغوری، بهای  خوراکی ها و غیر خوراکی ها در 

بازارهای جاغوری افزایش نگران کننده ای داشته است. 

موردنیاز  مواد  نرخ  رفنت  بلند  دلیل  به  او،  گفته ی  به 

رو به رو  مشکل  با  جاغوری  ولسوالی  باشندگان  روزانه 

شده اند.

وجود طالبان در این مسیر و نبود نیروهای ارتش باعث 

شده که ناامنی روستاهای اطراف این مسیر نیز ادامه 

پیدا کند.

غزنی،  والیت  امنیه ی  قومندانی  مطبوعاتی  دفرت 

می گوید که مسیر قره باغ–جاغوری از دو سال به این سو 

ملکی  افراد  اما  است؛  بسته  نظامی  وسایط  روی  به 

گاه گاهی  که  کنند  رفت وآمد  مسیر  این  از  می توانند 

طالبان مسلح به  بهانه های مختلفی برای شان مشکل 

ایجاد می کنند.

نظر به گزارش های رسانه ها، در دو ماه گذشته،  کم ازکم 

گروگان  طالبان  گروه  سوی  از  مسیر  این  در  نفر   30

گرفته شده و اکنون، این جاده ی خاکی و قریه های که 

در امتداد این مسیر قرار گرفته در وضعیت بد امنیتی 

گزارش

سرک خاکی قره باغ – جاغوری، ولسوالی های جاغوری، مالستان، اجرستان و بخش هایی از ولسوالی قره باغ غزنی را به  مرکز این 
والیت وصل می کیند؛ به همین دلیل، این سرک همواره موردتوجه و تعرض طالبان قرار دارد. بیشتِر بخش های ناامن این راه از 

دشت قره باغ غزنی می گذرد. این مسیر در دو دهه ی اخیر، یا در کینترل طالبان قرار داشته و یا به شدت ناامن بوده است.

؛ رد آ سنگ  و د ن  میا
مردم قره باغ – جاغوری از دست طالب و جبهه مقاومت به تنگ آمده  اند

از جنگجویان جبهه مقاومت

جنگجویان گروه طالبان

طاهر احمدی
گزارشگر

نظر به گزارش های رسانه ها، در دو 
ماه گذشته،  کم ازکم 30 نفر در این 

مسیر از سوی گروه طالبان گروگان 
گرفته شده و اکینون، این جاده ی 

خاکی و قریه های که در امتداد این 
مسیر قرار گرفته در وضعیت بد 

امنیتی به سر می برد.

به گفته ی منابع محلی، آن ها از 
جانب نیروهای جبهه مقاومت 
نیز در امان نیستند. به گفته ی 

منبع دیگری که نمی خواهد نامی 
از او برده شود،  این نیروها،  در 

نیمه های شب به خانه ی مردم 
می روند و از آن ها می خواهند 

که غذاهای خوش مزه برای شان 
آماده کینند. همین گونه این نیروها 
کارهایی را انجام می دهند که مردم 

محل از آن  راضی نیستند؛ اما 
به خاطر نبود نیروهای دولتی در 
این مناطق،  ناگزیرند، از هر گروه 

نظامی اطاعت کینند.
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کنګ ښارونو کورونه له منځه یويس او ویجاړ یې کړي 

، دا ځکه چې د دغې سیمې کورونه له خټو څخه جوړ 

دي او د دې مقاومت یې نه درلود چې د اوبو د څپو 

پر وړاندې ودریږي، په سیاليب کلونو کې د خوابګاه په 

سیمه کې سلګونه جریبه زمکه د سیالبونو په را وتلو 

زیامننه کېدله، د همدې ستونزې دحل لپاره ورته اووه 

کلن پالن جوړ شو ، موخه هم دا وه چې په لومړي ګام 

کې د اوبو مهارولو چارې تنظیم کړي او له اوبو څخه 

لوړه ګټه واخیستل يش.  دغه راز د دې سېند پر رس 

دوه  سرت کانالونه جوړ شول ، چې په وسیله یې اضافه 

اوبه د ګودزره جهیل ته ولویږي، د ښي او کیڼ کانالونو 

په جوړولو رسه  د کامل خان بند کې  دا ظرفیت پیدا 

شو چې 75 زره هکټاره زمکه خړوب کړي؛  او ترڅنګ 

یې د هېلمند سیند الندې پرتو زمکو خړوبولو ته هم 

زمینه برابره شوه. د سیالبونو د مخنیوي په موخه هغه 

تویدلې د شهید رسدار  ته  اوبه چې د ګودزره جهیل 

محمد داوود خان په اووه کلن پالن کې شاملې وې، 

چې د دغې   بند  یوه برخه یې د افضل خان لومړۍ 

حصه کې جوړه شوه، موخه دا وه چې یاد بند وکوالی 

يش د کامل خان له بند څخه ساتنه وکړي. 

موجودو   هکټاره  موخه:)11۹000(  دویمه  پروژې  د 

زمکو او د نیمروز والیت)55000( شاړو زمکو خړوبول 

په ګوته شوي دي، او په پالن کې ول چې 210000 

هکټاره زمکه نوره هم له دغې بند څخه خړوب کړي. 

د برښنا تولید

رسبېره پر دې د افضل خان په سیمه کې  د برښنا د 

تولید کار خونه په یو ساعت کې د ۹ میګاواټ برښنا د 

تولید ظرفیت لري، د دې تولید خونې په جوړېدلو رسه 

لپاره د تصدۍ  او صنعت  د زرنج ښار کې د تخنیک 

بنسټ کېښودل شو، د یادولو وړ ده چې  له څو کلونو 

برښنا  واردايت  له  ایران  د  ښار  زرنج  د  خوا  دې  په  را 

څخه استفاده کوله. 

کې  برخه  لودیځه  او  ختیځه  په  بند  خان  کامل  د 

زمکی  زره  ګود  د  کانال  لودیځ  لري.  کانالونه  دوه 

قلعه  کن(  زور  او  )زرکن  کانال  ختیځ  او  خړوبوي 

چغانسور  د  سیمې،  امیران  ښار،  غلغلې  د  فتح،  یې 

برخې  ختیځې  ولسوالۍ  کنګ  د  او  برخې  لویدیځې 

خړوبوي. دا کانال له شامل ختیځ لورې د فراه والیت 

د الش جوین پورې غځیدلی دی، چې له دې کار رسه 

د الش جوین ولسوالۍ ټولې کرنیزې  زمکې خړوبوي، 

او د هغو کانالونو اوبه چې ګود زره رسه یو ځای کېږي 

د چاپېریال د ښېرازۍ او کبانو روزنې لپاره د استفادې 

وړ دی. 

د  چارې  جوړیدلو  فاز  لومړي  د  بند  خان  کامل  د 

افغانستان لومړين جمهور رییس  شهید رسدار محمد 

داوود خان په وخت کې پیل شوې، خو د کورنیو جګړو 

په 2011  فاز چارې  دویم  نه شوې.  بشپړې  کبله  له 

کال کې پیل او شپږ کاله وخت یې ونیو. او درېم فاز 

کې د توربینونو نصب، د برښنا تولید لپاره سرته زیرمه 

لپاره ځانګړې شوه، د 2017 کال  کانالونو  اوبو  د  او 

د اپریل میاشتې کې پیل شو. د خوښۍ خرب خو دا 

دی چې د کامل خان بند ودانېزې چارې په 13۹۹ 

ملریز کال د افغانستان ولسمرش  ډاکټر محمد ارشف 

وسپارل  ته  اخیستنې  او ګټې  بشپړې  دوره کې  غني 

شو، چې د ایران هېواد له ګڼو مخالفتونو رسه مخ شو. 

لېکوال: نصیراحمد ابراهېم خېل

د نړۍ د نظر خاوندان وایي:  له دې وروسته به جګړه 

رس  پر  اوبو  د  بلکې  نه؛  پررس  نفتو  د  ترمنځ  ملتونو  د 

وي، د افغانستان له سیندونو څخه هر کال په سلګو 

نه میلیارډه مرت مکعب اوبه  په وړیا توګه نورو هېوادونو 

د  هېواد  خپل  د  موږ  یې  باید  چې  هغه  بهیږي،  ته 

و کړو، کله  استفاده  ترې  لپاره  او ښېرازۍ  سمسورتیا 

چې افغانستان غواړي له خپلو  طبیعي رسچېنو )اوبو( 

وکړي،  استفاده  ګټه  په  وګړو  او  هېواد  خپل  د  څخه 

ځېنې ګاونډي هېوادونه بیا د ستونزو د جوړولو او  د 

افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابولو هڅې کوي. 

کامل خان بند د هېلمند پر رود  د اوبو څپانده کېدو 

لپاره یو سرت بند دی چې د نیمروز والیت د چهاربرجک 

ولسوالۍ  د زرنج له ښار څخه د ۹5 کیلومرتو په واټن 

په  تابیا  د جوړیدو  بند  د کامل خان  پروت دی.  کې 

1352 ملریز کال د شهېد رسدار محمد داوود خان  د 

جمهوریت په دوره کې ونېول شوه، او ویل کېږي چې 

شهید رس دار محمد داوود خان په خپله له  دې بند 

او  لېدنې وروسته عميل چاري  څخه لیدنه کړې وه، 

وروسته  څخه  کودتاه  ثور   1357 د  خو  شوې،   پیل 

یې کار بند شو او د کورنیو جګړو پرمهال ددې بند په 

میلونونو ډالرو په قیمت ماشینونه او وسایل لوټ شول.  

 1385 په  وروسته  څخه  جوړیدو  له  حکومت  نوي  د 

بیا پیل شوې، چې  بند د جوړیدو چارې  کال کې د 

د ایران هېواد له مخالفتونو رسه مخ دي او پر دې بند 

د ډیری بریدونو پړه پر ایران اچول کېږي. 

یادونه: د ظاهر شاه له حکومت وروسته په افغانستان 

افغانستان  د  شفیق  موسی  محمد  شهید  کې، 

ایراين  له خپل  کال کې  په 1351 ملریز  صدراعظم 

سیال امیر عباس هویدا رسه د هېلمند پر اوبو یو تړون 

السلیک کړ؛ چې په یاد سند کې ایران ته په هره ثانیه 

کې 26 مرت مکعب اوبه ورکول شوې دي.  

په  شفیق  موسی  محمد  شهید  چې  ده  وړ  یادونې  د 

1351 کال کې د افغانستان صدراعظم و، په 1350 

ملریز کال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر؛ او له 

هغه وړاندې د مرص په قاهره کې د افغانستان سفیر و.

که څه هم ډېری په دې نظر دي چې دیاد بند چارې 

خو  وې،  شوې  پیل  کې   کلونو   1347 او   1345 په 

استاد اعظم سیستانی د بند د جوړیدو د تاریخ په اړه 

وایي: ټول پوهېږئ چې په 1345 کال کې د هېلمند 

اوبو پر رس د افغانستان او ایران ترمنځ کومه معاهده 

د  سیالبونو  هېلمند  د  چې  دا  شوې.  السلیک  ده  نه 

له پسې  پر  له منځه وړل،  نیمروز د خلکو محصوالت 

غوښتنه یې دا وه چې دغه سیالبونه مهار يش. د ظاهر 

په الس کې  شاه  حکومت؛ چې هغه مهال یې واک 

نور  وال،  مېوند  یوسف خان،  ډاکټر محمد  د  درلود،  

لوړپوړی  یو  په ګډون  او ډاکټر ظاهر  اعتامدي  احمد 

وکړي  سفر  ته  والیت  نیمروز  چې  کړ،  تشکیل  پالوی 

او د خلکو ستونزې له نږدې څخه واوري، د پالوي له 

ورتګ رسه  هیچا دا جرأت نه درلود چې د هېلمند د 

اوبو له امله د رامنځته شویو ویجاړیو یا د بند د جوړولو 

په اړه څه ووایي!!! 

 1۹76 په  رسآم  چارې  جوړیدلو  بند  خان  کامل  د 

وات  الکرتو  او  واپیکا  ایکو،هندي  امریکایي  یوې  د 

سویيس رشکتونو په ملتیا پیل شوې. او په دویم ګام 

کې یې د ودانۍ ساختامن، ماشین االت او تخنیکي 

وسایل وپیرل شول، همدا راز یاد بند له امنیتي اړخه 

په  او  پیل  کې   1۹76 په  کار  پروژې  د  شو.  سمبال 

1۹83 کې پای ته ورسیدې هغه قرار داد چې  د اوبو 

او انرژي وزارت او د واپیکا رشکت ترمنځ السلیک شوی 

و له مخې یې   د پروژې  لومړۍ او دویم پړاو چارې 

پای ته ورسیدې. 

داسې انګیرل کېده چې د بند د دریم پړاو چارې په 

1۹80 زېږدیز  کال کې پیل يش، ولې د افغانستان 

د سیايس وضعیت له بدلیدو یعنې د جګړو له پیلېدو 

له  امریکا  د  کې  کال   1۹78 په  امله  له  امنیو  نا  او 

کې  کال   1۹7۹ پر  او  کم  مالتړ  مايل  پروژې  د  خوا 

مرستې بندې شوې. له دې رسه د سویس رشکت په 

افغانستان  او  1۹7۹  کال کې خپلې چارې ودرولې 

ټپه  په  پروژې چارې  د  له دې رسه  پرېښود، چې  یې 

تر  ودریدې. د یادې پروژې ودانیزې چارې د روسانو 

تیري د مخه 30 سلنه پر مخ تللې وې.

د کامل خان بند  جوړیدلو موخې: د هغې سیمې د 

شاړو زمکو خړوبول،  د برښنایي اسانتیاوو برابرول، د 

اوبو مهارول، د 1700 مرت پراخ والی او 12 مرتو ارتفاع 

په درلودلو رسه ودان شو. ډېرې کرنیزې زمکې  د اوبو 

څپانده کېدو په وخت کې زیامننې او بل لور ته د دې 

المل کېدلې چې د هېلمند سیند غاړې، کيل د زرنج، 

د ظاهر شاه له حکومت 

وروسته په افغانستان کې، 

شهید محمد موسی شفیق 

د افغانستان صدراعظم په 

۱۳۵۱ ملریز کال کې له خپل 

ایراين سیال امیر عباس 

هویدا رسه د هېلمند پر اوبو 

یو تړون السلیک کړ؛ چې په 

یاد سند کې ایران ته په هره 

ثانیه کې ۲۶ مرت مکعب اوبه 

ورکول شوې دي.  

د کامل خان بند تاریخي مخېنه

آیـا بیشـرت از دو جنسـیت وجـود دارد؟ بـرای تعـدادی از مـا 

ایـن پرسـش بی مفهـوم بـه نظـر میرسـد. چـون از کودکـی بـا 

ایـن بـاور بـزرگ شـده ایم کـه فقـط دو نـوع جنیسـت -زن و 

مـرد- در دنیـا اسـت. زن و مـرد فرزندانـی بـه دنیـا می آورنـد 

کـه نسـل بعـدی را شـکل می دهـد و تولیدمثـل سـبب بقـای 

می شـود. بعـدی  نسـل های  هم سـان 

 آیـا به همیـن سـادگی تیـوری ذهنـی مـا پذیرفتنـی اسـت؟ 

در چنـد دهـه ی گذشـته دیده شـده کـه در کنـار تفاوت های 

شـکل گیری  در  نیـز  فرهنگـی  برداشـت های  بیولوژیـک، 

هویـت جنسـیتی مـا نقـش دارد. بـر ایـن اسـاس تنهـا تربیت 

و ژن تعییـن کننـده نیسـت؛ بلکـه فرهنـگ نیـز شـکل دهنده 

نقـش جنسـیتی مـا در اجتـامع اسـت. این کـه مـا خـود را زن 

یـا مـرد تصـور می کنیـم در کنار دالیـل دیگر از نظـر فرهنگی 

نیـز شـکل می گیـرد.

جنسـت  بـا  نسـبت  درونـی اش  احسـاس  شـخصی  وقتـی   

نسـبت  او  بـه  تولـد  بـدو  از  کـه  جنسـیتی  یـا  و  بیولوژیکـی 

داده شـده هم خوانـی نداشـته باشـد، بنـام ترانس جنـدر یـاد 

می شـود.

تعیین کننـده  بیولوژیـک  فقـط جنسـیت  اوقـات  گاهـی  امـا 

نیسـت. افـرادی هسـتند کـه خودشـان را نـه زن و نـه هم مرد 

می داننـد و یـا منی خواهنـد هویـت جنسیتی شـان را مـرد یـا 

زن تعریـف کننـد، ایـن افراد میان جنسـی نامیده می شـوند.

درک هـای  ممکـن  جنس هـا  سـایر  مثـل  میان جنسـی ها   

ممکـن  باشـند.  داشـته  جنسیتی شـان  هویـت  از  مختلفـی 

خودشـان را مـرد یـا زن بداننـد یـا هـم هیچ کـدام را انتخـاب 

نکننـد.

در سـال های اخیـر حقـوق میـان جنس هـا در کنـار حقـوق 

سـایر هم جنس گرایـان، در بسـیاری از کشـورها بـه رسـمیت 

 2018 سـال  در  آملـان  جملـه  از  اسـت؛  شـده  شـناخته 

بـر  کـه  کـرد  وارد  کشـور  ایـن  مدنـی  قانـون  در  را  تغییـری 

در  را  جنسیت شـان  می تواننـد  میان جنسـی ها  آن  اسـاس 

گواهی نامه هـا یـا مـدارک رسـمی بـه نـام جنـس سـوم و یا نه 

مـرد و نـه زن قیـد کننـد.

 رشد بیولوژیک

 امـروزه می دانیـم کـه کروموزوم هـای »ایکس. ایکس. وایکس.

تعریـف  را  جنسـی  اندام هـای  خارجـی  شـکل  نـه  وای« 

بـه  نسـبت  شـخص  درونـی  احسـاس  هـم  نـه  می کننـد، 

جنسـیتش را، بلکـه ژن هـا و هورمون هـا نقـش مرکـزی را در 

رشـد اندام هـا بـازی می کنند. ژن ها رشـد اندام های جنسـی 

را کنـرتل می کننـد و باعـث می شـوند کـه غده هـا بـه بیضـه و 

تخـم دان تبدیـل شـود و گاهـی در رونـد معمـول ایـن سـطح 

می دهـد. رخ  انحـراف 

نقش هورمون ها

 طبـق دانـش فعلـی؛ هورمون هـا نقـش مهمـی در رشـد اندام 

جنسـی بـازی می کنـد. در این جـا دو نـوع هورمـون ایجـاد 

هورمـون  انتی  مولریـن.  هورمـون  و  تستوسـرتون  می شـود: 

انتی مولریـن در بافت هـای بیضـه تولیـد شـده و سـبب رشـد 

اندام هـای جنسـی مردانـه می شـود و مانع رشـد انـدام زنانه. 

اگـر کـودک ژن ایکـس وای داشـته باشـد؛ امـا مقـدار کافـی 

وجـود  زنانـه  انـدام  جلوگیـری  بـرای  انتی مولـری  هورمـون 

نداشـته باشـد ممکن اندام های هر دو جنس تشـکیل شـود.

همین گونـه وقتـی جنیـن مـا دارای کروموزوم هـای ایکـس و 

وای اسـت؛ امـا اگـر هورمون تستوسـرتون به مقـدار کافی در 

دسـرتس نباشـد و دسـتگاه تناسـلی که در مرحله جنینی در 

هـر دو جنـس بـه شـکل یک سـان بـه نظـر می رسـد بـه آلـت 

تناسـلی مـرد تبدیـل منی شـود شـکل میانی به وجـود می آید 

کـه مطابـق ظاهـر مرد و زن نیسـت.

رشـد جنسـی می تواند بسـیار متنوع باشـد، چرا که بسـیاری 

می کننـد.  کار  باهـم  مختلـف  هورمون هـای  و  ژن هـا  از 

به وضـوح  اوقـات  گاهـی  خارجـی  جنسـی  خصوصیـات 

می توانـد زن و مـرد بـه نظـر برسـد، اگرچـه غده های جنسـی 

بـه طـرز متفاوتی رشـد کرده اسـت. رشـد جنسـی بیولوژیکی 

بسـیار چندوجهـی اسـت. به عنـوان مثـال؛ مشـخص نیسـت 

کـه تنـوع هورمونـی چـه تأثیـری بـر هویـت جنسـیتی دارد.

را  خـود  شـده،  توصیـف  ویژگی هـای  بـا  افـراد  از  برخـی   

کـه  حالـی  در  می کننـد؛  توصیـف  میان جنـس  به عنـوان 

زن  یـا  مـرد  »ترانس جنـدر«،  را  خـود  به وضـوح  دیگـران 

. ننـد ا می د

مقوله هـای زن و مـرد چارچوبـی را تشـکیل می دهـد کـه در 

آن ابـراز تنـوع جنسـی - ژنتیکـی، آناتومیکـی و هورمونـی و 

هم چنیـن روان شـناختی و اجتامعـی امکان پذیـر اسـت. بـا 

ایـن حـال، ایـن یـک اختالل نیسـت و بایـد آن هـا را به عنوان 

طیـف طبیعـی رشـد جنسـیتی درک کـرد.

جنسیت  و  د ز  ا بیشتر 
رد ا د د  جو و

نویسنده: پروفسور داکیتر اوالف هیروت
برگردان: حمیرا عدیل دانشجوی روان شناسی

برگردان
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را ترک  افغانستان  ایجاد کرده که بدون در نظرداشت رشایط، 

کند.

گروه طالبان در سال 1۹۹6 هرات را ترصف کرد. در حالی که 

وارد  نشین  پشتون  غیر  ساحات  به  بود  کرده  تعهد  گروه  این 

آوردند و حرفی  را به ترصف خود در  منی شوند. پس ازآن کابل 

برای گفنت باقی نگذاشتند.

اقتدارگرایی دینی  به  و  دارند  افراطی  و  بسته    طالبان دیدگاه 

خود تأکید می ورزند. این دیدگاه در میان مردم طرفدار ندارد 

و این هراس و وحشت را افزایش داده است. در رویکرد جدید 

حمالت  روی  بیشرت  اهداف شان  آوردن  دست  به  برای  طالبان 

تأکید وجود دارد تا اشرتاک کردن در انتخابات.

چگونگی محافظت از حقوق آن ها به عنوان مالک.

نقش سواد حقوقی در روابط مالکیت

اندازه و اثربخشی کار، جهت ارتقای آگاهی حقوقی و فرهنگی 

مردم، به ویژه سواد حقوقی در رابطه به امالک، روزبه روز در حال 

افزایش است.

بین  اختالفات  ایجاد  باعث  می تواند  مالکیت  حقوق  کارهای 

بازیگران این روند شود؛ زیرا به طور عموم با تضاد منافع مرتبط 

است. در رابطه ی حامیت از حقوق رشکت کنندگان صادق و با 

وجدان در روابط مالکیت عمدتاً با توجه به دلیل پایبندی جدی 

آن ها به معیارهای قانونی، حاکم بر این روند است.

ما  زندگی  در  افراد  بین  اساسی  نقش  مالکیت  روابط  واقع،  در 

دارد و چنین روابطی البته هر روز به یک شکل و یا شکل دیگر 

با کسی روبه رو می شود. بدیهی است که گاهی هنگام رشکت در 

چنین روابطی سوءتفاهم، اختالف و درگیری های مختلفی بین 

رشکت کنندگان به وجود می آید.

اگر به دالیل این اختالفات توجه کنیم این موارد درشت، بیشرت 

آشنا  امالک  به  مربوط  قوانین  با  کامالً  طرفین  است:  نظر  مد 

نیستند؛ دیدگاه های متفاوت نسبت به انجام تعهدات قراردادی؛ 

طرفین حقوق و تعهدات خود را به موجب قانون یا قرارداد به طور 

کامل درک منی کنند.

یا  افراد  به خصوص  است،  پیچیده  نسبتاً  روند  این که  به خاطر 

اجاره،  فروش،  خصوصی سازی،  زمینه ی  در  حقوقی  اشخاص 

هدیه، وصیت نامه، گرو، توزیع یا تفکیک امالک مشرتک بیشرت 

مرتکب اشتباه می شوند.

در  را  الزم  اقدامات  و  خاص  روش های  هم چنان  مربوطه  قانون 

راهربد جو بایدن برای افغانستان نشستی است که منی تواند در 

راستای حل مشکالت در افغانستان ممد واقع شود.

به گونه ی مثال این کار منی تواند چالش افغانستان و پاکستان 

را حل کند. در حالی که راهکارهای زیادی وجود دارد که بایدن 

می تواند توسط آن باالی اسالم آباد فشار وارد کند.

کشورهای همسایه افغانستان دل چسپی ای برای گفت وگوهای 

داخلی افغانستان نشان منی دهند و برنامه خاصی برای پایان 

با  زمانی که طالبان  تا  ندارند.  افغانستان  به سیاه بختی  دادن 

هیئت دولت افغانستان روی یک میز برای حل مشکالت با متام 

قرش سیاسی این کشور ننشینند و چالش های قومی حل نشود، 

هیچ صلحی وجود نخواهد داشت.

روند گفت وگوهای صلح افغانستان آغاز شده است. این مربوط 

آملان،  قطر،  مربوط  و  است  افغانستان  صلح  داخلی  روند  به 

روسیه و یا ایاالت متحده ی امریکا نیست؛ نه این که با ماشینی 

زنان،  بیعت  زمینه ی  صلح،  مذاکرات  دادن  رسعت  و  کردن 

اقلیت های قومی و جوانان را با طالبان فراهم سازیم و نه این که 

و  افغانستان  دولت  اختالفات  روی  بحث  به  کنفرانس  یک  در 

طالبان اشاره نکنیم.

رهرب  که  است  اسالمی  امارت  ایجاد  طالبان،  رویکرد  اولین 

حکومت بدون انتخابات، گزینش می شود. در حالی که بیشرت 

مردم افغانستان برای حفظ نظام جمهوری تأکید دارند که رهرب 

برای مردم پاسخگو  تا  انتخابات گزینش شود  به اساس  کشور 

باشد.

در این نشست، نظام جمهوری قابل بحث است و دیدگاه های 

این است که  دارد. یک بحث مهم  آن وجود  مورد  در  متفاوتی 

دادند  نشان  متایل  حالی  در  صلح  گفت وگوهای  به  طالبان 

که برنده شدن از راه نظامی حتا از نظر متحدان خارجی شان 

قابل پذیرش نیست.

اداره ی جدید و مناینده ی جدید؟

مایک پمپئو وزیر خارجه  پیشین امریکا به دلیل شناخت دیرینه  

این  به عنوان مناینده ی خاص  را  او  از اصلیت زملی خلیل زاد، 

کشور در امور مصالحه افغانستان گامشت؛ اما این کار او نتیجه 

مثبتی نداشته است.

این است که خلیل زاد یک شخصیت بحث برانگیز در  حقیقت 

افغانستان  دولت  برای  قابل اعتامد  چندان  و  است  افغانستان 

نیست. اقشار غیر پشتون و کشورهای همسایه، او را به داشنت 

برنامه ی شخصی متهم می کنند.

با  خود  روابط  در  تازه  رویکرد  یک  بخواهد  بایدن  جو  اگر 

افغانستان ایجاد کند، نیاز دارد تا شخصیت تازه و قابل اعتامدی 

را در این جایگاه بگامرد تا نقش قابل اعتامدی را بازی کند.

اگر اهداف امریکا به دست بیاید، بهرتین راه حل، خارج شدن از 

افغانستان بدون قطع رابطه با این کشور است.

از  رسیدگی به درخواست های دادگاه ها در رابطه به این دسته 

اختالفات پیش بینی کرده که اگر طرفین به اندازه کافی آگاهی 

نداشته باشند، ممکن است در محافظت از حقوق مالکیت آن ها 

در دادگاه با مشکالت خاصی روبه رو شوند.

با این وجود، علی رغم پیچیدگی این روش ها، مسئولیت به عهده 

خود رشکت کنندگان است تا در مورد روند کاری و الزامات قانونی 

مطلع بوده و مطابق آن رفتار کنند.

اقداماتی جهت اختتام به متلک زمین برای نیازهای عمومی 

بدون تصمیم دادگاه و جربان خسارت عادالنه، کامل و رسیع

عالوه بر این، هامن طور که قبالً ذکر شد به منظور بهبود روابط 

امالک، تقویت بیشرت نظم در انجام قرارداد، در حال حارض برخی 

ایزاد  یا باالی قانون موجود تعدیل و  قوانین در حال تصویب و 

صورت می گیرد.

تخریب  نیز  و  عمومی  نیازهای  برای  زمین  متلک  حال،  این  با 

تسهیالت واقع در زمین مصادره شده، در بسیاری از کشورها از 

جمله ازبیکستان نیز به یک موضوع مهم تبدیل شده است. الزم 

به ذکر است که تنظیم ناکافی قانونی این موضوعات غالباً منجر 

به اعرتاض مردم می شود.

 دولت ازبیکستان قطع نامه ای در مورد روش خرید زمین و جربان 

خسارت صاحبان امالک و مستغالت واقع در زمین ترصف شده را 

در 16 نوامرب سال 201۹ به منظور از بین بردن این نوع مشکالت 

تصویب کرده است.

درنتیجه؛ روال جدیدی برای تنظیم این روند و اطمینان از جربان 

این  ایجاد شده است.  خسارت به صاحبان امالک و مستغالت 

آیین نامه از اول جنوری سال 2020 به اجرا درآمد و تعدادی از 

مسایل مربوط به متلک زمین را برای نیازهای عمومی تنظیم شده 

است.

قانون گذاری  در سطح  هنوز هم  یاد شده  مسایل  این حال،  با 

برای تقویت حقوق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در حال 

درگیری زمین برای نیازهای عمومی در ازبیکستان باید موردتوجه 

جمهوری  عدلیه  وزارت  واقعیت ها،  این  به  توجه  با  گیرد.  قرار 

ازبیکستان رشوع به کار کرده تا پیش نویس قانون ازبیکستان را 

برای تقویت تنظیم مقررات مربوط به متلک زمین برای نیازهای 

عمومی که نیاز به پرداخت خسارت عادالنه، کامل و رسیع دارد، 

آغاز مناید.

هدف اصلی این پیش نویس، قانون تعیین دقیق پرداخت خسارت 

عادالنه، کامل و رسیع برای متلک زمین برای نیازهای عمومی 

یا استفاده کننده  به عنوان مالک  به اشخاص حقیقی و حقوقی 

دایمی یا موقت این زمین است. 

درنتیجه؛ پس از تصویب آن انتظار می  رود که متام پروسیجرهای 

کاری این حوزه با یک قانون واحد تنظیم شود تا در این عرصه 

برای جلوگیری از درگیری و حل مؤثر اختالفات، تقویت حامیت 

از حقوق و منافع مرشوع صاحبان زمین طراحی شود.

بگوییم حقوق  اگر  نیست  اغراق  که  فکر می کنیم  ما  پایان،  در 

مالکیت در قلمرو ازبیکستان قرن ها است که شکل گرفته و امروز 

به یک ارزش اساسی تبدیل شده است. ب این دلیل که متامی 

دموکراتیک  اصالحات  و  بوده  اساسی  اجراآت  حال  در  کارها 

از  اطمینان  برش،  حقوق  از  حامیت  افزایش  به منظور  عمدتاً 

اجتناب ناپذیری مالکیت خصوصی، به طور خالصه، برای ایجاد 

رفاه حاکمیت قانون در کشور بر اساس اصول دموکراتیک به پیش 

می رود.
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کودکان به مکتب می رفتند؛ زنان نیز در همه جا حضور داشتند.

وسعت  جاده ها  و  بود  توسعه  به  رو  ساخت وساز  چرخه ی 

افغانستان  از جوانان و نوجوانان  از 50 درصد  می یافت. بیش 

رویکردهای  از  آنان  یافته اند؛  تولد  طالبان  سقوط  از  پس 

دست  روی  را  اصالحات  پیشنهاد  و  دارند  انتقاد  حکومت شان 

گرفته اند. با وجود این آن ها منی خواهند دوباره از صفر رشوع 

و  متجاوزان  گورستان  افغانستان  دارند  ادعا  که  کنند. کسانی 

تا  تبدیل کنند  به حقیقت  را  روایت  این  باید  امپراتوران است، 

امنیت افغانستان تأمین شود.

خلیل زاد و دیپلومات ها به طالبان باور دارند، در حالی که این 

طوری  واشنگنت  در  را  فضا  وضعیت  این  است.  عجیب وغریب 

سال های 2017-2021 اولویت بندی شده که تقویت تضمین ها 

را برای حقوق شهروندان به مالکیت خصوصی به عنوان یکی از 

مهم ترین وظایف مشخص می سازد.

عالوه بر این، اخیراً اقدامات قانونی جدیدی برای تقویت حامیت 

جمله  از  است؛  شده  تصویب  ازبیکستان  در  مالکیت  حقوق  از 

رییس جمهوری   2018 جوالی   27 مورخ   54۹0 شامره  فرمان 

سیستم  بیشرت  بهبود  برای  الزم  اقدامات  مورد  »در  ازبیکستان 

حامیت از حقوق و منافع قانونی اشخاص تاجر«، قطع نامه شامره 

در  ازبیکستان  رییس جمهوری   201۹ آگست   3 مورخ   54۹1

بی قید و رشط  تضمین  از  اطمینان  برای  اضافی  »اقدامات  مورد 

فرمان شامره  هم چنان  و  مشاغل«  و  مالکیت شهروندان  حقوق 

»تضمین  مورد  در  وزیران  کابینه  نوامرب 201۹  مورخ 16   ۹11

حقوق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و بهبود روش برداشت 

و جربان قطعات زمین« است.

مورد  در  ازبیکستان  جمهوری  جدید  قانون  این،  بر  عالوه 

»اصالحات و تعدیالت در برخی از مصوبات جمهوری ازبیکستان 

در رابطه به تقویت بیشرت تضمین حقوق مالکیت و منافع مرشوع« 

به تاریخ 23 دسامرب سال 2020 تصویب شد.

 این قانون، اصالحات مربوطه را در قوانین جمهوری ازبیکستان 

خصوصی سازی«،  و  سازی  »ملی  مورد  در  است.  کرده  ایجاد 

»حکومت محلی«، »حفاظت از مالکیت خصوصی و ضامنت های 

حقوق مالکیت« و کد زمین که برای اطمینان از حامیت از حقوق 

مالکیت خصوصی طراحی شده  است.

هدف اصلی این اقدامات، اطمینان از ضامنتی است که حقوق 

هم چنان  و  زمینه  این  در  قانونی  چارچوب  بهبود  و  مالکیت 

مورد  در  شهروندان  قانونی  آگاهی  و  توانایی  ایجاد  به منظور 

اداره ی بایدن در نظر دارد تا نشست تازه ای را برای ایجاد یک 

دولت  و  طالبان  میان  افغانستان  آینده  برای  سیاسی،  راه حل 

افغانستان برگزار کند.

کنونی  نظام  که  است   2001 بن  نشست  مانند  نشست  این 

این است که  این نشست  تفاوت  اما  نهاد،  بنیان  را  افغانستان 

در  منطقه ای  کشورهای  دیپلومات های  و  طالبان  مناینده های 

آن اشرتاک می کنند.

خلیل زاد،  زملی  و  بایدن  اداره ی  که  تالش هایی  دارد  احتامل 

فعلی  حکومت  دستگاه  مخالفت  با  گرفته اند  دست  روی 

اما راهربد  افغانستان در روند گفت وگوهای صلح مواجه شود؛ 

این نشست اگر بن دوم باشد، یک تفکر اشتباه است.

این ساده است که حکومت فعلی را نقد کنید، توسعه  در این 

است.  زیاد  نهایت  فساد  و  پیش  می رود  بطی  بسیار  حکومت 

روند  که  دارند  جدی  نگرانی  امنیتی  نیروهای  و  دیپلومات ها 

ایجاد  تغییری  منی تواند  دارد،  که  آهسته ای  سیر  با  مذاکرات 

کند.

من اولین  بار در سال 1۹۹7 به افغانستان رفتم و با دانشجویان 

آن  در  که  بود  دانشگاهی  تنها  این  کردم.  دیدار  بلخ  دانشگاه 

آن  در  را  آموخنت  اجازه  زنان  و  نبود  تسلط طالبان  تحت  زمان 

داشتند.

مزار  شهر  در  من  بود.  کار  پایان  به  نزدیک  وضعیت  این 

کشنت  با  و  کردند  حمله  شهر  این  به  طالبان  که  بودم  رشیف 

دیپلومات های ایرانی، برای من زمینه عبور از مرز ازبیکستان به 

این کشور فراهم بود.

سه سال بعد من از پشاور پاکستان به ساحات تحت قلمرو امارت 

طالبان – افغانستان رفتم؛ کابل و مسیر جاده های کندهار، در 

آن زمان به یک مکان دل تنگ مبدل شده بود. در کابل و غزنی 

مردم می گفتند که ما در 1۹۹6 از طالبان استقبال کردیم که 

امنیت را تأمین کنند، اما در 2000 آنان زمانی که حتا سقوط 

کردند، ترس و هراس همه جا حاکم بود.

بیشرت افراد طالبان از پاکستان بودند که با استفاده از فرصتی 

فعالیت های  کشور  این  در  بود،  شده  فراهم  برای شان  که 

خودرسانه ای داشتند. آن ها از طرف شب به بهانه ی جست وجوی 

پیدا  و  تالشی  هدف شان  اما  می شدند،  خانه ها  وارد  مخالفان 

کردن پول، ربودن زنان و استفاده جنسی از بچه ها بود.

پس از سقوط طالبان، من چندین مرتبه به کابل و هرات سفر 

داشتم، جاده ها پر از موتر بود. تجارت دوباره جان گرفته بود و 

از  حامیت  زمینه  در  مثبتی  اصالحات  پسین،  سال های  در 

حقوق مالکیت خصوصی در ازبیکستان صورت گرفته است. این 

تغییرات مثبت به منظور بهبود فضای رسمایه گذاری و تجارت بوده 

که درنتیجه ی آن جذب رسمایه گذاری در کشور افزایش می یابد.

در این زمینه، اگر به سیر تحول تاریخی توجه کنیم توسعه حقوق 

مالکیت در خاک ازبیکستان و ظهور این روابط سابقه طوالنی 

دارد.

 تکامل و شکل گیری حقوق مالکیت در قلمرو ازبیکستان 

ازبیکستان  در  مالکیت  حقوق  اشکال  نخستین  خاص،  به طور 

در کتاب مقدس آیین زردشت –اوستا- ذکر شده که مطابق آن 

حقوق مالکیت به سه نوع؛ امالک خصوصی، عمومی و دولتی 

قوانین  مالکیت طبق  اشکال  این  طبقه بندی شده است. متام 

تعیین شده توسط دولت محافظت می  شود.

 پس ازآن، توسعه بیشرت اشکال مالکیت با نفوذ اسالم در خاک 

ازبیکستان صورت گرفته است. قوانین مسلامنان به وضوح اشکال 

و  غیرمنقول  و  منقول  امالک  حقوقی  وضعیت  مالکیت،  حقوق 

حامیت از صاحبان امالک توسط دولت را تعریف کرده است.

روند کدگذاری ابتدایی حقوق مالکیت در قلمرو ازبیکستان در 

اشکال  منعکس کننده  عمدتاً  که  گرفت  صورت   1۹20 دهه ی 

مالکیت دولت بود. 

حقوق مالکیت در ازبیکستان مستقل 

حامیت  و  ازبیکستان  در  خصوصی  مالکیت  مصونیت ناپذیری 

اساسی جمهوری  قانون  در  از همه  نخست  از طرف کشور،  آن 

اصالحات  همه  اساسی  اهداف  است.  شده  ذکر  ازبیکستان 

شخصی،  آزادی های  و  حقوق  از  حامیت  استقاللیت،  زمان  از 

اجتامعی، اقتصادی و سیاسی مردم است. 

مطابق ماده 36 قانون اساسی جمهوری ازبیکستان که مبنای 

اصالحات  اجرای  برای  اخالقی  اساسات  و  اقتصادی  قانونی، 

دارا  را  مالکیت  داشنت  حق  کس  هر  که  می   کند  تأکید  است، 

آمده است که هر کس حق دفاع  است. هم چنان در ماده 44 

قانونی از حقوق و آزادی های خود را دارد. حق اعرتاض به هرگونه 

اقدام غیرقانونی ارگان های دولتی، مقامات و انجمن های عمومی 

نیز در همین ماده ذکر شده است.

و  مناسب  زندگی  داشنت  برای  به رسمیت شناخنت متایل  این 

معقول و لذت بردن از نتایج حاصله از توانایی های کاری به عنوان 

یک مالک محسوب می  شود. 

تصویب قانون مدنی جمهوری ازبیکستان و نیز قوانینی »در مورد 

مورد  »در  و   1۹۹0 سال  در  ازبیکستان«  جمهوری  در  مالکیت 

حامیت از مالکیت خصوصی و تضمین حقوق مالکیت« در سال 

مالکیت  از حقوق  تاریخی در تضمین و حامیت  نقشی   2012

داشته است. 

در واقع، ماده 166 قانون مدنی جمهوری ازبیکستان، مصونیت 

و محافظت قضایی از اموال را پیش بینی کرده است. ماده 1۹21 

قانون کیفری جمهوری ازبیکستان حامیت از مالکیت خصوصی 

در برابر تجاوز را به عنوان یکی از مهم ترین موارد تعریف کرده که 

تأییدی رصیح بر وجود یک مبنای حقوقی مستحکم برای حامیت 

از اموال در ازبیکستان گفته می  شود. 

افزایش حامیت از مالکیت خصوصی در ازبیکستان جدید

در اسرتاتژی توسعه ای ازبیکستان که توسط »شوکت میرضیایف«، 

برای  زمینه  پنج  شده،  تصویب  ازبیکستان  رییس جمهوری 

برگردان

ن  نستا فغا ا ر  د ن  ید با جو  هبرد  را
! ست ا ه  شتبا پرا

صى  خصو لکیت  ما ز  ا یت  حما
ید جد ن  بیکستا ز ا ر  د

سردار مانونوف-حقوق دان
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که  است  کرده  اعالم  کابل،  در  فرانسه  سفارت 

حبیبه  به  زنان،  برای  فرانسه  وی  سیمون  جایزه ی 

دولت  گفت وگوکننده ی  هیئت  عضو  رسابی، 

افغانستان اهدا می شود.

کابل،  در  فرانسه  جمهوری  سفیر  مارتینون،  دوید 

به مناسبت هشتم مارچ،  روز دوشنبه )18 حوت(، 

روز جهانی همبستگی زنان، در پیامی گفته است: 

»داکرت حبیبه رسابی، در بخش های تساوی حقوق 

فعالیت  افغانستان  در  دموکراسی  تحقق  و  زنان 

می کند؛ او امروز در خط مقدم گفت وگوهای صلح  

قرار دارد.«

ایوو  ژان-  سوی  از  امروز  جایزه،  این  او،  گفته ی  به 

لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه ی فرانسه به حببیه 

رسابی اهدا می شود.

آقای مارتینون افزود: »کسانی در افغانستان مخالف 

جامعه  در  زنان  رسیدن  قدرت  به  و  شدن  سهیم 

قرار  هدف  را  آنان  تروریستی  گروه های  و  استند 

می دهند. 

و  مدنی  فعاالن  خربنگار،  قاضی،  زنان  ترور  ما 

که  بدانند  باید  آنان  می کنیم.  نکوهش  را  پزشکان 

بدون حضور زنان منی توانند صلح را در افغانستان 

تامین کنند.«

سیمون وی، وکیل و سیاست مدار فرانسوی و مدافع 

حقوق زنان و مدافع آزادی حق سقط جنین بود. او 

در سال 1۹27 در شهر نیس فرانسه به دنیا آمد و 

هنگامی که فرانسه از سوی آملان اشغال شد، او در 

اردوگاه ها به کار اجباری گامشته شد.

دفاع از حق سقط جنین، یکی از اقدام های بزرگ 

فرانسه  دولت  سوی  از   1۹75 سال  در  که  بود  او 

قانونی شد.

می گوید  ریاست جمهوری،  اول  معاون  صالح،  امرالله 

غنی،  رییس جمهور  به  امریکا  خارجه ی  وزیر  نامه ی  که 

به منظور تحت فشار قرار دادن دولت، در  از مجراهایی 

اختیار رسانه ها قرار داده شده است.

مراسم  در  حوت(،   18( دوشنبه  روز  که  صالح  آقای 

مارشال  درگذشت  سالروز  هفتمین  از  گرامی داشت 

»رابطه ی  گفت:  می کرد،  صحبت  فهیم  محمدقسیم 

احرتام  و  منافع مشرتک  بر  امریکا،  و  با غرب  افغانستان 

متقابل استوار است و هنگامی که این درک به وجود بیاید 

که منافع اساسی و احرتام متقابل زیرپا گذاشته می شود، 

با مردم در میان خواهیم گذاشت.«

نظامی،  بخش های  در  افغانستان  دولت  او،  گفته ی  به 

نیز،  این  با وجود  اما  اقتصادی ضعیف است؛  و  سیاسی 

خواست  به  و  منی بینند  دیگران  از  کم تر  را  خود  مردم 

بیگانگان متکین منی کنند. او تاکید کرد که تحت هیچ 

رشایطی صلح آمرانه را منی پذیرد.

دولت  رهربی  هیئت  دیدار  به  اشاره  با  صالح،  آقای 

هیئت  با  روز  »دو  گفت:  خلیل زاد،  زملی  با  افغانستان 

امریکا صحبت مفصل داشتیم. روز اول درباره ی ترسیع 

گفت وگوها صحبت شد. در این دیدار، در باره ی خواست 

و  رای  حق  که  شد  تاکید  که  شد  بحث  مردم  اساسی 

انتخابات در افغانستان تحت هیچ رشایطی سلب شدنی 

نیست. فرض کنیم که در راس حکومت مشکالتی وجود 

دارد، اما اصل انتخاب زعیم توسط مردم غیرقابل معامله 

است.«

که  تا  شده  خواسته  افغانستان  دولت  از  که  افزود  او 

تصامیم سخت بگیرد و یکی از این تصمیم های سخت، 

در باره ی قانون اساسی است که دولت رس قانون اساسی 

پا منی گذارد. 

آقای صالح گفت: »اگر طالبان روی اصل انتخابات توافق 

کنند، روی زمان آن بحث می کنیم و هزاران ناظر را نیز 

برای نظارت از انتخابات بیاورند؛ اما هرگز به معامله ای بین 

20 نفر که انحالل نسخه ی قانون اساسی را بپیچد و حق 

رای مردم را بگیرد، تن نخواهیم داد.«

او تاکید کرد: »اگر این گونه لحظه ای آمد، من مثل امام 

حسین ایستاد می شوم که نه! باز آن وقت سینه ی چاک از 

مرمی پاکستانی و طالب رشف دارد به این که به رسنوشت 

قوم خود معامله کنم و بگویم حق رای نداری و از این بعد 

مدرسه حقانیه از تو امتحان می گیرد.«

خاطر  به  دارند  حق  امریکایی ها  که  گفت  صالح،  آقای 

ناتو  رسباز  هزار  چند  و  رسبازشان   2500 رسنوشت 

نشست برگزار کنند و 2500 راه را جست وجو کنند؛ اما 

دولت افغانستان هم حق دارد که رسنوشت 35 میلیون 

شهروندش را مطابق تقویم دیگران به معامله نگیرد.

معاون اول ریاست جمهوری، همچنان گفت که بدون حل 

مشکالت میان افغانستان و پاکستان، ممکن نیست که 

طالبان  و  افغانستان  دولت  میان  معنادار  گفت وگوهای 

کشاندن  برای  پاکستان  دولت  که  گفت  او  شود.  انجام 

در  برقراری صلح  و  میز گفت وگوها  پای  به  گروه طالبان 

افغانستان، هیچ فشاری را اعامل نکرده و تا اکنون این 

گروه در پاکستان آزادانه فعالیت دارد.

نامه ای  در  اخیرا  امریکا،  خارجه ی  وزیر  بلینکن،  آنتونی 

برای  راه  بهرتین  که  است  نوشته  رییس جمهور غنی،  به 

پیشربد منافع مشرتک امریکا و افغانستان، این است که 

متام  و  شود  متمرکز  صلح  روند  ترسیع  بر  تالش ها  متام 

طرف ها به تعهدات شان عمل کنند.

آقای بلینکن نوشته است که از زملی خلیل زاد، خواسته تا 

طرحی را برای ترسیع روند گفت وگوها و برقراری آتش بس 

با دولت افغانستان و طالبان رشیک کند.

در این نامه، در باره ی وخامت اوضاع در افغانستان پس 

از خروج کامل نیروهای امریکایی و خارجی هشدار داده 

شده است. وزیر خارجه ی امریکا، لحن منت این نامه را 

فوری توصیف کرده است.
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خبرونه

په رسنیو کې د ښځینه کارمندانو 
کچه ۱۸ سلنه ټیټه شوې

د افغان خربیاالنو د خوندیتوب کمیټې د روان کال په وروستیو شپږو میاشتو 

کې په رسنیو کې د ښځینه خربیاالنو او کارمندانو د کچې په ټیټېدو اندېښنه 

ښودلې ده.

د افغان خربیاالنو د خوندیتوب کمیټه وایي په رسنیو کې د ښځینه خربیاالنو 

او کارکوونکو د شمېرپه اړه د دوی ترالسه کړې موندنې ښیي چې د ۱۳۹۹ 

کال په وروستیو شپږو میاشتو کې په هېواد کې د ښځینه خربیاالنو او ښځینه 

کارمندانو په کچه کې ۱۸ سلنه کموالی راغلی دی.

د خربیاالنو د خوندیتوب کمیټه دا شمېرې» اندیښمنوونکې« بللې او وایي 

د خربیالۍ ناوړه وضعیت ښیي.

په روان کال کې د ښځینه خربیاالنو او رسنیو د کارمندانو وېره ځکه ډېره 

شوې چې د رسنیو څلور کارمندانې په مستقیم ډول په نښه او وژل شوې 

او  په کار  او رسنیو د کارمندانو  چې په هېواد کې یې د ښځینه خربیاالنو 

وضعیت ناوړه اغیز کړی دی.

د افغان خربیاالنو د خوندیتوب کمیټې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځ 

په مناسبت خپره کړې اعالمیه کې ویيل دا کمیټه د ټول هېواد په کچه د 

او  د خربیاالنو  اړه  په  وضعیت  د  کارکوونکو  د  رسینو  او  رسنیو، خربیاالنو 

رسنیو شمېرې راټولوي او په دې لړ کې دا ځل په دې شمېرو کې ۹۰ سلنه 

فعالو رسنیو ونډه اخیستې ده.

بیالبیلو  د  چې  ښیي  رسوې  وروستۍ  کمیټې  د  خوندیتوب  خربیاالنود  د   

الملونو له امله  له ۳۰۰ ډېرو د رسنیو ښځینه کارمندانو او خربیاالنو دندې 

له السه ورکړې دي.

د دغه خربیاالنو او رسنیو د کارمندانو د دندې له السه ورکولو الملونه امنیتي 

امله د  له  او ځانګړې ډول هديف وژنې، د کرونا ویروس خپرېدو  ګواښونه 

معاش کموالی او د رسنیو مايل ستونزې ښودل شوې، چې یا له دندې ګوښه 

شوې او یا یې استعفا کړې ده.

د خربیاالنو د خوندیتوب کمیټه وایي:» د ۱۳۹۹ کال د لومړیو شپږو میاشتو 

شمېرې  ښیي چې په ټول هیواد کې ۱۶۷۸ میرمنو د رسنیو په بیالبیلو برخو 

کې کار کاوه. دا شمېره اوس ۱۳۷۷ ښځو ته راټیټه شوې ده، چې ۱۸سلنه 

کموالی ښیي.«

د  افغان خربیاالنو د خوندیتوب کمیټې د اعالمیې له مخې په رسنیو کې 

د حارضو ښځینه خربیاالنو او کارمندانو له ډلې یې ۳۲۱ خربیاالنې او پاتې 

نورې یې کارمندانې دي چې د رسنیو په نورو برخو لکه اداري او دوبالژ او 

نورو کې په کاربوختې دي.

او د رسنیو  د خربیاالنو د خوندیتوب کمیټه وایي ډېرې ښځینه خربیاالنې 

کارمندانې په ترتیب رسه په کابل، هرات او بلخ والیتونو کې کار کوي. په 

کې  په  مېرمن  یوه  یوازې  بلل شوی چې  والیت  لوګر هغه  کې  دې رسوې 

رسنیزفعالیت کوي.

 په  نهو والیتونو ) غور، نیمروز، رسپل، لغامن، پروان، کاپیسا، ارزګان، میدان 

وردګ او لوګر ( کې هیڅ ښځینه خربیاله نشته.

د رسوې د موندنو له مخې په نورستان، کونړ، پکتیا، پکتیکا او زابل په رسنیو 

کې هیڅ میرمن کارنکوي.

تېرو  شپږو میاشتو کې دوې   د دغې رسوې له مخې د روان ملریزکال په 

ښځینه خربیاالنې چې پخوا یې په زابل او پکتیا والیتونو کې رسنیزفعالیت 

درلود، د امنیتي ستونزو له امله یې خپلې دندې پریښې دي.

غني: پاکستان دې له موږ سره نا 
اعالن شوې جګړه پای ته ورسوي

افغانستان  د  نوره  باید  پاکستان  وایي  غني  ارشف  محمد  ولسمرش  افغان 

پروړاندې نا اعالن شوې جګړه پای ته ورسوي.

په  پای  د  کنفرانس  ثبات  او  امن  د  په ورځ  ولسمرش غني چې د دوشنبې 

مراسمو کې خربې کولې د امن او ثبات لپاره د پښتونخوا مرشانو او پښتون 

د  چې  وکړ  یې  ټینګار  او  وستایلې   قربانۍ  او  هڅې  غورځنګ  ژغورنې 

افغانستان حکومت ژمن دی روان ناورین په اسايس ډول پای ته ورسوي.

ښاغيل غني د سولې پروسې ته په نغويت رسه وویل چې پاکستان باید دغه 

نااعالن شوې جګړه پای ته ورسوي او آزاد، مستقل او ډیموکراتیک افغانستان 

ومني.

هغه د ډیورنډ کرښې دواړو لوریو ته د مېشتو ولسونو په ژوند کې د اسايس 

بدلون په موخه  د سوداګرۍ پر زیاتوايل ټینګار وکړ او غوښتنه یې وکړه چې 

د دواړو غاړو سوداګر دې ګډه ترانسپورټي کمپنۍ جوړه کړي او دوی به 

وررسه همکاري وکړي.

د   چې  وکړه  الرښوونه  ته  وزارت  چارو  قبایلو  او  رسحدونو  د  غني  ښاغيل 

پښتون فلسفي شاعر غني خان د مقربې د اسايس بیارغاونې اقدام وکړي.

په  وزارت  قبایلو چارو  او  کنفرانس د رسحدونو  ییز  ثبات سیمه  او  امن  د 

په  لیکوالو  او  سیاستوالو  شمېر  یو  پښتونخوا  کوزې  د  او  نوښت جوړشوی 

کې ګډون کړی و.

د دغه کنفرانس په پریکړه لیک کې په ډیورنډ کرښه د سوداګرۍ کچې د 

ډیروايل او افغان سولې په بهیر کې اسايس قانون، د ښځو او لږکیو حقونو او 

د تېرو دوو لسیزو السته راوړنو په خوندیتوب مالتړ شوی دی.

امرالله صالح: صلح آمرانه را نمی پذیریم

جایزه ی سیمون وی فرانسه برای زنان، به حبیبه سرابی اهدا می شود

خبرهای داخلی

د افغانستان اسالمی جمهوری              جمهوری اسالمی افغانستان
د اوبو دچارو دتنظیم ملی اداره              اداره ملی تنظیم امور آب

ریاست عمومی مالی و اداری
ریــاســت تــــدارکــات

آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی
مدیریت عمومی تدارکات اجناس

د افغانستان اسالمی جمهوری              جمهوری اسالمی افغانستان
د اوبو دچارو دتنظیم ملی اداره              اداره ملی تنظیم امور آب

ریاست عمومی مالی و اداری
ریــاســت تــــدارکــات

آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی
مدیریت عمومی تدارکات اجناس

ت رکا ا تد ن  ــال ع ا
موضوع: پروژه اعامر ساختامن رسبند و کانال پیرزاده ولسوالی مرکز والیت غزنی   

اداره ملــی تنظیــم امــور آب از متــام داوطلبــان واجــد رشایــط دعــوت مــی منایــد تــا در پروســه پــروژه اعــامر ســاختامن رسبنــد و کانــال پیــرزاده ولســوالی مرکــز 

والیــت غزنــی    اشــرتاک منــوده و ســافت رشطنامــه مربوطــه را در حافظــه یــا فلــش دســک از ریاســت تــدارکات  و یــا از ویــب ســایت هــای اداره ملــی تنظیــم امــور 

آب و اداره تــدارکات ملــی بــه دســت آورده، آفــر هــای خویــش را مطابــق رشایــط منــدرج رشطنامــه و طبــق قانــون و طرزالعمــل تــدارکات طــور رسبســته از تاریــخ 

نــرش اعــالن الــی ســاعت 10:00 قبــل از ظهــر تاریــخ 1400/01/15 بــه آمریــت تــدارکات امــور ســاختامنی ریاســت تــدارکات بــالک پنجــم منــزل اول رسک 

داراالمــان ســناتوریم اداره ملــی تنظیــم امــور آب تســلیم مناینــد. آفرهــای ناوقــت رســیده و انرتنتــی قابــل پذیــرش منــی باشــد.

تضمیــن آفــر بصــورت تضمیــن بانکــی مبلــغ 100,000  صــد هــزار    افغانــی و جلســه آفرگشــایی بــه تاریــخ  1400/1/15 ســاعت 10 قبــل از ظهــر در اطــاق 

آفرگشــایی ریاســت تــدارکات بــالک پنجــم منــزل اول تدویــر مــی گــردد.

ت رکا ا تد ن  ــال ع ا
موضوع: پروژه اعامر ساختامن رسبند و کانال نو جوی ولسوالی خواجه عمری والیت غزنی   

ــو جــوی  ــال ن ــد و کان ــروژه اعــامر ســاختامن رسبن ــی پ ــا در پروســه داوطلب ــد ت ــط دعــوت مــی منای ــان واجــد رشای ــور آب از متــام داوطلب ــم ام ــی تنظی اداره مل

ولســوالی خواجــه عمــری والیــت غزنــی   اشــرتاک منــوده و ســافت رشطنامــه مربوطــه را در حافظــه یــا فلــش دســک  از ریاســت تــدارکات  و یــا از ویــب ســایت هــای 

اداره ملــی تنظیــم امــور آب و اداره تــدارکات ملــی بــه دســت آورده، آفــر هــای خویــش را مطابــق رشایــط منــدرج رشطنامــه و طبــق قانــون و طرزالعمــل تــدارکات 

طــور رسبســته از تاریــخ نــرش اعــالن الــی ســاعت 10:00 قبــل از ظهــر تاریــخ 1400/01/16 بــه آمریــت تــدارکات امــور ســاختامنی ریاســت تــدارکات بــالک 

پنجــم منــزل اول رسک داراالمــان ســناتوریم اداره ملــی تنظیــم امــور آب تســلیم مناینــد. آفرهــای ناوقــت رســیده و انرتنتــی قابــل پذیــرش منــی باشــد.

تضمیــن آفــر بصــورت تضمیــن بانکــی مبلــغ 170,000  یکصــدو هفتــاد هــزار   افغانــی و جلســه آفرگشــایی بــه تاریــخ  1400/1/16 ســاعت 10 قبــل از ظهــر در 

اطــاق آفرگشــایی ریاســت تــدارکات بــالک پنجــم منــزل اول تدویــر مــی گــردد.

Chrome C=0 M=0 Y=0 K=100

Chrome C=0 M=0 Y=0 K=100



سه شنبه         19 حوت  1399سال دوم        شماره    335
www.subhekabul.com 8

داشتند.

اکنون سـاختار را بزرگ تر کنید و لهسـتان را قطعه ای 

از زمیـن در نظـر بگیریـد؛ اتفاقـی کـه برای لهسـتان و 

دیگـر یهودی هـا در جنـگ جهانـی دوم افتـاد، مربوط 

بـه هـر انسـانی می شـود کـه سـاختار جمعـی بزرگ تر 

را شـکل داده  است.

از همیـن رو اگـر گوشـه های هولوکاسـت به مـا منایش 

داده می شـود، همزادپنـداری پـا پیـش می کشـد و مـا 

را بـه  جایـی می بـرد کـه هـزاران انسـان آتـش گرفتـه 

اسـت. یـا اگـر انسـانی را در جنـگ جهانـی دوم روی 

پرده هـا می بینیـم، بـا همزادپنـداری، خـود را در جای 

کشـته ی  مـا  می شـود،  کشـته  اگـر  می گذاریـم؛  او 

پیـدا  نجـات  از جنـگ  انسـانی  اگـر  جنـگ هسـتیم، 

می کنـد، مـا خـود را جـای او می گذاریـم. در حقیقت، 

ایـن نجـات یافتـه، خـود مـا هسـتیم. در واقـع، ایـن 

خلـق  جمعـی  مـن  مفهـوم  هـامن  از  همزادپنـداری 

می شـود.

ناگزیـر«،  امـر  بـا  »مواجهـه  و  رخدادهـا  بیشـرت  در   

مسـئولیت  احسـاس  یکدیگـر،  بـه  نسـبت  انسـان ها 

می کننـد، شـکل گیری ایـن مسـئولیت بـه ناخـودآگاه 

انسـان ها  دیگـر  از  مـا  کـه  نوسـتالژیایی  و  جمعـی 

برمی گـردد. داریـم، 

امـر  بـا  و  هسـتید  هرمنـد  یـک  شـام  کنیـد  فـرض 

ناگزیـری مواجـه شـده  و نجـات یافته ایـد؛ امـا در ایـن 

ناگزیـری متـام خانـواده ی خـود را از دسـت داده ایـد. 

هرمنـد دیگـری، دقیقـاً شـبیه بـه شـام بـا ایـن فاجعه 

کتابـی  اتفـاق  آن  از  و  یافتـه  نجـات  و  شـده  روبـه رو 

اسـت. نوشـته 

چـه کار  می خوانیـد  را  کتـاب  آن  شـام  کـه  زمانـی 

همزادپنـداری  احسـاس  اسـت  معلـوم  می کنیـد؟ 

چـرا  داریـد؛  خواننـدگان  دیگـر  بـه  نسـبت  بیشـرتی 

کـه هـر دو از یـک زمسـتان رسمـا خورده ایـد و اگـر در 

برخـورد بـا خاطـرات آن کتاب، شـام هر خـود را خرج 

می کنیـد و از آن اثـر هـری می سـازید، تأثیرگـذاری 

قبـل  دفعـات  شـام  کـه  اسـت  آن چـه  از  بیشـرت  آن 

سـاخته اید؛ چـون درگیـر فضـای مشـابهی بوده ایـد.

بهرتیـن  گویـا  کـه  لهسـتان  در  یهـودی  پیانیسـتی 

نازی هـا  هنـگام حملـه  اسـت،  پیانیسسـت کشـورش 

در ورشـو همـراه بـا خانـواده بـا جنگ مواجه می شـود. 

متـام  اسـت.  ناگزیـر  امـر  بـا  انسـان  مواجهـه ی  ایـن 

محدودیت هـای  از  پـس  پیانیسـت  ایـن  خانـواده ی 

راهـی  شـده،  قطـاری  سـوار  نازی هـا  بی شـامر 

ایـن  نجـات  سـبب  هـر  امـا  می شـوند؛  هولوکاسـت 

می شـود. پیانیسـت 

از  کتابـی  نجـات،  از  پـس  –پیانیسـت-  اشـپیلمن 

زندگـی خـود می نویسـد. ایـن کتـاب بـه دسـت رومان 

یهـودی  لهسـتانی های  از  دیگـر  یکـی  پوالنسـکی، 

نجـات یافتـه از هولوکاسـت می رسـد کـه مـادر خود را 

در آن جـا از دسـت داده اسـت. مثـره ی همراهـی دو 

نجـات یافته ، یکـی از ماندگارترین فیلم های سـینامی 

جهـان، بـه نـام پیانیسـت اسـت.

اشـپیلمن  خاطـرات  از  –کارگـردان-  پوالنسـکی  اگـر 

فیلمـی می سـازد، هـامن احسـاس مسـئولیتی اسـت 

کـه انسـان در قبـال انسـان دیگـر در مواجهـه بـا امـر 

هنر درگیر با جنگ

نصیر ندیم

بخش نخست

خـود  انسـان  و  اسـت  پذیرفـنت  از  ناگزیـر  انسـان 

ناگزیـری را به عنـوان امـری موجـه و سـاختار تعریـف 

امـری  و پذیرفتـه اسـت. سـاختار در اجتـامع،  کـرده 

فاعلـی اسـت و انسـان، کلیـت مفعـول. فاعـل بـودن 

بلکـه  نـه  مفعـول  فـرد  به عنـوان  را  انسـان  سـاختار، 

به عنـوان مفعول جمعی شـناخته و هویت داده اسـت.

انسـان خـود زمینـه فاعـل بـودن سـاختار را نسـبت به 

خـودش تعریف کرده؛ یعنی انسـان در جمع، سـاختار 

را مفهـوم می بخشـد و بـه اجزایش تبدیل شـده اسـت.

را  یـک رخـداد، سـاختار  وقتـی کـه  مایـه  بـه همیـن 

نشـانه مـی رود، ایـن فـرد نیسـت کـه صدمـه و یـا مفاد 

»مفعـول  موقعیـت  کـه  اسـت  بلکـه سـاختار  می بـرد؛ 

سـاختارها،  در  می کنـد.  بدتـر  یـا  و  برتـر  را  جمـع« 

و  می دهنـد  را شـکل  واحـد«  »مـِن  مفهـوم  انسـان ها 

اجتامعـی  مشـارکت  معنـی  بـه  بودن شـان  مفعـول 

اسـت.

شـام تصـور کنیـد، اگـر امروز لهسـتان بـا برنامه خاص 

توسـعه ای خود را در رده ی کشـورهای جهان اول برده 

را  فاعـل لهسـتان  پـس مفعـول جمـع روسـتایی کـه 

سـاخته اسـت، مفـادی از ایـن رخـداد برده و معیشـت 

یافتـه  بهبـود  توسـعه ای  برنامه هـای  بـر  بنـا  جمعـی 

است.

دوم؛  جهانـی  جنـگ  بـه  عقـب،  بـه  برگردیـم  اکنـون 

زمانـی کـه هیتلـر همـراه لشـکر رایـش سـوم بـا خشـم 

و تعصـب، سـوی لهسـتانی کـه نیـم میلیـون یهـودی 

داشـت حرکـت کرد، چـه اتفاقـی افتاد؟ سـاختار »من 

جمعـی« رضبـه دیـد و اجـزای سـاختار کـه اکرثیـت 

یهودی هـا را تشـکیل داده بـود، دچـار بحـران شـد.

مشـارکت  همـه  کـه  زمانـی  جمعـی  سـاختارهای  در 

دارنـد، اگـر یکـی از اجـزای جمعی این سـاختار رضبه 

ببینـد، بـه مفهـوم نـاکارا شـدن متـام سـاختار اسـت. 

پـس در کشـورها و سـاختارهای عمومـی، مـن جمعی 

و فـردی مهـم اسـت؛ چـرا که اجـزا، جمع افراد اسـت. 

از همیـن سـبب، زمانـی کـه هیتلـر بـه لهسـتان حمله 

کلیـت  امـا  تهدیـد شـد؛  یهـودی  میلیـون  نیـم  کـرد، 

لهسـتان بـا فاجعـه رو بـه رو بـود.

رایـش سـوم در لهسـتان، نخسـت بیشـرت یهودی هـا را 

جداسـازی و سـپس راهـی کوره هـای آشـویتس کـرد؛ 

از ایـن بابـت تنهـا یهودی هـا  صدمـه ندیدنـد؛ چه بسـا 

لهسـتان دچـار نابـودی شـد. اگر سـاختار لهسـتان را 

مـن جمعـی یـک ماشـین در نظـر بگیریـم، یهودی هـا 

قطعاتـی بودنـد کـه سـاختار را کارا و مفهومـی کـرده 

بودنـد، چـرا کـه سـاختار ماشـین ها، مشـارکتی اسـت 

و یهودی هـا در برپایـی و کارایـی ایـن ماشـین، سـهم 

ناگزیـر دارد. در حقیقـت ایـن احسـاس مسـئولیت  در 

مقابـل دیگـری نیسـت؛ بلکـه در مقابل خودش اسـت 

کـه در برابـر امـری ناگزیـر روبـه رو شـده اسـت.

از نظـر سـارتر انسـان به مانند نخـودی در داخل بوری 

نخـود اسـت و از ایـن منظـر متـام انسـان ها شـبیه بـه 

هم انـد و در جهـان مـوازی و مشـابه درگیـر جایـگاه 

اسـت.  متفاوت 

برخوردارنـد.  یک سـانی  و  رنگـی  یـک  از  کلیـت  در 

مفهـوم بوری دقیقاً هامن سـاختاری اسـت کـه در باال 

مفهومـش را ذکـر کردم. شـام تصـور کنید کـه فاجعه، 

سـوراخ شـدن آن بـوری اسـت کـه امکانیـت نابـودی 

متـام نخودهـا را بـه بـار مـی آورد و اگـر در مقابـل ایـن 

سـوراخ ایسـتادگی نشـود، آیا نخودی در بوری خواهد 

ماند؟

پوالنسـکی بـا سـاخنت فیلـم پیانیسـت و بـا بـه تصویر 

در  فیلـم؛  ایـن  در  اشـپیلمن  شـخصیت  کشـیدن 

بـوری  کـه  ایسـتاده شـده  مقابـل سـوراخی  حقیقـت 

درگیـر آن اسـت، اگـر چـه نخودهـای فراوانـی از بوری 

بیـرون ریختـه شـده، امـا می گویـد؛ اگـر بار دیگـر این 

بـوری به گونـه ای سـوراخ شـود، فاجعـه خطرناک تـر از 

آن اسـت کـه تصـور مـی رود.

پیانیسـت  فیلـم  بـا سـاخنت  پوالنسـکی  رو  از همیـن 

بـا  می گیـرد.  قـرار  تعصـب  و  جنـگ  بـا  مواجهـه  در 

بـا یهودیـان، تاریـخ  از برخـورد نازی هـا  روایت سـازی 

دیگـر »فـردی« را روایـت می کنـد کـه در کلیـت جنـگ 

نادیـده گرفتـه شـده و بـا ایـن روایت هر ضـد جنگ را 

می دهـد. شـکل 

پییانیستی یهودی در لهستان که گویا بهترین 
پییانیسست کشورش است، هنگام حمله نازی ها در ورشو همراه 

با خانواده با جنگ مواجه می شود. این مواجهه ی انسان با امر ناگزیر است. تمام 
خانواده ی این پییانیست پس از محدودیت های بی شمار نازی ها سوار قطاری شده، راهی 

هولوکاست می شوند؛ اما هنر سبب نجات این پییانیست می شود.

قـــــاب
دکیتر نصرت انصاری
عکاس

بنگالدیش، ایالت سیلیت. ماهی گیران
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یک سالشش ماهاشتراک کینندگان

8000 افغانی4500 افغانیدفترها و سازمان های داخلی 

4500 افغانی2500 افغانیدانش جویان و خانواده ها 
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