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عبدالدیان فایز، رییس پیشین گمرک بلخ که در حال حاضر به گونه خدمتی در 
گمرک کابل فعالیت می کند، تالش کرده است تا از طریق یک گزارش وارونه، از 
یک عضو مجلس 25 هزار دالر پول بگیرد. او یک موتر عادی نوع لندکروزر مربوط 
به سیدحسن پکتیاوال، نماینده مردم پکتیا در مجلس نماینده گان را زیر نام »موتر 
زرهی« گزارش داده است. محصول گمرک موترهای زرهی نوع »لندکروزر« مدل 
مجلس  عضو  این  که  می گوید  اما  فایز  آقای  است.  دالر  هزار  2013 حدود 25 
موترش را به زور از گمرگ بیرون کرده است. نوارهای نشر شده نیز حاکی از آن 
است که این عضو مجلس نماینده گان با متهم کردن رییس گمرک کابل، وی را به 
لت وکوب تهدید می کند. آقای پکتیاوال اما این نوار را تقلبی می خواند. هرچند در 
ادامه این جنجال ها، وظیفه رییس گمرک کابل به حالت تعلیق درآمده، اما آقای 

فایز و وزارت مالیه در مورد دالیل این تعلیق ابراز نظر نمی کنند.
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تالش گمرک کابل برای اخاذی 
از یک عضو مجلس

شورای مصالحه امروز رهنمود 
مذاکرات را به هیأت می سپارد

پیش به سوی دوحه؛

4 4

سیاه پوشی و سیاه اندیشی اعضای هیأت مذاکره کننده و چالش وفاداری به غنی و عبداهلل
در بامیان به صورت بسیار واضح، در میان تیم مذاکره کننده جمهوری اسالمی افغانستان، چند دسته گی سیاسی دیده می شود و مشخص 

شده است که نه در درون چتر کالنی به نام جمهوریت، اجماع سیاسی وجود دارد و نه هم در میان اعضای تیم مذاکره کننده 
صلح. این دو دسته گی ها در هفته های اخیر بیش از هر زمان دیگری به صورت واضح خودش را نشان داده است.

تخریب  و  غور  در والیت  پی هم  برف باری های  دنبال  به 
بخش هایی از بزرگ راه هرات - غور، ساکنان این والیت از 
افزایش قیمت مواد خوراکی و سوخت نگران هستند. آنان 
بازسازی  برای  محلی  اگر حکومت  که  می دهند  هشدار 
نشود،  کار  به   دست  هرات  با  غور  ارتباطی  بزرگ راه 

مشکالت فراوانی برای مردم به میان خواهد آمد.
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کاهش دمای هوا و افزایش 
قیمت ها در غور

نیروهای امنیت ملی از ترور یک خبرنگار در والیت خوست 
جلوگیری کردند

ملی  امنیت  عمومی  ریاست  کابل:  ۸صبح، 
اعالم کرد که نیروهای این ریاست دو تن را که 
خوست  والیت  در  را  خبرنگار  یک  می خواستند 
از  ترتیب  این  به  بازداشت کرده  اند و  ترور کنند، 

ترور این خبرنگار جلوگیری شده است.
طبق اعالم ریاست عمومی امنیت ملی، این دو تن 
از سوی شبکه حقانی مأمور شده بودند که یکی 
از خبرنگاران تلویزیون غرغشت در والیت خوست 

را ترور کنند.
روز  که  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  اعالمیه  در 
است  آمده  شد،  نشر  چهاردهم جدی  یک شنبه، 
با سایر  تبانی  اواخر شبکه حقانی در  این  که در 
آماج  و  نشانه گیری  دنبال  تروریستی،  گروه های 

قرار دادن فعاالن رسانه ی است.
طبق اعالمیه، شبکه حقانی دیندار فرزند ابراهیم و 

رحمت اهلل فرزند صالح محمد را مامور کرده بودند 
تا دست به ترور خبرنگاری در خوست بزنند که از 

سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شدند.
به  بیان  آزادی  که  می گوید  ملی  امنیت  ریاست 
عنوان ارزش تعریف شده در قانون اساسی، غیرقابل 
مصادره است و تالش می کند که صدای فعاالن و 
شهروندان کشور خفه نشود؛ زیرا هرکس حق دارد 

مطابق قانون صدای خود را بلند کند.
این در حالی است که سه روز پیش بسم اهلل عادل 
شهر  در  غرور  رادیو صدای  مسوول  مدیر  ایماق، 
فیروزکوه کشته شد. به همین ترتیب، آمار مرکز 
در سال  که  نشان می دهد  افغانستان  خبرنگاران 
کشور  در  رسانه ای  فعال  هشت  میالدی  گذشته 
کشته شده اند که شش تن از آن ها در رویدادهای 

تروریستی جان باخته اند.

ثبت موتر عادی زیر نام زرهی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

به تمام تاجران و واردکنندگان گازات یخچال و ایرکندیشن رسانیده می شود که جهت وارد نمودن 
گازات HCFC یا )R-22( که عمدتاً در ایرکندیشن و سردکننده ها مورد استفاده قرار می گیرد، هرچه 
عاجل درخواستی های خویش را به دفتر اوزون اداره ملی حفاظت محیط زیست جهت ثبت شرکت و 

اخذ سهمیه واردات این گازات برای سال 2021 میالدی، تسلیم نمایند.
هم چنان به سمع آن عده پرچون فروشان گازات متذکره که از شرکت های ثبت ناشده در دفتر اوزون این 
گازات را خریداری می نمایند رسانده می شود، که از خرید خودسرانه همچو گازات جلوگیری نمایند. در 

صورت خرید با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت آنگاه حق شکایت را ندارند.

اداره ملی حفاظت محیط زیست

اطـالعیـه



ارگ: 
تلفات نظامیان خارجی به این دلیل 
صفر شده که اکنون طالبان علیه مردم 

افغانستان می جنگند

به  واکنش  در  جمهوری  ریاست  کابل:  ۸صبح، 
امریکا  امور  خارجه  وزیر  پمپئو،  مایک  سخنان 
هیچ  گذشته  سال  یک  حدود  در  است  گفته  که 
است،  نشده  کشته  افغانستان  در  امریکایی  سرباز 
می گوید که طالبان »اکنون علیه مردم و حکومت« 

می جنگند.
جمهور  رییس  معاون سخنگوی  مینه پال،  دواخان 
روز یک شنبه، چهاردهم جدی در یک نوار تصویری 
گفت که تلفات نیروهای خارجی به این دلیل صفر 
شده است که نیروهای امنیتی به تنهایی جنگ را 

مدیریت و رهبری می کنند.
حکومت  و  مردم  علیه  اکنون  طالبان  او،  گفته  به 
افغانستان می جنگند و تلفات مردم در این جنگ 

بسیار بلند است.
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا شام روز شنبه 
امریکایی در  اعالم کرد که هیچ سرباز  توییتی  در 
جریان حدود یک سال گذشته در افغانستان کشته 

نشده است.
که  است  گفته  صلح  مذاکرات  به  اشاره  با  پمپئو 

کرد  اعالم  خارجه  امور  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
پایتخت  روم  در  افغانستان  از سفارت  که هیأتی 
ایتالیا به بوسنی هرزگوین سفر می کند تا سانحه 
محل  »لیپا«؛  اردوگاه  تخریب  و  آتش سوزی 
بودوباش پناه جویان افغان را از نزدیک بررسی و 

برای کمک به مهاجران آسیب دیده اقدام کند.
اثر  بر  چهارشنبه  روز  بوسنی  در  لیپا  اردوگاه 
آتش سوزی به صورت کامل تخریب شد و هزاران 

پناه جو بی سرپناه و آواره شدند.
این  افغانستان، در  طبق معلومات وزارت خارجه 
به  پناه جو   300 و  هزار  یک  دست کم  اردوگاه 

شمول افغان ها زنده گی می کردند.
این وزارت گفته است که از این موضوع آگاه است 

و برای رفع مشکل مهاجران اقدام کرده  است.
وزارت خارجه می گوید که به سفارت افغانستان در 
روم هدایت داده است که هیأتی را برای بررسی 
افغان  پناه جویان  برای  تا  بفرستد  سانحه  این 

کمک رسانی کند.

۸صبح، کابل: شماری از مقام های ریاست امور 
زنان والیت ارزگان به اتهام دست داشتن در فساد 

و اختالس بازداشت شده اند.
یک شنبه،  روز  ارزگان  والی  شیرزاد،  محمدعمر 
در  تن  هفت  که  کرد  اعالم  جدی،  چهاردهم 
اختالس  اتهام  به  ارزگان  زنان  امور  ریاست 

بازداشت شده اند.
والی ارزگان افزود که بررسی ها درباره این افراد و 

افغان ها در حال گفت وگو هستند تا به توافق برسند 
توصیف  نکردنی«  »باور  را  پیش رفتی  چنین  او  و 

کرده است.
 201۹ سال  جریان  در  امریکایی  نیروهای  تلفات 
میالدی در افغانستان حدود 20 کشته اعالم شده 

بود.
گذشته  سال  حوت  ماه  دهم  در  طالبان  و  امریکا 

توافق نامه صلح امضا کردند.
طالبان پس از امضای این توافق نامه حمالت علیه 
بر  حمله  اما  کردند،  متوقف  را  خارجی  نیروهای 

مواضع نیروهای امنیتی هم چنان ادامه دارد.
پیش تر احمدضیا سراج، رییس عمومی امنیت ملی 
اعالم کرد که در جریان یک سال گذشته 1۸ هزار و 
200 حمله تروریستی در کشور به اهداف نظامی و 
غیرنظامی صورت گرفته است که ۹۹ درصد آن کار 

گروه طالبان بوده است.
صورت  به  را  حمالت  این  از  ناشی  تلفات  سراج 
غیرنظامیان  که  گفت  اما  نکرد،  اعالم  مشخص 

بسیاری در این حمالت کشته شده اند.

در اعالمیه وزارت خارجه آمده است که سفارت 
افغانستان در روم با وجود محدودیت های ناشی از 
قرنطین عمومی در اروپا، هیأتی را روز یک شنبه 

به اردوگاه لیپا می فرستد.
وزارت خارجه می گوید که هیأت اعزامی سفارت 
افغانستان در روم مأموریت دارد تا در هم آهنگی 
با نماینده گان سازمان بین المللی مهاجرت و سایر 
سازمان های فعال در بخش پناهنده گان، اقدامات 
و  مشکالت  به  رسیده گی  برای  را  الزم  تدابیر  و 
نیازهای آنی مهاجران افغان و رسانیدن کمک های 

عاجل به آن ها روی دست بگیرد.
مبداء  کشور  بزرگ ترین  عنوان  به  افغانستان 
داری  کشورهای  نخست  رده   در  مهاجران 

بیش ترین پناه جو است.
در گذشته نیز آتش سوزی در برخی از اردوگاه هایی 
کشورهای  در  افغان  مهاجران  اسکان  محل  که 
در  و  است  داده  رخ  آتش سوزی  بوده،  اروپایی 

مواردی به مهاجران تلفات نیز وارد شده است.

پرونده های نسبتی آن ها جریان دارد و در صورتی 
که متهم شوند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی 

خواهند شد.
میان  در  که  داده اند  گزارش  محلی  رسانه های 
بازداشت شده گان رییس امور زنان نیز شامل است.

والی ارزگان صرف بازداشت هفت تن را از ریاست 
امور زنان این والیت به اتهام اختالس تأیید کرد، 

اما درباره هویت بازداشت شده گان جزییات نداد.

 

در حالی که قرار است روز سه شنبه، دور دوم مذاکرات صلح آغاز 
شود، نگرانی هایی از عدم دست رسی به صلح و توافق سیاسی در 

میان مردم به میان آمده است.
از دور اول مذاکرات  بازگشت  از  هیأت مذاکره کننده دولت پس 
صلح  روند  وضعیت  و  طالبان  گروه  از  را  دریافت های شان  صلح، 

بیان کردند.
این نگرانی ها در دو سطح قابل بحث است؛ سطح اول آن خواست 
حوزه  وضعیت  دوم  سطح  و  مذاکرات  این  از  طالبان  انتظار  و 
جمهوریت و چگونه گی مدیریت گفت وگوهای صلح از جانب دولت 

افغانستان است.
هیأت مذاکره کننده دولت پس از سه ماه گفت وگو با طالبان به این 
نتیجه رسیده که این گروه تمامیت خواه است و قاعده بازی صلح 
را که پیامد آن باید نتیجه برد برای هر دو طرف مذاکره کننده 
یا  یا همه چیز  با تصوری  باشد، نمی پذیرد. زمانی که یک طرف 
هیچ چیز در میز مذاکره حاضر می شود، نتیجه مذاکرات را می توان 

حدس زد.
برای  این مذاکرات زمانی  نتایج  فراموش کنند که  نباید  طالبان 
پایان آن هر دو طرف  حوزه جمهوریت قابل قبول است که در 
از  به شماری  از شمار خواست های شان می گذرند،  هم زمانی که 
خواست های شان برسند. چیزی که مشخص و روشن است، این 
است که جنگ کنونی افغانستان برنده ندارد. بیست سال است 
که در افغانستان میان دولت و طالبان جنگ ادامه دارد؛ اما طالبان 
با این  افغانستان نشده اند.  هنوز موفق به تصرف یکی از والیات 
وصف نمی توان از نتایج زیان بار این جنگ چشم پوشی کرد. درست 
است که طالبان تاکنون بر هیچ یکی از والیات افغانستان به صورت 
کامل کنترل ندارند، اما تبعات این جنگ ویران گر است و خسارات 
افغانستان می پردازند.  جانی و مالی آن را به گونه روزمره مردم 
اثر  اکنون هزاران خانواده در سرمای سوزان زمستان در  همین 
به  دست رسی  فقدان  در  و  شده اند  آواره  محالت شان  از  جنگ 
حداقل های زنده گی به سر می برند. جنگ جویان طالبان و سربازان 
شهرهای  در  می دهند.  تلفات  روزمره  گونه  به  امنیتی  نیروهای 
افغانستان هر روز مردم عادی و فعاالن رسانه ای و مدنی در اثر 
ماین های چسبکی، ماین های کنارجاده ای و یا حمالت مستقیم 

افراد ناشناس ترور می شوند.
این وضعیت برای هیچ باشنده این سرزمین قابل تحمل نیست. 
مردم افغانستان از این جنگ خسته اند، با آن هم طالبان اگر تصور 
تصور  این  اند،  میدان  پیروز  نهایت  در  جنگ  این  در  که  کنند 
غیرواقع بینانه است. جنگ برنده ندارد و بازنده آن مردم افغانستان 
اند. پس بهتر است که در شرایط کنونی طالبان با واقع بینی بیش تر 

به میز مذاکرات صلح حاضر شوند.
آن  درباره  دولت  مذاکره کننده  هیأت  اعضای  که  دیگری  مسأله 
سخن می گفتند، نبود اجماع داخلی و منطقه ای بر سر مسأله صلح 
است. بر هیچ کس پوشیده نیست که نبود اجماع منطقه ای تا جای 

زیادی ریشه در نبود اجماع در داخل افغانستان دارد.
اگر نخبه گان سیاسی داخل دولت و اپوزیسیون بر سر مسأله صلح 
به توافق و اجماع برسند، این اجماع می تواند به اجماع در سطح 
منطقه  کشورهای  از  شماری  اکنون  همین  شود.  منجر  منطقه 
بحران سیاسی  تداوم  برای  نخبه گان سیاسی  پراکنده گی  این  از 
نهادهای  نماینده گان  پراکنده  سفرهای  می برند.  بهره  داخلی 
گوناگون دولت و سازمان های سیاسی به کشورهای منطقه ناشی 

از همین پراکنده گی است.
در شرایط کنونی حکومت افغانستان باید با در نظرداشت مصالح 
ایجاد اجماع سیاسی در داخل کشور و رفع  برای  علیای مردم، 
در  حکومت  مسوولیت  این  شود.  پیشگام  پیش آمده  سوءتفاهم  
شرایط کنونی است. برخوردهای سلیقه ای در توزیع و اعمال قدرت 
و صالحیت های دولتی در روزهای اخیر این اجماع را به شدت 
لطمه زده است. نیروهای سیاسی داخل افغانستان فکر می کنند 
که حکومت حاضر به مشارکت سیاسی عادالنه نیست و اقدامات 

اخیر حکومت به این تنش به شدت دامن زده است.
جا دارد تا نیروهای سیاسی اپوزیسیون نیز از خواست های کوچک 
حکومت  شوند.  سازنده  گفت وگوی  وارد  حکومت  با  و  بگذرند 
افغانستان نیز باید زمینه ساز چنین گفت وگویی شود. افغانستان 
در شرایط حساسی قرار دارد، آینده این سرزمین به چگونه گی 
تصامیم دولت مردان و سیاست مداران کنونی بسته گی دارد. اگر 
هرکدام بر طبل خود بکوبند و نتوانند از زیاده خواهی و قدرت طلبی 

گذار کنند، فردا در پیشگاه تاریخ شرم سار خواهند بود.
در شرایط کنونی، تالش برای رسیدن به یک اجماع داخلی از همه 
مسایل دیگر مهم تر است. تنها و تنها چنین  اجماعی می تواند 
زمینه ساز اجماع در سطح منطقه شود. نیروهای سیاسی افغانستان 
در شرایط کنونی باید برای رسیدن به یک آجندای ملی که آرامش 
مردم و رسیدن به صلح، محور اساسی آن باشد، نیاز دارند و باید 
برای رسیدن به چنین هدفی با دوراندیشی از همین حاال اقدام 

کنند.

نگرانی های دور دوم مذاکرات 
صلح جدی گرفته شود
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افغانستان هیأتی را برای کمک به پناه جویان افغان 
آسیب دیده از آتش سوزی اردوگاه »لیپا« می  فرستد

شماری از مقام های ریاست امور زنان والیت ارزگان 
به اتهام اختالس بازداشت شدند

۸صبح، کابل: دادستانی کل تایید کرد که 
سه سناتور متهم به گرفتن رشوت، در بدل 

ضمانت از »توقیف« رها شدند.
کل  دادستانی  سخنگوی  رسولی،  جمشید 
توقیف  روزنامه ۸صبح گفت که موضوع  به 
قانون  ماده 102  مطابق  را  متهم  سناتوران 
اساسی به مجلس سنا محول کرده بود، اما 

این مجلس توقیف آن ها را تصویب نکرد.
به گفته رسولی، مجلس سنا نه تنها توقیف 
بل که  نکرد،  تصویب  را  عضوش  سه  این 
بدل ضمانت شده  در  آن ها  رهایی  خواهان 

بود.
کل  دادستانی  که  گفت  رسولی  جمشید 
متهمان را در بدل ضمانت آزاد کرده است، 
قرار  تحقیق  و  بررسی  زیر  آن ها  پرونده   اما 

دارد.
است:  آمده  اساسی  قانون   102 ماده  در 
متهم  جرمی  به  ملی  شورای  عضو  »هرگاه 
شـود،  مامور مسوول از موضوع به مجلسی 
می دهد  اطالع  اسـت  آن  عضو  متهم  که 
گرفته  قرار  عدلی  تعقیب  تحـت  متهم  و 

می تواند.«
طبق این ماده، در مورد جرم مشهود، مامور 
مسوول می تواند متهم را بدون اجازه مجلسی 
که او عضو آن می باشد تحت تعقیب عدلی 

قرار دهد و گرفتار کند.
در همین ماده به صراحت گفته شده است 
عدلی  تعقیب  هرگاه  حالت،  دو  هر  در  که 
مسوول  مامور  کند،   ایجاب  را  قانوناً  توقیف 
اطالع  به  بالفاصله  را  موضوع  است  مکلف 
مجلس مربوط برساند و تصویب آن را حاصل 

کند.
سه سناتور که برای بررسی فساد در ادارات 
یک شنبه  روز  بودند،  رفته  بلخ  درآمدزای 
و  کل  دادستانی  سوی  از  جدی  هفتم 
ریاست عمومی امنیت ملی به اتهام گرفتن 
دو  شدند.  بازداشت  رشوت  دالر  هزار   ۴0
به  رییس جمهور  از سوی  سناتوران  از  تن 
عضویت مجلس سنا منصوب شده بودند که 

عضویت شان لغو شده است.
مجلس سنا در واکنش به بازداشت سه عضو 
دالر  هزار   ۴0 گرفتن  اتهام  به  مجلس  این 
امریکایی رشوت، اعالم کرد که جزئیات الزم 

در این مورد در میان گذاشته نشده است.

ماین  انفجار  نتیجه  در  پروان:  ۸صبح، 
شورای  رییس  حامل  موتر  که  مقناطیسی 
پنج  است،  داده  قرار  را هدف  کاپیسا  علمای 
تن کشته و نه تن دیگر زخمی شده اند. رییس 
در جمع زخمیان  نیز  کاپیسا  علمای  شورای 

شامل است.
عبدالشایق شورش، سخنگوی پولیس کاپیسا 
این  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  صحبت  در 
روز  چاشت  از  پس   2:00 ساعت  انفجار 
صیاد  منطقه  در  جدی  چهاردهم  یک شنبه، 
والیت  مرکز  محمودراقی،  شهر  مربوطات  از 

کاپیسا رخ داد.
به گفته او، انفجار زمانی رخ داده است که موتر 
حامل میرویس کریمی، رییس شورای علمای 
کاپیسا از کابل به سمت کاپیسا در حرکت بود.
شورش گفت که در این انفجار پنج غیرنظامی 
به شمول کریمی  نُه تن دیگر  و  کشته شده 

زخمی شده اند.
بر  گروهی  یا  و  فرد  را  انفجار  این  مسوولیت 

عهده نگرفته است.
و  مدنی  فعال  کوهستانی  فرشته  این،  پیش 
برادرش نیز در یک حمله هدف مند در کاپیسا 
که  است  گفته  ملی  امنیت  بود.  شده  کشته 
چهار تن را به ظن طراحی و اجرای این حمله 

بازداشت کرده  است.

سه سناتور متهم به گرفتن 
رشوت در بدل ضمانت 

رها شدند

انفجار در کاپیسا؛ 
پنج تن کشته و نه تن 

زخمی شدند



خلیل رسولی 

هیأت  زمان بندی،  براساس 
فردا  دولت  مذاکره کننده 
قرار  و  می شود  قطر  عازم 
است دور دوم مذاکرات نیز 
کلید  روز  همان  جریان  در 
بخورد. در همین حال منابع 
مصالحه  عالی  شورای  در 
به  امروز  مذاکرات«  »رهنمود  که  می گویند  ملی 
می شود.  داده  تحویل  دولت  مذاکره کننده  هیأت 
کمیته  در  کاری  کمیته  یک  توسط  رهنمود  این 
پس  و  است  شده  تهیه  مصالحه  شورای  رهبری 
از چاشت امروز طی یک نشست به هیأت سپرده 
دولت  مذاکره کننده  هیأت  ترتیب  بدین  می شود. 
باید دیگر گام های مذاکرات را متناسب به همین 
این  محتوای  مورد  در  اما  منابع  بردارد.  رهنمود 
رهنمود معلومات نمی دهند. شورای عالی مصالحه 
ملی هم چنان در واکنش به گفته ها مبنی بر نبود 
میان  اکنون  که  می گوید  صلح،   برای  ملی  اجماع 
ارگ ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحه ملی 
و  ندارد  نظری وجود  اختالف  روند صلح  مورد  در 
تصامیم نیز در هماهنگی دو طرف گرفته می شود. 
پیش تر یک عضو هیأت مذاکره کننده گفته بود که 
نیاز  و  نگرفته  برای صلح شکل  ملی  اجماع  هنوز 
هیأت  برای  سپیدار  و  ارگ  دستورهای  که  است 

مذاکره کننده دولت به هم نزدیک شود. 
بودند  گفته  مذاکره کننده  هیأت  اعضای  هرچند 
به  جدی،  پانزدهم  دوشنبه،  امروز  هیأت  این  که 
دوحه سفر می کند، اما اکنون این سفر برای یک 
به  نزدیک  منابع  است.  افتاده  تاخیر  به  دیگر  روز 
دارد  احتمال  که  می گویند  مذاکره کننده  هیأت 
این سفر به دلیل ادامه کار روی رهنمود مذاکرات، 
صبح گاه روز سه شنبه، شانزدهم جدی، انجام شود. 
پایان  در  طالبان  و  دولت  هیأت های  ترتیب  بدین 
همان روز برای اولین بار در دور دوم مذاکرات دور 
میز حاضر می شوند. این در حالی است که بحث ها 
روی تهیه رهنمود مذاکرات از روز شنبه آغاز شد 
پیش تر  یافت.  خواهد  ادامه  امروز  میانه های  تا  و 
یک کمیته کاری، از ترکیب اعضای کمیته رهبری 
شورای عالی مصالحه ملی تشکیل شده بود تا در 

این مورد بحث و گفت وگو کند.

به دنبال برف باری های پی هم در والیت غور و تخریب 
بخش هایی از بزرگ راه هرات - غور، ساکنان این والیت 
از افزایش قیمت مواد خوراکی و سوخت نگران هستند. 
برای  محلی  حکومت  اگر  که  می دهند  هشدار  آنان 
بازسازی بزرگ راه ارتباطی غور با هرات دست به  کار 
نشود، مشکالت فراوانی برای مردم به میان خواهد آمد.
اعضای شورای والیتی غور می گویند که در چند روز 
اخیر و پس از برف باری های شدید در این والیت، قیمت 
مواد سوخت و مواد خوراکی تا 10 درصد افزایش یافته 
رفت وآمد  مشکالت  نشدن  برطرف  با  دارد  احتمال  و 
موترهای باربری، قیمت ها به شکل سرسام آوری بلند 

برود.
تاکید  غور  طبیعی  حوادث  با  مبارزه  اداره  مسووالن 
دارند که این والیت به دلیل کوهستانی بودن، زمستان 
بسیار سرد دارد و سردی هوا پنج  تا شش ماه را در بر 
می گیرد. به باور آن ها، زمستان امسال در 50 سال اخیر 
افزایش سرما،  این  و  بوده  از لحاظ سردی بی پیشینه 

دشواری های مردم را دوچندان کرده است.
هم زمان با آغاز فصل سرما و برف باری  در والیت غور، 
والیتی  شورای  اعضای  از  برخی  و  مدنی  کنش گران 
نگران وقوع »فاجعه انسانی« به دلیل سرمای شدید و 
افزایش قیمت مواد خوراکی و مواد سوخت در بازارهای 

این والیت هستند.
والیت،  این  مدنی  کنش گران  از  کوهین،  نثاراحمد 
روایت  به  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در 
 100 در  والیت،  این  در  امسال  سرمای  کهن ساالن، 
سال اخیر کم پیشینه بوده است. وی می افزاید، به دلیل 
و  انفجار »پل کمینج«  با  طالبان  اخیراً  مشکالتی که 
میان  به  مردم  برای  غور   - هرات  بزرگ راه  از  بخشی 
آورده اند، قیمت مواد خوراکی و سوختی در این والیت 
به شدت افزایش یافته است. او تأکید دارد که قسمت 
بزرگی از نیازمندی های مردم غور از والیت هرات تأمین 
می شود و پس از خرابی راه  مواصالتی، قیمت ها به دلیل 
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مصالحه  عالی  شورای  معاون  سلیم،   عطاالرحمان 
روزنامه  به  جدی،  چهاردهم  یک شنبه،  روز  ملی، 
۸صبح گفت که بحث  روی تهیه رهنمود مذاکرات 
ادامه دارد و قرار است این رهنمود امروز در اختیار 
افزود  وی  گیرد.  قرار  دولت  مذاکره کننده  هیأت 
که یک هیأت 1۴ نفری متشکل از اعضای کمیته 
کاری«  »کمیته  نام  زیر  مصالحه  شورای  رهبری 
بحث ها را ادامه داده  است تا این رهنمود را نهایی  
کند. قرار است پس از جمع بندی گفت وگوها میان 
اعضای این کمیته، رهنمود نهایی شده و به اعضای 

سرما و عدم رفت وآمد موترهای باربری در مسیر هرات 
- غور،  به شدت بلند رفته است و باز هم افزایش خواهد 

یافت.
بسته شدن مسیر اصلی بزرگ راه هرات - غور به دلیل 
تخریب پل »کمینج« و تهدیدهای طالبان، سبب قطع 
اکنون مواد  از هم  و  با هرات شده  این والیت  ارتباط 

غذایی و سوختی تا 10 درصد افزایش یافته است.
به روایت برخی از اعضای شورای والیت غور، پیش از 
آغاز فصل سرما، قیمت یک سیر چوب و زغال که از 
منابع خود این والیت تمویل می شود، 75 افغانی بود 
افغانی  به 130  افزایش،  افغانی  از 50  با بیش  و حاال 

رسیده است.
عبدالحمید ناطقی، عضو شورای والیتی غور، به روزنامه 
۸صبح می گوید که با توجه به همه گیری ویروس کرونا، 
مردم این والیت نتوانستند نیازمندی های زمستانی شان 
را در فصل بهار فراهم کنند و کسادی بازار کار هم به 
والیتی  شورای  عضو  این  است.  افزوده  آنان  مشکالت 
می افزاید که تخریب پل کمینج و ناامنی در مسیر، غور 
مردم سخت  برای  وضعیت  این  که  کرده  محاصره  را 

است.
والیت  این  می رود  احتمال  که  می کند  پافشاری  او 

کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی ارایه شود. 
یک  امروز  چاشت  از  پس  که  افزود  سلیم  آقای 
نشست میان کمیته رهبری شورای عالی مصالحه 
در  و  می شود  برگزار  مذاکره کننده  هیأت  و  ملی 
مورد  در  کاری،  کمیته  رییس  قانونی،  یونس  آن، 
او گفت  ارایه خواهد کرد.  این رهنمود توضیحات 
این  در  تغییراتی  جریان  این  در  دارد  احتمال  که 
رهنمود اعمال شود. بدین ترتیب رهنمود مذاکرات 
از سوی محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور و 
عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی، 

با کمبود مواد غذایی و مواد سوختی  روبه رو شود و 
قیمت ها هم چنان افزایش یابد. این عضو شورای والیتی 
تصریح می کند که بهای برخی از مواد خوراکی ضروری 

از 10 تا 50 درصد افزایش یافته است.
از بهار سال روان خورشیدی،  به روایت ساکنان غور، 
بروز  از  نگرانی  بارها  »کمینج«  پل  تخریب  از  پس 
با مقام های محلی  انسانی« در فصل سرما را  »فاجعه 
مجلس  اعضای  جمهوری،  ریاست  اول  معاونت  غور، 
نماینده گان، وزارت فواید عامه و ریاست جمهوری در 
میان گذاشتند، اما به این مساله تا کنون توجه نشده 
اقدام نشود، گرانی مواد خوراکی و سوختی در  اگر  و 
سرمای شدید این والیت، فاجعه ای بزرگ به بار خواهد 

آورد.
هرگونه  وجود  غور  محلی  مقام های  دیگر  سوی  از 
مشکل در این والیت را رد می کنند و پافشاری دارند 
که حکومت محلی برای حل مشکالت مردم آماده گی 
کامل دارد. نورمحمد کوه نورد، والی غور، در گفت وگو با 
روزنامه ۸صبح می گوید که تا کنون مشکالت در این 

هیأت  به  عبداهلل  آقای  سوی  از  و  می شود  تایید 
مذاکره کننده سپرده خواهد شد.

واقع  این رهنمود در  عطاالرحمان سلیم گفت که 
را  راه  و  است  مذاکرات  میز  در  هیأت  »تاکتیک« 
برای اعضای هیأت مذاکره کننده مشخص می کند. 
برای  را  چارچوب  مذاکرات  رهنمود  او،  گفته  به 
اول  دور  جریان  در  تا  می کند  مشخص  هیأت 
اما  او  برود.  پیش  به  مرحله وار  گونه  به  مذاکرات 
گفت که محتوای این رهنمود پنهان خواهد ماند 
و تنها هیأت مذاکره کننده دولت در جریان آن قرار 
ملی  مصالحه  عالی  شورای  معاون  گرفت.  خواهد 
هم چنان در واکنش به صحبت های یک عضو هیأت 
ریاست  ارگ  میان  اختالف  بر  مذاکره کننده مبنی 
جمهوری و شورای مصالحه پیرامون صلح گفت که 
دیده  اخیر  روزهای  در جریان  اختالف نظری  هیچ 
از  نماینده گانی  که  گفت  سلیم  آقای  است.  نشده 
شورای  رهبری  کمیته  نشست های  در  طرف  دو 
عالی مصالحه ملی حضور یافته  و هم چنان در تهیه 
رهنمود مذاکرات نیز نقش داشته اند. پیش تر حفیظ 
که  بود  گفته  مذاکره کننده،  هیأت  عضو  منصور، 
هنوز اجماع ملی پیرامون صلح شکل نگرفته است و 
ارگ ریاست جمهوری با شورای عالی مصالحه ملی 

اختالف نظر دارد. 
بین االفغانی در  قرار است دور دوم مذاکرات صلح 
ماه  مذاکرات سه  این  اول  دور  برگزار شود.  دوحه 
ادامه یافت و دو طرف تنها توانستند روی کارشیوه 
هیأت های  ترتیب  بدین  کنند.  توافق  مذاکرات 
مذاکره کننده دولت و طالبان در جریان دور دوم این 
مذاکرات روی تعیین اجندا چانه می زنند. پیش بینی 
می شود که دور دوم مذاکرات بین االفغانی زمان بر 
باشد؛ زیرا دو طرف در برخی از نکات شامل اجندا، 
به  ویژه بحث برقراری آتش بس اختالف  نظر جدی 

دارند.

والیت به حدی نیست که موجب نگرانی باشد و اداره 
مواد  او،  به گفته  بکشد.   به چالش  را  و مردم  محلی 
والیت  این  در  کافی  به حد  مواد سوختی  و  خوراکی 
وجود دارد و برای بازگشایی مسیر بزرگ راه هرات - غور 
و بازسازی پل کمینج هم با هدایت حکومت مرکزی 

اقدام خواهد شد.
از  غرب کشور،  در  غور  و سردسیر  کوهستانی  والیت 
به  سرما،  فصل  در  همه ساله  که  است  والیاتی  جمله 
آن،  گوناگون  بخش های  در  سنگین،  برف باری  دنبال 
نقلیه  وسایل  رفت وآمد  روی  به  مواصالتی  مسیرهای 

روزها و هفته ها مسدود می شود.
بخش بزرگی از مواد خوراکی، مواد سوخت، ضروریات 
اساسی و اجناس مصرفی والیت غور، از هرات وارد این 
بزرگ راه  از  بخشی  و  پل  تخریب  با  و  والیت می شود 

هرات - غور، قیمت ها افزایش بی سابقه یافته است.
پل کمینج که فاصله  غور با هرات را کم تر می کند و در 
زمستان هم به روی رفت وآمد باز بود، در بهار سال روان 
خورشیدی از سوی طالبان تخریب و به تازه گی قسمت 
مهمی از مسیر نیز انفجار داده شد. هم اکنون موترهای 
مسیرهای  از  هرات،  به  سفر  برای  اند  مجبور  باربری 

دشوارگذر و بدیل عبور کنند.
افزون بر این، حضور طالبان نیز در این مسیر افزایش 
یافته و عدم رفت وآمد موترهای باری از هرات به غور، 
سبب افزایش 10 تا 50 درصدی بهای مواد خوراکی و 
سوختی شده و این امر نگرانی شدید کنش گران مدنی 

و مردم را به دنبال داشته است.

پیش به سوی دوحه؛ 

شورای مصالحه امروز رهنمود 
مذاکرات را به هیأت می سپارد

حسیب بهش

کاهش دمای هوا 
مسووالن اداره مبارزه با حوادث و افزایش قیمت ها در غور

طبیعی غور تاکید دارند که این 
والیت به دلیل کوهستانی بودن، 

زمستان بسیار سرد دارد و سردی 
هوا پنج  تا شش ماه را در بر 

می گیرد. به باور آن ها، زمستان 
امسال در 50 سال اخیر از لحاظ 

سردی بی پیشینه بوده و این 
افزایش سرما، دشواری های مردم 

را دوچندان کرده است.

قرار است دور دوم مذاکرات صلح بین االفغانی در دوحه برگزار شود. دور اول این 
مذاکرات سه ماه ادامه یافت و دو طرف تنها توانستند روی کارشیوه مذاکرات توافق 

کنند. بدین ترتیب هیأت های مذاکره کننده دولت و طالبان در جریان دور دوم این 
مذاکرات روی تعیین اجندا چانه می زنند.
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در همه دنیا،  تیم های مذاکره کننده در واقع دیپلماتان 
سیاسی  نظام  از  نماینده گی  به  که  هستند  برجسته ای 
متبوع خود برای حفظ منافع شهروند، رأی زنی می کنند؛ 
در  افغانستان،  اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده  تیم  اما 
حالی راهی قطر می شود که انبوهی از اختالف نظرها در 
میان نماینده گان حوزه »جمهوریت« بر سر نظام سیاسی 
آینده و حاکمیت پساصلح، آینده ناروشنی را برای این 

گفت وگوها رقم زده است.
مذاکره کننده  تیم  میان  در  واضح،  بسیار  صورت  به 
جمهوری اسالمی افغانستان، چند دسته گی سیاسی دیده 
می شود و مشخص شده است که نه در درون چتر کالنی 
به نام جمهوریت، اجماع سیاسی وجود دارد و نه هم در 
میان اعضای تیم مذاکره کننده صلح. این دو دسته گی ها 
در هفته های اخیر بیش از هر زمان دیگری به صورت 
واضح خودش را نشان داده است. شماری از اعضای تیم 
مذاکره کننده، وفادار به ارگ ریاست جمهوری، مشتاق 
تطبیق دستورالعمل های رییس جمهور، طرف دار بقای 
نظام سیاسی موجود و حاکمیت فعلی و شمار دیگری 
رییس  دستورهای  اِعمال  مشتاق  سپیدار،  به  وفادار 

شورای عالی مصالحه و ایجاد حکومت موقت اند.
جمهور  رییس  به  نزدیک  اعضای  واضح تر،  صورت  به 
تالش دارند تا جریان مذاکرات را زیر کنترل داشته باشند 
توافقی  نیز  طالبان  با  با حکمتیار،  توافق صلح  و شبیه 
صورت گیرد که در آن طالبان نه تنها وارد نظام، بلکه 
وارد اداره حکومتی شوند. شمار دیگری از اعضای هیأت 
مذاکره کننده اما نظر متفاوتی دارند. آن ها کسانی اند که 
می گویند طرف دار حفظ چارچوب کالن جمهوریت اند؛ 
اما با این تفاوت که یک سلسله تعدیالت در قانون اساسی 

انجام شود و حاکمیت به سمت دوره گذار برود.
و  ملی  وحدت  حکومت  سال  پنج  تجربه  به  توجه  با 
شده  امضا  عبداهلل  و  غنی  میان  که  سیاسی  توافق نامه 
است، بروز افزایش چنین اختالف هایی در جریان مذاکره 
زیادی  صاحب نظران  و  نیست  انتظار  از  دور  طالبان  با 
نگرانی  ابراز  دست،   این  از  اختالف نظرهایی  افزایش  از 

کرده اند.
هیأت  اعضای  از  شماری  تازه    دیدگاه های  واقع  در 
از  پرده  افغانستان،  اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده 
عمق اختالف نظرها میان اعضای این تیم برداشته است. 
اختالف نظرهایی که پیش از بازگشت هیأت مذاکره کننده 
منصور  عبدالحفیظ  بود.  یافته  تبارز  کم تر  جمهوریت،  
می گوید که راهی به جز عبور به سمت حکومت موقت 
نیست. غالم فاروق مجروح، دیگر عضو هیأت گفته است 

قرار  که  می رود  پیش  به سمتی  بامیان  در  وضعیت 
و  تندروی  را  مذهبی  مدارای  و  مدنیت  جای  است 
افراطیت  از  تازه ای  موج  بگیرد.  مذهبی  افراطیت 
مذهبی در بامیانی که به سرزمین جشن و جشنواره و 
رنگارنگی و تنوع مشهور است، آغاز شده است. بامیانی 
که در سال های گذشته در آن چندین جشنواره برپا 
از  گردش گر  هزار  صدها  برای  امن  محل  و  می شد 
سراسر افغانستان بود، حاال نه تنها ناامن شده، بلکه 
به سمت سیاه پوشی و سیاه اندیشی در حرکت است. 
از  بامیان خاموش است و  صدای دهل و دمبوره در 
سرزمین جشن و جشنواره، بوی باروت می آید. امسال 
از کسی  نه  و  بود  ابریشم خبری  راه  از جشنواره  نه 
که از نوای نغز دمبوره لذت ببرد. بامیانی که هزاران 
نفر را همه ساله به سوی جشنواره هایش می کشاند، 
اکنون خاموش است و از درد ناشی از انفجار به خود 

می پیچد.
زنان بامیان که در بیست سال گذشته نماد رنگارنگی، 
تشویق  سیاه پوشی  به  حاال  بودند،  مدنیت  و  مدارا 
می شوند. تالش هایی در والیت بامیان آغاز شده است 
تا زنان و دختران را به پوشیدن چادرهای سیاه و نوع 
خاصی از حجاب تشویق کند. این نوع پوشش بیش تر 
بامیان تشویق می شود و  از سوی جریان خاصی در 
تندروان  سوی  از  که  است  لباسی  ترویج  آن  هدف 
مذهبی مورد حمایت قرار دارد. تالش برای سیاه پوش 
در شبکه های  واکنش هایی  با  بامیان  در  زنان  کردن 
با  از کاربران  بسیاری  نیز مواجه شده است.  مجازی 
جذاب  پوشش  و  رنگارنگ  عکس های  پخش  و  نشر 
زنان والیت بامیان، از ترویج سیاه پوشی در این والیت 

انتقاد کرده اند.

ترویج گران سیاه پوشی
در بیست سال گذشته، زنان والیت بامیان از آزادی 
نسبی به وجود آمده در قانون و حکومت داری استفاده 

و حکومت فعلی را خواب و خیال مخالفان خود توصیف 
می کنند؛ ولی عده ای به صورت واضح نسخه شفابخش 
یک  شکل گیری  را  موجود  چالش های  از  عبور  برای 
حکومت موقت و کنارزدن زعامت سیاسی موجود، عنوان 
حوزه  از  که  می دهد  نشان  موارد  این  همه  می کنند. 

جمهوریت،  تیم یک دست به قطر نرفته است.
اختالف دیدگاه در میان گروه ها و جریان های سیاسی 
تیم  میان  در  اختالف نظر  اما  است؛  طبیعی  امر  یک 
در  چالش  نیم قرن  حل  مأموریت  که  مذاکره کننده ای 
حضور  وصف  با  نیست.  پذیرفتنی  دارد،  را  افغانستان 
مشخص  کابل،  در  صلح  مذاکره کننده  هیأت  یک ماهه 
تیم  این  اعضای  میان  هم فکری  کوچک ترین  که  است 

صورت نگرفته است.
اعضای وفادار به سپیدار دیدگاه متفاوتی نسبت به اعضای 
آینده  نظام سیاسی  مورد چگونه گی  در  ارگ  به  وفادار 
حوزه  دارند.  صلح  گفت وگوهای  دوم  دور  و  افغانستان 
این  به  آسیب رسیدن  تهدید  که  بداند  باید  جمهوریت 
حوزه جدی است. اعضای هیأت مذاکره کننده جمهوریت،  
باید تعلق خاطر به رهبران سیاسی را کنار بگذارند. مردم 
افغانستان در مورد این تیم قضاوت خواهند کرد. اعضای 
این تیم باید درک کنند که هیچ گروهی به پیمانه آنان 
قرار  تیم  این  گرفت.  نخواهد  قرار  تاریخ  قضاوت  مورد 
زند.  رقم  را  افغانستان  سیاسی  تاریخ  از  بخشی  است، 
یادداشت های  و  در کتاب ها  است  قرار  بعدی  نسل های 
کنند  مطالعه  را  هیأتی  کار  چگونه گی  روایت  تاریخی،  
که مأموریت داشت افغانستان را پس از نیم قرن جدال 
نامیمون به ثبات و آرامش برساند. از زمانی که طالبان و 
ایاالت متحده امریکا قرارداد صلح امضا کرده ،  هیچ سرباز 
خارجی در افغانستان کشته نشده اند؛ اما در همین مدت 
دست  از  را  خود  جان های  افغانستان  شهروند   7000
دادند. هیأت مذاکره کننده حکومت به جای صرف انرژی 
دیدگاه های  تحمیل  برای  باید  ضروری،  غیر  موارد  در 
حوزه جمهوریت بر طالبان تمرکز کنند. آنان باید بدانند 
که با چه گروهی مواجه هستند. آن ها باید درک کنند 
که گروه طالبان،  دیپلماتان آموزش یافته ای نیستند که 
به  را  موجود  زمان  و  عصر  حقایق  بتوانند،   راحتی  به 
ارزش های 20 سال  به حفظ  باید  آنان  بقبوالنند.  آنان 

زنان  از  را  رنگارنگی  تشویق می شود،  مذهبی خاص 
بامیان بگیرند و با پوشش سیاه، به رنگارنگی و تنوع 

در بامیان نقطه پایان بگذارند.
ترویج سیاه پوشی در واقع همان راهی است که به انکار 
و نفی حقوق زنان می انجامد. زنانی که حق انتخاب 
از  باشند، بدون شک  نداشته  را  لباس  لباس و رنگ 
سایر حقوق انسانی خود نیز محروم خواهند شد. زنان 
بامیان که در بیست سال گذشته نقش قابل توجهی 
در فعالیت های مدنی، ورزش، روزنامه نگاری و فعالیت 
داشتند،  بامیان  و جشنواره های  در جشن ها  معنادار 
تنگ نظرانه  خواست های  قبول  با  است  قرار  کم  کم 

مذهبیون به حاشیه رانده شوند.

نشانه های عقب گرد
برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های محصوالت محلی 

که »بر اساس تصمیم فرد« مذاکره نمی کنیم. به احتمال 
رییس جمهور  که  است  این  آقای مجروح،   قوی هدف 
غنی حق اعمال دیدگاه های خود بر هیأت مذاکره کننده 
را ندارد. محمد ناطقی، دیگر عضو این هیأت می گوید 
نظام سیاسی  مورد  در  اما  نیست؛  برگشتنی  امارت  که 
حفظ  که  می گوید  نادری  نادر  شود.  بحث  باید  بعدی 
هیأت  سرخ  خط  افغانستان  اسالمی  جمهوری  نظام 
اعضای  از  دیگری  است. شماری  قطر  در  مذاکره کننده 
این هیأت عالوه بر حفظ نظام موجود، بر حفظ زعامت 
شکل گیری  بحث  و   دارند  تأکید  نیز  موجود  سیاسی 
حکومت موقت و هر گزینه دیگری به جز نظام سیاسی 

افغانستان،  بزرگ  شهرهای  اکثر  برخالف  کردند. 
انتخاب  در  آنان  و  نیست  بامیان  زنان  نماد  چادری 
لباس و پوشش آزاد اند. لباس زنان بامیان رنگارنگ، 
زیبا و دل پذیر است. این زیبایی ناشی از فرهنگ و 
رسم و رواج های محلی در بامیان است و زنان اختیار 

دارند، آن گونه که خود می خواهند، لباس بپوشند.
اند  بامیان  در  سیاه پوشی  ترویج گر  کسانی  چه  ولی 
والیات  سایر  مانند  بامیان  چیست؟  آن ها  هدف  و 
افغانستان در محور توجه مذهب گرایان افراطی قرار 
التحریر  دارد. همان گونه که طالبان، داعش و حزب 
در سایر والیات افغانستان تالش دارند که نقش زنان 
از  را  آنان  زنان،  کردن  سیاه پوش  با  و  کنند  انکار  را 
متن به حاشیه برانند، در والیت بامیان نیز برخی از 
ترویج  با  تا  اند  تالش  در  مذهبی  جریان های خاص 
شیوه خاص پوشش زنان که بیش تر از سوی حلقات 

نظام سیاسی که  از  پاسبانی  به  اخیر فکر کنند، 
دست کم دو دهه است برای حفاظت از آن، خون 
است.  شده  ریخته  کشور  این  شهروند  ده هاهزار 
تردیدی نیست که تیم مذاکره کننده حکومت با 
از  عبور  توان  هرگز  این چنینی  اختالف نظرهایی 
نیم قرن چالش را نخواهد داشت. شماری از اعضای هیأت 
مذاکره کننده گفتند که ممکن روزی به کابل برگردیم 
امارت  هرگز  اما  بدهیم؛  مذاکرات  شکست  از  خبر  و 
بازگشت  که  است  واضح  پذیرفت.  نخواهیم  را  طالبانی 
که  نیست  قرار  نیست.  امکان پذیر  افغانستان  به  امارت 
دیدگاه های  قربانی شدن ها،  طالبان  سال   20 از  پس 
بقبوالنند.  افغانستان  بر سر شهروندان  را  سیاسی خود 
دولت،  ارزش های 20  مذاکره کننده  تیم  که  است   قرار 
ساله اخیر را به طالبان معرفی و آن ها را وادار به پذیرفتن 
این ارزش ها کند. در پهلوی آن، هدف اساسی و بنیادی 
تیم مذاکره کننده،  نزدیک ساختن دو طرف به یک دیگر 
است.  با این وصف،  تیمی که نتواند اختالف دیدگاه های 
اختالف  می خواهد  چگونه  بگذارد،  کنار  را  میان خودی 
دیدگاه های عمیق میان دو طرف متخاصم را حل کند. 
اعضای تیم مذاکره کننده نباید فراموش کنند که آن ها 
آن ها  تسهیل کننده اند.  آن ها  نیستند.  تصمیم گیرنده 
اقدام  هر  مورد  در  نهایی  تصمیم  و  کننده اند  گفت وگو 
فراقانونی باید در مشوره با مردم افغانستان صورت  گیرد. 
رییس جمهور غنی و عبداهلل عبداهلل نیز باید استقاللیت 
تیم  اصوالً  بشناسند.  رسمیت  به  را  مذاکره کننده  تیم 
مذاکره کننده حکومت طی یک ماه اخیر باید با مراجعه 
پی  در  مختلف،  والیت های  در  و حضور  مردم  متن  به 
جمع آوری دیدگاه های شهروندان و اعضای جامعه مدنی 
می بود. حضور پی هم در ارگ و سپیدار به تنهایی برای 
اختالف  نبود.  کافی  موجود،  چالش های  از  برون رفت 
یا  و  سیاسی  نظام  مورد  در  آن  در  عمیق  دیدگاه های 
حاکمیت آینده، برای تیم مذاکره کننده حکومت بسیار 
خطرناک است. این اختالف نظرها می تواند به این منجر 
شود که طالبان دست باالتری در مذاکرات صلح داشته 

باشند.
نظام  مواجه شدن  عوامل  از  یکی  که  نیست  شکی 
رهبران  اشتباهات  امروز،  نابسامانی های  با  جمهوریت 
حوزه جمهوریت بود. رهبران حوزه جمهوریت، پنج سال 
تمام تحت نام ارگ و سپیدار در پی استهالک توان و 
نمایش  به  نباید  بودند. مذاکرات صلح،   انرژی یک دیگر 
قدرت ارگ و سپیدار بدل شود. اعضای تیم مذاکره کننده 
مذاکرات  این  در  افغانستان  مردم  اراده  اساس  بر  باید 

تصمیم بگیرند.

در  داشتند،  بارز  نقش  آن  تولید  در  زنان  که  بامیان 
آنان در  سال های گذشته منجر به حضور و فعالیت 
بامیان شده بود. زنان بدون این که به پوشش خاصی 
مجبور شوند، در فعالیت های مدنی حضور داشتند، در 
رسانه ها فعالیت می کردند و در نمایشگاه های تجارتی 
نقش برجسته داشتند. ولی در سال جاری نه تنها هیچ 
جشنواره ای در بامیان برگزار نشد، بلکه آهسته آهسته 

این والیت عقب گرد را تجربه کرد.
می آمد/ مذهبی  تندروی  بوی  آن  از  که  برنامه هایی 
می آید، کم کم جای فعالیت های مدنی و جشنواره های 
جوانان  سرود  گروه  حضور  است.  گرفته  را  ملی 
والیت  مقر  در  دولتی  گردهمایی  یک  در  طالب نما 
بامیان که اعضای آن دستار سیاه و ریش دراز داشتند، 
خبرساز شد. بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی 
از حضور این طالب نماها ابراز نگرانی کردند و گفتند 
که تالش های پیدا و پنهان آغاز شده است تا بامیان 
کثرت گرایی  به  آن  مردم  که  تکثرگرا  والیت  یک  از 
مذهبی و قومی باور دارند، به مرکز ترویج ایدیولوژی 
خاص تبدیل شود. در این مدت، حکومت محلی به 
جای حمایت از زنان و فعاالن مدنی به منظور برگزاری 
مالهایی  از  بامیان،  در  توریسم  رشد  و  جشنواره ها 
حمایت کرد که به دنبال مذهبی کردن و سیاه پوش 
نمودن زنان بودند. جریان های تندرو مذهبی که در 
سال های گذشته به حاشیه رفته بودند، حاال یک بار 
تشویق  و  حمایت  محلی  حکومت  سوی  از  دیگر 
می شوند و قرار است بامیان به جای مدارای فرهنگی 
و مذهبی به سوی افراطیت برود. این افراطیت زنان را 
هدف قرار داده است. اگر گروه های افراطی در بامیان 
حمایت شوند و فضا برای فعالیت آن ها باز نگه داشته 
شود، فاتحه مدنیت، کثرت گرایی، مدارای مذهبی و 

جامعه رنگارنگ در این والیت خوانده خواهد شد.

به صورت بسیار واضح، در میان 
تیم مذاکره کننده جمهوری اسالمی 
افغانستان، چند دسته گی سیاسی 

دیده می شود و مشخص شده است 
که نه در درون چتر کالنی به نام 
جمهوریت، اجماع سیاسی وجود 
دارد و نه هم در میان اعضای 

تیم مذاکره کننده صلح. این دو 
دسته گی ها در هفته های اخیر بیش 
از هر زمان دیگری به صورت واضح 
خودش را نشان داده است. شماری 
از اعضای تیم مذاکره کننده، وفادار 

به ارگ ریاست جمهوری، مشتاق 
تطبیق دستورالعمل های رییس 

جمهور، طرف دار بقای نظام سیاسی 
موجود و حاکمیت فعلی و شمار 

دیگری وفادار به سپیدار، مشتاق 
ِاعمال دستورهای رییس شورای 

عالی مصالحه و ایجاد حکومت 
موقت اند.
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صفحه وژیه تبلیغاتی روزانهم 8صبح

روزنامه ۸صبح برای توسعه کسب و کارتان صفحه ی ویژه تبلیغات ایجاد کرد. روزنامه ۸صبح به هدف کمک و حمایت از توسعه مشاغل و تجارت، تبلیغات شما را با هزینه کم تر و کیفیت بهتر نشر 
می کند. این روزنامه یک صفحه ی ویژه تبلیغاتی را به همین منظور راه اندازی کرده است. در این صفحه ی ویژه به تناسب استطاعت شما فضا وجود دارد. ما با داشتن تیراژ بلند در نسخه ی چاپی و 

مخاطبان حداکثری در پایگاه های مجازی مان آماده همکاری با مشاغل و کسب وکارهای مختلف هستیم تا تبلیغات شما را با مخاطبان خود به اشتراک بگذاریم.
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبیعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
 شماره تماس: 0781235040

تخفیف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني



به جواب سرمقاله روزنامه 8صبح 

روزنامه ها باید صادقانه و بی طرفانه قضاوت و با تعهد به 
آزادی بیان و با صداقت برای مردم اطالع رسانی کنند.  

به تاریخ 13 جدی 13۹۹ سرمقاله روزنامه ۸صبح تحت 
را درست  باید صالحیت هایش  عنوان »رییس جمهور 

اعمال کند« به نشر رسید.
نظام  بارزترین مصادیق  از  آزادی مطبوعات و رسانه ها 
مردم ساالر و یکی از اساسی ترین ارزش های دموکراسی، 
حقوق بشری و حق قانونی شهروندان به حساب می آید 
بیش تر  تقویت هرچه  و  به حفاظت  مکلف  و حکومت 
اسالمی  دولت جمهوری  بنابراین،  است.  آن  از  بهتر  و 
آزادی  رشد  و  تقویت  برای  دوام دار  طور  به  افغانستان 
کشور  مطبوعات  و  رسانه ها  و  است  کرده  تالش  بیان 
در  کلیدی  و  اساسی  ستون های  از  یکی  عنوان  به  را 

نهادینه شدن نظام مردم ساالر می پندارد.
اسالمی  جمهوری  دولت  رییس  غنی،  اشرف  محمد 
افغانستان در مدت ریاست جمهوری خویش بارها تأکید 
کرده و گفته که رسانه های افغانستان یکی از رکن های 
مهم نظام جمهوریت و مردم ساالر است. نقش رسانه های 
کشور را در امر مبارزه با فساد، نظارت از کارکرد حکومت 
و نهادینه شدن نظام مردم ساالر مهم دانسته و همیشه 
از  یکی  بیان  آزادی  و  رسانه ها  رشد  که  شده  یادآور 

افتخارات بسیار مهم مردم و حکومت افغانستان است.
بنابراین رسانه های محترم کشور نیز در ارایه معلومات 

و  صادقانه  باید  موضوعات  مورد  در  تحلیل های شان  و 
بی طرفانه عمل کنند و معلومات درست و دقیق را به 

خورد شهروندان محترم کشور بدهند.
ملت بزرگ و رسانه های کشور همه در جریان اند که 
مبارزه با پدیده مخرب و ویران گری به نام فساد، یکی 
از اولویت های کاری جدی حکومت جمهوری اسالمی 
افغانستان است که متأسفانه و بدون شک در طبقات 
خوشبختی  اما  دارد؛  وجود  حکومت  و  دولت  مختلف 
رییس  رهبری  به  افغانستان  حکومت  که  است  این 
جمهور غنی اراده جدی مبارزه با این پدیده ای که باعث 
از  و  شده  افغانستان  مردم  سرافکنده گی  و  شرم ساری 
طرف دیگر یکی از موانع جدی توسعه کشور است، دارد. 
است:  شده  نوشته  روزنامه ۸صبح  سرمقاله  ابتدای  در 
»تعیین وزرا به تأیید مجلس نماینده گان و سپس قبول 
جمهور  رییس  صالحیت های  از  آن ها  عزل  و  استعفا 
است.« این مورد را استناد به قانون اساسی نیز نموده 
است، »این صالحیت در بند یازدهم ماده شصت وچهارم 
شده  سپرده  جمهور  رییس  شخص  به  اساسی  قانون 

است.«
با استناد به همین متن سرمقاله و بر اساس حکم صریح 
فقره یازده ماده شصت وچهار قانون اساسی افغانستان، 
تعیین و عزل مقامات ارشد حکومتی از صالحیت های 

رییس جمهوری اسالمی افغانستان است.
این مورد را هیچ رسانه و روزنامه افغانستان نمی تواند 
ندارد؛  تبصره وجود  و  بگیرد و حتا جای بحث  نادیده 
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اما در بخشی از سرمقاله آمده است: »هم چنان در بند 
تأکید شده است  قانون  اول ماده شصت وششم همین 
که رییس جمهور در اعمال صالحیت هایش باید مصالح 
علیای مردم را رعایت کند.« که دقیقاً رییس جمهور در 
اساسی مکلف است مصالح  قانون  اساس  بر  امور  تمام 

علیای مردم و کشور افغانستان را رعایت کند.
در هر اداره و وزارتی که شناسایی شود که برای مردم 
وجود  سالم  مدیریت  و  نمی شود  ارایه  درست  خدمات 
ندارد و فساد وجود دارد، رییس جمهور مکلف است تا 

اقدام فوری را روی دست گیرد.
روزنامه  مخاطبان  اکثریت  ذهن  در  شاید  که  سوالی 
۸صبح و شهروندان کشور خلق شده، این است که چرا 
عزل یک مقام حکومتی که تحت رهبری وی در چنین 
با  مبارزه  در حال  مردم  که  بحرانی  و  شرایط حساس 
کرونا قرار دارند، فساد گسترده رخ داده و نزدیکانش نیز 
به فساد متهم است و روزنامه محترم ۸صبح می خواهد 

آن را وارونه جلوه دهد؟ و سلیقه ای تحلیل کرده است.
من از روزنامه محترم ۸صبح این مورد را سوال می کنم؛ 
مگر خواست تمام شهروندان کشور از حکومت و شخص 
رییس دولت جمهوری اسالمی افغانستان، مبارزه جدی 

و قاطع با پدیده فساد نیست؟
اگر خواست مردم افغانستان، رسانه های محترم کشور 
و حامیان بین المللی دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
مبارزه جدی با فساد و فسادپیشه گان است، پس چرا 
چنین موضوعات را طوری انعکاس می دهند که برکناری 

جناب عثمانی سلیقه ای و فراقانونی است؟
با در  و  عادالنه  را  باید قضاوت شان  روزنامه های کشور 
نظرداشت منافع ملی و علیای کشور و مردم افغانستان 
و حقیقت که واقع شده ارایه کنند تا در کنار حکومت 
مثل همیشه نقش اساسی را در امر مبارزه بافساد بازی 

نمایند.
میان شهروندان  ارتباطی  رسانه های محترم کشور پل 
و  خواست ها  که  کنند  تالش  و  حکومت اند  و  کشور 

توقعات مردم را انعکاس دهند که خواست همه مردم 
افغانستان مبارزه جدی با فساد و شبکه های فسادپیشه 

است.
در بخشی از سرمقاله نوشته شده است: »...مطابق بند 
رییس جمهور  اساسی،  قانون  ماده شصت وششم  سوم 
سمتی،  لسانی،  ملحوظات  به  خود  مقام  از  ندارد  حق 
قومی، مذهبی و حزبی استفاده کند.« سوال دیگر این 
با شخصی که  قاطع و جدی  برخورد  با  است که چرا 
تحت رهبری وی فساد صورت می گیرد، روزنامه محترم 
قومی،  لسانی، سمتی،  ملحوظات  با  را  موضوع  ۸صبح 

مذهبی و حزبی ربط می دهد؟
۸صبح  روزنامه  خصوص  به  و  افغانستان  روزنامه های 
موضوعات را نباید طوری انعکاس دهند و تحلیل کنند 
که مسایل قومی، مذهبی و زبانی پناه گاه محکم برای 
مقامات ناکام و فساد پیشه گردد. به خاطر داشته باشیم 
که منافع شخصی هیچ شخص و مقام حکومتی از منافع 
شهروندان کشور مهم و هیچ فرد فراتر از قوانین نافذ 

کشور نیست.
برای روزنامه ۸صبح پیشنهاد می کنم که در امر مبارزه 
با فساد یک نظرسنجی عمومی از شهروندان کشور انجام 
افغانستان  بزرگ  تا دیده شود که خواست مردم  دهد 
نادیده گرفتن  چیست؟  جمهور  رییس  و  حکومت  از 
موضوعات فساد و فسادپیشه گان و یا برخورد جدی و 
قاطع با پدیده فساد و افرادی که در فساد دست دارند 
و زیر نظرشان فساد رشد می کند، یک دست در فساد 
است و هم کاری با فسادپیشه گان را به نمایش می گذارد. 
حکومت جمهوری اسالمی افغانستان به رهبری رییس 
جمهور غنی همیشه و در تمام بیانیه های خویش برای 
شهروندان کشور اطمینان داده است که در امر مبارزه 
با فساد به طور جدی و قاطع برخورد می کند و تعهد 
باعث  و  کشور  توسعه  مانع  که  را  فساد  پدیده  دارد 
سرافکنده گی و شرم ساری مردم افغانستان شده است، 

ریشه کن کند.

سید احسان الدین طاهری، رییس مطبوعات ریاست جمهوری

نقض حقوق بشری مهاجران افغانستان در کشورهای 
آن  به  باید  که  است  جدی  بسیار  موارد  از  میزبان، 
توجه صورت گیرد. سال ها است که هزاران هم وطن 
مهاجر ما در کشورهای دور و نزدیک مورد آزار، اذیت، 
توهین و تحقیر قرار می گیرند و در بسیاری از این 
می شود.  نقض  اساسی شان  و  انسانی  حقوق  موارد 
فهرست  صدر  در  یونان  و  ترکیه  پاکستان،  ایران، 
بشری  حقوق  بدبختانه  که  دارند  قرار  کشورهای 
تجاوز  می شود.  نقض  آن ها  در  بیش تر  ما  مهاجران 
در جمهوری  مهاجر  کودکان  قتل  و سپس  جنسی 
اسالمی ایران و یا رویدادهای خشن تر از این پرونده 
در ممالک دیگر که هیچ گاه رسانه ای نشد و پوشیده 

باقی ماند، فراموش مان نخواهد شد. 
رسانه های  در  که  تصویری  نوار  در  تازه گی،  به 
اجتماعی نشر شد، یک مأمور نظامی ایران یک زن 
مهاجر شهروند افغانستان را با سیلی می زند. آن گونه 
که کاربران شبکه های اجتماعی نگاشته اند، این زن 
نظامی  پایگاه   به  فرزندش  کارهای  پی گیری  برای 
همین  به  بود.  کرده  مراجعه  تهران  در  عسکر آباد 
ترتیب، در تاریخ 15 دسامبر 2020، یک دختر سه 
ساله مهاجر افغان در کمپ کاراتپه در جزیره لسبوس 
یونان مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و داکتران محل 
از  دیگر  اما  کرده اند؛  تأیید  را  عمل  این  انجام  نیز 
افغانستان هم  پرونده خبری نشد و در  این  تعقیب 
واکنشی  رخداد  آن  به  مسوول  مرجع  و  مقام  هیچ 
دست کم  مهاجر  خانواده  هزاران  اساساً،  نداد.  نشان 
در 1۹ سال اخیر که افغانستان صاحب نظام سیاسی 
با حمایت گسترده جامعه جهانی شد، در کشورهای 
همسایه، منطقه و فراتر از آن در سطح جهان قربانی 
اعمال و رفتار خالف موازین انسانی و اصول حقوق 
بشری شدند. با آن که نقض حقوق بشری مهاجران، 
سیاست های رسمی هیچ کشور را شکل نمی دهد، اما 
در عمل کم تر رویدادی را شاهد هستیم که مرتکبین 

اعمال ضد حقوق بشری مجازات شده باشند. 
افغانستان  مهاجران  حقوق  اروپایی،  کشورهای  در 
بیش تر از سوی کسانی نقض می شوند که مسوولیت 
رسمی در نهادهای دولتی ندارند؛ اما در کشورهای 
مانند ایران و پاکستان بیش ترین شکایت مهاجران از 
مأموران امنیتی و متصدی های نهادهای دولتی است 
بنابراین،  دارند.  را  عامه  ارایه خدمات  که مسوولیت 
حمایت و صیانت از ارزش های حقوق بشری مهاجران 
باید  که  است  بیش تری  کارهای  مستلزم  افغانستان 
انجام شود. وزارت امور مهاجرین در سال های گذشته 
اما  است؛  ایجاد کرده  را  زیادی  قانونی  سازوکارهای 
مهاجران  بشری  حقوق  موارد  نقض  کاهش  برای 
کنیم.  پیدا  دست  مطلوب  نتایج  به  عمل  در  باید 
داد  نشان  حکومت داری  دهه  دو  به  نزدیک  تجارب 
که تنها تدوین و تصویب قوانین، مقرره ها و راهبردها 

سوی وزارت امور مهاجرین نشان می دهد که رهبری 
جدید این وزارت در چند ماه پسین توجه، حمایت و 
صیانت از حقوق بشری مهاجران را در صدر آجندای 
مالقات و دیدارهای خود با مقام های خارجی از جمله 
دفاتر مربوط به سازمان ملل متحد قرار داده است. برای 
این که موارد نقض حقوق بشری مهاجران افغانستان 
در بیرون شناسایی و به آن رسیده گی صورت گیرد، 
باید رایزن های مهاجرین در نماینده گی های سیاسی 
افغانستان از وضعیت منفعل موجود بیرون آیند و در 
عمل به حمایت حقوق انسانی و اساسی شهروندان 
مهاجر خود بپردازند. افغانستان در حال حاضر  پس از 
سوریه دومین کشوری است که در جهان بیش ترین 

رقم مهاجر را دارد. 
زمانی  مهاجران  حقوق  از  صیانت  و  حمایت  اساساً 
از  ما  رایزن های مهاجرین  صورت خواهد گرفت که 
خود تحرک و پویایی نشان دهند، موارد نقض حقوق 
بشری را شناسایی و از مجاری قانونی به ثبت شکایات 
بپردازند و از تعقیب آن تا تحقق عدالت دست بردار 
نشوند. دفاع از حقوق مهاجران می تواند حس مالکیت 
نسبت به افغانستان را در بین جامعه  مهاجر کشور 
سهم گیری  برای  را  عودت  روند  و  بخشد  تقویت 
مهاجر  دهد.  سرعت  کشور  نوسازی  و  بازسازی  در 
و  فکر کند  فراموش شده  را  نباید خویش  افغانستان 
هیچ توقع و امیدی از دولت متبوع خود نداشته باشد. 
در سال های گذشته، ده ها مورد رویداد نقض حقوق 
بشری مهاجران افغانستان در کشورهای خارجی، به 
خصوص در ایران، پاکستان، ترکیه و یونان همه گانی 
شد؛ اما دولت افغانستان تنها با صدور اعالمیه ها اکتفا 
کرد و در عمل وارد اقدام نشد. عدم تمایل حکومت، به 
خصوص مراجع مسوول و ذی ربط پیامدهای ناگواری 
منجر  حکومت  بی توجهی  است.  داشته  قبال  در  را 
نقض  پرونده های  میزبان  دولت های  که  است  شده 
نگیرند  جدی  را  افغانستان  مهاجران  بشری  حقوق 
همان گونه  نشود.  رسیده گی  آنان  شکایت های  به  و 
افغانستان  نماینده گی های سیاسی  است  که سال ها 
نشان  خود  از  پویایی  و  حرکت  بیرونی،  ممالک  در 
نداده و در نماینده گی شان از افغانستان  دست آوردی 
شایسته نداشته اند؛ رایزن های امور مهاجرین ما نیز 
تنها معاش و امتیاز دریافت کرده و به دور از سایه 
جنگ و خشونت در کشورهای خارجی زنده گی مرفه 

اختیار نموده اند. 
ایجاد تغییر و تحول در زنده گی مهاجران افغانستان 

و  باید وزارت مهاجرین  و  نیازمند کار بیش تر است 
خود  رایزان های  استخدام  روند  عودت کننده گان، 
کارکرد ها  و  دهد  قرار  اساسی  بازنگری  مورد  را 
سفارت خانه های  در  مأمورانش  ودست آوردهای 
سایر  انجام  کنار  در  بگیرد.  بررسی  به  را  افغانستان 
مأموریت  می شود،  سپرده  رایزن ها  به  که  وظایف 
با  زنده گی  زمینه  فراهم سازی  اساسی شان  و  بزرگ 
عزت و حمایت و صیانت از حقوق اساسی آن ها در 
کشورهای میزبان است. رایزن  خادم مهاجران است 
دیپلماتیک  امتیاز  و  کاذب  غرور  کسب  با  نباید  و 
فرصت خدمت گذاری را به معیشت مرفه تبدیل کند. 
منصفانه نیست که همه رایزن های خود را ناکاره و 
و  سیاسی  استخدام های  اما  بخوانیم؛  مدیریت  فاقد 
سلیقه ای را هم نمی توان نادیده گرفت که قطعاً در 
همان گونه  می کند.  ایفا  برجسته  نقش  ناکاره گی ها 
و  سیاسی  افغانستان  دیپلمات های  استخدام  در  که 
سلیقه ای عمل شده/می شود، در پروسه استخدام و 
اعزام رایزان ها نیز این متغیر دست باال و بلندی دارد. 
از  استخدام های سیاسی و سلیقه ای هرگز توقع کار و 
انجام صادقانه وظایف را نداشته باشید؛ زیرا مأمورانی 
و  دیپلماتیک  بست های  در  »فراشوتی«  به طور  که 
غیردیپلماتیک مقرر می شوند، بیش تر خود را مسوول 
و پاسخ گو در برابر افراد، احزاب و گروهایی می دانند 

که آنان را معرفی کرده اند. 
برای رهایی از شر این فساد، فرآیند استخدام ها باید 
شفاف، آزاد و علنی شود تا استعداد، لیاقت و تخصص 
افراد مالک گزینش شان باشد، نه وابسته گی آنان به 
مهاجرین  وزارت  جدید  رهبری  عزم  آن که  با  افراد. 
در  واقعی  اصالحات  ایجاد  برای  عودت کننده گان  و 
ساختار تشکیالتی این وزارت امیدواری هایی را خلق 
اما تشدید هم کاری رهبری حکومت و  است،  کرده 
نهادهایی که با این وزارت روابط کاری دارند، می تواند 
در تطبیق برنامه های اصالحی این وزارت موثر واقع 
شود.  قطعاً در غیاب ایجاد اصالحات واقعی و به دور 
و  مهاجرین  امور  وزارت  سلیقه ای،  سیاست های  از 
عودت کننده گان به تحقق برنامه های که دارد دست 
نمی یابد و مانند نزدیک به دو دهه اخیر در حاشیه 
باقی خواهد ماند. طوری که امروزه خدمت  رسانی این 
وزارت تنها منحصر به قشر مهاجر افغانستان نیست و 
افزون بر مهاجران و عودت کننده گان، بی جاشده گان 
داخلی و اقشار متضرر و آسیب پذیر جامعه را نیز تحت 
پوشش قرار می دهد، باید خود را از انزوا بیرون بکشد.

نمی تواند به موارد این چنینی رسیده گی نماید و باید 
تالش جدی و پی گیر صورت گیرد تا توافق نامه های 
از  حمایت  در  چندجانبه  و  سه جانبه  دوجانبه، 
مهاجران در عمل به تطبیق گرفته شود و از نقض 
و  مهاجرت  به  پیوند  در  بین المللی  کنوانسیون های 

حقوق بشری مهاجران جلوگیری صورت گیرد.
و  مهاجرین  امور  وزیر  اخالقی،  نورالرحمن 
عودت کننده گان هنگام ارایه برنامه های کاری اش به 
نماینده گان مردم در مجلس نماینده گان، بر تمرکز 
به موارد نقض حقوق بشری  جدی روی رسیده گی 
تالش های  از  زمینه  این  در  و  کرد  تأکید  مهاجران 
دفاتر  خارجه،  امور  وزارت  با  هماهنگی  در  جدید 
مربوط به سازمان ملل و کشورهای میزبان خبر داده 
بود که امیدواریم تطبیق این برنامه ها بتواند زمینه 
در  مهاجران  برای  را  مرفه  و  آرام  عزت،  با  زنده گی 
مورد،  تازه ترین  در  کند.  فراهم  میزبان  کشورهای 
مهم  این  به  و عودت کننده گان  مهاجرین  امور  وزیر 
حقوق  از  حمایت  به  متعهد  را  خود  و  نموده  توجه 
بشری مهاجران افغانستان دانسته است. آقای اخالقی 
در مالقاتی که به تازه گی با فیلیپو گراندی، کمیسار 
عالی سازمان ملل در امور پناهنده گان داشته، روی 
ایجاد کارشیوه و راه کارهای صحبت نموده است که 
با تدوین و تطبیق آن بتوانند از جان، مال، عزت و 
حقوق انسانی مهاجران افغانستان در کشورهای خارج  
صیانت و حمایت صورت گیرد. اطالعات ارایه شده از 

افزایش نقض حقوق بشری مهاجران؛ 
رایزن های مهاجرین چه 

می کنند؟
فخرالدین قاری زاده

مشاور پیشین وزارت خارجه

نقض حقوق بشری مهاجران 
افغانستان در کشورهای 

میزبان، از موارد بسیار جدی 
است که باید به آن توجه 

صورت گیرد. سال ها است که 
هزاران هم وطن مهاجر ما در 

کشورهای دور و نزدیک مورد 
آزار، اذیت، توهین و تحقیر 
قرار می گیرند و در بسیاری 
از این موارد حقوق انسانی 

و اساسی شان نقض می شود. 
ایران، پاکستان، ترکیه و یونان 

در صدر فهرست کشورهای 
قرار دارند که بدبختانه حقوق 
بشری مهاجران ما بیش تر در 

آن ها نقض می شود. 

یادداشت: روزنامه 8صبح در  13 جدی 1399 سرمقاله اش را تحت عنوان »رییس جمهور باید 
صالحیت هایش را درست اعمال کند« نشر کرد. این سرمقاله با مالحظاتی از سوی ارگ ریاست 

جمهوری روبه رو شده است. سید احسان الدین طاهری، رییس مطبوعات ریاست جمهوری در جواب 
این سرمقاله، مطلب زیر را فرستاده است که اینک بدون کم و کاست به نشر سپرده ایم.



نیز پس از طی مراحل قانونی از گمرک کابل بیرون 
کرده  است. به گفته آقای پکتیاوال، فایز می خواست 
است، 25  زرهی  وی  موتر  این که  گزارش  ارایه  با 

هزار دالر اخاذی کند.
سید حسن  سوی  از  که  دیگر  مکتوب  یک  در 
داخلی  تفتیش  عمومی  ریاست  عنوانی  پکتیاوال 
وزارت مالیه نوشته شده، چنین آمده  است: »واسطه 
نقلیه لندکروزر ملکیت این جانب که در نامه قبلی 
تمام خصوصیات آن ذکر گردیده، نوعیت آن زرهی 
که  قراری  اما  می باشد.  ساده  و  عادی  بلکه  نه، 
مالحظه می گردد، هیات توظیف شده در گمرک 
یافته،  تحریر  مکتوب  عقب  که  گزارشی  در  کابل 
نوعیت آن را زرهی نگاشته اند که این نظر هیات 
اشتباه بوده ]است[ واسطه متذکره ساده است. با آن  
هم جهت تثبیت نوعیت آن می توانیم تمام اسناد 
مربوط به آن را به دسترس شما قرار داده تا مورد 

ذیل صحبت قرار گیرد.«
به  اما  مالیه،  وزارت  نشرات  آمر  معرفتی،  فردین 
خاطر  به  لندکروزر  »موتر  گفت:  ۸صبح  روزنامه 
تثبیت و محصول به وزارت مالیه آورده شده  بود؛ 
این که چگونه دوباره از محوطه گمرک خارج شده 
 است، موضوع اکنون تحت پی گرد ریاست عمومی 
ارگان های عدلی و قضایی  تفتیش وزارت مالیه و 
قرار دارد. زمانی  که نتایج تحقیقات تکمیل گردید، 
ما آن را با شما شریک خواهیم ساخت.« او افزود که 
وظیفه آقای فایز از سوی ارگان های عدلی و قضایی 
به حالت تعلیق درآمده و دلیل آن نیز به شخص 
آقای  فایز مشخص شده است. پیش تر  عبدالدیان 
فایز از ارایه دلیل برای تعلیق وظیفه اش خودداری 

کرده بود.
نماینده گان  مجلس  اعضای  حال،  همین  در 
نیازمند  گمرکات  در  فساد  کاهش  که  می گویند 
مجلس  عضو  نورزاد،  گل احمد  است.  قوی  مبارزه 
نماینده گان، گفت: »در گمرکات بدون شک فساد 
وجود دارد. نهاد هایی که در راستای مبارزه با فساد 
کار می کنند، دست آوردشان صفر بوده. پدیده شوم 
فساد جایگاه افغانستان را زیر سوال برده  است، نیاز 
به یک مبارزه قوی دارد. اگر 25 هزار دالر از این 
طریق  از  باید  است،  شده   خواسته  مجلس  عضو 
افغانستان به گونه رسمی موضوع را حل  پارلمان 
پارلمان  به  موضوع  این  که  در صورتی  می کردند. 
افغانستان ارایه نشده، حتماً ریگ در کفش این عضو 

مجلس  نماینده گان بوده  است.«
در  می گوید  حقوقی،  مسایل  آگاه  فرزه یی،  وحید 
مساله  این  باشد،  تهدید شده   که شخص  صورتی 
مطابق حکم کود جزای افغانستان قابل پی گیری از 
سوی ارگان های عدلی و قضایی است. با آن که جرم 
اخاذی در کود جزای افغانستان تعریف نشده، اما از 
ماده ۴۴5 این قانون چنین مفهوم گرفته می شود 
که این جرم به معنای درخواست یا اخذ مال، پول 
افراد  توسط  اشخاص  از  قانون  برخالف  منفعت  یا 
از  استفاده  با  عامه  خدمات  کارمندان  یا  نظامی 

صالحیت وظیفه ای است.
گفتنی است که پیش از این نیز بحث ها در گمرکات 
جنجالی شده بود و در مواردی پای اعضای مجلس 
یک  در  پیش تر  است.  بوده  میان  در  نماینده گان 
گزارش تحقیقی روزنامه ۸صبح زیر عنوان »پشت 
پرده تعیینات در گمرکات، نصف ماموران  با زور 
۴7 نماینده  مجلس تعیین شده اند« آمده  بود که از 
بهار سال 13۹۹ تا اخیر سرطان همین سال، افراد 
در بست های سوم، چهارم، پنجم و ششم ریاست 
ترتیب  بدین  یافته اند.  تقرر  مالیه  وزارت  گمرکات 
اعضای مجلس با تعیین آشنایان و بسته گان شان در 
این بست ها، زمینه را فراهم کرده اند تا کاالهای شان 

بدون پرداخت گمرکی وارد کشور شود.

مجتبی بیگزاد

رییس  فایز،  عبدالدیان 
که  بلخ  گمرک  پیشین 
گونه  به  حاضر  حال  در 
کابل  گمرک  در  خدمتی 
کرده  تالش  می کند،  فعالیت 
است تا از طریق یک گزارش 
پول  دالر  هزار   25 مجلس  عضو  یک  از  وارونه، 
مربوط  لندکروزر  نوع  عادی  موتر  یک  او  بگیرد. 
در  پکتیا  مردم  نماینده  پکتیاوال،  سیدحسن  به 
مجلس نماینده گان را زیر نام »موتر زرهی« گزارش 
نوع  زرهی  موترهای  گمرک  محصول  است.  داده 
»لندکروزر« مدل 2013 حدود 25 هزار دالر است. 
آقای فایز اما می گوید که این عضو مجلس موترش 
را به زور از گمرگ بیرون کرده است. نوارهای نشر 
این عضو مجلس  از آن است که  نیز حاکی  شده 
کابل،  گمرک  رییس  کردن  متهم  با  نماینده گان 
وی را به لت وکوب تهدید می کند. آقای پکتیاوال 
ادامه  در  هرچند  می خواند.  تقلبی  را  نوار  این  اما 
این جنجال ها، وظیفه رییس گمرک کابل به حالت 
تعلیق درآمده، اما آقای فایز و وزارت مالیه در مورد 

دالیل این تعلیق ابراز نظر نمی کنند.

لندکروزر  موتر  بررسی  از  پس  ۸صبح  یافته های 
مجلس  عضو  پکتیاوال،  سیدحسن  به  مربوط 
موتر  این  نوعیت  که  می دهد  نشان  نماینده گان، 
عادی است. در بخشی از مشخصات ذکر شده در 
این موتر، وزن آن بیش تر از یک ونیم تن درج شده 
است، در حالی  که یک موتر زرهی از سه تا هفت تن 
وزن دارد. حدود دو ماه پیش، سیدالیاس، دستیار 
سیدحسن پکتیاوال، برای دریافت پلیت موتر نوع 
»لندکروزر مدل 2013« که به شماره 2۴۴ ثبت 
این  مراحل  به منظور طی  و  اجرایوی شده  واحد 
موتر در بیست وششم میزان به اداره گمرک کابل 

خواسته شده است. 
گمرک  اجرایی  هیات  عضو  که  فایز  عبدالدیان 
رییس  عنوانی  مکتوبی  ضمن  است،  نیز  کابل 
گمرکات گفته که پس از معاینه تخنیکی، نوع موتر 
»لندکروزر زرهی« است. در این مکتوب آمده است: 
»به اساس فورم نمبر 2۴۴ واحد اجراییه عراده جات 
فاقد اسناد ثبت نموده  بود که به تاریخ ۹۹/۸/2۶ 
غرض  واسطه  تا  داده  شده  تماس  معمول  طبق 
گمرک  به  گمرکی  مراحل  طی  تخنیکی  معاینه 
گمرک  داخل  متذکره  عراده  نمایند.  حاضر  کابل 
شده بعد از معاینه تخنیکی تثبیت گردید که زرهی 
بوده  است. اکنون مالک آن خواهان خروج واسطه 

خویش بدون محصول گمرکی می باشد.«
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25 هزار دالر گزارش دادند که موتر عادی نه، بلکه 
زرهی می باشد. پس از طی مراحل قانونی، دوباره 
موتر را از اداره گمرک کابل خارج کردیم. من اعاده 

حیثیت می کنم.«
عبدالدیان فایز، رییس پیشین گمرک بلخ خدمتی 
تایید  روزنامه ۸صبح  با  مصاحبه  در  اما  کابل،  در 
می کند که از سوی این عضو مجلس نماینده گان 
درآمده  تعلیق  به حالت  وظیفه اش  و  تهدید شده 
نکرد  واضح  را  وظیفه اش  تعلیق  دلیل  او   است. 
کند.  صحبت  بیش تر  مورد  این  در  نخواست  و 
نشان  رسیده ،  ۸صبح  روزنامه  به  که  سند هایی 
می دهد که آقای فایز در مورد تهدید شدن از سوی 
سیدحسن پکتیاوال به دلیل ندادن اجازه خروج به 
موتر آقای پکتیاوال از اداره گمرک کابل، صحبت 

کرده  است. 
در نوار منسوب به پکتیاوال، از زبان او گفته می شود 
که موترش به گمرک آمده و پس از تکمیل شدن 
اسنادش از گمرک، به امر »رییس صاحب« خارج 
شده است. او اعتراض می کند که چرا »دو مامور 
بی چاره و غریب« به سارنوالی معرفی می شوند. فایز 
اما تصریح می کند که روزانه ده ها نفر به سارنوالی 
آن ها یک مشکل  از  هر یک  که  معرفی می شوند 
دارند. پکتیاوال اما می گوید که موتر دولتی است 
را  جمهور  رییس  فرمان  و  داخله  وزارت  پلیت  و 
اشاره می کند که  موتری  به  فایز سپس  دارد.  نیز 
به گفته او »به زور از گمرک کشیده شده« است. 
پکتیاوال اما در مقابل می گوید که هیچ فردی موتر 
را به زور از گمرک نکشیده، بلکه طی مراحل کرده 

است. 
او در این نوار می گوید: »ما مردمی نیستم که به 
زور موتر را از گمرک بکشیم. شما هر مشکل دارید، 
می توانید برای ما مکتوب )بسازید( یا به سارنوالی 
معرفی کنید. اگر این مامورین را به سارنوالی معرفی 
و  نمی گذارمت  گمرک  در  هم  دقیقه   15 کردی، 
خودم شخصاً فردا در گمرک میایم و لتت می کنم.« 
سیدحسن  افراد  که  می گوید  نوار  این  در  فایز 
پکتیاوال موتر را به زور از گمرک کشیده اند و باید 
آن را دوباره بیاورند. پکتیاوال اما تصریح می کند: 
»پدرت هم پس آورده نمی تواند. فردا مه میایم و 
در گمرک شکم لگدت می کنم و در پشت موتر کش 

می کنمت.«
آقای پکتیاوال اما می گوید که هیچ تماس تلفنی 
بین او و آقای فایز برقرار نشده  است. او افزود که در 
آن روزها در خارج از کشور به سر می برد و موتر را 

سید حسن پکتیاوال، عضو مجلس نماینده گان، اما 
در مکتوبی عنوانی ریاست عمومی گمرکات چنین 
نوشته  است: »نمبر پلیت طبق فرمان رییس  جمهور 
وزارت  طریق  از  نماینده گان  مجلس  وکالی  برای 
گردیده  راجستر  و  ثبت  اعطا،  داخله  امور  محترم 
و قابل محصول نمی باشد. این جانب که در خارج 
طی  جهت  سهواً  مذکور  واسطه  و  بودم  کشور  از 
مراحل گمرکی برده  شده، اما واسطه مذکور ثبت و 
دارای کارت توسط وزارت امور داخله توزیع گردیده 
دارا می باشد که ضم هذا بوده و واسطه مذکور در 
محوطه گمرک کابل متوقف بوده و اجازه خروج آن 
را نمی دهد. بنابراین از مقام محترم ریاست عمومی 
گمرکات احتراماً تقاضا می گردد تا امر خروجی آن 
ممنون  فرموده  اعطا  مروبوطه  مسووالن  باالی  را 

سازید.«

آقای پکتیاوال در مصاحبه با روزنامه ۸صبح گفت 
که عبدالدیان فایز، رییس گمرک بلخ خدمتی در 
زرهی  را  وی  موتر  عمدی  گونه  به  کابل،  گمرک 
 25 او  از  تا  است  داشته  نظر  در  و  داده  گزارش 
هزار دالر »اخاذی« کند. او افزود: »ما با این موتر 
سفر  پکتیا  به  نمی باشد،  زرهی  که  لندکروزر  نوع 
می کردیم. همکارهای امنیتی ما گفتند که مسیر راه 
پر خطر است و با پلیت ولسی جرگه عبور از راه های 
نا امن خطر ما را تهدید می کند. برای دریافت پلیت، 
از  پس  فرستادند.  قانونی  مراحل  طی  به  را  موتر 
آن که این موتر به اداره گمرک کابل فرستاده شد، 
اخاذی  برای  تخنیکی شان  تیم  با  فایز  عبدالدیان 

ثبت موتر عادی زیر نام زرهی؛

تالش گمرک کابل برای اخاذی از یک عضو مجلس
یافته های 8صبح پس از بررسی موتر لندکروزر مربوط به سیدحسن پکتیاوال، عضو مجلس نماینده گان، نشان می دهد که نوعیت این موتر عادی است. در بخشی 
از مشخصات ذکر شده در این موتر، وزن آن بیش تر از یک ونیم تن درج شده است، در حالی  که یک موتر زرهی از سه تا هفت تن وزن دارد. حدود دو ماه پیش، 

سیدالیاس، دستیار سیدحسن پکتیاوال، برای دریافت پلیت موتر نوع »لندکروزر مدل 2013« که به شماره 244 ثبت واحد اجرایوی شده و به منظور طی 
مراحل این موتر در بیست وششم میزان به اداره گمرک کابل خواسته شده است. 



در خاورمیانه، ناامنی و بی ثباتی سیاسی به سبب تظاهرات دموکراسی خواهانه و شورش های براندازانه، چشم انداز 
دموکراتیزاسیون را به خطر انداخته است. شورش های خیابانی نه به دولت های دموکراتیک کارآمد، بلکه به قدرت گیری نیروهای 
نظامی، مقامات رژیم سابقه و اسالم گرایان مستبد منجر شده است. واقعیت تراژیک این است که نیروهای تحول خواه از یک طرف 

به خاطر موجودیت نهادهای فاسد و ناکارآمد دولتی توان اعمال اصالحات بنیادین را ندارند و از جانب دیگر از نیروهای سیاسی 
سازمان یافته نیز برخوردار نیستند تا پس از کسب قدرت برنامه های اصالحی را اجرا کنند.
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افسون خودکامه گی 
ظهور  می تواند  دموکراتیک  ناکارآمد  نظام های  پیامد 
پوپولیسم و اقتدارگرایی باشد. هیچ نظام دموکراتیکی 
در برابر آفت جریان های اقتدارگرا و عوام فریب مصون 
لیبرال  قدرت مند  دموکراسی های  چنان چه  نیست. 
توسط  اروپا  و  ایاالت متحده  و سوسیال دموکرات در 
احزاب اقتدارگرا و ضد لیبرال به چالش کشیده و احزاب 
فرعی نژادپرست و متعصب مذهبی در پارلمان های شان 
از یک سو  نظام ها  این  نفوذ شده اند.  و  صاحب کرسی 
در فرآیند جهانی شدن و اتوماسیون تولید با بی کاری 
و بی عدالتی بی سابقه مواجهه اند و از جانب دیگر دولت 
به واسطه غلبه ایدیولوژی نولیبرالیسم قادر نیست که 
از طریق برنامه های اجتماعی به کمک طبقه کارگر و 
متوسط بشتابد. چون این فاصله طبقاتی بدون افزایش 
مالیات و آموزش مجدد نیروی کار برای مشاغل جدید 
امکان پذیر نیست و دولت ها باید احیای کرامت کارگران 
بی کار را نه صرفاً از طریق حقوق و امتیازات ماهیانه، 
و  دست مزدها  تعیین  جدید،  شغلی  فرصت های  بلکه 

حقوق آبرومند در دستور کارشان قرار بدهند.
سبب  به  سیاسی  بی ثباتی  و  ناامنی  خاورمیانه،  در 
براندازانه،  شورش های  و  دموکراسی خواهانه  تظاهرات 
است.  انداخته  به خطر  را  دموکراتیزاسیون  چشم انداز 
دموکراتیک  دولت های  به  نه  خیابانی  شورش های 
کارآمد، بلکه به قدرت گیری نیروهای نظامی، مقامات 
است.  شده  منجر  مستبد  اسالم گرایان  و  سابقه  رژیم 
از  تحول خواه  نیروهای  که  است  این  تراژیک  واقعیت 
یک طرف به خاطر موجودیت نهادهای فاسد و ناکارآمد 
دولتی توان اعمال اصالحات بنیادین را ندارند و از جانب 
برخوردار  نیز  سازمان یافته  سیاسی  نیروهای  از  دیگر 
نیستند تا پس از کسب قدرت برنامه های اصالحی را 

اجرا کنند.
به گونه ای است که مردم  امنیتی  و  وضعیت سیاسی 
چه در کشورهای منطقه و چه در افغانستان امنیت را 
بر هر چیزی، از جمله انتخابات ترجیح می دهند. چون 
همان طوری که در مورد کشورهای بحران زده در منطقه 
می بینیم، دموکراسی در عمل به هرج و مرج و مصونیت 
سیاست مداران فاسد منتهی شده است، نهادها و قوانین 
محافظت  شهروندان  آزادی های  و  حقوق  امنیت،  از 
نمی توانند که در اثر آن حسرت زمام داران خودکامه و 
حمایت از پوپولیست های اقتدارگرا در جامعه به واقعیت 
و  روسی  الگوهای  آن،  از  بدتر  است.  بدل شده  عینی 
چینی حاکمیت اقتدارگرا به خاطر تجربه ناامیدکننده 
توجهی  قابل  محبوبیت  ضعیف،  منتخب  دولت های 
کسب کرده اند. در خاورمیانه که تظاهرات وسیع جوانان 
دیکتاتور  مقتدر  رهبران  سرنگونی  به  دموکراسی خواه 
منجر شد، امید و شور روزهای طالیی بهار عربی جای 
خود را به هراس از بروز جنگ داخلی و روی کار آمدن 
اسالم گرایان تمامیت خواه داد و قسمت قابل توجهی از 
معترضان پیشین حاضر شدند که به نظامیانی اتکا کنند 
این  به  بودند.  از رژیم سرکوب  که در گذشته بخشی 
ترتیب، خیابان های خاورمیانه برای مدتی از اعتراضات 
نشئه  که  زمانی  تا  مستبد،  و  فاسد  حاکمیت های  به 
تریاک »آسایش در پناه رهبران و نظامیان قدرت مند« 

از سر مردم بپرد، خالی خواهد بود.
به  دارد،  توصیفی  ماهیت  که  فوق الذکر  گفته  البته 
هیچ وجه موید برتری نظام استبدادی بر نظام جمهوری 
نیست، چون حاکمیت های مستبد به شمول طالبان، 
به خاطر عدم نظارت نهادینه دموکراتیک، نبود نهادها 
و  فاسد  عمیقاً  حساب گیر،  و  مهارکننده  مناسبات  و 
بی کفایت اند که تنها با اعمال خشونت حس امنیت را در 
کوتاه مدت به شهروندان داده می توانند. در این جا مسأله 
اصلی بحران مشروعیت سیاسی و مدیریتی دولت مردان 
است که وقتی به وظایف اساسی خود - ارایه خدمات، 
تأمین امنیت و حقوق مردم عمل نمی کنند، شکل نظام 
می شود.  تبدیل  دومی  مسأله  به  مردم  برای  سیاسی 
وقتی لهیب جنگ و بی عدالتی جان و مال انسان های 
زیادی را گرفته است و وقوع آینده پرآشوب و فاجعه، 
ترس و ناامنی را بر مردم مستولی نموده است، نطق های 
غرا و پرهلهله در رثای جمهوریت، چون کلمات سرد و 

بی روح به گوش مردم بی باور می نشیند.
متقاعد  را  مردم  اقتصادی،  و  سیاسی  نخبه گان  فساد 
مانند  دموکراتیک  نهادهای  و  اصول  که  است  کرده 
پارلمان و تفکیک قوا به اندازه نظام های اقتدارگرا موثر 
نیستند. شهروندان پیش از آن که به سخنان فیلسوفان 

هر  در  خاطر  همین  به  که  است  داشته  کمونیست  و 
انتخاباتی تاکنون نیروهای اخوانی و سلفی دست باال 

را دارند.
نیروهای واپس گرا با سازوکارهای شبه قانونی در قوانین 
و مناسبات دولت تغییر به وجود آورد ه اند و با تبلیغات 
از  بهره گیری  و  خیالی  دشمن های  خلق  با  گسترده، 
گسست های قومی و مذهبی، مردم را متقاعد می کنند 
که حکومت باید با اقتدار تمام کشور را از شر نیروهای 
چنان چه  کند.  خالص  فاسد  اقتصادی  و  سیاسی 
پوپولیست های اقتدارگرا در اروپای شرقی و خاورمیانه 
در این کار موفق بوده اند. افغانستان به مراتب نسبت به 

این کشورها آسیب پذیرتر است.
لفظ  روی  محض  تکیه  فوق،  گفته های  به  توجه  با 
جمهوریت و اشاره مداوم به امارت جاهلیه طالب، در 
بلندمدت نظام دموکراسی را در افغانستان نجات داده 
نیروهای  برابر  در  دموکراتیک  نظام های  نمی تواند. 
مرفه ترین  و  پیش رفته ترین  در  پوپولیست  و  مرتجع 
دموکراسی های جهان آسیب پذیر اند و خشم مردم به 
خاطر اوضاع نامساعد کشور به پاشنه آشیل آن تبدیل 

شده است.

بدیل های دموکراتیک
با توجه به تجارب دو دهه اخیر، واقعیت این است که 
بدیل دموکراسی خواه ملی گرا می توانند  نیروهای  تنها 
جمهوریت را در برابر دو تهدید اساسی؛ طبقه سیاسی 

فاسد با طیف های مختلف فکری و قومی آن و طالبان 
همراه با دیگر جریان های اسالم گرای سلفی و اخوانی 
حفظ کنند. نیروهای مخالف امارت طالبانی با این که 
در سطح مواضع سیاسی مدعی دفاع از داعیه انسانی و 
رهایی بخش جمهوریت هستند، اما سابقه سیاسی شان نه 
در خدمت اصول بنیادین جمهوریت، بلکه کسب محض 
قدرت به هر وسیله ای ممکن و تأمین منافع سیاسی 
قانون شکنی،  چارچوب  در  شخصی شان  اقتصادی  و 
بوده  اقتصادی  و  سیاسی  فاسد  زدوبندهای  و  روابط 
است. اگر منافع شان در نقض قوانین و تضعیف نهادها 
و فرآیند های قانونی نهفته بوده است، از انجام آن دریغ 
نورزیده اند. اگر در انتخابات به پشتیبانی محافل کثیف 
اقتصادی و قومی نیاز داشته، چتر حمایت سیاسی و 
مصونیت قضایی را بر سر شان گسترده اند. »ملت« را 
منبع اصلی حاکمیت خود معرفی کرده ، ولی در جریان 
قرار  خود  امتیاز  و  انتخاب  اساس  را  »قوم«  انتخابات 
داده اند. به همین خاطر، هر قدر اعضای طبقه سیاسی 
کنونی سخنان بلیغ و پرشور در دفاع از جمهوریت و 
ملت افغانستان سر دهند، هر قدر به نام قوم و جهاد 
و  کالشنیکوف ها  قدر  هر  بخوانند،  رجز  طالبان  علیه 
فرو  مردم  چشم  به  را  خود  اربابی  اسب سواری های 
کنند، تغییری در این واقعیت به وجود نمی آید که آنان، 
هم زمانی که در حکومت بودند و هم زمانی که ادای 
اپوزیسیون قالبی و موقتی را در آورده اند، مسوول اصلی 
وضعیت کنونی هستند. جمهوریت به خاطر فساد آنان، 
ضعف حاکمیت و پاگذاشتن روی منافع مردم به حالت 

احتضار درآمده است.
نیست؛  وضعیت  تغییر  به  قادر  کنونی  سیاسی  طبقه 
مگر انقالبی رخ بدهد و نسل نوی از سیاست مداران و 
مدیران متعهد زمام امور را به دست گیرد. چنین تحول 
بزرگ، عمل یک شبه و قهرآمیز نیست؛ بلکه محصول 
جنبش ها و تحرکات جدید اجتماعی و سیاسی در بستر 
گفتمان ها و ارزش های نوینی است که منتقد بنیادین 

وضعیت کنونی و به اندازه کافی شجاعت و نیروی تخیل 
یک آینده متفاوت را داشته باشد. هیچ وضعیت متفاوتی 
سیاست مداران  دست  به  بنیادینی  اصالحات  هیچ  و 
حاکم رخ داده نمی تواند. زیرا موضع گیری های اتفاقی، 
لحظه ای و اغلب منفعت محور مانند حمایت برخی از 
سیاست مداران قدرت مند از جنبش های ضد تبعیض و 
قوم محور به سبب ماهیت مقطعی و فرصت طلبانه آن 
باعث تحول نمی شود. به همین دلیل، حمایت از آنان 
خودفریبی زهرآگینی است که نسل جدید را با خود در 
منجالب فساد و سیاست های تبا ه کن قومی، جناحی و 
ارباب مآبانه غرق خواهد  اطوار  ادا و  با  توأم  روزمره گی 

کرد.
ضامن  ملی  کارآمد  دولت  تشکیل  به  بلندمدت  تعهد 
نظام جمهوری است؛ اما این امر حیاتی بدون مطالبات و 
کنش گری نیروهای ملی گرا و دموکراسی خواه در قالب 
سازمان های سیاسی و مدنی مردم نهاد و فشار پیوسته 
اصالحات  آغاز  برای  سیاسی  طبقه  باالی  سنگین  و 
نیرویی  در حال حاضر، چنین  نیست.  مستمر ممکن 
به شکل سازمان یافته در افغانستان وجود ندارد که در 
پرداخته  آن  علل  به  مشروح  طور  به  باید  دیگر  جای 
شود. راه پیمایی های خیابانی چند سال اخیر، با وجود 
بی شکل،  تبارز  آن،  در  نهفته  آرمان گرایی  و  شور 
محدود و مقطعی کنش سیاسی است که در بهترین 
حالت ظرفیت بالقوه جامعه افغانستان را برای سیاست 
مدنی و اجتماعی نشان می دهد. اما تبدیل جنبش های 
خیابانی به سازمان ها و حرکت های پیوسته سیاسی و 
مدنی مردم بنیاد نیازمند هسته های منسجم و متعهدی 
است که بخشی از آن برنامه ورود به سیاست رسمی 
برای دگرگونی سیاست های دولت و مناسبات قدرت را 
داشته باشد. اگر این نیروها شکل نگیرند، جنبش های 
خیابانی از مرحله اعتراضات کوتاه مدت و پراکنده فراتر 
نخواهند رفت و یا در شکل رادیکال خود وارد مرحله 
اقتدار خواهند شد که به خاطر  براندازی نظام بر سر 
عدم انسجام و آلترناتیف، کشور را به هرج و مرج مطلق 
داد که  نشان  در مصر  عربی  بهار  تجربه  برد.  خواهند 
بخش مهمی از انقالبیون بی برنامه و بی سازمان دوباره 
به سوی عناصر رژیم قدیم برای احیای ثبات و نجات 
مشابه  آوردند.  روی  اخوانی  نیروهای  دست  از  کشور 
آن، معترضان حامی تحول در افغانستان برای پیشبرد 
کردند  تقاضای حمایت  قدرت مندانی  از  مطالبات شان 
با  رابطه شان  و  هستند  فاسد  سیاسی  طبقه  جزء  که 

معترضان ابزاری و مقطعی بوده است.
جنبش های اعتراضی یک دهه اخیر با این آرمان ساده 
به خیابان آمدند که دولت تسلیم فشارها و مطالبات شان 
خواهد شد. اما چنین امکانی تنها در دموکراسی های 
بسیار پیش رفته و با سطح باالیی از پاسخ گویی حکومت 
پای  در  شکست  از  سیاست مداران  که  است  میسر 
صندوق های رأی و پایان یافتن محبوبیت شان در بین 
مردم می هراسند. این در حالی است که در افغانستان 
رأی دهندگان  تطمیع  تقلب،  طریق  از  سیاست مداران 
حفظ  را  خود  قدرت  قومی،  اختالفات  از  استفاده  و 

می توانند.
خیابانی  اعتراضات  خاطر  به  حکومت  یک  اگر  حتا 
راه به روی اصالحات اساسی فوراً  الزاماً  استعفا کند، 
فوری  نه یک محصول  اصالحات  نمی شود. چون  باز 
عملی،  و  متفاوت  برنامه های  و  ایده ها  برآیند  بلکه 
مبارزات پیوسته، چانه زنی در داالن های قدرت و صحن 
دستگاه  و  سیاست مداران  مستمر  تعهد  و  پارلمان ها 
این  است.  اصالحی  سیاست های  اجرای  به  دولت 
نکته را نباید از یاد برد که هیچ نیروی خیابانی بدون 
احزاب مدافع در پارلمان به اهداف خود دست یافته 
با الیه های مختلف  که  اند  قادر  معترضان  نمی تواند. 
مردم خواهان تغییر وضعیت ارتباط ارگانیگ بر قرار 
کنند و نارضایتی و مطالبات شان را نماینده گی نمایند؛ 
اما آن ها تا ابد در خیابان ها خیمه برپا و هر روز مردم 
از  باید  به مظاهره فراخوانده نمی توانند. معترضان  را 
سایر سازوکارهای البی گری و اعمال فشار نیز استفاده 
کنند و از همه مهم تر سازمان های سیاسی و اجتماعی 
خود را به وجود آورند که به اصالحات به عنوان یک 
فرآیند و نه محصول لحظات پرشور اعتراضی خیابانی 

نگاه کنند.
نه  و  تبسم و روشنایی  نه جنبش های  این حساب،  با 
دارا  را  فوق  ویژه گی های  انتخابات  نتایج  به  اعتراضات 
هیأت  قلب  که  روشنایی  و  تبسم  جنبش های  بودند. 
حاکمه سیاسی و مشروعیت آن را نشانه گرفتند، هیچ 
با وزنه برای حمایت از خود  نیروی سیاسی متعهد و 
و پی گیری مطالبات شان در داالن های قدرت نداشتند. 
هم چنان، آن قدر مطالبات شان با وجود ماهیت انسانی 
برای نیروهای سیاسی هم دل با آنان سنگین و رادیکال 
بود که عماًل در برابر بخش های قدرت مند سیاسی حاکم 
قرار می گرفتند؛ به خصوص که بدگمانی و بی اعتمادی 

فراگیر قومی تقابل شان را دشوار کرده بود.
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و نظریه پردازان مدافع فضایل جمهوریت گوش دهند، 
به اعمال سیاست مدارانی می بینند که حرف از منافع 
و  قومی  منافع  اما  می زنند؛  قانون  حاکمیت  و  ملت 
بر مصالح عمومی ترجیح می دهند و  را  جناحی خود 
در مسایل کشوری رضایت عمومی را کسب نمی کنند. 
این سیاست مداران با ادا و اطوار تزویری در رسانه ها از 
خدمت به خلق و مبارزه با فساد مالی و اداری سخن 
نفوذ  و  قدرت  پایه های  تحکیم  برای  ولی  می گویند؛ 
سیاسی - اقتصادی خود به اربابان و شبکه های فاسد 
و  عمومی  منابع  و  می کنند  اتکا  اقتصادی  و  سیاسی 

دستگاه دولت را در اختیارشان قرار می دهند.

مار هزار سر
در این وضعیت، طالب و تمام نیروهای اسالم گرا مانند 
حزب  افراطی  جریان های  پیروان  و  اسالمی  حزب 
التحریر و غیره، یک تهدید فوری و حیاتی اند که با روح 
مدینه جاهلیه ای  به  به گذشته،  را  ما  اراده حیوانی  و 
ارزش های  و  مناسبات  ساختارها،  که  می کنند  پرتاب 
بنیادین آن هیچ راهی برای پیش رفت نمی گذارد. در این 
دیستوپیا، اقتصاد وابسته به مواد مخدر و منابع عایداتی 
سیاه، دولت متکی بر استبداد سیاسی، حقوق سلب پذیر 
و محدود، تبعیض ساختاری و آپارتاید جنسیتی حاکم 
و  سیاه  نوستالژی  یک  با  جاهلیه،  مدینه  این  است. 
دارد که  به ظاهر طالیی  به گذشته ای  متوهم، چشم 
تاریخ را چیزی جز انحراف نابخشودنی از آن نمی داند 

و با زور و خشونت می خواهد آن را به نقطه ایده آلش 
بر گرداند. هیچ شاهد و مدرکی، هیچ حدی از تحلیل و 
منطق توان مقابله با این تاریخ گرایی جنون آمیز را ندارد. 
در عمل، چنین رژیمی با ماهیت قرون وسطایی خود، 
نه تنها با نظام فعلی جهان سازگاری ندارد، بلکه برای 

حل مشکالت درونی خود نیز به شدت ناتوان است.
خود،  فوق الذکر  ویژه گی های  تمام  با  طالبان  گروه 
صورت  در  و  است  دموکراسی  نظام  برای  تهدیدی 
توافقات صلح آن را از درون سست و بی اعتبار می تواند. 
ایده ذوب این گروه در درون نظامی با طبقه سیاسی 
تجربه  اساس  بر  نمی آید.  نظر  به  عملی  بی اعتبار، 
کشورهای دیگر، نیروهای ضد دموکراتیک توانسته اند 
که با اتکا بر بحران نظام و طبقه سیاسی، غضب و کینه 
اقتصادی،  و  سیاسی  حاکمه  طبقات  به  نسبت  مردم 
خود  سود  به  را  نظام  و  بگیرند  دست  به  را  قدرت 
و  مذهبی  ایدیولوژیک  گروه  یک  کنند.  دست کاری 
سیاسی مانند طالب، می خواهد با ورود به جریان اصلی 
سیاسی کسب مشروعیت کند. چنان چه در مورد احزاب 
از سقوط حکومت  دیدیم که پس  افغانستان  جهادی 
قدرت  تقسیم  سر  بر  اختالف  خاطر  به  نجیب،  داکتر 
تاریخی  نیمه جان  دولت  و  شدند  داخلی  جنگ  وارد 
ویرانی  وجود  با  آن ها  اما  بردند.  میان  از  را  افغانستان 
و تاراج میهن و کشتار گسترده مردم، به خصوص در 
ایاالت  با  همراهی  طریق  از  را  خود  دوباره  پایتخت، 
متحده احیا کردند و در بستر تضادهای تاریخی و قومی 
دولت  ناتوانی های  و  ضعف ها  باالی  سرمایه گذاری  و 
آوردند.  دست  به  بالمنازعه  مشروعیت  تازه تأسیس، 
بپیمایند. درست است  را  راه  طالبان می توانند همین 
که تمام نظرسنجی های موسسات معتبر نشان می دهد 
استبدادی  رفتارهای  و  اعتقادات  دلیل  به  طالبان  که 
مذهبی و قومی در میان مردم اعتبار ندارند، ولی اگر به 
محبوبیت نیروهای افراطی مذهبی در خاورمیانه توجه 
سکوالر  نیروهای  بی اعتباری  با  مستقیم  رابطه  کنیم، 

افسون خودکامه گی و گفتمان 
کم فروغ جمهوریت در افغانستان

خالد خسرو
بخش دوم و پایانی



حرکت های سراسری ضد تقلبات انتخاباتی سرنوشت 
نداشتند.  روشنایی  و  تبسم  جنبش های  از  بهتر 
معترضان، حامیان یک گروه سیاسی مشخص بودند 
که پیروزی وی مناسبات سیاسی و قومی را به شکل 
تحول  چنین  که  بود  واضح  می زد.  برهم  تاریخی 
در  جوانان خشمگین  دست  به  نمی توانست  تاریخی 
در  هم  آن  بخورد،  رقم  تنهایی  به  کابل  خیابان های 
داخل  از  حمایت شان  مورد  سیاسی  جناح  که  حالی 
دچار اختالف و زیر فشارهای خارجی و داخلی حاضر 
به دادن امتیاز بود. معترضان مطمین بودند که با تغییر 
نتایج انتخابات، برای نخستین بار در تاریخ افغانستان 
ولی جریان  بر می دارند.  میان  از  را  قومی«  »انحصار 
برای چنین  را  بود، خود  پیروزی  سیاسی که مدعی 
در  را  الزم  ابزار  عمل  در  و  بود  نکرده  آماده  هدفی 
اختیار نداشت. هم چنان، نهادهای ضامن دموکراسی 
در عمل نشان دادند که به ساده گی اصول و مقررات 
به  و  نفع جریان سیاسی حاکم نقض می کنند  به  را 
دموکراسی  اصول  از  دفاع  برای  دوراندیشی  و  درایت 
مجهز نیستند. در این وضعیت، وقتی نهادها استقالل 
ندارند و ابزار مشروعیت و سلطه تیم سیاسی و قومی 
حاکم  اند، معترضان اهرام فشار و دادرسی قانونی خود 
را از دست می دهند و گزینه ای جز اغتشاش و براندازی 
در اختیار ندارند. معترضان به نتایج انتخابات در برابر 
چنین انتخابی قرار داشتند، اما هیچ کسی حاضر نبود 

که برای احیای سالمت انتخابات تا لبه پرتگاه برود.
زیر  دلیل  دو  به  معترض  نیروهای  فوق،  تحلیل  با 
جنبش ها و سازمان های بدیل دموکراسی خواه را در 

افغانستان تشکیل نتوانسته اند:
و  مشخص  موضوعات  به  اعتراض  از  اعتراضات،   .1
اما وسعت و استمرار نمی یابد  محدود آغاز می شود؛ 
این  نمی کند.  خلق  را  خود  هم زاد  حرکت های  و 
حرکت ها فاقد توانایی سازمان دهی و تحلیل مشخص 
اند. هیچ حرکت بی شکل و پراکنده را که  اوضاع  از 
می کند،  معرفی  سازمانی  ضد  را  خود   - افتخار  با 
نمی توان جدی گرفت. در نتیجه، اعتراضات خیابانی 
خیلی زود انرژی خود را از دست می دهند و معترضان 
خود  مطالبات  به  این که  بدون  می شوند؛  پراکنده 
برسند، یا حرکت های فکری و سیاسی جدید را برای 
پی گیری مطالبات و اهداف خود به وجود آورند. نظیر 
این موضوع را در بهار عربی مصر دیدیم که برنده گان 
کهنه کار  مستبدان  و  جنراالن  تحریر،  میدان  نهایی 
تبدیل به  نظام پیشین شدند. چون، بهار عربی فوراً 
سیاسی  اکسیون های  آغاز  تا  نارضایتی شد  و  خشم 

سازمان یافته و پیوسته.
2. معترضان در سیاست عملی به افراد و جریان های 
سیاسی تکیه می کنند که بخشی از فساد و بی کفایتی 
نظام حاکم اند که منطقاً با حاکمیت موجود، اختالفات 
جزئی و شخصی دارند و از اعتراضات برای امتیازگیری 
و تقویت جایگاه خود در حلقه تیم حاکم و نه تحقق 
اصالحات استفاده می کنند. آنان با سیاست اربابی به 
طور مداوم به دنبال ابزارسازی معترضان و الیه های 
رعیتی،   - ارباب  روی کرد  این  جامعه اند.  ناراض 
معترضان را به دنباله روان حلقات فاسد قدرت مبدل 
می کنند و اگر در مقطعی قصد نقد و اعتراض بر آنان 
را داشته باشند، اربابان راه خود را جدا می کنند و انواع 
گسست و بی اعتمادی را در صف معترضان به وجود 

می آورند.
و  دولت  شکننده گی  که  دریافت  می توان  وضوح  به 
بی اعتمادی به حلقه حاکم در بستر گسست های قومی 
داخل  مسلح  و  سیاسی  نیروهای  جایگاه  سیاسی،  و 
تأثیرگذار  بازی گران  عنوان  به  را  دولت  از  بیرون  و 
دموکراسی خواه  حرکت های  اما  است؛  کرده  تقویت 
در پناه این بازی گران، از دموکراسی نوپای افغانستان 
برابر طالبان و حلقات قوم گرا که قوم و هژمونی  در 
قومی را ابزار اصلی سیاست مداری و کسب مشروعیت 
حساب  افغانستان  روستایی  عشیره ای  جامعه  در 
را  دموکراسی  آنان  زیرا  نمی توانند.  حفظ  می کنند، 
از محتوا خالی می کنند و دستگاه دولت را به محل 
زدوبند و تأمین منافع اقتصادی و سیاسی شخصی و 
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مقاومت در برابر تحول را می دهند. کهنه گی و عفونت 
سنت ها بیش تر از هر جایی خود را در نظام چند پارچه 
قومی، تبعیض و خشونت بی رحمانه علیه زنان، کنترل 
از سوی  می دهد.  نشان  جوانان  و جسم  روح  آزادی 
ایدیولوژیک مدافع سنت،  و  نیروهای سیاسی  دیگر، 
هم چون هیوالیی سر بر آورده اند و آتش نفرت، تعصب 
و خشک مغزی را می دمند. انسان ها به ساده گی به 
از  را  خود  جان  متفاوت  گرایش های  و  عقاید  خاطر 
دست می دهند، شکنجه می شوند و مورد تجاوز قرار 
می گیرند. نهادها و مناسبات کهن در سطح ساختار 
با تکیه بر دولت های اقتدارگرا و مستبد و در سطح 
ایدیولوژی با بنیادگرایی به شکل بی رحمانه ای از خود 

در برابر تحول حفاظت می کنند.
که  هستم  آگاه  واقعیت  این  از  این جا  در  البته 
تحوالت  دارد.  الیه  چند  و  زیگزاگی  حرکت  تاریخ 
می افتد.  اتفاق  انباشته  و  ذره ای  شکل  به  اجتماعی 
و  عطوفت  نشانه های  خشونت بار  فضاهای  درون  در 
نهادهای  دل  در  می شود؛  دیده  انسانی  همبسته گی 
انتخاب  با  آدم هایی  منسوخ،  سنت های  و  کهنه 
سبک های متفاوت زنده گی و تفکر برای رهایی تالش 
می ورزند. به همین خاطر، برخی ملل در این منطقه 
راه روشن تری در پیش گرفته اند و شاید به سر منزل 
تاریخی برسند. چون به  بهتری در مسیر پیش رفت 
اشتباهات  از  کرده،  تکیه  تجارب  و  راه کارها  بهترین 
همسایه گان شان  مصایب  و  گرفته اند  درس  دیگران 
مخصمه  از  رهایی  و  آفرینش  برای  جدیدی  نیروی 
جنگ،  آتش  در  افتاده  و  خورده  خاورمیانه شکست 
کینه و تعصب در آن ها به وجود آورده است. می دانیم 
که تاریخ مسیر یگانه در پیش پای کسی نمی گذارد. 
انتظار  در  پیروزی همیشه  و  و عروج، شکست  زوال 
ما است. شاید ترکان در پای رویاهای یک نوعثمانی 
متکبر به سرنوشت تلخ دچار شوند و شاید هم روند 

پیش رفت شان کندتر شود. شاید اماراتی ها که سفینه 
به فضا فرستاده و با دشمنان قسم خورده خود طرح 
در  یا  یابند،  بهتری  سرنوشت  ریخته اند،  دوستی 
تیررس راکت های مالهای آخرزمانی زخم بردارند و 
در مخصمه یک جنگ ناخواسته گرفتار آیند. ایرانیان 
فعاًل در دوزخ مذهب روحانیون و سپاهیان و بورژوازی 
بازاری می سوزند. هیچ حجمی  نوکیسه  و  رانت خوار 
از فداکاری و شجاعت مدنی و دموکراتیک مردان و 
زنان ایرانی، کاخ های فاسد قدرت نظامی، سیاسی و 
مذهبی حاکم را فعاًل لرزانده نمی تواند. امید به فردای 
بهتر سخت ترین کار ممکن است و دم دست ترین راه 

بیرون بردن رخت از این ورطه.
آیا ما به سرنوشت همسایه گان بدقسمت خود دچار 
می شویم، یا نسیم سعادت همانند برخی دیگر بر ما 
خواهد وزید؟ پاسخ این پرسش به آموزش، پرورش، 
انسجام، سازمان دهی، مبارزه و سازنده گی نسل نو، به 
دارد.  بسته گی  پیشین  نسل  از  آن  رادیکال  گسست 
اگر نسل نو قومیت را فرصتی برای کسب امتیازات 
مافیایی  اگر شبکه های  دانست،  اقتصادی  و  سیاسی 
و اربابی پدران را به منابع نفوذ و اعمال قدرت بدل 
کرد، اگر در برابر نیروها و نهادهای مذهبی عقب گرا با 
هراس عقب نشست و از ارزش های جدید خود دفاع 
نکرد، افغانستان همان مسیر شکست خورده تاریخی 
خود را خواهد پیمود. نظام جمهوری در کوتاه مدت 
سرپا می ماند؛ اما به خاطر اختالفات داخلی و فساد و 
بی کفایتی طبقه سیاسی و پناه بردن مردم به تریاک 
و جذبه  پرخشم  و سخنرانی های  دروغین  شعارهای 
می تواند از پا بیفتد. سقوط و زوال نظام ها در بستر 
قابل  مشخص  اجتماعی  و  سیاسی  دینامیسم های 
توضیح است، تا رتوریک های میان تهی سیاست مداران 
وضعیت  از  خسته  و  ناامید  مردم  واهی  امیدهای  و 

موجود.

خاندانی خود تبدیل کرده اند. از سوی دیگر، ماهیت 
برای  مجالی  سیاست شان  رعیتی   - ارباب  و  قومی 
سیاست ورزی دموکراتیک و تحول اساسی در دولت 

و جامعه نمی گذارد.
قشر  میان  در  عمدتاً  که  دموکراسی خواه  نیروهای 
جوان و شهری افغانستان جای دارند، نهال های تازه 
در صحنه پر تندباد سیاسی و ژیوپلیتیک افغانستان 
نیم بند  نظام  حفظ  قصد  محدود  امکانات  با  که  اند 
جمهوری را دارند. ممکن است سیر حوادث بر وفق 
به  دیگر  بار  سرنوشت شان  و  نرود  پیش  مرادشان 
که  همان طور  شود؛  سپرده  تصادف  و  تقدیر  دست 
سرنوشت شان در یازده سپتامبر بر حسب یک تصادف 
تاریخی متحول شد و به صورت اتفاقی از شر رژیم 
طالبان رهایی یافتند. اما این بار باید تدبیر بشری جلو 
و مذهبی  این گروه عقب مانده سیاسی  قدرت گیری 
مشخص  دشوارهای  علی رغم  کار  این  که  بگیرد  را 
تازه  گفتمان های  خلق  و  سازمان دهی  بدون  خود، 
سیاسی، فرهنگی، حقوقی و اقتصادی ممکن نیست. 
سیاست گری در بستر تضادهای قومی، سرنوشت آنان 
فاسدی  تکنوکرات های  و  جنگ ساالران  قدرت  با  را 
و  فکری  الزم  توانایی  و  مشروعیت  که  می زند  گره 
مدیریتی را در برابر نیروهای غیردموکراتیک ندارند. 
با این که صحنه سیاست افغانستان عرصه بازی گری 
اجتماعی  اقشار  اما  است،  نامشروع  سیاست مداران 
به دلیل توده ای و بی شکل بودن خود توان انسجام، 
سازمان دهی و خلق گفتمان بدیل را برای خالی کردن 
و  روشن فکر  حلقات  ندارند.  آنان  وجود  از  صحنه 
کنش گر در مورد مسایل اصلی نمی اندیشند و انگیزه 
الزم برای خلق ایده های نو و بسیج گروه های اجتماعی 
را ندارند. حتا بدتر از آن، به لحاظ اقتصادی خود را به 
نیروهای دولتی و قومی وابسته کرده اند که به صورت 
خودکار انگیزه و دالیل فعالیت های سیاسی مستقل را 
از آنان گرفته است. اکنون این جامعه آماده حمایت 
تمامیت خواهی  و  پوپولیست  گروه های  و  رهبران  از 
قومی  ستون های  بر  را  خود  مشروعیت  که  است 
جامعه  و  دولت  جلو  و  کرده اند  استوار  مذهب  و 
دموکراتیک و متکثر را گرفته می توانند. همین حاال 
اگر دروازه های پارلمان بسته و یا دست کم این نهاد 
هیچ  شود،  گذاشته  کنار  به  تصمیم گیری  فرآیند  از 
اتفاق عمده ای در صحنه سیاسی اتفاق نمی افتد. چه 
تراژیدیی دردناک تر از این می توان یافت که نگرانی از 
سرنوشت جمهوریت در کشوری وجود دارد که مردم 
می خواهند خود را از شر نماینده گان »منتخب« فاسد 

و یک نهاد بی کاره خالص کنند.
از نهادهای دموکراتیک که به واسطه  ناامیدی  البته 
فاسد  و ذی نفوذ  گروه های ذی نفع  و  سیاست مداران 
و بی کاره شده اند، بخشی از ناامیدی مردم از وضعیت 
عمومی است و چشم آنان به رهبران کاریزماتیک و 
دگرگون کننده دوخته شده است. ملت روس یک دهه 
از فروپاشی اتحاد  تحقیر و مصیبت بی شمار را پس 
سرنوشت شان  راه  میانه  در  اما  کرد؛  سپری  شوروی 
به دست والدیمیر پوتین تغییر نمود و اکنون روسیه 
بار دیگر به یک بازی گر متوسط و مهمی دست کم در 
سطح خاورمیانه بدل شده است. اگر پوتین محبوبیت 
خود را حفظ کرده است، به دلیل خاطره تلخ مردم 
که  است  پارلمانی  حکومت های  و  فروپاشی  دهه  از 
سیاست مداران فاسد و بی عرضه کشور را به مضحکه 

عام و خاص تبدیل کرده بودند.
کشورهای زیادی به خاطر نهادهای ضعیف و طبقه 
شخصیت های  چنین  آرزوی  در  فاسد  سیاسی 
کم تر  تاریخ  مقطع  این  در  چون  اند.  نجات بخش 
بی ثباتی  دارد.  بهتر  فردای  به  امید  آنان  از  کسی 
دولت ها، سرکوب مداوم شهروندان، نمایش بی شرمی، 
دروغ گویی و بی آزرمی سیاست مداران، جوانان خسته 
و دلبسته به مهاجرت به کشورهای مرفه، به اضافه 
آمار و ارقام بد از وضعیت اقتصاد، بهداشت، آموزش 
و پرورش و... گویای آن است که نظام های سیاسی و 
اقتصادی کشورهای زیادی در منطقه کار نمی کنند؛ 
نهادها، سنت ها و مناسبات اجتماعی بوی کهنه گی و 

افسون خودکامه گی...

Tender Notice for Capital Insurance  
 

The Aga Khan Agency for Habitat (AKAH), Afghanistan invites tenders from authorized insurance 
organizations for providing insurance cover for vehicles and office content. 
 
S. No Items’ Name Description Quantity 

1 Vehicle Insurance  Vehicle Insurance cover (Accident damage, fire and Theft, third 
party liability political violence or terrorism) for one year. 

22 

2 Insurance for 
office content  

Insurance coverage for office content (office Assets including IT 
equipment, Furniture and generator for Kabul, Baghlan, 
Bamyan, Faizabad, Shughnan, Ishkashim and Nusai) for 12 
months. The policy should cover FLEXA and Political violence. 

1 

 

Criteria for Bidding 

The competitive bid must be submitted in a sealed envelope as per the above specifications in the 
vendor’s official letterhead and send to below address. The bid must include price, signature and 
stamped.  

• Failure to submit the bid in the vendor’s official documents, logo and stamps will result in 
disqualification from the bidding process. 

• Bids submitted after the closing date of the tender will not be accepted. 
• Modifications may be required for the above items, based on the requirements. 
• This is a restricted tender and only insurance firms with legal document (license) are eligible 

to apply. 

Bidders are expected to send the following documents along with financial bids to below office address 
and email address: 

1. Brief history of the company and its experience, qualifications and a copy of the business license 
2. Bids must be in local currency (Afghani) 
3. Tax will be deducted from the total invoice amount as per the income tax law of Afghanistan. 

The all prices must include the required taxes.  

How to Apply 

Applicants must send bids in sealed envelope in below address. Duly write the tender “title” and 
number (bid # 00001) on the envelope, and document on below address from 3rd January 2021 to 18 
January 2021 by 16:00hrs (Kabul local time) to the following address. THE BID VALIDITY SHOULD BE 30 
DAYS, THE MINIMUM. 

 
Office Address: 

Aga Khan Agency for Habitat, Afghanistan 
Qala e Fatullah, Street 10, District 10, Kabul 
Contact number: 0799806108 
Email: wali.shahizada@akdn.org 
 

از صفحه ۸
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سناتورهای  از  گروهی  فارسی،  دویچه وله  گزارش  به 
جمهوری خواه در امریکا اعالم کرده اند که تایید پیروزی 
جو بایدن در انتخابات سوم نوامبر را به چالش خواهند 
چنین  آیا  که  می شود  طرح  سوال  این  اکنون  کشید. 
اقدامی می تواند مانع از انتقال قدرت به رییس جمهور 

منتخب این کشور شود؟
روز چهارشنبه، ششم جنوری )17 جدی( کنگره امریکا 
تایید  را  انتخاباتی  کالج  سوی  از  شده  ارایه  آرای  باید 
پیروزی  کند. کالج انتخاباتی در روز 1۴ دسامبر رسماً 
جو بایدن بر رقیب انتخاباتی  اش، دونالد ترمپ را اعالم 

کرده بود.
تایید رای کالج انتخاباتی در امریکا جنبه فرمالیته دارد. 
این در حالی است که اکنون 11 سناتور امریکا به رهبری 
تد کروز، سناتور ایالت تگزاس، بر آن هستند تا با نتایج 

اعالم شده از سوی کالج انتخاباتی به مخالفت برخیزند.
خواهند  درخواست  کنگره  از  سناتورها  از  گروه  این 
به  مربوط  اتهام های  بررسی  برای  کمیسیونی  که  کرد 

تقلب های انتخاباتی تشکیل دهد.
خواست این سناتورهای جمهوری خواه، بررسی اتهام های 
ناظر بر سالمت انتخابات ظرف ده روز است. این در حالی 
است که تا کنون مشاجرات حقوقی تیم وکالی ترمپ 
رد  قضایی  مراجع  از سوی  عماًل  ایالت های مختلف  در 

شده است.
در  دیگر جمهوری خواه  سناتور  چند  و  کروز  تد  بیانیه 
ارتباط با به چالش کشیدن نتایج اعالم شده انتخابات 
تالش  نخستین  انتخاباتی،  کالج  سوی  از  نوامبر  سوم 
هواداران و حامیان ترمپ در این زمینه به شمار نمی آید. 
جوش هاولی، سناتور جمهوی خواه ایالت میزوری امریکا، 
نتایج  به  نسبت  اعتراض  از  که  بود  کسی  نخستین 

انتخابات سخن گفته بود.
نماینده  یک صد  حدود  که  می شود  پیش بینی 
چالش  به  کارزار  با  همراهی  از  کنگره  جمهوری خواه 

کشیدن نتایج انتخابات امتناع ورزند.
در صورت ارایه اعتراض این دسته از سناتورها، مجلس 
نماینده گان و مجلس سنا وظیفه دارند به طور جداگانه 
درباره تایید یا عدم تایید نتایج انتخابات رای گیری کنند.
با توجه به عدم همراهی شماری از جمهوری خواهان از 
تقاضای تد کروز، این اقدام عماًل تنها باعث ایجاد وقفه و 

اختالل در تایید نتایج انتخابات خواهد شد.
از  توییتری،  انتشار یک پست  با  ترمپ  دیگر،  از سوی 
برپایی تظاهراتی در روز ششم جنوری در واشنگتن خبر 

داده است.
رییس جمهور کنونی امریکا در این پست توییتری ساعت 
برگزاری این تظاهرات را نیز اعالم کرده و گفته است که 
درباره محل برپایی این تظاهرات به  موقع اطالع رسانی 

خواهد کرد.
بین  در  شکاف  ایجاد  باعث  عماًل  اقداماتی  چنین 
میچ  نمونه،  عنوان  به  شد.  خواهد  جمهوری خواهان 
مجلس  در  جمهوری خواه  فراکسیون  رهبر  مک کانل، 
سنای امریکا، پیروزی بایدن را تایید کرده و از سناتورهای 
جمهوری خواه درخواست کرده است که نتایج انتخابات 

را تایید کنند.
زمام  بایدن،  ادای سوگند جو  پی  در  روز 20 جنوری، 
امور رسماً به رییس جمهور منتخب این کشور تحویل 

داده می شود.

به گزارش رادیو فردا، رییس اتاق بازرگانی ایران از مذاکره 
با کوریای جنوبی برای تهاتر پول های بلوکه شده ایران در 

این کشور با واکسین کرونا خبر داد.
حسین تنهایی روز یک شنبه، 1۴ جدی، در گفت وگو با 
خبرگزاری ایلنا، از مواد پتروشیمی، قطعات خودرو، لوازم 
خانه گی و دارو به عنوان دیگر مواردی نام برد که برای تهاتر 

با کوریای  جنوبی در نظر گرفته شده است.
روز جمعه یک محموله هوایی واکسین از کوریای  جنوبی 
به ایران ارسال شد که به گفته مقام های وزارت بهداشت 

ایران، واکسین آنفلوآنزا بوده است.
بانکی،  ایرانی می گویند که به علت تحریم های  مقام های 
۸.5 میلیارد دالر از پول های ناشی از فروش نفت به کوریای 
جنوبی در بانک های این کشور بلوکه شده است و بانک های 
کوریای برای نگهداری این پول، دست مزد هم می خواهند.

این  از  می تواند  تنها  ایران  امریکا،  تحریم های  اساس  بر 
مواد  مانند  انسان دوستانه  کاالهای  واردات  برای  دارایی ها 

غذایی و دارو از کوریای جنوبی استفاده کند.
از بلوکه شدن 5 میلیارد دالر پول  ایران هم چنین  دولت 
ناشی از فروش گاز به عراق در بانک های این کشور خبر 
خرید  برای  منابع  این  از  دارد  قصد  که  می گوید  و  داده 

واکسین کرونا استفاده کند.
به گفته رضا اردکانیان، وزیر نیروی ایران، قرار است وزارت 
بهداشت ایران از محل منابع مالی ایران در عراق از یک 
شرکت اروپایی واکسین خریداری کند. او به نام این شرکت 
و نوع واکسینی که قرار است خریداری شود، اشاره نکرده 

است.

برخی از سناتوران 
جمهوری خواه به تایید 

پیروزی بایدن در کنگره امریکا 
اعتراض می کنند

افراد مسلح ۱۱ کارگر معدن زغال سنگ 
از اقلیت هزاره های پاکستان را کشتند

ایران با کوریای جنوبی برای 
تهاتر پول های بلوکه  شده با 
واکسین کرونا، مذاکره می کند

 11 که  داده اند  گزارش  پاکستانی  رسانه های 
روز  بامداد  مسلح  افراد  حمله  در  معدن  کارگر 
بلوچستان  ایالت  در  جدی  چهاردهم  یک شنبه، 
کشته شده اند. عمران خان، نخست وزیر پاکستان 
این رویداد را تروریستی خوانده و آن را محکوم 

کرده  است.
این  که  گفته اند  نیز  محل  باشنده گان  از  برخی 
قومی  اقلیت  به  متعلق  و  معدن  کارگر  افراد 

هزاره های پاکستان بوده اند.
یورونیوز گزارش داده است که مردان مسلح به 
سمت گروهی از این کارگران آتش  گشوده اند که 

همه گی  آن ها هزاره و شیعه بودند.
طبق گزارش ها، این رویداد در معدن زغال سنگ 
مچه در 50 کیلومتری شهر کویته رخ داده است.

»تروریستی«  را  رویداد  این  نیز  پاکستان  رادیو 
خوانده و گزارش داده است که در نتیجه شلیک 
افراد مسلح دست کم 10 تن کشته و چندین تن 

دیگر زخمی شده اند.

تهیه  موضوع  فارسی،  دویچه  وله  از  نقل  به 
واکسین کرونا و استراتژی مقابله با شیوع بیماری 
کووید-1۹ هم چنان در شمار مباحث داغ سیاسی 
در اروپا است. نخست وزیر ایالت بایرن آلمان، از 
تهیه  در  اروپا  اتحادیه  و  آلمان  دولت  سیاست 

واکسین کرونا انتقاد کرده است.
با  مقابله  برای  شده  پیش بینی  محدودیت های 
 10 روز  آلمان  در  کرونا  ویروس  بیش تر  شیوع 
جنوری به پایان می رسد. این در حالی است که 
خواستار  کشور  این  سیاست مداران  از  بسیاری 
جاری  ماه  پایان  تا  محدودیت ها  این  تمدید 

شده اند.
سوم  یک شنبه،  روز  آنالین«  »اشپیگل  سایت 
مارکوس  شدید  انتقاد  از  جدی(   1۴( جنوری 
زودر از استراتژی اتحادیه اروپا در تامین و تهیه 

واکسین کرونا خبر داده است.

گفته شده است که پنج تن در دم کشته شده و 
شش تن دیگر در مسیر انتقال به شفاخانه جان 

باخته اند.
پاکستان  امنیتی  مقام  یک  از  نقل  به  یورونیوز 
را  هزاره ها  مهاجمان  این  که  است  داده  گزارش 
شناسایی و آن ها را از سایر کارگران جدا کردند و 

سپس به سمت آن ها آتش گشودند.
هنوز مسوولیت این حمله را فرد و یا گروهی بر 

عهده نگرفته است.
طبق گزارش رادیو پاکستان، نیروهای امنیتی این 
کشور منطقه را محاصره کرده اند تا عامالن این 

حمله را شناسایی و بازداشت کنند.
عمران خان این کشتار را »مذموم« خوانده و حمله 
بر کارگران معدن  زغال سنگ را محکوم کرده اند.

نخست وزیر پاکستان گفته است که به نیروهای 
و  شناسایی  برای  تا  است  داده  دستور  امنیتی 
از هر روش ممکن  رویداد  این  عامالن  محاکمه 

استفاده کنند.

شرکت  گزارش  از  نقل  به  را  گزارشی  فردا  رادیو 
مشاوره هواپیمایی »تو 72« هالند روز گذشته منتشر  
کرده که براساس آن طی سال گذشته 2۹۹ نفر در 
سانحه های هوایی مربوط به هواپیماهای مسافربری 

بزرگ جان باخته اند.
بیش از نیمی از قربانیان مربوط به پرواز 752 اوکراین 
است که ماه جدی پارسال توسط سامانه ضد موشکی 
سپاه پاسداران ایران در نزدیکی تهران، پایتخت این 

کشور، سرنگون شد.
سانحه های  قربانیان  شمار  که  می گوید  گزارش  این 
نفر  که 257  سال 201۹  به  نسبت  پارسال  هوایی 
بود، افزایش را نشان می دهد، اما نسبت به دو دهه 
قبل شمار قربانیان سقوط هواپیماها به کم تر از یک 

سوم رسیده است.
نفر   17۶ تهران  در  اوکراینی  هواپیمای  سقوط  در 
کشته شدند. سقوط هواپیما در پاکستان در ماه ثور 
نیز منجر به کشته شدن ۸۹ نفر شد. بقیه قربانیان 
سانحه های هوایی مربوط به سقوط هواپیما در هند در 
سنبله است که 21 کشته برجای گذاشت و هم چنین 

در  که  ترکیه  و  امریکا  در  هوایی  سانحه  مورد  دو 
مجموع منجر به کشته شدن ۴ نفر شد.

پارسال در مجموع ۴0 سانحه هوایی برای هواپیماهای 
مسافربری بزرگ اتفاق افتاده که پنج مورد آن با مرگ 

مسافران همراه بوده است.
در سال 201۹ نیز ۸۶ سانحه هوایی در جهان اتفاق 
افتاد که هشت مورد آن منجر به مرگ سرنشین ها 
شد، اما در مجموع شمار کل قربانیان 257 نفر بود 

که کم تر از پارسال است.
کم ترین شمار قربانیان سانحه های هوایی مربوط به 
سال  این  در  نفر   13 تنها  که  می شود  سال 2017 

جان باختند.
به رغم افت چشم گیر پروازهای بین المللی در سال 
پرواز  کرونا، سرنگون شدن  به خاطر شیوع  گذشته 
752 اوکراین در تهران، بر شمار کل قربانیان حوادث 

هوایی جهان تاثیر چشم گیر گذاشته است.
ایران بعد از چند روز پنهان کاری، در نهایت با فشار 
پرواز،  این  در  دخیل  کشورهای  و  عمومی  افکار 
سپاه  دفاعی  سامانه  توسط   752 پرواز  که  پذیرفت 
پاسداران این کشور سرنگون شده ، اما تاکنون از ارایه 
خودداری  حادثه  این  جزییات  درباره  جامع  گزارش 

کرده است.

سانحه های هوایی در سال گذشته میالدی 299 کشته به جای گذاشته است

بایرن در جنوب آلمان،  ایالت  زودر، نخست وزیر 
روز  تا  محدودیت ها  تمدید  خواستار  هم چنین 
31 جنوری شده است. افزون بر آن، به باور او، 
مدارس و مهد کودک های آلمان نیز باید تا پایان 

ماه جاری تعطیل بمانند.
مارکوس زودر گفته است که دولت آلمان برای 
مقابله با شیوع کرونا »دیر دست به عمل زد و زود 

اقدام به رفع محدودیت ها کرد.«
نخست وزیر ایالت بایرن هم چنین از دیوان ساالری 
کرونا  با  مقابله  واکسین  تهیه  در  اروپا  اتحادیه 
سیاست  هم چنین  زودر  مارکوس  کرد.  انتقاد 
کرونا  واکسین  تهیه  و  سفارش  در  آلمان  دولت 
که  است  »چگونه  گفت:  او  دانست.  ناصحیح  را 
در  کرونا  با  مقابله  واکسین های  بهترین  از  یکی 
آلمان تولید می شود، اما تزریق این واکسین در 
کشورهای دیگر سریع تر از آلمان پیش می رود.«

افزایش انتقادها از استراتژی اتحادیه اروپا در مقابله با کرونا


