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جهان

رییس جمهـور  پوتیـن،  والدیمیـر 

امضـا  را  تـازه ای  قانـون  روسـیه، 

آن،  اسـاس  بـر  کـه  اسـت  کـرده 

اجـازه خواهـد داشـت کـه تا سـال 

مبانـد. قـدرت  در   ۲۰۳۶

آقـای  سـوی  از  کـه  قانـون  ایـن 

پوتیـن امضا شـد و جنبه ی رسـمی 

یـک   در  گذشـته  سـال  یافـت، 

و  بـود  شـده  گذاشـته  همه پرسـی 

درصـد زیـادی از مـردم روسـیه بـه 

بودنـد. داده  رای  آن 

بـر اسـاس قانون اساسـی روسـیه، 

سـال  در  بایـد  پوتیـن  والدیمیـر 

۲۰۲۴ از قـدرت کناره گیـری کنـد 

و دیگـر حـق نامزدشـدن را ندارد؛ امـا قانون 

جدیـد بـه او اجـازه می دهـد که حـق رشکت 

در انتخابـات سـال ۲۰۲۴ و سـال ۲۰۳۰ را 

بـه گونـه ی متوالـی داشـته باشـد.

بـرای  تـا هنـوز تصمیـم خـود  آقـای پوتیـن 

رشکـت در انتخابـات ۲۰۲۴ را اعـام نکـرده 

روسـیه  مـردم  اگـر  کـه  گفتـه  امـا  اسـت؛ 

شـد. خواهـد  نامـزد  او  بخواهنـد، 

سـال های  بیـن  در  نخسـتین بار  پوتیـن 

متوالـی  دور  دو  در   ۲۰۰۸ تـا   ۲۰۰۰

بنـا   ۲۰۰۸ سـال  در  و  بـود  رییس جمهـور 

شـد  نخسـت وزیر  محدودیـت  بـر 

و تـا ۲۰۱۲ در ایـن سـمت باقـی 

مانـد. او در دوره ی نخسـت وزیری 

دوران  و  تغییـر  را  اساسـی  قانـون 

چهـار  از  را  ریاسـت جمهوری 

سـال به شـش سـال افزایـش داد. 

 ۲۰۱۲ سـال  در  دوبـاره  پوتیـن 

کـه  شـد  روسـیه  رییس جمهـور 

رییس جمهـور  نیـز  اکنـون  تـا 

والدیمیـر  اگـر  اسـت.  ایـن کشـور 

پوتیـن تـا سـال ۲۰۳۶ در قـدرت 

مبانـد، دوره ی رهـری او از ژوزف 

اسـتالین، دکتاتـور اتحـاد جامهیر 

خواهـد  بیشـر  سـابق،  شـوروی 

بـود. میـزان محبوبیـت والدیمیـر پوتیـن در 

میـان مـردم روسـیه، بـه رسکـوب مخالفـان، 

و  سیاسـی  منتقـدان  رانـدن  حاشـیه  بـه 

الحـاق  بـاره ی  در  همه پرسـی  برگـزاری 

می گـردد. بـر  روسـیه  بـه  کریمیـه 

کرد مضا  ا را   ۲ ۰ ۳ ۶ ل  سا تا  رت  قد ر  د د  خو ن  ند ما ن  نو قا  ، تنی پو یمری  د ال و

نور  و  بود  باز  آشپزخانه  پنجره ی 

می تابید،  مرسل  به صورت  کامکان 

شدت  از  سیاهش  و  گرد  چشامن 

قهوه ایی دیده می شد، موهای  نور، 

بیرون  چادرش  الی  از  درشت اش 

بود.  پوشانده  را  پیشانی اش  و  زده 

بود  کرده  بلند  آرنج  تا  را  آستین اش 

فرصتی  داشت.  آشپزی  قصد  و 

می خواست تا اشکی را که از شدت 

خیس  را  گونه هایش  پیاز،  تلخی 

مردمک  اما  کند؛  پاک  بود،  کرده 

آب  میان  در  هم چنان  چشامنش 

رنگش  دیگر  و  شده  گم   چشمش 

منایان نبود. مادرش صدایش را بلند 

جیغ وداد  میان  از  که  آن قدر  برد؛ 

و  شود  شنیده  برادرش  و  خواهر 

که  بنداز  مرچ  دخر!  »او  گفت: 

سبزی بدون مرچ مزه منیته« مرسل 

دستانش را الی سبزی –پالک- کرد 

پیاز  روی  و  برداشت  مشتی  بعد  و 

داغ انداخت و  به تعقیب آن، مشتی 

دیگری را روی سبزی دیگر انداخت 

دیگ  درون  خردشده  سبزی های  و 

پاشان شد و بعد...

دیگر کم نشویم

در نشست خبری ۲۵ مارچ در فضای کامال 
حساس، جو بایدن با پرشس های زیادی در رابط 

به خارج شدن از افغانستان...

ر  د ی  ز و پیر ه  هیچ گا ف  هد
د نبو ن  نستا فغا ا

د آزادو رسـنیو د مالتـړ ادارې یوځـل 
بیـا لـه وسـله والـو طالبانـو غوښـتي 
چـې د ملکـي خلکـو او پـه تېـره بیـا 
د خبریاالنـو او رسـنیو د فعاالنـو لـه 

وژلـو الس واخلـي.
د آزادو رسـنیو د مالتړ ادارې»نی« د 
یوې اعالمیې په خپرولو سـره ویلي 
چـې د بشـري حقونـو د څارنړیـوال 
سـازمان د دوی دا اندیښـنې تاییـد 
افغانسـتان  پـه  طالبـان  چـې  کـړې 
کې خبریاالن، د رسنیو فعاالن او د 
رسـنیو د کورنۍ غړي په نښـه کوي.

د آزادو رسـنیو د مالتـړ اداره وایـي د 
بشـري حقونـو د څارنړیوال سـازمان 

د طالبانـو دا کار غندلـی دی.
د دغـې اعالمیـې لـه مخـې د بشـري 
کـوي  ادعـا  څارسـازمان  د  حقونـو 
وحشـت  او  وېـرې  د  طالبـان  چـې 
غـواړي  موخـه  پـه  کولـو  تـه  رامنـځ 

پـه قصـدي ډول خبریـاالن او مدنـي 
ووژنـي. فعـاالن 

وایـي  اداره  آزادو رسـنیو د مالتـړ  د 
د  دوی  ځلـې   څـو  مخکـې  تـردې 
او  خبریاالنـو  د  خـوا  لـه  طالبانـو 
پـه  او  وژنـه  پـه  فعاالنـو  د  رسـنیو 
وه،  ښـودلې  اندېښـنه  کولـو  نښـه 
چې د بشري حقونو د څار د نړیوال 
سـازمان وروسـتۍ اعالمیه د دوی د 

کـوي. پخلـی  اندېښـنو 
د آزادو رسـنیو د مالتـړ ادارې »نـی« 
یوځـل بیـا پـه جګـړه کـې لـه ښـکیلو 
لـورو او پـه تېـره بیـا طالبانـو غـواړي 
چـې پـه خپلـو بریدونوکـې د ملکـي 
وګـړو او پـه تېـره بیـا خبریاالنـو ژونـد 
وژلـو  لـه  دوی  د  او  وکـړي  پـام  تـه 
خبریاالنـو  د  ترڅـو  واخلـي،  الس 
آزاد فعالیـت او د دوی ژونـد او ځـان 

خونـدي پاتـې شـي.

»نی«: طالبان دې د خبریاالنو د ژوند 
خوندیتوب ته پاملرنه وکړي

داستان کوتاه
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خبر

ما  نه ی  زما
صلح به  ز  نیا و 

از تعدد طرح   برای صلح تا 

نبود دیدگاه واحد؛ 
افغانستان با چه  

برنامه ای به نشست 
استانبول می رود؟

برگزاری  تاریخ  به  اندک  اندک 

نشست استانبول نزدیک می شویم و 

قرار است تا 9 روز دیگر این نشست 

امریکا  متحده ی  ایاالت  ابتکار  به 

به  منابعی  شود.  برگزار  ترکیه  در 

می کنند  تأیید  خارجی  رسانه های 

ملل  سازمان  و  امریکا  ترکیه،  که 

در  نشست  این  که  کرده اند  توافق 

شانزدهم ماه اپریل برگزار شود. 

نشست  برگزاری  برای  آمادگی ها   

می شود  گرفته  حالی  در  استانبول 

دوحه،  توافق نامه ی  اساس  بر  که 

دیگر  روز   ۲۳ تا  باید  ناتو  و  امریکا 

از  را  شان  باقی مانده ی  نیروهای 

هنوز  تا  اما  کنند؛  بیرون  افغانستان 

در این مورد تصمیم...
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روان  سال  پایان  تا 
شمار  میالدی، 

در  نیازمندان 
 ۱۸ به  افغانستان 

می رسد نفر  میلیون 

7

حسین بخش صفری، تا ککنون هفت 
مبارزه در مسابقات آزاد انجام داده 
که شش برد و یک باخت را ثبت 
کارنامه ی ورزشی اش در این رشته 

کرده است.

آموزش صلح، می تواند به صورت 
رسمی و غیر رسمی انجام شود. دو 
الگوی متفاوت برای آموزش صلح 

مطرح شده است...
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گفت وگوهایی  از  پرده  تازه ای،  گزارش  در  تایمز،  نیویارک 
برداشته که میان دیپلامت های امریکایی و منایندگان طالبان 
در قطر، برای کاهش خشونت ها در افغانستان جریان دارد. 
در این گزارش، آمده است که گفت وگوهای ویژه ی منایندگان 
طالبان و دیپلامت های امریکایی، از ماه ها به این سو بدون 
حضور مناینده ای از دولت افغانستان جریان دارد. نیویارک 
درخواست  برای  امریکا  که  نکرده  اشاره  نکته  این  به  تایمز، 
این گروه داده است؛  به  کاهش خشونت ها، چه پیشنهادی 
دو– تا  اگر  کرده اند؛  تأکید  گزارش،  این  در  تحلیل گران  اما 

نینجامد،  نتیجه ی الزم  به  این گفت وگوها  سه هفته ی دیگر 
اولین شکست سیاست خارجی بایدن را رقم خواهد زد. طبق 
توافق نامه ی دوحه، سه هفته ی دیگر تا مهلت خروج رسبازان 

ناتو از افغانستان باقی مانده است.
امتیازهایی  آمده؛  وجود  به  گفت وگو  این  از  که  نگرانی ای 
خواهد بود که در بدل کاهش خشونت نسبی، برای طالبان 
داده خواهد شد؛ امتیازهایی که از رشوع سفرهای خلیل زاد 
تا اکنون، به نفع افغانستان متام نشده است. نتیجه ی آزاد 
کردن بیش از پنج هزار زندانی طالب برای نشان دادن حسن 
بلکه  نشد؛  زمینه ساز صلح  که  تنها  نه  به صلح،  نسبت  نیت 
عصبانی   رسبازان  و  دمید  افغانستان  جنگ  نفس  بر  بیشر 
و  خشونت  با  بودند،  شده  رها  زندان ها  از  که  عقده ای  و 
این  حاال  برگشتند.  نرد  میدان  به  بیشری  وحشی گری 
طالبان  بین  و  افغانستان  دولت  غیاب  در  که  گفت وگوها 
انگشت  نگرانی  این  بر  است،  افتاده  راه  به  امریکایی ها  و 
کاهش  را  خشونت ها  که  بپذیرند  طالبان  اگر  که  می گذارد 
می دهند، در بدل، امریکا چه چیزی برای این گروه خواهد 
داد تا آن را قانع کند؛ پول، امتیاز در گفت وگوهای صلح یا 

آزادسازی زندانیان باقی مانده ی این گروه؟
مقابل  در  امریکا  درماندگی  است،  روشن  که  موضوعی 
که  هامن گونه  گروه،  این  و  است  طالبان  بدوی  دیپلامسی 
به هیچ پیامن بین املللی ای در نظامی گری باورمند نیست، 
در  چون  ندارد؛  پایبندی  نیز  می بندد  که  تعهداتی  به  حتا 
وجود  قدرت  تقسیم  عمودی  روابط  تروریستی،  ساختارهای 
امضا  که  چیزی  پای  به  طالبان  رهران  اگر  حتا  و  ندارد 
این  محلی  فرماندهان  و  رسبازان  مبانند،  متعهد  کرده اند، 
گروه با عمل کردهای خودرسانه، توافق را به چالش خواهند 
باشد،  خشونت  کاهش  محور  بر  توافق  این  اگر  و  کشید 
هیچ تأثیری بر کاهش آن نخواهد گذاشت. در ساختارهای 
یکی  که  ساختارمند  جریان های  متام  خاف  بر  تروریستی، 
قضاوت می کند، دیگری فرمان می دهد و دیگری هم فرمان 
و فرمان بر است. همین  می برد، هر فرد قضاوت گر، فرمانده 
ساختار افقی تقسیم قدرت است که به همه افراد گروه های 
تروریستی، توان عمل کرد مستقانه می دهد و این توان، به 
افزایش بیشر خشونت ها و استفاده ی بهر از امکانات و زمان 

را فراهم می کند.
بنا بر این، امریکا نباید از یاد برد که اگر واقعا به دنبال حفظ 
دست آوردهای دو دهه ی اخیر در افغانستان است، منی تواند 
به این گروه اعتامد کند و در بدل کاهش خشونتی که فقط 
امیتازهایی  گروه  این  به  دیگر  بار  می شود،  امضا  ورق  روی 
بدهد که هم جبهه ی سیاسی این گروه را تقویت کند و هم 
این  از  امتیازهایی که پیش  نتیجه ی  را.  جبهه ی نظامی اش 
میز  در  هم  گروه  این  نفع  به  کل  در  شده،  داده  طالبان  به 
گفت وگو هم در میدان نرد انجامید. با توجه به منطق عدم 
پذیرش مذاکره از سوی طالبان که منطق بومی-سنتی است 
و زمان اندکی که امریکا برای قبوالندن این گروه برای کاهش 
خشونت در اختیار دارد، نگرانی این است که دولت بایدن، 
برای حفظ موفقیت در سیاست خارجی خود، مجبور به دادن 
امتیازهای بیشر نشود؛ امتیازهایی که به میزان افزودن قوت 
ناتوانی  و  ضعف  بر  طالبان،  به  نظامی-سیاسی  اتوریته ی  و 
دولت افغانستان در میز مذاکره و میدان نرد کمک می کند.

ناشناس،  منابع  از  رسانه ها  گزارش های  طبق  که  حالی  در 
با  برای گفت وگو  افغانستان  دولت  دیگر، هیئت  روز  تا چند 
طالبان به ترکیه می رود و دولت افغانستان نیز طرحی را برای 
جزئیات  با  هنوز  تا  -که  است  ریخته  گفت وگوها  این  انجام 
کاهش  دلیل  به  طالبان  به  امتیاز  دادن  نشده-،  رسانه ای 
می تواند  نیست،  عملی  گروه  این  سوی  از  که  خشونت ها 
امیدوار کند  بر خواست های شان  از پیش  را بیشر  طالبان 
و این توهم را به آن ها بدهد که کم کم دارند به رؤیای امارت 
دولت  با  تبانی  در  امریکا  آن چه  می شوند.  نزدیک  اسامی 
افغانستان برای حفظ ارزش های دو دهه ی اخیر باید انجام 
تا ضعف  است  نرد  میدان  در  بر طالبان  فشار  آوردن  دهد، 
این گروه در میدان نظامی، باعث سازش آن در میز گفت وگو 
شود. این مسلم است که دادن امتیاز به طالبان، هم به ضعف 
امریکا و هم به ضعف دولت افغانستان انجامید؛ ضعفی که 
نه تنها طالبان، بلکه دیگر گروه های تروریستی در منطقه و 
جهان را نیز روحیه می دهد و اگر طالبان به رؤیای امارت در 
افغانستان دست یابند، بدون شک، تبدیل به روزنه ی امید و 
انگیزه  برای همه گروه های ترویستی خواهد شد و خشونت ها 

در افغانستان، منطقه و جهان را افزایش خواهد داد.

سوی یک نظام سیاسی جدید اشاره شده است. در 

رییس جمهور، طرحی  که  مرحله ی سوم، گفته شده 

جابه جایی  اساسی،  قانون  چارچوب  ایجاد  برای  را 

مجدد پناهندگان و توسعه پیشنهاد خواهد کرد. این 

مجیب الرحمن  پیش،  روز  چند  که  است  حالی  در 

رحیمی -مشاور ارشد شورای عالی مصالحه ی ملی- 

نشست  در  که  بود  گفته  کابل  صبح  روزنامه ی  به 

ترکیه، حرف نهایی را این شورا خواهد زد. 

و شورای  آگاهان سیاسی، تک روی حکومت  باور  به 

دو  این  میان  دیدگاه  توافق   نبود  و  مصالحه  عالی 

عنوان  به   مشخص  طرح  یک  که  شده  سبب  نهاد، 

نقشه ی راه صلح ایجاد نشود. 

صلح  برای  را  خود  طرح  امریکا  این،  از  پیشر 

آن،  از  بخشی  در  که  بود  کرده  ارایه  افغانستان 

آگاهان  بود.  شده  پیشنهاد  ترکیه  نشست  برگزاری 

سیاسی تأکید می کنند که بیش از ۳۰ طرحی که از 

سوی احزاب ارایه شده، در مقابل همین طرح امریکا 

است تا موقف افغانستان را در نشست استانبول به 

منایش بگذارد.

روزنامه ی  به  دانشگاه-  -استاد  بیژن پور  رحمت الله 

واحد  طرح  یک  برگزیدن  که  می گوید  کابل  صبح 

سختی  کار  شده،  ارایه  که  طرحی  این همه  میان  از 

است؛ زیرا وقتی ۳۰ طرح وجود داشته باشد؛ یعنی 

نظام  و  فعلی  نظام  مورد  در  متفاوت  دیدگاه   ۳۰

پساصلح وجود دارد و ساخنت یک طرح واحد در این 

رشایط، بسیار دشوار است. 

زمان  در  که  صورتی  »در  گفت:  بیژن پور  آقای 

بسازد،  واحد  طرح  یک  نتواند  دولت  باقی مانده، 

ایجاد  استانبول  نشست  در  کمیته ا ی  است  ممکن 

شود و طرح هایی که از سوی طرف های مختلف ارایه 

شده به بررسی گرفته شود و یک طرح واحد به عنوان 

نقشه راه برای نظام پساصلح ایجاد کنند.«   

خاطر  به  رای زنی ها  آخرین  که  این  با  هم زمان 

شامری  دارد،  جریان  استانبول  نشست  در  رشکت 

نشست هایی  برگزاری  با  دیگر،  سیاست مداران  از 

تأکید می کنند که برای انتخاب نظام پساصلح، باید 

شهروندان  همه  ی  دیدگاه  تا  شود  برگزار  همه پرسی 

گرفته شود.

اسامی  وحدت  حزب  -رهر  خلیلی  محمدکریم   

افغانستان- که روز سه شنبه )17 حمل(، در هامیشی 

در بامیان صحبت می کرد، با تأکید بر این که برای 

انتخاب نوع ساختار نظام آینده، باید رفراندوم برگزار 

شود، گفت: »هر کسی ایده ای در باره ی نظام آینده 

دارد؛ اما من پیشنهاد می کنم که به رای مردم مراجعه 

شود و هر ساختاری که اکرثیت آرا را با خود داشت، 

هامن پذیرفته شود.«

مناسبی  فرصت  را  استانبول  نشست  خلیلی  آقای 

دانست  افغانستان  در  جنگ  به  دادن  پایان  برای 

سایر  در  که  کاستی هایی  تا  کرد  امیدواری  ابراز  و 

شده  برگزار  افغانستان  صلح  برای  که  نشست هایی 

بود، در این نشست رفع شود.

او در ادامه ی صحبت هایش گفت که صلح عادالنه، 

نیازمند قربانی دادن دو طرف -دولت و طالبان- است. 

»هیچ طرفی به خاطر منافع شخصی اش نباید صلح 

کشیده  به خاک وخون  مردم  روز  هر  کند.  قربانی  را 

می شوند. این وضعیت تا چه وقت ادامه داشته باشد؟ 

قبول  قابل  افغانستان  مردم  برای  کردن  ایجاد  مانع 

استفاده  پیش آمده  فرصت  از  کنیم  تاش  نیست. 

شود.«

پیشـین  -رییس جمهـور  کـرزی  حامـد  همین گونـه 

روسـی،  رسـانه ی  یـک  بـا  گفت وگـو  در  نیـز  کشـور- 

گفتـه اسـت که بهریـن گزینه برای طالبـان توافق بر 

رس تقسـیم قـدرت در حکومـت فعلی اسـت. به باور او 

بـا پیش گرفـنت ایـن روش، زمینه  ی توافق سیاسـی و 

پایـان دادن بـه جنـگ در افغانسـتان مهیـا می شـود.

این در حالی است که اخیرا عبدالله عبدالله -رییس 

اعضای  با  دیدار  در  ملی-  مصالحه ی  عالی  شورای 

است  گفته  افغانستان،  زنان  دادخواهی  کمیته ی 

پساصلح،  باره ی جزئیات حکومت  در  زدن  که حرف 

پیش از وقت است؛ زیرا تا اکنون در باره ی ترکیب و 

یا چگونگی حکومت آینده، سخنی گفته نشده است.

بـا  هم زمـان  کـه  می شـود  مطـرح  حالـی  در  این هـا 

گرفـنت آمادگی هـا بـرای برگزاری نشسـت اسـتانبول، 

والیت هـای  در  حمات شـان  بـه  طالبـان   گـروه 

مختلـف کشـور شـدت داده اسـت؛ بـه گونـه ی مثال: 

ایـن  حمـل(،   15( یک شـنبه  روز  چاشـت  از  پـس 

گـروه یـک حملـه ی موتـر مبـب را در ولسـوالی پغامن 

والیـت کابـل انجام داد کـه در نتیجـه ی آن، 3 نیروی 

امنیتـی کشـته و 12 تن شـان زخـم برداشـت. 

 15( یک شنبه شـب  طالبـان  دیگـر،  رویـداد  در 

حمـل(، بـر یک پاسـگاه ارتـش در ولسـوالی نهررساج 

والیـت هلمنـد حملـه کردند کـه در نتیجـه ی آن، 20 

از  دیگرشـان  نفـر   14 و  باختـه  جـان  ارتـش  رسبـاز 

سـوی طالبـان اسـیر شـدند. همین گونـه در بیشـر 

والیت هـای کشـور، درگیـری میـان طالبـان و ارتـش 

دارد.  ادامـه 

استانبول  نشست  برگزاری  تاریخ  به  اندک  اندک 

این  دیگر  روز   9 تا  است  قرار  و  می شویم  نزدیک 

ترکیه  در  امریکا  متحده ی  ایاالت  ابتکار  به  نشست 

تأیید  خارجی  رسانه های  به  منابعی  شود.  برگزار 

توافق  ملل  سازمان  و  امریکا  ترکیه،  که  می کنند 

کرده اند که این نشست در شانزدهم ماه اپریل برگزار 

شود. 

 آمادگی ها برای برگزاری نشست استانبول در حالی 

گرفته می شود که بر اساس توافق نامه ی دوحه، امریکا 

و ناتو باید تا ۲۳ روز دیگر نیروهای باقی مانده ی شان 

را از افغانستان بیرون کنند؛ اما تا هنوز در این مورد 

تصمیم نهایی گرفته نشده است. 

در  امریکا،   Military Times روزنامه ی  تازگی  به 

منایندگان  بیشر  بر  افزون  که  است  گفته  گزارشی 

نیز  امریکا  و دموکرات ها، متحدان  جمهوری خواهان 

متایل دارند که نیروهای شان را به خانه برگردانند؛ با 

این پیش فرض که زمینه ی توافق  سیاسی میان دولت 

افغانستان و طالبان به میان آید. 

در این گزارش آمده که پافشاری جرناالن ارشد ارتش 

فرمانده ی  میلر،  اسکات  جرنال  شمول  به  امریکا 

افغانستان،  در  قاطع  پشتیبانی  مأموریت  عمومی 

امریکایی  نیروهای  خروج  روند  که  است  شده  سبب 

با کندی روبه رو شود؛ چیزی که گروه طالبان شدیدا 

است؛  کرده  تاکید  گروه،  این  است.  مخالف  آن  با 

مهلت  از  بیشر  خارجی  نیروهای  که  صورتی  در 

در  را  جنگ شان  مبانند،  افغانستان  در  تعیین شده 

برابر امریکا و ناتو از رس خواهد گرفت.

از سویی هم، تا هنوز دولت افغانستان، شورای عالی 

اجامع  به  کشور  سیاسی  رهران  و  ملی  مصالحه ی 

واحدی برای تهیه ی یک طرح مشخص جهت رشکت 

حکومت  نرسیده اند.  توافقی  به  ترکیه  نشست  در 

افغانستان می گوید که طرح جداگانه ا ی برای رشکت 

ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  دارد.  نشست  این  در 

افغانستان  برای مسئله صلح  به گونه ی مشخص  که 

ایجاد شد نیز، گفته که طرح دیگری دارد. 

عالی  شورای  رهری  کمیته ی  نشست  آخرین  در 

مصالحه ی ملی که روز یک شنبه )۱5 حمل(، برگزار 

سیاسی  احزاب  و  طرف ها  سوی  از  طرح   ۳۰ شد، 

مطرح شده است. قرار بر این است تا از محتوای این 

با  افغانستان  و  شده  ایجاد  مشخصی  طرح  طرح ها، 

این طرح به نشست ترکیه برود. 

که  است  مدعی  افغانستان  دولت  آن  که  با 

نقشه ی  استانبول  نشست  در  غنی،  رییس جمهور 

در  که  کرد  خواهد  ارایه  مرحله  سه  در  را  صلح  راه 

نظارت  با  آتش بس  تأمین  بحث  نخست،  مرحله ی 

این  سازمان های بین املللی است. در مرحله ی دوم 

طرح، به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل 

به  برای حرکت  ترتیبات  اجرای  و  »دولت صلح«  یک 

سرمقاله

کاهش خشونت روی 
ورق ممکن نیست

تا هنوز دولت افغانستان، 
شورای عالی مصالحه ی ملی 

و رهبران سیاسی کشور به 
اجماع واحدی برای تهیه ی یک 

طرح مشخص جهت شرکت 
در نشست ترکیه به توافقی 

نرسیده اند. حکومت افغانستان 
می گوید که طرح جداگانه ا ی برای 

شرکت در این نشست دارد. 
شورای عالی مصالحه ی ملی که 

به گونه ی مشخص برای مسئله 
صلح افغانستان ایجاد شد نیز، 

گفته که طرح دیگری دارد. 

گزارش

عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر

؛  حد ا و ه  گا ید د د  نبو تا  صلح  ی  برا ح    طر د  تعد ز  ا
؟ د می رو ل  نبو ستا ا نشست  به  ی  مه ا برنا چه  با  ن  نستا فغا ا
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پـدر در گوشـه ای از اتـاق نالـه می کـرد؛ مرسـل کنارش 

آب خیـس  درون  را  پارچـه ی سـفیدی  و  بـود  نشسـته 

می کـرد و بعـد روی پیشـانی پـدرش می گذاشـت. پـدر 

در تـب می سـوخت و متـام بدنـش از شـدت درد شـل 

شـده بـود، همـه  در اتـاق دیگـری جمـع شـده بودنـد 

تیـامرداری  پـدرش  از  لبـاس محافظتـی،  بـا  و مرسـل 

کرونـا  ویـروس  اسـیر  و  بـود  شـده  بیـامر  او  می کـرد. 

کـه حتـا منی توانسـت از درد جانـش، بلنـد شـود و راه 

بـرود. مرسـل پارچـه ی دیگـری را روی پیشـانی پـدرش 

گذاشـت.

_ »مرسل بچم، پدر چطور استه بیا ای جه یک بار.«

_ خو مادرجان 

نـور خورشـید تـا انتهـای فـرش دهلیـز آمـده بـود، رضـا 

بـا  دو  هـر  و  بـود  کـرده  کـز  گوشـه ای  در  مـادرش  بـا 

چشـم های نگـران بـه نقطـه ی نامعلومـی خیـره مانـده 

بودنـد. وقتی مرسـل آمد، رضـا برای تیـامر داری پدرش 

آمـاده شـد و لباس هـای محافظتـی را پوشـید. پـدرش 

وقتـی بیـامر شـد کـه چندیـن روز را بـه خاطـر گرفـنت 

کراچـی در هـر گوشـه ای گشـت؛ امـا اثـری از آن پیـدا 

نتوانسـت تـا باالخـره بعـد از هفته هـا بیـکاری مجبـور 

شـد صفـاکار شـفاخانه ای شـود کـه پـر بـود از بیـامران 

کرونایـی. 

_ »چطو است یک بار بریم پیش داکر.« 

قـدر  همـو  حالـی  کجاسـت،  پیسـه  »بچـم   _

بیـارم.« چیـزی  شـو  نـان  بـر  کـه  نیسـت 

حالـی  می کنـه،  درد  جانـش  خیلـی  »پـدر   _

کنیـم.«  چطـو 

از  پیسـه  کـم  یـک  مجبـورم  »منی فهمـم،   _

کنـم.« قـرض  مامایـت 

دویـد،  خانـه  سـمت  بـه  حیـاط  از  هاجـر 

کفش هایـش را یکـی بعـد دیگری پرتـاپ کرد و 

وارد دهلیـز شـد. او هم چنانـی کـه نفـس نفس 

مـی زد، بـه تتـه پتـه افتـاد. 

آمـده  بـاز  بیـا کـه صاحب خانـه  _ »مادرجـان! 

خانه شـان.« کرایـه ی  پشـت 

_ »اوف از دسـت اَزی مـرد که هیـچ منی فهمه؛ 

دیروز کـدش گپ زدم.«

سـمت  بـه  و  پوشـید  را  کفش هایـش  مـادر 

راه  رس  کـه  آفتابـه ای  رفـت،  حویلـی  دروازه ی 

را گشـود. و دروازه  کـرد  بلنـد  را،  بـود  افتـاده 

_ »سام کاکا خوب استین.«

پیسـه  همـو  شـد  چطـو  خوارجـان!  »سـام   _

کرایـه ی خانـه؟ می فهمـی چنـد مـاه مانـده.«

ای  د  کنـم  چطـو  بیادرجـان.  »می فهمـم   _

قرنتیـن؟ می فهمـی نـه کار اسـت حالـی هـم 

کـه ابراهیـم مریض شـده و می ترسـیم که کدام 

رقـم نشـه.«

_ »ببـی خـوار! مـم عیـال دار آدم اسـتم؛ چطـو 

کنـم، دسـت و بـامل بسـته اسـت.« 

پیـش  امـروز  مـه  می فهمـم.  درسـته،  »عـا!   _

قـرض  پیسـه  کـم  یـک  شـاید  مـی رم؛  بیـادرم 

داد.«

_ »خو، مقصد کوشش کو!«

_ »خوبه، خانه منی آیی؟«

_ »نه!«

می کـرد،  نـگاه  پـدرش  بـه  اتـاق  پنجـره ی  از  مرسـل 

نفس هایـش بـه تک وتـوک افتـاده بـود و صورتـش کـه 

همیشـه زیبـا و با نشـاط بـود، حاال رسخ شـده و در تب 

می سـوخت. بـا رسفه هـای پی درپـی او انگار مشـتی بر 

سـینه ی مرسـل می کوبیـد و از ایـن کـه پـدرش را در 

ایـن حالـت می دیـد، همه چیـز یـادش رفته بـود؛ دیگر 

یـادش منی آمـد کـه همگـی آنایـن درس می خواننـد و 

او منی توانـد دانشـگاه بـرود و یـا بـرای کانکـو آمادگـی 

بگیـرد. مرسـل تنها می خواسـت روزهای گذشـته تکرار 

از  شـود و پـدرش صحت منـد باشـد؛ هـر شـب وقتـی 

کنـد.  درسـت  هـل دار  چـای  برایـش  می آیـد،  کار  رس 

او خیـره بـه پنجـره، انگشـتانش را درون هـم غـاف و 

و  منی کـرد  آرام  را  او،  چیـز  هیـچ  ولـی  می کـرد؛  آزاد 

دیگـر  خانـواده ی  چنـد  آن هـا،  از  غیـر  منی دانسـت 

بـا ایـن بدبختـی شـب و روز را می گذراننـد. همـه جـا 

خامـوش بـود و فقـط صدای نفس کشـیدن پـدر فضای 

خانـه را پـر کـرده بـود و او هم چنـان از پشـت پنجـره به 

پـدرش خیـره مانـده بـود.

داستان کوتاه

فضای اتاق آن روز نیز مثل همه روزها ساکت بود و خلوتی در آن حاکم بود؛ 
نه صدای گریه ی اصغر و نه صدای مجری تلویزیون، می توانست این سکوت را 
بشککند. پدرش در گوشه ای از اتاق ناله می کرد؛ مرسل ککنارش نشسته بود و 

پارچه ی سفیدی را درون آب خیس می کرد و بعد روی پکیشانی پدرش می گذاشت. 
پدر در تب می سوخت و تمام بدنش از شدت درد شل شده بود، همه  در اتاق 

دیگری جمع شده بودند و مرسل با لباس محافظتی، از پدرش پرستاری می کرد.
معصومه عرفان

_ »مرسل بچیم بخیز ظرف ها ر جمع کو!« 

بـه  رضـا دسـرخوان را جمـع کـرده، زیـر بغلـش زد و 

سـمت آشـپرخانه رفـت. مرسـل متـام ظرف هـا را درون 

تشـت انداختـه و آب گرمـی روی آن ریخـت. بخـار آب 

دیـده  روی جلـدش  رطوبـت  و  می خـورد  بـه صورتـش 

می شـد؛ دقیقـا ماننـد زمانـی  کـه بـا مـادرش بـه حـامم 

عمومـی می رفـت و از رشم در گوشـه ای کـز می کـرد و 

بخـار گرمـای بـدن دیگـران بـه صورتـش می چسـپید.

_ »مرسـل، درسـایته چطـو می کنـی؟ حالـی د صنـف 

آنایـن کـه مکتـب جـور کـده هـم رشکـت منی تانـی، 

می فامـی َمخـو حیـران ماندیـم کـه چطو کنم، درسـای 

مـام آنایـن شـده.«

صنـف  پشـت  می کنـم  فـک  خـو  مـه  جـان!  بیـادر   _

آنایـن نگـرد؛ چون از ما منیشـه. ما پیسـه نـان نداریم؛ 

کـه  موبایلـم  بخوانیـم.  درس  و  بگیریـم  انرنـت  چطـو 

نیسـت سـم صیـی. شـنیدی پدر چـه گفت. دیگـه کارم 

منی تانـه، کراچـی شـه گرفتـه.« 

_ »راسـت می گـی؛ ولـی از درس پس می مانیـم، تو هم 

که کانکـور نزدیک داری.«

_ »مجبـور اسـتیم کـه پیـش خـود مـا بخوانیـم، ایطـو 

بهـره. مـه اَگـه سـوال داشـتم بـاز از تـو می پرسـم.«

مرسـل پارچـه ای را برداشـت و در حالی کـه اجاق گاز را 

متیـز می کـرد، موهایـش را کـه جلو چشـمش آمـده بود 

را بـا تکانـی پس زد. 

_ »رضـا! بـه نظـرم بـه پـدر هیـچ چیـز نگوییـم؛ چـون 

می سـوزه.«  دمل  نیسـت،  کـم  کـه  خـودش  مشـکات 

_ »راسـت می گـی. صیی اسـته؛ مـه چیـزی منی گویم، 

مـه یـک کمی پس انـداز دارم، صبـح مـی روم کتابای تو 

رم می گیرم و از خودم. کاش کدام دکان کتاب فروشـی 

باز باشـه.« 

_ »خوبه.«

_ »مرسل، بچم چای یخ مه ر بیار.«

_ »چشم پدرجان«

پـدر پاهایـش را دراز کرده بود، پاهای سـیاهش بیشـر 

را  پایچه هایـش  می  شـد.  دیـده  چـاق  معمـول  حـد  از 

بـاال زده بـود و موهـای پایـش بـه خوبـی منایـان نبـود. 

پاهایـش از ایسـتادن زیاد پشـت کراچی سـبزی، کاما  

ورم کـرده و آبلـه زده بـود؛ دسـتانش را تـا آرنـج بلند کرد 

رضبـات  شـدت  از  کـه  خراشـیدگی هایی  و  زخم هـا  و 

پولیـس، در آن جـا مانـده بـود، دیـده می شـد. 

_ »منی خواسـتم کراچـی ر بـدم بـه زور گرفـت دیگـه، 

زور  تـا  از گـپ منی شـین  مـردم هیـچ  می گفـت شـام 

نباشـه. حالـی بایـد ۲۰۰۰ جریمـه بـدم تـا کراچـی ر 

بـده. کارم کـه دیگـه نیسـت. راسـتی مادر مرسـل جان 

امـروز بـه گرفـنت نـان کمکـی رفتـی.«

_ »عـا رفتـم؛ هیـچ نوبـت منـاد تـا دو سـاعت رس پـای 

شیشـته بودم که نوبت برسـه؛ ولی شـلوغ بود نتانسـتم 

بگیـرم، آخـر دو تـا نـان کجـای مـا را می گیـره.«

_ »بـازم خـوب اسـته د ای وضعیـت. ای دولـت ر هـم 

خـدا بزنـه بـا کمک شـان و ای وکیـل هـم کـه حـق مـا 

بـه  ر  خشـک  نـان  کارتـای  کل  می گـه  می خـوره.  را 

داده.« قومایـش 

مرسـل بـه فکـر رفتـه بـود و انگار کـه در آب هـای جهان 

بـازی می کـرد و  بـا گل هـای فـرش  غـرق شـده باشـد 

فکـر  بـه  شـاید  مـی داد.  گـوش  تلویزیـون  صـدای  بـه 

صنف هایـی کـه منی توانـد بگیـرد باشـد و شـاید هـم به 

فکـر حرف هـای پـدرش باشـد کـه بـا آن چشـامن گـرد 

از  را  سـیاهش دل سـوزانه می نگریسـت. کتاب هایـش 

داشـت  اندکـی  خراشـیدگی های  کـه  چوبـی  املـاری 

و از زیـر پوسـتش چوب هـای سـاییده شـده بـه خوبـی 

منایـان بـود، بیـرون آورد و کنـار برادرش اصغر نشسـت 

و بنـا بـه ورق زدنـش کرد. همـه ی کتاب هایـش صاف و 

متیـز بـود بـا دسـت خط خـودش کـه بعـد هـر پاراگراف 

تلویزیـون  مجـری  بـا  هم صـدا  پـدرش  می شـد.  دیـده 

حـرف مـی زد و صـدای هـر دو درون اتـاق طنین انـداز 

بـود؛ مجـری بـا لبـاس شـیک و راحـت، خـری از مردم 

شـهر می گفـت کـه چگونـه اسـیر سـیاهی ایـن ویروس 

کشـنده شـده اند و پـدرش از حـال خـودش و وضعیتـی 

کـه در خانـه بعـد از ایـن دربـه دری اجبـاری بـه  وجـود 

آمـده بـود؛ ولـی مرسـل منی خواسـت چیـزی بشـنود و 

تنهـا احسـاس می کـرد، دریچـه ای کـه در زندگـی اش 

گشـوده شـده بود، رو به بسـته شـدن اسـت؛ دریچه ای 

کـه فقـط می توانسـت بیامـوزد و بخوانـد و بـه دانشـگاه 

وارد شـود. مرسـل هم چنـان ورق هـای کتابـش را پـس 

اصغـر  مـی داد،  خاصـی  صـدای  کـدام  هـر  و  مـی زد 

و  می نگریسـت  مرسـل  سـمت  بـه  دهـان  در  انگشـت 

بـرای اولین بـار گفـت: »ده«.

فضـای اتـاق آن روز نیز مثل همه روزها سـاکت بود و خلوتی 

در آن حاکـم بـود؛ نـه صـدای گریـه ی اصغـر و نـه صـدای 

مجـری تلویزیـون، می توانسـت این سـکوت را بشـکند. 

پنجـره ی آشـپزخانه بـاز بـود و نـور کـامکان بـه صـورت 

مرسـل می تابیـد، چشـامن گـرد و سـیاهش از شـدت 

از  درشـت اش  موهـای  می شـد،  دیـده  قهوه ایـی  نـور، 

پوشـانده  را  پیشـانی اش  و  زده  بیـرون  چـادرش  الی 

قصـد  و  بـود  کـرده  بلنـد  آرنـج  تـا  را  آسـتین اش  بـود. 

آشـپزی داشـت. فرصتـی می خواسـت تـا اشـکی را کـه 

از شـدت تلخـی پیـاز، گونه هایـش را خیـس کـرده بود، 

پـاک کنـد؛ امـا مردمـک چشـامنش هم چنـان در میان 

آب چشـمش گـم  شـده و دیگـر رنگـش منایـان نبـود. 

میـان  از  کـه  آن قـدر  بـرد؛  بلنـد  را  صدایـش  مـادرش 

جیـغ وداد خواهـر و بـرادرش شـنیده شـود و گفـت: »او 

دخـر! مـرچ بنـداز کـه سـبزی بـدون مـرچ مـزه منیتـه« 

بعـد  و  –پالـک- کـرد  را الی سـبزی  مرسـل دسـتانش 

مشـتی برداشـت و روی پیـاز داغ انداخـت و  بـه تعقیب 

و  انداخـت  دیگـر  سـبزی  روی  را  دیگـری  مشـتی  آن، 

سـبزی های خردشـده درون دیـگ پاشـان شـد و بعـد 

از شـدت حـرارت بـه هـم چسـپیدند و رنگ شـان سـیاه 

شـد؛ بـا هر بـاری که مرسـل بنا بـه هم زدنـش می کرد، 

کـم و کمـر می شـد.

 هاجـر بـا پیالـه ای در دسـتش طـرف آشـپرخانه دویـد 

تـا مقـداری آب  جـوش یخ شـده را کـه همیشـه مادرش 

می گذاشـت، بخـورد؛ ولـی مرسـل بـا اشـاره گفـت؛ اول 

بخـورد.  آب  بعـد  و  را جمـع کنـد  کتاب هایـش 

شـب شـده بـود و همه جـا تاریک بود، سـتاره ها 

در آسـامن سـیاه پیـدا بـود و مـاه در گوشـه ای 

از آن می تابیـد. پـدر صـدای تلویزیـون را بلنـد 

کـرده بـود و مجـری بـا کت و شـلوار شـیک خر 

می گفـت و پـدر بـا متـام وجـود گوش هایـش را 

تیـز و چشـامنش را تنـگ کـرده بـود تـا بتوانـد 

دیگـری  خـر  روزهـا  ایـن  دهـد.  گـوش  بهـر 

ویـروس  ایـن  مبتایـان  آمـار  جـز  بـه  نیسـت 

مصیبـت و پـدر نیـز هـر شـب رأس سـاعت 9 به 

آن گـوش می دهـد تـا چنـد نفـر مبتـا بـه ایـن 

مـرض شـده اند و یـا دولت چـه راه چـاره ای دارد. 

بـه فکـر  و  مرسـل بشـقاب ها را مرتـب می کـرد 

منی شـد،  قرنتیـن  اگـر  امسـال  کـه  بـود  ایـن 

تـا  و  بـرود  دوازدهـم  بـه صنـف  می توانسـت  او 

رفـنت بـه دانشـگاه نیـز چیـزی منانـده بـود. او، 

نیـز می توانسـت مثـل رضـا بـه دانشـگاه بـرود و 

بخوانـد.  مهندسـی 

»بچیـم امـو نـان ر بیـار کـه خیلـی امروز خسـته 

شـدم.« از ایـن حـرف پـدر، مرسـل فهمیـد کـه 

حتـامً اخبـار متـام شـده و پـدرش یـادش آمـده 

که خسـته اسـت. فضـای خانه نیز بعـد از پایین 

بـود.  شـده  سـاکت  تلویزیـون،  صـدای  آوردن 

مرسـل موهایـش را پـس زد و هاجـر را صـدا زد 

تـا پیالـه ی چـای پـدرش را بیـاورد. هاجـر پـا بـه 

زمیـن می کوبیـد و بـه زور پیالـه  و چاینـک را در 

دسـت گرفـت و بـه سـمت آشـپزخانه رفـت.

_ »بچیـم منکـش ر امشـو زیـاد کـدی، می فامی 

کـه فشـارم بـاال مـی ره. دیگـه ایطـو غـذا پختـه 

نکو!«

_ »چشم پدر«

مـادرش لقمـه ای بـه دهـان بـرد و بـا دهـان پـر، 

جویـده جویده به سـمت پدر مرسـل خیره شـد. 

_ »حالـی فشـارت خـوب اسـته، د ای وضـع قرنتین کار 

خـود چطـو می کنی.«

_ »منی فامـم امـروز عسـکرا، کراچـی مـه انداخـت. کل 

سـبزی ها تیـت شـد.«

پـدر لقمـه ای دیگـر را بـه دهـان  برد و به سـمت راسـت 

مجـری،  و  بـود  روشـن  تلویزیـون  کـرد؛  نـگاه  خـود 

مصاحبـه ای را بـا مسـئول صحـت عامـه آغاز کـرده بود.

_ »هله بچم صدایشه بلند کو که چه میگه«

هاجر نان خشکی به دهان انداخت و برخواست.

_ »چشم پدرجان«

فضـای اتاق پر شـد از صدای مجـری و مهامن برنامه ی 

تلویزیونـی. اصغـر کنـار دسـرخوان خوابیده بـود و نان 

خشـکی که در دسـت داشـت را با بیره هایی که دندان 

نداشـت، سـاییده و لـه کـرده بود، تـا توان داشـت از ته 

دل گریـه می کـرد، مـادرش کـه هنـوز غذایـش را متـام 

نکـرده بـود، از جایـش بلنـد شـد و او را در بغـل گرفـت 

و شـیر داد. او، نیـز بـا مکیـدن پسـتان مـادرش فـورا از 

گریـه کردن دسـت  کشـید و آرام شـد. 
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بازار  از  مثال، بخش هایی  به طور  مسکونی وجود داشت. 

یک  تا  می توانست  عیدگاه، سیاب  حتا مسجد  و  مندوی 

این  پاک کاری  برود. دلیل دیگر  باال  این ساحه ها  در  مر 

ساحات این بود که به دلیل تشکیل قرش جامد در سطح 

دریا، یک الیه ی سختی در سطح دریا تشکیل شده بود که 

آب دریا جذب منی شد.« 

در  کابل  دریای  مبدای  نگنجانیدن  که  می کند  تاکید  او 

پروژه، به هیچ وجه منی تواند مثمریت این پروژه را زیر سوال 

برد؛ چون مواد زاید باالی دریا، مواد نرم است و منی تواند 

دریای کابل را دوباره پر از زباله کند. 

بر  کابل  دریای  کنونی  ظاهر  از  که  است  حالی  در  این 

پروژه ی ۱97  این  اجرای  از  دوسال  با گذشت  که  می آید 

با  و  برگشته  اولی  حالت  به  دریا  این  وضعیت  میلیونی، 

وجودی که زمان کمی از پاک کاری آن گذشته، نیاز است 

بهار  در  سیاب  آمدن  با  هم زمان  شود.  پاک  دوباره  که 

بخش هایی  دریا،  باالیی  بخش  زباله های  آوردن  و  امسال 

از سطح این دریا از زباله و الی پر شده و با سطح زمین 

هم سان شده است. انداخنت زباله ها توسط شهروندان به 

این دریا و نبود فرهنگ شهری دلیل دیگری است که این 

دریا به جای زیباکردن چهره ی شهر، به زباله دانی بزرگی 

تبدیل شود. 

جریمه های  افغانی  هزار   500 و  میلیون   1 گم بودن 

تاخیری

این  در  کابل،  صبح  روزنامه ی  یافته های  اساس  به 

سال  از  که  پایتخت  زون  انکشاف  اداره ی  قراردادهای 

1395 تا 1397 اجرا شده، نزدیک به یک میلیون و 500 

رشکت های  تاخیری  جریمه های  میزان  که  افغانی  هزار 

پیامن کار است، ناپدید شده است. 

میلیون  نشان می دهد که حدود 1  کابل  یافته های صبح 

تاخیری  جریمه های  بابت  افغانی   485 و  هزار   423 و 

رشکت های پیامن کار ناپدید است و توسط اداره ی انکشاف 

زون پایتخت گزارش نشده است.

رشکت شاه فیصل که قرارداد پاک کاری بخش سوم دریای 

روز   30 پروژه،  تکمیل  در  است،  داشته  عهده  به  را  کابل 

تاخیر داشته است که به اساس قانون تدارکات، جریمه ی 

تاخیری آن حدود 1 میلیون و 260 هزار افغانی می شود. 

از سویی هم، رشکت »اقدام برادرز« با وجود سه ماه متدید 

زمان پروژه، باز هم کار خود را در وقت معین تکمیل نکرده 

و 117روز در کارش تاخیر داشته است. به اساس قانون 

قراردادها، این رشکت تابع پرداخت 45 هزار و 401 افغانی 

تهیه ی  که  نیز  »ریوایول«  رشکت  است.  تاخیری  جریمه ی 

55 قلم تجهیزات تکنالوژی با آن قرارداد شده است، 47 

روز در کارش تاخیر داشته است. با این حال، این رشکت 

که  باشد  جریمه  تابع  باید  تدارکات  قانون  اساس  به  نیز 

جریمه ی آن حدود 1 میلیون و 109 هزار و 999 افغانی 

می شود.

رشکت  تاخیری  جریمه ی  از  بخشی  تنها  میان؛  این  در 

»ریوایول« که حدود 991 هزار و 914 افغانی است، گرفته 

شده و 118 هزار و 85 افغانی دیگر آن هنوز گرفته نشده 

است. 

این  گم بودن  پایتخت،  زون  اداره ی  مسئوالن  حال  این  با 

که  دارند  تاکید  و  رد می کنند  را  تاخیری  میزان جریمه ی 

گرفته شده  از رشکت ها  از شامری  تاخیری  این جریمه ی 

از رشکت های  نیز،  تاخیری دیگر  قرار است جریمه های  و 

پیامن کار این پروژه ها گرفته شود. 

می گوید:  کابل  صبح  روزنامه ی  به  اداره  این  سخنگوی 

که  چیزهایی  است.  شده  اخذ  جرمانه ها  این  از  »تعدادی 

البته  شد.  خواهد  گرفته  نیز  دیگر  رشکت های  از  مانده، 

آن  از  شام  که  گزارش  این  در  که  شوم  یادآور  را  چیز  یک 

نام می برید، اختاف نظرات وجود دارد، ممکن چیزی که 

درگزارش آمده، عین واقعیت نباشد.«

رسنوشت نامعلوم 14 میلیون افغانی

به اساس یافته های روزنامه ی صبح کابل، قرارداد بخشی 

از پروژه ی پاک کاری دریای کابل، برخاف قانون تدارکات 

با رشکت هایی بسته شده که تجربه ی قبلی در این بخش 

نداشته است. 

اداره ی  که  می دهد  نشان  کابل  صبح  روزنامه  یافته های 

مستقل انکشاف زون پایتخت، قراداد احیای مجدد مسجد 

این  در  این،  از  پیش  است که  بسته  با رشکتی  را  عیدگاه 

بخش تجربه ی کار نداشته است. 

دستی  صنایع  تولید  مرکز  اعامر  پروژه ی  هم،  سویی  از 

و  و 5۲۴ هزار  میلیون  به ۱۴  نزدیک  با هزینه ی  که  زنان 

75۰ افغانی با رشکت »فرنک سن« به تاریخ اول ماه میزان 

کار  است.  نامعلوم  آن  رسنوشت  است،  شده  عقد   ۱۳9۶

این پروژه به دلیل های نامعلومی ادامه نیافته و از چگونگی 

هزینه شدن بودجه ی آن نیز گزارشی وجود ندارد. 

سـخنگوی اداره ی انکشـاف زون پایتخـت در مـورد رشکـت 

پیـامن کاری کـه احیای سـاحه ی سـبز مسـجد عیـدگاه، به 

آن داده شـده اسـت، می گویـد کـه ایـن رشکـت تجربـه ی 

کار در یـک بخـش مربـوط ایـن پـروژه را داشـته اسـت؛ امـا 

بـه گفتـه ی او، مهـم نیسـت کـه هـر رشکـت بایـد در هـردو 

بخـش تجربه ی کاری داشـته باشـد: »رشکتـی که در بخش 

احیـای سـاحه ی سـبز مسـجد عیـدگاه کار کـرده، کارش 

بخـش  در  ایـن رشکـت  و  داده  انجـام  احسـن  بـه وجـه  را 

لنداسـکب )خاک بـرداری(، تجربـه داشـت؛ امـا در بخـش 

گریـرنی )رسسـبزی( تجربـه نداشـت. هیـچ معمول نیسـت 

کـه یـک رشکـت دو تجربـه ی متفـاوت را داشـته باشـد. در 

بخـش سـاخت و مرمـت این مسـجد نیز، با رشکتـی قرارداد 

شـده اسـت کـه صد درصـد تجربـه ی کاری در بخش مرمت 

باسـتانی داشـته اسـت.« 

در  که  می دهد  نشان  کابل  صبح  روزنامه ی  یافته های 

سال  از  که  کابل  دریای  پاک کاری  پروژه ی  قراردادهای 

در  و  نداشته  اجرا شده، شفافیت وجود  تا 1397   1395

کنار آن، نبود مدیریت سامل در این پروژه، سبب شده که 

پاک کاری  برنامه ی  شامل  دریا  این  از  مهمی  بخش های 

نشود.

اداره ی مستقل انکشاف زون پایتخت، حدود 197 میلیون 

و 550 هزار افغانی را برای پروژه ی پاک کاری دریای کابل 

به اندازه ی 10.2 کیلومر از سال های 1395 تا 1397 به 

مبدای  که  کابل  دریای  مبدای  اما  است؛  رسانده  مرصف 

زباله ها نیز است، شامل طرح پروژه نشده است. 

در  کابل  دریای  از  بخش هایی  پاک  نکردن  حال،  این  با 

ساحه ی قلعه ی واحد، سبب شده است که در اثر سیاب ها، 

زباله ها دوباره به بخش های پاک شده انتقال کند.

از سویی هم، تفاوت در نرخ قرادادها، نشان دهنده ی عدم 

شفافیت در قراردادهای این پروژه است.

یافته های روزنامه ی صبح کابل، نشان می دهد که بخش 

دوم پروژه ی پاک کاری دریای کابل نسبت به بخش اول آن 

با در نظرداشت حجم زباله های آن از منبع واحد، بلندتر و 

غیر اقتصادی قرارداد شده است. 

آن  زباله های  کابل که حجم  دریای  پاک کاری  اول  بخش 

افغانی در  بوده است، حدود 525  170 هزار مر مکعب 

آن که حجم  دوم  اما بخش  است؛  داد شده  قرار  هر مر، 

زباله هایش 65 هزار مر مکعب بوده، پاک کاری هر مر آن 

به هزینه ی 1هزار و 20 افغانی قرارداد شده است. 

زون  انکشاف  اداره ی  -سخنگوی  عطا  محبوب الحق 

پایتخت- در مورد تفاوت در نرخ قرارداها به روزنامه ی صبح 

ماشیرنی  با  پروژه  این  نخست  قراداد  که  می گوید  کابل 

با  دومی،  قرارداد  و  است  شده  اجرا  حکومت  بودجه ی  از 

توسعه ای  اداره ی  بودجه ی  از  انسانی  نیروی  از  استفاده 

امریکا )USAID( اجرا شده است. 

آقای عطا تاکید می کند: »در بخش نخست که زباله ها با 

حجم 170 هزار مر مکعب بوده است و با هزینه ی کمری 

است؛  شده  استفاده  ماشیرنی  از  آن جا  در  شده،  قرارداد 

و هزینه ی  بوده  کم تر  زباله ها  دوم که حجم  در بخش  اما 

قرارداد بیشر بوده، دلیلش این است که ما در این قرارداد 

نیروی  از  استفاده  کرده ایم.  استفاده  انسانی  نیروی  از 

خاطر  به  پروژه  متویل کننده ی  رشط های  از  یکی  انسانی 

شغل زایی بود. ما برای مدت سه ماه حدود 800 نفر را با 

مزد روزانه 400 افغانی استخدام کرده بودیم.« 

کابل،  دریای  مبدای  پاک کاری  عدم  مورد  در  عطا  آقای 

می گوید که از نظر اداره ی آن ها نقاط مرکزی دریای کابل 

در اولویت قرار داشت. 

به  افغانستان،  پایتخت  زون  انکشاف  اداره ی  سخنگوی 

خطرات  این جا  »چون  می گوید:  کابل  صبح  روزنامه ی 

رسازیز شدن سیاب ها بیشر بود و امکان تخریب اماکن 

به اساس یافته های 
روزنامه ی صبح 

کابل، در این 
قراردادهای اداره ی 

انکشاف زون 
پایتخت که از سال 
1395 تا 1397 اجرا 

شده، نزدیک به 
یک میلیون و 500 

هزار افغانی که 
میزان جریمه های 

تاخیری شرکت های 
پکیمان کار است، 

ناپدید شده است. 

یافته های روزنامه 
صبح کابل نشان 

می دهد که اداره ی 
مستقل انکشاف 

زون پایتخت، 
قراداد احیای مجدد 

مسجد عیدگاه را 
با شرککتی قرارداد 

کرده که پکیش از 
این، در این بخش 

تجربه ی کار نداشته 
است. 

؛  بل کا ی  یا ر د ی  ر ک کا پا ژه ی  پرو ر  د د  فسا ل  حتما ا
؟  شد ق  غر یا  ر د ین  ا ر  د نی  فغا ا ن  میلیو  1 9 7 نه  چگو

علی شیر شهیر
گزارشگر
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ایــن  بــه ســوی صلــح ســوق می دهــد. مهم تریــن  را 

اشــراکات، حقــوق بــرش اســت؛ زیــرا کــه ریشــه در 

ــای  ــته و مبن ــان داش ــفی جه ــزرگ فلس ــب ب ــام مکات مت

نهضت هــای آزادی خواهانــه و مســاوات طلبانه در متــام 

ــا را  ــراکات م ــن اش ــن ای ــت. هم چنی ــوده و اس ــان ب جه

بــه ســوی یــک همبســتگی جهانــی ســوق می دهــد کــه 

در آن، صلــح تنهــا هــدف نیســت، بلکــه هــم هــدف و هــم 

ــه  ــوان ب ــوق را منی ت ــیاری از حق ــرا بس ــت؛ زی ــیله اس وس

دســت آورد، مگــر در زمــان صلــح و احقــاق حقــوق بــرش. 

در واقــع صلــح و حقــوق برش در ایــن دیــدگاه الزم و ملزوم 

ــح در  ــق صل ــام ح ــر ن ــوع زی ــن موض ــه ای ــتند ک ــم اس ه

نســل ســوم حقــوق بــرش تجلــی یافتــه اســت. البتــه ایــن 

مطالــب نبایــد ذره ای از اهمیــت بومی ســازی آموزه هــای 

حقوق بــرشی در هــر فرهنــگ کــم کنــد.

مبحــث۲: نقــش آمــوزش حقــوق بــرش در تقویــت آمــوزش 

صلــح

آمــوزش صلــح، نیازمنــد آمــوزش حقــوق بــرش اســت. 

هســته ی مفهومــی صلــح، کنــرل، کاهــش و حــذف 

بــرش،  حقــوق  مفهومــی  هســته ی  و  اســت  خشــونت 

شناســایی، تکمیــل و جهانی ســازی کرامــت انســانی 

اســت. حقــوق اقتصــادی، اجتامعــی و فرهنگــی، مدنــی 

مثبــت،  صلــح  تحقــق  راه  در  می تواننــد  سیاســی،  و 

ــم  ــری فراه ــروز درگی ــراز از ب ــرای اح ــا را ب ــن فض بهری

ــد.  کنن

در اولیــن پاراگــراف اعامیــه ی جهانــی حقــوق بــرش 

ــوق  ــرش و حق ــی ب ــق ذات ــایی تحق ــت: »شناس ــده اس آم

بنیــان  بــرش،  خانــواده  همــه  جدایی ناپذیــر  و  برابــر 

آزادی، عدالــت و صلــح در جهــان اســت.« ایــن خــود 

ــامن  ــت در ه ــح مثب ــای صل ــه ارزش ه ــه ب ــان گر توج نش

پایــان جنــگ دوم جهانــی  از  پــس  اولیــه  ســال های 

مــردم  حــق  مــورد  در  اعامیــه   ۲ مــاده ی  در  اســت. 

ــح و امنیــت  ــح آمــده اســت: پیشــرد صل ــه صل نســبت ب

بین املللــی نیازمنــد اقــدام مــداوم و مثبــت دولت هــا در 

ــر  ــد ب ــه تهدی ــع هرگون ــگ، رف ــگیری از جن ــه ی پیش زمین

صلــح، از جملــه تهدیــد هســته ای، فیصلــه ی مخاصــامت 

ــه توســعه ی  از راه مســاملت آمیز، خلــع ســاح، احــرام ب

ــرش،  ــای ب ــوق و آزادی ه ــج حق ــورها، تروی ــادی کش اقتص

رفــع  تعییــن رسنوشــت،  اصــل  اســتعامرزدایی طبــق 

ــی،  ــت زندگ ــردن کیفی ــد، بلندب ــژادی و آپارتای ــض ن تبعی

ــط  ــت از محی ــانی و حامی ــای انس ــه نیازه ــخ گویی ب پاس

ــت. ــته اس ــت داش زیس

تحلیل

منونه هایــی از ارتبــاط آمــوزش حقــوق بــرش بــا صلــح 

ــش  ــر بخ ــت. مدی ــر اس ــل ذک ــی قاب ــت بین امللل و امنی

حقــوق بــرش در الســالوادور، طــی گزارشــی کــه بــه 

تقدیــم  امنیــت  شــورای  و  عمومــی  مجمــع  دبیــرکل 

می کنــد، بــه نقــش اطاع رســانی و آمــوزش حقــوق بــرش 

در ایفــای تعهــدات منــدرج در توافق نامــه ی صلــح اشــاره 

ژنــو در جریــان کنفرانــس  در  اکتــر ۱99۴  در  دارد. 

بین املللــی آمــوزش، پیشــنهادهایی در مــورد آمــوزش 

ــد:  ــه ش ــح ارای صل

حل وفصــل  و  میانجی گــری  اعــامل  و  آمــوزش  الــف- 

و  کارکنــان  بیــن  مــدارس،  نظام هــای  در  درگیــری 

دانش آمــوزان و تــری آن بــه ســایر بخش هــای جامعــه؛

فعالیت هــای  بــه  مــدارس  فعالیت هــای  ارتبــاط  ب- 

مســتمر در جامعــه کــه مشــارکت همگانــی را در فرهنــگ 

و توســعه ارتقــا می دهــد؛

نهضت هــای  بــاره ی  در  اطاعاتــی  گنجانــدن  ج- 

و  دموکراســی  خشــونت،  عــدم  و  صلــح  اجتامعــی 

درســی؛ برنامه هــای  در  منصفانــه  توســعه ی 

ــا،  ــام ملت ه ــه مت ــاً ب ــه رصف ــه ن ــوم جامع ــری مفه د- ت

بــا  زمیــن  روی  حیــات  متــام  بــه  هم چنیــن  بلکــه 

ــت  ــط زیس ــان و محی ــی جه ــوع فرهنگ ــظ تن ــدف حف ه

آینــده؛ نســل های 

ــی،  ــای درس ــاختارمند برنامه ه ــازی س ــی و نوس ه- بررس

بــه منظــور تضمیــن برداشــت صحیــح از تفاوت هــای 

ــری و ســهم منحــرص  ــژادی و فرهنگــی کــه براب قومــی، ن

بــه فــرد آن هــا در تقویــت ارزش هــای مشــرک مــورد 

ــد؛ ــد باش تأکی

و- بررســی و نوســازی نظام منــد آمــوزش تاریــخ، بــا تأکیــد 

ــر تحــوالت اجتامعــی غیرخشــونت آمیز و توجــه  بیشــر ب

ویــژه بــه نقــش زنــان در تاریــخ؛

ز- آمــوزش علــوم بــه ترتیبــی کــه ارتبــاط آن بــا فرهنــگ و 

ــا  ــگ ی ــرای جن ــد ب ــزاری کــه می توان ــه هم چــون اب جامع

صلــح، بهره کشــی یــا همــکاری در توســعه بــه کار آیــد.

و  صلــح  تحکیــم  بــه  بیشــری  توجــه  صلــح  آمــوزش 

مشــکات حقــوق بــرش داشــته و متمرکــز بــر صلــح منفــی 

ــی در  ــه بررس ــر ب ــه بیش ــا ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــوده اس ب

جهــت حفــظ دالیــل و علت هــای جنــگ پرداختــه اســت 

ــد  ــوزش می توان ــح. آم ــط صل ــاد رشای ــه ایج ــه ب ــا توج ت

دالیــل جنــگ را روشــن کــرده رشایــط را بــرای صلــح 

مهیــا  کنــد. در حقیقــت آمــوزش می توانــد رشایــط منفــی 

»آن چــه کــه نبایــد باشــد« را بــه احتــامالت مثبــت »آن چــه 

ــد. ــل کن ــد« تبدی ــد باش ــه می توان ک

اهــداف  هــامن  از  برخــی  بــرش،  حقــوق  آمــوزش 

هنجــاری ای کــه توســط آمــوزش صلــح تقویــت و حامیــت 

ــرد  ــک عمل ک ــن ی ــد. هم چنی ــم می کن ــود را تفهی می ش

مفیــدی بــرای تکمیــل و اعــامل اشــکال متفــاوت آمــوزش 

کامــل  هنگامــی  بــرش  حقــوق  آمــوزش  دارد.  صلــح 

فرصت هایــی  و  دانــش  فراگیــران  بــرای  کــه  اســت، 

حقــوق  آمــوزش  آورد.  فراهــم  ویــژه  عمل کــرد  بــرای 

ــت انســانی، شناســایی،  ــزی اســت کــه حیثی ــرش تجوی ب

مفهــوم  مرکــزی  هســته  و  آن  جهانی ســاخنت  و  اجــرا 

آمــوزش صلــح، خشــونت؛ کنــرل، کاهــش و محــو آن 

ــا  ــت. بن ــرش اس ــوق ب ــوزش حق ــزی آم ــته های مرک از هس

ــا  ــق ب ــل تطبی ــیار قاب ــرش بس ــوق ب ــوم حق ــن، مفه ــر ای ب

مطالعــه ی صلــح مثبــت اســت.

خشــونت در همــه اشــکال آن، در واقعیــت حملــه بــه 

ــای  ــون پژوهش ه ــت. اکن ــانی اس ــت انس ــت و منزل کرام

صلــح چندیــن شــکلی از خشــونت راشناســایی کــرده 

اســت؛ خشــونت فیزیکــی یــا رفتــاری شــامل جنــگ 

و ســایر انــواع کاربــرد مســتقیم زور بــرای نابــودی یــا 

تضعیــف ملــت، گــروه یــا فــرد دیگــر؛ خشــونت ســاختاری 

کــه بــه فقــر و محرومیت هایــی اشــاره می کنــد کــه ناشــی 

از ســاختارهای ناعادالنــه و غیرمنصفانــه ی اجتامعــی 

نظام هــای  سیاســی  خشــونت  اســتند؛  اقتصــادی  و 

ــه  ــر و ضعیــف را ب ــراد فقی اســتبدادی کــه مخالفــان و اف
بردگــی کشــانده و مرعــوب می کنــد؛ خشــونت فرهنگــی 

و  انســانی  هویــت  تخریــب  و  ســاخنت  بــی ارزش  کــه 

ــی،  ــژادی، جنس ــونت ن ــاص، خش ــی خ ــیوه های زندگ ش

فرقــه ای، ایدیولــوژی اســتعامری و ســایر اشــکال انحصــار 

معنــوی کــه تهاجــم، تســاهل، نابرابــری و اســتبداد را 

توجیــه می کنــد.

داخــل  در  می توانــد  خشــونت  اشــکال  ایــن  همــه ی 

ــل  ــکار و قاب ــری آش ــرشی بیش ــوق ب ــوب حق ــک چارچ ی

درک شــود. بــه طــور کلــی آمــوزش حقــوق بــرش بــه 

آموزش هــای  واقعــی  تجربــه ی  عنــرص  یــک  عنــوان 

را قابل درک تــر می کنــد و جنبــه ی تجویــزی و  صلــح 

ــی آورد.  ــم م ــح را فراه ــوزش صل ــاز آم ــورد نی ــاری م هنج

آمــوزش  از  دیگــری  رویکــرد  چندفرهنگــی،  مطالعــات 

صلــح اســت کــه بــه بررســی گروه هــای قومی-نــژادی 

ــام  ــردازد و در مت ــاوت می پ ــای متف ــف و فرهنگ ه مختل

ســطوح آموزشــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. دو 

ــان آمــوزش  ــن جری ــرای ای ــع و رسچشــمه ی عمــده ب منب

درک  و  شناســایی  بــه  نیــاز  اول  دارد؛  وجــود  صلــح 

متقابــل  وابســتگی های  دلیــل  بــه  فرهنگ هــا  ســایر 

ــل  ــرای ح ــی ب ــکاری بین امللل ــی و رضورت هم بین امللل

ــگ  ــه ی فرهن ــه مطالع ــع ب ــن منب ــی. ای ــکات جهان مش

اندکــی  توجــه  و  تأکیــد  جهــان  مختلــف  بخش هــای 

بــه تنــوع فرهنگ هــا در داخــل کشــورها دارد؛ منبــع 

آگاه قومــی در دهه هــای  پیدایــش جنبش هــای  دوم، 

جنبــش  از  حرکت هــا  ایــن  اســت.   ۱9۸۰ و   ۱97۰

برابــری اجتامعــی و حقــوق مدنــی دهه هــای ۱95۰ 

ــه  ــد و توجــه ایــن مطالعــات را ب ــر بودن و ۱9۶۰ تأثیرپذی

بررســی هویت هــای فرهنگــی در داخــل کشــورها جلــب 

کــرد. توجــه و آگاهــی نســبت بــه ارزش هــا و ســنت های 

مردمــان و اقــوام کشــورها بــه منظــور تحقــق آرامــش 

ــا  ــت دارد. بن ــی، اهمی ــح جهان ــه صل ــی و در نتیج داخل

بــر ایــن، آموزش هــای چندفرهنگــی یــک عنــرص رضوری 

آمــوزش بــرای صلــح اســت. همین گونــه، مطالعــات نظــم 

جهانــی نیــز رشــته ی دیگــری از آمــوزش صلــح اســت 

ــای  ــرای بحران ه ــی ب ــنت راه حل های ــال یاف ــه دنب ــه ب ک

حقوق بــرشی  ارزش هــای  تحقــق  و  جهانــی  متعــدد 

ــی  ــی آموزش ــطوح عال ــر در س ــته، بیش ــن رش ــت. ای اس

تدریــس می شــود و ماهیــت انتزاعــی و تیوریــک مباحــث 
آن، مانــع از آمــوزش بــه دانش آمــوزان مکتــب اســت.  

رویکــرد دیگــری از آمــوزش صلــح، آمــوزش محیــط زیســت 

می داننــد؛  سیاســی  غیــر  را  آن  بســیاری  کــه  اســت 

منظــور  بــه  مفیــدی  و  مناســب  بســر  امــا می توانــد 

همکاری هــای آموزشــی بیــن مربیــان را فراهــم کنــد. 

ــی  ــکات جهان ــه ی مش ــکان مطالع ــرد، ام ــن رویک در ای

توســعه ی  بــرای  مشــارکتی  آموزش هــای  بــه  توجــه  و 

اجتامعــی  بــرای هم گرایــی  نیــاز  مــورد  ظرفیت هــای 

وجــود دارد. تأثیــر رفتارهــای فــردی و جمعــی انســان ها 

و هم چنیــن نســل های انســان بــر زمیــن، از مباحثــی 

ــه  ــود. ب ــه می ش ــه آن توج ــرد ب ــن رویک ــه در ای ــت ک اس

نظــر می رســد کــه آمــوزش محیــط زیســت، می توانــد 

ــد در آن  ــح بای ــرای صل ــوزش ب ــه آم ــی را ک ــت و راه جه

ــد. ــخص کن ــد، مش ــت کن حرک

از  یــک  هــر  کــه  می شــود  مشــاهده  گونــه،  ایــن 

کــه حقــوق  در صورتــی  آمــوزش صلــح،  رویکردهــای 

ــر  ــد مؤثرت ــش جــای دهــد، می توان ــرش را در درون خوی ب

و کامل تــر باشــد. هم چنیــن اگــر چــه ممکــن اســت 

آمــوزش صلــح و آمــوزش حقــوق بــرش در اشــکال مختلفــی 

ارایــه شــوند و یــا نقــاط آغازیــن متفاوتــی داشــته باشــند؛ 

امــا مقصــد هــر دو یکــی اســت و آن تحقــق جهانــی 

اســت.  صلح آمیزتــر  و  عادالنــه 

اغلــب، ایــن پرســش مطــرح می شــود کــه چگونــه آمــوزش 

ــا؛  ــوزش ارزش ه ــه آم ــا ب ــایر رویکرده ــرش، از س ــوق ب حق

آمــوزش  شــهروندی،  آمــوزش  اخــاق،  آمــوزش  نظیــر 

چندفرهنگــی یــا آمــوزش صلــح و غیــره متامیــز می شــود. 

آمــوزش حقــوق بــرش یــک نظــام ارزشــی مشــرکی را 

ــود  ــا وج ــن رویکرده ــه ای ــه در آن هم ــد ک ــاد می کن ایج

بــدون  شــهروندی  آمــوزش  اگــر  مثــال،  بــرای  دارد؛ 

ــه آمــوزش حقــوق بــرش انجــام شــود، بــه حقــوق  توجــه ب

ــاً  ــی -مث ــراد خاص ــه اف ــوط ب ــه مرب ــئولیت هایی ک و مس

ــه  ــت-، توج ــردم اس ــه م ــه هم ــهر و ن ــک ش ــهروندان ی ش

بیشــری می شــود و ممکــن اســت بــر ملی گرایــی بیــش 

از انســان گرایی تأکیــد کنــد؛ در حالــی کــه اگــر آمــوزش 

شــهروندی هــم راه بــا آمــوزش حقــوق بــرش تدریــس 

ــب  ــرای کس ــد ب ــبی باش ــت مناس ــد فرص ــود، می توان ش

آگاهــی و شــناخت نســبت بــه 

بخش سوم و پایانی

بند2: فرآیندهای آموزش صلح

بــه صــورت رســمی و غیــر  آمــوزش صلــح، می توانــد 

ــرای آمــوزش  ــاوت ب رســمی انجــام شــود. دو الگــوی متف

ــت. ــده اس ــرح ش ــح مط صل

۱- برنامــه ی درســی مجــزا    ۲- برنامــه ی درســی در هــم 

تنیــده

آن  الگویــی اســت کــه در  تنیــده«،  »آمــوزش در هــم 

ــه  ــی ب ــع مختلف ــا و مناب ــوزش از راه ه ــورد آم ــم م مفاهی

مخاطبــان منتقــل می شــود؛ امــا »الگــوی درســی مجــزا« 

بــه صــورت یــک واحــد درســی مســتقل بــه مخاطــب 

در  می توانــد  الگوهــا  ایــن  می شــود.  داده  انتقــال 

ســطوح مختلــف بــه تناســب اســتفاده شــود.

در حالــی کــه نهادهــای گوناگــون اجتامعــی در آمــوزش 

رشوع  خانــواده  از  آمــوزش  امــا  دارنــد؛  نقــش  صلــح 

می شــود و در مــدارس، و دانشــگاه ها و جامعــه ادامــه 

پیــدا می کنــد. مــدارس بــه عنــوان یکــی از بهریــن 

ــژه ای  ــگاه وی ــح جای ــج فرهنــگ صل ــر در تروی عوامــل مؤث

در ادبیــات آموزشــی صلــح دارد. البتــه نقــش رســانه های 

ــت. ــت اس ــح دارای اهمی ــوزش صل ــز در آم ــی نی جمع

در کنــار مــوارد فــوق، دولــت و ســازمان های ذیربــط 

نهادهــای  و  بین املللــی-  و  -داخلــی   NGOs دولتــی، 

ملــی نیــز بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــا پشــتیبانی 

ــن و  ــاختارها و قوانی ــاح س ــی و اص ــی و مال ــی، فن علم

ــد. ــازی می کنن ــش ب ــم نق ــن مه ــع، در ای ــع موان رف

امــروزه آمــوزش صلــح در جهــان مــا جایــگاه نازلــی دارد؛ 

ماننــد  زیــادی؛  موانــع  ســوم،  جهــان  کشــورهای  در 

داخلــی،  اختافــات  سیاســی،  ســاختارهای  ضعــف 

باعــث  متامیت خــواه،  و  افراطــی  ایدیولوژی هــای 

نادیده گرفــنت برنامــه ی درســی صلح محــور شــده اســت. 

ــوش زد  ــت را گ ــن حقیق ــده، ای ــان ش ــات بی ــس مطالع پ

می کنــد کــه؛ آمــوزش صلــح، امــروزه یــک نیــاز و رضورت 

اساســی اســت کــه بایــد در قالــب برنامــه ی درســی 

صلح محــور توســعه و تــداوم یابــد.

ــم  ــح و تفاه ــرای صل ــرش ب ــوق ب ــوزش حق ــش دوم: آم بخ

بین املللــی

حــق صلــح و امنیــت بین املللــی، بــا آمــوزش حقــوق 

بــرش ارتبــاط مســتقیم و متقابــل دارد کــه بررســی ارتبــاط 

آن هــا، نیــازی حتمــی اســت.

مبحــث۱: ارتبــاط آمــوزش حقــوق بــرش بــا حــق صلــح و 

امنیــت بین املللــی

یــا  بی ســوادی  بــا  بین املللــی  امنیــت  و  صلــح 

ــه  ــری چ ــوزش و یادگی ــی دارد؟ آم ــه ارتباط ــوادی چ باس

ــه  ــت ک ــدی نیس ــت دارد؟ تردی ــح و امنی ــری در صل تأثی

فقــدان آمــوزش می توانــد مانــع بهره منــدی از دیگــر 

حقــوق بنیادیــن؛ ماننــد حقــوق مرتبــط بــا مشــارکت 

سیاســی شــود. از طــرف دیگــر، یکــی از مهم تریــن و 

اساســی ترین راه هــای ناگزیــر بــرای ایجــاد و تعمیــق 

ــوزش  ــدارا و آم ــح و م ــوزش صل ــان، آم ــدار جه ــح پای صل

حقــوق بــرش اســت. انتظــار تحقــق صلــح پایــدار و امنیــت 

ــه  ــرام ب ــدارا و اح ــح و م ــی از صل ــدون آگاه ــی، ب جمع

حقــوق بــرش، هم چنیــن، انتظــار رونــق و تحقــق آمــوزش 

ــی،  ــگ و ناامن ــا جن ــونت آمیز ی ــای خش ــرورش در فض و پ

معقــول بــه نظــر منی رســد. آمــوزش حقــوق بــرش بــا 

حــق بــر صلــح و امنیــت، ماننــد حقــوق بنیادیــن دیگــر، 

نبــود یکــی در عــدم تحقــق  ارتبــاط دوســویه دارد و 

دیگــری مؤثــر اســت. لــذا، امــروزه، دولت هــا، ســازمان ها 

ــن  ــر ای ــان ب ــر حقوق دان ــی و بیش ــای بین امللل و نهاد ه

ــن  ــی از مهم تری ــوزش، یک ــه آم ــد ک ــد دارن ــت تأکی واقعی

ــه  ــر ب ــه ی دیگ ــت. نکت ــح اس ــه صل ــیدن ب ــای رس ابزاره

ارتبــاط »ترویــج صلــح« بــا »ترویــج حقــوق بــرش« مربــوط 

از  دیگــری  معنــای  مذکــور،  واالی  هــدف  می شــود. 

تأمیــن حــق آمــوزش حقــوق بــرش اســت. هم چنیــن، 

ترویــج صلــح و مــدارا و هم زیســتی مســاملت آمیز، یکــی 

از رضوریــات تأمیــن حــق بــر آمــوزش اســت کــه بــدون آن، 

ــت. ــد داش ــی نخواه ــای کامل ــح« معن ــج صل »تروی

هامن طــور کــه قبــاً ذکــر شــد، بــرای حــل معضــل 

ــی  ــاد آگاه ــل، ایج ــن راه ح ــونت، مهم تری ــگ و خش جن

نامطبــوع چنیــن  نتایــج  و  از مخاطــرات  و هوشــیاری 

جوامــع  میــان  نیــز  و  انســان ها  میــان  برخوردهایــی 

بــه طــور  کــه می توانــد  اســت  آمــوزش  تنهــا  اســت. 

اصولــی و اساســی دیدگاه هــا و رفتارهــا را اصــاح کــرده 

و فرهنگــی مبتنــی بــر صلــح ایجــاد کنــد.

هــر  در  اجتامعــی  پدیــده ی  یــک  عنــوان  بــه  صلــح 

و ویژگی هــای فرهنگــی،  ارزشــی  نظــام  از  جامعــه ای 

زیــرا  می کنــد؛  تبعیــت  جامعــه  تربیتــی  و  اجتامعــی 

ــه  ــک جامع ــط ی ــتقیامٌ توس ــا، مس ــروه از پدیده ه ــن گ ای

بــه وجــود آمــده و نتایــج و عواقــب آن  توســط هــامن 

ــمت  ــه س ــا را ب ــر م ــن ام ــود. ای ــاس می ش ــه احس جامع

ــد.  ــوق می ده ــانی س ــراکات انس ــه اش ــر ب ــه بیش توج

بــه معنــای دیگــر، مترکــز بــر اشــراکات انســانی مــا 

صلح به  ز  نیا و  ما  نه ی  زما
جوان شاه بهکوش، کارشناس علوم سیایس

صلح و امنیت بین المللی با 
بی سوادی یا باسوادی چه ارتباطی 

دارد؟ آموزش و یادگیری چه تأثیری 
در صلح و امنیت دارد؟ تردیدی 

نیست که فقدان آموزش می تواند 
مانع بهره مندی از دیگر حقوق 
بنیادین؛ مانند حقوق مرتبط با 

مشارکت سیاسی شود. از طرف 
دیگر، یکی از مهم ترین و اساسی ترین 

راه های ناگزیر برای ایجاد و تعمیق 
صلح پایدار جهان، آموزش صلح و 
مدارا و آموزش حقوق بشر است.
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قدرتی  جزیره های  آن،  از  مهم تر  و  شد  تجربه  عراق 

فریب  درگیر  بیشر  که  دارند  وجود  نظام  داخل  در 

شهروندان استند. 

که  زمانی  تا  تنها  غربی  ارزش های  با  دموکراسی 

وجود  می ماند،  باقی  کشور  آن  در  خارجی  نیروهای 

دارد؛ به محض بیرون شدن نیروها، دموکراسی از بین 

رفته است. البته این وضعیت اعصاب خردکن در عراق 

تجربه شده و در افغانستان قابل پیش  بینی است. 

نیروهای  روند همکاری   پالیسی  رییس  عنوان  به  من 

از  امریکا در عراق که برای حامیت  ائتاف و سفارت 

ایجاد   ۲۰۰۴ تابستان  در  عراق  چندملیتی  نیروهای 

خاطر  به  را  همه پرسی  یک  کامل  جزئیات  بود،  شده 

دارم؛ یک بررسی همه جانبه در جمهوری عراق، نشان 

می دهد که شهروندان عراق به توسعه امیدوار استند.

شده  پرسیده  عراق  شهروندان  از  پرشس  یک  در 

به  نسبت  را  فعلی  دموکراتیک  حکومت  آیا  بود؛ 

درصد   ۸۴ می دهید؟  ارجحیت  حسین  صدام  نظام 

اشرک کنند گان گفته بودند که با یک نظام دکتاتوری 

بیشر راحت استند. مشابه این داستان را در صحبت 

افغانستانی ها نیز شنیدم؛ زمانی که در  از  با شامری 

نظامیان  و  امریکایی  نیروهای  با  هم راه  گشت   یک 

از  یکی  بودیم،   مرصوف   ۲۰۰7 در  افغانستان  خاص 

محلی  حکومت  با  آن ها  که  گفت  ارتش  فرماندهان 

-فدرالی، نیمه ریاستی- که تفاوت کمری با حکومت 

من  به  او  استند.  راحت  باشد،  داشته  کابل  مرکزی 

گفت: این چیزی است که به صورت واقعی به دست 

نیامده است. یک دلیل این است که؛ اگر کسانی در 

محله ی  خودشان هم سویی خود را با حکومت مرکزی 

می شوند  روبه رو  طالبان  مخالفت  با  می دهند،  نشان 

کشته  شان  خانواده ی  و  آن ها  طالبان  طرف  از  و 

می شوند، باغ و زمین و مغازه ی شان ویران می شود و 

برگردان

در نشست خری ۲5 مارچ در فضای کاما حساس، 

جو بایدن با پرشس های زیادی در رابط به خارج شدن 

از افغانستان مواجه شد: »آیا در اول ماه می سال روان 

از افغانستان بیرون می شویم؟« 

»راهرد  داد.  دوپهلو  پاسخ های  پرشس ها  این  به  او 

در  طوالنی  مدت  برای  که  منی کند  تقاضا  نظامی 

پرسش  می شویم.  بیرون  حتام  ما  مبانیم،  افغانستان 

این است؛ چه زمانی بیرون می شویم.«  

کاخ  به  هنوز  تا  که  مردی  سه  است؛  حالی  در  این 

برای  برنامه  ای  است،  رسیده  امریکا  ریاست جمهوری 

پیروز شدن در افغانستان نداشته است و بایدن، امروز 

این برنامه ی ناکام را تکرار می کند. 

جنگ  چیست؟  می رویم  جنگ  به  ما  این  که  دلیل 

تباه کننده است و هزینه ی چند ملیارد دالری از منافع 

به  هزینه ها  این  می شود.  آن  رصف  امریکا  عامه ی 

دلیل این  که ما در افغانستان برنده می شویم، رصف 

شد و حدود ۲۰ سال، ما در افغانستان درگیر جنگ 

شدیم. در این جنگ بیش از ۲.7 میلیارد دالر هزینه 

از  شد، ۲۳۰۰ نظامی کشته و نزدیک به ۱7۰۰ تن 

پیامن  کاران امریکایی در افغانستان کشته و ۲۰هزار 

تن دیگر زخمی شدند. 

نبود اهداف مشخص: من از چهار مرکز آموزشی و دو 

کالج فرماندهی نظامی امریکا مدرک فراغت دارم و در 

بازنشستگی  از  پس  کرده ام.  تدریس  دانشگاه ها  این 

به  نظامی  تور  دو  به  داوطلبانه  صورت  به  ارتش،  از 

عراق و افغانستان رفتم. من می توانم بگویم که هیچ 

برای  هدف مندی  عملیات  هیچ  و  تعین شده  راهرد 

پایان دادن به وضعیت، روی دست نبود؛ »چه زمانی 

و  منسجم  برنامه ی   ما  می رسیم«؟  نظامی  اهداف  به 

مخترصی که وضعیت را پیش بینی کند، فضای جنگی 

را تغییر و مداخله ی نظامی را کاهش دهد، نداشتیم. 

مراکز  توانست  افغانستان،  به  نظامی  عملیات  ابتکار 

سایر  و  طالبان  دست رسی  و  کند  نابود  را  القاعده 

درآمد  مهم  منابع  از  یکی  -که  تریاک  از  را  طرف ها 

تا  کند  محدود  را  است-  جهان  در  گروه  این  برای 

حماتی مانند ۱۱ سپتامر را علیه امریکا و متحدانش 

راه اندازی نکنند.  

بوش  جورج  دستور  طبق  آنی  صورت  به  اهداف  این 

با عملی  و  امریکا– عملی شد  –رییس جمهور پیشین 

همه  می توانستیم   ،۲۰۰۱ در  اهداف  این  شدن 

نیروهای خود را از افغانستان بیرون کنیم که نکردیم. 

اساس  به  نظامی  که  کردیم  تاش  آن،  عوض  به 

ارزش های غربی در کابل ایجاد شود تا متثیل کننده ی 

حکومت دموکراسی به اساس ارزش های غربی باشد. 

این ارزش ها با فرهنگ، جامعه و تاریخ افغانستان وجه 

قابل هضم  من  نظر  از  دیدگاه  این  نداشت.  مشرک 

زمانی  برای  من  نیامد.  دست  به  اهداف  این  و  نبود 

طوالن از نزدیک با افغانستانی ها کار کردم؛ به همین 

دلیل، نسبت به موفقیت راهردی غرب در افغانستان 

اعتقاد کمی دارم.   

فرهنگ یکه تازی امریکا، حقیقت را نابود کرد 

در جریان خدمت و مشاوریت در عراق و افغانستان، 

در  ملت ها  این  شد؛  روشن  خیلی  برایم  موضوع  یک 

بیرونی  نیروهای  با  تاریخی،  نگاه  از  طوالنی  مدت 

درگیر بوده اند و توسط  شیخ و تفنگ ساالرها رهری 

شده اند. حکومت مرکزی در هردو کشور افغانستان و 

عراق شکننده  است؛ کسانی که حکومت را در دست 

در  وضعیت  این  نیستند.  مردم  پذیرش  مورد  دارند، 

یک زندگی ساده رو به نابودی می رود.

هزینه کردن پول برای جنگ  

آیزنهاور،  دیوید  دوایت  رییس جمهور  که  هامن گونه 

حکومت،  شورای  »در  بود:  داده  هشدار  در ۱9۶۱ 

که  نفوذ  و  تهاجم  برابر  در  را  خود  محافظت  باید  ما 

رسمایه  گذاران  مجتمع   طرف  از  که  دارد  احتامل 

نظامی که به عنوان قدرت در سایه محسوب می شود 

و احتامل شورش را دارند، مستحکم کنیم.«  

در  جنگ  است  ممکن  که  ابتدایی  دالیل  از  یکی 

آینده  نظام  شکنندگی  کند،  پیدا  ادامه  افغانستان 

است. پذیرش این شکنندگی به امریکا که میلیاردها 

دالر را به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در افغانستان 

هزینه کرده است، دشوار است. 

پیامن کارانی  توسط  اختصاص یافته  هزینه های 

سیتاست مداران  از  بخشی  با  که  است  شده  مرصف 

استند.  دخیل  جنگ  ادامه ی  در  و  دارند  ارتباط 

با  نزدیکی  رابطه ی  نیز  ارتش  از افران  شامر زیادی 

بازنشستگی  زمان  در  و  داشته اند  پیامن کاران  همین 

نیز  آن ها  یافته اند.  دست  بلند تری  کرسی های  به 

می توانند در بخشی از جنگ سهیم باشند.  

نظامی  گری خود مناد ادامه ی جنگ است

در میان سایر موضوعات، ادامه ی جنگ امری خیلی 

ابزار  صنعت  به  پرداخنت  زمینه ها ی  زیرا  است؛  مهم 

دفاعی را فراهم می کند.

راهرد مبارزه با تروریزم جهانی که به دنبال حمله ی 

۱۱ سپتامر آغاز شد، تا هنوز ادامه دارد. این راهرد 

پس از ۲۰۰۱ آغاز شد و همین اکنون نیز جریان دارد 

که بیش از ۲ تریلیون دالر هزینه برداشته است.

و  یادداشت ها  همه  در  بود؛  روشن  ابتدا  از  البته 

انعطاف پذیری  افران،  از  به جامانده  امضاهای 

افران  و  جرناالن  نوشته ی  می شود.  دیده  شدیدی 

نشان  را  تعامل  این  کاخ سفید  و  امریکا  کانگره ی  به 

می دهد که نسل بعدی نظامی، منی خواهد وقت خود 

را رصف جنگ کند.  

جنگ ویتنام شباهت های زیادی با جنگ افغانستان 

جنگ  در  نوشته شده  راهردهای  بیشر  دارد؛ 

افغانستان، چیزی است که در جنگ ویتنام بود و در 

باشیم  به  خاطر داشته  به شکست منجر شد.  نهایت 

تاریخ  جنگ  دومین  ویتنام  جنگ  زمانی،  نگاه  از  که 

امریکا است و امروز ما در افغانستان در طوالنی ترین 

جنگ قرار داریم. به اساس دیدگا ها و نوشته های زیاد 

و  خفن  رشایط  در  ویتنام  جنگ  موجود،  تحقیقات  و 

جغرافیایی ناآشنا بود. این یک اصطاح خیلی مشهور 

است که در زمان جنگ در ۱9۶۰، کسی از یک افر 

نظامی می پرسد: در رابطه به گفت وگوهای صلح چه 

فکر می کنید تا این روند – جنگ – متوقف شود؟ او در 

زمانی  این  صلح!  »گ....گفت وگوی  می گوید:  پاسخ 

است که تنها باید جنگ کنیم.«

با همه ی این و دالیل شخصی، باورهای کمری وجود 

خطرهای  و  مشکات  همه ی  با  سیاسی ها  که  دارد 

هزینه ی  و  کنند  باور  اجتامعی  عدالت  به  موجود، 

نظام را کاهش دهند تا جنگ افغانستان پایان یابد. 

برای کسانی که در کرسی های کاخ سفید مل داده و 

یا در کانکرس امریکا نشسته و کسانی که در پنتاگون 

استند، پایان دادن به جنگ افغانستان خیلی ساده و 

زودرس است. 

استاد  بازنشسته،  فرمانده ی  وینجر،  بیل  یادداشت: 

رنجر  گروه  عضو  و  هوایی  نیروهای  عضو  دانشگاه، 

در  را  طوالنی ای  مدت  که  بود  امریکایی  نیروهای 

عراق و افغانستان خدمت کرده است. او چهار مدرک 

ماسری دارد و اسراتژی ملی را تدریس کرده است. 

 برگردان: ابوبکر صدیق
نویسنده: بیل وینجر

منبع: تون هال  

د نبو ن  نستا فغا ا ر  د ی  ز و پیر ه  هیچ گا ف  هد

. . . ما  نه ی  زما
مســئولیت ها و حقــوق جهانــی و ملــی کــه بــرای 

افــراد تحــت قوانیــن حقــوق بین امللــل و حقــوق 

داخلــی خودشــان ایجــاد می شــود.

آمــوزش صلــح، از آمــوزش حقــوق بــرش نیــز می توانــد 

ــوق  ــوزش حق ــدون آم ــح ب ــوزش صل ــرد. آم ــره بگی به

ــاب و  ــش، اجتن ــر کاه ــی نظی ــامل منف ــر اع ــرش ب ب

حــذف جنــگ مترکــز می کنــد و بــه ایــن ترتیــب 

از پتانســیل مثبــت آمــوزش حقــوق بــرش کــه بــر 

ــانی  ــت انس ــازی منزل ــرا و جهانی س ــایی و اج شناس

اســتوار اســت، منی توانــد بهره منــد شــود.

گذاشته شــده ی  به اجــرا  رویکــرد  گســرده ترین 

ــرد  ــن رویک ــت. ای ــارض اس ــل تع ــح، ح ــوزش صل آم

بــرای حــل تعارضــات  بــه فرایندهــا و شــیوهایی 

میان فــردی و گروه هــای کوچــک تأکیــد دارد. در 

ایــن رویکــرد، مهارت هایــی آمــوزش داده می شــود 

کــه شــخص ســوم یــا طرف هــای منازعــه را در یافــنت 

ــوزش  ــن آم ــد. ای ــا می کن ــول توان ــورد قب ــل م راه ح

بیشــر جنبــه ی عملــی و واقعــی دارد تــا جنبــه ی 

ــه  ــرد ب ــن رویک ــن در ای ــی. هم چنی ــاری و ارزش هنج

ــات  ــتامتیک تعارض ــاختاری و سیس ــزای س درک اج

توجهــی منی شــود. آمــوزش حــل تعــارض، نتایــج 

ــا  ــت. ب ــته اس ــم راه داش ــه ه ــدارس ب ــی را در م مثبت

وجــود ایــن اصــول، حقــوق بــرش بــه عنــوان معیــاری 

بــرای عدالــت و انصــاف، می توانــد ایــن رویکــرد 

همیــن  بســازد.  قابــل درک  بیشــر  و  کامل تــر  را 

موضــوع در مــورد آمــوزش چندفرهنگــی نیــز صــادق 

ــت.  اس

آمــوزش چندفرهنگــی، پنجــره ای بــه فرهنگ هــای 

ــوزش  ــه آم ــه ب ــدون توج ــر ب ــا اگ ــت؛ ام ــف اس مختل

ــا ارزش  ــای ب ــود، فرصت ه ــس ش ــرش تدری ــوق ب حق

بــرای درک و کشــف روابــط میــان نســبیت گرایی 

فرهنگــی و حقــوق بــرش بنیادین و ســلب ناشــدنی، از 

دســت خواهــد رفــت و بــه برقراری آشــتی و ســازگاری 

ــوق  ــا حق ــنتی ب ــای س ــوم و رویه ه ــان آداب و رس می

ــد، نخواهــد شــد.  بــرش، توجهــی کــه بای

نتیجه

ــه ی  ــر در زمین ــاد مؤث ــک نه ــرش ی ــوق ب ــوزش حق آم

جامعه پذیــری و درونی ســاخنت ارزش هــای حقــوق 

ــم مهمــی چــون  ــر پدیده هــا و مفاهی ــرش اســت و ب ب

ــح تأثیرگــذار اســت.  صل

ــان  تجــارب گذشــته و مطالعــات نشــان داده  کــه می

رعایــت حقــوق بــرش و صلــح ارتبــاط مســتقیم  و 

راســتا  یــک  و هــر دو در  دوســویه ای وجــود دارد 

فقــدان  هامن گونــه  اســت؛  یک دیگــر  مکمــل  و 

صلــح در یــک جامعــه، موجــب افزایــش اختافــات و 

تنش هــا می شــود و بــا عــدم رعایــت حقــوق بــرش هــم 

ــر  ــا ب ــیم. بن ــه باش ــح در جامع ــاهد صل ــوان ش منی ت

ایــن، عــدم رعایــت حقــوق بــرش، صلــح ایجادشــده ی 

ســوی  از  می انــدازد.  خطــر  بــه  را  شــکننده 

ــا و  ــال ارزش ه ــا انتق ــرش ب ــوق ب ــوزش حق ــر، آم دیگ

نگرش هایــی نظیــر برابــری و تســاوی ملــل و نژادهــا 

و آمــوزش مهارت هایــی ماننــد دیگرپذیــری، حــل 

مســئله، همــکاری و مهارت هــای ارتباطــی باعــث 

کاهــش درگیری هــای قومــی و نــژادی و مذهبــی 

ــد. ــح کمــک می کن ــم صل ــه حفــظ و تحکی شــده و ب

ــراتژی  ــک اس ــح، ی ــرای صل ــرش ب ــوق ب ــوزش حق آم

ــی  ــک کار طوالن ــح ی ــم صل ــت؛ تحکی ــدت اس دراز م

ــن رو  ــت. از ای ــده اس ــل های آین ــرای نس ــتمر ب و مس

بایــد در برنامه هــای آموزشــی جامعــه، جــای خــود را 

پیــدا کنــد. بــه ایــن شــکل، بــا تربیــت، شــهروندانی 

ــوق  ــوده، حق ــش داوری ب ــب و پی ــاری از تعص ــه ع ک

ــرام  ــرای آن اح ــند و ب ــران را می شناس ــود و دیگ خ

قایــل اســتند و در حــل مشــکات خــود و جامعــه 

حالتــی،  چنیــن  در  دارنــد.  کافــی  توان منــدی 

ــه  ــی ب ــکل اصول ــه ش ــه ب ــت ک ــد داش ــوان امی می ت

ــا مشــکاتی می شــتابیم کــه قرن هــا اســت  مقابلــه ب

علــل جنگ هــای بــرش اســت؛ ولــی در هیاهــوی 

شــده  تکــرار  همیشــه  و  مانــده  غافــل  جنگ هــا 

اســت. بایــد بــه ایــن نکتــه ی مهــم توجــه داشــت کــه 

»شــهروند آگاه«، هــدف آمــوزش حقــوق بــرش اســت و 

وجــود چنیــن شــهروندانی، رسمایــه ی واقعــی حقــوق 

ــت. ــرش اس ب

ــه بافــت  ــد ب ــرای اجــرای آمــوزش حقــوق بــرش، بای ب

ــان  ــای مردم ــا و نیازه ــی، ویژگی ه ــی، سیاس فرهنگ

هــر منطقــه توجــه کــرد؛ زیــرا آموزشــی موثــر و موفــق 

اســت کــه بــا نیازهــای زندگــی واقعــی افــراد منطبــق 

ــود. در  ــر ش ــراد منج ــاخنت اف ــه توان مندس ــوده و ب ب

ــرورش  ــه پ ــد ب ــرش می توان ــوق ب ــوزش حق ــع، آم واق

و  بپــردازد  انســان ها  ضمیــر  در  صلــح  اندیشــه ی 

مهارت هــای الزم را بــرای دفــاع از صلــح ارایــه کنــد.

ادامه از صفحه 5

ابتکار عملیات نظامی به افغانستان، 
توانست مراکز القاعده را نابود ککند 

و دست رسی طالبان و سایر طرف ها 
را از تریاک -که یکی از منابع مهم 

درآمد برای این گروه در جهان است- 
را محدود ککند تا حمالتی مانند ۱۱ 

سپتامبر را علیه امریکا و متحدانش 
راه اندازی نککنند.  

جنگ ویتنام شباهت های زیادی 
با جنگ افغانستان دارد؛ بیشتر 

راهبردهای نوشته شده در جنگ 
افغانستان، چیزی است که در جنگ 
ویتنام بود که در نهایت به شکست 

منجر شد. به  خاطر داشته باشیم که 
از نگاه زمانی، جنگ ویتنام دومین 
جنگ تاریخ امریکا است و امروز ما 

در افغانستان در طوالنی ترین جنگ 
قرار داریم. به اساس دیدگا ها و 

نوشته های زیاد و تحقیقات موجود، 
جنگ ویتنام در شرایط خفن و 

جغرافیایی ناآشنا بود.
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د اوبو د ۴۴ لویو بندونو 
د جوړولو چارې پیلیږي

د افغانسـتان د اوبـو چـارو د تنظیـم مـي اداري وايـي، ټـاکل شـوې 

ده پـه  هیـواد کـې د اوبـو د ۴۴ نـورو لویـو بندونـو د جوړولـو چارې 

پيـل يش.

د اوبـو چـارو د تنظیـم مـي ادارې ویانـد نظـام خپلواک د سـه شـنبې 

پـه ۲۱  بـه  بندونـه  تـه وویـل دغـه  پـه ورځ صبـح کابـل ورځپاڼـې 

والیتونـو کـې جـوړ يش.

ښـاغي خپلـواک وویـل:» د دغـه بندونو قراردادونه به په ثور میاشـت 

کـې السـلیک او پـه نوبـت رسه بـه د یـادو بندونـو چـارې پيـل او پـه 

ټاکلـې نېټـه ګټې اخیسـتنې ته وسـپارل يش.«

د افغانسـتان د اوبـو چـارو د تنظیـم مـي اداره  وایـی چـې د یـادو 

بندونـو جوړولـو بانـدې به څـه باندې ۶۰۰ میلیون ډالر لګښـت رايش.

د اوبـو چـارو د تنظیـم د مـي ادارې ویانـد وایـي دا بندونـه به ۱۲۰۰ 

میلیـون مـره مکعـب اوبـه زېرمه کـوی، ۹۷ میګاواټه برېښـنا به تولید 

او ۳۲۰ زره هکتـاره ځمکـه بـه خړوبوي.

د دغـه ادارې د معلوماتـو پـه اسـاس اوس مهـال په دغه هیـواد کې د 

اوبـو د ۱۳ بندونـو د جوړلو چـارې روانې دي.

د اوبـو چـارو د تنظیـم مـي ادارې ویـي چـې پـه کابـل کـې د شـاه 

او عـروس اوبـو بنـد د جوړولـو چـارې ۹۰ سـلنه بشـپړې شـوې او پـه 

نیـژدې وخـت کـې بـه پکـې د اوبـو زېرمـه  کولـو بهیـر پيـل يش.

د اوبـو چـارو د تنظیـم ادارې د معلوماتـو پـه اسـاس، پـه هلمنـد کې 

د کجکـي، پـه فـراه کـې بخـش ابـاد، پـه پکتیا کـې د مچلغو، پـه غزين 

کـې د سـلطان، پـه زابـل کـې د توري، پـه پکتیکا کـې د پلتو، پـه کابل 

کـې د شـاه و عـروس، پـه هـرات کـې د پاشـدان، او پـه ارزګان کـې د 

رساب او شـفلوغ هغـه بندونـه دي چـې اوس مهـال یـې د جوړولـو 

چـارې روانې دي.

د افغانسـتان د اوبـو چـارو د تنظیـم مـي اداره وایـي اوس پـه هېـواد 

کـې پـه ۱۲ لویـو بندونـو کار جریـان لـري چـې شـاه او عـروس او 

شـورابک بندونـه بـه هـم ژر ګټـې اخیسـتنې تـه وړانـدې يش.

د دغـې ادارې د مالوماتـو لـه مخـې د اوبـو د ۲۲ نـورو بندونـو رسوې 

او ډیزایـن چـارې بشـپړې شـوې چـې راتلونکې کال کې به یـې کارپيل 

يش.

افغانسـتان کـي د چارواکـو پـه وینـا دغـه هېـواد یـوازي د خپلـو ۳۰ 

سـلنه اوبـو پـه مدیریـت توانېدلـی او نـوري وړیـا ګاونډیـو هېوادونو 

تـه روانـې دي.

دا پـه داسـې حـال کـې دی چـې پـه نیمـروز کـې د کـال خـان بند د 

روانـې میاشـتې پـه څلورمـه نیټه پرانیسـتل شـو.

دغـه بنـد د نیمـروز د زرنـج ښـار د سـویل پـه ۱۸ کیلومـرۍ کـي پـر 

هلمنـد سـیند جوړ شـوی چي د افغانسـتان لـه غرونـو رسچینه اخي.

د کـال خـان بنـد ۱۷۴ زره هکتـاره ځمکـه خړوبوي، لـه اوه میګاواټو 

تـر ۹ مېګاواټـو پـورې برېښـنا تولیـدوالی يش او ۶۹۶ زره کسـان به په 

مسـتقيم او غـر مسـتقيم ډول لـه يـاد بنـد څخـه ګټه تر السـه کړي.

دغـه بنـد د نیمـروز د زرنـج ښـار د سـویل پـه ۱۸ کیلومـرۍ کـي پـر 

هلمنـد سـیند جوړ شـوی چي د افغانسـتان لـه غرونـو رسچینه اخي.

هېواد کې هرکال د کبانو دوه زره 
ټنه غوښه تولیديږي

او مالـدارۍ وزارت وایـي د  اوبـو لګولـو  افغانسـتان د کرنـې،  د 

هېـواد پـه کچـه د کـب روزنـې صنعـت د ودې په حال کـې دی او 

تراوسـه دوزه زره او ۶۴۳ فارمونـه جـوړ شـوي دي.

د کرنـې او مالـدارۍ وزارت د مالوماتـو لـه مخـې لـه دغـه فارمونو 

څخـه هـرکال څـه بانـدې ۲۰۰۰ ټنه غوښـه بازار ته وړانـدې کیږي.

کبـان د هېـواد پـه ډېـرو سـیمو او والیتونـو کې شـته، خـو هلمند، 

کندهـار، ننګرهـار، کنـدز، ارزګان، کونړ او هرات د کبانو د غوښـې 

پـه لویـو تولیدونکو کـې راځي.

د کرنـې، اوبـو لګولـو او مالـدارۍ وزارت ویانـد اکربرسـتمي وایـي 

دغـه وزارت هـرکال لـه ۸۰ نیولـې تـر  ۱۰۰ـ پـورې د کبانـو نـوي 

فارمونـه جـوړوي.

ښـاغلی رسـتمي وایـي د کب روزنـې پراختیا ددغـه وزات په مهمو 

برناموکـې شـامله ده، نـو ځکـه د خصـويص سـکتور پـه همـکارۍ 

هڅـه کـوي چـې دا صنعـت ال وده او پراختیـا ومومـي.

شـیرماهي، لقـه ماهـي، خـال ماهـي، طیـاره ماهـي، مـوري ماهي، 

قنـات ماهـي او مار ماهي، د افغانسـتان مشـهور کبـان بلل کیږي.

اسامی  وحدت  حزب  رهر  خلیلی،  محمدکریم 

افغانستان، می گوید که برای انتخاب نوعیت ساختار 

نظام آینده، باید رفراندوم برگزار شود.

آقای خلیلی که روز سه شنبه )۱7 حمل(، در هامیشی 

در بامیان صحبت می کرد، گفت: »هر کسی ایده ای 

در باره ی نظام آینده دارد؛ اما من پیشنهاد می کنم که 

به رای مردم مراجعه شود و هر ساختاری که اکرثیت 

آرا را با خود داشت، هامن پذیرفته شود.«

و  افراد  همه  باید  رفراندوم،  این  در  او،  گفته ی  به 

مجموعه های تاثیرگذار، سیستم هایی را که برای حل 

منازعه در افغانستان مناسب است، ارایه کنند.

آقای خلیلی اما گفت که رفراندوم زمانی باید برگزار 

شود که احصاییه ی دقیق از مردم افغانستان گرفته 

شود تا دیگر هرج ومرج ایجاد نشود.

هم چنان  افغانستان،  اسامی  وحدت  حزب  رهر 

گفت: »فرصت خوبی برای برقراری صلح پیش آمده 

است. امروز برای برقراری صلح در افغانستان، اجامع 

ملی، منطقه ای و جهانی وجود دارد. حتا کشورهایی 

امروز  نیز  بودند  شناخته  رسمیت  به  را  طالبان  که 

می گویند که؛ نباید امارت طالبان تکرار شود.«

که  گفت  اسام آباد،  به  اخیرش  سفر  به  اشاره  با  او 

و  کرده  تغییر  افغانستان  باره ی  در  پاکستان  دیدگاه 

مقام های این کشور به این باور اند که ادامه ی جنگ 

به نفع منطقه نیست.

آقای خلیلی، هم چنان گفت که در نشست مسکو نیز، 

همه علیه امارت طالبانی سخن گفتند و حامیت شان 

افغانستان  گذشته ی  سال   ۲۰ دست آوردهای  از  را 

اعام کردند.

سایر  در  که  کاستی هایی  تا  کرد  امیدواری  ابراز  او 

شده  برگزار  افغانستان  صلح  برای  که  نشست هایی 

بود، در نشست استانبول رفع شود.

آقای خلیلی، ترصیح کرد: »ما صلح پایدار و عادالنه 

می خواهیم، صلحی که منازعات ریشه دار افغانستان 

کشور  در  دیگری  منازعه ی  شاهد  ما  و  کند  حل  را 

نام صلح، کلوخ در آب گذاشنت  به  اگر  اما  نباشیم؛ 

باشد و آینده در نظر گرفته نشود، به هیچ وجه کارآیی 

ندارد. اگر عدالت در سایه ی صلح نباشد، صلح پایدار 

نیست.«

او هم چنان تاکید کرد که صلح نیازمند قربانی دادن 

قربانی  باید  طالبان(،  و  )دولت  طرف  دو  و  است 

بدهند.

منافع  خاطر  به  طرفی  »هیچ  افزود:  خلیلی  آقای 

شخصی اش نباید صلح را قربانی کند. هر روز مردم 

به خاک و خون کشیده می شوند، این وضعیت تا چه 

وقت ادامه داشته باشد؟ مانع ایجاد کردن برای مردم 

افغانستان قابل قبول نیست. تاش کنیم از فرصت 

پیش آمده استفاده شود.«

بست  بن  به  صلح  روند  اگر  که  گفت  خلیلی  آقای 

برسد، جنگ شدت یافته و وضعیت بدتر خواهد شد.

این در حالی است که برخی از رسانه ها، به نقل از 

منابع شان گزارش داده اند که نشست استانبول، در 

شانزدهم اپریل برگزار خواهد شد. گفته می شود که 

باره ی  و در آن، در  بوده  برای ۱۰ روزه  این نشست، 

حکومت آینده ی افغانستان گفت وگو خواهد شد.
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خبرهای داخلی

افغانسـتان،  در  متحـد  ملـل  سـازمان  انکشـافی  برنامـه ی 

گـزارش داده اسـت کـه شـامر نیازمنـدان در افغانسـتان تـا 

پایان سـال روان میادی، به ۱۸ میلیون نفر خواهد رسـید.

در گزارشـی که روز سه شـنبه )۱7 حمل(، از سـوی برنامه ی 

بـه  »دسـت یابی  نـام  زیـر  متحـد  ملـل  سـازمان  انکشـافی 

اهداف درازمدت افغانسـتان در میـان ناهنجاری های کوتاه 

مـدت« منتـرش شـده، آمـده اسـت کـه در صـورت برقـراری 

صلـح در افغانسـتان، تـا چهـار سـال آینـده، ممکـن اسـت 

تولیـد ناخالـص داخلـی هفـت درصـد افزایـش یابـد و پـس 

از آن، میـزان درآمـد و تامیـن بودجـه در ایـن کشـور افزایش 

یافت. خواهـد 

در گـزارش، آمده اسـت که برای دسـت یابی بـه این اهداف، 

بایـد بـه گونـه ی جـدی در راسـتای مبارزه بـا فسـاد اداری و 

بهبود حکومت داری کار شـود.

بـر اسـاس گـزارش، در صورتـی کـه رونـد صلـح پیرشفـت 

نیابـد،  بهبـود  نیـز  حکومـت داری  رونـد  و  باشـد  نداشـته 

رشـد رسیـع جمعیـت بـا توجـه بـه رشـد پاییـن اقتصـادی، 

سـبب کاهـش درآمـد رسانـه ملـی و افزایـش سـطح فقـر در 

شـد. خواهـد  افغانسـتان 

در گـزارش آمـده اسـت کـه هرچنـد احتـامل دارد تـا دو یـا 

سـه سـال آینـده، وضعیـت اقتصـادی افغانسـتان بـه سـطح 

پیـش از بحـران ناشـی از ویـروس کرونـا برگـردد، امـا ممکن 

اسـت درآمـد رسانـه ی ملـی در سـال ۲۰۲۴ در مقایسـه بـا 

و هم چنـان  باشـد  سـال ۲۰۱9 حـدود ۱۰ درصـد کمـر 

در  هم چنـان،  یابـد.  افزایـش  درصـد   7۰ تـا  فقـر  سـطح 

صـورت ادامـه ی ایـن وضعیـت، شـامر افـرادی کـه نیازمنـد 

کمک هـای برشدوسـتانه انـد، تـا پایـان سـال روان میـادی 

بـه ۱۸ میلیـون نفـر خواهـد رسـید.

در گـزارش برنامـه ی انکشـافی سـازمان ملـل متحـد، آمـده 

تجـاری و رسمایه گـذاری  اسـت، در صورتـی کـه وضعیـت 

هزینـه ی  شـود،  آسـان  قرضـه  بـه  یابـد، دسرسـی  بهبـود 

نیـز  حکومـت داری  و  یابـد  کاهـش  تجـاری  فعالیت هـای 

تقویـت شـود، ممکـن اسـت که رشـد اقتصـادی افغانسـتان 

از ۱.5 تـا ۲.5 درصـد برسـد.

انکشـاف  بـرای  آینـده  کـه مسـیر  اسـت  آمـده  گـزارش  در 

افغانسـتان ناهمـوار اسـت؛ زیـرا در کشـورهای کـم درآمـد، 

ممکـن اسـت کـه منازعـه در 5 تـا ۱۰ سـال پـس از صلـح، 

دوبـاره از رس گرفتـه شـود.

اخیـرا، بانک جهانـی نیز گزارش داده اسـت که چالش های 

موجـود امنیتـی و سیاسـی در افغانسـتان و احتامل کاهش 

وضعیـت  بهبـود  رونـد  بین املللـی،  کمک هـای  میـزان 

کرونـا  ویـروس  از شـیوع  کـه  را  ایـن کشـور  در  اقتصـادی 

شـدیدا متاثـر شـده، بـا کنـدی روبـه رو کـرده اسـت.

می شـود  پیش بینـی  کـه  اسـت  گفتـه  جهانـی،  بانـک 

افغانسـتان در سـال ۲۰۲۱ بـا خشک سـالی مواجـه شـود 

کـه ایـن موضـوع نیـز، بـه نوبـه ی خـود سـبب کـم شـدن 

فعالیت هـای زراعتـی شـده و عامل دیگری در کاهش رشـد 

اقتصـادی ایـن کشـور خواهـد شـد.

روزنامـه ی نیویـارک تایمز، گزارش داده اسـت که ایاالت 

متحـده ی امریـکا، در حـال گفت وگـو بـا گـروه طالبـان 

و  دارد  بـاز  بهـاری   حمـات  از  را  گـروه  ایـن  تـا  اسـت 

خشـونت ها را در افغانسـتان کاهـش دهـد.

در گزارشـی کـه بـه تازگـی در روزنامه ی نیویـارک تایمز 

نـرش شـده، آمده اسـت کـه ایـن گفت وگوهـا از ماه ها به 

ایـن سـو میـان هیئتـی از امریـکا و گـروه طالبـان بدون 

حضور هیئتی از افغانسـتان، در دوحه جریان دارد و در 

آخریـن تاش هـا، ایـاالت متحـده بـه دنبال دسـت یابی 

بـه توافـق کاهـش خشـونت ها با طالبان اسـت.

تحلیل گرانـی کـه بـا روزنامـه ی نیویـارک تایمـز در ایـن 

مـورد صحبـت کرده انـد، گفته انـد: »اگـر تـا دو یـا سـه 

گفت وگوهـا  ایـن  در  پیرشفتـی  هیـچ  آینـده  هفتـه ی 

عمـده ی سیاسـت  نخسـتین شکسـت  نشـود،  حاصـل 

خارجـی بایـدن رقـم خواهـد خـورد.«

جانبـه  یـک  گفت وگوهـای  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 

میـان امریـکا و گـروه طالبـان، خشـم گفت وگوکنندگان 

حکومـت افغانسـتان را در پـی داشـته اسـت و یکـی از 

نیویـارک  بـه  فـاش شـود،  نامـش  نخواسـته  کـه  آن هـا 

تایمـز گفتـه اسـت: »اگر امریـکا و طالبان بـرای کاهش 

خشـونت ها در افغانسـتان بـه توافق برسـند، ایـن توافق 

کشـور  ایـن  در  کامـل  آتش بـس  برقـراری  بـه  منجـر 

نخواهـد شـد.«

کـه  می رسـد  نظـر  بـه  بعیـد  می گوینـد،  کارشناسـان 

امریـکا و طالبـان پیـش از اول مـی بـه توافـق جدیـدی 

دسـت یابنـد؛ مگـر این که مقام هـای امریکایـی مایل به 

امتیـاز دادن بـه طالبـان برای جلوگیـری حمات بهاری 

و کاهـش خشـونت ها باشـند.

در  طالبـان  گـروه  و  امریـکا  دولـت  میـان  گفت وگوهـا 

حالـی در دوحـه جریـان دارد کـه از مهلـت تعیین شـده 

بـرای خـروج نیروهایی امریکایی از افغانسـتان، بیش از 

سـه هفتـه باقـی مانده اسـت.

در  نظامـی  نیـروی   ۳5۰۰ حـارض  حـال  در  امریـکا 

مـاه  اول  تـا  گفته انـد  کارشناسـان  و  دارد  افغانسـتان 

مـی، امـکان بیـرون کـردن این همـه رسبـاز و تجهیزات 

می رسـد. نظـر  بـه  ناممکـن  افغانسـتان  از  نظامـی 

و  جــوان  ورزش کار  صفــری،  حســین بخش 

اوکتابریــن  افغانســتان،  مشــهور  جوجیتســوکار 

یکولیــوف، حریــف روســی اش را در مبــارزات آزاد در 

شــهر مســکو روســیه شکســت داد.

در  حمــل(   ۱7( شــب  سه شــنبه  مبــارزه،  ایــن 

ــزار  ــیه برگ ــکو روس ــهر مس ــازمان )WGC( در ش س

شــد کــه در آن، حســین بخش صفــری توانســت 

حریــف روســی اش را در ســه دور، شکســت بدهــد.

در  کــه  شــد  مســابقه  ایــن  پیــروز  حالــی  در  او 

اکتــر  مــاه  در  جوجیتســو  مســابقات  آخریــن 

۲۰۲۰ میــادی در شــهر ســنت پرزبــورگ روســیه، 

توانســته بــود یــک مــدال نقــره و یــک مــدال برنــز را 

بــه دســت آورد.

حســین بخش صفــری، ســال گذشــته در صــدر 

بهرین هــای رشــته ی جوجیتســو بــرای دومیــن 

ســال متوالــی در جهــان قــرار گرفــت. او، ســابقه ی 

در  آســیا  داخــل ســالن  در مســابقات  قهرمانــی 

ترکمنســتان در ســال ۲۰۱7 در وزن ۶۲ کیلوگــرام 

را نیــز در کارنامــه ی خــود دارد. صفــری، تــا کنــون 

داده  انجــام  آزاد  مســابقات  در  مبــارزه  هفــت 

ــه ی  ــت کارنام ــت را ثب ــک باخ ــرد و ی ــش ب ــه ش ک

ورزشــی اش در ایــن رشــته کــرده اســت.

ورزش کار  نخســتین  صفــری،  حســین بخش 

ــت  ــگل عضوی افغانســتان اســت کــه در ســازمان ای

دارد؛ ســازمانی کــه حبیب نــور محمــدوف، یکــی از 

بهریــن مبــارزان هرنهــای رزمــی ترکیبــی در تاریــخ 

ــده دارد. ــه عه ــری آن را ب ــارزات آزاد، ره مب

منظور  به  که  است  کرده  اعام  اروپا،  اتحادیه ی 

به  رسیدن  برای  افغانستان  تعهد  و  بدهی  کاهش 

این  به  یورو  میلیون   ۲.9 پایدار،  توسعه ی  اهداف 

کشور کمک می کند.

در اعامیه ای که روز سه شنبه )۱7 حمل(، از سوی 

بحران  که  است  آمده  شده،  منترش  اروپا  اتحادیه ی 

شدید  آسیب های  کرونا،  ویروس  شیوع  از  ناشی 

کشورهای  متام  به  اقتصادی  و  اجتامعی  صحی، 

جهان به ویژه افغانستان، وارد کرده است.

کرونا،  ویروس  شیوع  از  پیش  اعامیه،  اساس  بر 

سطح  توسعه،  حال  در  کشورهایی  از  بسیاری  در 

معرض  در  اکنون  کشورها  این  و  بوده  باال  بدهی ها 

گفته  اروپا،  اتحادیه ی  دارند.  قرار  ناپایدار  خطر 

است که در نتیجه ی بحران ناشی از محدودیت در 

افغانستان مجبور  تجارتی،  و  اقتصادی  فعالیت های 

است با کاهش شدید درآمد مقابله کند.

و  صحی  مصارف  که  حالی  در  اعامیه،  اساس  بر 

اجتامعی افزایش یافته؛ اما درآمدهای مالیاتی از ماه 

اپریل تا ماه می سال ۲۰۲۰ حدود ۴۰ درصد کاهش 

یافته است. در اعامیه آمده است: »دولت افغانستان 

موفق شد مبلغ قابل توجهی از صندوق بین املللی 

پول قرض کند تا کر بودجه اش را در زمان بحران 

هنوز  افغانستان  بدهی  سطح  اگرچه  کند.  تأمین 

اما وضعیت درآمد کنونی آسیب پذیری  پایین است، 

را افزایش می دهد.«

این در حالی است که از زمان آغاز بحران ناشی از 

شیوع ویروس کرونا تا اکنون، اتحادیه ی اروپا ۱۴7 

میلیون یورو به حکومت افغانستان کمک کرده تا با 

کمک های  نیازمندان،  برای  و  مقابله  صحی  بحران 

برشی را فراهم کند.

تا پایان سال روان میالدی، شمار نیازمندان در افغانستان به ۱۸ میلیون نفر می رسد

نیویارک تایمز: امریکا به دنبال کاهش خشونت ها در افغانستان است

مبارزی که همیشه می برد

اتحادیه ی اروپا ۲,9 میلیون یورو به حکومت افغانستان کمک کرد
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نقـاط زیـر کنـرل خـودش افـکار عامـه را دسـت کاری 
کنـد و از سـوی دیگـر، طالبـان بـر مـردم فشـار وارد 
کننـد کـه اگـر به امـارت اسـامی رأی ندهنـد، آن ها را 
مـورد خشـونت قـرار دهنـد. بـا توجه بـه عدم شـفافیت 
از سـوی دولـت افغانسـتان در پروسـه های این چنینـی 
کـه زیـر نـام انتخابـات و در نقـاط زیـر کنـرل خـودش 
انداختـه  راه  بـه  فـردی در رأس نظـام  انتخـاب  بـرای 
بـرای  تضمینـی  نـوع  هیـچ  کـه  کـرد  مشـخص  شـد، 
شـفافیت وجـود نـدارد و آن کـه دست رسـی  بیشـر بـه 
پروسـه دارد، آن را بـه نفـع خـودش مدیریـت و ختـم 
می کنـد. جانـب دیگـر کـه طالبـان اسـت، مشـخص 

اسـت  کـه بـرای رسـیدن بـه خواسـته اش، از هـر نـوع 
را مجبـور  مـردم  و  اسـتفاده کـرده  تهدیـدی  و  فشـار 
خواهـد کـرد بـه چیـزی رأی بدهنـد کـه ایـن گـروه بـه 

دنبـال رسـیدن بـه آن اسـت.
3: در افغانسـتان هنـوز مـردم به این درک نرسـیده اند 
کـه چـه چیـزی می توانـد آینـده ی آن هـا را در میـدان 
بـا  جهانـی  مناسـبات  چـون،  کنـد؛  تأمیـن  جهانـی 
در  عـام  مـردم  و  می شـود  اداره  مـدرن  سـاختارهای 
ایـن  تفکیـک  و  شـناخت  تـوان  هنـوز  افغانسـتان، 
مناسـبات را ندارنـد. بنـا بـر ایـن، در چنیـن کشـوری، 
بـه جـای ایـن کـه مـردم تصمیـم بگیرنـد چـه نظامـی 

کریـم خلیلـی، رهـر حـزب وحـدت اسـامی و رییـس 
قبلـی شـورای عالـی صلـح افغانسـتان، در هامیشـی 
در بامیـان، از برگـزاری رفرانـدوم در افغانسـتان گفتـه 
سیاسـی  نظـام  تعییـن  هـدف  بـه  رفراندومـی  اسـت؛ 
آینـده ی افغانسـتان. خلیلـی، تأکیـد کـرده کـه در این 
رفرانـدوم، بایـد همـه افـراد و مجموعه هـای تأثیرگـذار، 
پیشـنهادهای شـان را بـرای حـل منازعه ی افغانسـتان 

کنند. ارایـه 
بـا ایـن کـه پیشـنهاد آقـای خلیلـی، در رشایطـی کـه 
ظاهـرا همـه راه هـا بـرای رسـیدن بـه صلح به بن بسـت 
باشـد؛  دل گرم کننـده ای  پیشـنهاد  می توانـد  خـورده؛ 
امـا بـا توجـه بـه وضعیـت افغانسـتان که نه رسشـامری 
دقیقـی از آن وجـود دارد، نـه امـکان برگـزاری رفراندوم 
در متـام نقـاط افغانسـتان و نـه مرجعـی کـه شـفافیت 
پیشـنهاد  ایـن  کنـد،  تضمیـن  را  پروسـه  ایـن  در 
بی نتیجـه اسـت و امـکان عملی کردن آن وجـود ندارد. 
در  هـم  آن  افغانسـتان،  در  انتخابـات  چنـد  تجربـه ی 
نقـاط تحـت کنـرل دولت، ایـن نکته را روشـن کرد که 
احتـامل شـفافیت در چنین پروسـه هایی صفر اسـت و 
دالیـل متعـددی وجـود دارد کـه باعـث عـدم شـفافیت 
چنـد  کنارهم گذاشـنت  بـا  نوشـته،  ایـن  در  می شـود. 
نکتـه، تـاش دارم توضیـح دهم که آیا امـکان رفراندوم 
در افغانسـتانی کـه نیمـی از آن زیـر کنـرل دولـت و 
اسـت  پیشـنهادی  اسـت،  طالـب  کنـرل  زیـر  نیمـی 

ناممکـن. امـا  دل گرم کننـده؛ 
و  طالبـان  بایـد  اول  رفرانـدوم،  راه انـدازی  بـرای   :۱
و هیئتـی  را متوقـف کننـد  افغانسـتان جنـگ  دولـت 
از دو طـرف، مؤظـف شـوند کـه از نهـاد برگزارکننـده ی 
رفرانـدوم نظـارت کننـد و امـکان همه پرسـی، در متـام 
نقـاط زیـر کنـرل دولـت و طالبـان فراهـم شـود. اگـر 
چنیـن وضعیتـی فراهـم شـود کـه دور از انتظار اسـت، 
می توانـد بـه نوعـی زمینه سـازی بـرای این همه پرسـی 
مـورد  در  بتواننـد  افغانسـتان  مـردم  و  کنـد  فراهـم  را 
نوعیـت نظـام سیاسـی آینده ی شـان تصمیـم بگیرند و 
بـه منازعـه ی تاریخی افغانسـتان که میلیون ها انسـان 
را بـه مـرگ، معلولیـت و فقـر کشـانده اسـت، خامتـه 
بدهنـد. بـا توجـه بـه ایـن کـه طالبـان یـک نقطـه ی 
فشـار دارنـد و آن هـم پافشـاری در میـدان نرد اسـت، 
بـه هیـچ عنـوان ایـن گـروه سـاح بـر زمیـن نخواهـد 
کـه  فشـاری  نقطـه ی  سـو،  یـک  از  چـون  گذاشـت؛ 
امیـدواری موفقیت شـان اسـت را از دسـت می دهنـد 
بـه  اسـتند کـه مـردم  ایـن مشـکوک  بـه  از سـویی،  و 
داعیـه ی  بـه  و  ندهنـد  رأی  امروزی تـری  نظـام  نفـع 

امارت خواهـی ایـن گـروه پایـان دهنـد.
۲: اگـر دولـت و طالبـان بـه توافـق نسـبی ای دسـت 
و  باشـد  داشـته  ادامـه  هم چنـان  جنـگ  کـه  یابنـد 
گروهـی متشـکل از دو طـرف، بتواننـد بـه همـه نقـاط 
زیـر کنـرل دولـت و طالبـان برونـد و ایـن همه پرسـی 
را برگـزار کننـد، احتـال شـفافیت در ایـن همه پرسـی 
صفـر خواهـد بـود؛ چـون، از یک سـو ممکـن دولت در 

می توانـد منفعـت آن هـا را تأمیـن کنـد، بایـد عـده ای 
تشـخیص  و  تفکیـک  تـوان  کـه  نخبـه  شـهروندان  از 
وضعیـت جهانـی را دارنـد، برای مردم قانون بسـازند و 
مسـیر افغانستان سـنتی را برای رسـیدن به مناسبات 
مـدرن، هدایـت کننـد. تجربـه ی خاموشـانه ی بخـش 
زیـادی از مـردم در زمـان حکومـت طالبـان، بیان گـر 
ایـن اسـت اگـر در سـطح کان و نخبه هـای سیاسـی 
بـرای آینـده ی کشـور طـرح نریزنـد و به اجـرا نگذارند، 
مـردم آن چـه بـر آن هـا می گـذرد را خواهنـد پذیرفـت. 
هویـت  از  بخشـی  رعیت مـداری،  خـوی  یـا  پذیـرش 
جوامـع سـنتی اسـت؛ بنـا بـر ایـن، اگـر طالبـان بـر 
رسنوشـت مـردم حاکـم باشـند، بعید نیسـت کـه مردم 
نیـز بـه اسـاس تجربه ی بومـی تاریخی، به سـتمی که 
بـر آن هـا مـی رود، تـن بدهنـد و تبدیـل بـه مهره هـای 

خنثایـی شـوند کـه تداوم بخـش وضعیـت باشـد. 
بـا توجـه به نکاتی که اشـاره شـد، راه انـدازی رفراندوم 
در رشایـط افغانسـتان، نـه ممکـن و نـه بـه صـاح این 
کشـور اسـت؛ چون، رسنوشـت افغانسـتان را روی میز 
بازی گـران  عنـوان  بـه  مـردم  کـه  می گـذارد  قـاری 
برابـر  چنـد  را  باختـش  احتـال  آن،  بی تجربـه ی 
می کننـد. بهریـن گزینـه در رشایـط فعلـی، بـه جای 
موقـت  دولـت  ایجـاد  نظـام،  تغییـر  بـر رس  رفرانـدوم 
اسـت کـه همـه گروه هـا در آن نقـش داشـته باشـند و 
ایـن دولـت، بتوانـد با نظـارت همه  گروه های سیاسـی 
انتخابـات  برگـزاری  زمینـه ی  جهانـی،  جامعـه ی  و 
بـرد  بـه  اگـر  کـه  انتخاباتـی  کنـد؛  فراهـم  را  شـفاف 
نحـوه ی  مـورد  در  بعـد  انجامیـد،  طالبـان  مهره هـای 
نظـام و قوانیـن، همه پرسـی برگـزار کنـد و اگـر به نفع 
دولـت انجامیـد نیـز، دولـت خواسـت های طالبـان را 
بـه همه پرسـی بگـذارد و از مـردم بخواهـد کـه در مورد 

نوعیـت قوانیـن تصمیـم بگیرنـد.
هر چند خلیلی یکی از مهره های سـوخته ی سیاسـت 
افغانسـتان اسـت و پیشـنهاد او، منی توانـد تأثیـری بر 
وضعیـت بگـذارد؛ امـا بـا توجـه بـه رشایـط موجـود که 
زمینـه ی زنـده شـدن مهره هـای سـوخته در سیاسـت 
افغانسـتان را فراهـم کـرده، می توانـد بـه خلـق ایـن 
نگرانـی بینجامـد کـه عده ی دیگری از رهـران قومی-

سیاسـی، پا در کفـش خلیلی بگذارند و بـر این داعیه 
پافشـاری کننـد. چنیـن وضعیتـی، نـه تنهـا بـه نفـع 
افغانسـتان نیسـت، بلکـه گفت وگوهـای نیم بنـد صلح 
را کـه بسـرهای احتالـی ای بـرای به نتیجه رسـیدن 
آن فراهـم شـده، نیـز بـه بن بسـت کشـیده می شـود. 
توقعـی که از رهـران سیاسـی-قومی در رشایط فعلی 
مـی رود، ایـن اسـت که هـر کدام بـا طـرح جداگانه ای 
مـردم را بـه بـازی نگیرنـد و همـه بـا یک اجـاع قوی، 
بـر رس طرحـی تأکیـد کننـد تـا امکانـی بـرای عبـور 
اظهـارات  کنـد.  فراهـم  تاریخـی  منازعـه ی  ایـن  از 
باعـث  رهـران،  فـردی  برخوردهـای  و  غیرمسـئوالنه 
برهـم زدن اجـاع نیم بنـد داخلـی شـده و وضعیـت را 

از ایـن بدتـر خواهـد کـرد.
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زاهد مصطفا

برای راه اندازی رفراندوم، اول باید طالبان و دولت افغانستان جنگ را متوقف ککنند 
و هیئتی از دو طرف، مؤظف شوند که از نهاد برگزارککننده ی رفراندوم نظارت ککنند و 

امکان همه پرسی، در تمام نقاط زیر ککنترل دولت و طالبان فراهم شود.


