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در کشمکش صلح شکننده؛
طالبان بر یک پایگاه نظامی امر یکا
حمله کردند

خشکسالی
و خطر انقراض بشر
دوم نوروز ( ۲۲مارچ) ،روز
جهانی آب برابر بود با روز
دهقان .دهقانی که...

در ماههای گذشته طالبان دو حمله شدید را بر
پایگاههای مهم نظامی امریکا در افغانستان انجام
دادهاند .نیروهای امریکایی...
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تحلیل

نشست استانبول؛
فرصتى برای تمرکز
زدایی و جبران
اشتباه بن

هیلموت اشمیت ،نخستوزیر سابق
آملان در یک نوشتهی طوالنی
و توصیهگرایانه به دولت مرکل
در روزنامهی « »Die Zeitآملان
در سال  ۲۰۱۰و در بحبوحهی
اشاعهی خرب خروج نیروهای
ائتالف از افغانستان و طرح اوباما
برای خروج امریکاییها ،گفته بود:
«افغانستان هیچگاه یک دولت با
رفاه و کامالً کارآمد نبوده و با توجه
به ساختار قومی ،بافت تباری و
درهمتنیدگیهای اجتامعی ،در
چارچوب یک ساختار متمرکز ،هرگز
منیتواند به یک دولت کامالً کارآمد
تبدیل شود».
توصیهی اشمیت به مرکل و
پالیسیسازان دولت او این بود که؛
قضیهی افغانستان تکعاملی نبوده
و تنها بر محور تروریزم منیچرخد،
ل مناقشه و منازعهی اصلی بر رس
ب 
چگونگی مشارکت اقوام در قدرت و
حاکمیت است.
توزیع عمودی و نامتوازن قدرت و
منابع ،هر آن بسرت درگیریهای
بنیاد براندازتری را میرس خواهد
کرد؛ آملان باید...
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وا�کنش به برگشتدادن هوا�پیمای حامل ر�ییس پارلمان پاکستان؛

«هیچ مسئله امنیتىای
وجود نداشته است!»
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ښځه او اقتصادي
پیاوړتیا
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قرار بود ،روز پنجشنبهی
هفتهی گذشته  18-حمل-
ت پارلمانی پاکستان به
هیئ 
رهبری اسد قیصر –ر�ییس
پارلمان پاکستان وارد کابل
شده و با اعضای مجلس
نمایندگان افغانستان دیدار و
گفتوگو داشته باشد...

افغاين ټولنه :په اوسنیو رشایطو کې
په اقتصادي پرمختګ کې د ښځو
فعاله ګډون د اهمیت وړ دی ،ټولنه
هغه وخت پرمخ تللې يش ،چې د
ټولو وګړو په ځانګړې توګه د ښځو
ګډون په پام کې ونېول يش؛ که
څه هم په سیايس نړۍ کې اوس هم
ډېری برخه واکمنان او قانون پوهان
سړي او د اقتصادي ژوند د مدیریت
چارو سمبايل دي .د طالبانو حکومت
له رانسکوریدو وروسته ښځو له سړیو
رسه یو ځای په بېالبېلو برخو کې
فعاله ونډه واخیسته؛ افغانستان هغه
هېواد دی چې اقتصاد یې سنتي ،او
دمډرن کېدو په لوري روان دی ،دا
لړۍ باید په داسې ډول سمبال يش؛
چې د اقتصادي زیربناوو...
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کریم خلیلی:
مسعود اندرابی
میخواست از مردم
بهسود معذرتخواهی
کند؛ اما برکنار شد

کرایه نده ،فقط بگو
قیمتت چند است

والی کابل:

خبر

خشونتهای خانوادگی ،ازدواج اجباری« ،بد» دادن و یا دسترسی
نداشتن به تحصیل و کار ،از جمله معدود چالشهای فراروی
زنان افغانستان است .عالوه بر این ،زنان...

ارزشهای قانون اساسى
در گفتوگوهای صلح
غیرقابل معامله است
محمدیعقوب حیدری ،والی کابل
میگوید که در گفتوگوهای...

جهان

بغالن کې د واده په مراسمو پینځه
برید کوونکي وژل شوي
په بغالن کې هغه پینځه وسله
وال طالبان وژل شوي چې غوښتل
یې د واده په مراسمو وسله وال
برید وکړي.
د بغالن د امنیې قومانداني وایي
دغو وسله والو غوښتل په مرکزي
بغالن ولسوالۍ کې د یوه واده په
مراسمو برید وکړي.
د بغالن د امنیې قوماندانۍ ویاند
احمد جاوید بشارت د جمعې
په ورځ صبح کابل ورځپاڼې ته
وویل «:نن له غرمې مخکې ۱۱:۳۰
دقیقو د مرکزي بغالن ولسوالۍ په
لسم سړک کې په یوه نښته کې
پینځه وسله وال طالبان وژل شوي
چې د دوو تنو مړي یې امنیتي
ځواکونو الس ته ورغلي».
ښاغلي بشارت وایي نښته له
هغه وروسته پيل شوه چې دغو
وسله والو طالبانو غوښتل د واده
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په مراسمو ډزې وکړي چې له
منخه یووړل شول.
د هغه په وینا په دغه برید کې یو
لس کلن ماشوم او یو سرتیري هم
ژوند له السه ورکړی دی.
په بغالن کې دا وسله وال طالبان
په داسې حال کې وژل شوي چې د
تېرې چهارشنبې په شپه په پکتیا
کې په دې ته ورته یوه برید کې
وسله والو د یوه قومي مشر زوی
د خپل واده په شپه وواژه.
د پکتیا د امنیتي مسوولینو په
وینا دا پیښه د احمد آبا ولسوالۍ
د مچلغو بند په سیمه کې شوې
وه .د پکتیا د امنیې قوماندانۍ
ویلي وو چې په همدې سیمه کې
طالبانو د پاڅونوالو د یوه قوماندان
خان محمد په کور هم برید کړی
و چې د مقاومت په پایله کې یو
بریدګر ووژل شو او نور وتښتیدل.

شاهزاده فیلیپ دوک ادینربا ،همرس الیزابت
دوم ،ملکهی بریتانیا ،روز جمعه ( ۲۰حمل)،
در کاخ ویندزور انگلستان درگذشت.
شاهزاده فیلیپ که در  ۱۰جون سال
 ۱۹۲۱در شهر کورفوی یونان
به دنیا آمد ،رسانجام در سن ۹۹
سالگی درگذشت.
این در حالی است که شاهزاده
فیلیپ چندی پیش در یک
اقدام احتیاطی در شفاخانهی
خصوصی شاه ادوارد هفتم در
لندن بسرتی شده بود .رویرتز در
آن زمان گزارش داده بود که دوک
 ۹۹ساله کمی کسالت داشته؛
اما عالیمی از بیامری کرونا در او
دیده منیشود.
پیشرت از آن در  ۱۰جون ،آقای
دوک به مناسبت  ۹۹سالگیاش عکسی
از خود و ملکه بریتانیا را منشرت کرده بود
که هردو در محوطهی بیرونی کاخ ویندزور
گرفته شده است.

شاهزاده فیلیپ درگذشت
شاهزاده فیلیپ که از خاندان سلطنتی
یونان و دامنارک بود ،پس از کودتا و
برکناری خاندان شاهی یونان از این کشور
تبعید شد .او در سال  ۱۹۲۸میالدی همراه

با خانوادهی خود به انگلستان آمد و بعدتر
در مدرسهی چیم پرت تحصیل کرد.
چند سال پس از آن ،به نیروهای دریایی
سلطنتی برتانیا پیوست و وقتی دانشجوی

دانشکدهی افرسی بود ،با شاهدخت الیزابت
 ۱۳ساله برای نخستینبار مالقات کرد.
زمانی هم که از جنگ جهانی دوم زنده
بیرون شد و خدمت موفقانه داشت ،کم کم
عاشق شاهدخت الیزابت شد و در
سال  ۱۹۴۷میالدی در کلسیای
وست مینسرت ابی ازدواج کرد.
بر اساس گزارشها ،شاهزاده فیلیپ
بیشرت از  ۶دهه به عنوان همرس
ملکه بوده و او را در وظایف سلطنتی
اش همراهی کرده است .هرچند
فیلیپ متایل چندانی به مسأیل
سیاسی نداشته؛ اما گاهی برخی
اظهارت او تنشبرانگیز بوده است.
رسگرمیهای او بیشرت خلبانی،
نقاشی و جمعآوری آثار هرنی
بوده است .او در میانهی دههی
 ۱۹۵۰جایزهای را زیر عنوان «جایزه دوک
ادینبورگ» نیز به راه انداخت که هدف آن
بیشرت تشویق و پیرشفت جوانان بریتانیا
گفته شده است.
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سرمقاله

از انتخابات زودهنگام غنی تا همهپرسی خلیلی؛

آغاز جن ِ
گ طر حها برای صلح
سـفرهای اخیـر کریـم خلیلـی ،رهبر حـزب وحدت افغانسـتان
در روزهـای پسـین ،سـبب رس زبـان افتـادن دوبـاره ایـن
سیاسـتمدار شـده اسـت .آقای خلیلی ،پس از سـفری که در
 22جدی سـال گذشـته به پاکسـتان داشـت ،دوباره توانسـت
نقـش خـودش را در گفتوگوهـای صلـح افغانسـتان -پـس از
پایـان ماموریتـش در جایـگاه ریاسـت شـورای عالـی صلـح-
برجسـته سـاخته و خـود را در محـور مباحـث مربـوط بـه صلـح
قـرار دهد.
منتهـا نکتـهای هسـت کـه میتوانـد نقـش آقـای خلیلـی را
در فعالیتهـای اخیـرش مـورد نقـد قـرار داده و مـا را نسـبت
بـه خـود دچـار تردیـد کنـد .آقـای خلیلـی ،سـفرهایش بـه
والیتهـای مرکـزی را پـس از آمـدن از پاکسـتان آغـاز کـرده
اسـت و مطمینـاً رابطـهای بیـن ایـن رفتوآمدهـا وجـود دارد.
یکـی از مـواردی کـه در نخسـتین چشـمانداز بـه کارکردهـای
اخیـر ایشـان ،جالـب توجـه میشـود ،پـر کـردن جـای خالـی
محمـد محقـق در کنـار مـردم مرکـزی کشـور و حرکتـی خالف
سیاسـتهای او اسـت.
محمـد محقـق یکی از رقبای برجسـته در سیاسـت افغانسـتان
و در میـان مـردم والیتهـای مرکـزی کشـور در برابـر کریـم
خلیلـی اسـت .بـا رفتن محقـق در کنـار محمـد ارشفغنـی
کـه در روزهـای اخیـر مـورد نقـد مـردم مرکـزی افغانسـتان-
هزارههـای کشـور -بـوده اسـت ،فرصتـی پیـش آمـد کـه کریـم
خلیلـی ،پـا بـه میـدان گذاشـته و رابطـهاش را بـا مـردم در این
مناطـق ،احیـا کنـد.
نظـر بـه ایـن چشـمانداز ،میتـوان گفـت ،آقـای خلیلـی
بهدنبـال ازرسگیـری رهبری والیتهـای مرکـزی اسـت و اتفاقاً
نسـبت بـه محقـق ،موفـق نیـز بـوده اسـت.
نکتـه دیگـر ،تقابـل رهبر حـزب وحـدت اسلامی افغانسـتان
بـا حکومـت بهخصـوص محمـد ارشفغنـی رییسجمهـوری
کشـور اسـت .ایـن تقابـل را میتـوان از انتقادهای تند ایشـان
نسـبت بـه برخوردهـای اخیر نیروهـای امنیتی با مردم بهسـود
دانسـت .آقـای خلیلـی در آخریـن سـخرنانی خـود در والیـت
میـدانوردک و ولسـوالی بهسـود ،گفـت؛ مسـعود اندرابی پس
از فاجعـهای کـه نیروهـای امنیتـی در این منطقه مرتکب شـد،
میخواسـت از مـردم عذرخواهـی کنـد امـا ریاسـت جمهـوری
وی را از کارش برکنـار کـرد.
انتقـاد خلیلـی از حکومـت افغانسـتان حـاوی عبارتهایـی
چـون «جنـگ بـا مـردم» بـود کـه بسـیار تنـد بـه نظر میرسـد.
البتـه بسـیاریها نیـز بـا ایـن ادعـا موافـق هسـتند و رفتـار
حکومـت در برابـر مردمـان والیتهـای مرکـزی کشـور ،چیـزی
جـز ایـن را نشـان منیدهـد.
حـاال امـا بهتر اسـت رساغ موضـوع دیگـری برویـم کـه از
جمعبنـدی فرصـت پیشآمـده بـرای رهبر حـزب وحـدت
اسلامی و تقابـل او بـا حکومـت بـه وجـود میآیـد؛ بهنظـر
میرسـد کریـم خلیلـی ،خواسـتار بـه چالـش کشـانیدن طـرح
حکومـت بـرای صلـح اسـت و چنـدان بـا آنچـه ارشفغنـی
تـدارک دیـده اسـت کنـار نیامـده .او پیشازایـن در سـخرنانی
خـود کـه در بامیـان داشـت ،از همهپرسـیای یـادآور شـد کـه
توسـط آن از بیـن همـه طرحهـای ارایهشـده برای صلـح ،یکی
برگزیـده و اجرایـی میشـد.
ایـن طـرح یا بهتر بگوییـم؛ این پیشـنهاد بـرای اجرایی شـدن
«طرحهـای صلـح افغانسـتان» ،کمـی شـبیه بـه طرحـی اسـت
آقـای غنـی آن را بـاعنـوان «انتخابـات زودهنـگام» ،پیشـکش
کرده اسـت.
از یـک نقطهنظـر ،پیشـنهاد کریم خلیلی ،یک انتخابات اسـت
و میتوانـد همچنانـی کـه طرح حزب خـودش و دیگر احزاب را
شـامل شـود ،انتخابـات زودهنـگام را نیز در بر بگیـرد .انتخاب
یکـی از طرحهـای صلـح افغانسـتان بـا برگـزاری همهپرسـی،
بیـش از همـه چالشـی برای طـرح حکومت یا همان انتخابات
زودهنـگام اسـت کـه میخواهـد ،راهی بـرای حضـور احزاب و
جریانهـای سیاسـی افغانسـتان در نشسـت ترکیه بـاز کند.
ارشفغنـی بـا بازیهـای سیاسـی خـود ،توانسـته اسـت
بسـیاری از سیاسـتمداران والیتهـای مرکـزی را کـه نقـش
برجسـتهای در تعییـن چگونگـی صلـح داشـتند ،از داشتن
برنامـه مشـخص دور نگـه دارد اما کریـم خلیلـی ،میخواهد با
اسـتفاده از خالیـی کـه بهوجود آمـده و این سیاسـتمداران را
از بیـن مـردم دور کرده اسـت ،خـودش را در محـور والیتهای
مرکـز کشـور قـرار داده ،نقشـی را بـه دوش بگیـرد.
نقـش آقـای خلیلـی ،همـراه بـا برجسـته سـاخنت فاصلـهای
اسـت کـه بیـن مـردم والیتهـای یادشـده و حکومـت بهوجـود
آمـده اسـت .طـوری کـه او در سـخرنانیهایش گفتـه اسـت؛
حکومـت افغانسـتان توجهـی بـه مردمـان والیتهـای مرکـز
نـدارد و ایـن یعنـی ،صلحـی کـه در راه اسـت ،در غیبـت آنـان
اتفـاق خواهـد افتـاد.
در کلیـت قضیـه میتـوان چنیـن نتیجـه گرفـت کـه آقـای
خلیلـی ،بـا حضـور در والیتهـای مرکـزی ،همگانـی نبـودن
اراده حکومـت بـرای صلح را نشـانه گرفتـه و میخواهد جنگی
بیـن طرحهـای صلـح ایجـاد کنـد تـا چالشـی باشـد بـرای
دیگـران و همچنـان راهی بـرای حضور قدرمتند او در نشسـت
ترکیه .
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وا�کنش به برگشتدادن هوا�پیمای حامل ر�ییس پارلمان پاکستان؛

«هیچ مسئله امنیتىای وجود نداشته است!»
روحالله طاهری
گزارشگر

قـرار بـود ،روز پنجشـنبهی هفتهی گذشـته 18-
حمـل -هیئـت پارملانـی پاکسـتان بـه رهبری
اسـد قیصر –رییـس پارملـان پاکسـتان وارد
کابـل شـده و بـا اعضـای مجلـس مناینـدگان
افغانسـتان دیـدار و گفتوگو داشـته باشـد .این
هیئـت کـه بـه گونـهی رسـمی از سـوی رییـس
مجلـس مناینـدگان افغانسـتان ،بـه ایـن سـفر
دعـوت شـده بـود ،هنـگام رسـیدن هواپیامی آن
بـر فضـای فـرودگاه کابـل ،اجـازهی نشسـت در
فـرودگاه داده نشـد.
بـر بنیـاد گزارش شـبکهی خربی  ۲۴پاکسـتان،
هواپیمای حامـل هیئـت پارملانـی ایـن کشـور،
چنـد سـاعت منتظر اجازهی نشسـت در آسمان
کابـل بـوده کـه رسانجـام بـه اسلامآباد برگشـته
اسـت .به گفتهی این شـبکه ،مسـئوالن فرودگاه
کابـل بهخاطـر اینکـه مجلـس مناینـدگان
افغانسـتان بـدون اجـازه حکومـت از رییـس
پارملـان پاکسـتان دعـوت کـرده بـود ،اجـازه
نشسـت را ندادهانـد.
پـس از برگشـت هیئـت پارملانـی پاکسـتان،
ادارهی ملـی هوانوردی ملکـی و وزارت خارجهی
افغانسـتان در اعالمیههـای مشـابهی ،گفتهانـد
کـه بـه هواپیمای حامـل هیئـت پارملـان
پاکسـتان بـه دلیـل تهدیدهـای امنیتـی و خنثـا
کـردن مـواد منفجرنشـدهی گذشـته ،اجـازهی
ورود داده نشـده اسـت.
در اعالمیـهی ادارهی هوانـوردی ملکـی ،آمـده
اسـت کـه مهمات «منفلقناشـده و بهجامانـده»
از سـالهای گذشـته ،در جریـان حفـر در
سـاحهی نزدیـک بـه کنـدک  ۷۷۷قـوای هوایـی
فـرودگاه حامـد کـرزی ،پیدا و خنثا شـده اسـت؛
ازایـنرو ،میـان سـاعت  ۱۰:۱۰تـا ۱۲:۱۷
پروازهـا متوقـف بـوده اسـت.
همچنـان وزارت خارجهی افغانسـتان بهاضافهی
ابـراز تأسـف از برگشـت هواپیامی حامـل هیئت
پارملـان پاکسـتان ،گفتـه اسـت« :امیدواریـم
تاریـخ سـفر آقـای قیصر و هیئـت همراهشـان به
افغانسـتان را دوبـاره تنظیـم و بهزودی از ایشـان
در کابـل اسـتقبال مناییـم».
در واکنـش بـه گفتههـای مسـئوالن فـرودگاه
حامـد کـرزی ،دفتر مطبوعاتـی مجلـس
مناینـدگان افغانسـتان گفتـه اسـت کـه بـرای
اقدامـات ترشیفاتـی و تدابیـر امنیتـی ،آجنـدا،
جزییـات و تاریـخ دقیـق سـفر هیئـت پارملانـی
پاکسـتان به کابل از قبـل با حکومت و نهادهای
امنیتـی و ترشیفاتـی کشـور رشیـک شـده بـود.
در اعالمیـهی مجلـس مناینـدگان کـه ناوقت روز
پنجشـنبه ۱۸ ،حمـل ،نشر شـده ،آمـده اسـت
کـه بـرای بررسـی و روشـن شـدن انگیزههـا و
عوامـل ایـن رویـداد ،جلسـهی فوقالعـادهای بـا
مسـئوالن ارشـد حکومتـی برگـزار خواهـد شـد:
«اگـر عوامـل دیگـر و تعلـلکاری در ایـن قضیـه
وجود داشـته باشـد ،با مسـئوالن برخـورد قانونی
خواهـد شـد».
تقابـل مجلـس مناینـدگان و حکومـت
افغانسـتان؛ هیئـت پارملـان بـه دالیـل
سیاسـی برگردانـده شـده اسـت
شماری از مناینـدگان مجلـس مناینـدگان،
دلیل برگشـت دادن هواپیامی
حامـل رییـس

پارملـان پاکسـتان را سیاسـی خوانـده و
میگوینـد کـه دلیلهـای مسـئوالن فـرودگاه
حامـد کـرزی در ایـن زمینـه« ،مشـکوک» اسـت.
محمد عارف رحامنـی ،عضو مجلس منایندگان،
در صحبـت بـا روزنامـهی صبـح کابـل میگویـد؛
از آنجایـی کـه میررحمان رحامنـی ،همـهی
مسـئوالن ارشـد امنیتـی را بـرای پاسـخگویی
خواسـته اسـت ،فهمیـده میشـود کـه مسـایلی
پشـت پـرده وجـود دارد« .دالیلـی کـه مسـئوالن
میگوینـد ،بـرای ایـن اسـت کـه؛ تبعـات خشـم
پارملـان را کاهـش بدهنـد».
رییـس مجلـس منایندگان افغانسـتان ،خواسـته
اسـت که رسپرسـت وزارت دفاع ملی ،رسپرسـت
وزارت داخلـه ،رییـس عمومـی امنیـت ملـی،
رییـس هوانـوردی ملکـی ،رییـس عملیاتـی
فـرودگاه حامد کرزی برای روشـنی ایـن رویداد،
امـروز (شـنبه ۲۰ ،حمـل) بـه اسـتجواب حـارض
شـوند .در نامـهی اسـتجوابی رییـس مجلـس
مناینـدگان بـه وزارت دولـت در امـور پارملانـی،
آمـده اسـت کـه بـه هواپیمای حامل اسـد قیرص
و هیئـت همراهـش ،بـه دلیلهـای «نامعلـوم»

در وا�کنش به گفتههای
مسئولان فرودگاه حامد
کرزی ،دفتر مطبوعاتی مجلس
نمایندگان افغانستان گفته
است که برای اقدامات تشریفاتی
و تدابیر امنیتی ،آجندا ،جز�ییات
و تاریخ دقیق سفر هیئت
پارلمانی پاکستان به کابل از قبل
با حکومت و نهادهای امنیتی و
تشریفاتی کشور شریک شده
بود.
اجـازهی ورود داده نشـده اسـت.
بـا اینحـال ،شماری از کارشناسـان سیاسـی
افغانسـتان نیـز میگوینـد کـه بـرای نشسـت
هواپیمای حامـل هیئـت پارملانـی پاکسـتان،
دلیـل امنیتـیای وجـود نداشـته و حکومـت
افغانسـتان ،بـه دلیلهـای سیاسـی مانـع
نشسـت آن شـده اسـت .جعفـر مهـدوی ،عضـو
پیشـین پارملان و اسـتاد دانشـگاه ،به روزنامهی
صبـح کابـل میگویـد؛ از منابـع شـنیده اسـت
کـه دلیـل امنیتی بـرای رخصـت کردن فـرودگاه
وجـود نداشـته اسـت« :تـا جایـی کـه مـن
شـنیدهام ،ارگ ریاسـتجمهوری در یـک اقـدام
ناشایسـت مانـع نشسـت پـرواز رییـس پارملـان

پاکسـتان شـده اسـت؛ ایـن برخـورد توهیـن بـه
صالحیتهـای پارملـان دو کشـور اسـت».
آقـای مهـدوی میافزایـد کـه اجـازه نـدادن
بـه هیئـت پارملـان پاکسـتان ،هـم یـک
نـوع موضعگیـری بسـیار جـدی در برابـر
گفتوگوهـای صلـح اسـت و هم میتوانـد روابط
افغانسـتان و پاکسـتان را بیشازپیـش تیـره
کنـد؛ چیـزی که مخالـف منافع ملی افغانسـتان
اسـت .بـه گفتهی آقـای مهـدوی ،رییس مجلس
مناینـدگان بهدنبـال ایـن اسـت کـه از خـود
چهـر های مسـتقلتر و متفاوتتـری در برابـر
ارگ ریاسـت جمهـوری نشـان بدهـد؛ امـا ارگ
ریاسـتجمهوری نشـان داد کـه بـرای تضعیـف
پارملـان هیـچ حدومـرزی را منیشناسـد« :ایـن
میتوانـد بحـران میـان افغانسـتان و پاکسـتان
را عمیقتـر کـرده و مسـایل سیاسـی در داخـل
افغانسـتان را پیچیدهتـر کنـد».
بـا اینحـال ،اسـد قیصر ،رییـس پارملـان
پاکسـتان در برگـهی توییرتش از آمـدن دوباره به
کابل در روزهای آینده خرب داده اسـت .شماری
از اعضـای مجلـس مناینـدگان ،میگوینـد کـه
ایـن سـفر بـرای ترسیـع گفتوگوهـای صلـح
افغانسـتان و بـه نتیجـه رسـیدن گفتوگوهـا
در نشسـت اسـتانبول صـورت میگیـرد .فوزیـه
حمیـدی ،عضـو مجلس منایندگان بـه روزنامهی
صبـح کابـل میگویـد کـه پارملـان پاکسـتان
میخواهـد در گفتوگوهـای صلـح نقـش
میانجـی را میـان دولـت افغانسـتان و طالبـان
بـازی کنـد و ازایـنرو ،ایـن سـفر مهـم اسـت.
پیشازایـن ،میررحمان رحامنـی در رأس یـک
هیئـت از مجلـس منایندگان به اسلامآباد رفت؛
سـفر آقـای رحامنـی به ایـن کشـور ،واکنشهای
زیادی را در داخل افغانسـتان به همراه داشـت.
کارشناسـان سیاسـی افغانسـتان بـاور دارنـد که
تقابل حکومت افغانسـتان بـا مجلس منایندگان
ایـن کشـور در سـفر آقـای رحامنی به اسلامآباد
ریشـه دارد؛ ایـن تقابـل بـر رس تأییـد بودجـهی
مالـی  ۱۴۰۰اوج گرفـت و اکنـون احتمال دارد
کـه از نـو گرفته شـود.
مهـدی عارفـی ،کارشـناس سیاسـی میگویـد
کـه رییسجمهـور غنـی ،بـه اسلامآباد کـه
پیشازایـن ،جریانهـای غیرحکومتـی بهشـمول
مجلـس مناینـدگان را بـه پاکسـتان دعـوت
کـرده اسـت ،پاسـخ دهـد« .بخـش دیگـر ایـن
قضیـه [برگشـت دادن هواپیمای حامـل رییـس
پارملـان پاکسـتان] برمیگـردد بـه تنـش میـان
مجلـس مناینـدگان و حکومـت افغانسـتان که از
دیـری بـه اینسـو ادامـه دارد؛ ایـن تنشهـا بـر
رس تأییـد بودجـه شـدت گرفـت و اکنـون دوبـاره
تـازه میشـود».
بـا اینهمـه ،قـرار اسـت کـه در روزهـای آینـده،
نشسـت اسـتانبول بـرای صلح افغانسـتان برگزار
شـود .در ایـن نشسـت ،جریانهـای سیاسـی
افغانسـتان اشتراک خواهند کرد .جعفر مهدوی
میگویـد کـه امیدی بـه ارایه یک تصویـر واحد و
ملی از افغانسـتان در نشست اسـتانبول نیست:
«شـکاف و تفـاوت دیـدگاه بسـیار زیـاد در درون
دولـت افغانسـتان وجود دارد .همهی سیاسـیون
و حلقـه ارگ ریاسـتجمهوری ،وظیفـهای جـز
سـپوتاژ و مانعتراشـی در برابـر گفتوگوهـای
صلـح افغانسـتان نـدارد .ایـن وضعیت [برگشـت
دادن هواپیمای پاکسـتانی] بیشازپیـش
بـه بحـران سیاسـی در کشـور و سـبوتاژ رونـد
صلـح و ایجـاد شـکاف بیشتر میـان نهادهـای
درون دولـت افغانسـتان
میانجامـد».
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نشست استانبول؛

فرصتى برای تمرکز زدایی و جبران اشتباه بن
باسط آریانفر
هیلموت اشمیت ،نخستوزیر سابق آملان در یک
نوشتهی طوالنی و توصیهگرایانه به دولت مرکل در
روزنامهی « »Die Zeitآملان در سال  ۲۰۱۰و در
بحبوحهی اشاعهی خرب خروج نیروهای ائتالف از
افغانستان و طرح اوباما برای خروج امریکاییها ،گفته
بود« :افغانستان هیچگاه یک دولت با رفاه و کامالً
کارآمد نبوده و با توجه به ساختار قومی ،بافت تباری و
درهمتنیدگیهای اجتامعی ،در چارچوب یک ساختار
متمرکز ،هرگز منیتواند به یک دولت کامالً کارآمد
تبدیل شود».
توصیهی اشمیت به مرکل و پالیسیسازان دولت او این
بود که؛ قضیهی افغانستان تکعاملی نبوده و تنها بر
محور تروریزم منیچرخد ،بل مناقشه و منازعهی اصلی
بر رس چگونگی مشارکت اقوام در قدرت و حاکمیت
است.
توزیع عمودی و نامتوازن قدرت و منابع ،هر آن بسرت
درگیریهای بنیاد براندازتری را میرس خواهد کرد؛
آملان باید فرایند خروج نیروهایش را در هامهنگی با
همکاران اروپایی و امریکایی خویش محتاطانهتر آغاز
کند [.]...
او همچنان گفته بود« :پشتونها که در پایان سال
 ۱۸۹۰با دخالت خودرسانهی هند بریتانیایی در دو
جغرافیا و دو ساختار متفاوت تقسیم شدند و بخش
کوچک آنها که چهلدرصد جمعیت افغانستان امروز
را تشکیل میدهند [ ]...و بخش بزرگتر آنها که در
مناطق قبایلی و غربی پاکستان به رس میبرند ،همواره
ی -روحیهی پشتونوالی-شان را حفظ
اتحاد قوم 
کردهاند .اسالمآباد هیچگاه قادر به تحکیم حاکمیت
دولت مرکزی بر این مناطق نبوده است .مرزهای وسیع
این دو کشور و نبود یک دولتِ کارآمد و مقتدر در
افغانستان ،آسیبپذیری این کشور را از بابت پاکستان
تشدید کرده است».
کرناد شیرت -تاریخپژوه ،جغرافیا پژوه -و همکار «مرکز
تحقیقاتی توسعهي بن» در رسالهی شانزدهصفحهای
به مجلهی «پورتال معلوماتی جنوب آسیا» ،در سال
 ۲۰۰۴نوشته است ...« :بعد از رسنگونی شاه امانالله
توسط حبیبالله دوم [کلکانی] و تغییر مسیر قدرت از
پشتونها به تاجیکان ،گفتامن قدرت در افغانستان بر
محور قومیت شکل گرفت و رسنگونی حبیبالله دوم،
در واقع به معنای اعادهی حیثیت قومی و بازیافت
قدرت موروثی و خواندنیِ پشتونها بود ».کرناد به
نقش مقولهی قومیت در انشعاب حزب دموکراتیک
به «خلق» و «پرچم» و گرایشهای قومی رسان حزب
و تأثیر شکنندهای این گرایشها بر پیکرهی حزب و
همچنان قومی شدن احزاب جهادی اشاره میکند
و همچنان مینویسد« :جنگ افغانستان ،بهویژه
جنگهای پسا  ،1992نهتنها قومی ،بلکه جنگی بر
رس قدرت بوده است .چنین جنگی ،عبدالرب رسول
سیاف و حاجی قدیر -رسان جهادی پشتون -را که با
روی صحنه آمدن گروه طالبان –رسان دیگر پشتون-
ساحهی نفوذ و قدرتشان محدود شده بود ،به ائتالف
با نیروهای مقاومت شامل وادارد کرد ».اشمیت و کرناد
هر دو به این مهم میپردازند که تقسیم قدرت و منابع
از یکطرف ،تأثیر گرایشهای قومی سیاستگذاران
بر نهاد دولت از طرف دیگر و همچنان دخالتهای
بیرونی زمینهی منازعههای درازمدت افغانستان را
هموار کرد و ظهور و مبارزهی دوامدار طالبان نیز در
ادامهی همین نگرش قابل تعریف است.
بحران دیرپا و ویرانگر افغانستان معلول چهار عامل
است :قوم ،قدرت ،مداخلههای بیرونی و تروریزم
بیناملللی .پدیدههای قوم و منافع گروهی و مفهوم
قدرت ،بنیادیترین عاملهای درونی در جنگ
افغانستان است.
مداخلههای بیرونی و تروریزم بیناملللی در امتداد
این دو عامل بروز میکند و توسط عنرصهای قوم و
منافع گروهی از فضای ایجادشده به نفع خود استفاده
میبرند .این دو پدیدهی جهانی -تروریزم و مداخالت
بیرونی -همواره در همه کشورهای در حال جنگ
و درگیر منازعه کارکرد مشابه داشته و با روشهای
مشابه وارد معرکه شده است.
ریالیزم سیاسی ،نظام بینامللل را ساختار «انارشیک»
و میدان رقابت برای تقویت قدرت و توسعهی حوزهی
نفوذ دولتها میداند؛ بنابراین ،هر فرصتی که زمینهی
رسیدن به این غایت -تقویت قدرت و توسعهی حوزه
نفوذ -را تسهیل کند ،دولتها ،سازمانهای تروریستی
و کارگزاران اقتصادهای جنایی و مافیایی ،برای
رسیدن به آن وارد عمل میشوند .با حل بحران داخلی

و مسئلهی «قوم و قدرت» ،میتوان به گونهی چشمگیر
منافذ اشاعهی دو عامل بیرونی را پر کرد و به نقطهی
پایان غایلهی دیرینهی افغانستان نزدیک شد .حل
مسئلهی قومیت و قدرت قوممحور در افغانستان ،در
چارچوب نظام سیاسی متمرکز و حتا پارملانی-صدارتی
و تقسیم عمودی و قومی قدرت ،نهتنها محتمل نیست،

بحران دیرپا و ویرانگر
افغانستان معلول چهار عامل
است :قوم ،قدرت ،مداخلههای
بیرونی و تروریزم بینالمللی.
پدیدههای قوم و منافع گروهی
و مفهوم قدرت ،بنیادیترین
عاملهای درونی در جنگ
افغانستان است.
بلکه بحرانزا ،فسادآور ،غیر شفاف و ادامهی یک دور
باطل است .روند صلح و بهویژه نشست استانبول که
بسیاریها به آن بهعنوان یک فرصت احتاملی مؤثر
برای پایان منازعهی افغانستان مینگرند ،میتواند
جربان اشتباهات «پروژهی بن» با نگاه بنیادی و
ریشهای به مسئلهی تقسیم متوازن قدرت و منابع
با ایجاد یک نظام غیرمتمرکز در چارچوب فدرال،
شبه فدرال و حتا کنفدراسیون با ایجاد و مشارکت
جمهوریهای خودمختار باشد.
حل مسئلهی قدرت :مترکززدایی و عبور از
دموکراسی اکرثیت به دموکراسی اجامعی
آرند لیجفارت ،متخصص و نظریهپرداز سیاستهای
تطبیقی هلندی-امریکایی ،نخستین کسی بود که
نظریهی دموکراسی اجامعی را در مقابل دموکراسی
اکرثیت  -۵۰+۱-در کشورهای به لحاظ قومی پیچیده
و چندالیه پیشنهاد کرد .دموکراسی اجامعی و
منایندگی تناسبی که زمینهی مشارکت همهی اقوام و
گروهای کوچک و بزرگ را در فرایندهای تصمیمگیری
مساعد میکند ،تنها در یک ساختار فدرال و حضور
احزاب محتمل و ممکن است.
برعکس مردمساالری اکرثیتی «ماژوریتی» که ریموند
پوپر آن را «استبداد اکرثیت بر اقلیت» میداند و در
جوامع متکرث و با حضور اقلیتها اغلب به سلطهی
مطلق اکرثیت میانجامد ،مردمساالری اجامعی
یا توافقی ،سطح مشارکت را باال میبرد و قدرت را
بهصورت افقی میان همهی گروهای قومی ،مذهبی،
حزبی و گروهی (مینوریتی) تقسیم میکند .اتریش،
آملان و سوئیس ،سه منونهی بارز و موفق دموکراسی
اجامعی با ساختار فدرال است .در واقع حکومت

حاصل مردمساالری اجامعی ،حکومت ائتالفی میان
اقلیتها است که در یک ساختار فدرال یا شبه فدرال
ی تازهای در دولتداری
محتمل است .فدرالیزم ،تجربه 
و دولتسازی نیست؛ بلکه از قدیم با شیوههای گوناگون
در قلمروهای مختلف تجربه شده است؛ تجربهای که
هیچگاه موجب فروپايش ساختارها ،نظامها و دولتها
نشده است بلکه بیشرت بهعنوان مؤثرترین نسخه برای
جلوگیری از فروپاشی و تجزیهی رسزمینهای دارای
تکرث قومی ،فرهنگی و زبانی تجویز شده است.
نخستین قانون اساسی ایاالتمتحدهی امریکا بر
اساس همین نسخه –فدرالیزم؛ اما نه دموکراسی
اجامعی -تهیه و تصویب شد .قابل ذکر است که با
توجه به کرثت گروهای قومی و مذهبی در افغانستان،
فدرالیزم با دموکراسی اکرثیتی و در نبود دموکراسی
اجامعی ،به حل بحران منیانجامد .الکسی دوتوکویل
-۱۸۳۵در کتاب معروفش؛ «دموکراسی در امریکا»،در نقد دموکراسی اکرثیت مینویسد ...« :تا وقتیکه
اکرثيت هنوز تصمیمشان را نگرفته باشند ،بحث ادامه
پيدا میکند؛ ولی بهمحض اینکه تصميم بهرصاحت
و به شکل لغو ناپذیری اعالم شود ،همگان سکوت
میکنند و موافقان و مخالفان راهکار مزبور در توافق
بر صالح بودن و درستی آن ،توافق میکنند .دليل
این امر کامالً روشن است؛ هیچ پادشاهی چنان
قدرت مطلقهای ندارد که همه قدرتهای جامعه را
در دست خود بگريد و همه مخالفان را تسخیر کند؛
چون اکرثیتی قادر به انجام این کار است که هم حق

توصیهی اشمیت به مرکل و
پالیسیسازان دولت او این
بود که؛ قضیهی افغانستان
تکعاملی نبوده و تنها بر
محور تروریزم نمیچرخد ،بل
مناقشه و منازعهی اصلی بر
سر چگونگی مشارکت اقوام
در قدرت و حاکمیت است.
وضع قانون و هم حق اجرای آن را دارد ».بنابراین ،در
کانتکست افغانستان ،فدرالیزم نامتقارن؛ مانند بلژیک
و هند ،یا شبه فدرال منونهی اسپانیا و دموکراسی
اجامعی ،الزم و ملزوم هماند.
پس از پایان جنگهای جهانی اول و دوم ،دولتهای
بزرگ و کوچک زیادی در همین ساختار -فدرال در
اشکال مختلف -و با همین نسخه شکل گرفتند که
بهاستثنای یوگسالوی ،بقیه همواره از ثبات پایدار،
رفاه اجتامعی باال ،اقتصاد و جامعهی پویا و یکدست
برخوردار است .از خوبیهای نسخهی فدرالیزم،

همین قابلیت انعطاف و وفقپذیری آن است؛ تیکهای
است که میتوان به هر قدو اندام و مطابق هر ذوق و
عالقهای از آن جامهای دوخت .طوری که پیشتر گفته
شد ،فدرالیزم در جوامع مختلف با ویژگیهای مختلف
قومی ،زبانی ،فرهنگی به اشکال مختلف اعامل شده
است .به گونهی منونه ،قانون اساسی هند مقررات
و قوانین خاصی در مورد کشمیر و ایالتهای آسام،
گوا ،ناگلند ...دارد .بلژیک همچنان در سه حوزهی
زبانی ،قوانین ویژهای وضع کرده است که منافع اقوام
و گویندگان زبانهای دیگر؛ مثالً فرانسوی را در یک
ایالت و هلندیزبان را همینطور ،تضمین و از استبداد
قوم حاکم جلوگیری میکند.
یکی از نگرانیها و استداللهای مخالفان فدرالیزم در
افغانستان ،این است که گویا این نظام ،اسباب تجزیهی
کشور را فراهم خواهد کرد؛ اما بهاستثنای یوگسالوی
و اتحاد جامهیر شوروی که دالیل و مسئلههای دیگر،
از جمله اصالحات رادیکال گورباچوف -پروسرتویکا
(بازسازی) و گالنوست (شفافیت) -تقابل ایدیولوژیک
اتحاد جامهیر شوروی با غرب و پایان جنگ رسد و
یکهتازی رصبها بهویژه شخص میلسویچ -آخرین
رهرب رصبتبار یوگوسالوی -در برابر دولتهای
ایالتی سبب فروپاشیشان شد تا اکنون منونهای
از فروپاشی کشورهایی با ساختار فدرال را رساغ
نداریم .پیچیدهترین جوامع و کشورها و ساختارها را
فدرالیزم و دموکراسی اجامعی رسوسامان داده و از
فروپاشی و تجزیهی کشورها جلوگیری کرده است؛ حتا
جمهوری بوسنی و هرزگوین که به لحاظ ساختاری،
یکی از پیچیدهترین ساختارها و سیستمهای
دولتداری؛ با دو جمهوری ،سه ملیت و یک ملت،
شورای ریاستجمهوری -نه ریاستجمهوری-با نظارت
منایندگی عالی و دایمی سازمان ملل در جهان
مدرن است .همینگونه محصول فاجعهی وحشتناک
فروپاشی جمهوری فدرال یوگسالوی سابق ،توانسته
بازهم با همین نسخه و نخ و سوزن فدرالیزم ،زخمها
را بخیه زده ،از کابوسها عبور کند و «ملت-دولتی» را
شکل دهد که احتامالً به زودیها به اتحادیهی اروپا
بپیوندد.
به آنچه قبالً عرض شد و به سخن اشمیت ،افغانستان
با ساختار متمرکز و دموکراسی و منایندگی اکرثیت،
هیچگاه یک دولت کامالً کارآمد و مفید نبوده و در
آینده نیز نخواهد بود؛ بنابراین ،تغییر نسخهی کهنه،
مترکززدایی ،توزیع منابع و رعایت موازنهی قدرت،
میتواند باعث فراهم کردن فرصت همگرایی و
همنوایی ،تأمین عدالت اجتامعی و برابری فرصتها
در کشور شده و از جنگ احتاملی پیشگیری کند.
اگر نشست استانبول نتواند به پرسشهای جدیای
که حول مسئلهی قدرت قوممحور و توزیع عادالنهی
منابع مطرح است پاسخ دهد ،گفتامن صلح و حاصل
آن آغاز یک بحران و جنگ داخلی دیگر خواهد بود.
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کرایــه نده؛ فقــط بگو قیمتت چند اســت

نسیمه ،دانشجوی
یکی از دانشگاههای
دولتی ،یکی از
روزها ،به موتری
سوار میشود که
بهسوی ایستگاه
مقصد او در حرکت
است .نسیمه ،پس
از اینکه به موتر
سوار میشود،
متوجه میشود که
هیچ سواری دیگری
در موتر نیست.
راننده ،بهمحض
نشستن نسیمه در
چوکی ،شیشههای
موتر را بلند و
دروازهها را قفل
می�کند و از نسیمه
میخواهد که چند
دقیقه همراه او
باشد .درخواستی
که بعد از برخورد
تند نسیمه ،به
معذرتخواهی
میرسد.

افغانگل حسینی
خشـونتهای خانوادگـی ،ازدواج اجبـاری« ،بـد» دادن
و یـا دسرتسـی نداشتن بـه تحصیـل و کار ،از جملـه
معـدود چالشهـای فـراروی زنـان افغانسـتان اسـت.
علاوه بـر ایـن ،زنـان در ایـن کشـور بـا انـواع مختلفـی از
خشـونتهای اجتامعـی در پیادهروهـا ،رسـتورانتها،
موترهـای شـهری و دفاتـر کاری روبـهرو اسـتند .آزار و
اذیـت زنـان در موترهای شـهری ،بخشـی از مشـکلهای
زنـان و دخرتانـی اسـت که بـرای خرید ،تحصیـل و یا کار
از خانـه بیـرون میشـوند تـا نقـش اجتامعیشـان را در
کنـار مـردان انجـام دهنـد.
صـدف –نـام مسـتعار24 -سـاله ،کارمنـد یکـی از
ادارههـای دولتـی ،از روزی میگویـد کـه بـرای اعتماد
بـه تکسـیرانی بـا ریـش سـفید و بزرگتـر از پـدر دسـت
میدهـد تـا او را بـه دفتر کارش برسـاند؛ امـا ایـن مـرد
ریشسـفید ،بهجـای اینکـه بگویـد کرایـهی تکسـی
چنـد میشـود ،بـه صـدف میگویـد کـه «قیمتـت چنـد
اسـت؟» .صـدف ،زمانـی کـه ایـن خاطـره را بـه یـاد
مـیآورد ،احسـاس چنـدشآوری کـه برایـش دسـت داده
اسـت ،در چهـرهاش خوانـده میشـود.
ایـن ،تنهـا مـوردی نیسـت کـه صـدف بـا اذیـت از سـوی
راننـدگان شـهری مواجـه شـده اسـت .یکـی از روزهـای
دیگـر کـه صـدف از دفتر کارش بـه سـمت خانـه
مـیرود ،دیگـر سـواریها پیـاده میشـوند و صـدف در
چوکـی پیـش روی موتـر تنهـا میمانـد .راننـده پـس از
درخواسـتهای مکـرر ،صـدف را تهدیـد میکنـد کـه
شمارهاش را بدهـد .صـدف ،شمارهای را اشـتباه بـه
آن راننـده میدهـد؛ امـا پـس از اینکـه راننـد متـاس
میگیـرد و شماره اشـتباه اسـت ،دسـت صـدف را
میگیـرد و میگویـد کـه منیگـذارد از موتـر پیاده شـود.
بـا اینکه صـدف میگویـد ازدواج کرده اسـت؛ اما راننده
برایـش میگویـد« :پـس چـرا اندامـت تغییـر نکـرده».
بیشتر زنـان و دخرتانـی کـه بـا چنیـن آزار و اذیتهایـی
بهخصـوص در موترهـای شـهری مواجـه میشـوند ،بـه
دلیـل وضعیـت حاکم فرهنگـی در خانوادههـا و اجتامع،
صدایشـان را در گلـو خفـه میکننـد و ایـن رنجهـا را بـا
هیچکسـی در میـان منیگذارنـد .صدف نیـز یکی از این
دختران اسـت کـه هیچ شـکایتی بـه خانـوادهاش نکرده
تـا باعـث نگرانـی آنها نشـود .او ،بارهـا در زمانـی که در
چوکی پشـتی موتر نشسـته بـوده ،رانندههـا آیینهی موتر
را طـوری عیـار کردهانـد که بتواننـد بهخوبی نـگاه کنند؛
نگاههایـی کـه صـدف بارهـا زیـر هجـوم آن در خـودش
فرورفتـه و صدایـش را مقابـل متلکهـای رانندههـا خفـه
کرده اسـت.
تنهـا صـدف نیسـت کـه زیـر هجـوم نـگاه مردانـه در
جامعـهی سـنتی افغانسـتان هـر روز خـرد و خمیـر
میشـود .زنـان و دختران زیـادی هـر بـاری کـه از خانـه

بیـرون میشـوند ،بهنوعـی از سـوی مـردان بـا اذیـت
زبانـی و گاهـی بدنـی مواجـه میشـوند.
نسـیمه ،دانشـجوی یکـی از دانشـگاههای دولتـی ،یکی
از روزهـا ،بـه موتری سـوار میشـود که بهسـوی ایسـتگاه
مقصـد او در حرکـت اسـت .نسـیمه ،پـس از اینکـه بـه
موتـر سـوار میشـود ،متوجـه میشـود کـه هیـچ سـواری
دیگـری در موتـر نیسـت .راننـده ،بهمحـض نشستن
نسـیمه در چوکـی ،شیشـههای موتـر را بلنـد و دروازههـا
را قفـل میکنـد و از نسـیمه میخواهـد کـه چنـد دقیقـه
همـراه او باشـد .درخواسـتی کـه بعـد از برخـورد تنـد
نسـیمه ،بـه معذرتخواهـی میرسـد .او ،میگویـد کـه
رانندههـا تلاش میکننـد بـه هـر دختر و زنـی پیشـنهاد
بدهنـد و اگـر بـا مخالفت مواجـه شـدند ،معذرتخواهی
و بـه فکـر خودشـان قضیـه را متـام میکننـد؛ قضیـهای
کـه برای بیشتر زنـان قابلهضم نیسـت و آنـان بارها این
اتفـاق را بـه یـاد میآورنـد و شـکنجهی روحی میشـوند.
«از تـرس میلرزیـدم کـه اتفاقـی پیـش نیایـه» .نسـیمه،
دو هفتـهی متـام تـرس ایـن اتفـاق را بـا خـودش مـرور و
گریـه میکنـد؛ امـا بـه خانـوادهاش چیـزی منیگویـد.
او ،رسانجـام ،ایـن رنـج را بـا یکـی از دوسـتانش در میان
میگـذارد و اندکـی راحـت میشـود« .تـا دو هفتـه
در گلویـم عقـده بـود .هـر بـار کـه یـادم میآمـد ،گریـه
میکـردم؛ تـا اینکـه بـه دوسـتم گفتـم و راحـت شـدم».
فریـده ،خانـم میانسـالی اسـت کـه بارهـا در مسـیرهای
شـهری ،از سـوی راننـدگان حرفهایـی شـنیده و چنـد
بـاری هـم هنـگام دادن کرایـهی موتـر ،دسـتش را ملس
کردهانـد؛ امـا او ،بـرای حفـظ آبرویـش صدایـش را بلنـد
نکـرده و بـه راهـش ادامـه داده اسـت.
در جامعـهی افغانسـتان ،کافـی اسـت زن باشـی تـا
کسـی تـو را مالمـت کنـد .بیشتر زنـان و دخرتانـی کـه
در موترهـای شـهری ،خیابانهـا یـا ادارههـا مـورد اذیـت
و آزار قـرار میگیرنـد ،از تـرس اینکـه مالمتـی بـه گـردن
خودشـان نیفتـد و آبرویشـان در جامعـهی مردانـه
نـرود ،سـکوت را بـر صـدا ترجیـح میدهنـد؛ سـکوتی
کـه باعـث شـده اسـت مردان بیشتر جرئـت پیـدا کنند و
مزاحمتهـای بیشتری انجـام دهنـد.
در همیـن حـال ،برخـی از راننـدگان شـهری ،تلاش
میکننـد دالیلـی بـرای ایـن مزاحمتهـا برتاشـند؛
دالیلـی کـه از یکسـو ،وضعیـت فرهنگـی جامعـه را بـه
چالـش میکشـد و از سـویی ،مالمتـی را به گـردن زنانی
میانـدازد کـه بـا ظاهری آراسـته و بـا عشـوه و افادههای
بسـیار سـوار ایـن موترهـا میشـوند.
عبدالبصیـر رحمتـی ،رانندهی یکی از موترهای شـهری،
دلیـل مزاحمـت توسـط رانندههـا را ،سـطح پاییـن
سـواد و خودمنایـی زنـان «بدحجـاب» میگویـد« .سـطح
پاییـن سـواد ،فرهنـگ نادرسـت ،بیـکاری و خودمنایـی
زنـان بدحجـاب در کشـور ،باعـث شـده کـه بعضـی از

رانندههـا و مردهـا ،دسـت بـه آزار و اذیت زنـان میزنند».
ایـن راننـدهی میانسـال ،نشر فیلمهـا و رسیالهـای
خارجـی را ،عامـل دیگـر ایـن ناهنجاریهـا در جامعـه
میدانـد .او ،امـا مشـخص منیکنـد کـه چگونـه فیلمهـا
و رسیالهـا باعـث میشـود راننـدگان بـه اذیـت و آزار
زنـان بپردازنـد.
فریـدون ،راننـدهی جوانـی کـه نزدیـک بـه پنـج سـال
میشـود در کابـل تکسـیرانی میکنـد ،میگویـد
کـه عـدهای از زنـان ،طـوری نـاز و عشـوه میکننـد کـه
زمینـهی آزار و اذیـت را فراهـم میسـازند .ایـن راننـدهی
جـوان ،ماننـد هزاران مرد افغانسـتانی ،به این باور اسـت
کـه بایـد بـرای کنترل احساسـات جنسـی مـردان ،زنـان
بـا لباسهـای تحریککننـده از خانـه بیـرون نشـوند تـا
مبـادا ایمان و ارادهی مـردان آسـیب ببینـد.
جامعهشناسـان ،بـر ایـن باورنـد کـه تربیـت خانوادگـی
و اجتامعـی ،از دالیـل عمـدهی ایـن نابسـامانیهای
اجتامعـی اسـت .بـه بـاور آنـان ،مناسـبات تربیتـی در
جامعـهی افغانسـتان ،بـه مـردان این حـق را میدهد که
دسـت بـه آزار و اذیـت زنـان بربنـد و بـه زنـان خاموشـی و
سـکوت میآموزد؛ سـکوتی کـه باعث افزایـش اذیتها از
سـوی مـردان میشـود.
رشیفـه میرزاخیـل ،جامعهشـناس و اسـتاد در دانشـگاه
کابـل ،نخسـتین عامـل ایـن ناهنجاریهـای اجتامعـی
را ،نهـاد خانـواده میدانـد« .اخلاق را افـراد از خانـواده
میآموزنـد و اگـر در اجتامعـی شـدن نخسـتین ایـن
فـرد ،کمبودیهایـی وجـود داشـته باشـد ،در آینـده بـه
انحرافـات رو مـیآورد».
بـه بـاور ایـن جامعهشـناس ،آزار و اذیـت رانندههـا و آزار
و اذیـت خیابانـی ،سـابقهای در افغانسـتان نـدارد .او،
جنگهـای چندسـاله ،فقر ،بیسـوادی ،بیـکاری و مبتال
شـدن بـه مـواد مخـدر را ،از مشـکالتی عنـوان میکنـد
ت زنـان انجامیده اسـت.
کـه بـه ایـن ناهنجاریهـا و اذیـ 
فعاالن حقوق زن ،به این باورند که باید دولت ،قوانین
پیشگیرانهای برای انواع آزار و اذیت زنان به تصویب
برساند تا کسانی که در حد حرف یا دستدرازی به زنان
مزاحمت میکنند ،مورد پیگرد قانون قرار بگیرند.
مریم معروف آروین ،فعال حقوق زن ،میگوید که عامالن
خشونتهای لفظی و فیزیکی علیه زنان ،باید به شکل
جدی مجازات شوند تا این پیگیری قانونی ،تبدیل به
نقطهی فشار برای مردان شده و مانع آنان از اذیت و
آزار زنان شود .او ،میگوید که اکرث این اتفاقات زمانی
که به مرکزهای عدلی و قضایی افغانستان گزارش داده
میشود ،توجهی به آن صورت منیگیرد؛ بیتوجهیای
که باعث افزایش انواع خشونتها علیه زنان شده است.
او ،از وزارت امور زنان و دیگر نهادهای پشتیبان حقوق
زن ،میخواهد که باید طرحهای پاسخگویی را برای
کاهش این چالشها ایجاد و عملی کنند.
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ښځه او اقتصادي پیاوړتیا
نصیراحمد ابراهېمخېل
افغاني ټولنه :په اوسنیو شرایطو کې په
اقتصادي پرمختګ کې د ښځو فعاله ګډون
د اهمیت وړ دی ،ټولنه هغه وخت پرمخ تللې
شي ،چې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه د ښځو
ګډون په پام کې ونېول شي؛ که څه هم په
سیاسي نړۍ کې اوس هم ډېری برخه واکمنان
او قانون پوهان سړي او د اقتصادي ژوند د
مدیریت چارو سمبالي دي .د طالبانو حکومت
له رانسکوریدو وروسته ښځو له سړیو سره یو
ځای په بېالبېلو برخو کې فعاله ونډه واخیسته؛
افغانستان هغه هېواد دی چې اقتصاد یې
سنتي ،او دمډرن کېدو په لوري روان دی ،دا
لړۍ باید په داسې ډول سمبال شي؛ چې د
اقتصادي زیربناوو پرمختګ په خوځښت راولي.
یاده برخه په داسې ډول تیاره شي چې له اوس
څخه نېولې تراوږد مهاله پورې په ټولنه کې
تحوالت او بدلون رامنځ ته کړي؛ له دې ډلې
څخه په ټولنېزو زیربناوو کې د ښځو ګمارنې
دي .دا ښکاره خبره ده چې ښځې په ټولنېز
ژوند کې له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره الس
او ګریوان دي؛ خو په دې وروستیو کلونو کې
بریالۍ شوي چې خپله ونډه د افغانستان په
اقتصاد کې څرګند او په ډاګه کړي.
نړۍ :ټوله نړۍ کې د ښځو او سړیو ترمنځ کاري
تبعیض شتون لري؛ ښځې د سړیو په پرتله
په ټولو کاري برخو کې لږ درامد لروونکي دي،
هغه ښځې چې ډېری هېوادونو کې کار کوي په
ټولو کاري ساعتونو کې له  ۷۰تر  ۹۰سلنه پورې
مزد کم دی ،په منځنۍ کچه په پرمختیایي او
پرمختللو هېوادونو کې دوه ،درې ساعته هره
ورځ پرته له مزد څخه اضافه کارکوي .د نړۍ په
نیمایي هېوادونو کې د ښځو د امیندوارۍ لپاره
 ۱۴اوونۍ په پام کې نېول شوي دي؛ دوي نېوکه
کوي چې په کور کې کار کول وخت نیوونکی،
ستومانه کوونکی؛ خو وړیا دی او د هېواد په
کورني ناخالص تولېداتو ( )GDPکې نه شمېرل
کېږي ،په کليو او بانډو کې هم ښځې له نرانو
سره اوږه په اوږه کار کوي؛ له بده مرغه باید
ووایو چې امتیاز یې سړیو ته ورګرځي او د ښځو
ونډه له پامه غورځول کېږي.
زده کړه :په اوسني وخت کې د ښځو د ښوونې
او روزنې برخه د سړیو په پرتله وروسته پاتې
ده؛ چې د غه تبعیضي چلند په ملي او ټولنېزې
هوساینې بد سېورې غوړولې دی ،زده کړه له
ټولنېزې هوساینې سره مستقیمه اړېکه لري،
د ښځو لوستي کول د مور او ماشوم د مړني
کچه راټېټولی شي ،کله چې یوه ښځه لوستي
وي هغه کوالی شي د امیندوارۍ څخه وړاندې
تدابیر ،د ماشومانو ژوندي پاتې کېدل او کورني
ژوند ته هوساینه ور په برخه کړي.
هر څومره چې د یوې ټولنې ښځېنه برخه
لوستې شي ،هغومره به په سیاسي او اقتصادي
مشارکت کې تله درندیږي؛ خو په افغانستان کې
د ښځو مشارکت د زده کړې په لومړنۍ ،منځنۍ
او لېسې دوره کې ورځ تر بلې د کمېدو په
لوري درومي .اساسي ستونزه دا ده کله چې له
ښوونځیو ،پوهنتونو او نورو علمي مرکزنو څخه
هر کال په زر ګونه انجونې د بري سند ترالسه
کوي ،د کاري بازار نه شتون لوی سرخوږی دی؛
دولت د ټولنې په لوستي کولو ډېرې پیسې
لګوي ،پایله دا کېږي چې هغه لوستې نجونې
په کور کیني ،د افغانستان دولت د ناوړو دودونو
د له منځه وړولو لپاره باید د پوهنې لپاره یو
هدفمند پروګرام جوړ او پلې یې کړي ،چې د
ښځو د فارغېدلو وروسته په مستقیمه ټوګه د
کار بازار ته ور دننه شي.
اوس پوښتنه دا ده چې؛ د افغانستان په
اقتصادي فعالیتونو کې د ښځو حضور ته
څه اړتېا ده؟ یا په افغانستان کې د ښځو
اقتصادي مشارکت لپاره انګېزه څه ده؟ په
ځواب کې باید ووایم چې ګډ کاري بازار کې د
ښځو انګېزې سره توپیر لري؛ چې په بېالبېلو
ټولنو کې کله ګډ او په تضاد کې واقع کېږي؛
د نظر خاوندان په دې اند دي :چې دوه
انګېزې د دې باعث شوي؛ رواني او اقتصادي

انګېزې چې ښځې کار کولو ته زړه ښه کړي.
اقتصادي انګېزه :مطالعات او د ترسره شوې
څېړنې له پایلو څخه داسې څرګندیږي ،چې د
کار کولو لپاره د ښځو دلیل یواځې په افغانستان
کې نه؛ بلکې په ټولو انساني ټولنو کې مالي
خپلواکي ده ،په هغه کورنیو کې چې مالي
وضعیت ښه نه وي او په ځانګړې ډول په ټولنه
کې د ټېټې برخې خلک چې کورني لګښتونه یې
ډېر او درامد کم دی ،بیا په دې صورت کې ښځې
مجبورې کېږي چې له کور څخه د باندې دنده
تر سره کړي.
کورنیو کې اقتصادي کمزورې ډېرې کورنۍ دې

هر څومره چې د یوې ټولنې
ښځېنه برخه لوستې شي،
هغومره به په سیاسي او
اقتصادي مشارکت کې تله
درندیږي؛ خو په افغانستان کې
د ښځو مشارکت د زده کړې په
لومړنۍ ،منځنۍ او لېسې دوره
کې ورځ تر بلې د کمېدو په
لوري درومي.
ته اړ باسي چې د باندې کار وکړي ،که خوښه
یې وي که نه وي باید له خپل خاوند سره د
مادي خال د ډکولو لپاره کار کولو ته راودانګي،
که څومره هغه کار سخت او مزد یې کم هم
وي ،داسې ښځې شته چې کونډې ،طالق یا
یې خاوند د کار کولو توان نه لري ،ممکن څو
ماشومان ولري د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو
لپاره مجبورې دي چې کار وکړي .د ښځو کار

کول په دولتي اداراتو کې نورې انګېزې هم
درلودلې شي ،د افغانستان ښځې په دې
وروستېو کې چې د نظام له عمر څخه  ۲۰کاله
تیریږي ،له سړیو سره اوږه په اوږه د هېواد
پرمختګ او هېوادنۍ مېنې لپاره کوټلي ګامونه
اوچت کړي دي.
ښځې انساني سرچېنه ده کابو د نړۍ نیمه
برخه نفوس او کاري برخه تشکیلوي او د
دوی مشارکت په کاري ځواک کې د هېوادونو
په اقتصادي وده کې هر اړخېز رول لوبولی او
پر ټولنېزو او اقتصادي پرمختګونو باندې په
مستقیمه توګه اغېزه لرلی شي؛ چې په ټولو
انساني ټولنو کې بنسټېز تحول رامنځ ته کوي،
په افغانستان کې له نړۍ سره په پرتله ویلی
شو ،چې دلته د ښځو ونډه په دولتي او غیر
دولتي سازمانو کې پیکه ده ،دا ځکه چې د لته
ګڼ شمېر خلک ټولنېز نزاکتونه نه مراعاتوي،
ځورونې له حد څخه ډېرې دي ،په افغاني ټولنه
کې ځېنې خلک ښځو ته د انسان په سترګه
نه ګوري .ډېرې په مالدارۍ ،کرنې ،غالیو
اوبدلو ،خامک دوزيو بوختې دي؛ چې له دې
الرې د خپل ژوند لومړیتوبونه پوره کوي ،داسې
ښځې په افغانستان کې شته چې د کورنۍ
سیوری(خاوند) له السه ورکړې ،مجبور دي چې
د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره کار وکړي؛ د
افغاني ټولنې له څېړلو به دا موږ ته جوته شي؛
چې ښځې سربېره پر رسمي دندو په کورونو
کې هم بوختې دي ،په عامه اصطالح خپل
ماشومان روزي ،کور پاکوي ،پخلې کوي او دې
ته ورته په سلګونه کارونه؛ چې په بدل کې هیڅ
ډول مزد نه ترالسه کوي .تراوسه د ښځو د
اشتغال څخه کره مالومات او اطالعات نه شته؛
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حتی د نړېوال بانک احصایه په دې اړه نېمګړې
ده ،خو بیا بل لور ته د افغانستان د پانګه والو
مالتړ اداره(آیسا) وایي ښځې له  ۳۰۰میلیون
ډالرو ډېرې په بېالبېلو برخو کې پانګونه کړې.
د ښځو سیاسي او اقتصادي مشارکت پیاوړی
او لوستې شي ،څومره چې د ښځو په زده کړه
پانګونه وشي هغومره ټولنې د هوساینې په لور
ځي ،ښځې دي چې ټولنه بدلوي ،یو ماشوم
روزي او بیا یې ټولنې ته ډالۍ کوي ،په دې مانا
ده چې ټولنه هوساینې او مډرن کېدلو لوري ته
ځي؛ دغه مسئله د برعکس کېدو په صورت کې
ټولنه له سخت ناورین او ګډوډۍ سره مخ کوي
ښه به دا وي چې ښځو ته د انسان په سترګه
وګورو ،ښځه زما او ستا خور ،مور او مېرمن ده.

ټوله نړۍ کې د ښځو او
سړیو ترمنځ کاري تبعیض
شتون لري؛ ښځې د سړیو
په پرتله په ټولو کاري برخو
کې لږ درامد لروونکي
دي ،هغه ښځې چې ډېری
هېوادونو کې کار کوي په
ټولو کاري ساعتونو کې له
 ۷۰تر  ۹۰سلنه پورې مزد
کم دی ،په منځنۍ کچه
په پرمختیایي او پرمختللو
هېوادونو کې دوه ،درې
ساعته هره ورځ پرته له
مزد څخه اضافه کارکوي.
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خشکسالی
و خطر انقراض بشر

نرصالله فرساد
دوم نـوروز ( ۲۲مـارچ) ،روز جهانـی آب برابـر بـود بـا
روز دهقـان .دهقانـی کـه امسـال بـا خطـر کمبود آب
مواجه اسـت.
فراتـر از آب کشـاورزی ،روزبـهروز خطـر کمبـود آب
آشـامیدنی نیـز بهشـدت برشیـت را تهدیـد میکنـد.
افغانسـتان از جملـه کشـورهایی اسـت کـه بیـش از
 ۶۰درصـد خاکـش بـرای کشـاورزی بـه آب فـراوان
نیـاز دارد.
امـروزه ،دغدغههـای فکـری بیشتر آدمهـا سیاسـی
شـده و بـه گونـهای بازار سیاسـت داغ اسـت که نوبت
بـرای فکـر کـردن بـر رس مسـئله آب منیرسـد .آب
چنـان در بیاهمیتـی بـه رس میبـرد کـه انـگار هیـچ
اهمیتـی نـزد شـهروندان نـدارد.
تأمیـن منابـع آب آشـامیدنی بـه یـک معضـل دشـوار
و حـل ناشـدنی مبـدل شـده و در انـزوا قـرار دارد.
آنچـه در کشـورهای توسـعهنیافته اسـفبار اسـت
فرهنـگ بیرویـه مصرف آب اسـت .ایـن مـورد یکـی
از شـاخصههای جوامـع بیدرآمـد شـمرده میشـود.
دولـت هیـچ قانون و اقـدام مدیریتی بـرای جلوگیری
از مصرف بیشازحـد آب آشـامیدنی روی دسـت
نـدارد؛ خطـری جـدی کـه هـرروز زندگـی مـردم را بـه
نابـودی تهدیـد میکنـد .هدایـت آبهـای بارانـی
سـیالبها بایـد یکـی از اولویتهـای دولت باشـد که
بـا سـاخت بنـد آبها ،میتـوان از هدر رفتن آبهای
بارانـی و سـیالبها جلوگیـری کـرد.
چیـزی کـه بیدریـغ جریـان دارد مصرف آب
آشـامیدنی ،بـدون هیچگونـه تفکیـک از آب شـور
اسـت .آبهـای سـطح زمیـن هرسـال رو بـه خشـک
شـدن اسـت؛ بهویـژه در شـهر کابـل که سـاالنه دهها
متر آب از سـطح زمیـن عمیقتـر میشـود.
بـا موقعیـت جغرافیایـی افغانسـتان کـه در خشـکی
و محیـط کوهسـتانی و دور از بحـر قـرار گرفتـه
اسـت ،جـز منابـع آبهـای شـیرین کمتـر دسرتسـی
بـه آبهـای شـور وجـود دارد .دولـت نیـز هیچگونـه
قابلیـت اسـتفاده از بهینـه کردن آبهای خاکستری
بـه آب بازیافـت از فاضلاب خانهها و سـاختامنهای
اداری را نـدارد.
همـه رصفـاً متکـی بـه آب شـیرین هسـتند؛ طـوری
کـه جـدا از مصرف بیرویـه آب ،اسـتفاده از آب
آشـامیدنی بـرای شستن فـرش و ظـروف ،اسـتفاده
در رشکتهـای خصوصی ساختامنسـازی ،اسـتفاده
بـرای پـاک کـردن پیشروی مغازههـا ،رسـتورانها و
موترشـوییها ،همه سـهمی در کم شـدن آب شـیرین
و آشـامیدنی دارد .حتـا خانوادههایـی از آب شـهری
(آب شـیرین) بـرای جـاروب زدن حیـات و پیـش
خانهشـان اسـتفاده میکننـد.
بـه گـزارش سـازمان ملـل ،بیـش از دو میلیـارد نفـر از
آب سـامل محـروم هسـتند کـه عمدتـاً در کشـورهای
آسـیای مرکـزی و خاورمیانـه واقـع گردیـده اسـت.
آنتونـی گیدنـز ،جامعهشـناس انگلیسـی از معـدود
جامعـه شناسـانی اسـت کـه در مـورد معضـل
کمآبـی و اهمیـت آب پرداختـه اسـت .او در کتـاب
جامعهشناسـی عمومـی خـود به عوامل جهانیشـدن
و تأثیـر جهانیشـدن بـر زندگـی انسـان ،مخاطـره
صنعـت بـر محیطزیسـت ،گـرم شـدن زمیـن ،رشـد
جمعیـت جهانـی و دخالتهـای انسـان بـه طبیعـت
پرداختـه اسـت .در جایـی از کتـاب خویـش آورده
اسـت کـه دانشـمندان و متخصصـان فجایـع
طبیعـی معتقدنـد کـه تعـداد رویدادهـای آب و
هوایـی «نامتعـارف» مثـل گرمـای نابهنـگام هـوا،
خشکسـالیها ،سـیلها و گردبادهـا ،رو بـه ازدیـاد
اسـت( .جامعهشناسـی عمومـی ،آنتونـی گدینز ،ص:
.)۱۰۰
پیامـد کمبـود آب خطرنـاک اسـت بیتوجهـی در
مصرف آب میتوانـد منجـر بـه تخریب محیطزیسـت
و خطرهایـی شـود کـه بهسلامتی انسـان رضبـه
وارد میکنـد .کارشناسـان نیـز دالیـل کمبـود آب
را در اسـتفاده بیرویـه و بیشازحـد منابـع آبـی
میداننـد؛ یعنـی مصرف منابـع آبـی بیـش از میـزان
تولیـدی اسـت کـه در طبیعـت صورت میگیـرد .مثل
رضباملثـل معروفـی کـه میگویـد؛ دخـل نـوزده و
مصرف بیسـت.
افزایـش بحـران آب خطـری جهانـی اسـت خصوصـاً
در کشـورهایی کـه در ردیـف بـاالی خطـر کمبـود آب
قـرار دارنـد .اگـر دولتهـا هیچگونـه راهـکاری بـرای
حفاظـت از محیطزیسـت و اقدامـات پیشـگیرانه از
ارساف آب روی دسـت نگیرنـد با بحـران برشی روبهرو
خواهیـم شـد .بحرانـی کـه حتـا ممکـن اسـت جنـگ
جهانـی سـوم را بـر رس منابـع آب بـه وجـود آورده و
بسـیاریها را بـه نابـودی بکشـاند.
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در کشمکش صلح شکننده؛
طالبان بر یک پایگا ه نظامی امریکا حمله کردند

برگردان :ابوبکر صدیق
نویسندگانBarbara Starr, Zachary Cohen, :
,Kylie Atwood and Kevin Liptak
منبع:یسانان

در ماههـای گذشـته طالبـان دو حملـه شـدید را بـر
پایگاههـای مهـم نظامـی امریـکا در افغانسـتان انجـام
دادهانـد .نیروهـای امریکایـی در ایـن مراکـز برنامههای
سـازمان اسـتخباراتی امریـکا  CIA -را دنبـال میکنند.
به اسـاس اطالعـات نظامیان امریکایی؛ حمله موشـکی
بـر یکـی از مراکـز نظامی امریـکا در جنوب افغانسـتان-
کمـپ چوپـان– در مـاه اخیـر صـورت گرفـت و نزدیـک
بـه  ۷غیرنظامـی در اطـراف ایـن کمـپ زخمـی شـد .در
حملـهی دومی یـک فوارهی آب و برخـی از تاورهای این
مرکـز منهـدم شـد و کسـی در آن زخمی نشـده اسـت.
گزارشهـا از ایـن حملات همگانـی نشـده اسـت و مـا
در هفتـ ٰه روان از کانـال دیگـری در کندهـار ایـن ماجـرا
را دنبـال کردیـم ،ایـن حملـه در نزدیکـی یـک مرکـز
نظامیـان ناتـو بـر یـک پایـگاه نظامیـان امریکایـی کـه
مصروف حامیت از نیروهای افغانسـتان هسـتند صورت
گرفتـه اسـت.
منابـع گفتهانـد کـه افزایـش خشـونتها نگرانیهـای
ج�دی را در ادارهی بای�دن ایج�اد ک�رده اس�ت :طالبـان
تلاش دارنـد تا پیـش از اول ماه می سـال روان میالدی
کـه آخریـن مهلـت بـرای خـروج نیروهـای امریکایـی
در توافـق دونالـد ترامـپ تعییـن شـده اسـت ،بـاالی
نیروهـای امریکایـی حملـه کننـد.
جـو بایـدن اعتراف کرده اسـت که رضباالجـل  -مهلت
تعییـن شـده برای خـروج نیروهـای امریکایی را بررسـی
میکندـ .منابعـ ب�ه سـی.ان.ان ،گفتهانـد کـه پـس از
حملات اخیـر طالبـان امریکاییهـا در تلاش یافتن
راهحـل مناسـب بـه ایـن رویکـرد هسـتند تـا نیروهـای
خـود را بـرای دفـاع از حملات بیشتر آمـاده کننـد،
بهویـژه صدهـا تـن از نیروهـای نظامی که تحـت رهربی
سـازمان اسـتخباراتی امریـکا  CIAکار میکننـد.
حفظ نیروهای استخباراتی
منابـع متعـددی بـه  CNNگفتهانـد کـه مقامـات
امریکایـی بحثهـای طوالنـی را در رابط ه به افغانسـتان
داشـتهاند ولـی بـه توافـق کلـی در ایـن مـورد دسـت
نیافتهانـد.
ایـن بحثهـا میـان مقامـات ،ادارهی اسـتخبارات
امریـکا ،وزارت دفـاع و وزارت خارجه در پشـت دربهای
بسـته صورت گرفته اسـت و روی گزینههای متعددی از
جملـه پالیسـی خارجـی بحـث شـده اسـت.
منابـع گفتهانـد کـه سـازمان اسـتخبارات امریـکا به این
نظـر اسـت تـا نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان حفـظ
شود.
منابـع افـزوده کـه در ایـن بحثهـا تأکیـد شـد بـا آنکه
میـزان نیروهـای امریکایـی کاهـش یافتـه اسـت ،ولـی
مبـارزه بـا تروریـزم ادامـه یابـد ،همچنـان سـازمان
اسـتخبارات امریـکا  CIAمیـزان خطرهـای موجـود در
ایـن زمینـه را زیـر بررسـی قرار دهـد و خطرهـای موجود
را تشـخیص دهـد.
دو منبـع داخلـی گفتهانـد؛ امریـکا میخواهـد کـه
نیروهـای اسـتخباراتی خـود را در افغانسـتان حفـظ
کنـد ،پیـش از آنکـه جینـا هاسـپل ()Gina Haspel
رییـس سـازمان اسـتخبارات امریـکا –  -CIAدر ۲۰۱۹
از افغانسـتان دیـدار کنـد ،بحـث روی چگونگـی حفـظ
قوتهـای اسـتخباراتی امریکا در افغانسـتان آغاز شـده
بـود و ایـن رونـد تغییـر نکـرده اسـت.
منابـع از قـول برخـی از فرماندهـان ارشـد امریکایـی

همچنـان گفتهانـد کـه آنـان بـر حضـور نیروهـای
امریکایـی در افغانسـتان تأکیـد دارنـد و بـه ایـن
عقیدهانـد کـه خـروج نابهنـگام از افغانسـتان سـبب
سـقوط نظـام فعلـی ایـن کشـور خواهـد شـد.
وزارت خارجـه امریـکا گفتـه اسـت؛ در صـورت خـروج
نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان قابلپذیـرش اسـت
کـه یـک راهحـل سیاسـی میـان طرفهـای متضـاد
افغانسـتان ایجـاد شـود .در همیـن حـال ،وزارت دفـاع
امریـکا گفتـه اسـت کـه ایجـاد توافـق میـان دولـت
افغانسـتان و گـروه طالبـان هـدف اصلـی اسـت ،امـا
مسـئوالن وزارت دفـاع امریـکا گفتهاند کـه تنها اگر روی
یـک راهحل سیاسـی توافـق صورت گیـرد ،بازهم نگرانی
راهبری در ایـن راسـتا وجـود دارد.

امریکا میخواهد که نیروهای
استخباراتی خود را در افغانستان
حفظ �کند� ،پیش از آنکه جینا
هاسپل ( )Gina Haspelر�ییس
سازمان استخبارات امریکا – -CIA
در  ۲۰۱۹از افغانستان دیدار �کند،
بحث روی چگونگی حفظ قوتهای
استخباراتی امریکا در افغانستان
آغاز شده بود و این روند تغییر نکرده
است.
فرصت دوباره فکر کردن برای بایدن
مشـاوران بایـدن بـاور دارنـد کـه تصمیـم عمومـی در
موردبازنگـری در رابطـه بـه خـروج متـام نیروهـای
امریکایـی در اول مـاه مـی از افغانسـتان ،زمینـه دوبـاره
فکـر کـردن را بـرای او ایجـاد کـرد تـا اسـتثنایی در ایـن
مـورد قایـل شـود.
بایـدن در بحـث و گفتوگو با همتاهـای بیرونی خویش
گفتـه اسـت کـه بـه دلیـل چالشهـای لوژسـتیکی
نیروهـای امریکایـی در کمتر از یـک مـاه منیتواننـد از
افغانسـتان بیـرون شـوند.
تصمیمگیـری بـرای بایـدن کـه مـدت طوالنـی و پـس از
قـرار گرفنت اوباما در کاخ سـفید طرفـدار پایان دادن به
جنـگ بـود ،در رشایط کنونی حسـاس اسـت.
گـروه بایـدن تصمیـم دارد تـا در رشایـط مناسـب یـک
تصمیـم مناسـب بـرای خروج از جنگ فعلی روی دسـت
گرفتـه شـود ،بـه همین دلیـل بحثها همواره در سـطح
مقامـات ارشـد صـورت میگیرد.
بحثهـای زیـاد در مـورد ایجـاد راهحل سیاسـی صورت
گرفتـه اسـت ،امـا منابـع گفتهانـد کـه بایـدن عجلـهای
بـرای خروج روی دسـت نـدارد.
بـا آنکـه روند مذاکـرات منقطع بـا طالبـان نتیجهگیری

امریکاییها همچنان شمار زیادی
از نیروهای استخباراتیاش را در
افغانستان دارد که گزارشی از آن
ارایه نشده است .در حالی که طالبان
میدانند که این نیروها در کجا جابجا
هستند .این نیروها در هماهنگی
با سازمان استخباراتی امریکا –
 CIAاهداف شبکهی القاعده و
سایر گروههای تروریستی را دنبال
می�کنند.

در مـورد رسانجـام ایـن گفتوگـو را مشـکل سـاخته
اسـت و بـه دلیـل همیـن نگرانـی اسـت کـه کاخ سـفید
برنامـهای را کـه قـرار بـود ،در ایـن مـورد ارایـه نکـرد.
بایـدن همچنـان متایـل نـدارد تـا بـا خـروج نیروهـای
امریکایـی فضـای هرجومـرج در افغانسـتان ماننـد
سـالهای گذشـته حاکـم شـود.
وزارت خارجـه از تصمیـم بایدن در راسـتای امنیت ملی
اسـتقبال کـرده اسـت ،امـا نگرانیهایـی در ایـن مـورد
نیـز وجـود دارد کـه احتماالً ایـن بحثهـا بـه نتیجـه
چندانـی نرسـد.
مقامـات وزارت خارجـه امریـکا در این مـورد گفتهاند که
بحثهـای زیـادی در مـورد افغانسـتان صـورت گرفتـه و
ایـن پالیسـی تصمیمگیـری در رابطـه بـه چیـزی اسـت
کـه زمینـهی توسـعه بیشتر آن را در ایـن کشـور فراهـم
کند .
فقـدان توافـق در راسـتای  -بحـث افغانسـتان  -ادارهی
بایـدن را در دو راهـی قـرار داده اسـت .منابـع گفتهاند،
بـه همیـن دلیـل ،وزارت خارجـه تلاش کـرد تـا در مـاه
گذشـته راهحلـی را در مشـورت بـا حقوقدانـان ارایـه
کنـد ،امـا بـه تأخیـر افتـاد و پـس از چنـد هفتـه هنـوز
اعلام نشـده اسـت.
تونـی بلینکیـن ،وزیـر خارجـه امریـکا در رابطـه بـه ایـن
پالیسـی بـا کنگـره بحـث دارد و مقامـات وزارت خارجـه
گفتهانـد در ایـن بحـث روی مـوارد داخلـی در مـورد
افغانسـتان نیـز اشـاره خواهـد شـد .همچنـان مقامـات
گفتهانـد کـه بحـث و تبادلنظر به معنـای تصمیمگیری
رسیع نیسـت.
پـس از آنکـه بایـدن خـروج نیروهـای امریکایـی را در
اول مـاه می از افغانسـتان غیرعملـی خواند ،تالشهای
متفاوتـی را بـرای کشـانیدن طالبـان بـه میـز مذاکـره و
ایجـاد یـک راهحـل مسـاملتآمیز روی دسـت گرفتـه
اسـت؛ امـا حملات اخیـر نگرانیهـای جـدی میـان
جامعـه امریـکا در مـورد رابطـه بـه طالبـان ایجـاد کـرده
ا ست .
حامیت از گذشته
شماری از کارشناسـان بـاور دارنـد؛ اگـر بایـدن تصمیم
جـدی برای خـروج  ۲۵۰۰تن از افغانسـتان بگیرد ،باید
رویکـرد مأموریـت در افغانسـتان تغییـر کنـد؛ امـا میزان
نیروهـای باقیمانـده در افغانسـتان توانایـی حامیـت از
نیروهـای افغانسـتان را ندارنـد و منیتوانـد در مبـارزه با
تروریـزم و افراطگرایـی نتیجهبخـش باشـد.
امریکاییهـا همچنـان شمار زیـادی از نیروهـای
اس�تخباراتیاش را در افغانس�تان دارد کـه گزارشـی از
آن ارایـه نشـده اسـت .در حالـی کـه طالبـان میداننـد
کـه ایـن نیروهـا در کجـا جابجـا هسـتند .ایـن نیروهـا
در هامهنگـی بـا سـازمان اسـتخباراتی امریـکا – CIA
اهـداف شـبکهی القاعـده و سـایر گروههای تروریسـتی
را دنبـال میکننـد.
سـازمان اسـتخباراتی امریـکا خواسـتار حامیـت از
نیروهایـی شـده اسـت کـه ممکـن پـس از اول مـاه مـی
در افغانسـتان باقـی مباننـد و مـورد هدف گـرو ه طالبان
قـرار بگیرنـد.
منابـع از اتـاق – بیضـوی – بـه  CNNگفتـه اسـت کـه
هنـوز بـا طالبـان در توافـق هسـتیم و پـس از اول مـاه
مـی ،مـا بایـد آمادگـی خـود را بـرای حملات داشـته
باشـیم.
نگرانی از امنیت سفارت امریکا در کابل
دو منبـع دیگـر نیـز گفتهانـد کـه وزارت خارجـه امریـکا
بـرای ایجـاد مصونیت بـه شـهروندان امریکایـی ،امنیت
اطـراف سـفارت ایـن کشـور را در کابل شـدت بخشـیده
است.
مقامـات بلنـد رتبـه وزارت خارجـه گفتهانـد؛
سـفارتخانهها در متـام کشـورهای بیرونـی ،وضعیـت
امنیتـی ،برنامههـای مصلحتـی و مشـورتی را دنبـال
میکننـد .منابـع گفتهانـد کـه دیویـد کوهـان ،معـاون
دفتر  CIAکـه مـدت اندکـی بهعنـوان رییـس بخـش
اسـتخباراتی نیـز کار کـرده اسـت در مـورد رسنوشـت
افغانسـتان خیلـی نگـران اسـت .کوهـان روی حضـور
نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان و همچنـان حضـور
نیروهـای اسـتخباراتی ایـن کشـور تأکیـد کـرده اسـت.
پـس از آنکـه ویلیام برونس ،بهعنوان رسپرسـت ادارهی
اسـتخبارات گامشـته شـد نیـز از ایـن دیـدگاه حامیـت
میکنـد.
بـه اعتقـاد منابـع ،پیشـنهادهای بایـدن در ایـن
نشسـتها بـا مخالفتهـای جـدی مواجـه نشـده
اسـت .بـه همیـن دلیـل مقامـات بـه ایـن بـاور شـدهاند
کـه در راسـتای ایجـاد یـک پالیسـی موفـق خارجـی
بایـد بـه توافقـی دسـت یابنـد کـه روی زندگـی بیشتر
امریکاییهـا تأثیرگـذار باشـد.
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کریم خلیلی :مسعود اندرابی میخواست از مردم بهسود معذرتخواهی �کند؛ اما بر�کنار شد

محمدکریم خلیلی ،رهرب حزب وحدت اسالمی افغانستان،
میگوید که برخی حلقات در حکومت تالش کردند که
قضیهی بهسود را به یک بحران کالن ملی مبدل سازند؛
اما باشندگان این ولسوالی با حوصلهمندی ثابت ساختند
که آنها طرفدار نظام هستند نه مخالف منافع کشور.
آقای خلیلی که روز جمعه ( ۲۰حمل) ،در هامیشی در
ولسوالی بهسود صحبت میکرد ،تأکید کرد که پس از
نرش گزارش هیئت حقیقتیاب در بهسود ،مشخص شد
که مردم نه؛ بلکه نیروهای امنیتی مقرص بودند و مردم را
به گلوله بستند.
او افزود که در نتیج ه فاجعهای که در ولسوالی بهسود رخ
داد ۱۱ ،نفر کشته شدند و نزدیک به  ۴۰نفر دیگر زخم
برداشتند.
رهرب حزب وحدت اسالمی که بیشرت صحبتهایش در
مورد حادثههای اخیر در ولسوالی بهسود بود ،گفت

که مسعود اندارابی ،وزیر پیشین داخله نیز به حقیقت
فاجعه در این ولسوالی اعرتاف کرد و گفته بود که برای
معذرتخواهی از مردم به بهسود میرود؛ اما پیش از رفنت
برکنار شد.
آقای خلیلی در ادامه گفت« :اندرابی خودش گفت که
میرم از مردم بهسود معذرخواهی میکنم و متام شهدا
را به عنوان شهدای جمهوری افغانستان قبول کرده،
ثبت دفرت میکنیم؛ اما با واقعه صحنهسازیشده که
سقوط هلیکوپرت بود ،مواجه شدیم که او را برکنار کردند و
حکومت نیروی سنگینی را به ولسوالی بهسود اعزام کرد».
او با انتقاد از حکومت مبنی بر «لشکرکشی» در بهسود،
گفت که در حالی که هر روز پاسگاههای امنیتی در
ولسوالیهای مختلف به دست طالبان میافتد و دهها
پاسگاه امنیتی به طالبان تسلیمداده میشود؛ اما دولت
بدون کدام دلیل موجه ،صدها رسباز را به ولسوالی

بهسود میفرستد.
کریـم خلیلـی در ایـن هامیـش تأکیـد کـرد کـه جنـگ بـا
مـردم ،بـه هیچوجـه کمکـی بـه رونـد صلـح افغانسـتان
منیکنـد؛ زیـرا باشـندگان بهسـود خواسـتار برانـدازی
نظـام نیسـتند و برعکـس برخـی حلقاتـی در اطـراف
رییسجمهـور اسـت کـه افکار منفـی را در ذهـن او تزریق
میکننـد و میخواهنـد فاصلـه میـان مـردم و حکومـت
بیشتر شـود.
آقـای خلیلـی در بخـش دیگـری از صحبتهایش با اشـاره
بـه مشـکل کوچیهـا در مناطـق مرکـزی ،گفـت کـه بایـد
مشـکل کوچیهـا بـه گونـهی بنیادی حـل شـود .او تأکید
کـرد کـه یگانـه راهحـل ایـن اسـت که یـک جای مشـخص
بودوبـاش بـرای آنهـا درنظـر گرفتـه شـود« .مـا عالقهمنـد
هسـتیم کـه دوسـتان کوچی مـا از اینگونه زندگـی بیرون
شـوند ،در دنیـای امـروز کوچیگـری بـی مفهوم اسـت».

والی کابل :ارزشهای قانون اساسی در گفتوگوهای صلح غیرقابل معامله است
محمدیعقوب حیدری ،والی کابل میگوید که در
گفتوگوهای صلح نباید ارزشهای قانون اساسی
افغانستان که در لویهجرگه تصویب شده ،به معامله گرفته
شود.
آقای حیدری که روز جمعه ( ۲۰حمل) ،در هامیشی زیر
عنوان «صدای مردم کابل در مورد صلح» ،صحبت میکرد،
گفت که صلح خواست اساسی مردم افغانستان است؛ اما
این صلح باید مبتنی بر منافع علیای کشور و مردم باشد.
او افزود« :خواست مردم این است تا همهی طرفین
درگیر از خواستههای شخصی و گروهی خود گذشته ،به
خواستههای جمعی احرتام گذاشته و در نخست به یک
آتشبس رسارسی توافق کنند .آرزوی ما این است که یک
نظام منتخب و مبتنی بر آرای مردم داشته باشیم .نظامی

که در آن دستاوردهای  ۲۰سال اخیر حفظ شود».
به گفتهی والی کابل ،از ارزشهای عمدهی قانون اساسی
که شامل آزادی بیان ،حقوق زنان ،ارزشهای حقوق
برشی ،انتخابات ،نیروهای ملی دفاعی و امنیتی و رسانهها
است باید پاسداری شود ،زیرا این دستآوردها حاصل
سالها قربانی مردم افغانستان است.
یعقوب حیدری در بخشی از سخنان خود با اشاره به
نشست استانبول گفت« :امیدوار هستیم در کنفرانس
استانبول به خواستههای مردم کابل توجه جدی صورت
گیرد ،چون کابل همواره در محراق صلح و جنگ کشور
بوده و نقش بهسزایی در رسشت و رسنوشت کشور دارد.
خواست ما از جوانب مذاکرات چیزی نیست جز توافق
طرفین بر استقرار یک آتشبس فوری و قطع جنگ و

خشونتها».
آقای حیدری تأکید کرد که مردم افغانستان پس از
تجربهی پیامدهای تلخ و ناگوار حاکمیتهای ایدیولوژیک
و بنیادگرای مذهبی ،دیگر حارض نیستند تا به عقب
برگشته ،این تجارب تلخ را بار دیگر بیازمایند.
او برگزاری انتخابات را یگانه اصل حکومتداری اسالم و
فهای گفتوگوکننده خواست
مردمساالری خواند و از طر 
که این اصل را به گونهی جدی در نظر بگیرند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که قرار است تا چند
روز دیگر نشست استانبول در مورد صلح افغانستان برگزار
شود و در این نشست افزون بر رهربی حکومت ،چهرههای
سیاسی و طالبان ،منایندگانی از کشورهای دیگر نیز
حضور خواهند داشت.

شرکت برشنا :پس از این صرفیهی برق ماهوار پرداخت میشود
رشکت برشنا ،اعالم کرده است که پس از این،
مشرتیان این رشکت پول رصفیهی برقشان را به
گونهی ماهوار پرداخت خواهند کرد.
در خربنامهای که روز جمعه ( ۲۰حمل) ،از سوی این
رشکت به نرش رسیده ،آمده است که پرداختکردن
ماهوار پول رصفیهی برق هرچند به برشنا زیان مالی
وارد میکند؛ اما از آنجایی که وضعیت اقتصادی
بسیاری از مشرتیان آنها نابسامان است ،این تصمیم

گرفته شده است .بر اساس خربنامه ،این روند نخست
از والیت کابل آغاز میشود و پس از آن در سایر
والیتها نیز تطبیق خواهد شد.
در خربنامه از مردم خواسته شده که در پرداخت
ماهوار پول برق شان تعلل نکنند.
رشکت برشنا در ادامه گفته است که آنها با شناسایی
خالهای موجود در نارسایی توزیع برق ،روند
برقرسانی برای مردم را رسعت میبخشند.

د افغانستان اسالمی جمهوری
د اوبو دچارو دتنظیم ملی اداره
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C=0 M=0 Y=0 K=100

همچنان در خربنامه آمده است که ماهوارشدن بل
برق ،افزون بر این که هزینهرا نصف میکند ،در
راستای انکشاف اقتصادی افغانستان نیز نقش
خواهد داشت.
این در حالی است که پیش از این رشکت برشنا ،هر
دو ماه یک بار پول رصفیهی برق را از مردم جمعآوری
میکرد؛ اما شامر زیادی از شهروندان از اضافهستانی
رشکت برشنا انتقاد میکردند.

جمهوری اسالمی افغانستان
اداره ملی تنظیم امور آب

ریاست عمومی مالی و اداری
ریاســـت تدارکات
آمریت تدارکات امورساختمانی

اعالن تدارکات

موضوع :اعالن پروژه اعامر دو الت ذخیره آب در والیت کابل:
اداره ملی تنظیم امور آب از متام داوطلبان واجد رشایط دعوت می مناید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعامر ساختامن ذخیره آب پلچرخی شهر کابل و پروژه اعامر
ساختامن ذخیره آب ولسوالی بگرامی والیت کابل اشرتاک منوده و سافت رشطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک از ریاست تدارکات و یا از ویب سایت های
اداره ملی تنظیم امور آب و اداره تدارکات ملی به دست آورده ،آفر های خویش را مطابق رشایط مندرج رشطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور رسبسته از
تاریخ نرش اعالن الی ساعت  09:30قبل از ظهر تاریخ 1400/02/13به آمریت تدارکات امور ساختامنی  -ریاست تدارکات بالک پنجم منزل اول رسک داراالمان
– سناتوریم ،اداره ملی تنظیم امور آب تسلیم منایند .آفرهای ناوقت رسیده و انرتنتی قابل پذیرش منی باشد.
تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ  150,000یک صد و پنجاه هزار افغانی برای الت اول و مبلغ  30,000سی هزار افغانی برای الت دوم می باشد.
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جمهوری اسالمی افغانستان
اداره ملی تنظیم امور آب

ریاست عمومی مالی و اداری
ریاســـت تدارکات
آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی
مدیریت عمومی تدارکات اجناس

اطالعیه تصمیم بر اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از فقره  2ماده  43قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد قرارداد خریداری ( )56قلم رنگ
باب آی تی مورد ضرورت سال مالی  1400دارای کود نمبر  NCB/1400-NWARA/PD/G013را به شرکت لوژستیکی احمد منگل لمیتد دارنده جواز نمبر
( )71466واقع شهر نو کابل به قیمت مجموعی مبلغ ( )3,753,100سه میلیون و هفتصد و پنجاه و سه هزار و یکصد افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ،میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت ( )7روز تقویمی طور کتبی توام
با دالیل آن به ریاست تدارکات اداره ملی تنظیم امور آب واقع سرک داراالمان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ،قرارداد منعقد نخواهد شد.
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خبرونه

د امیرعلي شيرنوایي افکارو د نوې
کتنې نړیوال سمینار پای ته ورسېد
پـه افغانسـتان کـې د تیموریانـو دورې د شـاعراو سیاسـتوال امیرعلي
شـیرنوایي افـکارو تـه د نـوې کتنـې نړيـوال سـمينارپای تـه ورسـېد.
د افغانسـتان د اطالعاتـو او فرهنـګ وزارت رسپرسـت محمـد طاهرزهیـر
وایـي دا سـمینار چـې د چهارشـنبې پـه ورځ « وري  »۱۸په هـرات کې پیل
شـوی و د یـوه پرېکـړه لیـک پـه صادرولـو رسه پای ته ورسـېد.
سـمینارد علي شـیرنوایي د زوکـړې د  ۵۸۰کلیـزې په مناسـبت جوړشـوی و
چـې د مسـوولینو پـه وینـا د اوزبیکسـتان ،ترکیـې او تاجیکسـتان په ګډون
د نـړۍ لـه لسـو هېوادونـو څخـه کارپوهانـو او« نوایـي پیژندونکـو» پکې
ګډون کـړی و.
د دغـه درې ورځینـي سـمینار پـه پيـل کـې د امريعيل شـېرنوايي افـکارو ته
د نـوې کتنـې نړيـوال سـمينار د جوړولو کمېسـيون د علمـي کمېټې رييس
عزيزاللـه ارال وویـل چـې د دغـه سـمينار پـه مناسـبت شـاوخوا  ۵۰علمـي
مقالـې کمېسـيون تـه اسـتول شـوې وې چـې د علمـي معيارونـو لـه په پام
کـې نيولـو رسه پـه يـوه ځانګـړې ټولګـه کې چاپ شـوې دي.
ښـاغيل ارال پـه ازبکسـتان کـې د امريعيل شـېرنوايي د "خمسـه" د چاپېدلو
يادونـه هـم وکـړه او ويـې ويـل چـې ډېـر ژر بـه دا اثـر د افغانسـتان
پوهنتونونـو او نـورو علمـي بنسـټونو تـه ورکـړل يش.
د سـمینار پـه لومـړۍ ورځ جمهوررییـس غنـي د ویډیويـي پیغـام له الرې
او کورنیـو او بهرنیـو مېلمنـو د امیرعلي شـیرنوایي د شـخصیت او علمـي
پوهـې پـه اړه خبرې وکـړې او هغه یې د سـیمې د هېوادونـو د فرهنګونو
نښـلونکی وباله.
جمهوررییـس غنـي لـه « نوایـي پیژندونکو»مېلمنـو څخـه د مننـې په ترڅ
کـې د سـیايس او اقتصـادي پراختیـا په برخه کې د فرهنـګ رول اغیزناک او
د داسـې برنامـو جوړول د سـیمې د پیوسـتون المـل وباله.
ښـاغيل غنـي امیرعلي شـیرنوایي ،یـو لـوی عـامل او د دغه علمي شـخصیت
پـه جوړولـو کـې یې د هـرات رول ارزښـتناک یـاد کړ.
جمهوررییـس وویـل «:د امیرعلي شـیرنوایي آثـار پـه دوو ژبـو ترکـي او
فـاريس دري لیـکل شـوي او د دواړو ژبـو اړیکـي نـه شـلیدونکې دي».
پـه دغـه سـمینار کـې د افغانسـتان پـه چـارو کـې د اوزبیکسـتان د
جمهورریـس ځانګړي اسـتازي عصمت ارګشـوف د دواړو هېوادونو اړیکې
دوسـتانه وبللـې او ټینـګار یې وکـړ چې دا اړیکي به الغښـتلې او دوامداره
يش.
ښـاغيل ارګشـوف وویـل «:هېـواد بـه یـې ژر لـه هـرات رسه سـوداګریزې
اړیکـي پيـل او پـه هـرات کـې بـه خپلـه قنسـلګري پرانیـزي».
هغـه هیله وښـوده چـې د دواړو هېوادونو فرهنګیان د امیرعيل شـیرنوایي
انـد ،نـوي کهـول تـه ورزده کـړي او د دغـه عـامل لـه ګټـورو اثارو اسـتفاده
وکړي.
د سـمینار لومـړۍ شـپه د هـرات پـه لرغـوين ارګ کـې د ټنـګ ټکـور،
موسـیقي او شـعر ویلـو تـه ځانګـړې شـوې وه.
د دغـه سـمینار پـه څنډه کـې د تیموریانـو دورې د اليس صنایعـو او هرني
آثـارو نندارتـون هـم جوړ شـوی و چـې ګڼو کسـانو ترې لیدنـه وکړه.
امیرعلي شـیرنوایي چـې پـه  ۸۴۴ه ق پـه هرات کـې زږیدلی او پـه  ۹۰۶ه
ق مړشـوی د تیموریانـو د دورې یـو نومیالـی شـاعر ،عامل او سیاسـتوال و.
هغـه پـه اوومـه او امتـه هجـري قمـري پیـړۍ کـې د تیموریانـو دورې د
پادشـاه سـلطان حسـین بایقـرا پـه بـاوري او مهمـو کسـانو کـې راتـه.
امیرعلي شـیرنوایي چـې پـه  ۵۱کلنـۍ کـې پـه هـرات کـې مـړ شـوی لـه
دېرشـو تـر  ۹۰پـورې پـه فـاريس او ترکي ژبو لیـکيل آثار ورته منسـوب دي.

تېرکال نیږدې  ۲۵۰۰ټنه شات
تولید شوي
د کرنـې او مالـدارۍ وزارت وایـي پـه  ۱۳۹۹کال کـې پـه هېواد کـې دوه زره
او  ۴۹۰ټنـه شـات تولید شـوي دي.
د کرنـې او مالـدارۍ وزارت ویانـد اکربرسـتمي وایـي پکتیـا کـې ترټولـو ډېـر
 ۸۹۹ټنـه شـات تولیـد شـوي دي.
د ښـاغيل رسـتمي د څرګندونـو لـه مخـې ننګرهـار د  ۵۰۰ټنـه او خوسـت
 ۴۱۶ټنـه شـاتو پـه تولیـد رسه پـه ترتیـب رسه دوهـم او درېیـم ځـای لـري.
دغـه راز هـرات ،لغمان ،بدخشـان ،کنـدز او بامیـان هـم د شـاتو د تولید په
برخـه کـې د لویـو تولیدوونکـو والیتونـو په ډلـه کې دي.
د کرنـې وزارت د شـمېرو لـه مخـې پـه هېواد کې د شـاتو مچیو شـپږ زره او
 ۷۵۷فارمونـه شـته ،چـې ډېر یـې د بادغیس ،هـرات ،بدخشـان ،پکتیا ،کندز،
دایکنـدي ،بامیـان ،لوګـر ،رسپل ،فراه ،میدان وردګ ،کاپیسـا ،تخـار ،بغالن او
خوسـت والیتونو کې دي.
پـه بادغیـس کـې د شـاتو مچیـو  ۷۲۲فارمونـه ،هـرات کـې  ،۵۹۳پکتیـا کـې
 ۵۵۰او بدخشـان کـې  ۵۲۶فارمونـه فعالیـت کـوي.
پـه  ۱۳۹۸کال پـه هېـواد کـې د شـاتو د تولیـد کچـه دوه زره او  ۱۰۰ټنه وه،
چـې پـه  ۱۳۹۹کال کـې دا شـمېر  ۳۹۰ټنـه زیاتوالی لري.
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خط اول

زاهد مصطفا

بخش چهارم
در نوشتهی این هفت ه از «خط اول» که باید ادامهی
گفتوگویم با هامیون فوزی ،جرنال سابق ارتش را
مینوشتم؛ ترجیح میدهم ،توضیحی از وضعیت آخرین
روزهای دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان که بعد از
خروج نیروهای شوروی و بهقدرت رسیدن حزب وطن به
رهربی داکرت نجیبالله ،با حذف واژهی «دموکراتیک»،
به دولت جمهوری افغانستان تغییر نام داده بود ،ارایه
کنم.
پس از کودتای هفت ثور به حامیت سیاسی شوروی
سابق که جمهوری داوود خان ،جایش را به جمهوری
دموکراتیک تحت حامیت اتحاد جامهیر شوروی داد،
افغانستان موردتوجه کشورهای جهان بهخصوص امریکا
در رأس ناتو قرار گرفت؛ چون همزمان با افغانستان،
شوروی در کشورهای آسیای میانه نیز حضور سیاسی
و نظامی داشت؛ حضوری که بساط جنگ رسد را به
کشورهای آسیای میانه و افغانستان کشیده بود و
افغانستان به لحاظ تجربهی تاریخی و حساسیتهای
دینی-فرهنگی ،کشور مناسبی برای شکست منافع
شوروی بهحساب میآمد .قدرت سیاسی شوروی در
افغانستان ،توسط اولین رییسجمهور حزب دموکراتیک
–نورمحمد ترکی -به منایش گذاشته شده و دولت
بهوجود آمده در کابل ،عمالً اصالحات سیاسی ،فرهنگی
و اقتصادیاش را در افغانستان آغاز کرد؛ اصالحاتی
که با وضعیت فرهنگی جامعه همخوانی نداشت و
زمینهی فعالیتهای استخبارات منطقهای و جهانی
علیه منافع شوروی سابق و روسیهی امروز را ،با استفاده
از احساسات بومی مردم فراهم کرد .همزمان با به
قدرت رسیدن حزب دموکراتیک ،جریانهای جهادی
در بخشهایی از افغانستان ایجاد و مبارزهی چریکی
مسلحانه علیه منافع نظام را به راه انداختند .جرنال
هامیون فوزی ،در سه بخش از گفتوگویی که نرش
شد ،در مورد چگونگی شکلگیری مخالفتهای مردمی
علیه نظام بهعنوان رسباز نظام توضیح داده است که؛
چگونه برخورد احساساتی و مستبدانه با ارزشهای
مردمی ،باعث صفبندی مردم در مخالفت با نظام شده
و رسانجام زمینهی شکست دولت نجیب را فراهم کرد؛
دولتی که ضمن پیشنهاد آشتی ملی و آوردن اصالحات،
بازهم نتوانست مقابل جریانهای شکلگرفته دوام
بیاورد.
پس از کشته شدن نورمحمد ترکی و به قدرت رسیدن
امین ،شوروی بر امین و قتل ترکی توسط امین مشکوک
میشود .جاسوسان «کاجیبی-استخبارات روسیه»
به رهربی اتحاد جامهیر شوروی ،اطالع میدهند که
به قدرت رسیدن امین ،منافع آنها در افغانستان را
دچار مشکل میکند .عبدالودود ،رییس مخابرهی

سرگذشت کمونیزم در افغانستان؛

ازاشتباههاینظامتامداخلههایبیرونی
وزارت دفاع و محمد اقبال ،آمر کشف گاردخانهی خلق
که به فرماندهی روزی ،آمر سیاسی گاردخانهی خلق،
نورمحمد ترکی را به قتل میرسانند ،اظهاراتشان
در مورد این اقدام شعبهی مرکزی حزب ،در صفحهی
پنجم روزنامهی انیس ،در هفتم دلو سال  1358به
چاپ رسیده است .محمد اقبال ،در این گفتوگو که
روزنامهی انیس به نرش رسانده ،توضیح میدهد که
چگونه بعد از تصمیم حزب ،آنها به فرماندهی روزی،
مجبور میشوند نورمحمد ترکی را با بالشت خفه کنند.
او ،از آخرین حرفهای ترکی میگوید که فقط ساعت
و کارت حزبیاش را داده بود تا به امین بدهند .اقبال
روایت میکند که بعد از بسنت دستهای ترکی ،او را
بهفرمان روزی میخوابانند؛ روزی بالشت را به دهانش
میگذارد ،ودود پاهایش را محکم میگیرد و از اقبال
نیز میخواهند که زانوهایش را محکمتر بگیرد تا کمرت
تکان بخورد .اقبال ،با آنکه دوست ندارد این کار را
بکند؛ اما از روزی فرمان میبرد .او و ودود ،دو رسباز در
بخش نظامی هستند و توان عملکرد خالف میل روزی
که در بخش سیاسی حزب وظیفهدار است را ،ندارند.
حتا ،آنها تالش میکنند که پیش از مرگ ترکی ،برایش
یک پیاله آب بدهند؛ اما روزی مانع آنها میشود.
بعدها روزی به اقبال میگوید که اگر آب مینوشید،
بیشرت به تکلیف میشد .رسانجام ،آنها ترکی را به قتل

اشتراک در روزنامه

ق ـ ــاب

اشتراک �کنندگان

شش ماه

یکسال

دفترهاوسازمانهایداخلی

4500افغانی

8000افغانی

دانشجویانوخانوادهها

2500افغانی

4500افغانی

دفترهاوسازمانهایبینالمللی

175دالر

300دالر

میرسانند و در قربی که قبالً و پنهانی آماده کردهاند،
در قُل آبچکان کابل ،کنار قرب برادرش که یک سال
پیش دفن شده است ،دفن میکنند.
پس از قتل ترکی و به قدرت رسیدن حفیظالله امین،
شوروی به امین بیاعتامد میشود و تصمیم میگیرد
در کنار حضور سیاسی ،قوتهای نظامیاش را نیز
وارد افغانستان کند .لیونید برژنف ،رهرب آن زمان
اتحاد جامهیر شوروی ،در  6جدی سال  ،1358سپاه
چهلم شوروی را که بیش از صد هزار رسباز است ،از
طریق مرزهای شامل وارد افغانستان میکند و پس از
گرفنت کابل و به کشنت حفیظالله امین ،بربک کارمل
را به قدرت سیاسی حزب و رهربی دولت افغانستان
میرساند .ورود نظامی شوروی در افغانستان ،برای
باشندگان کشور اشغال نظامی پنداشته شده و
قدرتهای جهانی مخالف نظام کمونیستی شوروی
نیز ،در تالش برای زمینگیر کردن آن در افغانستان،
کمکهای نظامی و جنگ استخباراتیشان را شدت
میدهند .نه سال حضور نظامی شوروی در افغانستان،
بیش از یکمیلیون کشته از طرفهای درگیر جنگ در
افغانستان گرفت که شامل  90هزار مجاهد 20 ،هزار
نیروی دولت و باقی همه مردم ملکی میشود .همچنان،
 14هزار رسباز شوروی نیز در این جنگ تلف میشوند.
شوروی ،پس از نه سال مقاومت نظامی در افغانستان،

رسانجام ،بر اثر فشارهای گروههای مجاهدین در داخل
و ضعف در رقابتهای جهانی مقابل امریکا و کشورهای
عضو ناتو ،نیروهای نظامیاش را از افغانستان بیرون
میکند .مداخلهی شوروی در افغانستان ،بعد از
جنگ جهانی ،هشداری از یک جنگ دیگر را میداد؛
یا استخبارات جهانی در تالش بودند تا این برچسپ
را به آن بچسپانند .جیمی کارتر ،رییسجمهور وقت
ایاالتمتحدهی امریکا ،عملکرد شوروی در افغانستان
را ،بزرگترین و جدیترین تهدید برای صلح ،پس از
جنگ جهانی دوم خواند .گورباچف ،رهرب شوروی که
بعد از برژنف به قدرت رسیده بود ،حضور نظامی شوروی
در افغانستان و این جنگ نهساله را« ،زخم ناسور»
توصیف کرد.
کارمل ،پس از به قدرت رسیدن ،تالشهایی را برای
آوردن اصالحات داخلی و اشتباههایی که ترکی و امین
مرتکب شده بودند ،به راه انداخت .او ،در مدت شش
سال حکومتش در افغانستان ،هزاران زندانی سیاسی
را آزاد کرد ،رنگ بیرق افغانستان را که توسط ترکی به
رنگ رسخ تغییر داده شده بود ،دوباره به سه رنگ سنتی
سیاه ،رسخ و سبز تغییر داد و تالش کرد روابطش را
با کشورهای اسالمی و بهخصوص کشورهای همسایه
بازسازی کند؛ اما همچنان مخالفتها با نظام موجود
پابرجا ماند .رسانجام ،کارمل نیز شش سال بعد توسط
نجیب کنار زده شد و پس از به قدرت رسیدن نجیب،
بازهم تالشها برای خاموش کردن حساسیتهای دینی
و میهنی ،به قوت خود باقی مانده و حتا گسرتش یافته
بود .در این زمان ،گورباچف در اتحاد جامهیر شوروی
به قدرت رسیده بود و بهدنبال خروج نیروهایش از
افغانستان بود .یکی از دالیل خروج نیروهای شوروی از
افغانستان ،جنگ فرسایشی مقابل گروههای مجاهدین
و از سویی ،اعتامد گورباچف به نجیب بود که میتواند
مقابل گروههای مجاهدین بجنگد .نجیب ،هامنطور
که بهدنبال آوردن اصالحات پس از خروج نیروهای
شوری ،کلمهی «دموکراتیک» را از نام رسمی دولت
افغانستان برداشت ،توانست سه سال مقابل گروههای
متخلف جهادی در افغانستان بجنگد .رسانجام ،او نیز،
دوام نیاورد و در پی ورود مجاهدین به کابل ،از قدرت
کنار رفته و به دفرت یوناما -منایندگی سیاسی سازمان
ملل -پناهنده شد .دالیل متعددی در مورد سقوط
نجیب برشمرده میشود؛ برخی اختالفات درونحزبی و
تضعیف سیاسی-نظامی در داخل نظام ،برخی مداخله
و فشار کشورها و استخبارات منطقهای و جهانی به
کمک مجاهدان و برخی هم تصمیم شوروی در قطع
کمکهای نظامی را ،دلیل سقوط حکومت نجیب و
کنارهگیری او عنوان میکنند .در نوشتهی فردا ،تالش
میکنم با استناد به گفتوگویی که با جرنال هامیون
فوزی داشتم و با اتکا به معلومات تاریخی ،دالیل
سقوط نجیب ،ورود مجاهدین در کابل و جنگ داخلی
چهارساله در کابل بین گروههای مختلف را توضیح
دهم.

aalemkhatiby@gmail.com

سید عالم خطیبی
عکاس-هرات

+93774002604

ایستگاه خبری افغانستان  

www.1sada.com

اطفال در منطقهی سرجنگل ولسوالی گذره والیت هرات در یک مدرسهی دینی درس میخوانند ،و ساعت تفریح شان را فوتبال بازی می�کنند.
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