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خبرنگاران و فعاالن رسانه ای هرات، در سفر اخیر رییس جمهور غنی به این 
از  شماری  کردند.  »تحریم«  را  او  با  رسمی  دیدار  و  خبری  نشست  والیت، 
خبرنگاران هراتی علت این اقدام را »توهین و کم توجهی« رییس جمهور به 
خبرنگاران عنوان می کنند. در جریان این سفر، ابتدا رییس جمهور حاضر نشد 
با خبرنگاران صحبت کند و به رسانه ها اجازه پوشش برنامه های سفرش داده 
نشد. پس از خودداری خبرنگاران از اشتراک در نشست خبری معاون سخنگوی 
ریاست جمهوری و دیدار رسمی با رییس اداره امور، رییس جمهور حاضر شد 
با خبرنگاران دیدار کند، اما خبرنگاران از دیدار با او خودداری و نشست خبری 
آقای غنی را تحریم کردند. نهادهای حامی رسانه ها در هرات باور دارند که این 
اقدام رییس جمهور به معنای نادیده گرفتن آزادی بیان و فعالیت رسانه ها است.

۳

در سفر غنی به هرات 
چه گذشت؟

طالبان به مذاکره پشت کردند

۴ ۴

ترمپ رفت، اما ترمپیسم جهاد علیه مردم
هم چنان باقی خواهد ماند تصور می شد که پس از توافق ایاالت متحده امریکا با طالبان در قطر، از شدت خشونت ها کاسته شود، ولی چنین نشد و آن چه را 

طالبان جهاد می نامند با شدت بیش تری علیه مردم افغانستان ادامه یافت. طالبان در این جهاد، مردمی را می کشند که مسلمان اند و 
مانند آن ها تمام فرامین و فرایض اسالمی را انجام می دهند.

بابا  برف گیر  کوه های  سلسله  دامنه ی  در  واقع  تپه های 
در والیت بامیان، همه ساله با فرا رسیدن فصل زمستان، 
ورزش  به ویژه  زمستانی  بازی های  برای  مناسبی  محل 
اسکی است. اسکی بازان بامیانی با استفاده از امکانات و 
تجهیزات این رشته ی ورزشی که در اختیاردارند، با ریزش 
نخستین برف تمرینات خود را با شور و هیجان خاصی 
آغاز می کنند. در سال های اخیر دختران و پسران زیادی 

به این ورزش...
۷

رقابت اسکی دختران به مناسبت 
روز جهانی آموزش در بامیان

افغانستان و عربستان سعودی تفاهم نامه ای را در زمینه آموزش امضا کردند

امضای  از  خارجه  امور  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
و  علمی  همکاری های  زمینه  در  تفاهم نامه ای 
سعودی  عربستان  معارف  وزارت  با  آموزشی 
سفر  جریان  در  تفاهم نامه  این  است.  داده  خبر 
محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه به عربستان 

سعودی امضا شده است.
در خبرنامه وزارت امور خارجه که روز جمعه، سوم 
دلو نشر شد، گفته شده است که در روشنایی این 
یادداشت تفاهم نامه، بازدیدهای متقابل مسووالن 
دو  دانش جویان  هیأت های  و  آموزشی  امور 
کشور افزایش می یابد و آموزش زبان عربی برای 
عالقمندان در افغانستان، در کانون توجه قرار داده 

می شود.
طبق اعالم وزارت خارجه، حنیف اتمر در دیداری 
که با حمد بن محمد آل شیخ وزیر معارف عربستان 
سعودی داشته است، درباره همکاری های آموزشی 
و مسایل »مورد اهتمام« مشترک گفت وگو کرده 

است.[
دامنه  گسترش  خواستار  دیدار  این  در  اتمر 
تعلیمات  زمینه  در  کمک ها  ارایه  و  همکاری ها 
مسلکی به افغان ها در رشته های علمی و فنی از 

سوی عربستان سعودی شده است.
حمد بن محمد آل شیخ نیز در این دیدار تأکید 

برای افغان ها کمک کند.
وزیر معارف عربستان سعودی افزوده است که در 
بخش های آموزش معلم، تدوین برنامه های آموزشی 
تجارب  و  مدل ها  از  استفاده  با  درسی  نصاب  و 

دسته داشته خود به افغانستان کمک می کند.

مرحله  در  سعودی  عربستان  که  است  کرده 
خواهد  افغانستان  همکار  جدید،  فصل  به  گذار 
بود و آماده است که بورسیه های تحصیلی را در 
برای  و  افزایش دهد  ماستری  و  لیسانس  مقاطع 
تخصصی  و  فنی  آموزشی  هدف  به  زمینه سازی 

از  مکتب   ۱۰۰ ساخت  موضوع  این  از  پیش 
سوی عربستان سعودی در افغانستان که مجلس 
بود،  کرده  اعالم  دینی  مدرسه   ۱۰۰ را  آن  سنا 
واکنش برانگیز شده بود. نسبت به نقش عربستان 
سعودی در آموزش و پروش در افغانستان به دلیل 
حمایت این کشور در گذشته از تندوران همیشه 

حساسیت وجود داشته است.
عربستان  سوی  از  مکتب   ۱۰۰ ساخت  موضوع 
سعودی در دیدار سفیر این کشور با فضل هادی 
مسلم یار، رییس مجلس سنا مطرح شده است. این 
گرفته  صورت  امسال  سرطان  پانزدهم  در  دیدار 

بود.
هر چند مجلس سنا در ابتدا اعالم کرد که سفیر 
عربستان در دیدار با مسلم یار گفته است که ۱۰۰ 
مدرسه می سازد، اما بعداً توضیح داد که در ترجمه 
اشتباه شده است و عربستان سعودی ۱۰۰ مکتب 
نیز  کابل  می سازد. سفارت عربستان سعودی در 
در واکنش به انتقادها گفته بود که تنها از طریق 

دولت می خواهد که در افغانستان مکتب بسازد.
عربستان  در  افغانستان  سفارت  آن،  دنبال  به 
کابل،  پیشنهاد  به  ریاض  که  کرد  اعالم  سعودی 
افغانستان  به جای ۱۰۰ مکتب، ۶۰۰ مکتب در 

می سازد.
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی



۸صبح، کابل: طبق اعالم وزارت دفاع ملی، 
در پی اصابت یک راکت شلیک شده از سوی 
طالبان در مربوطات ولسوالی گیزاب والیت 
ارزگان، یک کودک کشته شده و یک کودک 

دیگر به شدت زخمی برداشته است.
وزارت دفاع ملی روز جمعه، سوم دلو گفته 
سوی  از  گذشته  روز  راکت  این  که  است 

طالبان شلیک شده است.
این وزارت اعالم کرده است که نیروهای ارتش 
به محل حادثه رفته و با ارائه کمک های اولیه 
صحی، زنده گی کودک زخمی این حادثه را 

نجات داده اند.
اصلی  عامل  که  می گوید  ملی  دفاع  وزارت 
تلفات غیرنظامیان در کشور طالبان است و 
این گروه با اجرای حمالت انتحاری، انفجار 

فاریاب  والی  فایق،  نقیب اهلل  کابل:  ۸صبح، 
می گوید که ویروس کرونا در بین بی جاشده گان 

داخلی در این والیت شیوع یافته است.
روزنامه  به  دلو  روز جمعه، سوم  فاریاب  والی 
در  داخلی  بی جاشده گان  از  که  گفت  ۸صبح 
داشتند،  تب«  و  »سرفه  که  فاریاب  والیت 
تاکنون  که  است  شده  گرفته  کرونا  آزمایش 
۳۰ تن از آن ها به این بیماری مبتال شناسایی 

شده اند.
خانواده  صدها  که  افزود  فایق  نقیب اهلل 
بی جاشده داخلی در ۱۶ مکتب در شهر میمنه، 
مرکز والیت فاریاب زنده گی می کنند. در هر 

مکتب حدود ۵۰ خانواده جابه جا شده اند.
این  در  نفر   ۲۰۰ از  فاریاب،  والی  گفته  به 
و  است  گرفته شده  کرونا  آزمایش  اردوگاه ها 

هنوز نتایج نهایی آن نیامده است.
او احتمال داد که حدود ۲۰ درصد از ساکنان 
شده  مبتال  کرونا  ویروس  به  اردوگاه ها  این 
باشند. فایق می گوید که علت شیوع ویروس 
تراکم  بی جاشده گان  اردوگاه های  در  کرونا 
دو  از  بیش  صنف  هر  در  و  است  جمعیت 

خانواده زنده گی می کنند.

و فعالیت تروریستی خسارات هنگفت مالی 
وارد کرده  به غیرنظامیان  را  تلفات جانی  و 

است.
این وزارت اذعان کرده است که خشونت های 

طالبان در این اواخر افزایش یافته است.
گروه طالبان تاکنون به صورت رسمی در این 

باره اعالم موضع نکرده است.
ولسوالی گیزاب والیت ارزگان از مدتی به این 
نبرد بین جنگ جویان طالبان و  سو صحنه 

نیروهای امنیتی است.
هفته گذشته محمدعمر شیرزاد، والی ارزگان 
و  گسترده  عملیات  پی  در  که  کرد  اعالم 
مشترک نیروهای امنیتی در ولسوالی گیزاب 
والیت ارزگان دست کم ۳۰ عضو گروه طالبان 

و چهار نیروی امنیتی کشته شده اند.

والی فاریاب به روزنامه ۸صبح گفت که بیش تر 
مبتالیان در اردوگاهای بی جاشده گان داخلی 

زنان بوده اند.
فایق افزود که او از بیماران کرونایی در جمع 
بی جاشده گان داخلی سر زده است و آن ها را 
قناعت داده است که برای درمان در شفاخانه 

بستری شوند.
ویژه  شفاخانه  که  است  افزوده  فاریاب  والی 
به  مجهز  والیت  این  در  کووید-۱۹  بیماران 

تمامی امکانات درمانی است.

براساس آماری که روز گذشته از سوی وزارت 
در  تن  تاکنون ۴۲۸  شد،  اعالم  عامه  صحت 
والیت فاریاب به ویروس کرونا مبتال شده اند. از 
این میان، ۲۵ تن جان باخته و ۲۹۰ تن دیگر 

بهبود یافته اند.
این  در  کرونایی  بیمار   ۱۱۳ حاضر،  حال  در 

کشور فعال هستند.
شمار مجموعی بیماران کرونایی در کشور به 
بیش از ۵۴ هزار تن رسیده است که از این 
میان بیش از دو هزار و ۳۰۰ تن تاکنون جان 

باخته اند.

 

از آن که وارد مرحله اصلی خود شود،  دور دوم مذاکرات صلح پیش 
دچار بن بست شده است. هرچند دو طرف تا هنوز به ادامه مذاکرات 
متعهد هستند. این بن بست، حاصل پیش شرط هایی است که دو طرف 
برای ادامه مذاکرات در دور دوم در نظر گرفته اند. از این رو، نشست های 
مقدماتی طرف های مذاکره کننده در مورد ترتیب و توحید موضوعات 
مورد بحث در این دور، نتیجه امیدوارکننده در پی نداشته است. ضمن 

آن که این نشست ها بسیار سرد و محدود بوده است.
نماینده گان دولت و طالبان طی هفته گذشته دور یک میز جمع نشده 
بودند. هیأت دولت معتقد است که طالبان وقت کشی می کنند. هدف 
از این وقت کشی از دید هیأت دولت، روشن نیست. هیأت طالبان هم 
تا دیروز درباره این که چرا در هفته گذشته پشت میز مذاکرات قرار 

نگرفته، معلومات نداده است.
گذشته  روز  هفده  جریان  در  طالبان  هیأت  اعضای  و  رییس 
گفت وگوهایی با مقامات امریکایی، قطری، آلمانی، چینی و هم چنان 
بعضی از سازمان های بین المللی و اعضای سابق این گروه در کابل به 
شکل حضوری و ویدیوکنفرانس داشته اند. در این گفت وگوها بیش ترین 
تأکید مقامات طالبان روی رهایی زندانیان و رفع کلیه تعزیرات علیه 
این گروه و اعضای آن بوده است. این دو، خواسته مهم و جدی طالبان 
است که پیش شرط این گروه برای ادامه مذاکرات با دولت افغانستان 
و هم چنین پای بندی شان به تعهدات طالبان در برابر امریکا را تشکیل 

می دهد.
طبق توافق نامه دوحه، سه ماه پس از رهایی پنج هزار زندانی طالبان و 
یک هزار زندانی نیروهای دولتی، باید تمام زندانیان باقی مانده دیگر نیز 
از بند دو طرف رها می شدند. هم زمان با شروع مذاکرات بین االفغانی، 
و  طالبان  گروه  نام  بیرون کردن  روی  را  تالش هایش  باید  واشنگتن 
اعضای آن از فهرست های سیاه وزارت خارجه امریکا و شورای امنیت 
سازمان ملل متحد آغاز می کرد. طالبان حاال مدعی هستند که این دو 
ماده از توافق نامه دوحه اجرا نشده است. به همین علت، طالبان دور 
دوم مذاکرات را با سردی دنبال می کنند و رهایی زندانیان و رفع کلیه 
تعزیرات علیه این گروه و اعضای آن را شروط خود برای ادامه مذاکرات 

در دور دوم تعیین کرده اند.
از  یک  هر  روی  مذاکرات  آماده  که  حالی  در  دولت  هیأت  هم زمان، 
موضوعات مورد نظر طالبان است، اما توافق روی آتش بس را الزمه ادامه 
مذاکرات بین دو طرف می داند. از این رو می توان چنین نتیجه گرفت 
که هیأت دولت بدون توافق روی آتش بس بر سر هیچ موضوع دیگری 
اعضای  نخواهد شد.  مذاکره  وارد  طالبان  با جانب  به صلح  پیوند  در 
هیأت دولت بارها گفته اند که آتش بس اولین خواسته مردم است که 
این هیأت به نماینده گی از آن ها باید در اولین اقدام درباره آن با جانب 

طالبان به توافق برسد.
نماینده گان دولت و طالبان می گویند که برای انجام مذاکره در دور 
دوم، هیچ پیش شرطی ندارند. واقعیت اما این است که مشروط کردن 
ادامه مذاکرات به توافق روی آتش بس از یک طرف و رهایی زندانیان 
از طرف دیگر، معنایی جز تعیین  و رفع کلیه تعزیرات علیه طالبان 
پیش شرط ندارد. این ها شروطی است که اگر عملی نشود، مذاکرات در 
دور دوم وارد مرحله اصلی خود نخواهد شد. اگر نشست هایی نیز بین 
دو طرف برگزار شود، پیش از انجام توافق روی آتش بس و همین طور 
اجرای مفاد توافق نامه دوحه، نتیجه ملموس و چشم گیری برای صلح 

به ارمغان نخواهد آورد.
بدون هیچ تردیدی مذاکرات دور دوم، پیش از ورود به مرحله اصلی آن، 
دچار بن بست شده است. این بن بست پیش از شروع دور دوم مذاکرات 
و براساس مفاد توافق نامه دوحه و اظهارات و موضع گیری متقابل دولت 
و طالبان قابل پیش بینی بود. با این وصف، نه هیأت دولت و نه هیأت 
طالبان به وجود بن بست در دور دوم مذاکرات اعتراف کرده اند. هدف 
مصروفیت نه چندان جدی دو طرف به حواشی مذاکرات نیز آن است 

که بن بست موجود در مذاکرات از دیده ها پنهان بماند.
دولت  باید  طالبان  زندانیان  رهایی  قضیه  در  طالبان  طرف  قاعدتاً 
افغانستان می بود. متأسفانه تصمیم گیرنده اصلی در این باره امریکا بوده 
و بدون رضایت دولت افغانستان با جانب طالبان در این باره به توافق 
رسیده است. اکنون این وظیفه امریکا است که بحث ها درباره رهایی 
زندانیان باقی مانده را به یک نتیجه مطلوب برساند. البته باید ذکر کرد 
که هرگونه تصمیم گیری در این خصوص بدون توجه به نگرانی ها و 

مطالبات دولت افغانستان می تواند گره مسأله را پیچیده تر کند.
در پایان باید تصریح کرد که عامل بن بست کنونی مذاکرات، توافق نامه 
دوحه است که بدون توجه به نگرانی ها و ترجیحات دولت افغانستان، 
بین امریکا و طالبان منعقد شده است. سه رکن دیگر کارشیوه مذاکرات 
ابهام  که در دور نخست مذاکرات روی آن توافق شده بود، به دلیل 
این  از  راه عبور  یگانه  را بشکند.  این بن بست  نمی تواند  و کلی بودن، 
بن بست، توافق روی راه کار تازه ای است که بتواند منافع دولت و طالبان 
را به صورت منصفانه تضمین کند و مسیر پیش رو را برای ادامه مذاکرات 
هموار سازد. در غیر این صورت، نه روی آتش بس توافق خواهد شد و 
نه هم دولت افغانستان به رهایی زندانیان باقی مانده طالبان بدون آن که 
گوشه ای از نفع آن تأمین شود، تن خواهد داد. در نتیجه، جنگ برای 
ادامه خواهد یافت و قربانیان  یک مدت طوالنی دیگر بین دو طرف 

اصلی آن نیز مردم بی گناه و غیرنظامی کشور خواهند بود.

مذاکرات در بن بست
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اصابت راکت طالبان در ولسوالی گیزاب 
ارزگان جان یک کودک را گرفت

شیوع کرونا در اردوگاه های بی جاشده گان 
داخلی در والیت فاریاب

۸صبح، کابل: شرکت برشنا روز جمعه، سوم 
دلو اعالم کرد که به علت بروز مشکالت فنی 
اکثر  و  کابل  برق  وارداتی،  برق  پایه های  در 
والیت های مسیر لین برق وارداتی اوزبیکستان 

قطع شده است.
طبق اعالم شرکت برشنا، پایه برق وارداتی در 
طرف  به  ایبک  سب استیشن  کیلومتری   ۸۵

والیت بغالن دچار عارضه فنی شده است.
شرکت برشنا گفته است که به همین دلیل برق 
والیت های مسیر لین برق وارداتی اوزبیکستان 

به شمول کابل قطع شده است.
این شرکت گفته است که کارمندان فنی برشنا 

کار را برای رفع این عارضه آغاز کرده  اند.
حداعظمی برق وارداتی از سوی شرکت برشنا 

۴۶۰ میگاوات گفته شده است.
در جریان هفته های گذشته برشنا اعالم کرده 
پنج دستگاه  بروز مشکل در  دلیل  به  بود که 
برق اوزبیکستان، برق وارداتی قطع شده است. 
به همین دلیل برای مدتی کابل و والیت های 

هم جوار آن تاریک بود.
هم جوار  والیت های  و  کابل  در  برق  قطع 
انتقادهای گسترده را از عمل کرد شرکت برشنا 

در قبال داشته است.
در  کشور  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 
بود  داده  وعده  انتخاباتی اش  کارزارهای  زمان 
آسیا  برق  مدیریت  مرکز  به  را  افغانستان  که 
بدل می کند و تا سه یا چهار سال دیگر، همه  
قریه های آن  طرف خط دیورند نیز صاحب برق 

خواهد شد.
با  اجتماعی  شبکه های  کاربران  ویژه  به  مردم 
یادآوری این وعده ها از نبود انرژی برق در کابل 

و والیت ها انتقاد کرده اند.

۸صبح، کابل: طبق اعالم وزارت صحت عامه، 
در  کرونایی  بیمار  سه  گذشته  شبانه روز  در 
کشور جان باخته اند و ۷۶ مورد جدید ابتال به 

ویروس کرونا شناسایی شده است.
وزارت صحت عامه روز جمعه، سوم دلو با نشر 
آمار روزانه ی ابتال به ویروس کرونا اعالم کرد که 
در شبانه روز گذشته یک هزار و ۸۴۷ نمونه ی 
مشکوک به کرونا آزمایش شده است. در ۲۴ 
صحت یاب  کرونایی  بیمار   ۲۵ گذشته  ساعت 

شده اند.
با ثبت ارقام جدید، شمار کل بیماران کرونایی 

در کشور به ۵۴ هزار و ۵۵۹ تن رسیده است.
از این میان، دو هزار و ۳۷۳ تن جان باخته و 

۴۶ هزار و ۹۱۲ تن دیگر صحت یاب شده اند.
در حال حاضر، شش هزار و ۷۱۶ بیمار کرونایی 

در کشور فعال هستند.
وزارت صحت عامه تاکنون ۲۳۶ هزار و ۳۰۰ 
کرده  آزمایش  را  کرونا  به  مشکوک  نمونه ی 

است.

برق کابل و والیت های مسیر 
لین برق وارداتی اوزبیکستان 

قطع شد

کرونا؛ مرگ سه بیمار و ثبت 
۷۶ مورد جدید ابتال



حسیب بهش

دوحه  در  طالبان  و  دولت  هیأت های  میان  مذاکرات 
که  می گویند  منابع  است.  شده  تازه ای  بن بست  وارد 
در  گفت وگو  برای  طرف  این  به  هفته  یک  از  طالبان 
دالیل»وقت کشی  از  یکی  نشده اند.  مذاکره حاضر  میز 
بایدن  دولت  پالیسی  به  گروه  این  نیم نگاه  طالبان«، 
طالبان  است.  شده  عنوان  صلح  مذاکرات  مورد  در 
هم چنان در حال حاضر بر سر رهایی حدود هفت هزار 
سیاه  فهرست  از  خروج  و  گروه  این  باقی مانده   زندانی  
به  را  موضوع  این  اما  امریکا  می زنند.  چانه  امریکا  با 
دولت افغانستان مربوط دانسته است. هرچند طالبان از 
رهایی زندانیان شان به عنوان پیش شرط ادامه مذاکرات 
اساس  بر  که  کرده اند  تاکید  پیش تر  اما  نبرده اند،  نام 
توسط  زندانیان شان  همه  باید  دوحه،  صلح  توافق نامه 
امریکا از زندان های حکومت آزاد شوند. منابع در هیأت 
مذاکره کننده دولت می گویند که با توجه به رهایی پنج 
هزار زندانی طالب که به افزایش خشونت ها منجر شد، 
نمی دهند.  این گروه تن  باقی مانده  زندانیان  به رهایی 
بدین ترتیب دولت تصریح کرده است که تا زمان برقرار 
نشدن آتش بس، پایان مذاکرات و توافق روی مشارکت 
سیاسی، حاضر نیست که حتا یک زندانی طالب را از 
ایجاد می شود  در حالی  بن بست  این  کند.  آزاد  زندان  
که دولت بایدن پیش تر از بررسی توافق نامه صلح دوحه 

خبر داده است.
تا  در شانزدهم جدی  مذاکرات  دور دوم  آغاز  زمان  از 
حال، هیأت مذاکره کننده دولت و طالبان تنها سه بار با 
هم دیدار کرده اند. اولین دیدار با یک روز تاخیر انجام شد 
و در آن به دلیل برنگشتن بخش بزرگی هیأت طالبان 
این  از اعضای هیأت  تنها شمار معدودی  از پاکستان، 
گروه حضور یافتند. با وجود این، هیأت ها فیصله کردند 
که گروه های کاری دو طرف بحث ها روی تهیه اجندای 
مذاکرات صلح را ادامه دهند. در دومین دیدار، گروه های 
کاری هیأت های دولت و طالبان بحث  روی تهیه اجندا 
را آغاز کردند، اما این بحث ها از مرز تعارف فراتر نرفت. 
آخرین دیدار دو طرف در بیست وهشتم جدی برگزار 
مذاکره کننده  هیأت های  سران  بر  عالوه  آن  در  و  شد 
دولت و طالبان، تنها شمار معدودی از اعضای هیأت دو 
طرف حضور یافتند. این دیدار نیز بیش تر شکل تعارفی 

داشت و به دوام دیدارها منجر نشد. 
اکنون منابع آگاه از دوحه به روزنامه ۸صبح می گویند 
»وقت ُکشی«  مذاکرات  دوم  دور  در  طالبان  هیأت  که 
می کنند و حاضر نیستند که به میز مذاکره حاضر شوند. 
آخرین  از  پس  طالبان  منابع،  این  معلومات  براساس 
نشده اند که  دیگر حاضر  بدین سو  از یک هفته  دیدار، 

خبرنگاران و فعاالن رسانه ای هرات، در سفر اخیر رییس 
جمهور غنی به این والیت، نشست خبری و دیدار رسمی 
با او را »تحریم« کردند. شماری از خبرنگاران هراتی 
علت این اقدام را »توهین و کم توجهی« رییس جمهور 
سفر،  این  جریان  در  می کنند.  عنوان  خبرنگاران  به 
ابتدا رییس جمهور حاضر نشد با خبرنگاران صحبت 
سفرش  برنامه های  پوشش  اجازه  رسانه ها  به  و  کند 
داده نشد. پس از خودداری خبرنگاران از اشتراک در 
و  ریاست جمهوری  معاون سخنگوی  نشست خبری 
دیدار رسمی با رییس اداره امور، رییس جمهور حاضر 
از دیدار  اما خبرنگاران  با خبرنگاران دیدار کند،  شد 
با او خودداری و نشست خبری آقای غنی را تحریم 
کردند. نهادهای حامی رسانه ها در هرات باور دارند که 
این اقدام رییس جمهور به معنای نادیده گرفتن آزادی 
بیان و فعالیت رسانه ها است. به باور آنان، آزادی بیان 
با  کنونی  جایگاه  و  نیست  فعلی  حکومت  دست آورد 

بهای خون خبرنگاران به  دست آمده است.
کشور  جمهور  رییس  عنوان  به  غنی،  محمداشرف 
سفرهای  در  است.  داشته  هرات  به  سفر  نُه  تاکنون 
خبرنگاران  فهرست  پیش  روز  چند  از  هرات،  به  او 
نهایی می شد و افرادی که »کارت ویژه« داشتند، در 
برنامه های خبری حاضر می شدند. در سفر اخیر رییس 
جمهور به هرات، از همان ابتدا هماهنگی برای حضور 
ریاست  رسانه های  دفتر  داشت.  مشکل  خبرنگاران 
هماهنگی  مسوول  را  هرات  محلی  اداره  جمهوری، 
برای حضور خبرنگاران عنوان کرد و اداره محلی هرات، 
سفر  پوشش  برای  را  خبرنگاران  از  معدودی  شمار 
رییس جمهور دعوت کرد. قرار شد خبرنگاران ساعت 
شش صبح، از مقابل دروازه ریاست ترانسپورت هرات، 
برای پوشش برنامه های سفر رییس جمهور انتقال داده 
شوند. حدود ۱۵ نفر از خبرنگاران ساعت هفت صبح به 

میدان هوایی هرات رسیدند.
جمهور  رییس  سفر  هدف  گذشته،  سفرهای  خالف 
سفر  این  برنامه های  از  خبرنگاران  و  نبود  مشخص 
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و گفت وگو  اجندا بحث  تهیه  مورد  در  با هیأت دولت 
کنند. یک منبع از دوحه گفت که »وقت ُکشی طالبان 
گروه  این  که  است  این  بر  و حدس  است«  محسوس 
منبع  مانده اند.  بایدن  سیاست  شدن  مشخص  منتظر 
با امریکا  افزود که به نظر می رسد گفت وگوی طالبان 
روی رهایی دیگر زندانیان این گروه به نتیجه نرسیده 
برای  امریکا  ویژه  نماینده  خلیل زاد،  زلمی  زیرا  است؛ 
صلح افغانستان بحث رهایی زندانیان را به رضایت دولت 
طالبان  امریکا،  باور  به  است.  کرده  موکول  افغانستان 
باید اول با دولت به توافق برسند تا زمینه برای رهایی 

زندانیان باقی مانده این گروه فراهم شود. 
مذاکره کننده  هیأت  در  دیگر  منبع  یک  هم،  از سوی 
دولت به روزنامه ۸صبح گفت که هیأت طالبان هنوز 
مطرح  حکومت  با  را  زندانیان شان  دیگر  رهایی  بحث 
این خواسته  بودند که  نکرده اند؛ زیرا طالبان معتقدند 
باید با اول با امریکا مطرح شود تا از طریق فشار باالی 
دولت افغانستان، همه زندانیان این گروه مانند دور پیش 
آزاد شود. هیأت مذاکره کننده دولت اما در دیدار با زلمی 
خلیل زاد تصریح کرده اند که تا زمان برقراری آتش بس، 
پایان مذاکرات و توافق روی مشارکت سیاسی، حتا یک 
زندانی طالبان از زندان های حکومت آزاد نخواهد شد. 
به  طالبان  که  می گوید  نیز  دوحه  در  دیگر  منبع  یک 
میز مذاکره حاضر می شوند و در حال حاضر به نحوی 
بر رهایی دیگر زندانیان شان و خروج از فهرست سیاه 
این  طالبان  که  باید گفت  دارند.  پافشاری  متحد  ملل 
مورد را با هیأت دولت شریک نکرده اند و از آن به عنوان 

پیش شرط نیز نام نبرده نکرده اند. 
هرچند تالش شد که دیدگاه طالبان در این مورد درج 
شود، اما اعضای هیأت مذاکره کننده این گروه تا زمان 
اما  گروه  این  نکردند.  ارایه  پاسخ  گزارش،  این  نوشتن 
پیش تر گفته بود که بحث منتظر ماندن شان به مشخص 

شدن پالیسی بایدن، حقیقت ندارد. 

توافق نامه  امریکا  جدید  دولت  بایدن؛  کار  آغاز 
دوحه را بررسی می کند

با ورود جو بایدن، رییس جمهور منتخب امریکا به کاخ 
سفید،  طالبان و توافق نامه دوحه در آزمون تازه ای قرار 

میدان  به  رییس جمهور  رسیدن  با  نداشتند.  آگاهی 
هوایی  »میدان  به  را  میدان  این  نام  او  هرات،  هوایی 
خواجه عبداهلل انصاری« تغییر داد. در میان سردرگمی 
اردوی  قول  به  با چرخ بال  خبرنگاران، رییس جمهور 
با نیروهای امنیتی دیدار کند. در  تا  ۲۰۷ ظفر رفت 
از  جمهور  رییس  دیدار  خبرنگاران  قبلی،  سفرهای 
قول اردوی ۲۰۷ ظفر را پوشش می دادند، اما این  بار 
این  کنند.  مراسم شرکت  این  در  تا  نشد  داده  اجازه 
اقدام سبب شد که خبرنگاران نشست خبری دواخان 
تحریم  را  جمهور  رییس  سخنگوی  معاون  مینه پال، 
کنند. پس از تحریم این نشست خبری، فضل محمود 
جمهوری،  ریاست  امور  اداره  عمومی  رییس  فضلی، 
حاضر شد با خبرنگاران در یک نشست رسمی دیدار 

گرفته اند. آنتونی بلینکن، نامزد پیشنهادی بایدن برای 
اعضای  به  در سی ام جدی  امریکا  خارجه  امور  وزارت 
گفته  کشور  آن  سنای  مجلس  خارجی  روابط  کمیته 
افغانستان  در  جنگ  می خواهد  بایدن  دولت  که  است 
با به گونه دایمی پایان بخشد و نیروهای امریکایی را 
به آن کشور بازگرداند. با این حال بلینکن گفته است 
با  مقابله  برای  توانایی اش  حفظ  تالش  در  امریکا  که 
تجدید حیات تروریزم است. او تصریح کرده است که 
باید ماهیت مذاکرات صلح افغانستان با دقت بررسی و 
چیستی گفت وگوها روشن شود. بلینکن در این نشست 
گفت: »ما باید با دقت به آنچه در مورد مذاکره انجام 
شده است نگاه کنیم تا کاماًل بفهمیم که تعهدات توسط 
که  است  گفتنی  است«.  نشده  یا  شده  انجام  طالبان 
طالبان در مورد احتمال بررسی توافق نامه دوحه و بحث 
اصرارشان بر رهایی زندانیان باقی مانده این گروه چیزی 

نگفته اند. 
بایدن در  اما معتقدند که دولت  امریکایی  کارشناسان 
جزئیات توافق نامه دوحه اصالحاتی اعمال خواهد کرد. 
استیو کول، خبرنگار امریکایی در نشریه نیویورکر گفته 
امریکا و  است که اهداف اصلی توافق نامه دوحه میان 
طالبان، پایان جنگ، آتش بس و توافق سیاسی دولت 
و طالبان و جلوگیری از تهدیدهای گروه های تروریسی 
علیه امریکا بوده است. او گفته است که دولت بایدن 
باید  که  تفاوت  این  با  می کند،  دنبال  را  اهداف  عین 
بیرون  افغانستان  از  نیروهای  اتفاق  به  قریب  اکثریت 
علیه  مبارزه  روند  در  نیز  امریکا  منافع  و  کشیده شود 
تروریسم تعریف شود. به گفته کول، هرچند قرار است 
ازای تضمین جلوگیری فعالیت  نیروهای امریکایی در 
القاعده و سایر گروه ها توسط طالبان، از افغانستان خارج 
را  با وجود آن، طالبان هم چنان خشونت ها  اما  شوند، 

ادامه داده اند.
توافق صلح  تاکنون  که  گفته اند  امریکایی  کارشناسان 
بها  طالب  جنگ جویان  به  بیش تر  طالبان  و  امریکا 
مذاکرات صلح  که  است  این سبب شده  و  است  داده 
بین االفغانی زیر تاثیر هوس های ناآگانه ترمپ قرار گیرد؛ 
بر خروج  تاکید  با  این کارشناسان، ترمپ  باور  به  زیرا 
هرچه زودتر نیروها از افغانستان، موقف امریکا را تضعیف 

کند، اما این نشست هم تحریم شد.
به  خبرنگاران  اعتراض  نشست، صدای  این  تحریم  با 
گوش رییس جمهور رسید و محمداشرف غنی حاضر 
شد روز جمعه، سوم دلو، در یک نشست خبری دیگر با 
رسانه ها اشتراک کند، اما باز هم نشست خبری و دیدار 
با او تحریم شد و خبرنگاران از حضور در آن خودداری 
کردند. شماری از خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه ها 
در هرات باور دارند که رییس جمهور به خبرنگاران و 
جامعه رسانه  ای توهین کرده است و از دید آنان او به 
»آزادی بیان« و »فعالیت رسانه های آزاد« باور چندانی 

ندارد. 
عبدالقیوم پدرام قاضی زاده، نماینده مرکز خبرنگاران 
افغانستان در هرات و از خبرنگاران پیش کسوت در این 
والیت، به روزنامه ۸صبح می گوید که در جریان این 
نشست  آنان  و  توهین شد  هرات  به خبرنگاران  سفر 
با رییس جمهور را تحریم کردند. به  خبری و دیدار 
برنامه های سفر  از  از حذف خبرنگاران  او، پس  گفته 
فعاالن  و  خبرنگاران  هرات،  به  غنی  جمهور  رییس 
این والیت نشست خبری معاون سخنگوی  رسانه ای 
امور  اداره  رییس  با  رسمی  دیدار  جمهوری،  ریاست 
تحریم  را  رییس جمهور«  نشست خبری »شخص  و 

کردند.
خبرنگاران  مصونیت  کمیته  مسوول  نظری،  همایون 
افغان در هرات، در صحبت با روزنامه صبح می گوید 
در اوضاعی که خبرنگاران با تهدیدهای امنیتی روبه رو 
هستند و نگران وضعیت امنیتی شان می باشند، توقع 
دیدار  اما  کند،  دیدار  آنان  با  جمهور  رییس  می رفت 
نظری،  آقای  دید  از  نشد.  تنظیم  او  با  خبرنگاران 
نشان  خبرنگاران  برابر  در  جمهور  رییس  بی تفاوتی 
می دهد که او به آزادی بیان و فعالیت رسانه های آزادی 
باور ندارد، اما حکومت ادعا می کند که از آزادی بیان و 

فعالیت رسانه های آزاد حمایت می کند.
هرچند یکی از برنامه های سفر رییس جمهور به هرات، 
سال روز  یک صدمین  از  تجلیل  مراسم  در  اشتراک 

کرده است. استیو کول تصریح کرده است که با وجود 
به  طالبان  امریکایی،  نیروهای  از  بزرگی  بخش  خروج 
قابل توجه خشونت ها  کاهش  بر  مبنی  امریکا  خواست 
از  برای جلوگیری  را  نیروهای شان  و حتا  نداده اند  تن 
خطر بمباردمان، در نقاط مختلف کشور متفرق کرده اند. 
افزون بر این، برخی دیگر از تحلیل گران نیز گفته اند که 
چگونه گی معامله امریکا و طالبان در دوحه، برای طالبان 
در درگیری ها توازن قوا به وجود آورده و افزون بر بلند 
نیز  را  نظامی شان  لبه  این گروه،  به نفس  اعتماد  بردن 
تیزتر کرده است. به گفته تحلیل گران، مهار گروه های 
القاعده و دولت اسالمی تا حدی به موجودیت حکومت 

کنونی و دوام کمک های امریکا بسته گی دارد.
هم زمان با این بحث ها، پاکستان گفته است که بایدن 
متعهد  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  به خروج  باید 
بماند. شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه این کشور 
در گفت وگو با شبکه الجزیره گفت که پاکستان امیدوار 
است دولت جدید بایدن تعامل بیش تری باشد و روند 
صلح افغانستان و خروج نیروهای امریکایی را دنبال کند. 
قریشی گفته است که باید دولت بایدن وضعیت را درک 
کند؛ زیرا در افغانستان فرصتی وجود دارد و باید آن چه 
که آغاز شده است، پابرجا بماند. او ابراز امیدواری کرده 
معکوس  را  صلح  روند  در  مسایل  بایدن  جو  که  است 

نسازد. 
گفتنی است که امریکا در شمار نیروهای در افغانستان 
پایین ترین سطح ممکن در  به  پانزدهم جنوری  را در 
باید  توافق نامه دوحه،  بر اساس  اخیر رساند.  ۱۹ سال 
همه سربازان امریکایی در ماه می از افغانستان خارج 
شوند. هم چنان در بخشی از توافق نامه دوحه آمده است 
مذاکرات  آغاز  محض  به  مذاکره کننده  طرف های  که 
کنند  تبادله  را  باقی مانده  زندانیان  باید  بین االفغانی، 
از فهرست سیاه ملل متحد خارج  نیز  و گروه طالبان 
شود. با این حال مقامات افغانستان از وضعیت موجود 
دوحه  توافق نامه  دوباره  بررسی  خواستار  و  ناراضی اند 
شده اند؛ زیرا به باور آنان، به طالبان در توافق نامه دوحه 
امتیازات گسترده داده شده است و این گروه با وجود 
توافقی که کرده بودند، بر اصل کاهش خشونت پابند 

نیستند.

تاسیس روزنامه اتفاق  اسالم بود، با این هم خبرنگاران 
برای حضور در این برنامه دعوت نشدند.

 سفرهای پیشین رییس جمهور به هرات با حاشیه های 
زیادی همراه بود و نشر آن از سوی رسانه ها جنجالی 
مراسم خاک سپاری  در  غنی، سال ۱۳۹۵  آقای  شد. 
جنرال محی الدین غوری، فرمانده پیشین قول اردوی 
سال  در  کرد.  ادا  اشتباه  را  جنازه  نماز  ظفر،   ۲۰۷
۱۳۹۷ برای گشایش راه الجورد به هرات سفر کرد. 
در جریان این سفر یک جوان پس از پایان سخنرانی  او 
اعتراض کرد. این جوان از سوی محافظان ویژه ریاست 
این رویداد توسط  جمهوری لت وکوب و نشر تصاویر 

رسانه ها، جنجالی شد.
در سفر اخیر رییس جمهور به هرات، نشست خبری 
مطرح  رسانه های  سوی  از  جمهور  رییس  با  دیدار  و 
تحریم شد و بخش بزرگی از خبرنگاران از دیدار با او 
خودداری کردند. افزون بر این، شماری از فعاالن مدنی 
از حضور در نشست های مردمی  نیز  و بزرگان قومی 
رییس جمهور خودداری کردند. هرچند قرار بود رییس 
جمهور چند ماه پیش برای حضور در مراسم رسمی 
بهره برداری از خط آهن خواف - هرات به این والیت 
روحانی،  حسن  حضور  عدم  دلیل  به  اما  کند،  سفر 
ویدیو  طریق  از  مراسم  این  ایران،  جمهور  رییس 

کنفرانس برگزار شد.
رییس جمهور هدف مشخصی  هراتیان، سفر  دید  از 
امنیتی،  وضعیت  مانند  مهمی  مسایل  به  و  نداشت 
افزایش آدم ربایی ها، مشکالت شبکه برق، بی سرنوشتی 
بدین  شد.  پرداخته  کم تر  شهردار  نبود  و  شهرداری 
به  جمهور  رییس  سفر  بی برنامه گی  دلیل  به  ترتیب 
هرات، خبرنگاران و فعاالن رسانه ای دیدار با او و سایر 
مقام های دولتی را تحریم و از حضور در نشست خبری 

رییس جمهور غنی خودداری کردند.

طالبان به مذاکره پشت کردند

در سفر غنی به هرات چه گذشت؟
محمدحسین نیک خواه



محمدهادی ابراهیمی
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پس از توافق طالبان با ایاالت متحده امریکا، مشروعیت 
جنگ این گروه به شدت زیر سوال رفته است. شعار 
علیه  که  بود  این  گذشته  سال  بیست  در  طالبان 
گروه  این  جنگ  و  می کنند  جهاد  خارجی  نیروهای 
امریکایی  نظامیان  که  حاال  است.  اشغال  علیه  جهاد 
جنگ  طالبان  نمی گیرند،  قرار  هدف  افغانستان  در 
این جنگ چگونه  و  باز هم جهاد می دانند  را  کنونی 
که حکومت  حالی  در  باشد،  اشغال  برابر  در  می تواند 
کنونی متشکل از مردم افغانستان است و مشروعیت 
خود را از یک قانون اساسی اسالمی گرفته است. باید از 
طالبان پرسیده شود که نیروهای امنیتی اشغال گر اند 
و یا مردمی که همه روزه در شهرها و روستاها در نتیجه 
افغانستان  مردم  می شوند؟  کشته  گروه  این  حمالت 
چگونه باور کنند که راه انداختن این کشتارها نیز جهاد 
است و به منظور آزادسازی افغانستان انجام می شود. 
آیا طالبان می خواهند افغانستان را از مردم خود این 
کشور آزاد کنند؟ اگر چنین نیست پس توجیه جنگ 

کنونی چیست؟
امریکا  متحده  ایاالت  توافق  از  پس  که  می شد  تصور 
شود،  کاسته  خشونت ها  از شدت  قطر،  در  طالبان  با 
می نامند  جهاد  طالبان  را  آن چه  و  نشد  چنین  ولی 
یافت.  ادامه  افغانستان  مردم  علیه  بیش تری  با شدت 
طالبان در این جهاد، مردمی را می کشند که مسلمان 
را  اسالمی  فرایض  و  فرامین  تمام  آن ها  مانند  و  اند 
دست فروشان،  کسبه کاران،  عابران،  می دهند.  انجام 
زنان و کودکان قربانیان اصلی جهاد طالبان در چند 
ماه اخیر بوده اند. این گروه باید پاسخ بدهد که جنگ 
علیه غیرنظامیان چگونه می تواند جهاد باشد و چنین 
توجیه شرعی کرد و صبغه  را چطور می توان  جنگی 

در نیمه روز بیستم جنوری، دونالد ترمپ، چهل وپنجمین 
به  را  واشنگتن  امریکا،  متحده   ایاالت  جمهور  رییس 
ریاست  انتخابات  در  ترمپ  کرد.  ترک  فلوریدا  مقصد 
که  سروصداهایی  تمام  با  و  خورد  شکست  جمهوری 
استفاده  تا  تقلب گسترده گرفته  ادعای  از  انداخت؛  راه 
از تمامی مجاری رسمی و غیررسمی برای تغییر نتیجه 
انتخابات، باز هم مجبور شد در مقابل دموکراسی تسلیم 
شود و قدرت را به گونه مسالمت آمیز به رییس جمهور 
منتخب امریکا، جو بایدن، تحویل دهد. او بدون این که 
در مراسم تحلیف رییس جمهور جدید شرکت کند، از 
واشنگتن رفت. ترمپ رفت، اما مرام و روشی که او از آن 
نماینده گی می کرد، به این زودی ها از بین نخواهد رفت 
و چه بسا که روز به روز رشد خواهد کرد. ترمپ نماد 
کاملی از پوپولیسم و عوام گرایی بود و این پوپولیسم، با 
رفتن او پایان نمی پذیرد. در این نوشته، تالش شده است 
براساس  پوپولیسم  مولفه های  از  تبیین خالصه ای  با  تا 
نظریات مارگرات کاوان، به بررسی تحقق این پدیده ها 
در منش ترمپ پرداخته و سپس با اشاره به عوامل ظهور 
پوپولیسم، نتیجه گیری شود که این پدیده با رفتن ترمپ 

از بین نخواهد رفت.
پوپولیسم  تعریف  و  تبیین  به  سیاسی  اندیشمندان 
ارایه  پدیده  این  از  متفاوتی  تعریف های  و  پرداخته 
کرده اند. مارگارت کاوان پوپولیسم را به فلسفه و سبکی 
فضیلت  و  عقل  آن  در  که  می کند  تعریف  سیاست  از 
مردم عادی )اکثریت خاموش( را باالتر و مهم تر از عقل 
او، پوپولیسم خشم و  باور  به  نخبه گان جامعه می داند. 
نفرت زیادی نسبت به وضعیت موجود جامعه و نخبه گان 
و  سیاسی  سیستم  عمل کرد  از  نارضایتی  دارد؛  جامعه 
اقتصادی حاکم، از جمله مهم ترین مولفه های پوپولیسم 
است. در پوپولیسم است که بانک های بزرگ، شرکت های 
و  اجتماعی  و  سیاسی  نخبه گان  رسانه ها،  چندملیتی، 

مقامات دولتی با بدبینی تعریف می شوند.
با توجه به مولفه هایی که در مورد پوپولیسم گفته شد، 
می توان ادعا کرد که ترمپ، نماد کاملی از پوپولیسم بود. 
تمام  ترمپ  بود.  تمام عیار  پوپولیست  و  عوام گرا  او یک 

توجیه شرعی جنگ افغانستان توسط طالبان، مذاکرات 
صلح در قطر را نیز تحث تأثیر قرار داده است. اخیراً 
گفته  جمهوریت  صلح  هیأت  عضو  منصور،  حفیظ 
است تا زمانی که طالبان جنگ خود در افغانستان را 
این گروه دشوار خواهد  با  توجیه شرعی کنند، صلح 
بود. تا زمانی که طالبان جنگ افغانستان را زیر عنوان 
جهاد مشروعیت دینی بدهند، پایان دادن به این جنگ 
دشوار است. از نظر طالبان، تمامی آنانی که با دولت 
افغانستان هم کاری دارند حتا مردمان ملکی، مباح الدم 
هستند و کشتن آن ها جایز است. به نظر می رسد که 
طالبان تاکنون در دوحه حتا یک قدم هم از این این 
موقف عقب نشینی نکرده و به خواست هیأت جمهوری 
برای بحث روی شرعی بودن جنگ تن نداده اند. حاال 
زمان آن فرا رسیده است که طالبان به مردم بگویند 
که کشتن کودکان و زنان و افراد ملکی چه توجیهی 
داشته  وجود  جنگ  از  توجیه  این  که  مادامی  دارد. 
با  و  بود  نخواهند  پاسخ گویی  به  طالبان حاضر  باشد، 

بی مسوولیتی تمام به کشتار مردم ادامه خواهند داد.

تصور می شد که طالبان پس از صلح با ایاالت متحده 
امریکا، با مردم نیز صلح کنند، ولی چنین نشد و کشتار 
خواهان  افغانستان  مردم  که  حالی  در  یافت.  ادامه 
آتش بس و قطع کشتار اند، طالبان به این خواست هیچ 
وقع نمی گذارند و به جنگ ادامه می دهند. در حالی که 
طالبان از بحث درباره مشروعیت جنگ در قطر شانه 
خالی می کنند، خواست ها برای آتش بس نیز بی پاسخ 
مانده است. ادامه کشتار، این موضوع را ثابت می کند 
که طالبان با سوء استفاده از جهاد، در پی کسب قدرت 
پایان  درباره  بحثی  هیچ  به  و  هستند  زور  طریق  از 
خشونت و حل مسأله افغانستان از راه گفت وگو اهمیت 

نمی دهند.

مشروعیت جنگ
وقتی نیروهای امریکایی در افغانستان معافیت دارند و 
مردم افغانستان قربانی اصلی جهاد طالبان اند، چگونه 
کرد؟  توجیه  را  کنونی  بودن« جنگ  »جهاد  می توان 
خارج  و  داخل  در  دینی  علمای  اخیر  سال  چند  در 
کنونی جهاد  که جنگ  گفته اند  همواره  افغانستان  از 
نیست و طالبان نباید این جنگ را توجیه شرعی کنند. 
علمای جهان اسالم نیز برخالف ادعای طالبان گفته اند 
که افغانستان دارالحرب نیست و جنگ این گروه جواز 
بزرگ  از کشورهای  دینی  علمای  باری  ندارد.  شرعی 
پاکستان،  سعودی،  عربستان  اندونیزیا،  چون  اسالمی 
که  کردند  اعالم  سال ۲۰۱۳  در  ایران  و  عراق  مصر، 
طالبان باید اختالفات شان را از راه گفت وگو با دولت 
این جنگ، جهاد نیست و  افغانستان حل کنند؛ زیرا 

کشتار مردم بی گناه را نمی توان توجیه دینی کرد.
پافشاری طالبان بر جهاد در افغانستان، این موضوع را 
ثابت می کند که این گروه با سوء استفاده از جهاد و 
دین، در پی کشتار، ترور و خلق وحشت است. زمان 
آن فرا رسیده است که تمام اقشار جامعه این جنگ را 
زیر سوال ببرند و بیش از این در برابر کشتار و خشونت 

سکوت نکنند.

افغانستان و عراق و وعده پایان دادن به این جنگ ها، شعار 
مهم انتخاباتی ترمپ در کمپاین های ۲۰۱۶ بود.

در مورد رسانه ها هم ترمپ دیدگاه انتقادی داشت. او با 
رسانه ها/ یا  و   )Fake news( واژه  از  زیرکانه  استفاده 

را  امریکا  رسانه های  که  می کرد  تالش  تقلبی،  اخبار 
که  داشت  باور  چنین  ترمپ  دهد.  قرار  حمله  مورد 
سیاسی  سیستم  خدمت  در  متحده  ایاالت  رسانه های 
است،  سودمند  مردم  برای  آن چه  به  و  هستند  حاکم 
در  او  رفتارهای جنجالی  و  موضع گیری ها  نمی پردازند. 
در  ترمپ  موضع  از  نمونه ای  متعدد،  خبرنگاران  مقابل 

قبال رسانه ها بود.
رفتار ترمپ در قبال مهاجرین هم برخاسته از کنش های 
شده  بومی گرایانی  نماینده  ترمپ  بود.  او  پوپولیستی 
را  شغلی  فرصت های  مهاجرین  داشتند،  باور  که  بود 
از  یکی  در  او  می برند.  بین  از  کشور  بومی  مردم  برای 
توییت های خود، مهاجرین مکزیکی را )قاتالن تجارت( 
سیاست  از  کاملی  نمونه  ترمپ،  دیوارکشی های  خواند. 

پوپولیستی و عوام فریبانه او در مورد مهاجرت بود.
با توجه به این مولفه ها و با مرور مختصر سخنرانی ها و 
کنش های ترمپ در عرصه  سیاست، می توان با قطعیت 
ادعا کرد که او نماد کاملی از پوپولیسم بود. ترمپ توانست 
با همین شعارهای عوام گرایانه خود به کاخ سفید راه پیدا 
کند و برای چهار سال بر مسند ریاست قدرت مندترین 
نگران  و  مضطرب  را  جهان  و  بزند  تکیه  جهان  کشور 
گرچند  کند.  خود  ناگهانی  و  سلیقه ای  سیاست های 
ساختار دموکراسی امریکا توانست تا حدود زیادی قدرت 
تمام محدودیت ها،  با  باز هم  اما  را محدود کند،  ترمپ 
او دموکراسی و ارزش هایی که رهبران ایاالت متحده از 
آن سخن می زدند را زیرپا گذاشت. روی کارآمدن ترمپ 
نشان  که  تلنگری  دموکراسی ها؛  برای  است  تلنگری 
می دهد میدان برای ظهور افراد پوپولیست باز شده است.

سیستم  از  نارضایتی  افزایش  لیپست،  سیمور  باور  به 
مهم ترین  اقتصادی،  نابرابر  رشد  و  اقتصادی  و  سیاسی 
عامل برای ظهور پوپولیسم و تمایل مردم به سیاست های 
وضعیت  از  مردم  وقتی  می شود.  شمرده  پوپولیستی 

هدف  به  که  می دادند  شعار  قباًل  طالبان  داد؟  دینی 
آزادکردن کشور می جنگند، اما آیا این گروه می خواهد 
افغانستان را از دست چه کسانی آزاد کند؟ هدف این 
غیرنظامیان،  و  ملکی ها  آیا  و  عادی اند  مردم  حمالت 
طالبان  و  نیست  چنین  اگر  هستند؟  اشغال  عامل 
گروه  این  پس  نمی جنگند  امریکایی  نیروهای  با 
آزاد می کند؟ طالبان  از دست چه کسی  را  افغانستان 
این شهر  در چند ماه اخیر کابل را زیر پای ساکنان 
مقناطیسی،  ماین های  انفجار  کرده اند.  داغ  شدت  به 
ترورهای هدف مند و افزایش جرایم سازمان یافته کابل 
را به تنور داغ جنگ تبدیل کرده است. قربانی اصلی 
مختلف  شهرهای  در  گروه  این  که  بزرگ  انفجارهای 
کشور سازمان دهی می کند، غیرنظامیان اند؛ افرادی که 
هیچ نقشی در جنگ کنونی ندارند. این گروه، شاهراه ها 
ناامن کرده است و هرازگاهی دست به کشتار  نیز  را 

مأموران دولتی می زند.

سایه جهاد بر گفت وگوهای صلح

مولفه های یک رهبر پوپولیست را در خود جمع کرده 
بود؛ نگاه گذرا به سخنرانی ها و رفتارهای او، چه پیش از 
ریاست جمهوری و چه در دوران ریاست جمهوری اش، 
عمل  مولفه ها  این  تمام  به  ترمپ  که  می دهد  نشان 

می کرده است. 
ترمپ همواره علیه وضع موجود موقف انتقادی می گرفت. 
او در کمپاین های انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۶، تأکید 
امریکا، چونان  به سیستم حاکم در  می کرد که نسبت 
یک )خارجی( است. ترمپ با توصیف خود به عنوان یک 
خارجی، نشان می داد که نسبت به سیستم امریکا هیچ 
وابسته گی و حس تعلقی ندارد و خود را بیگانه معرفی 
می کرد. او بارها و بارها در کمپاین های انتخاباتی خود در 
سال ۲۰۱۶، به نخبه گان سیاسی حمله و با این حمالت، 
نارضایتی خود از وضع موجود را اعالم می کرد. ترمپ در 
توییتی، هیالری کلینتون را یک حقه باز توصیف کرد. 
حمله ترمپ به هیالری کلینتون، جدایی از رقابتی که 
پیاِم  آن  و  بود  نیز  دیگر  پیام  یک  حاوی  داشت،  او  با 
هیالری  زیرا  بود؛  امریکا  حاکم  سیستم  از  نارضایتی 
کلینتون به عنوان کسی شناخته می شد که عماًل نماینده 
استبلشمنت و سیستم سیاسی امریکا بود و سال ها در 
او،  بود.  کرده  فعالیت  متحده  ایاالت  سیاست  دستگاه 
هیالری را به عنوان یک نماینده از سیستم امریکا مورد 

نقد قرار می داد.
انتقاد  از سیاست های نخبه گان حاکم  همین طور ترمپ 
می کرد. انتقاد او بر یک فرد یا یک سیاست مدار مشخص 
نبود؛ انتقاد او از کل سیاست های حاکم بود. ترمپ با شعار 
متحده  ایاالت  تمام سیاست های خارجی  امریکا«  »اول 
این شعار،  با  او تالش می کرد  قرار می داد.  نقد  را مورد 
نارضایتی مردم از سیستم امریکا را نشان دهد؛ سیستمی 
که به نظر ترمپ، در عرصه خارجی و بین المللی، مصارف 
بیهوده ای انجام می دهد. به همین جهت بود که ترمپ 
داد،  را سی درصد کاهش  امریکا  وزارت خارجه  بودجه  
تا نشان دهد که سیاست های این وزارت، اضافی است. 
در جنگ های  متحده  ایاالت  همین طور همواره دخالت 
جنگ  بیهوده بودن  می داد؛  قرار  انتقاد  مورد  را  بیهوده 

جریان های  و  گروه ها  سمت  به  باشند،  ناراضی  موجود 
در  نیز  فوکویاما  فرانسیس  می شوند.  متمایل  افراطی 
فصل )آدرس اشتباه( از کتاب اخیرش »هویت« به نقش 
شکاف اقتصادی  -  فرهنگی و نارضایتی اجتماعی در رشد 
جریان های افراطی و پوپولیسم ملی گرا، اشاره می کند. 
به باور فوکویاما، نارضایتی از شکاف های اجتماعی، باعث 
آن می شود که گروه های عوام گرای ملی گرا رشد کنند. 
گرچند به گفته  فوکویاما انتظار این است که شکاف های 
اجتماعی به رشد جریان های چپی بینجامد، اما ظاهراً 
ظهور  به  و  می شود  اشتباه«  »آدرس  دچار  مسیر  این 

پوپولیسم ملی گرا می انجامد.
همین عوامل در به قدرت رسیدن ترمپ نیز نقش موثری 
داشت، زیادشدن انواع شکاف ها در امریکا از جمله شکاف  
اقتصادی، نارضایتی مردم از سیاست های هزینه آور ایاالت 
متحده در عرصه بین الملل، نارضایتی مردم از بی کاری و 
تصور این که مهاجران و کارگران خارجی، موقعیت های 
کاری مردم بومی را تصاحب کرده اند، همه و همه باعث 
به  موقعیت  از  بتواند  ترمپ  مانند  که شخصی  آن شد 
خوبی استفاده کند و با شعارهای عوام گرایانه خود، به 
این نارضایتی ها مسیر بدهد و خودش را به کاخ ریاست 

جمهوری برساند.
روزافزون  به رشد  توجه  با  که  پذیرفت  باید  همین طور 
اقتصادی در دموکراسی های غربی و همین طور  شکاف 
شکاف های فرهنگی، پوپولیسم و روی کار آمدن رهبران 
شاید  است.  محتمل  همواره  ترمپ،  چون  پوپولیستی 
ترمپ از قدرت کنار رفته باشد، اما باید توجه کرد که 
هنوز  آن.  آخرین  نه هم  و  بود  پوپولیست  اولین  نه  او، 
هم احتمال ظهور رهبران پوپولیست در دموکرات ترین 
از  بسیاری  چنان چه  دارد.  وجود  جهان  کشورهای 
به  تمایل  روزافزون  رشد  با  غربی،  دموکراسی های 
راست  از حزب  هستند؛  مواجه  پوپولیستی  جریان های 
بوریس جانسون  تا سیاست های  گرفته  فرانسه  افراطی 

در بریتانیا.
لذا باید روی کارآمدن ترمپ را یک تلنگر بدانیم و آن 
را هشداری در قبال دموکراسی توصیف کنیم؛ هشداری 
که عماًل دموکراسی و ارزش های دموکراتیک را تهدید 
می کند. اگر ترمپ را نماینده ای از پوپولیسم بدانیم، باید 
گفت: درست است که ترمپ رفت، اما ترمپیسم هم چنان 

باقی خواهد ماند.



799 788 788 (93)+  /  510 175 700 (93)+جهت سفارش آگهی تان با شماره های روبه رو در تماس شوید:

8صبح روزانهم  تبلیغاتی  وژیه  صفحه 
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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 ويژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني

آشپزخانه مادر
تهیه غذاهای باکیفیت با نازل ترین قیمت 

برای محافل رسمی و شخصی

آشپزخانه مادر یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین آشپزخانه های پایتخت است که افتخار دارد برای اولین بار در افغانستان با ویژگی های 
منحصر به خودش به فعالیت آغاز نموده است.

آشپزخانه مادر افتخار دارد که بهترین و باکیفیت ترین غذاهای داخلی و خارجی را با مجرب ترین آشپزها برای محافل رسمی و شخصی، 
مهمانی ها و دعوت ها، ورکشاپ ها و سمینارها با انتقال رایگان به اسرع وقت با نازل ترین قیمت در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد. ما 
در تالش هستیم تا با ارایه خدمات صادقانه و متفاوت از دیگران اعتبار و رضایت مشتریان محترم مان را کسب کنیم و باورمندیم که 

گنجی با ارزش تر از رضایت و خدمت صادقانه برای همشهریان ما وجود ندارد.

شماره های تماس: ۰۷۷۰۶۷۶۴۶۵ - ۰۷۰۰۱۹۸۸۹۷آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



مجلس نمایند ه گان به عنوان یکی از دو اتاق شورای 
قانون  در  مقننه  نهاد  بزرگ ترین  هم چون  که  ملی 
است،  شده  شناخته  رسمیت  به  افغانستان  اساسی 
اعمال  از  نظارت  مسوولیت  قانون گذاری،  بر  افزون 
حکومت و نماینده گی سالم از مردم را نیز بر عهده 
سیاسی  نظام های  در  نماینده گان  مجلس  دارد. 
حکومت ها  مشروعیت  بزرگ  منابع  از  مردم ساالر 
هرگز  حکومت ها  آن،  نبود  در  که  می رود  شمار  به 
نمی توانند مدعی حاکمیت سیاسی دموکراتیک در 
جوامع انسانی امروز باشند. افغانستان پس از ۲۰۰۱ 
نوین  نظام  صاحب  طالبان،  رژیم  سقوط  از  پس  و 
سیاسی شد، در بخشی از توافق نامه بن به نهادسازی، 
قانون  از تصویب  پارلمان پس  از جمله شکل گیری 
اساسی در کشور تأکید شده بود. تأکید نماینده گان 
جامعه جهانی بر تشکیل پارلمان در افغانستان، مبین 
اهمیت این نهاد در تأمین حکومت داری مبتنی بر 
سیاسی  نظام های  آن،  فقدان  که  است  ارزش هایی 
مردم محور را سلب مشروعیت می کند. با این مقدمه 
کوتاه می خواهم از آدرس یک شهروند افغانستان که 
نزدیک  از  را  حکومت  با  نماینده گان  مجلس  تقابل 
عواملی  بررسی  به  فشرده  گونه  به  می کنم،  نظارت 
بپردازم  است،  تقابل شده  این  تشدید  به  منجر  که 
تا مردم در روشنایی وضعیت موجود قرار بگیرند و 
در نهایت با ریشه یابی این چالش بتوانیم تقابل را به 

تعامل مبدل کنیم.
به  تقابل بین قوه مقننه و قوه اجراییه، تنها  اساساً 
پیکر حکومت که بخشی از دولت جمهوری اسالمی 
تداوم  بلکه  نمی رساند،  صدمه  است،  افغانستان 
به  مردم  اعتبار  و  اعتماد  از  می تواند  وضعیت  این 
به هدف  بکاهد. مردم  نیز  نماینده گان منتخب شان 

و  نماینده گان رأی دادند  به  خدمت گذاری صادقانه 
در شرایط دشوار کنونی که اوضاع سیاسی، نظامی، 
اقتصادی، اجتماعی و حتا فرهنگی ما دچار بحران های 
متفاوت در سطح خرد و بزرگ شده است، انتظار کار 
دو  این  بین  تقابل  دارند.  آنان  از  را  بیش تر  و  بهتر 
نهاد که قانون اساسی هر کدام از آن ها را به تعریف 
آنان  به  را  اختیارات مشخص  و  و صالحیت  گرفته 
تفویض کرده است، به شدت به تأمین حکومت داری 

تمکین هر دو قوه به قانون 
می تواند تقابل را به تعامل بدل 

سازد. مجلس نماینده گان و حکومت 
با در پیش گرفتن هماهنگی کامل، 
می توانند در مسیری قرار گیرند 

که مردم توقع دارند. هیچ یکی از 
خواست های مجلس برای تصویب 

بودجه فراقانونی نیست و حکومت 
نباید برای دفاع از سیاست ها و 
پروژه های خود، خانه ملت را به 
باج گیری متهم کند. حکومت به 
عنوان قوه اجراییه باید خود را 
متعهد و پای بند به قانون بداند 
و در برابر مصوبه ها و تصامیم 

مجلس ایستاده  گی نکند. تفکیک 
قوا، بنیادی ترین اصل حکومت های 

مردم ساالر در جوامع انسانی  است. 
نظام هایی که براساس رأی مردم 

شکل می گیرند، برای فساد زدایی، 
قدرت را به واحدهای مختلف نظام 

سیاسی تقسیم می کنند. تفکیک 
قوا مرکزی ترین پایه ای این نوع 
نظام سیاسی را تشکیل می دهد 
که حتا بسیاری ها فلسفه  وجودی 
جمهوریت را بر این اصل مشروط 

می دانند.

تقابل بین مجلس نماینده گان و حکومت به نفع هیچ یکی از طرف ها نیست و تنها تداوم این وضعیت می تواند آب به آسیاب دشمن 
بریزد، راه ایجاد اجماع ملی مانع ایجاد کند، حکومت داری را فلج سازد، فاصله میان ملت و دولت را افزایش دهد و در نهایت زمینه 

را برای ایجاد تطبیق سناریوهای احتمالی استخبارات های دور و نزدیک فراهم کند.

جمهوری بی  پارلمان؛
حکومت به مصوبه های مجلس نماینده گان 

اعتنا ندارد

خوب زیان می رساند و در شرایطی که اجماع ملی به 
یگانه عامل بقای نظام سیاسی جمهوری در کشور 
بدل شده است، این روند را بیش تر از پیش متالشی 
در  دیگر  بار  سال،   ۱۹ از  پس  افغانستان  می سازد. 
است که کم ترین خود خواهی  قرار گرفته  وضعیتی 
و برتری طلبی می تواند، تمام دست آوردهای نزدیک 
به دو دهه اخیر را نابود کند و ما را به سال های دهه 
بود،  در کشور حاکم  انارشیسم  که  ۷۰ خورشیدی 
برگرداند. مردم به اندازه کافی سال های بی نظامی در 
کشور را تجربه کرده و قربانی های بی شمار و غیرقابل 
جبران در این راه پرداخته اند و هرگز پس از حدود 
به  برگشت  آرزوی  نوین،  حکومت داری  سال   ۲۰
ندارند. هرچند ۲۰ سال حکومت داری زیر  را  عقب 
پرچم نظام جمهوری خالی از معایب نبود/نیست، اما 
گذار از وضعیت موجود به شرایط مطلوب که در آن 
ارزش ها و دست آوردهای پسا طالبانی حفظ گردد، 
مقیاس  در  ملی  کالن  اجماع  شکل گیری  مستلزم 
تقابل بین دو قوه هرگز  کشوری است که در دوام 

دست یافتنی نیست.
امروزه، افغانستان بیش تر از هر وقت دیگر، به دالیل 
فروان، از جمله کاهش حمایت های سیاسی و مالی 
جامعه جهانی به دلیل فساد بی رویه در نظام دولتی 
افغانستان، مذاکرات روان صلح در دوحه، تالش های 
داخلی و بیرونی برای تقویت افکار بنیادگرایانه، ظهور 
ایجاد  برای  سیاسی  جدید  ائتالف های  و  جریان ها 
اداره موقت با فرمول امریکایی، تشدید خشونت ها، 
افزایش بی پیشینه فقر در میان مردم و پیامدهای 
اقتصاد  صحت،  حوزه های  در  کرونا  بحران  ناگوار 
و  است  گرفته  قرار  دشوار  وضعیت  در  سیاست  و 
ایجاب می کند که قوه های اجراییه، مقننه و قضاییه 
در هماهنگی کامل با یک دیگر و به دور از تمامی 
فکر  به  و سلیقه ای،  فردی  و سیاست های  برنامه ها 
باشند.  جمهوری  سیاسی  نظام  و  افغانستان  بقای 
جای  تضاد  که  می دهد  نشان  موجود  وضعیت  اما 
تعامل سالم بین مجلس نماینده گان و حکومت را 
گرفته است و در این میان دست های پیدا و پنهان 
از درون هر دو قوه تالش می کنند که این کشیده گی 
و تنش بیش تر گردد و زمینه بیش تر برای تطبیق 
سناریوهای سیاهی حلقات داخلی و بیرونی در کشور 
فراهم شود. باید تذکر داد که نظام سیاسی جمهوری 
هیچ ربطی به کارگزاران موجود ندارد و قطعاً زوال 
و  معدود  چهره  چند  رفتن  کنار  به  هم  جمهوری 
مدعی حمایت از نظام سیاسی جمهوری از مسند 
قدرت، وابسته نیست. در واقعیت امر، امروز بخشی از 
ناهنجاری های موجود در نظام حاکم سیاسی ناشی 
از عمل کردها و سیاست های استبدادی و انحصاری 
کسانی است که خود را حامی دو آتشه جمهوری 
می دانند و در حال حاضر به شدت تالش دارند که 
پیوند  قدرت شان  دوام  به  را  جمهوری  نظام  بقای 

دهند.

تقابل از کجا شروع شد؟
نماینده گان  مجلس  بین  دیدگاه  اختالف  هرچند 
سیاسی  نظام های  در  رایج  امر  یک  حکومت  و 

شنبه
شماره 3526

4 دلو 1399
23 جنوری 2021
قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

6

به  افغانستان  در  اما  می شود،  شمرده  دموکراتیک 
دلیل نوپا بودن دموکراسی و عدم تحقق بسیاری از 
ارزش های دموکراتیک، تقابل به تضعیف هر دو نهاد 
مقننه و اجراییه در دولت انجامیده است. همان گونه 
که در افغانستان از دموکراسی و دموکراتیک تعاریف 
باور خود  و  زعم  به  و هر کس  دارد  متفاوت وجود 
می گیرد،  تفسیر  و  تحلیل  به  را  مفهوم  دو  این 
و  دشمنی  به  نیز  را  حکومت  و  مجلس  بین  تقابل 
از  می کنند.  تعریف  یک دیگر  تضعیف  برای  تالش 
آن جایی  که پارلمان ها در کشورهای دارای نظام های 
سیاسی استوار بر ارزش های دموکراسی، مسوولیت 
قانون گذاری و نظارت از اعمال حکومت ها را دارند، 
طبیعی است که اختالف نظر بین این دو نهاد شکل 
می گیرد، اما منطقی نیست که تفاوت در دیدگاه ها را 
به سطح بلند برسانیم؛ به گونه ای که فضای هم کاری و 
تعامل بین قوه های مقننه و اجراییه به فضای دشمنی 
سیاسی مبدل شود و هرکدام به کنش های متوسل 
شوند که قربانی اش »قانون« و »شهروندان« باشند. 
بدبختانه، تقابل موجود بین مجلس و ارگ ریاست 
جمهوری هم از عدم تطبیق قانون منشأ می گیرد؛ 
زیرا از آغاز به کار دور هفدهم مجلس نماینده گان تا 
امروز، تعدادی از مصوبه ها و فیصله های این مجلس 
از سوی حکومت به تطبیق گرفته نشده است و در 
مقابل حکومت با صدور فرمان های تقنینی به تطبیق 
مواردی پرداخته است که از جانب نماینده گان مردم 
رأی رد گرفته است. هنگامی که نماینده گان مردم 
از  آنان  مصوبه های  و  تصامیم  که  می شوند  متوجه 
و  نمی شود  شناخته  رسمیت  به  حکومت  سوی 
ضمانت اجرا پیدا نمی کند، به نحوی در برابر حکومت 
به شکل گیری  نهایت منجر  در  عقده  می گیرند که 
روحیه تقابل و تضاد می شود. قوانین نافذه کشور، از 
جمله قانون اساسی برای جلوگیری از چنین وضعیت  
قوه های سه گانه دولت  بین  تداوم هم کاری سالم  و 
جمهوری اسالمی افغانستان، موارد الزم را پیش بینی 
و حدود و صالحیت هرکدام را مشخص کرده است. 
که  آن چه  از  اجراییه  قوه  موارد،  از  بسیاری  در  اما 
قانون برایش صالحیت داده است، پا فراتر می گذارد و 
به انحصار صالحیت و اختیارات قوه های دیگر دولت 
تالش می کند.  برمبنای قانون، حکومت مکلف است 
که در مدت ۱۵ روز مصوبه های شورای ملی را توشیح 
کند؛ اما تجارب و موارد فراوان وجود دارد که بسیاری 
از مصوبه های این شورا سال ها است، توشیح نشده و 
حتا خالف برخی از این مصوبه ها، حکومت به صدور 
احوال  ثبت  قانون  است.  اقدام کرده  تقنینی  فرمان 
نفوس مصوب سال ۱۳۹۳ مجلس نماینده گان، گواه 
قوی بر قانون شکنی حکومت است. نماینده گان مردم 
در دور شانزدهم پس از رای زنی های نفس گیر و حتا 
تنش های لفظی و فیزیکی، در نهایت روی جزئیات 
شناس نامه های برقی به توافق رسیدند و سرانجام به 
تصویب این قانون کارت سبز بلند کردند؛ ولی ریاست 
جمهوری به جای توشیح این قانون، فرمان تقنینی 
صادر کرد. به همین گونه در دور هفدهم مجلس نیز 
حکومت در برابر بسیاری از مصوبه ها و تصامیم خانه 
ملت تمکین نکرد و تقابل تا مرز اتهام  علیه یک دیگر 

برنامه  مردم  نماینده گان  آن که  از  پس  رفت.  پیش 
حکومت زیر نام دسترخوان ملی را رد کرد، معاونت 
اول در واکنش به این تصمیم مجلس اعالم کرد که 
آنان مصمم بر  تطبیق این برنامه هستند و در نهایت 
رویداد،  این  از  پس  بودند.  گفته  که  کردند  چنان 
نشست  در  خود  مجازی  سخنرانی   در  اول  معاون 
ژنو برای افغانستان، اتهام های کالن و سنگینی را بر 
نماینده گان مردم وارد کرد و مدعی شد که بسیاری 
از آنان آغشته به فساد اند. این اتهام که تاکنون مورد 
است،  نگرفته  قرار  قضایی  و  عدلی  نهادهای  پیگرد 
منجر شد که تنش بین دو قوه تشدید شود. هنوز 
قهر خانه ملت از معاون اول ریاست جمهوری کاهش 
با یک رسانه  اول در مصاحبه  بانوی  بود که  نیافته 
»هیچ«  را  نماینده گان  مجلس  تصامیم  خارجی، 
خواند و بر دوام کار سرپرست وزیرهایی تأکید کرد 
که از مجلس موفق به کسب رأی اعتماد نشده بودند. 
مجلس  خود  مصاحبه  این  در  هم چنان  اول  بانوی 
غیرقانونی  دادوستدهای  مکان  به  را  نماینده گان 
برای  نماینده گان مصروف موقف گیری  تشبیه کرد. 
دفاع از خود در برابر روال غنی بودند که سند ملی 
بودجه برای تصویب به مجلس فرستاده شد. بسیاری 
بی حرمتی های  دلیل  به  از  که  مردم  نماینده گان  از 
به  تصمیم  داشتند،  دل  به  عقده  حکومت  کالن 
که  سندی  گرفتند.  سند  این  همه جانبه ای  بررسی 
پیش از این، همه ساله زیاد جدی گرفته نمی شد و 
حتا بسیاری از نماینده گان بدون  آن که جزئیات این 
سند را بدانند به آن رأی تأیید می دادند؛ اما امسال 
چنین نشد. در تاریخ شورای ملی بی پیشینه است 
که سند ملی بودجه برای بار دوم از سوی مجلس 
نماینده گان رد و برای تأیید آن خط و نشان کشیده 
شود. هرچند تمام دالیلی را که مجلس در مورد رد 
سزاوار  و  قانونی  منطقی،  کرده،  برجسته  سند  این 
حمایت است، اما برخی از مواردی که تصویب بودجه 
هفته  چند  مدت  در  شده،  مشروط  آن  تطبیق  به 
معاشات  هم سان سازی  طرح  نیست.  تطبیق  قابل 
کارمندان ادارات دولتی که ملی ترین موقف گیری در 
تاریخ مجلس نماینده گان است، اگر حکومت موافق 
هم شود، به این زودی ها عملی نخواهد شد. به هر 
حال، این داعیه باید حمایت شود و نهادهای جامعه 
مدنی، رسانه  ها، فرهنگی ها و اتحادیه های صنفی باید 
در کنار نماینده گان قرار گیرند تا حکومت مجبور به 

تطبیق این طرح شود.

راه حل چیست؟
به  را  تقابل  می تواند  قانون  به  قوه  دو  هر  تمکین 
حکومت  و  نماینده گان  مجلس  سازد.  بدل  تعامل 
در  می توانند  کامل،  هماهنگی  پیش گرفتن  در  با 
مسیری قرار گیرند که مردم توقع دارند. هیچ یکی 
از خواست های مجلس برای تصویب بودجه فراقانونی 
و  سیاست ها  از  دفاع  برای  نباید  حکومت  و  نیست 
پروژه های خود، خانه ملت را به باج گیری متهم کند. 
حکومت به عنوان قوه اجراییه باید خود را متعهد و 
پای بند به قانون بداند و در برابر مصوبه ها و تصامیم 
بنیادی ترین  قوا،  تفکیک  نکند.  ایستاده  گی  مجلس 
اصل حکومت های مردم ساالر در جوامع انسانی  است. 
می گیرند،  شکل  مردم  رأی  براساس  که  نظام هایی 
برای فساد زدایی، قدرت را به واحدهای مختلف نظام 
مرکزی ترین  قوا  تفکیک  می کنند.  تقسیم  سیاسی 
پایه ای این نوع نظام سیاسی را تشکیل می دهد که 
حتا بسیاری ها فلسفه  وجودی جمهوریت را بر این 

اصل مشروط می دانند.
نفع  به  حکومت  و  نماینده گان  مجلس  بین  تقابل 
هیچ یکی از طرف ها نیست و تنها تداوم این وضعیت 
می تواند آب به آسیاب دشمن بریزد، راه ایجاد اجماع 
سازد،  فلج  را  حکومت داری  کند،  ایجاد  مانع  ملی 
فاصله میان ملت و دولت را افزایش دهد و در نهایت 
احتمالی  سناریوهای  تطبیق  ایجاد  برای  را  زمینه 

استخبارات های دور و نزدیک فراهم کند.

فخرالدین قاری زاده 
مشاور پیشین وزارت امور خارجه



علی محقی، پژوهش گر کیفیت منابع آب و تغییرات 
اقلیمی در دانشگاه ملبورن

آب یکی از مهم ترین منابع برای ادامه 
حیات مردم، به خصوص افرادی است 

که در مناطق خشک و نیمه خشک، 
مثل شهر کابل زنده گی می کنند. در 

چنین مناطقی، مردم اساساً برای رفع 
نیازهایی چون نوشیدن و کشاورزی، 

شدیداً به آب وابسته اند. عالوه بر این، 
از آن جا که افغانستان یک کشور متکی 

به کشاورزی است، اهمیت منابع آب 
دوچند می شود.

مقدمه
آب یکی از مهم ترین منابع برای ادامه حیات مردم، 
و  خشک  مناطق  در  که  است  افرادی  خصوص  به 
در  می کنند.  زنده گی  کابل  شهر  مثل  نیمه خشک، 
چنین مناطقی، مردم اساساً برای رفع نیازهایی چون 
نوشیدن و کشاورزی، شدیداً به آب وابسته اند. عالوه 
به  متکی  افغانستان یک کشور  که  آن جا  از  این،  بر 
می شود.  دوچند  آب  منابع  اهمیت  است،  کشاورزی 
در مورد منابع آب، همان طوری که مقدار یا کمیت 
مهم است، کیفیت آن نیز دارای اهمیت فراوان است. 
در شهر کابل هم عوامل طبیعی و هم عوامل انسانی 
یا بشری در آلوده شدن و کاهش کیفیت منابع آبی 
آالینده های  ورود  باعث  مورد،  دو  این  دارند.  تأثیر 
مختلف به آب می شوند که به طور موردی این مواد 
خارجی شدیداً سمی و حتا سرطان زا است. متأسفانه 
براساس تحقیقات انجام شده، وجود این مواد مضر و 
ثابت شده است  خطرناک در منابع آبی شهر کابل، 
اثرات این آلوده گی که جان  و باید برای خنثاکردن 
پایتخت نشینان را تهدید می کند، تدابیر الزم از طرف 

سازمان های مسوول سنجیده شود.
و  فاضالب خانه گی  به خصوص  انسانی،  آالینده های 
صنعتی دارای ماهیت تیزابی است که وقتی به طور 
می گردد،  آبی  منابع  و  طبیعت  وارد  غیرکنترل شده 
موجب زیادشدن مقدار و سرعت حل شدن سنگ هایی 
نهایت  با  است.  آلوده  سمی  فلزات  به  که  می شود 
تأسف، چنین اتفاقی در شهر کابل در جریان است. 
این است که خوشبختانه  این مورد،  نکته جالب در 
که  است  آمده  کابل  شهر  مردم  کمک  به  طبیعت 
کم کاری و بی توجهی مسووالن را نیز پوشش می دهد. 
یا آهک که در شهر  زیرزمینی سنگ چونه  طبقات 
تیزاب های  بر  خنثاکننده  اثر  است،  موجود  کابل 
حاصله از فاضالب دارد و موجب کاهش اثرات تخریبی 

برف گیر  کوه های  سلسله  دامنه ی  در  واقع  تپه های 
فصل  رسیدن  فرا  با  همه ساله  بامیان،  والیت  در  بابا 
زمستانی  بازی های  برای  مناسبی  محل  زمستان، 
با  بامیانی  اسکی بازان  است.  اسکی  ورزش  به ویژه 
این رشته ی ورزشی  امکانات و تجهیزات  از  استفاده 
که در اختیاردارند، با ریزش نخستین برف تمرینات 
در  می کنند.  آغاز  خاصی  هیجان  و  شور  با  را  خود 
سال های اخیر دختران و پسران زیادی به این ورزش 
عالقه مندی نشان داده اند و جمعه ها برای تمرینات به 
از سه هفته  اسکی »شهید مزاری« می روند.  میدان 
ورزشی  باشگاه های  برخی  اسکی بازان  این طرف،  به 
در بامیان، هر هفته روزهای جمعه در دامنه  سلسله 
هدف  به  شماری  می کنند؛  اسکی بازی  بابا  کوه های 
رقابت  در  شدن  آماده  برای  هم  عده ای  و  یادگیری 

جهانی اسکی.
اداره اطالعات و فرهنگ، مرکز آموزشی »لنکلن« و 
باشگاه ورزشی عقاب، روز جمعه، سوم دلو رقابتی را 
میان ده تن از دختران اسکی باز بامیانی به مناسبت 
کرده  راه اندازی  والیت  این  در  آموزش  جهانی  روز 
فرهنگ  ترویج  دختران،  اسکی  ورزش  رشد  است. 
پیام  دادن  کشور،  شهروندان  میان  همدیگرپذیری 
جهانی  روز  از  گرامی داشت  همین طور  و  صلح 
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یورانیم
نظر به تحقیقی که ماساشی کاتو، دانشمند جاپانی و 
هم کارانش در سال ۲۰۱۶ انجام دادند، غلظت یورانیم 
از  بیش  کابل،  شهر  در  چاه  در ۲۲۷  آبی  منابع  در 
۱۷ برابر معیارهای سازمان بهداشت جهانی برای آب 
نوشیدنی است. هم چنان در تحقیق دیگری در سال 
۲۰۱۸، محمد تنها و هم کارانش، آلوده گی منابع آب 
به یورانیم را در پایتخت تأیید کردند. غلظت باالی 
عصبی،  عوارض  کلیوی،  مسمومیت  موجب  یورانیم 
ایجاد سرطان و مشکالت مرتبط به زاد و ولد می شود. 
این دو محقق اعالم کردند که منشا یورانیم در شهر 
در  عنصر  این  موجودیت  با  مرتبط  و  طبیعی  کابل، 

سنگ های تپه ها و زمین های شهر کابل است.

آرسنیک
ماساشی کاتو و هم کارانش تأیید کردند که آرسنیک 
در  جهانی  بهداشت  سازمان  معیارهای  برابر   ۱۰
این  که  می رود  گمان  و  دارد  وجود  کابل  آب های 
غلظت باال در مواردی مرتبط با منابع آالینده بشری 
با آرسنیک، موجب امراضی  باشد. مصرف آب آلوده 
چون سرطان، مشکالت قلبی و عصبی می شود. یکی 
کابل،  شهر  آب های  به  آرسنیک  آزادشدن  منابع  از 

سنگ های متحوله در اطراف و زیر این شهر است.

نیکل
و  آلمانی  هوبن  گئورگ  توسط  که  دیگر  تحقیق  در 
هم کارانش در سال ۲۰۰۹ انجام شده، به مواردی از 
موجودیت نکل در آب پایتخت اشاره شده است که 
بعدتر محمد قاسم براتی و هم کاران او در سال ۲۰۱۹ 
تأیید کردند.  را  این عناصر سمی و خطرناک  وجود 
خوشبختانه گسترده گی موجودیت این فلز به بزرگی 
به  مرتبط  هم  فلز  این  منشا  نیست.  قبلی  مورد  دو 

فریبا احمدی، مقام اول این رقابت را به خود اختصاص 
داد. او پنج سال است که اسکی بازی می کند و برای 
اشتراک در رقابت های جهانی اسکی به بیرون از کشور 
نیز سفرهایی داشته است. فریبا، تجربه اشتراک در 
مسابقات جهانی در کوریای جنوبی، سویس، روسیه و 
برخی کشورهای دیگر را در کارنامه ورزشی خود دارد. 
این دختر اسکی باز، باری در رقابت با اسکی بازان ۴۸ 
کشور جهان که در کوریای جنوبی برگزار شده بود، 
توانست مدال برنز را به افغانستان بیاورد. او می گوید 
رقابت  این  در  سراسری،  صلح  تأمین  آرزوی  در  که 

سنگ هایی است که شهر کابل بر روی آن ها قرار دارد 
و این شهر را محاصره کرده است.

سخن آخر
در  ناکارآمدی حکومت  فرجام می توان گفت که  در 
اقدام  هیچ  حکومت  است.  جدی  بسیار  بخش  این 
عملی حتا برای اطالع رسانی گسترده در این زمینه 
خارجی  سازمان های  تحقیقات  است.  نداده  انجام 
باشد، کامل نیست.  باید  نیز آن طوری  و غیردولتی 
کابل،  آبی  منابع  آلوده گی  مورد  در  نیز  نهادها  این 
نشر  با  است  امید  نکرده اند.  گسترده  اطالع رسانی 
مقاالتی در حوزه محیط زیست و بحران آب، آگاهی 
عمومی بلند برود و دولت نیز در این زمینه اقدام کند. 
یکی از مهم ترین اقدامات عاجل پیشنهادی، ترمیم و 
تکمیل سیستم و شبکه جمع آوری فاضالب شهر کابل 
است؛ زیرا عناصر فلزی خطرناک به طور طبیعی در 
طبقات زمین کابل موجود است که پتانسیل آلوده گی 
باعث  فاضالب  تیزابی  ماهیت  هم چنان  دارد،  باالیی 
آزادشدن  و  سنگ ها  طبقات  انحالل  بیش ترشدن 

فلزات سمی به منابع آبی می شود.

بسیار  در کشور  و خشونت  از جنگ  و  یافته  حضور 
این  دختران  سایر  به  فریبا  پیام  است.  شده  خسته 
است که آنان نیز به ورزش روی آورند و با اشتراک 
در مسابقات فرامرزی برای کشور افتخار کسب کنند.

زهرا نوری، مقام دوم رقابت را از آن خود کرد. این 
هیچ وقت  که  می گوید  دختران  به  خطاب  اسکی باز 
تسلیم دشواری ها و نامالیمت ها نشوند و به آموزش 
و تحصیل خود ادامه دهند. به باور زهرا، عبور از موانع 
و مشکالتی که فراراه زنان افغانستان است، تنها از راه 
آموزش و مبارزه ممکن می شود. مسووالن باشگاه های 
اخیر  سال های  در  که  می گویند  بامیان  در  ورزشی 
حضور دختران در رشته های مختلف ورزشی از جمله 
اسکی بیش تر شده است. محمد افضل نوری، مسوول 
یکی از باشگاه های ورزشی، حضور دختران در بخش 
اسکی را پُررنگ توصیف کرد اما گفت که نبود امکانات 
و تجهیزات الزم این رشته ی ورزشی، تاحدودی سبب 

دل سردی اسکی بازان دختر شده است.
از ده سال به این طرف در  ورزش زمستانِی اسکی، 
مردم  خوب  استقبال  با  و  شده  رایج  بامیان  والیت 
است. در  روبه رو شده  ورزشکاران  به ویژه  این والیت 
حضور  اسکی  ورزش  در  نیز  دختران  پسران،  کنار 
گسترده ای دارند. اسکی بازان دختر با ابراز خوش بینی 
خوبی  بستِر  بامیان،  در  که  می گویند  و خوش حالی 
برای رشد ورزش بانوان وجود دارد و آنان می توانند 
بدون هیچ گونه نگرانی و ممانعتی، دوشادوش پسران 
اما  بپردازند؛  اسکی  به ویژه  گونه گون  ورزش های  به 
نبود امکانات مناسب و بی توجهی دولت، عمده ترین 
چالش در برابر رشد ورزش بانوان به حساب می آید. 
این دختران اسکی باز از حکومت و نهادهای ورزشی 
امکانات  آوردن  فراهم  برای  که  می خواهند  کشور 
بیش تر  توجه  »اسکی«  بخش  در  به ویژه  ورزشی، 
و  یابد  بیش تر  توسعه ی  ورزش  این  تا  باشند  داشته 
بازی های  برای  بتوانند  نیز  اسکی  دوست داران  سایر 

زمستانی به بامیان سفر کنند.
و  باستانی  والیت های  از  کشور،  مرکز  در  بامیان 
برنامه ها،  گونه  این  برگزاری  که  است  توریستی 
برای رشد صنعت گردش گری بسیار اثرگذار دانسته 

می شود.

این  این همه، هم چنان ورود  با  و مضر آن می شود. 
فلزات سمی به منابع آبی شهر کابل خطر بسیار جدی 
است که در ادامه به این موارد پرداخته می شود. البته 
اجرایی ساختن روش های صحیح مدیریت منابع آبی 
در سطح کشور با توجه به مشکالت گسترده سیاسی، 
محیط  مسایل  و  مشکالت  قرارنگرفتن  اولویت  در 
زیستی، فساد گسترده در استفاده نابه جا از بودجه های 
به  زیست محیطی،  مشکالت  رفع  برای  داده شده 
در  گسترده  ناامنی  و  آبی  منابع  مشکالت  خصوص 
یا  و  دشوار  بسیار  زیست محیطی  پروژه های  اجرای 
ناممکن به نظر می رسد. مشکالت مربوط به کیفیت 
تبارز  به روشنی  کابل،  آبی در شهر  منابع  و کمیت 

کرده است.

نیترات
با توجه به نتایج مقاله ها و گزارش های علمی در مورد 
آلوده گی نیترات در شهر کابل از سال ۲۰۲۰-۱۹۹۶، 
به طور اوسط ۲۹ درصد آب این شهر آلوده است. در 
مواردی، این مقدار آلوده گی به حدود ۵۰ درصد هم 
رسیده است که غلظت بیش تر از معیارهای جهانی 
موجب  نیترات،  با  آلوده  آب  مصرف  دارد.  ملی  و 
و  از جمله سرطان می شود  ایجاد مشکالت مختلف 
به خصوص برای اطفال زیر ۶ ماه خطر بسیار جدی 
آبی  طفل  سندروم  به نام  بیماریی  به  منجر  و  دارد 
می شود که به دلیل کم شدن مقدار آکسیجن در بدن 
اطفال، به وجود می آید. به طور مشخص، مهم ترین و 
اصلی ترین منبعی که نیترات را وارد منابع آبی شهر 
این  از طریق  است.  کابل می کند، چاه های سپتیک 
منابع  وارد  مستقیم  طور  به  انسانی  فاضالب  چاه ها، 
آبی زیرزمینی می شود. نبود یک سیستم جمع آوری 
فاضالب که بتواند تمام شهر را پوشش دهد، یکی از 

دالیل غلظت باالی نیترات در شهر کابل است.

ورزشی  رقابت  این  هدف های  مهم  ترین  از  آموزش، 
و  اطالعات  رییس  موحد،  اسحاق  است.  شده  گفته 
صلح،  سایه ی  در  آموزش  که  گفت  بامیان  فرهنگ 
مسالمت آمیز  فضای  یک  و  همدیگرپذیری  مدنیت، 
ممکن است. به گفته ی رییس اطالعات و فرهنگ، از 
همین رو، رقابت امروزی »تقدیم به صلح« شده است. 
آقای موحد هم چنان افزود که هدف دیگر این رقابت 
هفته های  در  و  است  زمستانی  ورزش های  ادامه ی 
آینده نیز مسابقات اسکی در بخش های نوجوانان و 

سایر ورزشکاران برگزار خواهد شد.

بحران آب؛

موجودیت فلزات سیم در منابع 
آ�ب شهر کابل

رقابت اسکی 
دختران به مناسبت 
روز جهانی آموزش 
در بامیان

الیاس طاهری



آسیه حمزه ای

ساکنان هرات که دل خوشی شان پروژه تاپی بود، مشکالت حضور رییس جمهور و مسدود شدن خیابان ها را به امید آغاز کار ساخت 
پروژه تاپی تحمل کردند. در گوشه و کنار شهر، مردم به گونه خودجوش برنامه های کوچک را در حمایت از تاپی برپا می کردند. برای 

برگزاری مراسم آغاز کار عملی پروژه تاپی، تاالر موالنا جالل الدین محمد بلخی »تاالر دوهزار نفری« در هرات بازسازی و با کمک کشور 
ترکمنستان، به گونه ویژه نورپردازی شد. میدان چه ای کوچک هم برای نشست چرخ بال های مهمانان خارجی ساخته شد.

؟جناب رییس جمهور، از  چه خ�ب

مدت ها است که توجهم را به خود جلب کرده است، 
زنی میان سال با برقع آبی رنگ و عصایی به دست در 
چیزی  کسی  از  که  کابل  شهرنو  اطراف  سرک های 
او  به  نان خشکی  این که کسی  مگر  نمی کند،  طلبد 
فروشگاه  مقابل  فقط  خود  دنیای  در  غرق  بدهد. 
لباس عروسی، گاه می نشیند و گاه بی توجه به عابران 
می خوابد. چندین بار تالش کردم سر صحبت را با او 
باز کنم، هر بار به گونه ای پس می زد. زیر این چرخ 
کبود، زیر این آسمان شهر دودگرفته ، زنی هست که 
قصه ها و غصه هایش را بغل کرده و از این سرک به آن 

سرک با خود حمل می کند. 
وقتی حرف می زند، گوشه چادری اش را بین دو دندان 
گرفته می جود. دست هایش سیاه و زمخت شده و با 
همان دست ها، موهایش را زیر چادری می برد و تالش 
با  دزدکی  مسلط.  و  است  آرام  که  کند  وانمود  دارد 
را  صدایش  هر از گاهی  و  می پاید  را  عابران  نگاهش 
پایین می برد و رنگ از رخسارش می پرد. گویا چندان 
عالقه ای ندارد که حرف هایش مستمعی دیگر داشته 
متوجه  بهتر  تا  می برم  نزدیک تر  را  گوش هایم  باشد. 
علتش  آن صدای گرفته هست که  در  لرزشی  شوم. 
را نمی فهمم. می گوید: »هر کسی که تیر می شه، چه 
به  در موردم فکر خاد کد.« می خندم و دستانش را 
نشانه اطمینان به آرامی فشار می دهم؛ یعنی که مهم 

نیست، آرام باش!
در میان روزمره گی ها از کنار هم عبور می کنیم، اغلب 
بی تفاوت و سرد و گاه  مملو از قضاوت. دشواری های 
این روزگار با ما آن چنان کرده که نه اعتماد می کنیم و 
نه لب به سخن می گشاییم. با چهره هایی عبوس فقط 
رد می شویم و معتقدیم که هر کسی باید کاله خودش 
را محکم بچسبد تا باد نبرد، اما کسانی در این شهر 
هستند که این بی تفاوتی ها، این سرنوشت گره خورده 
با آواره گی و جنگ، این شکاف دهان باز کرده  حاصل 
به هیوالیی شده  تبدیل  فقر  این  و  تضاد طبقاتی  از 
که بر گرده آن ها سوار و می تازاند و زیر فشارش نابود 
حالی  که  در  می کشند،  نفس  فقط  گاهی  می شوند. 

زنده گی نمی کنند. بختاور یکی از آن ها است.
این شهر  روی  دلو،  ماه  نخست  روزهای  آفتاب سرد 
ترقیدن  به  »آدم دلش  بختاور می گوید:  نور می تابد. 
می رسه اگه با یک کسی  گپ نزنه.« می پرسم از این 

رییس جمهور غنی سه سال پیش در سفر به هرات، در 
مراسم آغاز رسمی کار عملی پروژه »تاپی«، به هراتیان 
وعده سپرد که گاز این خط لوله خانه های شان را روشن 
می کند و در »دسترخوان مردم تغییر« ایجاد می کند. با 
گذشت سه سال از این وعده، تاکنون خبری از آغاز کار 

عملی پروژه تاپی در خاک افغانستان نیست.
برای برگزاری مراسم آغاز کار عملی خط لوله انتقال گاز 
ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند یا »تاپی«، 
پول گزافی به مصرف رسید و در هرات برای نخستین 
وزیر دولت در  پاکستان،  و  ترکمنستان  از رهبران  بار 
امور خارجه هند و سفیران کشورهای خارجی میزبانی 

شد.
حکومت افغانستان تبلیغات گسترده ای برای برپایی این 
مراسم انجام داد و روزها پیش از برگزاری مراسم، شهر 
هرات برای میزبانی از آن آماده شد؛ خیابان های مرکزی 
گوناگون  نقاط  در  بزرگ  بلبوردهای  و  به سازی  هرات 

شهر نصب شد.
این پروژه،  با آغاز کار عملی  هراتیان تصور می کردند 
تحول بزرگی در سکتور اقتصادی ایجاد می شود و افزون 
از »گاز  آنان می توانند  ایجاد هزاران فرصت کاری،  بر 

شهری« با بهای اندک استفاده کنند.
پروژه  عملی  کار  آغاز  مراسم  برپایی  برای  آماده گی 
بود،  کرده  ایجاد  مردم  دل  در  زیادی  امیدهای  تاپی، 
از بازرگانان گرفته تا کارگران عادی، چشم انتظار شروع 
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کودکی  خنده  و  گریه  صدای  گذشت،  سال  چندین 
در چهاردیواری خانه شنیده نمی شد و همین کافی 
دامن  اقتصادی  مشکالت  به  بهانه گیری ها  تا  بود 
بکشد.  شعله  ناسازگاری ها  و  اختالفات  دامن  و  بزند 
بختاور نمی توانست حمل بگیرد و این در یک جامعه 
را  بختاور  جایگاه  که  بود  بزرگ  بس  آسیبی  سنتی، 
پاهای  و  زیر دست  که  زیر  آن قدر  زیر می کشید.  به 
روبه روی  بار که  و هر  لت و کوب می شد  مرد خانواده 
آیینه می رفت، کبودی ها زیر چشم ها در میان رخسار 
آن قدر  حتا  گاه  می کرد.  خودنمایی  رنگ پریده اش 
دروازه  پشت  همسایه ها  که  می گرفت  باال  زد و خورد 
زن  داد  به  نمی توانست  کسی  می شدند.  جمع  خانه 
فرزنددار  که  بود  این  فقط  جرمش  که  برسد  جوانی 

نمی شد.
از زنان  با یکی  روزهای نزدیک به نوروز بود، بختاور 
بازار رفت.  همسایه که تقریباً دوست شده بودند، به 
باز  را  دروازه  قفل  و  را چرخاند  کلید  برگشت،  وقتی 
کرد. بوت هایی زنانه و صدای خنده هایی که جان از او 
می گرفت، شنید. چادر سیاهش روی شانه هایش افتاده 
جوانی  زن  کنار  در  همسرش  رسید،  دهلیز  به  بود. 
این که  درنظر گرفتن  بدون  مقدمه،  هیچ  بدون  دیگر، 
گفت:  همسرش  است.  نشسته  نه،  یا  می شکند  زنی 
»ازدواج کدیم، از تو خو کور است، ماده نیستی.« و 

همین...
به  راحتی  به  می شد  نه  و  بود  موبایل  نه  روزها  آن 
افغانستان زنگ زد. به سختی از طریق یکی از آشنایان 
برای پدرش پیامی فرستاد. پاسخش این بود که »به 
باید  کفن  با  و  رفته ای  سفید  لباس  با  شوهر  خانه 
برگردی. کسی سر گپ شوی خود گپ نمی زنه. حالی 
که مشکل از تو است، کنیزی کو. گپ نزنی که آبروی 

ما ره می بری.«
او کنیزی کرد و سکوت کرد و دم نزد. سال های سال 
به همین شکل گذشت. شوهرش به او نه اجازه می داد 
که درس بخواند، نه خیاطی کند و نه در خانه به کاری 
مشغول شود. زن دومش سه طفل آورد و بختاور هر 
بار و هر لحظه به خاطر مشکل جسمانی که خودش در 
آن دستی نداشت، تحقیر و توهین می شد. شوهرش 
او  با  نه در مقام یک همسر  و  را طالق می داد  او  نه 

رفتار می کرد.
و  چین  صورتش  و  گذشت  بختاور  جوانی  سال های 
چروک افتاد، موهایش سپید شد و درد سراغ دست 
و پاهایش آمد. توان مبارزه دیگر نماند. شاید به همین 

روشن  هراتیان  تاریک  خانه های  تاپی،  گاز  لوله  خط 
می شود و در »دسترخوان مردم تغییر« ایجاد می شود.

و  هلمند  فراه،  والیت های  ساکنان  هرات،  بر  افزون 
قندهار که قرار بود لوله گاز تاپی از این والیت ها عبور 
کند، امید زیادی به این پروژه داشتند و قرار بود خط 
لوله انتقال گاز تاپی از منطقه مرزی با ترکمنستان وارد 

هرات شود.
از  انجام شده، قرار بود لوله گاز  بر اساس برنامه ریزی 
منطقه »سلیم چشمه« ترکمنستان به تورغندی هرات 
و سپس از پمپ استیشن گاز ولسوالی گذره هرات، به 
والیت های فراه، قندهار و هلمند برسد و با عبور از مرز 

افغانستان، به پاکستان و هند برود.
مقام  در  که  پرشماری  سفرهای  در  جمهور  رییس 
وعده های  داشت،  هرات  به  کشور  جمهوری  ریاست 
زیادی به هراتیان سپرد که بخش بزرگ آن یا عملی 
نشد و یا هم نیمه کاره ماند؛ دهلیزهای هوایی و »راه 

الجورد« نمونه هایی از آن ها است.
به دلیل نبود زیرساخت های مناسب در میدان هوایی 
هرات، جایی که در سفر اخیر رییس جمهور نامش به 
میدان هوایی خواجه عبداهلل انصاری تغییر کرد، با چند 
اموال  هوایی،  دهلیز  طریق  از  »کارگو«  محدود  پرواز 
صادراتی به هند صادر شد. راه الجورد هم که با حضور 
رییس جمهور به گونه رسمی گشایش یافت، از طریق 
آن چند محموله صادراتی افغانستان به ترکیه رفت و 

روال عادت کرده بود و دلخوش به این بود که روزها 
فقط می گذرند و توقفی در کار نیست. روال زنده گی 
اما تغییر کرد، از برزخ به جهنم و شاید برعکس، اما 
بهشتی در راه نبود. در روزهای جوانی آزادی به او داده 
نشد تا بتواند خودش را بسازد، شغلی و حرفه ای یاد 
بگیرد و یا درس بخواند و روی پاهای خود بایستد. او 
را گوشه خانه منزوی کردند تا دورانی که گرد پیری 
فرزندش  به همراه زن و سه  او نشست. شوهرش  بر 
از  ممکن  بدترین شکل  به  را  او  و  اروپا شدند  راهی 
دایره زنده گی اجباری که داشت، بیرون کردند. آواره 
و تنها، نه پولی و نه سرپناهی. وقتی رفتند، شوهرش 
اما  داده،  را پیشکی  بختاور گفت کرایه یک سال  به 
یک هفته نشد که رهنما، کرایه نشین جدید آورد و او 
مجبور به ترک خانه شد. نمی دانست چه باید بکند و 
شکایتش را به کجا ببرد. حتا در سیستم قضایی ایران 
ازدواج آن ها ثبت شده هم نبود که قانونی اقدامی بکند 

و دستش به جایی نمی رسید.
خانه های امن هم جایی برای او نداشت. تنها کاری که 
به ذهنش رسید، این بود که به کشورش برگردد. خود 
را رد مرز کرد و کارت پناهنده گی اش را تحویل داد. 
حتا در این میان سالی کسی صدایش را نشنید. ماه های 
نخست را با پولی که سر مرز، سازمان ملل برای عودت 
داوطلبانه به او داده بود، گذراند. به والیتش رفت، به 
اما  بگیرد،  را  نامش  ندارد  پدری اش که دوست  قریه 
طرد شد؛ حتا از جانب پدر، مادر و همه نزدیکان. او 
حتا خواهری نداشت که بتواند راز دل با او بگوید و به 
عالم خواهرانه گی پس از این همه سال جفا، پناه ببرد.

این سرنوشت اجباری او را به کابل کشاند و بختاور 
حرفی  شد.  پایتخت  سرک های  همیشه گی  مهمان 
نمی زند و دوست ندارد به زبان بیاورد، اما غیرمستقیم 
می گوید که »اوایل می ترسیدم، از تعرض ها بیش تر، از 
اما حاال منتظرم تا مرگ  شب های ترسناک بیش تر، 
سر همی سرک ها به دنبالم بیایه. زنده گی چه فرقی 
می کنه برای مه؟ روزها روبه روی همین فروشگاه لباس 
عروس می نشینم و خیره می شم و یادم از خودم می آیه 
که همی لباس سپید چه سیاهی هایی ره برایم رقم 
زد. انگار برای یک زن، فاصله خوش بختی تا بدبختی، 

طفل آوردنش است و خالص...«

انتقال  آقینه  و  به هرات  ترکیه  از  چند محموله دیگر 
ترانسپورتی  زیرساخت های  نبود  دلیل  به  اما  یافت، 
کشورهای  مسیر  در  تخنیکی  مشکالت  و  خاک  در 
ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان، از این مسیر هم 

استفاده بهینه نشد.
در این میان، یکی از مهم ترین وعده های رییس جمهور 
به مردم هرات، پروژه تاپی بود که تاکنون از آغاز کار 
خاک  به  گاز  انتقال  لوله  خط  رسیدن  و  آن  عملی 
وعده  بر اساس  که  پروژه ای  نیست.  خبری  افغانستان 
رییس جمهور قرار بود خانه های هراتیان را روشن کند، 
حاال تاخیر طوالنی در آغاز کار عملی آن، سبب ناامیدی 

مردم شده است.
که  است  این  هراتیان  مهم  پرسش های  از  یکی 
»سرنوشت پروژه تاپی چه شد؟« چرا تا هنوز کار عملی 
آن در خاک افغانستان آغاز نشده و مشکل اساسی که 
مانع اجرای کار عملی این پروژه مهم منطقه ای شده 

است، چیست؟
پرسش هایی که در دیدارهای مردمی رییس جمهور در 
سفر اخیرش به هرات، کم  تر به آن پرداخته شد و به 
روایت برخی فعاالن مدنی و افرادی که با رییس جمهور 
دیدار کردند، تنظیم کننده گان مالقات های مردمی اجازه 
مطرح شدن دغدغه های مردم و پرسش های انتقادی را 
نتوانستند در سفر محمداشرف  افرادی که  نمی دادند. 
غنی به هرات با وی دیدار کنند و خواست های شان را 
مستقیم با او در میان بگذارند، در شبکه های اجتماعی 
پرسیدند که وعده های سفرهای گذشته رییس جمهور 
به هرات چه شد؟ سرنوشت پروژه تاپی به کجا رسید؟ 
برای مهار جرایم به ویژه آدم ربایی چه تصمیمی گرفته 
شد؟ پرسش هایی که از سوی مقام های ارشد حکومت 
مرکزی و مقام های محلی هرات، در دیدارهای مردمی 
و  خبرنگاران  و  نشد  ارایه  آن  به  قناعت بخشی  پاسخ 
فعاالن رسانه ای هرات هم در اقدامی اعتراضی، از دیدار 
جمهور  رییس  شخص  و  امور  اداره  رییس  با  رسمی 

خودداری و این برنامه ها را تحریم کردند.
از  هراتیان  پرسش  مهم ترین  شاید  این همه،  با 
محمداشرف غنی، در مورد وعده هایی که به مردم داد، 
این باشد که »جناب رییس جمهور، سرنوشت تاپی چه 

شد؟«

شهر نمی ترسی؟ از این سرک ها، از صورت های پر از 
برای  می کند،  نگاه  فردا؟  از  امروز،  از  مردم؟  پرسش 
می دهد:  پاسخ  فقط  و  افکارش  در  غرق  ثانیه  چند 
»گذشته که جور نباشه، آینده آدم چطو جور می تانه 
باشه... فقط یک نفس کشیدن است تا مرگ بیایه و 

خالص شوه همه چیز.«
آن  می کند،  روایت  خورشیدی   ۵۰ دهه  اواخر  از 
سال ها که افغانستان در جنگ با ارتش سرخ شوروی 
و  بود  ساله   ۱۶ عروسی  که  خودش  از  می سوخت. 
همسرش که بعدها تصمیم گرفتند به ایران مهاجرت 
توصیف  سیاه  را  ایران  به  مهاجرت  سال های  کنند. 
و  می کرد  کارگری  شوهرش  که  روزها  آن  می کند، 
حجم تحقیرها و توهین های همسایه های ایرانی تمامی 
نداشت. »افغانی« شده بود فحش ورد زبان کودکان 
محله که به هر بهانه به مهاجران جنگ زده آن روزها 
حواله می کردند. بخت با بختاور یار نبود که اگر می بود، 
کتیبه روزهای تلخش یک روز تمام می شد، اما نشد. 

گاه در مشهد و گاه در قزوین زنده گی می کرد. شرایط 
دیگر سایه می انداخت.  بر مشکالت  اقتصادی  دشوار 

کار این پروژه مهم زیربنایی بودند و برای رسیدن خط 
لوله گاز، روزشماری می کردند.

به  مراسم  این  برگزاری  برای  که  غنی  رییس جمهور 
هرات سفر کرده بود، در اقدامی کم سابقه »چهار روز« 
در این شهر حضور داشت و در این مدت خیابان های 
مرکزی شهر و چندین خیابان فرعی برای تأمین امنیت 

او مسدود شد.
بود،  تاپی  پروژه  دل خوشی شان  که  هرات  ساکنان 
شدن  مسدود  و  جمهور  رییس  حضور  مشکالت 
خیابان ها را به امید آغاز کار ساخت پروژه تاپی تحمل 
کردند. در گوشه و کنار شهر، مردم به گونه خودجوش 
برنامه های کوچک را در حمایت از تاپی برپا می کردند. 
برای برگزاری مراسم آغاز کار عملی پروژه تاپی، تاالر 
موالنا جالل الدین محمد بلخی »تاالر دوهزار نفری« در 
هرات بازسازی و با کمک کشور ترکمنستان، به گونه 
برای  هم  کوچک  میدان چه ای  شد.  نورپردازی  ویژه 

نشست چرخ بال های مهمانان خارجی ساخته شد.
مراسم تاپی با حضور محمداشرف غنی، رییس جمهور 
جمهور  رییس  محمداُف،  بردی  قربان قلی  افغانستان، 
ترکمنستان، شاهد خاقان عباسی، نخست وزیر پاکستان 
و ام .جی اکبر، وزیر دولت در امور خارجه هند و برخی 

سفیران کشورهای خارجی برگزار شد.
ویژه  جایگاه  از  سخنرانی اش  در  غنی  جمهور  رییس 
هرات سخت گفت و به مردم وعده سپرد که با رسیدن 

بخت سیاه بختاور

»تـاپی«  ولید الطاف کوهستانی

تهمینه علیزاده



دادستان سمیه می گوید که امر 
گرفتاری این متهم را با جدیت 

تعقیب می کند. با توجه به خشم 
مردم قریه، او نیز نگران است 

که مبادا هرگونه تاخیر و عدم 
جدیت نیروهای امنیتی در قبال 

دست گیری و تحویل سرباز 
متهم، اوضاع متشنج و وخیم 

شود. این موضوع را از طریق 
تلفن با هم کارانش به اشتراک 

می گذارد و هم کاران دفتر کابل، 
نقطه حل گره این پرونده را باز 

می کنند. هم کار دادستان سمیه 
به او می گوید که براساس طرح 

جدید دادستانی کل کشور در 
هماهنگی با وزارت داخله، کمیته 

جدیدی برای تعقیب قرارهای 
گرفتاری تشکیل شده که باعث 
تسریع روند گرفتاری مجرمان 
و متهمانی از این دست شده 

است و فرهنگ معافیت را برای 
مجرمان پایان می دهد. او می گوید 

که این کمیته در طول فعالیت 
شش ماهه اش بیش از 1500 

متهم سال های گذشته کشور را 
دست گیر کرده است و در این 

قضیه نیز، او این مورد را به 
صورت عاجل با کمیته به اشتراک 

خواهد گذاشت. سه ساعت بعد 
از این تماس، کمیته قرارهای 

گرفتاری، اجرای فوری حکم 
گرفتاری محمد بابر، سرباز متجاوز 

را با ارگان های امنیتی شریک 
می کند.

با پلک های لرزان و دست های نحیفش روی چوکی 
بلند نشده است که  می نشیند. قدش هنوز آن قدر 
پاهای کوچکش به زمین برسد. اشکش را آرام پاک 
درختی  برگ  مثل  معصومانه اش  و صورت  می کند 
و  می کند  هق  هق  آرام  صدای  با  می لرزد.  هوا  در 
حرفی نمی زند. دادستان سمیه برایش آب می آورد و 

می گوید: »بخور خواهرم، نامت چه است؟«
اما گل نسای کوچک حرفی نمی زند. با صدای هق هق 
فقط سرش را به نشانه قهر کودکانه تکان می دهد و 
هیچ نمی گوید. دادستان سمیه دوباره می گوید: »مه 
خواهر کوچکی دارم که مثل تو است. هر وقت که 
ناراحت میشه همین طور گریه و قهر می کنه، فکر 
کن من هم خواهر تو هستم، هرچیزی شده باشه 
باید به مه بگویی که تو را کمک کنم. هرکس آزارت 

داده، باید نترسی و به مه بگویی.«
پیراهنش  گوشه  و  می کند  اعتماد  کم  کم  گل نسا 
نشان  را  کمرش  روی  زخم  جای  و  می برد  باال  را 
می دهد. همین که سمیه سرش را خم می کند که 
زخم را ببیند، بغض گل نسای کوچک می ترکد و با 
صدای بلند گریه می کند. گریه ای که خبر از حادثه 
هولناکی در روزهای گرم تابستان دارد؛ حادثه ای که 
جهان کودکانه دختری را برای همیشه ویران کرده 

است.
در  قریه ای  در  تابستان  روزهای  از  یکی  عصر  در 
کوچکش  برادر  همراه  ساله،   ۷ گل نسای  فاریاب، 
حرکت  قریه  آب گیر  سمت  به  آب  آوردن  برای 
به  اشتیاق  با  و  روزه  هر  عادت  به  آن ها  می کنند. 
هدف گشت و گذار و بازی های کودکانه، کوزه ها را بر 
سر می گیرند و روی االغ هم چند کوزه می گذارند 
مثل  می روند.  قریه  آب گیر  سمت  به  ترانه خوان  و 
همیشه کوزه ها را پر می کنند، سر و صورت شان را 
می شویند و پاهای کوچک شان را در گرمای تابستان 
تر می کنند تا اندکی خنک شوند. بر حسب عادت 
همیشه گی، مسابقه ای می گذارند که چه کسی زودتر 
کوزه اش را پر می کند و دست و صورتش را می شوید. 
برنده این مسابقه می تواند روی مرکب بنشیند و تا 
است  کند. گل نسا که چابک تر  خانه مرکب سواری 
برادرش  قادر،  می برد.  را  بازی  همیشه  زرنگ تر،  و 
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از این دست شده است و فرهنگ معافیت را برای 
این کمیته  او می گوید که  پایان می دهد.  مجرمان 
در طول فعالیت شش ماهه اش بیش از ۱۵۰۰ متهم 
و  است  را دست گیر کرده  سال های گذشته کشور 
او این مورد را به صورت عاجل  در این قضیه نیز، 
ساعت  سه  گذاشت.  خواهد  اشتراک  به  کمیته  با 
بعد از این تماس، کمیته قرارهای گرفتاری، اجرای 
فوری حکم گرفتاری محمد بابر، سرباز متجاوز را با 

ارگان های امنیتی شریک می کند.
گل نسای  می شود.  آورده  بازجویی  محل  در  بابر 
آغوش  به  و  می گذارد  فرار  به  پا  ترس  از  کوچک 
پیش  را  او  دادستان  می برد.  پناه  سمیه  دادستان 
سخن  به  لب  بابر  می برد.  باال  منزل  به  پدرش 
می گشاید و ادامه این جنایت را از زبان خود تعریف 

می کند.
بابر، سربازی از بخش محافظت وزارت دفاع است. 
روز شنبه، او به علت مشکالت گرده اش برای نیم روز 
به  برود.  باال  قریه  به کلینیک  تا  رخصتی می گیرد 
نخستین دکان می رسد و چند نوشیدنی خریداری 
بابر  می کند.  تعارف  چرس  او  به  دکان دار  می کند. 
چرس  کشیدن  به  و  می نشیند  دکان  دروازه  کنج 
شروع می کند و از حالت طبیعی خارج می شود. در 
همین حال چشمش به دخترک کوچکی می خورد 
که روی مرکب نشسته است و در حالی که کوزه ای 

در دست دارد، آرام آرام می گذرد. بابر که از حالت 
طبیعی خارج شده بود، به سمت گل نسا می رود.

بابر به ختر معصوم نزدیک می شود و می گوید که 
صد افغانی می دهد اگر با او بیاید. گل نسای کوچک 
نمی پذیرد. بابر دست های گل نسا را می گیرد و او را 
دریای  به سمت  با خود  و  می اندازد  شانه اش  روی 
کنار  در  گل نسا  کودکانه  جهان  می برد.  قریه  کنار 
دریای قریه اش با جنایتی مواجه می شود که شرح 
بابر، گل نسای کوچک  بسیار مشکل است.  آن کار 
را با کاالی خونین در کنار جویی رها می کند و به 

سرعت به سمت وظیفه می رود.
دخترک هفت ساله که هنوز نمی داند چه شده، با 
کاالی خونین و بدن زخمی به خانه می آید و برای 
پدرش داستان را تعریف می کند. پدرش به سمت 
پاسگاه می رود و در اولین فرصت، گل نسای کوچک، 

فرد متجاوز را شناسایی می کند. 
از  سمیه  دادستان  که  بود  جنایتی  قصه  تمام  این 
پی گیری پرونده گل نسا به دست آورده بود. دادستان 
سمیه در حالی که سعی می کند دخترک معصوم 
شاید  که  می کند  فکر  روایت هایی  به  کند،  آرام  را 
در همه نقاط سرزمینش وجود دارد. او می گوید که 
تا این پرونده را  چند شب و چند روز را نخوابیده 
تکمیل کرده و در اولین فرصت به محکمه فرستاده 
کارش،  این  با  که  می گوید  سمیه  دادستان  است. 
افغانستان  از بی عدالتی را در  جلو بخش محدودی 
می گیرد. او از نسل تازه دادستان های زن افغانستان 
والیت   ۳۴ در  بار  نخستین  برای  امروزه  که  است 
کشور به صورت اختصاصی تمامی پرونده های زنان 
کار  این  با  که  اند  امیدوار  و  می کنند  پی گیری  را 

بتوانند متجاوزان را به محکمه بکشانند.
پرونده  پی گیری  که  می گوید  سمیه  دادستان 
مهم ترین  از  یکی  اطفال  و  کودکان  علیه  خشونت 
وظایف امروز اداره دادستانی کل افغانستان است. این 
اداره توانسته است گراف پی گیری پرونده خشونت 
علیه زنان را در سال ۱۳۹۸ با پی گیری نزدیک به 
۳۰۰۰ قضیه تا ۵۰ درصد بلندتر ببرد. قضایایی که 
مثل گل نسا قربانی تجاوز جنسی شده اند. دادستان 
سمیه نتیجه تغییرات امروز دادستانی کل افغانستان 
با  که  است  اداره  این  جوان  زنان  از  یکی  و  است 
افتخار می گوید امروزه خود زنان برای زنان عدالت را 

پی گیری می کنند.
نتیجه کار دادستان سمیه و محکمه استیناف والیت 
فاریاب، حکم بیست سال زندان برای بابر و پرداخت 

مقدار هزینه مهر است.
راحتی  نفس  محکمه،  از  پس  سمیه  دادستان 
خریده  سپیدی  پیراهن  گل نسا،  برای  او  می کشد. 
است و در حالی که او را در آغوش گرفته، می گوید 
شود.  بزرگ  تا  بخواند  درس  و  باشد  قوی  باید  که 
برای  ناراحتی  از  دنیایی  اما  دادستان  لبخند  پشت 
و  تجاوز  قربانی  که  است  گل نسا  مثل  دخترکانی 
می ریزد،  اشک  که  حالی  در  او  شده اند.  بی عدالتی 
هنوز  است که گل نسایی که  آن  دلواپس  می گوید 
زنانه  و  امروز  کودکانه  جهان  سر  بر  چه  نمی داند 
فردایش آمده است، وقتی بفهمد، با این اتفاق تلخ 
چگونه کنار خواهد آمد. اما امیدوار است که بتواند 
هر روز، با تطبیق عدالت، جهان گل نساهای دیگری 
را از بی عدالتی نجات دهد. او می گوید که به عنوان 
اعتماد  این  منطقه  در  است  توانسته  دادستان زن، 
را برای زنان و مردم به وجود بیاورد که از این پس 
را  آن ها  علیه  جنایت  و  ظلم  پرونده های  می تواند 
بدون هیچ شرم عرفی در جامعه پی گیری کند. او 
پرونده  از ده  این قضیه، بیش  از  می گوید که پس 
دیگر زنان را در مرحله پی گیری روی دست دارد و 
زنان شاکی در حالی که با مردان اقوام شان در دفتر 
او حضور پیدا می کنند، این نکته را یادآور می شوند 
که در گذشته هیچ کسی حاضر نبود تا قضایای زنان 

و کودکان را در پیشگاه دادستان مرد بازگو کند.

می گوید که تو زودتر به خانه برو، من کمی بیش تر 
آب بازی می کنم و به دنبال تو می آیم. گل نسا سوار 
بر مرکب حرکت می کند و به سمت خانه می رود. او 
نمی داند که چه سرنوشت تلخی در انتظارش است.

گل نسا تا این جای داستان را آرام آرام به دادستان 
مبارزه با خشونت علیه زن روایت می کند و گریه اش 

کم کم آرام می شود.
دادستان  به  او  می شود.  اتاق  وارد  گل نسا  پدر 
سمیه می گوید که عدالت را برای دختر کوچکش 
که  می دهد  اطمینان  او  به  دادستان  می خواهد. 
مورد  در  بی عدالتی  و  تخطی  هیچ گونه  نمی گذارد 
آشفته  چهره   با  گل نسا  پدر  بگیرد.  صورت  گل نسا 
به دادستان می گوید که اقوام و اهالی قریه او هنوز 
پی گیر موضوع دخترش هستند. او می گوید که مردم 
انداخته  راه  به  تظاهرات  روز  چند  قریه  خشمگین 
بودند و هنوز هم پشت دروازه پاسگاه اردوی ملی 
به صورت شبانه روزی منتظر هستند که  نفر  چند 
فرد متجاوز فرار نکند. او می گوید که هیچ گاه اجازه 
بازجویی  از دخترش  نمی داد هیچ دادستان مردی 
کند و اگر ملک قریه به آن ها نمی گفت که از این 
به  پرونده های مربوط  تمامی  پس در منطقه آن ها 
زنان توسط دادستان زن مورد بررسی و دادخواهی 
قرار می گیرد، آن ها این قضیه را از مجراهای عرفی و 
به روش خودشان حل می کردند. او هنوز نگران است 
که مبادا سرباز متجاوز به واسطه رابطه های حکومتی 

از منطقه خارج شود.
دادستان سمیه می گوید که امر گرفتاری این متهم 
را با جدیت تعقیب می کند. با توجه به خشم مردم 
نیز نگران است که مبادا هرگونه تاخیر و  او  قریه، 
عدم جدیت نیروهای امنیتی در قبال دست گیری و 
تحویل سرباز متهم، اوضاع متشنج و وخیم شود. این 
با هم کارانش به اشتراک  موضوع را از طریق تلفن 
گره  حل  نقطه  کابل،  دفتر  هم کاران  و  می گذارد 
دادستان سمیه  باز می کنند. هم کار  را  پرونده  این 
دادستانی  جدید  طرح  براساس  که  می گوید  او  به 
کمیته  داخله،  وزارت  با  هماهنگی  در  کشور  کل 
جدیدی برای تعقیب قرارهای گرفتاری تشکیل شده 
که باعث تسریع روند گرفتاری مجرمان و متهمانی 

عدالت برای »گل نسا«؛ 

عدالت برای زنان افغانستان
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حمالت  از  سوریه  دولت  فارسی،  یورونیوز  گزارش  به 
موشکی سحرگاه روز جمعه اسراییل بر والیت حما در 
جریان  در  که  کرد  اعالم  و  داد  خبر  کشور  این  مرکز 
جان  کودک  دو  از جمله  غیرنظامی  چهار  این حمالت 

باخته اند. 
در سوریه  داخلی  افتادن جنگ  راه  به  از  اسراییل پس 
در سال ۲۰۱۱ تاکنون صدها بار مناطق مختلف کشور 

همسایه را  هدف حمالت هوایی قرار داده  است. 
ارتش  نیروهای  مواضع  نیز  حمالت  این  عمده  هدف 
یا  ایرانی  شبه نظامیان  جمله  از  متحدانش  و  سوریه 
نزدیک به ایران و نیروهای حزب اهلل لبنان است که برای 
حمایت از دولت بشار اسد در مقابله با نیروهای شورشی 

و اسالم گرایان افراطی به سوریه اعزام شده اند. 
تل آویو به رغم تاکید ها و حتا تهدید های مکرر مبنی بر 
مخالفت شدید با حضور نظامی ایران در سوریه، تاکنون 
و در  نگرفته  برعهده  را  این حمالت  هیچ گاه مسوولیت 

عین حال اتهام انجام حمالت را نیز رد کرده است. 
خبری  انتشار  با  جمعه  روز  سوریه  رسمی  خبرگزاری 
از  به نقل  در خصوص حمالت موشکی بر والیت حما، 
منابع نظامی اعالم کرد که پدافند هوایی این کشور اغلب 
ره گیری  را  اسراییل  سوی  از  شده  شلیک  موشک های 
اما اصابت یکی از موشک ها به حوالی شهر حما  کرده، 
سبب کشته شدن یک خانواده چهار نفره شامل پدر و 

مادر و دو کودک شده است. 

به نقل از رادیو فردا، گروه حکومت اسالمی )داعش(، بامداد 
روز جمعه، سوم دلو،  مسوولیت دو حمله انتحاری در مرکز 

بغداد، پایتخت عراق را برعهده گرفت. 
داعش در پیامی در کانال تلگرامی خود، اعماق، اعالم کرده 
در  بازارچه ای  بر  پنج شنبه  روز  حمالت  مسوول  که  است 
میدان طیران در مرکز بغداد است. این حمالت دست کم ۳۲ 

کشته و ۱۱۰ زخمی برجای گذاشت. 
به گزارش رویترز دو مرد به فاصله زمانی کمی، کمربندهای 
»مرگ بارترین«  از  یکی  و  کردند  منفجر  را  خود  انفجاری 

حمالت در سه سال گذشته را انجام دادند. 
پنج شنبه  روز  حمله  که  گفته اند  عراقی  امنیتی  مقام های 
گروه  شدن  فعال  و  احیا  نشانه  بغداد،  مرکز  در  بازاری  بر 
فرماندهی  سخنگوی  خفاجی،  تحسین  جرال  است.  داعش 
عملیات های مشترک عراق، گفته است این اقدامی تروریستی 
توسط یک »هسته خفته« گروه داعش بود. جنرال خفاجی 
اضافه کرده است که داعش در جریان عملیات های گذشته 
ضربات زیادی متحمل شد و اکنون می خواهد نشان دهد که 

زنده است. 
حمالت روز پنج شنبه واکنش های بین المللی در پی داشته 
این  متحد،  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش،  آنتونیو  است. 

به گزارش یورونیوز فارسی، روسیه روز جمعه از پیشنهاد 
جو بایدن، رییس جمهور جدید امریکا، برای تمدید دوره 
آخرین معاهده کنترل تسلیحات هسته ای بین دو کشور 

استقبال کرد.
ایاالت  بین   )New START( نو«  پیمان »استارت  دوره 
رییسان  امضای  به  سال ۲۰۱۰  در  که  روسیه  و  متحده 
جمهور دو کشور رسید، روز پنجم فبروری )۱۷ دلو( به 
پایان می رسد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت 
که موضع مسکو دفاع از تمدید دوره معاهده »استارت نو« 
است. وی افزود که روسیه منتظر دریافت جزییات پیشنهاد 

امریکا برای تمدید این پیمان است.
کاخ سفید روز پنج شنبه اعالم کرد که جو بایدن به روسیه 
پیشنهاد کرده است تا معاهده »استارت نو« به مدت پنج 

سال تمدید شود.
روسیه طی ماه های گذشته از تمدید پیمان »استارت نو« 
دفاع می کرد، اما دولت دونالد ترمپ، رییس جمهور پیشین 
معاهده  این  دوره  تمدید  برای  را  درخواست هایی  امریکا، 

مطرح کرده بود.
میخاییل یولیانوف، سفیر روسیه در سازمان های بین المللی 
آن  از  بایدن  پیشنهاد جو  از  استقبال  با  وین،  در  مستقر 
زاخارووا،  ماریا  یاد کرد.  عنوان »گامی دل گرم کننده«  به 

به گزارش سانا در جریان این حمالت هم چنین سه منزل 
مسکونی تخریب و چهار نفر زخمی شده اند که در میان 

آن ها نیز دو کودک دیده می شوند. 
این در حالی است که دیده بان حقوق بشر سوریه روایت 
از این حمالت و نیز کشته شدن غیرنظامیان  متفاوتی 
ارایه کرده است. این سازمان غیردولتی مستقر در لندن 
که به واسطه ارتباط با منابع محلی رویدادهای سوریه را 
رصد می کند، در گزارش خود آورده است که غیرنظامیان 
با ترکش و الشه موشک های متالشی شده پدافند هوایی 
سوریه که روی یکی از منازل مسکونی والیت حما فرود 

آمده، جان باخته اند. 
اسراییلی  جنگنده های  بشر  حقوق  دیده بان  گزارش  به 
به  متعلق  نظامی  موضع  پنج  جمعه  روز  حمالت  در 
و  ایرانی  نیروهای  حضور  محل  به  که  را  سوریه  ارتش 
شبه نظامیان حزب اهلل تبدیل شده بود، هدف قرار دادند. 

این  در  که  کرد  اعالم  گزارشی  در  فرانسه  خبرگزاری 
خصوص تالش کرده تا با یک سخنگوی ارتش اسراییل 
گفت وگو کند، اما وی از هرگونه اظهار نظر در خصوص 

حمالت روز جمعه خودداری کرده است. 
حمالت اخیر هوایی بر مناطقی در سوریه که اوایل ماه 
جاری میالدی انجام شد، نیز به اسراییل نسبت داده شده 
است. به گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه در یکی از 
مرگ بارترین این حمالت از آغاز جنگ داخلی این کشور 
تاکنون مواضعی در والیت دیرالزور واقع در منتهی الیه 
قرار گرفت و طی آن دست کم ۵۷  شرق سوریه هدف 

سرباز و شبه نظامی هوادار دولت سوریه کشته شدند. 
مناقشه داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ با سرکوب خونین 
جنبش دموکراسی خواهی از سوی برخی شهروندان این 
و  از مداخله قدرت های خارجی  و پس  آغاز شد  کشور 
پاگرفتن گروه های خشونت طلب و اسالم گرای افراطی، به 
یک جنگ تمام عیار تبدیل شد. این جنگ تاکنون بیش از 
۳۸۰ هزار کشته به جا گذاشته و میلیون ها نفر از ساکنان 

این کشور را از خانه و کاشانه شان آواره کرده است.

حمالت را محکوم کرد و از مردم عراق خواست که هرگونه 
تالش برای ترویج خشونت و ترس با هدف از بین بردن صلح، 

ثبات و اتحاد را رد کنند. 
محکوم  ضمن  بیانیه ای  در  هم  امریکا  خارجه  امور  وزارت 
کردن حمالت تروریستی بغداد، تاکید کرده است که تروریزم 

هم چنان تهدیدی برای مردم عراق است. 
اتحادیه اروپا و ایران نیز حمالت انتحاری روز پنج شنبه در 

مرکز بغداد را محکوم کردند. 
سال  جنوری  در  پنج شنبه،  روز  انتحاری  محل حمالت  در 

۲۰۱۸ نیز حمله ای رخ داد که ۳۰ کشته بر جای گذاشت. 
عراق در سال ۲۰۱۷ گروه افراطی داعش را شکست خورده 
اعالم کرد،  با این حال گزارش ها از وجود هسته های خفته 

این گروه در مناطق بیابانی عراق حکایت دارد. 
گروه موسوم به »حکومت اسالمی« از سال ۲۰۱۴ میالدی با 
انجام حمالتی گسترده در عراق و سوریه بخش هایی از این دو 
کشور را به تصرف خود درآورد و در آن ها »خالفت اسالمی« 
ایتالفی جهانی  امریکا در سال ۲۰۱۵ میالدی  اعالم کرد.  
برای مقابله با این گروه تشکیل داد و از جمله با پشتی بانی 
هوایی، به نیروهای دموکراتیک سوریه کمک کرد تا داعش را 

از شمال شرق سوریه و جنوب دره فرات بیرون برانند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه، نیز گفت که دیپلمات های 
همتایان  با  تماس  آماده  وقت«  فوت  »بدون  کشور  این 

امریکایی شان برای تمدید معاهده »استارت نو« هستند.
بود که  انتخاباتی خود گفته  بایدن در جریان کارزار  جو 
موافق تمدید پیمان »استارت نو« است. او هنگام امضای 
این توافق بین باراک اوباما و دیمیتری مدودف، رییسان 
جمهور  رییس  معاون  روسیه،  و  امریکا  پیشین  جمهور 

ایاالت متحده بود.
تاثیر  تحت  این  از  پیش  نو«  »استارت  معاهده  تمدید 
تنش ها بین واشنگتن و مسکو بر سر بحران در اوکراین، 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  روسیه  مداخله  ادعاهای 
به  منسوب  سایبری  حمالت  و   ۲۰۱۶ سال  در  امریکا 
کاخ  سخنگوی  ساکی،  جنیفر  بود.  گرفته  قرار  روسیه 
سفید، تاکید کرده است که جو بایدن قصد دارد روسیه 
را برای »اقدامات بی پروا و خصمانه اش« بازخواست کند. 
او از »حمالت سایبری«، »مداخله در انتخابات ۲۰۲۰« و 
»مسمومیت شیمیایی الکسی ناوالنی« به عنوان نمونه هایی 

از این اقدامات یاد کرده است.
سخنان  از  بخش  این  به  واکنش  در  پسکوف  دیمیتری 
سخنگوی کاخ سفید، دخالت کشورش در این اقدامات را 

رد کرد.

سوریه: 
چهار غیرنظامی در حمالت موشکی اسراییل جان باخته اند

داعش مسوولیت حمالت انتحاری مرگ بار 
در بغداد را برعهده گرفت

مسکو از طرح بایدن برای تمدید آخرین معاهده کنترل 
تسلیحاتی با امریکا استقبال کرد

بسته تبلیغات RK19 شانس دیدار با راشد خان 
در شهر دوبی بدست آورید

www.monsterenergy.com/rk19promotion

با خرید یک قوطی انرژی مانستر، برنده سفر وی آی پی به دوبی شده و با ستاره کریدیت بین المللی راشد خان مالقات 
نمائید. 

آیا عالقمند دیدار هستید؟ بله، بدون شک که هستید! پس دقت کنید تا از مارک خاص انرژی مانستر از فیبروری ۲۰۲۱ 
به بازار وارد می شود استفاده نمائید. 

از اول فیبوری الی ۳۰ اپریل از قوطی های تبلیغاتی با مارک جدید انرژی مانستر استفاده نمائید، این برای شما یک فرصت 
استثنایی است تا با یک سوپراستار واقعی ورزشی کردیدت دیدار داشته باشید - اولین ورزشکار انرژی مانستر در افغانستان.

برندگان جوایز بزرگ تکت پرواز به دوبی و اقامت در هوتل را برای خود و یکی از دوستان شان بدست خواهد کرد، همچنین 
فرصت اینکه یک روز را به خود راشد خان سپری نماید را نیز بدست می آورد. 

این همه چیزهایی نیست که شما برنده آن می شوید - برندگان نیز محصوالت با مارک مخصوص انرژی مانستر، به شمول 
بت و توپ کریکیت و لباس راشد خان را بدست می آورند. 

»بدست آوردن فرصت برای سپری نمودن وقت با هواداران برایم واقعا همیشه خوش 
انرژی مانستر در سال  با  آیند است، و من بسیار خوشحالم که فرصت همکاری 

۲۰۲۱ را دارم،« راشد خان توضیح داد. 
مخصوص  مارک  با  مانستر  انرژی  قوطی  یک  قرعه کشی،  در  شامل شدن  برای 
آن  برگه  نمبر که در عقب  و کد  نموده  باز  آنرا  نموده،  را خریداری  راشد خان 
www.monsterenergy. سایت  ویب  به  سپس  دریابید،  را  است  شده  درج 

com/rk19promotion  مراجعه نموده و کد مورد نظر را وارد نمائید، در 
صورتی که که برنده باشید با شما تماس گرفته خواهد شد. 

باشنده اصلی والیت ننگرهار در شرق افغانستان، راشد خان ۲۲ 
ساله از زمان ورود اش به دنیای مسلکی کریکیت ریکارد های 

را بنام خود ثبت نموده است. با این وجود، در دو فصل اخیر 
راشد خان مهارت هایش را ارتقا داده و به عنوان چهره اصلی 

کریکت در کشورش شناخته می شود. 
لباس های راشد خان

اکنون به عنوان عضوی از خانواده انرژی مانستر، راشد 
فنی مارک تجاری  نیز در سبک  پیشرو  خان در سال 
این  با  را اعالم خواهد کرد. پس فرصت دیدار  خویش 

استوره را از دست ندهید.


