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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.
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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

روایتی از انفجار نیرومند هرات؛

حکومت بر طبل 
گسست و نفاق می کوبد

تکه پاره کردن هویت های بزرگ قومی؛

۳
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نگاهی انتقادی به متن و حاشیه طرح حکومت انتقالی
نگرانی این است که اگر تنها پنجاه درصد اداره ها بر اساس این توافق به طالبان داده شود، طبیعی  است که این تعداد به سبب 

سرشت و رفتار خشونت آمیز، می تواند نیم دیگر حکومت را وادار به تمکین به خود کند. به این ترتیب، حکومت در کل رنگ 
طالبانی خواهد گرفت.

ساعت حدود 9:00 شب است، صدای وحشتناکی به گوش می رسد و احساس 
می کنم در نزدیکی خانه مان انفجاری قوی روی داده است. چند لحظه پس از 

شنیدن صدا، تلفن شروع می کند به زنگ خوردن. پرسش همه افرادی که تماس 
می گیرند، یک سان است: »صدای چه بود؟ انفجار بود؟ کجا بود؟« سعی می کنم 
خون سرد باشم و به افرادی که تماس می گیرند، دل داری و قوت قلب بدهم. به 

همه می گویم گپ خاصی نیست، نگران نباشید! پس از گذشت چند دقیقه ، محل 
وقوع انفجار و نوعیت آن مشخص می شود؛ محل انفجار چندین کیلومتر دورتر، 

در ناحیه چهاردهم شهر هرات است، اما با رسیدن صدای انفجار به ناحیه پنجم، 
نگران می شوم که انفجار بسیار نیرومند است. پسان تر خبر می رسد یک موتر نوع 

»فالنکوچ« که پُر از مواد انفجاری بود، مقابل حوزه امنیتی پولیس منفجر شده 
است.

افغانستان در قرن چهاردهم 
خورشیدی؛  

جمهوری اول

۷

۸

قبیله های هزاره به نام قوم 
در تذکره الکترونیک



 

اقوام مستقل در تذکره  ثبت طوایف و قبایل یک قوم زیر عنوان 
است.  فتنه انگیز  و  اقدام کاماًل سیاسی، سلیقه ای  الکترونیک یک 
این اقدام تحقیرآمیز هم چنان نوعی اهانت به اقوامی است که هدف 
این فتنه واقع شده اند. توزیع تذکره الکترونیک با این دسیسه بسیار 
مسأله،  این  سرنوشت  روشن شدن  تا  است  بهتر  است.  خطرناک 
توزیع آن متوقف شود. هم چنان نهادهای مافوق و مسوول باید فوراً 
حکم به ابطال تذکره هایی بدهند که تاکنون بر مبنای این فتنه و 

دسیسه توزیع شده است.
نام گذاری قبایل یک قوم به اقوام مستقل، ناشی از سیاست حذف و 
انکار مدیران ارشد اداره احصائیه و معلومات است. هدف این سیاست 
مزخرف، اکثریت سازی و اقلیت سازی کاذب اقوام در افغانستان است. 
چنین سیاست و اقدامی تنها از راسیست ها و نژادپرستان افراطی 
انتظار می رود. جای بسیار تأسف و خجلت است که سرنوشت یک 

اداره ملی به دستان چنین افرادی سپرده شده است.
اداره احصائیه و معلومات روز گذشته رسماً تأیید کرد که نام ۵۴ 
قوم تازه را در تذکره الکترونیک ثبت کرده است. مبنای حقوقی این 
اقدام، قرار قضایی دادگاه عالی گفته شده؛ قرار قضایی که به گفته 
این اداره در ماه سنبله ۱۳9۶ صادر شده است. دلیل این اقدام هم 
خواست بزرگان این اقوام گفته شده است. تاکنون دالیل دیگری در 

پیوند به این اقدام سبک سرانه اعالم نشده است.
معلومات  و  احصائیه  اداره  که  قبایلی  و  دودمان ها  مطلق  اکثریت 
مرکزی،  شرقی،  مناطق  در  است،  داده  مستقل  قوم  نام  آن ها  به 
شمالی و غربی کشور زنده گی می کنند. هم چنان در این نام گذاری، 
طوایف و قبایل اقوام خاص و تحت ستم مورد نظر بوده اند. دستگاه 
دسیسه، رفتار مشابهی را با قبایل و طوایف ساکن در مناطق جنوب، 
انجام نداده  جنوب شرق و بعضی از ساحات مشخص دیگر کشور 

است.
بدتر از همه آن است که اداره احصائیه و معلومات، برای انجام این 
نام گذاری، مطالعات میدانی انجام نداده است. بعید است که حتا 
بزرگان این قبایل نیز رسماً چنین درخواستی را به اداره احصائیه و 
معلومات سپرده باشند. این اداره حاال که زیر فشار افکار عمومی قرار 
گرفته، این دروغ شاخ دار را برای تبرئه خود به خورد جامعه می دهد. 
نام گذاری  این  به  نسبت  قبایل  این  از  بسیاری  بزرگان  تاکنون 
معلومات  و  احصائیه  اداره  و گفته اند که  اعتراض کرده   غرض آلود 
حق ندارد که هویت قومی آن ها را جعل کند. این اعتراض ها ثابت 
می کند که اداره احصائیه و معلومات نیت غیر از اکثریت سازی و 
اقلیت سازی نداشته و حاال برای کتمان این نیت ضد ملی به دروغ 

متوسل شده است.
مرکز  بررسی  برای  مسلکی  و  بی طرف  هیأت  یک  که  است  بهتر 
تشکیل  الکترونیک  تذکره  توزیع  اداره  در  شهروندان  هویت  ثبت 
اقوام  عنوان  زیر  اقوام  قبایل  نام گذاری  دسیسه  افشای  شود. 
مستقل، این ترس را به میان آورده است که هویت اصلی بعضی از 
مراجعه کننده گان در این مرکز دست خورده باشد. این ترس با توجه 
به سیاست افشاشده حذف و انکار در اداره احصائیه و معلومات، یک 
باشد  داشته  تصمیم  اداره  است. هرگاه یک  و جدی  واقعی  ترس 
برای  که  نیست  تردیدی  بزند،  قومی  اکثریت سازی  به  دست  که 
اقلیت سازی دیگران به هر کاری از جمله جعل هویت آن ها در مرکز 

ثبت معلومات نیز متوسل خواهد شد.
قدرت،  توزیع  برای  افغانستان  در  تصمیم گیری  مبنای  متأسفانه 
فرصت، منابع و امکانات، قومیت است. قومی که از نگاه تعداد بیش تر 
باشد، سهم بیش تر از قدرت و منابع خواهد برد. برعکس، قومی که 
از نگاه تعداد کم تر باشد، در منابع و قدرت سهم کم تر دارد. در این 
کشور تا هنوز رای شهروندی و حق شهروندی مالک تصمیم گیری 
نیست. از این رو، اکثریت سازی و اقلیت سازی در دستور کار بسیاری 
از متعصبان قومی قرار دارد. این متعصبان برای این کار حاضر اند 

دست به هر کاری بزنند.
به  اقوام غیرخودی  قبایل  نام گذاری  تأکید کرد که  باید  پایان  در 
خاطر اقلیت سازی آن ها، یک عمل مجرمانه است. این کار نوعی از 
جعل اسناد هویت به حساب می رود و در کد جزا جرم انگاری شده 
است. به  ویژه آن که اگر قومی به دلیل این جعل کاری آسیب دیده 
باشد، جرم طراحان این فتنه و مجریان آن سنگین تر خواهد بود. 
از این رو، توقع می رود که مدیران ارشد اداره احصائیه و معلومات 
به  با دسیسه بازان  زمانی که  تا  دادگاه معرفی شوند.  به  فوراً  باید 
ادارات ملی محو  از  صورت قاطع برخورد نشود، سیاست تبعیض 

نخواهد شد.

از یک اداره ملی 
دستگاه فتنه نسازید

 یک شنبه
شماره 3561

۲۴ حوت 1399
1۴ مارچ ۲0۲1

قیمت: ۲0 افغانی

سال سیزدهم

2

به  پاسخ  در  معارف  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
واکنش های پیرامون اعمال محدودیت بر اشتراک 
ترانه خوانی،  در  سال   ۱۲ از  بزرگ تر  دختران 
می گوید که این تصمیم بیانگر موقف و پالیسی 
به  نیاز  صورت  در  و  نیست  وزارت  این  رسمی 

اقدامات انضباطی متوسل می شود.
با نشر  بیست وسوم حوت  این وزارت روز شنبه، 
»حق  از  حمایت  به  که  کرد  اعالم  خبرنامه ای 
و  دانش آموزان دختر  انتخاب همه  تعلیم و حق 
پسر جهت اشتراک در برنامه های فرهنگی، هنری 

و ورزشی متعهد است«.
در اعالمیه آمده است که »این وزارت قصد ندارد 
تا حقوق قانونی و تعلیمی دانش آموزان« را محدود 

کند.
بدین ترتیب رهبری وزارت معارف تصریح کرده 
کابل  شهر  معارف  ریاست  اخیر  نامه  که  است 
این  رسمی  پالیسی  و  موقف  »منعکس کننده 

وزارت نمی باشد«.
مسووالن گفته اند که پس از تکمیل روند بررسی، 
نیاز،  در صورت  و  را شریک می سازند  آن  نتایج 
نیز  انظباطی  اقدام  به  متوسل  معارف  »وزارت 

خواهد شد«.
در اعالمیه آمده است که وزارت معارف افزون بر 
حمایت از سهم گیری دانش آموزان در فعالیت های 
فعالیت  و  سارندوی  ترانه خوانی،  که  اجتماعی 
ورزشی را شامل است، به تشویق دانش آموزان نیز 

می پردازد.
به گفته مسووالن، رهبری وزارت معارف وظیفه 
خود می داند تا افزون بر حاصل کردن اطمینان 
از عهده دار بودن رهبری مکاتب در زمینه سازی 
دانش آموزان  داوطلبانه  اشتراک  برای  مسوولیت 
در این فعالیت ها، اقدامات پیش گیرانه ای را برای 
از دانش آموزان دختر و  بهره گیری  کاهش خطر 

پسر در مکاتب روی دست گیرد.

این وزارت تصریح کرده که است که همانند یک 
تعلیمی  »خدمات  ارایه  به  سکتوری،  عامه  اداره 
باکیفیت« ادامه می دهد و در پی کسب حمایت 
برای  بین المللی  کمک کننده گان  و  شهروندان 
تامین دست رسی به محیط آموزشی مصون است.

پیش تر وزارت معارف بر ترانه خوانی دختران باالی 
۱۲ سال در برنامه های عمومی محدودیت وضع 

کرده بود.
مورد،  این  در  گسترده  واکنش های  از  پس 
تصمیم  این  که  گفتند  وزارت  این  در  مسووالن 
به دلیل حجم درسی و جلوگیری از هدر رفتن 
وقت، پس درخواست والدین دانش آموزان گرفته 

شده است.
این در واقع سومین تصمیم جنجالی در وزارت 
معارف پس از حضور رنگینه حمیدی در کرسی 

این وزارت است.
انتقال  و  اسالمی  معینیت  لغو  تصمیم  پیش تر 
از  نیز  مساجد  به  مکاتب  سوم  تا  اول  صنف 
با  که  بود  گرفته شده  وزارت  این  رهبری  سوی 

واکنش های جدی ای روبه رو شد.
تصمیم بر لغو معینیت اسالمی از سوی رنگینه 
اعضای  جدی  واکنش  با  زمان  آن  در  حمیدی 

مجلس نماینده گان مواجه شد.
بیش تر اعضای مجلس پس از همان اقدام رهبری 
وزارت معارف، ترجیح دادند که به رنگینه حمیدی 

رای رد دهند.
منابع  معلومات  براساس  که  است  حالی  در  این 
آگاه، ارگ ریاست جمهوری به گونه مستقیم در 
تصمیم های وزارت معارف نقش دارد و دو مورد 
رییس جمهور  با هدایت محمداشرف غنی،  اول 

کشور انجام شده است.
وزارت  سرپرست  این  از  پیش  که  است  گفتنی 
معارف بارها پیرامون اصالحات در این وزارت با 
رییس جمهور غنی دیدار و گفت وگو کرده است.

مشاور  محب،  حمداهلل  کابل:  ۸صبح، 
نماینده گان  که  کرد  اعالم  ملی  امنیت 
افغانستان در نشست های مسکو و استانبول 
پیوند  در  ترکیه  و  روسیه  میزبانی  به  که 
می شود،  برگزار  افغانستان  صلح  روند  به 

شرکت می کنند.
شنبه،  روز  که  ملی  امنیت  مشاور 
مسووالن  نشست  در  حوت  بیست وسوم 
امنیتی صحبت می کرد، گفت که افغانستان 

در هر دو نشست شرکت می کند.
محب افزود که وزارت امور خارجه و شورای 
تا سطح  می کنند  کار  ملی  مصالحه  عالی 
سایر شرکت کننده گان به شمول طالبان را 

مشخص کنند.
مذاکره کننده  هیأت  اگر  محب،  گفته  به 
از  کند،  شرکت  نشست ها  این  در  طالبان 
مذاکره کننده  هیأت  نیز  افغانستان  جانب 

دولت شرکت خواهد کرد.

قرار است که نشست مسکو که دعوت نامه ا ی 
آن از سوی روسیه، چین و امریکا به عالوه 
پاکستان فرستاده شده است، در ۲۸ حوت 

در مسکو برگزار شود.
این  برگزاری  برای  تالش ها  با  هم زمان 
که  است  کرده  اعالم  روسیه  نشست ، 
موقت  در حکومت  طالبان  ادغام  طرف دار 
از  مورد  این  در  تصمیم گیری  اما  است، 

صالحیت مردم افغانستان است.
این موضوع  به  واکنش  حمداهلل محب در 
دوا  را  دردی  موقت  حکومت  که  گفت 
نمی کند و این موضوع از سوی طالبان که 

صلح واقعی نمی خواهند، مطرح می شود.
ترکیه  خارجه  امور  وزیر  دیگر،  جانب  از 
صلح  نشست  از  که  است  کرده  اعالم 
افغانستان در شهر استانبول در ماه اپریل 

میزبانی می کند.

۸صبح، کابل: محمداشرف غنی، رییس جمهور 
حوت  بیست وسوم  شنبه،  روز  چاشت  از  پیش 
بررسی  را  امنیتی شمال کشور  وضعیت عمومی 

کرده است.
مارشال  جمهوری،  ریاست  ارگ  اعالم  طبق 
حضور  نشست  این  در  نیز  دوستم  عبدالرشید 

داشته است.
این  در  که  است  گفته  جمهوری  ریاست  ارگ 
کشور  شمال  امنیتی  عمومی  وضعیت  نشست 
بررسی شده است و افزون بر آن عمل کرد نیروهای 

امنیتی نیز مورد قدردانی قرار گرفته است.
جلب و جذب افراد به صفوف نیروهای امنیتی و 
توجه به تجهیز و حمایت بیش تر از این نیروها، 
نیز از موضوعات مورد بحث این نشست بوده است.
مارشال دوستم که چندی پیش، پس از دو سال 
به کابل برگشته است، همواره گفته که اگر به او 
صالحیت داده شود، طالبان را در ظرف شش ماه 

میدان های نبرد شکست خواهد داد.

عقب نشی�ن وزارت معارف: 

ممنوعیت ترانه خوانی دختران بزرگ تر 
از ۱۲ سال بیان گر موقف رسمی ما نیست

افغانستان در نشست های 
مسکو و استانبول شرکت 

می کند

بررسی وضعیت امنیتی شمال 
کشور با حضور مارشال دوستم 

در ارگ

۸صبح، کابل: شورای امنیت سازمان ملل 
علیه  عمدی  و  هدف مند  حمالت  متحد 
کرده  محکوم  را  افغانستان  در  غیرنظامیان 
است. این شورا نسبت به افزایش خشونت ها 
و حمالت پس از آغاز مذاکرات بین االفغانی 

نیز ابراز نگرانی کرده است.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 
جمعه، بیست ودوم حوت این نوع حمالت را 
که کارمندان دولت، رسانه ها، دستگاه عدلی 
و قضایی، کارمندان صحی، زنان فعال، فعاالن 
حقوق بشر و اقلیت های مذهبی را هدف قرار 

می دهد، »شنیع« توصیف کرده اند.
که  است  شده  گفته  نهاد  این  اعالمیه  در 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  اعضای 
خواستار پایان سریع حمالت هدف مند شدند 
و بر ضرورت محاکمه فوری عامالن این نوع 

حمالت تأکید کرده اند.
تأکید  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
هر  در  باید  طرف ها  همه  که  است  کرده 
شرایطی به تعهدات خود از جمله حمایت از 

غیرنظامیان و قوانین بین المللی بشردوستانه 
احترام بگذارند.

متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  اعضای 
خاطرنشان کرده است که حمالت هدف مند 

و عمدی، مصداق جنایت جنگی است.
توضیح  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
داده است که صلح پایدار تنها از طریق روند 
صلح همه جانبه به رهبری و مالکیت افغان ها 
و  دایمی  آتش بس  به  دست یابی  هدف  به 
جامع و نیز یک توافق سیاسی فراگیر به هدف 

پایان جنگ، تأمین خواهد شد.
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  اعضای 
و  برابر  کامل،  مشارکت  لزوم  بر  هم چنان 
معنادار زنان در روند صلح افغانستان تأکید 

کرده اند.
اطراف  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
مذاکرات را به اقداماتی به هدف اعتمادسازی، 
کاهش خشونت و حسن نیت در روند صلح 

تشویق کرده  است.
در پایان این اعالمیه، شورای امنیت سازمان 
برای  به تهدید تروریسم  ملل متحد نسبت 

افغانستان و منطقه ابراز نگرانی کرده  است.
شهر کابل در ماه های اخیر با افزایش حمالت 
که  است  بوده  روبه رو  ترورهای هدف مند  و 
مسوولیت  آن را در بیش تر موارد، هیچ فرد 
یا گروهی بر عهده نمی گیرد. هرچند در  و 
افزایش  این نوع حمالت  نیز  سایر والیت ها 
یافته است. دولت طالبان را مسوول حمالت 

هدف مند می داند.

شورای امنیت سازمان ملل خواستار توقف فوری 
حمالت هد ف مند در افغانستان شد



هیچ قومی در افغانستان در اکثریت نیست. هرچند به 
آن جایی  از  اما  شده،  مطرح  ادعاها  این  بارها  او  گفته 
که توزیع شناس نامه های جدید یک سند معتبر است، 
حکومت عماًل می خواهد فیصدی اقوام را کاهش دهد، 
به همین دلیل تالش دارد تا تعداد اقوام زیاد شود. از 
طرف دیگر او یادآور شد که تشخیص اقوام بر دو اساس 
صورت می گیرد. او توضیح داد که در اسناد تاریخی باید 
در ضمن  و  باشند  موجود  قوم  این  افراد  عماًل  و  ذکر 
اجماع علمی نیز تایید کند که این گروه یک قوم است 
یا هم اگر گروهی مدعی باشد که یک قوم مستقل است، 
از  پس  گروه  این  ادعای  است،  گرفته شده  نادیده  اما 

بررسی تایید شود. 
نام این اقوام در حالی در سیستم شناس نامه الکترونیکی 
درج شده که قوم پشتون به هیچ شاخه ای تقسیم نشده 
پشتون،  قوم  زیر مجموعه  معلومات  براساس  است. 
قبیله  های اچکزی، غلجایی، یوسفزی، ابدالی، زاری خیل، 
آغا،  افریدی،  مندوزی،  دولت زی،  توخی،  کروخی، 
دولت خیل،  سمکنی،  بنگاش،  بخشی خیل،  علی زی، 
حفیظ خیل،  غل زی،  گنده پور،  ادو خیل،  درانی، 
لودین،  خروتی،  کاکاخیل،  کاکازی،  کاکر،  عیسا خیل، 
اروکزی ،  نیازی،  ناصری،  نورزی،  مهمند،  ختک، 
هوت خیل،  تره خیل،  سدوزی،  پوپل زی،  سلیمانی، 
و  میان خیل  محمدزی،  زازی،  داوودزی،  عمرزی، 
درانی هستند، اما هیچ  یک از این قبیله ها به  نام قوم 
در سیستم شناس نامه الکترونیکی درج نشده است. در 
ضمن کوچی ها که غیر از قوم پشتون محسوب می شوند، 
این قوم  به  نام  الکترونیکی  اما در سیستم شناس نامه 
ذکر نشده اند. یسنا نیز به این مورد اشاره کرد و گفت 
اجتماعی،  سیاسی،  امتیازهای  سایر  در  کوچی ها  که 
اما  می گیرند،  قومی  امتیازهای  فرهنگی  و  اقتصادی 
در تذکره الکترونیکی این قوم به  نام پشتون درج شده  
است. وی تصریح کرد که کوچی ها باید به  نام قوم شان 
ذکر می شد تا حداقل تعداد نفوس شان مشخص می شد. 
به این ترتیب به باور آقای یسنا حکومت می توانست به 
این قوم رسیده گی کند و برای  شان به تعداد نفوس در 

پارلمان کرسی تعیین می کرد. 
در عین حال حفیظ  شریعتی سحر، استاد دانشگاه، در 
واکنش به این اقدام اداره ملی احصاییه و معلومات در 
براساس  قوم  است که یک  نوشته  صفحه فیس بوکش 
سه مولفه تشخیص می شود. او هویت فرهنگی،  ژنتیک 
)دی ان  ای( و روایت های تاریخی را از جمله این مولفه ها 
نام  برده که برای تشخیص و شناسایی یک قوم ضروری 
است. آقای سحر گفته است، با توجه به این مولفه ها، 
هیچ کدام از طوایفی که در تذکره الکترونیکی به  نام قوم 

یاد شده است، قوم نیست. 
جای  به   طوایف  ذکر  که  است  کرده  خاطرنشان  وی 
ذی ربط  مسووالن  و  حکومت  که  می دهد  نشان  قوم، 
یا سواد قوم شناختی ندارند یا در تالش اکثریت سازی 
او گفته است: »به  یاد داشته باشیم  اقلیت  سازی اند.  و 
که همان طوری  که با فشار و تحمیل هیچ غیر پشتونی 
درج  قوم  امروز  که  طوایفی  هیچ  نمی شود،  »افغان« 

شده اند، قوم نخواهند شد.«

مستقل،  قوم  عنوان  به  تبار  یک  قبایل  معرفی 
غیر مسلکی و غیرعلمی است

در همین حال شماری از مقام های حکومتی نیز در مورد 
ثبت ۵۴ قوم جدید در سیستم شناس نامه الکترونیکی از 

و این امر »متاسفانه« سیاست، فرهنگ و زنده گی روزانه 
نام های  درج  تاریخ نویس،  این  می زند.  ضربه  را  مردم 
محل و قبیله زیر نام قوم جدید را »اشتباه« خواند و 
گفت که قوم یک فرایند اجتماعی و یک قرار داد است. 
به گفته او ممکن است قوم هزاره صدها شاخه و قوم 
پشتون هزاران شاخه داشته باشد، اما درج شاخه های آن 
زیر نام قوم جدید یک اشتباه و کار غیر عملی و غیرعلمی 
است. وی افزود که در صورت اجرایی شدن این طرح، 
سرود ملی نیز باید تغییر کند. به این ترتیب به تعبیر 
ایجاد  فردوسی  شاهنامه  همانند  باید  ملی  سرود  او، 
خود  شد،  چنین  »اگر  داد:  توضیح  او  شود.  خوانده  و 
دولت ضرر می کند. برنامه ریزی های کالن که هدف شان 
فراگیر شدن پالیسی باشد، درست در نقطه مقابل شان 
حرکت می کند.« با این همه سید عسکر موسوی تأکید 
کرد که حکومت و اداره احصاییه و معلومات نمی توانند 
زیر مجموعه قومی را به هویت تبدیل کنند. به گفته او، 
این هویت نیست؛ زیرا هویت یک چیز کالن است که 
اجزا را در بر می گیرد و اجزا هویت کالن شده نمی تواند.
یعقوب یسنا، از نویسنده گان کشور، نیز هدف از درج 
را  الکترونیکی  شناس نامه  سیستم  در  جدید  قوم های 
عمل سیاسی خواند. او گفت که حکومت در صدد است 
و  اقلیت های خرد  به  را  و مطرح کشور  بزرگ  اقوم  تا 
اداره  به روزنامه ۸صبح گفت که  او  ریزه تقسیم کند. 
زیر  را  قبیله هزاره  تنها ۱۵  و معلومات  احصاییه  ملی 
نام قوم مستقل درج کرده است. او به قبیله »نیک پی« 
به همین قبیله نسبت  اشاره کرد و گفت که خودش 
به  را  نیک پی  قبیله  اداره  این  اما  است،  هزاره  و  دارد 
عنوان یک قوم مستقل در شناس نامه درج کرده است. 
او گفت: »قبلیه خودم که نیک پی است، پیش از تذکره 
الکترونیکی به نام قوم هزاره یاد شده و در کتاب تاریخ 
»هزاره های افغانستان« قبیله هزاره گفته شدیم. خود ما 
هم خود را هزاره می گوییم. هیچ جای ادعا نکردیم که 
هزاره نیستیم.« به همین ترتیب او به کاوی، دایمیرک، 
قبیله ها  این  که  گفت  و  کرد  اشاره  قرلوق  و  ساکایی 
مربوط هزاره های سنی و شیعه اند، اما اداره احصاییه و 
یاد  به  نام یک قوم مستقل  را  معلومات هرکدام آن ها 
کرده است. او گفت در جایی که حکومت، به ویژه اداره 
ملی احصاییه، نتوانسته نام قبیله ای را بیابد، از نام محل 
به عنوان نام قوم یاد کرده است. او به تایمنی، کرم  علی و 
شیخ علی اشاره کرد و گفت که این سه نام، نام محالتی 
است که هزاره  های سنی و شیعه در آن زیست دارند، اما 

این اداره از آن به عنوان قوم نام  برده است. 
به عنوان قوم  تنها جاهایی نیستند که  این سه محل 
مدعی اند  کشور  شهروندان  از  شماری  شده اند،  ذکر 
نام  به  را  اکثر جاها  نام  معلومات  و  احصاییه  اداره  که 
مدنی  فعاالن  از  مهربان،  عطیه  است.  کرده  درج  قوم 
واخان،  پامیر،  که  است  نوشته  فیس بوکش  در صفحه 
اشکاشم، یفتل، و شغنان از ولسوالی های بدخشان اند و 
اکثر باشنده گان آن را نیز تاجیکان تشکیل می دهند. 
وی افزوده است که اداره ملی احصاییه و معلومات این 
محالت را به  نام قوم جدید در سیستم درج کرده است.

اداره  هدف  که  داد  توضیح  یسنا  آقای  حال  این  با 
اقلیت ها  به  را  اقوم  تا  است  این  معلومات  و  احصاییه 
تقسیم کند؛ زیرا در سال هال گذشته ادعاهایی مطرح 
را  نفوس  درصد   ۲0 از  بیش  اقوام  این  گویا  که  بود 
تشکیل می دهند. اکنون به باور او حکومت با انشعاب 
این اقوام بزرگ می خواهد به شهروندان تفهیم کند که 

اداره ملی احصاییه و معلومات به تازه گی برخالف ماده 
چهارم قانون اساسی، از درج نام ۵۴ قوم جدید در سیستم 
شناس نامه الکترونیکی خبر داده است. این اقدام اداره 
احصاییه و معلومات با انتقادات تند شهروندان و شماری 
از چهره های مطرح سیاسی و فرهنگی کشور روبه رو شده 
است. تاریخ نویسان و فرهنگیان کشور این اقدام حکومت 
را سیاسی و تداوم سیاست حذف می دانند و هدف درج 
نام اقوام جدید را »سیاست استعمار« توصیف می کنند. 
تاریخ نویسان ذکر قبیله ها و زیرمجموعه  بر آن،  عالوه 
اقوام به عنوان اقوام مستقل را قابل »تأمل« و یک کار 
بسیار نادر می دانند. به باور آنان، حکومت  به هیچ عنوان 
نمی تواند زیر مجموعه های قومی را به هویت مستقل 
تبدیل کند و در صورت اجرایی این طرح، باید سرود 
ملی نیز را تغییر دهد. در عین حال این تاریخ نویسان 
از حکومت و اداره ملی احصاییه و معلومات انتقاد دارند 
را  اوزبیک(  و  هزاره  )تاجیک،  قوم مطرح  تنها سه  که 
حالی  که  در  کرده اند،  تقسیم  مختلف  شاخه های  به 
مختلف  زیرمجموعه های  نیز  پشتون ها  آنان  گفته  به 
هیچ  به  الکترونیک  شناس نامه  سیستم  در  اما  دارند، 
این، معاون  با  نشده اند. هم زمان  انشعاب  قوم جدیدی 
دانسته  را غیرعملی  این طرح  نیز  دوم رییس جمهور 
و گفته این درست نیست که شاخه ها و طوایف متعدد 
یک قوم و تبار، به عنوان اقوام مستقل و متعدد معرفی 
اما می گوید که  و معلومات  احصاییه  اداره ملی  شوند. 
انجام  اقوام  از  این اقدم نظر به خواست بزرگان برخی 
شده است. این اداره تصریح می کند که در پشت این 
اقدام کدام جنبه سیاسی وجود ندارد و شهروندان به 
صورت خودمختار می توانند هویت شان را در شناس نامه 

الکترونیکی انتخاب کنند. 
نام  تنها  افغانستان  اساسی  قانون  در  آن که  به  رغم 
چهارده قوم ذکر شده، اداره ملی احصاییه و معلومات اما 
نام ۵۴ قوم جدید را در سیستم شناس نامه الکترونیکی 
به  اساسی  قانون  چهارم  ماده  در  است.  کرده  درج 
صورت صریح از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، اوزبیک، 
ترکمن، بلوچ، پشه ای، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، 
قزلباش، گوجر و براهوی به عنوان اقوام چهارده گانه نام  
برده شده است. به تازه گی و برخالف این ماده قانون، 
اورمر، براچی، کرد، جوگی، شاه خیالن، شیخ محمدیان، 
اشکاشمی،  پامیری، منجانی، سنگیچی،  کوار، خلیلی، 
تاتار، مغول،  روشنایی، واخانی، شغنانی، ترک، قرلوق، 
سجانی،  قزاق،  آلبیگ،  تایمنی،  دولت خانی،  ساکایی، 
نیک پی،  قبچاق،  نیماق،  بیات،  قوشخانیان،  غزنویان، 
ُکه گداری، دایمیرک، میرسیده، جمشیدیان، افشاریان، 
طاهریان، سلجوقیان، تیموریان، برالس-ارالث، ایلخانی، 
کره  ای،  جغتایی،  ابکه،  قوزی،  کاوی،  لقیان،  یفتلی، 
کرم علی، شیخ علی، اورته بالقی، اویغور، بابریان و فرملی 
ثبت  احصاییه  اداره  در سیستم  اقوام جدید  عنوان  به 
شده است. این اقدام تازه اداره ملی احصاییه و معلومات 
تاریخ نویسان و  به خصوص  انتقاد شهروندان  و  تعجب 

فرهنگیان کشور را در پی داشته است.
اقدام  این  کشور،  تاریخ نویسان  از  موسوی،  سیدعسکر 
»بی سابقه« می داند  را  معلومات  و  احصاییه  ملی  اداره 
کشوری  هیچ  در  تاکنون  کاری  چنین  که  می گوید  و 
را  احصاییه  اداره  اقدام  این  او  است.  نگرفته  صورت 
آقای  می داند.  قومی  تبعیض  و  سازمان یافته  سیاست  
موسوی به روزنامه ۸صبح گفت که در حال حاضر هم 
تبعیض قومی در کشور کماکان با قدرت خود باقی  است 
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سوی اداره ملی احصاییه و معلومات واکنش نشان داده 
و از این اقدام انتقاد کرده اند. محمدسرور دانش، معاون 
بیست وسوم حوت،  شنبه،  روز  ریاست جمهوری،  دوم 
با نشر اعالمیه ای گفته است آن چه از طرف اداره ملی 
درج  برای  اقوام  لیست  عنوان  به  معلومات  و  احصاییه 
تذکره الکترونیکی نشر شده، فاقد جنبه مسلکی و علمی 
است. او افزوده است، درست است که افغانستان کشور 
»کثیرالقومی« است و این تنوع از زیبایی های فرهنگی 
و اجتماعی کشور به شمار می رود و هر قومی حق دارد با 
هویت خود به رسمیت شناخته شود، اما درست نیست 
که شاخه ها و طوایف متعدد یک قوم و تبار به عنوان 

اقوام مستقل و متعدد معرفی شود.
که  است  کرده  خاطر نشان  جمهور  رییس  دوم  معاون 
و  تاریخی  علمی،  مسلکی،  کار  قومی،  هویت  شناخت 
فرهنگی ضرورت دارد و نباید به ساده گی و شتاب زده 
تصمیم گرفته شود. او با اشاره به حکم رییس جمهور 
در  که  است  گفته  در سال ۱۳9۶ هجری خورشیدی 
این رابطه کمیسیونی توظیف شد، اما آن کمیسیون به 
نتیجه و تصمیم نهایی نرسید. او توضیح داده است که 
در طول این مدت تنها در مورد قوم »سادات« تصمیم 
گرفته شد که با حکم رسمی رییس جمهور به عنوان 
هویت مستقل شناخته شد. دانش تصریح کرده است که 
برای سایر موارد نیز باید یک تحقیق مستقل،  علمی و 
تاریخی صورت بگیرد و بر اساس آن تصمیم گرفته شود. 
وی هشدار داده است که تصمیم عجوالنه هم حکومت 
را مورد پرسش قرار می دهد و هم در میان شهروندان 
کشور تفرقه و بی اعتمادی ایجاد می کند. دانش از اداره 
ملی احصاییه و معلومات خواسته است که به این مورد 

توجه کند و تصمیم خود را مورد بازنگری قرار دهد. 

درج نام اقوام جدید، به درخواست بزرگان برخی 
اقوام صورت گرفته است

این  که  می گوید  اما  معلومات  و  احصاییه  ملی  اداره 
صورت  اقوام  برخی  بزرگان  خواست  به  نظر  تصمیم 
به  اداره،  این  سخنگوی  شهابی،  رویینا  است.  گرفته 
روزنامه ۸صبح گفت که بزرگان برخی از اقوام از طریق 
قوم  شان که  نام  مراجع مختلف رسمی، خواستار درج 
در قانون اساسی به صورت صریح ذکر نشده است، در 
اداره  این  افزود،  وی  بودند.  شده   الکترونی  شناس نامه 
با توجه به قرار قضایی که توسط شورای عالی دادگاه 
عالی در این مورد صادر شده، نام  اقوامی را که از طریق 
مراجع رسمی مختلف به این اداره رسیده، در سیستم 

شناس نامه الکترونیکی ثبت کرده است.
براساس  ظاهراً  قضایی  قرار  این  معلومات،  براساس 
ماه سنبله سال  در  ریاست جمهوری  ارگ  درخواست 
۱۳9۶ از سوی دادگاه عالی صادر شده است. آن طوری  
که اداره ملی احصاییه و معلومات می گوید، شورای عالی 
دادگاه عالی گفته است: »تصریح اقوام چهارده گانه به 
مفهوم حصر نبوده و عبارت »سایر اقوام« شامل اقوام 
دیگر غیر از قوام چهارده گانه نیز می شود و درج آن در 
تذکره تابعیت، مطابق احکام قانون ممانعت ندارد.« با 
این حال رویینا شهابی خاطر نشان کرد که متقاضیان 
قوم شان  و می توانند دل به خواه  شناس نامه خود رای اند 

را انتخاب کنند.
گفتنی است که روند توزیع شناس نامه الکترونیکی در 
ماه ثور سال ۱۳97 هجری خورشیدی آغاز شد. هرچند 
این روند از ابتدا به دلیل درج  نام های قوم و نیز کلمه 
با  غنی  جمهور  رییس  اما  بود،  همراه  چالش  با  افغان 
زد.  کلید  را  آن   توزیع  روند  رسماً  شناس نامه  دریافت 
مجلس نماینده گان اما در هفتم ماه عقرب سال جاری 
طرحی را به تصویب رساند که در آن خواستار توقف 
توزیع شناس نامه الکترونیکی شده بود . این طرح نیز به 
توقف توزیع شناس نامه الکترونیکی منجر نشد. براساس 
آخرین معلومات، تاکنون سه میلیون و ۵۸9 هزار و ۸۵۵ 
تن از شهروندان عماًل برای دریافت تذکره الکترونیکی 
از این میان دو میلیون و ۸7۱  در خواست داده اند که 
هزار و ۴0۱ قطعه تذکره توزیع شده است. به این ترتیب 
حدود 7۱۸ هزار و ۴۵۴ در خواست دیگر زیر کار است. 
اداره ملی احصاییه و معلومات  اواخر  این  هم چنان در 
در تالش است تا ظرفیت توزیع تذکره الکترونیکی را 
افزایش دهد. این اداره نزدیک به ۸0 مرکز ثبت و توزیع 
الکترونیکی در سراسر کشور دارد و حدود ۲0  تذکره 

هزار تذکره الکترونی در روز توزیع می کند.

تکه پاره کردن هویت های بزرگ قویم؛

حکومت بر طبل گسست و نفاق می کوبد

عبداالحمد حسینی 

 نام این اقوام در حالی در سیستم شناس نامه الکترونیکی درج شده که قوم پشتون به هیچ شاخه ای تقسیم نشده است. براساس 
معلومات زیر مجموعه قوم پشتون، قبیله  های اچکزی، غلجایی، یوسفزی، ابدالی، زاری خیل، کروخی، توخی، دولت زی، مندوزی، افریدی، 
آغا، علی زی، بخشی خیل، بنگاش، سمکنی، دولت خیل، درانی، ادو خیل، گنده پور، غل زی، حفیظ خیل، عیسا خیل، کاکر، کاکازی، کاکاخیل، 

خروتی، لودین، ختک، مهمند، نورزی، ناصری، نیازی، اروکزی ، سلیمانی، پوپل زی، سدوزی، تره خیل، هوت خیل، عمرزی، داوودزی، زازی، 
محمدزی، میان خیل و درانی هستند، اما هیچ  یک از این قبیله ها به  نام قوم در سیستم شناس نامه الکترونیکی درج نشده است. 



موضوع قابل یادکرد دیگر ضیای رفعت، استاد دانشگاه کابل
این است که دولت انتقالی در 

کشورهایی مصداق دارد که 
فاقد زیرساخت های دولت داری؛ 

مانند قانون اساسی، قوه  سه گانه، 
نیروی ملی امنیتی و سایر 

سازمان های دموکراتیک باشد. در 
صورت پابرجابودن سازمان های 

مردم ساالر، چرا باید همه چیز از نو 
ساخته شود؟ این جا است که شک 
داریم که به  دنبال دولت انتقالی، 

انتخاباتی در کار باشد. حکومت 
کنونی افغانستان با پیش کش  

کردن طرح انتخابات زودهنگام، 
در عمل صداقت طراحان دولت 

انتقالی را محک زده است. 
نادیده گرفتن این طرح از سوی 

طراحان حکومت انتقالی به این معنا 
ا ست که آن ها از جنبه های مدنی 
این طرح هم چون دانه به  منظور 

اغفال جامعه استفاده می کنند که 
در نهایت جامعه را در دام طالبان 

که با زیرکی در این طرح جابه جا 
شده، بیندازند.

در هفته های اخیر، زلمی خلیل زاد، نماینده  ایاالت 
طرحی  پیش نویس  صلح،  برای  امریکا  متحد 
ایجاد  که  افغانستان«  صلح  »توافق نامه   نام  زیر 
به طرف های  از آن است،  انتقالی، بخشی  حکومت 
گفت وگوهای صلح پیش کش کرده. اینک در بخش 
نخست )نگاهی به متن( می پردازیم به نقد بندهایی 
از این طرح و در بخش دوم )حاشیه( چند مورد مهم 
که به  گونه ای در روند تحقق این طرح پیوند دارد، 

بررسی خواهد شد:

نخست- نگاهی به متن: در این طرح گفته شده 
قوم ها،  همه   برای  امنی  خانه   باید  افغانستان  که 
آینده،  اساسی  قانون  و  باشد  مذهب ها  و  قبیله ها 
حمایت از حق های زنان و کودکان را در امور سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی و فرهنگی تضمین کند.

می توانیم  کنیم،  نگاه  بند  این  به  اگر  دقت  با 
پیش بینی کنیم که »شورای عالی فقه اسالمی« که 
همه یا دست کم اکثریت قریب به اتفاق آن متشکل 
از سنی های مذهبی دوآتشه باشد و فیصله های آن 
نیز به اکثریت رای های عضوها، معتبر باشد، هرگز 
به خواست های مذهبی سایر مذهب ها اعتنا نخواهد 
کرد یا به زبانی دیگر، سایر مذهب ها با استبداد رای 
اکثریتی روبه رو خواهند بود. از این گذشته، در اداره ای 
که حرف اول و آخر را شورای عالی فقهی بزند، دیگر 
از حق های  واضح است که تفسیر چنین شورایی  
... چیست. این شورا وقتی جامعه  زنان، کودکان و 
و  مذهبی  خوانش خاص  تنگنای  در  را  مردم ساالر 
محدودکننده  حقوقی در زمینه های یادشده قرار دهد 

و ابزار خشونت را نیز در اختیار داشته باشد، جامعه  
ناراضی برای اعاده  حق های مدنی خود آیا می تواند 
دست به اعتراض علنی بزند؟ ولو بزند، آیا راه به  جایی 
خواهد برد؟ در چنین حالتی، سازمان ملل و بعضی از 
سازمان های جهانی و کشورهای حامی مردم ساالری 
در حمایت از معترضان )اگر امکان محدودی برای 
اعتراض مهیا شود( جز صادر کردن اعالمیه در حد 
تجربه   کرد؟  خواهند  اثربخشی  کار  محکوم  کردن، 
که  داد  نشان  طالبان  پیشین  حاکمیت  سال  پنج 
جامعه جهانی چقدر مردم افغانستان را در برابر ستم، 
تنها گذاشت. واکنش امریکا و دنباله روهایش در برابر 
امارت طالبان در حمایت از مردم نه، بل بهانه ای برای 

حضور خودش در منطقه بود.
نهادهای  در  تعیینات  تمام  طرح،  این  اساس  بر 
بین  عادالنه  صورت  به  صلح  انتقالی  حکومت 
طرف های توافق نامه و با توجه خاص به »شمولیت 
معنادار زنان« و عضوهای همه  قوم ها انجام می گیرد.

نگرانی این است که اگر تنها پنجاه درصد اداره ها بر 
اساس این توافق به طالبان داده شود، طبیعی  است 
که این تعداد به سبب سرشت و رفتار خشونت آمیز، 
می تواند نیم دیگر حکومت را وادار به تمکین به خود 
کند. به این ترتیب، حکومت در کل رنگ طالبانی 

خواهد گرفت.
این طرح مشخص کرده است تا تصویب شدن قانون 
اساسی جدید، قانون اساسی فعلی، قانون ها، فرمان ها 
و مقرره های فعلی یا قانون ها، فرمان ها و مقرره هایی  
که توسط حکومت صلح مشروط به داشتن صالحیت، 
تصویب می شود تا حدی  که ماده های آن با مفاد این 

سیاسی برمی خوریم که به  گونه ای با روند تحقق این 
طرح، ارتباط دارد:

امریکا در دوره  ریاست  جمهوری  ایاالت متحد   -۱
ترمپ پس از آن که نتوانست حکومت افغانستان را 
ریاست  انتخابات  برگزاری  از  پرهیزکردن  به  وادار 
جمهوری و انتقال قدرت به طالبان کند، سعی در 
آوردن فشارهای سیاسی و شاید حتا فشارهای نظامی 
غیرمستقیم به  وسیله طالبان بر حکومت کرد. اغفال 
جامعه مدنی و سیاسی به  منظور ترغیب این ها جهت 
طالبان تالش های   - امریکا  توافق نامه  از  پشتیبانی 
نهایت  در  اما  بود؛  فشارها  همین  ادامه   در  دیگری 
این حکومت نتوانست، حکومت افغانستان را وادار به 
تمکین کند. اینک رهبری جدید امریکا یک بار دیگر 
بخت خود را برای انتقال قدرت به طالبان می آزماید، 
با این تفاوت که با بدنام شدن طرح حکومت موقت 
که در گذشته از آن یاد شد و نگرانی زیادی در میان 
زنان و جامعه مدنی ایجاد کرد، این  بار همان طرح 
با رنگ ولعاب اغفال کننده مقوله های مدنی پیش کش 
شده تا چنین تصوری ایجاد شود که گویا در طرح 
حکومت انتقالی که در واقع انتقال قدرت به طالبان 
است، دست آوردهای مدنی حفظ می شود و زنان و 

جامعه مدنی نباید نگران باشند.
بر  تازه  داخلی  سیاسی  فشارهای  واردکردن   .۲
سیاست های  ادامه  از  بخشی  افغانستان  حکومت 
به  حکومت  وادارکردن  به  منظور  امریکا  پیشین 
تقاضای  است.  انتقالی   حکومت  طرح  پذیرش 
استعفای آقای غنی از سوی آقای حکمتیار و اتمام 
موافقت نامه  پذیرش  مورد  در  حکومت  با  حجت 
امریکا - طالبان )موسوم به موافقت نامه دوحه( پس 
از گفت وگوی این رهبر سیاسی با زلمی خلیل زاد و 
اعتراف آقای حکمتیار به نزدیک بودن موضع این دو 
برای حکمتیار  باید  امریکا  باهم، نشان می دهد که 
سبز  چراغ  اعتراضی  راه پیمایی های  برگزاری  برای 

داده باشد.
سوی  از  صلح   گردهمایی  برگزاری  پیشنهاد   -۳
امریکا، به ترکیه با آن که رابطه این دو کشور شکرآب 
است - شاید با این هدف باشد که ترکیه از نفوذ خود 
از طرح  او  مارشال دوستم جهت جلب حمایت  بر 
حکومت انتقالی استفاده کند؛ زیرا بعد از پیام های 
این  واکنش  غنی،  اشرف  به  حکمتیار  هشدارآمیز 
مارشال در برابر حکمتیار و در حمایت از اشرف غنی 
امریکا در تالش  بعید نیست که  بود.  تند و صریح 
دورکردن مارشال دوستم از رییس جمهور باشد و 
حتا اگر وضع به میل امریکایی ها تغییر نکند، این 
در  دوستم  به  کشور  این  که  دارد  وجود  احتمال 
سبز  چراغ  نیز  حکومت  علیه  قهریه  قوه  استعمال 

دهد.
۴- هشدار وزیر خارجه امریکا در نامه ارسالی اش به 
آقایان اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل، با این محتوا که 
اگر حکومت افغانستان طرح دولت انتقالی را نپذیرد، 
از  شود،  تکرار  میالدی  نود  دهه  جنگ های  شاید 
نشان   روی  خوش  قصد  به  ملت  ترساندن  یک سو 
دادن آن به این طرح و از طرف دیگر به معنای به 
آشوب  کشاندن افغانستان از سوی خود امریکایی ها 

در صورت شکست این طرح است.

نتیجه:
انتقالی سرانجام به طالبانی شدن  ۱. طرح حکومت 

نظام می انجامد.
رهبری  از  ناشی  مذهبی  اکثریتی  استبداد   .۲
سنی های دوآتشه، رویارویی مذهبی در افغانستان را 

اجتناب ناپذیر خواهد کرد.
۳. تالش امریکا در به قدرت  رساندن طالبان شاید با 
هدف بی ثبات  کردن منطقه به ضرر رقیبان منطقه ای 

این کشور باشد.
۴. ارمغان حکومت انتقالی در خوش بینانه ترین دید، 
صلح طالبانی در افغانستان و در بدبینانه ترین دید، 
میان  رویارویی  به  کشوری  درون  رویارویی  تبدیل 
ملیشه های نظامی و دارودسته های مختلف افراطی به 
بهانه گسترش امارت اسالمی به کشورهای پیرامون 
خواهد بود. در آن  صورت، هسته های تروریستان از 
پاکستان به افغانستان منتقل خواهند شد و کانون 
جنگ و گریزها، والیت های هم مرز با ایران، آسیای 

میانه )روسیه( و چین خواهد بود.
انتقالی  ۵. اگر کشورهای منطقه در طرح حکومت 
در  را  افغانستان  حکومت  و  شوند  اغفال  امریکایی 
رویایی با این طرح از لحاظ مالی - که یگانه نقطه 
ضعف این حکومت در نزد امریکایی ها است - یاری 
پرداختن  به  مجبور  که  نیست  دور  آن روز  نکنند، 
از  پاسداری  در  انسانی  و  مالی  سنگین  هزینه های 

مرزهای خود باشند.

توافق نامه در تضاد نباشد، نافذ خواهد بود.
فقه  عالی  »شورای  که  است  این  عمده  چالش 
با هر بند مدنی قانون  اسالمی« به  صورت طبیعی 
اساسی مخالفت می کند، آن هم در وضعیتی  که هر 
گونه تعدیل از سوی این شورا قابل اجرا است. با این 
حساب، از قانون اساسی کنونی آن چه بر جا خواهد 
ماند، »چیزی شبیه مرام نامه  تحریک طالبان خواهد 

بود.«
بر مبنای این طرح، شورای ملی با افزایش انتصابی 
بر  یا  ادامه می دهد،  از طالبان به کار خود  شماری 
اساس گزینه  دوم اگر این گزینه  تأیید نشود - شورای 
تعلیق  حالت  به  صلح  حکومت  کار  دوره  در  ملی 
اجرایی  اداره   به  قانون گذاری  صالحیت  و  درآمده 
مصونیت   و  امتیازها  حقوق،  اما  می شود؛  منتقل 
حفظ  تعلیق  دوره   طول  در  ملی  شورای  عضوهای 

می شود.
در مورد گزینه  نخست باید گفت که حضور عضوهای 
انتصابی طالبان در شورای ملی، به سبب رفتار افراطی 
این عضوها، می تواند از یک سو مخل پیش رفت کار 
در  ارعاب  ایجاد  سبب  دیگر  سوی  از  و  شورا  این 
میان سایر عضوها شود و در نتیجه فضای طالبانی 
را بر شورا حاکم کند. در مورد بخش دیگر این بند، 
این شورا  امتیازهای عضوهای  باید گفت که حفظ 
در صورت انحالل آن، در واقع  پیشنهاد رشوت به 
 منظور جلب رضایت عضوهای شورای ملی به انحالل 
این قوه است، ورنه چرا به کسانی  که کار نکنند باید 
امتیاز داده شود. دیده می شود که طراحان این طرح 
از هیچ روش ناعادالنه و نامنصفانه ای برای تحقق این 

طرح ابایی ندارند. طراحانی  که از همین اکنون در 
پیش نویس طرحی، جانب عدالت را رعایت نکنند، 
در تحقق آن نیز به هیچ بی عدالتی، واکنش منفی 

نشان نخواهند داد.
که  شوند  متعهد  باید  طالبان  طرح،  این  بنیاد  بر 
منتقل  افغانستان  به داخل  را  نظامی خود  تشکیل 
امتناع  نظامی و سربازگیری  از گسترش تشکیل  و 
کنند. عالوه بر آن، هردو طرف باید متعهد شوند که 
با حکومت صلح برای تطبیق موفقیت آمیز آتش بس 

و ادغام نیروها با این حکومت همکاری کنند.
کم ازکم بر مبنای این بند، این چالش ها پیش خواهد 

آمد:
- با انتقال تشکیل نظامی طالبان به داخل کشور، 
ماند.  خواهند  باقی  نظامی  گروه  هم چنان  طالبان 
در سایه  چنین گروهی که بخواهد اراده خود را بر 
مردم حاکم کند، چگونه جامعه بی دفاع مدنی از خود 
مقاومت نشان دهد یا کدام نیرو وجود خواهد داشت 
که بتواند به  عنوان عامل بازدارنده در برابر این گروه 

نظامی عمل کند؟
- گفته شده که این گروه از گسترش تشکیل نظامی 
و سربازگیری امتناع کند. این جمله در واقع برای 
اغفال جامعه گنجانده شده تا چنین وانمود شود که 
در  ندارند؛  تشویش  قابل  نظامی  توان  طالبان  گویا 
حالی  که حضور ده ها هزار نظامی طالبان در دستگاه 
دولت، خود قوه  قهریه  کافی برای سرکوب هرگونه 
چنین  اگر  این که  دیگر  نکته   است.  مخالف  نظر 
می تواند  کی  بزند،  سربازگیری  به   دست  گروهی 
هر  بند  این  در  این که  آخر  نکته   باشد؟  جلودارش 
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روند  در  با حکومت صلح  طالبان  از همکاری  چند 
امنیتی دولت  نیروهای  با  این گروه  نیروهای  ادغام 
سخن رفته؛ اما اگر طالبان به هر بهانه ای این بند 
را رعایت نکنند یا روند را بسیار طوالنی کنند، کدام 
نیرو قادر به وادارکردن این گروه به همکاری سریع و 
موثر با حکومت صلح است؟ تشویش دیگر این است 
که وقتی ده ها هزار طالب در نیروهای امنیتی ادغام 
طالبان  قبضه   در  امنیتی  نیروهای  واقع  در  شوند؛ 
ترتیب طالبان در آخر روند  این  به  و  آمد  خواهند 
را در  صلح، هم ساختار ملکی و هم نظامی کشور 
اختیار خواهند داشت. در چنین حالتی همه دولت؛ 

یعنی طالب.
اشاره شده،  آن  به  بند  این  در  که  دیگری   مورد   -
مورد،  این  است.  آتش بس  به  طالبان  متعهدشدن 
حرف معناداری نیست؛ زیرا وقتی دولت به طالبان 
سپرده شود، دیگر طالبان، جز خودشان، با نیرویی 
روبه رو نیستند که با آن بجنگند. گنجاندن این مورد 
در این بند، نیز به قصد زیباسازی متن طرح یادشده 

است.
در این طرح پیش بینی شده که قانون اساسی آینده، 
برگزاری انتخابات آزاد و شفاف برای تعیین رهبری 

سیاسی ملی کشور را تضمین می کند.
با توجه به آن چه گفته شد، دریافتیم که در نهایت، 
حکومت انتقالی از راس تا قاعده در اختیار طالبان 
قرار خواهد گرفت. آیا این گروه به برگزاری انتخابات 
آیا  دارد؟  باور   - شفاف بودن  و  آزاد  از  نظر  صرف 
شورای فقهی اسالمی تمایل نشان نخواهد داد که 
در روند اصالح قانون ها، »امارت« را بر »حکومت« 
ترجیح دهد؟ اگر به  فرض انتخابات برگزار کند؛ آیا 
به زنان اجازه  نامزدشدن به ریاست  جمهوری داده 

خواهد شد؟
موضوع قابل یادکرد دیگر این است که دولت انتقالی 
در کشورهایی مصداق دارد که فاقد زیرساخت های 
دولت داری؛ مانند قانون اساسی، قوه  سه گانه، نیروی 
ملی امنیتی و سایر سازمان های دموکراتیک باشد. 
در صورت پابرجابودن سازمان های مردم ساالر، چرا 
باید همه چیز از نو ساخته شود؟ این جا است که شک 
داریم که به  دنبال دولت انتقالی، انتخاباتی در کار 
باشد. حکومت کنونی افغانستان با پیش کش  کردن 
طرح انتخابات زودهنگام، در عمل صداقت طراحان 
دولت انتقالی را محک زده است. نادیده گرفتن این 
طرح از سوی طراحان حکومت انتقالی به این معنا 
ا ست که آن ها از جنبه های مدنی این طرح هم چون 
دانه به  منظور اغفال جامعه استفاده می کنند که در 
نهایت جامعه را در دام طالبان که با زیرکی در این 

طرح جابه جا شده، بیندازند.

دوم- نگاهی به حاشیه: در نگاه به خارج از متن 
تب وتاب های  رشته  یک  به  انتقالی،  حکومت  طرح 

نگاهی انتقادی به متن و حاشیه طرح 
حکومت انتقالی



آدرس: جاده بابه مزاری، مهتاب قلعه، روبروی شفاخانه 
محمدعلی جناح، جوار دانشگاه رابعه بلخی
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبيعي 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

تخفيف 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: 0۷۷06۷6465 - 0۷0۷۱۳۱۳26آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



روند دوحه به واشنگتن فرصت داد تا از طالبان تعهد بگیرد که روابط شان با گروه های تروریستی را قطع کند؛ اما روی هم رفته 
این توافق نتوانست عدم مبدل شدن افغانستان به مکان مصون برای القاعده را تضمین کند و برگشت صلح و ثبات به افغانستان 

را یقینی سازد. باور بر این است که بریدن از القاعده در موجودیت دفتر سیاسی طالبان در قطر دشوار و حتا ناممکن است و 
شواهد ارایه شده از سوی عربستان سعودی در پیوند به حمایت قطر از گروه های تروریستی تأییدی بر این ادعا است.

»اقتصاد سیاسی، رشته نوپا و میان رشته ای است که کوشش می کند در میانه علم سیاست و علم 
اقتصاد، جوامع را مورد تحلیل قرار دهد. این روش در سطح جهان بسیار مورد اقبال قرار گرفته 
است و بسیاری از پژوهش گران مطالعات افغانستان نیز اهمیت آن را درک کرده اند. کتاب حاضر 
درآمدی بر تحلیل اقتصاد سیاسی افغانستان است که روی کرد متفاوت تحلیلی را برای تمامی 

نویسنده گان و پژوهش گران کشور پیشنهاد می دهد.«

 یک شنبه
شماره 3561

۲۴ حوت 1399
1۴ مارچ ۲0۲1

قیمت: ۲0 افغانی

سال سیزدهم

6

امریکا  متحده  ایاالت  که  سو  این   به  سال ونیم  دو  از 
گزینه صلح را با طالبان در پیش گرفته، ترکیه خالف 
منطقه،  دولت های  و  افغانستان  همسایه  کشورهای 
هیچ گاه به رهبری طالبان دعوت نداده تا به این کشور 
سفر کند. هم چنان در نشست های منطقه ای همانند 
نشست »چین - روسیه - پاکستان«، »ایاالت متحده - 
روسیه - چین« و نشست دوجانبه »ایران - پاکستان« 

اشتراک نداشته است.
صلح  بحث  در  ناتو  سازمان  عضو  کشورهای  جایگاه 
ترمپ  دونالد  جمهوری  ریاست  زمان  در  افغانستان 
تعریف ناشده باقی مانده بود؛ اما در این مدت ترکیه به 
عنوان تنها عضو مسلمان این سازمان همواره در محور 
تالش های واشنگتن جا داشته و فرستاده ویژه ایاالت 
متحده برای صلح افغانستان هر باری که به منطقه سفر 

کرده، گاه  و ناگاه سری به انقره زده است.
 ۸7۱ اعزام  با  سو  این  به   ۱۳۸۲ سال  از  که  ترکیه 
نظامی اش به افغانستان، عماًل بخشی از ائتالف جهانی 
مبارزه با تروریسم - طالبان بوده، در دیپلماسی صلح 
سایر  خالف  است.  داشته  گفتن  برای  حرف هایی  نیز 
سفرهای منطقه ای رییس شورای عالی مصالحه ملی، 
رجب طیب اردوغان در سال ۱۳99 خودش رسماً به 
عبداهلل عبداهلل دعوت داد تا به انقره سفر کند. کاهش 
و  واقعی  گفت وگوهای  ادامه  و  خشونت ها  چشم گیر 
معنادار صلح میان هیأت های مذاکره کننده جمهوری 
این دیدار  افغانستان و تحریک طالبان محور  اسالمی 

کتاب »تحلیل اقتصاد سیاسی افغانستان« از سوی چند 
انستیتوت مطالعات  پژوهش گران  برجسته ترین  از  تن 
بین المللی کشور شاهی ناروی در ده فصل تنظیم و در 
سال ۲0۱7 منتشر شده است. »اقتصاد سیاسی« یکی 
از مفاهیم پیچیده و مناقشه برانگیز در علوم اجتماعی 
است. اگر موضوع علم اقتصاد را ثروت و موضوع علم 
سیاست را قدرت بدانیم، در یک تعریف بسیار کلی و 
بسیط می توان اقتصاد سیاسی را »علم مطالعه رابطه 
این  نویسنده گان  از  برخی  دانست.  قدرت«  و  ثروت 
را  قدرت  مصداق  و  »بازار«  را  ثروت  مصداق  حوزه، 

»دولت« دانسته اند.
ایاالت متحده به کشور در سال  در پی حمله نظامی 
مالی  و  پولی  کمک های  از  انبوهی  حجم   ،۲00۱
به  امریکا،  خصوص  به   جهانی،  قدرتمند  کشورهای 
ناخالص  تولید  از سال ۲00۲،  افغانستان سرازیر شد. 
همین  در  تنها  کرد.  چشم گیری  رشد  کشور  داخلی 
سال، تولید ناخالص داخلی ۲۸.۶ درصد رشد داشت. 
مبرهن است که این رشد با توجه به ضعف و نابودی 
زیربناهای اقتصادی در کشور، خشک سالی دوره طالبان 
و جنگ های داخلی، عاملی جز کمک های بین المللی 

نداشت.
وضعیت  پیرامون  مفصلی  توضیحات  کتاب،  این  در 
اقتصاد سیاسی افغانستان پس از سال ۲00۱ داده شده 
این  با  را  خواننده  تا  کوشیده اند  نویسنده گان  و  است 
چارچوب تحلیلی آشنا کنند که پارهایی از موضوعات 
به  کشور،  در  اقتصادی  و  سیاسی  مسایل  با  مرتبط 
تنهایی و در یکی از حوزه های مطالعاتی علم اقتصاد و 
علم سیاست قابل تجزیه و تحلیل نیست. لذا برای فهم 
اقتصاد  »تحلیل  یعنی  چارچوب جدید،  تحوالت،  این 
سیاسی افغانستان« را پیشنهاد می کنند. امیدوارم متن 
این کتاب، در این زمینه مفید واقع شود و بسترساز فهم 
اقتصاد سیاسی در کشور  و تحلیل علم میان رشته ای 

باشد.

منجر  آنان  میان  سیاسی  روابط  قطع  به  سال ۲0۱۶ 
شد، فرصت آن را از کابل گرفت تا از جایگاه جهانی و 
رسوخ دینی عربستان سعودی به منظور کاستن از بار 
افغانستان بر این گروه  دینی جنگ جاری طالبان در 

فشار بیاورد.
روند دوحه به واشنگتن فرصت داد تا از طالبان تعهد 
قطع  را  تروریستی  گروه های  با  روابط شان  که  بگیرد 
کند؛ اما روی هم رفته این توافق نتوانست عدم مبدل 
شدن افغانستان به مکان مصون برای القاعده را تضمین 
کند و برگشت صلح و ثبات به افغانستان را یقینی سازد. 
باور بر این است که بریدن از القاعده در موجودیت دفتر 
سیاسی طالبان در قطر دشوار و حتا ناممکن است و 
شواهد ارایه شده از سوی عربستان سعودی در پیوند 
به حمایت قطر از گروه های تروریستی تأییدی بر این 

ادعا است.
برعالوه برخی کشورهای منطقه، آلمان و ناروی نیز به 
عنوان گزینه ها برای برگزاری مرحله دوم مذاکرات صلح 
برای  ترکیه  انتخاب  آیا  اما  بوده اند.  مطرح  افغانستان 
این معنا نیست  به  برگزاری شتاب زده مذاکرات صلح 
منازعه  که  رسیده  نتیجه  این  به  متحده  ایاالت  که 
این  حل  و  دارد  منطقه ای  مشکل  و  ریشه  افغانستان 
مشکل نیز باید در تعامالت منطقه ای جست وجو شود؟ 
آیا برگزاری مذاکرات صلح در ترکیه که به دیده آرایش 
دوباره قدرت در افغانستان نیز به آن نگریسته می شود، 
می تواند آرامش خاطر سازمان ناتو و اتحادیه اروپا را نیز 

در پی داشته باشد؟

افغانستان است.
مترجم، مقدمه مفصلی در ابتدای کتاب نوشته است که 
خواننده را با دریچه تازه ای از بحث آشنا می سازد. این 
مقدمه شامل موضوعات خاصی از قبیل چیستی اقتصاد 
سیاسی، ویژه گی ها، ابعاد و لزوم تحلیل اقتصاد سیاسی 
افغانستان می شود. این مقدمه در عین حالی که فضای 
فکری خواننده را با متن آشنا می سازد، کوشش می کند 

حال که با گذشت نزدیک به یک سال از آغاز مذاکرات 
تحریک  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری  میان  صلح 
جنگ  میدان  در  آن  از  مثبتی  اثر  قطر  در  طالبان 
دیده نمی شود و برعکس خشونت ها به مراتب افزایش 
نظر  به  مطلوب  گزینه  یک  قطر  گزینه  ظاهراً  یافته، 
نمی رسد. زیرا خواست اتحادیه اروپا برای آتش بس را 
برای  ناتو  سازمان  انتظار  نکرده،  فراهم  افغانستان  در 
افغان  نیروهای  میان  رو  در  رو  درگیری های  کاهش 
قناعت  و  نساخته  آورده  بر  را  طالبان  جنگ جویان  و 
ایاالت متحده در بخش دست یافتن طرف های منازعه 
افغانستان به موافقت نامه شریک شدن در قدرت را نیز 

در پی نداشته است.
هرچند در طرح تازه صلح وزارت خارجه امریکا سازمان 
انقره  و  است  برخوردار  میانجی  از جایگاه  آن  ملل در 
تنها نقش میزبان را خواهد داشت؛ اما انتخاب ترکیه به 
عنوان محلی برای چانه زنی روی آرایش تازه قدرت در 
افغانستان می تواند قناعت خاطر این سه ضلع دخیل در 
قضیه افغانستان را فراهم سازد. زیرا ترکیه می تواند به 
نحوی حرف سازمان ناتو را مطرح سازد، نگرانی اتحادیه 
را رفع کند  از صلح  افغانستاِن پس  به  رابطه  اروپا در 
و به عنوان قدرت منطقه ای، دولت های منطقه را نیز 
وادار سازد که به عدم مداخله در امور افغانستان تعهد 

بسپارند.

تا مفهوم شناسی و روش نگرش خاص به کلیت اقتصاد 
سیاسی را نیز وضاحت بخشد. در ادامه، کتاب شامل 
یک پیش گفتار و نُه فصل می شود که فصول آن قرار 
دوم:  دولت، فصل  اول: سیاست های  است: فصل  ذیل 
بُعد منطقه ای، فصل سوم: سیاست های اقتصادی، فصل 
نابرابری های  پرتو  در  زنان  حقوق  و  جایگاه  چهارم: 
فصل  امنیتی،  اصالحات  پنجم:  فصل  جنسیتی، 
ششم: روند صلح، فصل هفتم: دستگاه قضایی، فصل 
هشتم: حقوق بشر، فصل نهم: توسعه و مساعدت های 
ثروت  نابرابر  توزیع  به  که  نتیجه گیری  و  بشردوستانه 

می پردازد.
تجزیه و تحلیل های نهادهای رسمی و غیررسمی نشان 
می دهد که سرمایه های قانونی و غیرقانونی در کشور 
به سختی از یک دیگر قابل تفکیک است. این امر نشان 
می دهد که اقتصاد سیاسی افغانستان باید به این امر مهم 
توجه کند که چگونه ساختارهای حاکِم قدرت، ثروت 
و افکار/ایده ها، رفتار ]اجتماعی[ را تحت تأثیر خود قرار 
فعالیت های  برای  افغانستان  در  حاکم  دولت  می دهد. 
خود، پرداخت حقوق/معاشات و ارایه خدمات عمومی 
امنیتی/نظامی اش،  نیروهای  مالی  تامین  هم چنین  و 
وابسته به اقتصاد بین الملل است، تا بتواند کشور را در 
برابر طالبان و تجزیه داخلی حفظ کند. البته می توان 
گفت که در حال حاضر )سال ۲0۱7( دولت نیمه پایدار/

پایدار/رسمی  دولت  که  است  حاکم  کشور  در  رسمی 
راه بسیاری را پیش رو دارد، به -خصوص این که بخش 
بزرگی از درآمد دولت را درآمد حاصل از مواد مخدر و 

اقتصاد غیرقانونی پوشش داده  است.
زمانی  تا  دارند  باور  نویسنده گان  نیز  نتیجه گیری  در 
که نخبه گان سیاسی و افراد کلیدی دولت افغانستان 
نتوانند جامعه جهانی را متقاعد کنند که وضعیت حاکم 
برای  تهدیدی  کشور  در  سیاسی[  اقتصاد  لحاظ  ]به 
دچار  کماکان  وضعیت  است،  جهان  و  منطقه  امنیت 
بحران و وخیم خواهد بود و احتمال تجزیه قدرت نیز 

وجود خواهد داشت.

بود.
قطر رژیم طالبان را به رسمیت نمی شناخت؛ اما روابط 
حضور  از  کماکان  دوحه  داشت.  آن  با  پنهان  و  پیدا 
در  تروریسم  سرکوب  برای  متحده  ایاالت  نظامی 
افغانستان پس از حمله ۱۱ سپتامبر حمایت کرد؛ اما 
تا اوایل سال ۱۳99 هیچ سفارت و نماینده سیاسی در 
افغانستان نداشت. برعکس، این کشور در سال ۲0۱۳ 
دوحه  در  طالبان  برای  سفارت  یک  سطح  به  دفتری 
تدارک دید، ولی در نتیجه مخالفت دولت افغانستان، 
از میزان اهمیت سیاسی این دفتر کاسته شد. با آن هم 
به طالبان اجازه بودوباش در قطر داده شد و این گروه 
به آدرس مشخص سیاسی دست یافت. نخستین دیدار 
بین نماینده گان ایاالت متحده و طالبان در اواخر سال 
۲0۱9 میالدی، زمینه را برای آغاز دیپلماسی منطقه ای 
از تریبون قطر  با استفاده  و سفرهای خارجی طالبان 
فراهم ساخت. با توجه به روابط نزدیک میان اسالم آباد 
در  که  یافت  فرصت دست  این  به  پاکستان  دوحه،  و 
در جبهه جنگ،  طالبان  از  نظامی  دوام حمایت  کنار 
زمینه  دوحه،  در  گروه  این  از  سیاسی  حمایت  با 

یارگیری های منطقه ای را برای طالبان فراهم سازد.
دولت افغانستان از ابتدا مخالف آغاز مذاکره با طالبان در 
قطر بود؛ زیرا از یک سو روابط تعریف شده سیاسی میان 
کابل و دوحه وجود نداشت و از سویی هم با توجه به 
روابط دیرینه میان پاکستان و قطر، اسالم آباد با دست 
باز در دوحه وارد عمل شده می توانست. مهم تر از همه، 
بعدها در  و قطر که  مخالفت میان عربستان سعودی 

اهتمام متن پیش رو، به چگونه گی ایجاد دولت رسمی/
مرکزی، در میان انبوهی از منازعات و کشمکش ها بر 
سر قدرت، منابع و ایدیولوژی در افغانستان است. تمرکز 
و گروه های مختلف  افراد  متقابل  رابطه  به  این بحث، 
کشورهای  قانونی/غیرقانونی،  اقتصاد  کشور،  داخل  در 
همسایه و جامعه بین المللی و ارتباط متقابل این عوامل 
روی تثبیت و به چالش کشیدن ]ساختار[ قدرت در 

مرسلین ارسال، تحلیل گر روابط بین الملل

داکتر احمدرضا دانش، مترجم کتاب

تـرکـیه؛
از متحد مبارزه با طالبان تا محیل برای 

آرایش دوباره قدرت در افغانستان

آیا نیازی به تحلیل اقتصاد 
سیاسی کشور داریم؟



بخش پنجم

به ساده گی و بدون  تا  را کمک کرد  بود که داوودخان 
مقاومت، نظام سلطنتی را دگرگون کند.

داوودخان دست به اقدامات زیادی زد و برنامه های زیادی 
در سر داشت که به دلیل خارج کردن افغانستان از حالت 
بی طرفی در روابطش با جهان، منجر به سرنگونی و تباهی 
خودش شد. او که با کمک نیروهای طرف دار شوروی به 
قدرت رسیده بود و در حکومتش نیروهای چپ طرف دار 
شوروی فراوان بودند، با چرخش از آنان، افغانستان را وارد 
مرحله دیگری از تاریخ کرد. او با سفرهای پی در پی به 
کشورهای مختلف جهان در پی دریافت مساعدت های 
مالی برای تطبیق برنامه هایش در داخل افغانستان بود 
با  افغانستان  روابط  درست  تعریف  و  سنجش  عدم  و 
همسایه ها و جهان، کشور از مسیر بی طرفی خارج شد. 
داوودخان به برخی از کشورهای عربی و ایران سفر کرد. 
در همه سفرها به او وعده کمک و پرداخت قرض داده 
به طور مثال، وعده های دو میلیارد دالری شاه  می شد. 
ایران، او را وادار ساخت که در مورد رابطه اش با شوروی 
تجدید  افغانستان  داخل  در  شوروی  هوادار  نیروهای  و 
نظر کند. او بعد از دریافت وعده کمک ایران، در پی آن 
بود که انگ شوروی دوستی و شوروی باوری را از چهره 
خویش پاک کند و می پنداشت که با این کار ممکن است 
دیگر  و  عربی  کشورهای  و  ایران  امریکا،  متحده  ایاالت 
کشورهای مخالف اردوگاه سوسیالیسم به او کمک کنند 
و یار او شوند. برای ثابت ساختن عقاید مخالفش در برابر 
شوروی و نیروهای وفادار به آن کشور در کابل، در یکی 
ایدیولوژی  از سخنرانی هایش در هرات گفت: »برادران! 
وارد شده هیچ گاه به تنهایی به درد یک ملت نمی خورد.«

داوودخان غیر از تغییر قبله از شوروی و هوادارانش در 
با  و منازعه  وارد یک جنگ  تقریباً  را  افغانستان، کشور 
همسایه جنوبی اش - پاکستان کرد. او مسأله پشتونستان 
را که حاکمان قبلی به شیوه های گوناگون باالیش خاک 
که  شد  باعث  موضوع  همین  کرد.  تازه  بودند،  انداخته 
پناه گاه  پاکستان  برای مخالفان داوودخان در  اسالم آباد 
بدهد و آنان را تجهیز و علیه کابل استفاده کند. شورش 
مخالفان مسلح داخلی او،  حکومت داوودخان را در هراس 

می دانم افراد زیادی زیر آوار دنبال یافتن عزیزان خود 
هستند، آسان نیست. تا صبح، چندین بار بیدار می شوم و 
بار آخر که حدود ساعت ۵:۳0 دقیقه صبح است، دوباره 

سراغ جزییات تازه رویداد می روم.
بلند  تلفن  پیام  حدود یک ساعت می گذرد که صدای 
برای  شب  نیمه های  تا  که  کابل  در  همکارم  می شود، 
پوشش خبر انفجار بیدار بود و جزییات را نشر می کرد، 
دوباره پی گیر انفجار هرات شده است. آخرین جزییات 
را در میان می گذارم و آماده می شوم تا به سمت محل 
انفجار حرکت کنم. با یکی از خبرنگاران محلی هرات، 
به سوی این محل حرکت می کنم. صبح روز اول هفته 
از چهره  نگرانی  و  رفته  فرو  در سکوت  اما شهر  است، 

مردم نمایان است.
متر  چند  پولیس  می رسیم.  انفجار  محل  به  سرانجام 
مانده به حوزه امنیتی، جاده را مسدود کرده و جمعیت 
زیادی برای تماشای خسارت های ناشی از انفجار هجوم 
آورده اند. سراغ وکیل گذر محل را می گیرم و با هماهنگی 
او، از میان شلوغی مردم به محل اصلی انفجار می رسم. 

در نگاه اول همه چیز وحشتناک است.
پیش از ما، چند خبرنگار دیگر هم به محل رسیده اند 
نظر  که  سو  هر  به  عکاسی اند.  و  فلم برداری  سرگرم  و 
می اندازم، جز ویرانی، لکه های خون، شیشه های شکسته 
نمی خورد.  چشم  به  چیزی  ریخته،  فرو  دیوارهای  و 
بود،  پولیس  امنیتی  مقابل حوزه  که  خانه ای سه منزله 
کاماًل ویران شده است. چند مرد با چهره های غمگین 
نزدیکان شان،  اندوه مرگ  از  و  ویرانه ها نشسته اند  روی 

نمی توانند چیزی بگویند.
یکی از ساکنان محل تقاضا می کند او را همراهی کنم تا 
ویرانه های ناشی از انفجار را نشان دهد. داخل ساختمانی 
می شویم که از شدت انفجار، چیزی در آن سالم باقی 
اما  بود،  نمانده است. ساختمانی که یک مرکز درمانی 
شد.  تبدیل  ویرانه  به  و  زخمی شدند  آن  در  نفر  چند 
است.  همین گونه  وضعیت شان  هم  اطراف  خانه های 

سردار محمد داوودخان در ۱7 جوالی ۲۶/۱97۳ سرطان 
۱۳۵۲، زمانی که ظاهر شاه، پادشاه وقت افغانستان در 
ایتالیا به سر می برد، کودتای بدون خون ریزی انجام داد. 
محمد داوودخان رژیم تازه را جمهوری اعالم کرد. مدتی 
بدون خون ریزی، یک کمیته ۱7  انجام کودتای  از  بعد 
نفری اداره کشور را بر عهده گرفت. یک روز بعد، کمیته 
مرکزی جمهوری افغانستان، داوودخان را به حیث رییس، 
صدراعظم، وزیر خارجه و وزیر دفاع رژیم تازه انتخاب و 
اعالم کرد. سردار داوود به محض قرار گرفتن در ریاست 
رژیم  پارلمان  او  کرد.  اعالم  اضطرار  حالت  کشور،  امور 
قبلی را منحل ساخت، قانون اساسی دهه دموکراسی را به 
حالت تعلیق درآورد، فعالیت تمام سازمان ها و گروه های 
و  روزنامه ها  تمام  و  ممنوع  را  دولت  مخالف  و  سیاسی 
مجله های فعال در آن دوران را مصادره و توقیف کرد. 

)صیقل، ۱۳9۴: ۳۵۸(
داوودخان پیش از آن که به نخست وزیری منصوب شود 
و بعد از آن از طریق کودتا به ریاست جمهوری برسد و 
همه کاره امور کشور شود، در سمت های گوناگون نظامی 
وزیر  به حیث  مدتی  او  بود.  کرده  کار  امنیتی کشور  و 
داخله کشور و ده سال در مقام نخست وزیری وظیفه اجرا 
همین،  برای  نداشت.  قناعت  هم  این ها  به  و  بود  کرده 
پس از استعفا تا هنگام به راه انداختن کودتای ۱۳۵۲ 
دهه  حکومت های  و  شاه  علیه  مختلف  طریق های  از 

دموکراسی مبارزه و فعالیت تخریب کارانه داشت.
پیروزی کودتای بدون خون ریزی ۱۳۵۲ دلیل های زیاد 
می تواند داشته باشد. ضعف و بی کفایتی حکومت و به 
دستگاه  درون  در  داوودخان  نفوذ  شاهی،  ارتش  ویژه 
و  تهیه  در  حکومتی ها  از  عده ای  همکاری  حکومت، 
تدارک کودتا، تجربه فراوان شخص داوودخان در ارتش و 
شناخت عمیقش از درون دم و دستگاه نظام که خودش 
سال ها داخل آن کار کرده بود، از جمله عواملی بودند 
که دست به دست هم دادند و کودتای او را به پیروزی 
رساندند. اضافه بر این، عدم رضایت مردم از نظم موجود، 
خلق،  و  پرچم  مثل  چپ  عمده  جریان های  همکاری 
دیگری  ابزارهای  از  آنان،  با  و همدلی شوروی  همیاری 

به  وحشتناکی  صدای  است،  شب   9:00 حدود  ساعت 
گوش می رسد و احساس می کنم در نزدیکی خانه مان 
انفجاری قوی روی داده است. چند لحظه پس از شنیدن 
صدا، تلفن شروع می کند به زنگ خوردن. پرسش همه 
افرادی که تماس می گیرند، یک سان است: »صدای چه 
بود؟ انفجار بود؟ کجا بود؟« سعی می کنم خون سرد باشم 
و به افرادی که تماس می گیرند، دل داری و قوت قلب 
بدهم. به همه می گویم گپ خاصی نیست، نگران نباشید!

پس از گذشت چند دقیقه ، محل وقوع انفجار و نوعیت 
کیلومتر  چندین  انفجار  محل  می شود؛  مشخص  آن 
دورتر، در ناحیه چهاردهم شهر هرات است، اما با رسیدن 
صدای انفجار به ناحیه پنجم، نگران می شوم که انفجار 
موتر  یک  می رسد  خبر  پسان تر  است.  نیرومند  بسیار 
نوع »فالنکوچ« که پُر از مواد انفجاری بود، مقابل حوزه 

امنیتی پولیس منفجر شده است.
از طریق منابع رسمی و منابع مردمی، به دنبال یافتن 
و  زمان سپری می شود  بیش تر هستم. هرچه  جزییات 
معلومات به دستم می رسد، نگرانی  از میزان خسارت های 
مالی و تلفات جانی برخاسته از انفجار بیش تر می شود. 
حوزه  که  می رسد  خبر  و  می گذرد  ساعت  نیم  حدود 
امنیتی پولیس، نزدیک خانه های مسکونی و در محلی 

فقیرنشین موقعیت دارد.
سرگرم دنبال کردن جزییات انفجار هستم و دقیقه به 
دقیقه شمار زخمیان و کشته ها در حال افزایش است. 
نشان می دهد که  را  دقیقه شب  ساعت حدود ۱۲:۳0 
می کند  تأیید  را  خبری  هرات،  والی  قتالی،  سیدوحید 
که خانه ای مقابل حوزه امنیتی پولیس، از شدت انفجار 
تخریب شده و هشت نفر به شمول زنان و کودکان زیر 

آوار باقی مانده اند.
پس از سپری شدن چند ساعت سخت و پرفشار، ساعت 
۱:۳0 دقیقه شب با گرفتن آخرین گزارش از محل انفجار 
و شمار قربانیان، تلفن خود را خاموش می کنم و سرم را 
روی بالین می گذارم تا بخوابم. خوابیدن در اوضاعی که 

انداخت و این شورش و نارضایتی مردم در سرنگونی او 
کمک کرد.

افسران  رهبری  و  به کمک  افغانستان  در  کودتا  دو  هر 
چپ گرای حزب دموکراتیک خلق و پرچم راه اندازی شد. 
داوودخان که به کمک همان افسران عمدتاً چپ گرا نظام 
شاهی را دگرگون و جمهوری را روی کار آورده بود، با 
جمهوری اش  و  خودش  افسران چپ گرا  همان  کودتای 
ثور/ هفتم  بامداد  داوودخان  علیه  کودتا  شد.  سرنگون 

اردیبهشت به رهبری حزب دموکراتیک خلق راه اندازی 
شد. در آن کودتا، داوودخان با ۱۸ تن از اعضای خانواده 
خود در داخل کاخ ریاست جمهوری کشته شدند و قدرت 
با حمایت شوروی به دست حزب دموکراتیک خلق افتاد.

داوود  محمد  اشاره شد، سردار  باال  در  که  همان طوری 
که به کمک نیروهای طرف دار شوروی )خلق و پرچم( 
به قدرت رسیده بود، به مرور زمان به کشورهای عربی 
و غرب که مخالف اردوگاه سوسیالیسم و شوروی بودند، 
تمایل پیدا کرد. چون قباًل روس ها نگران گسترش نفوذ 
آنان  به  داوودخان  تمایل  بودند،  آسیا  امریکا در جنوب 
برای  ساخت.  سراسیمه  را  روس ها  عربی،  کشورهای  و 
همین، همان نظامیانی که در ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ رژیم 
سلطنتی ظاهر شاه را از پای درآورده بودند، در بامداد 
هفتم ثور ۱۳۵7 خورشیدی رژیم داوودخان را سرنگون 

کردند.
صدیق فرهنگ از او به عنوان »دیکتاتور مشرب، چنانچه 
دیدیم، در بحبوحه جنگ جهانی دوم از جمله هواخواهان 
هیتلر در افغانستان بود. وی از دموکراسی تنفر داشت،  اما 
پس از سقوط هیتلر چنان قهرمانی که چنگی به دلش 
این که  تا  نمی کرد.  بین المللی مشاهده  در صفحه  بزند، 
در مسکو گم شده اش را نه در کدام شخص معین، بلکه 
در دیکتاتوری حزب کمونیست روسیه یافت.« )فرهنگ، 

)۴۳7 :۱۳9۴
سیاست مدار  داوودخان  سردار  آهنگ،   آصف  تاریخ  در 
کار  پشت  با  ولی  سیاسی  خرد  فاقد  مغرور،  فکر،  کوته 
توصیف می شود. او یکی از مخربین موثر علیه مشروطه 
سوم در زمان صدارت شاه محمود و دموکراسی بوده و 
در ناکام ساختن مشروطه سوم و دهه قانون اساسی نقش 

آن چه  برده اند،  سالمت  به  جان  انفجار  از  که  افرادی 
سرشان گذشته را روایت می کنند.

از حدود ۱0 تا ۱۲ ساختمان دیدن می کنم، هر کسی 
روی  دارد.  است،  کرده  مشاهده  که  چیزی  از  روایتی 
مامایش  که  مردی  می رویم.  دیگر  ساختمان  یک  بام 
در انفجار قربانی شده و خانه اش ویران گشته است، با 
صدای بلند فریاد می کشد و روایت خود از دقایق نخست 
انفجار را بیان می کند؛ این که چگونه کودکان زیر آوار 
گیر مانده بودند و سر یک کودک هنگام بیرون کشیدن 
فریاد  مرد  این  است.  شده  جدا  تنش  از  آوار،  زیر  از 
بیچاره  مردم  این  داد  به  »یا خدا  می گوید:  و  می کشد 
برس! سنگ دیشب گریه می کرد، ستون های ساختمان 
گریه می کرد، دیوارها گریه می کرد که کودکی سرش از 

تنش جدا شد!« 
انفجار، جمعیت بیش تر و  در خیابان های اطراف محل 
بیش تر می شد. پولیس برای پراکنده کردن مردم شلیک 
هوایی می کرد. برخی فرار می کردند، اما کسانی که تمام 
دارایی شان در انفجار نابود شده بود، دیگر پروای جان هم 

نداشتند و روی ویرانه های خانه ها باقی ماندند.
انتقاد ساکنان محل این است که چرا حوزه  مهم ترین 
امنیتی پولیس، در منطقه ای مسکونی و کنار خانه های 
مردم ایجاد شده است. از مدیریت نادرست پولیس در 
دقایق ابتدایی انفجار هم شکایت های زیادی وجود دارد. 
وضعیت محل انفجار مانند شهری است که در آن سال ها 
جنگ باشد، یا شهری که زلزله ای نیرومند، آن را کاماًل 

ویران کرده است.
نیرومند  انفجار  هرات،  صحی  مقام های  آمار  براساس 
جمعه شب، بیش تر از ۵0 زخمی و هفت کشته به دنبال 
قربانیان به چشم  داشت. زنان و کودکان هم در میان 
غیرنظامی اند.  زخمی ها،  از  بزرگی  بخش  و  می خورند 
زخمیان حادثه که در شفاخانه حوزه ای هرات زیر درمان 
هستند، انفجاری به این بزرگی را تاکنون تجربه نکرده اند.
آقامیر محمدی، از زخمیان انفجار، روایت می کند که با 

می گویند  همین،  برای  است.  داشته  موفقانه  و  اساسی 
که ریشه مشکالت امروزی افغانستان به دوران صدارت 
جدی ترین  او  می گردد.  بر  داوودخان  جمهوریت  و 
برای  است.  افغانستان  »پشتونستان خواه«  سیاست مدار 
همین، جاه طلبان پشتون به او لقب بیسمارک، ناپلئون، 
اما »داعیه پشتونستان  میرویس و احمدشاه را داده اند. 
انداخت،  روس ها  دام  به  را  افغانستان  که  هم چنانی 
عاقبت سر داوود و خانواده اش را هم خورد،  بدون آن که 
افغانستان  داوودخان  شود.«  تشکیل  "پشتونستان" 
به  وابسته  و  جهان  کشورهای  از  بعضی  قرض دار  را 
فعالیت  بیان،  آزادی  این ها جلو  از  بدتر  روسیه ساخت. 
آزادی خواهان و مشروطه طلبان را گرفت. مشروطه سوم 
و هم چنان دهه  دموکراسی را ناکام ساخت. او مشروعیت 
نسبی دولت را در افغانستان از میان برداشت. قبل از او 
مردم افغانستان با تمام مشکالت و رنج هایی که داشتند، 
شاه را به حیث حاکم قبول داشتند. اما بعد از کودتای 
داوودخان این مشروعیت به کلی از دولت ها سلب شد. 
روی  دموکراسی  دهه  از  بعد  که  حکومت های  تمامی 
کار آمدند، با مشکل مشروعیت روبه رو بوده اند. )آهنگ، 

)۴۳9 :۱۳99
کردار  و  داوودخان  مورد  در  را  دیدگاه  این  به  شبیه 
سیاسی او، امین صیقل، تاریخ نگار دیگر کشور در کتاب 
ملت«  یک  بقای  و  مبارزات  تاریخ  معاصر:  »افغانستان 
خانواده گی  او »دشمنی های  نظر  به  است.  کرده  مطرح 
داوودخان همراه با قضاوت ضعیف و سیاست های ناقص 
شخصی، یک راه طوالنی است که به ما کمک خواهد کرد 
تا نه تنها به علل نابودی وی پی ببریم،  بلکه تراژدی بزرگی 
افغانستان را در خود فرو برد،  را که بعد از سقوط وی 
بهتر بفهمیم و درک کنیم. هرگاه داوودخان از احتیاط 
و مآل اندیشی بیش تری کار می گرفت، حزب بی کفایت 
دموکراتیک خلق افغانستان به هیچ وجه نمی توانست در 
گرفتن قدرت موفق شود و راه نهایی تجاوز شوروی به 
این  تاریخ  در  را  فصل خونینی  و  کند  باز  را  افغانستان 

کشور رقم بزند.« )صیقل، ۱۳9۴: ۳77(

منبع ها
۱. آهنگ، آصف )۱۳99(، تاریخ افغانستان: یادداشت ها و 

برداشت ها،  جلد اول، کابل، نشر واژه.
تاریخ  معاصر:  افغانستان   ،)۱۳9۴( امین  صیقل،   .۲
مبارزات و بقای یک ملت، ترجمه محمد نعیم مجددی، 

کابل، انتشارات سعید.
۳. فرهنگ، میر محمد صدیق )۱۳9۴(، خاطرات، کابل، 

انتشارات تیسا.

دوستانش مقابل حوزه چهاردهم امنیتی پولیس سرگرم 
صحبت بود که موتر فالنکوچ انفجار کرد. به حالت زخمی 
و با دشواری زیاد خود را به خانه رساند و سپس او را با 
موتر به شفاخانه حوزه ای هرات انتقال دادند. مردی که 
روی بستر بیماری افتاده، با چشیدن طعم تلخ جنگ و 

انفجار، آرزوی برقراری صلح در افغانستان دارد.
دراز  سربازی  شفاخانه،  بسترهای  از  دیگر  یکی  روی 
کشیده بود که نخستین دقایق رویداد را با چشم دیده 
که  را شنیدم  موتری  روایت می کند: »صدای  او  است. 
نزدیک  بود.  در حرکت  به سمت حوزه  زیاد  با سرعت 
دروازه حوزه یک سرعت گیر بود و همان جا سرعت موتر 
کم شد. ناگهان انفجار شد و من دیگر چیزی نفهمیدم. 
وقتی چشم باز کردم، متوجه شدم زیر آوار گیر مانده ام.«

تخریب  و  انفجار  شدت  دلیل  به  که  افرادی  بر  افزون 
خانه های مسکونی زخمی شده اند، برخی افراد هم ادعا 
دارند که به دنبال تیراندازی نیروهای امنیتی در محل 
رویداد،  زخمیان  از  غالم یحیا،  برداشته اند.  زخم  رویداد 
ادعا دارد که پس از تیراندازی پولیس از ناحیه پا زخمی 
با  افراد  امنیتی، زخمی شدن  مقام های  اما  است،  شده 

شلیک گلوله از سوی پولیس را نمی پذیرند.
نیرومند  انفجار  سه  گواه  هرات  اخیر،  روز  چند  طی 
منطقه  در  پولیس  امنیتی  پاسگاه  انفجار  است؛  بوده 
منطقه  در  شده  بمب گذاری  موتر  انفجار  ماالن«،  »پل 
»اسحاق سلیمان« و در نهایت انفجار نیرومند جمعه شب 
شبانه  آرامش  پولیس،  امنیتی  چهاردهم  حوزه  مقابل 
هراتیان را برهم زد و موج بزرگی از ترس و نگرانی را 

ایجاد کرد.
سال  افغانستان،  ساکنان  دیگر  مانند  هراتیان  هرچند 
۱۳99 خورشیدی را با امید پایان جنگ در کشور آغاز 
اما تداوم جنگ و کشتار غیرنظامیان به دنبال  کردند، 
افزایش خشونت ها و انفجارهای خونین در روزهای پایانی 
سال خورشیدی، امید رسیدن به صلح را کم رنگ تر کرده 
و مردم هم چنان برای پایان جنگ، چشم انتظار هستند.

جمهوری اول

کودکان زیر آوار و خانه های ویران

حبیب حمیدزاده
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کارگری ناسیونال سوسیال آلمان و در سومین پرده گاه 
با »پایان تاریخ« فوکویامایی تحلیل می شود. این مهم 
بروزگاه »غیرسازی« است. به تعبیری، توسعه سیاسی 
- اقتصادی با روی کرد »ما« محورانه تمثیل قوم مداری 
تاریخی گونه انسان است. به فحوای تاریخ و از گذرگاه 
نشدنی  تفکیک  جزو  آپارتاید  کشاورزی،  انقالب 
خانواده های متمرکز، نپوتیسم و قبیله گرایی، نژادپرستی 
با  بیستم  در سده  و  زنان  پوستان، جنس کشی  سفید 
بوده  شمایل موسومی غایت اختگی سیاسی »غیر«ها 
با فهم  الگوی تاریخ مندی و سنجه عقل محوری  است. 
نماد  در  دولت  اجتماعی  قرارداد  جامعه،  ارگانیکی 
که  می کند  تمثیل  مضحک  آونگی  را  تاسیسی  نهاد 
عقل مندان مالک قرارداد، به تعبیری شهروندان سرزمین 
غیرسیاسی می شوند؛ در این اشارت، میلیشیا و پارتیزان 
زاده می شوند و دولت های وابسته و سلطه طلب جوانه 

می زنند.
مقابله  به  عمودی  نگاه  با  مدرنیسم  کلی نگری  مشی 
مرزهای  نمودن  طویل  و  عریض  می پردازد.  غیرها  با 
 ،۱9۴۵-۱9۳9  ،۱9۱۸-۱9۱۴ پهنه  در  جغرافی 
ماوتهاوزن،  گوالگ ها،  در  غیرها  ۱9۴۵-۱99۱، حذف 
سالح  تربلینکا،  هولوکاست  بوخن والد،  آشویتس، 
هسته ای، پروپاگاندای ابرانسان، شرق ستیزی شاتوبریانی 
ترومن،  و مستاصل خواندن جهان سوم در مارشال - 
آرای  در  شرق  بر  غربی  توسعه  تحمیل  و  هژمونی 

قوم  نام  به  و  جدا  هزاره  قوم  از  نیک پی  هزاره  قبیله  
نیک پی ثبت شده است؟

جعلی  قوم سازی  این گونه  پاسخ گوی  باید  حکومت 
خود باشد. نباید چنین بی اساس به قوم سازی بپردازد. 
موقعی دیدم نام قبیله ما به نام قوم ثبت شده است، کل 
فهرست اقوام تذکره الکترونیک را بررسی کردم. بنا به 
بررسی ای  که من کردم، بیش تر از ۱۵ قبیله قوم هزاره 
در فهرست اقوام تذکره الکترونیک به نام اقوام مستقل 
ثبت شده اند. در هیچ سندی تاریخی و حکومتی ای از 
شیخ  کاوی،  تایمنی،  شیخ علی،  دای میرک،  نیک پی، 
نام قوم ذکر  به  و...  ابکه، آل بیگ، ُکه گدای  محمدیان، 
نشده است. این ها نام قبیله ها و طایفه های قوم هزاره 
استند. »شیخ علی« حتا نام قبیله نیست، نام محل است. 
این محل در غوربند قرار دارد. در این محل مردم هزاره 
زنده گی می کند. در موسیقی هزاره گی این بیت مشهور 
است: »یک اک یاری َدُرم از شیخ علیه/سر و گردن شی 
مانند پریه...«. حتا شیخ علی که محل هزاره نشین است، 
به نام قوم ثبت شده است. کسانی  که این قوم سازی های 
بی اساس را جعل کرده ؛ نام قبیله را که پیدا نتوانسته ، 

نام محل را نیز به نام قوم ثبت کرده اند.
اصوالً تشخیص قوم به دو اساس می تواند صورت بگیرد: 

آموزگان عصر روشن گری، تهور در ترتیب ابرروایت های 
عقالنی برای گذار ارگانیکی به سوی جامعه یوتوپیایی 
بوده است. این خط  و مشی در بستر عقل گرایی مدرنیسم 
اندیشیدن قرار می دهد.  الگوی فرامحلی را پیش شرط 
تحلیل ارگانیک جامعه در امتداد عقل گرایی مدرنیسم با 
دیالکتیک تاریخی هگل مثلث اومانیسم را منتشر کرد. 
در این برداشت، دوام های تاریخی منبعث از پارادایمی 
با خط و مشی متمرکز موجد جامعه یوتوپیایی می شود. 
این مهم در روند دیالکتیکی وجهی دیترمنیستی را به 
تن کرد و پاشنه چپ و راست افراطی در سده بیستم را 
بنیاد گمارد. اومانیسم در قامت اندیشه متعالی مدرنیسم 
با روشمندی عقل مندانه فرایند تک گویی و مرکزگرایی 
را از صور اسطوره ای آن در اندیشه غربی پهلوی حقیقی 
شالوده محوری  آموزگان،  این  ایجابی  وجه  بخشید. 
قدرت در حزب قدرت مند سیاسی، تشکیل انجمن های 
پارتیزان سازی و وجه سلبی آن  و  زیرزمینی، میلیشیا 

حذف پلورالیسم سیاسی و آپارتاید می نمود.
با  تک حزبی  آموزه  پروار  بستر  مدرنیسم،  کلی نگری 
نخست  آموزه  این  نمود.  فراهم  را  تاریخی  توجیهات 
در بطن »گذار از سوسیالیسم به کمونیسم« در قامت 
اتحاد  کمونیسم  حزب  دبیرکل  کارگری  دیکتاتوری 
جماهیر شوروی سوسیالیستی، در دومین پله با تخریب 
بنیادهای دموکراتیک و فرسوده خوانی لیبرال دموکراسی 
آپارتاید حزب  و  ایتالیا  فاشیسم  پروپاگاندای حزب  در 

بیش تر از ۱۵ قبیله هزاره به نام قوم در تذکره  الکترونیک 
ثبت شده اند. معلوم نیست این قوم سازی به چه اساس 
و به درخواست چه کسانی صورت گرفته است؟ وقتی 
الکترونیک  تذکره   در  بی اساس  قوم سازی  این  متوجه 
نام قوم »نیک پی«  به  نیز  نام قبیله ما  شدم که دیدم 

ثبت شده است.
قبیله نیک پی در والیت بغالن و کندز زنده گی می کند. 
افرادی  که از قبیله  نیک پی در بغالن زنده گی می کنند، 
اسماعیلی مذهب استند و افرادی  که از این قبیله در 
کندز زنده گی می کنند، شیعه  دوازده امامی و اسماعیلی 
استند. نیک پی یکی از قبیله های قوم هزاره است. همه 
از این قبیله ادعا  خود را هزاره می دانند. هیچ عضوی 
ندارد که هزاره نیست. اما معلوم نیست  که در تذکره 
کسانی  چه  درخواست  به  و  اساس  چه  به  الکترونیک 

جنگ  فکری  جمود  و  استیالطلبی  مدرنیزاسیون، 
یا  و  فکری  بستر  در  غیرها  حذف  تمثال  عمده  سرد 
این برداشت، آن چه واضح می نماید  فیزیکی است. در 
پایان  لیبرالیسم  چرا  غیرپارادایمی؛  »هژمون  شرح  به 
مارکسیسم  آموزه های تک حزبی چونان  است؟«  تاریخ 
- لنینیسم با توجیه نیروهای مادی حاکم بر تاریخ در 
نازیسم  ثانوی،  کمون  تحقق  جهت  دیالکتیکی  سنتز 
با توجیه تاریخی آفرینش ابرانسان و حذف نژاد کهتر 
مدینه  منطق  لباس  در  فاشیسم  و  سروران  نژاد  برای 
تمام  سراپای  دولتی  قوام یافته گی  منتهاالیه  افالتونی 
هگلی دستاویز و گریزگاه اخالقی بنیاد گماردند. انبان 
و  تبارشناسی  دست آورد  از  فرار  جهت  گریزگاه  این 

دیرینه شناسی آرای پساساختارگرایان سده بیستم بود.
روش مندی  با  پست مدرنیسم  رادیکال  ساختارشکنی 
ساختارگرایی  تقابل  در  دیرینه شناسی  و  تبارشناسی 
گرفت.  قرار  اومانیسم  مثلث  بنیادهای  و  مدرنیسم 
تبارشناسی با روی کرد تاریخی بستر پیدایش و تکثیر 
این  در  می کند.  واکاوی  تاریخ  درازدامنه  در  را  ایده ها 
ظهور  پیدایش،  بستر  تحلیل  با  تبارشناسی  دریافت، 
تعبیر  را در چارچوب قدرت  ایده ها و خطاها  تکثیر  و 
می کند؛ به روایت دیگر، در چشم انداز تبارشناختی و به 
تاسی از آرای میشل فوکو و ژاک دریدا مفاهیم علمی، 
زاده قدرت حاکم اند و معرفت چهره های متعددی دارد. 
این موجز، این مختصر را می دهد که تبارشناسی در پی 
قاعده گریزی  و  واحد  علمی  پارادایم  نفی  تمرکززدایی، 
منافی  پساساختارگرایی  تسلسل،  همین  در  است. 
ضرورت  و  تاریخی  توجیه  تاریخی،  جبر  از  هرنوعی 
تاریخی رویدادهای تاریخی است. به شرحی، تاریخ روند 
دیالکتیکی ندارد و مراحل اکمالی در آن نیست؛ در واقع، 
تاریخ روندی به سوی کمال را طی نمی کند و جامعه 
یوتوپیایی در نتیجه یک جبر تاریخی موضوعیت ندارد. 

یک( در اسناد تاریخی ذکر شده باشد، عماًل افراد آن 
قوم موجود باشد، در ضمن اجماع علمی نیز تأیید کند 
که این گروه یک قوم است. دو( اگر گروهی مدعی باشد 
که ما یک قوم مستقل استیم، اما نادیده گرفته شده ایم. 

ادعای این گروه پس از بررسی تأیید شود.
قبیله های هزاره ای  که در تذکره  الکترونیک به نام قوم 
ثبت شده اند، از این قبیله ها در اسناد تاریخی به نام قوم 
ذکر نشده است و افراد این قبیله ها نیز ادعا ندارند که ما 
قوم استیم. قبیله  ما که نیک پی نام دارد و از قوم هزاره 
است، در هیچ کجایی ادعا نکرده  که ما قوم استیم. در 
نام  به  از نیک پی  نیز  اسناد حکومتی  تاریخی و  اسناد 
قوم یاد نشده است. نیک پی در اسناد تاریخی، قبیله ای 
سید  هزاره  های  تاریخ  در  است.  شده  دانسته  هزاره  از 
عسکر موسوی و در تاریخ هزاره های حاج کاظم یزدانی 
به نیک پی به عنوان قبیله ای از قوم هزاره اشاره شده 
است. در تذکره های پیش از تذکره  الکترونیکی، قومیت 

ما هزاره ثبت شده است.
من در کل به چنین قوم سازی جعلی اعتراض دارم. اما 
از نشانی قبایل دیگر هزاره که به نام قوم ثبت شده اند، 
سخن نمی گویم، خود آن افراد قبایل هزاره یا در کل 
قوم هزاره باید به این قوم سازی جعلی اعتراض کنند. از 

این آموزگان، دست یازیدن توسعه میان شرق و غرب را 
یک سان درنگر نمی آورد و علوم را در بستر »بومی شدن« 
تعریف می کند. این پرده گاه، ابرروایت های تاریخی برای 
گذارهای ارگانیک به سوی جامعه مدرن را به روایت های 
محلی، بومی و غیرتاریخی تقلیل می دهد و جامعه را 
مکانیستی و گذارها را جزیی تشریح می کند. بیشینه 
آرای پساساختارگرایی بر ضرورت »کثرت گرایی« اشاره 
دارد؛ زیرا ساخت حقیقت را متکثر می داند. به گونه ای 
»غیرها« ساخت شکنی می شوند و کثرت ایده ها جزوی 
از ساختار تلقی می شود. تقابل های زبانی حذف می گردد 
و فراروایت، روایت فرد تلقی می شود که در بستر همان 

بوم، جامعه و یا فرد قابلیت تطبیق را دارد.
وجه ایجابی ساخت متکثر آزادی است. به باور نویسنده، 
کثرت گرایی پیش شرط موجودیت آزادی در یک جامعه 
است. آزادی عصر باستان، یعنی آزادی بر و آزادی عصر 
با ساختاری  از صرف در جامعه ای  آزادی  یعنی  نوین، 
آموزه های  تکثر  بحبوحه  در  است.  ممکن  تلفیقی 
سیاسی، تاریخ برای ایدیولوژی و آگاهی های کاذب به 
پایان رسیده است و زمانه قاعده گریزی، ساختار تلفیقی، 
کثرت گرایی، تفکیک سپهر عمومی از سپهر خصوصی، 
رسیده  فرا  بر«  »آزادی  و  از«  »آزادی  مشارکت،  حق 

است.
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نشانی قبیله  نیک پی که یکی از قبیله های هزاره است، 
سخن می گویم و اعتراض می کنم: حکومت به چه اساس 
و به درخواست چه کسانی هویت قومی ما را جعل کرده 
است؟ هویت قومی حق شهروندی، اجتماعی، فرهنگی 
و بشری ما است؛ هیچ نهادی حق ندارد هویت قومی 
ما را جعل کند. بنابراین، حکومت باید پاسخ بدهد که 
چرا هویت قومی ما را جعل کرده است؟ سند این جعل 
درخواست  حکومت  از  کسانی  یا  کسی  چه  چیست؟ 
کرده اند که قبیله هزاره  نیک پی را به نام قوم نیک پی 
ثبت کند؟ اگر حکومت سندی دارد، سند خود را برون 
درخواستی  نیک پی  مردم  طرف  از  حکومت  اگر  کند. 
دریافت کرده است  که نیک پی را به نام قوم ثبت کند، 
نام این افراد و درخواست این افراد را نشان بدهد. در غیر 
آن، حکومت عماًل برای جعل هویت های قومی مقصر 
پاسخ گو  افغانستان  اقوام  برابر  در  و  می شود  شناخته 

دانسته می شود.
سطح  در  قومی  هویت  جعل سازی های  چنین  کل  در 
قومی و در سطح ملی درست نیست، موجب بحران و 
نزاع های اجتماعی، قومی و ملی می شود. کار حکومت 
باید در هر عرصه ای شفاف، واضح و علمی باشد. اگر قرار 
باشد کسی یا کسانی جعل هویتی و... می کنند، حکومت 
باید جلوی جعل کاران را بگیرد. متأسفانه دیده می شود 
که حکومت پیش از هر جعل کاری در جعل هویت های 

قومی پیش قدم شده است.
ما  قومی  هویت  حکومت  که  است   این  من  خواهش 
هزاره  قبیله های  از  یکی  نیک پی  قبیله  نکند.  را جعل 
است. بنابراین، باید نام نیک پی به  عنوان قوم از فهرست 
اقوام تذکره  الکترونیک حذف شود. زیرا ثبت نیک پی به  
عنوان قوم، جعل هویت قومی است. نه تنها نام نیک پی، 
ثبت شده اند،  قوم  نام  به  که  قبیله هایی   نام سایر  باید 
الکترونیک حذف شوند؛ یا  از فهرست نام اقوام تذکره  
این که حکومت سند معتبری ارایه کند که به اساس این 

سند، گروهی را به  عنوان قوم شناخته است.

ت گرا�ی سیایس؛ ک�ث

چرا فراروایت ها فروریخته اند؟

قبیله های هزاره به نام قوم در تذکره الکترونیک

آموزگان عصر روشن گری، تهور در ترتیب ابرروایت های عقالنی برای گذار ارگانیکی به 
سوی جامعه یوتوپیایی بوده است. این خط  و مشی در بستر عقل گرایی مدرنیسم الگوی 

فرامحلی را پیش شرط اندیشیدن قرار می دهد. تحلیل ارگانیک جامعه در امتداد عقل گرایی 
مدرنیسم با دیالکتیک تاریخی هگل مثلث اومانیسم را منتشر کرد. در این برداشت، 

دوام های تاریخی منبعث از پارادایمی با خط و مشی متمرکز موجد جامعه یوتوپیایی می شود.

یعقوب یسنا

علی عمر فروزش

بیش تر از 15 قبیله هزاره به نام قوم در تذکره  الکترونیک ثبت شده اند. معلوم نیست این قوم سازی به چه اساس و به 
درخواست چه کسانی صورت گرفته است؟ وقتی متوجه این قوم سازی بی اساس در تذکره  الکترونیک شدم که دیدم نام قبیله ما 

نیز به نام قوم »نیک پی« ثبت شده است.

قبیله نیک پی در والیت بغالن و 
کندز زنده گی می کند. افرادی  که 

از قبیله  نیک پی در بغالن زنده گی 
می کنند، اسماعیلی مذهب استند 

و افرادی  که از این قبیله در کندز 
زنده گی می کنند، شیعه  دوازده 

امامی و اسماعیلی استند. نیک پی 
یکی از قبیله های قوم هزاره است. 

همه خود را هزاره می دانند. هیچ 
عضوی از این قبیله ادعا ندارد که 
هزاره نیست. اما معلوم نیست  که 
در تذکره الکترونیک به چه اساس 

و به درخواست چه کسانی قبیله  
هزاره نیک پی از قوم هزاره جدا 

و به نام قوم نیک پی ثبت شده 
است؟
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معینیت اداری و مالی
آمریت تدارکات

مدیریت عمومی تدارکات

جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت ارشاد، حج و اوقاف

وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط  دعوت می نماید تا در پروسه مزایده  لیالم 
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روز قبل از تاریخ لیالم به تاریخ ۱۴00/0۱/0۳ حاضر گردند
جهت کسب معلومات مزید از آدرس ذیل طالب معلومات شده می توانید:

آمریت خدمات، وزارت ارشاد، حج و اوقاف، )شهر نو، چهارراهی حاجی یعقوب، جوار حوزه دهم 
امنیتی پولیس، کابل- افغانستان( در اوقات رسمیات، و تسلیمی تضمین ها الی ۱۴00/0۱/0۳ ، 

صورت میگیرد.
زمان لیالم و ضرب االجل تعیین شده به تاریخ : ۱۴00/0۱/0۴.ساعت 9:00  قبل از ظهر درمحل :

افغانستان ، والیت کابل ، مکرویان کهنه ،چهار راهی ملی بس ، مقر مجتمع حجاج زون مرکز

یک شنبه
شماره 3561
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والی  دفتر  دروازه  که  می شود  هفته  دو  به  نزدیک 
بسته  فیروزکوه  شهر  در  معترضان  سوی  از  غور 
شده است. اعتراض کننده  گان والی این والیت را به 
»دامن زدن به اختالفات قومی«، »ناهماهنگی میان 
با  آنان  می کنند.  »بی کفایتی«  و  امنیتی«  نهادهای 
راهپیمایی علیه نورمحمد کوه نورد، خواهان برکناری 
که  دارند  ادعا  غور  در  مدنی  کنش گران  وی شدند. 
»ایجاد  و  قومی«  این والیت سبب »اختالفات  والی 
والیت  این  در  دولتی  اداره های  میان  دودسته گی« 
از حکومت مرکزی می خواهند که  آنان  است.  شده 
برکنار  سمتش  از  زودتر  هرچه  را  غور  کنونی  والی 
معتقدند  غور  والیتی  اعضای شورای  از  برخی  کند. 
که افزون بر بدتر شدن وضعیت این والیت، همه وقت 
کارهای  حاضر صرف  حال  در  محلی  اداره  انرژی  و 
شورا،  این  اعضای  باور  به  می شود.  »سلیقه ای« 
هرچند ناامنی ها در این والیت به اوجش رسیده، اما 
حکومت تا کنون به خواسته های مشروع شهروندان 
این والیت پاسخ نداده است. نماینده گان مردم غور 
در مجلس نماینده گان  در سهم شان تصریح می کنند 
موکالن شان  کنار  در  غور،  مردم  درخواست  به  که 
باقی  می مانند و تا زمان برکناری والی این والیت، به 
اعتراض شان ادامه می دهند. والی غور اما معترضان را 
»افراد سودجو« می خواند و می گوید که این افراد به 
دلیل پذیرفته نشدن درخواست شان، در حال حاضر 

خواستار برکناری وی شده اند.
در  غور،  والی  کوه نورد،  نورمحمد  علیه  اعتراض ها 
درب  معترضان  است.  گرفته  شدت  فیروزکوه  شهر 
ورودی مقام والیت را بسته  و خواستار برکناری والی 
غور  مرکز  گذشته،  هفته  دو  به  نزدیک  در  شده اند. 
را  معترضان کوه نورد  است.  بوده  تظاهرات  گواه سه 
»بی کفایت« می خوانند و از حکومت می خواند که وی 
را برکنار کند. در حال حاضر برخی از اعضای جامعه 
مدنی، خبرنگاران، اعضای شورای والیتی، نماینده گان 
در  دولتی  اداره های  مسووالن  از  شماری  و  مجلس 
غور در این اعتراض ها شرکت کرده اند. آنان با صدور 
قطع نامه ای به حکومت، هشدار داده اند که اگر والی 
غور را تا یک شنبه، بیست وچهارم حوت، از مقامش 
و  می زنند  مدنی  نافرمانی  به  دست  نکند،  برکنار 
دروازه های همه اداره های دولتی غور را خواهند بست.

باید  که  حالی  در  غور،  مدنی  کنش گران  گفته  به 
برای  والیت  این  محلی  اداره های  انرژی  و  وقت 
مردم  به  خدمات رسانی  و  بازسازی  امنیت،  تأمین 
صرف  وقت  این  حاضر  حال  در  اما  شود،  مصرف 
حکیمی،  حسن  می شود.  کلیشه ای  جنجال های 

راهپیمایی بود.
معترضان اما معتقدند که حامیان نورمحمد کوه نورد 
از وی  پول،  پرداخت  بدل  و در  نیازمندی  دلیل  به 
حمایت می کنند. به تازه گی تصاویری از یک نوجوان 
در رسانه های اجتماعی نشر شده است. او می گوید 
که از سوی افراد نزدیک به والی برای حمایت از وی 
نوار ویدیویی  در بدل پول استخدام شده است. در 
تصریح  نوجوان  این  نشر شد،  آن  از  پس  که  دیگر 
می کند که به دلیل افشای بحث پرداخت پول، تنبیه 
شده و افراد نزدیک به والی غور از او خواسته اند که 
به دروغ بودن حرف هایش اعتراف کند. این در حالی 
از  دارند، مقداری  ادعا  از معترضان  برخی  است که 
پول مستوفیت توسط والی غور صرف تمویل حامیان 
شد  تالش  هرچند  است.  شده  تظاهرات  این  در  او 
دیدگاه مقام والیت غور در مورد این ادعا درج شود، 
فراهم  ارتباط  زمینه  پی هم،  با وجود تالش های  اما 

نشد. 
از سویی هم، معترضان ادعا دارند که در جریان حمله 
مسوول  مدیر  عادل،  بسم اهلل  خانه  بر  طالبان  گروه 
رادیو صدای غور که به کشته و زخمی شدن چندین 
نیروهای  به  غور  والی  شد،  منجر  وی  خانواده   عضو 
امنیتی اجازه نداده بود به کمک خانواده این خانواده 
اقدامی بکنند. یک مقام ارشد محلی در غور نیز به 
تأیید  روزنامه ۸صبح  به  شرط فاش نشدن هویتش 
کرد که والی غور با دخالت در موضوع حمله بر اعضای 
خانواده بسم اهلل عادل، به نیروهای امنیتی اجازه اقدام 
را نداده است. این منبع نورمحمد کوه نورد را مسبب 
دودسته گی اداره های محلی این والیت می داند و او را 

به »زورگویی« متهم می کند.

والی غور فعاالن رسانه ای، جامعه مدنی و اعضای 
مجلس را به دادستانی معرفی کرده است

نورمحمد  که  می گویند  غور  در  معترضان  از  برخی 
رسانه ای،  فعال   ۲0 از  بیش  غور،  والی  کوه نورد، 
دلیل  به  را  مجلس  نماینده  و  مدنی  جامعه  عضو 
»ایستاده گی  و  جامعه«  نظم  زدن  »برهم  آن چه 
علیه نظام« خوانده شده، به دادستانی معرفی کرده 
است. معترضان یک فهرست از این افراد را با روزنامه 
۸صبح در میان گذاشته اند. یکی از خبرنگاران محلی 

روزنامه ۸صبح  به  والیت،  این  مدنی  کنش گران  از 
گفت که از زمان حضور نورمحمد کوه نورد به عنوان 
والی این والیت، اختالفات قومی افزایش یافته و در 
این مدت، دست کم چهار رییس امنیت ملی و سه 
فرمانده پولیس جابه جا شده اند. او افزود که مردم، از 
»بی کفایتی« والی غور به ستوه آمده اند و با راه اندازی 
اعتراض های گسترده و بستن دروازه والیت، خواهان 

برکناری وی هستند.
نیز  غور،  والیتی  شورای  عضو  رضازاده،  عبدالرحیم 
کوه نورد  نورمحمد  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  به 
در جریان ۱0 ماه حضور به عنوان والی غور، »هیچ 
دست آوردی ندارد«. او افزود که در این مدت، برخی 
ناامنی   به دست طالبان سقوط کرده،  ولسوالی ها  از 
افزایش یافته و طالبان به دروازه های شهر فیروزکوه، 
مرکز این والیت، رسیده اند. این عضو شورای والیتی 
جریان  در  غور  کنونی  والی  که  می کند  تصریح 
امنیت  ریاست  پُست  در  تا ۱۳97  سال های ۱۳9۵ 
ملی این والیت کار می کرد و »به دلیل دامن زدن به 
اختالفات قومی«، مردم غور با راه پیمایی علیه وی، 

زمینه برکناری او را فراهم کردند.
مجلس  در  غور  مردم  نماینده گان  این،  با  هم زمان 
نماینده گان اعتراض های مردم غور را برحق می خوانند 
و تصریح می کنند که در کنار موکالن شان خواهند 
ماند. کرام الدین رضازاده، عضو مجلس نماینده گان، به 
روزنامه ۸صبح گفت که تا هنوز »صدای دادخواهانه« 
هیچ  مرکزی  حکومت  و  نشده  شنیده  غور  مردم 
واکنشی به مسدود بودن دفتر والی غور نشان نداده  
است. برخی دیگر از مقام های محلی در غور به شرط 
والیت  این  والی  که  می گویند  نام شان  نشدن  فاش 
مجبور  خودش  از  حمایت  به  را  اداره ها  مسووالن 
کرده و هشدار داده است که در صورت سخن گفتن 
علیه وی، از پُست شان تبدیل یا به دادستانی معرفی 

می شوند.

تقابل معترضان با هواداران والی غور
هم زمان با شکل گیری اعتراض ها در غور، برخی دیگر 
نورمحمد  از  حمایت  در  والیت  این  باشنده گان  از 
نخست،  در  ایستاده اند.  معترضان  برابر  در  کوه نورد 
مخالفان والی غور ۱۳ روز پیش با راه اندازی تظاهرات، 
دروازه های والیت را مسدود کردند. هرچند تنها پس 
غور  والی  از  حمایت  به  دیگر  شماری  روز  سه  از 
را  مقام والیت  دفتر  دروازه  دو  از  یکی  و  برخاستند 
باز کردند، اما معترضان به اعتراض شان ادامه داده اند. 
شاهد  حوت،  نوزدهم  سه شنبه،  روز  فیروزکوه  شهر 

که نامش در فهرست وجود دارد، تأکید می کند که 
اعتراض ها علیه والی، به دادستانی  به دلیل پوشش 
در  خبرنگار  صمیم،  عبدالودود  است.  شده  معرفی 
غور، در گفت وگو با روزنامه ۸صبح گفت: »به دلیل 
بی  کفایتی والی، فعالیت های رسانه ای در غور بسیار 
دشوار شده است و خبرنگاران با تهدید های گروه های 

مسلح غیرمسوول روبه رو هستند.« 
در این فهرست هم چنان نام شماری از نماینده گان 
مردم غور در مجلس نیز دیده می شود که واکنش هایی 
را در پی داشته است. گل زمان نایب، نماینده مردم 
نورمحمد  که  می گوید  نماینده گان،  مجلس  در  غور 
کوه نورد دانش کافی از قانون ندارد، زیرا به گفته وی، 
قوانین صراحت دارد که وکیالن پارلمان، از مصونیت 
در  سارنوالی،  به  آنان  معرفی  و  برخوردارند  قضایی 

صالحیت والی یک والیت نیست.

والی غور معترضان را »افراد سودجو«  می داند
کوه نورد،  نورمحمد  غور،  در  اعتراض ها  با  هم زمان 
والی این والیت، می گوید که اعتراض ها به درخواست 
او معتقد  »چند فرد سودجو« راه اندازی شده است. 
راستا  این  در  اقدام   از  زودی  به  افراد  این  که  است 
»افراد  از  شماری  افزود،  کوه نورد  می شوند.  خسته 
قانون  با  »مغایر  که  دارند  خواسته هایی  سودجو« 
است« و به دلیل انجام نشدن این خواسته ها از سوی 
والی غور، دروازه والیت را بسته  و خواستار برکناری 
»مردمی  تظاهرات  این  که  می گوید  او  شده اند.  او 
نفر  چند  غیرقانونی«  »درخواست  به  بلکه  نیست«، 
که  کرد  تصریح  کوه نورد  نورمحمد  است.  شده  بر پا 
در  تحصن شان  خیمه های  خود  زودی  به  معترضان 

این والیت را جمع آوری می کنند. 
گفتنی است که نورمحمد کوه نورد در ثور سال روان 
طی حکم محمداشرف غنی به عنوان والی غور تعیین 
شد. او در زمان آغاز کارش گفته بود که برای تقویت 
امنیت تالش می کند.  آوردن  و  حکومت داری خوب 
او پیش از این برای دو سال به عنوان رییس امنیت 
حال  این  با  بود.  کرده  اجرا  وظیفه  والیت  این  ملی 
به  دست   ۱۳9۶ سال  جریان  در  غور  باشنده گان 
اعتراض زدند و خواستار برکناری او از ریاست امنیت 

ملی این والیت شدند.

اعتراض ها برای برکناری والی غور؛

معترضان از نافرمانی مدنی هشدار می دهند
خلیل رسولی 
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کاخ سفید: 
مستقیم با ایران را پیش یم بریم دیپلمایس غ�ی

رییس جمهور سابق بولیویا به اتهام دست داشتن 
در کودتا بازداشت شد

محموله کمکی امریکا به یمن، 
برگشت خورد

ایاالت متحده امریکا در ادامه کشمکش  ها با ایران بر سر 
بازگشت به توافق هسته ای وین اعالم کرد که هم چنان بر 
حل مشکل موجود از راه گفت وگو تاکید دارد و برای این 
منظور راه دیپلماسی غیرمستقیم را در پیش گرفته است.
یورونیوز به نقل از خبرگزاری رویترز، با انتشار گزارشی 
در این خصوص به نقل از جیک سالیوان، مشاور امنیت 
ایران  و  متحده  ایاالت  که  کرد  اعالم  سفید،  کاخ  ملی 
دیپلماسی غیرمستقیم از طریق اروپایی ها و دیگران را 

آغاز کرده اند.
براساس این گزارش آقای سالیوان تصریح کرده که دو 
ساختن  فراهم  جهت  در  پیام هایی  انتقال  برای  کشور 
زمینه بازگشت به چارچوب توافق هسته ای سال ۲0۱۵، 
از کانال های واسط هم چون کشورهای اروپایی و دیگران 

استفاده می کنند.
این سخنان در حالی مطرح شده که ایران تاکنون هرگونه 
گفت وگو با مقام های امریکایی در خصوص برجام پیش 
توسط  شده  اعمال  تحریم  های  کلیه  شدن  برداشته   از 
واشنگتن در دوره ریاست جمهوری دونالد ترمپ را رد 

کرده است.
از سوی دیگر ایاالت متحده ضمن تاکید بر لزوم بازگشت 
تهران به تعهدات برجام پیش تر از دعوت تروئیکای اروپا 
قالب  در  ایران  با  غیررسمی  نشست  در  شرکت  برای 
کمیسیون مشترک برجام خبر داده و در خصوص شرکت 

در این نشست اعالم آماده گی کرده بود.

تهران اما دعوت اروپا را نپذیرفت و تاکید کرد که هنوز 
زمان و فرصت مناسب برای نشستن بر سر یک میز با 

اروپایی ها فرا نرسیده است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به این پیشنهاد 
که جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 

به گزارش یورونیوز، دولت سوسیالیست بولیویا روز شنبه 
از بازداشت جینین آنز، رییس جمهور موقت سابق این 
اوو  اتهام دست داشتن در کودتای سرنگونی  کشور، به 
سال  در  کشور  این  پیشین  چپ گرای  رهبر  مورالس، 

۲0۱9 میالدی خبر داد.
به گفته وزیر داخله بولیویا خانم آنز که پیش تر برای او 
به اتهام »فتنه« و »تروریسم« قرار بازداشت صادر شده 
بود، روز شنبه در چارچوب تحقیقات مرتبط با کودتای 
احتمالی بر ضد اوو مورالس، رییس کشور سابق بولیویا، 

بازداشت شده است.
کاروس ادواردو دل کاستیلو با انتشار پیامی در شبکه های 
اطالح  »به  کرد:  تصریح  فیس بوک  و  توییتر  اجتماعی 
و  آنز دستگیر شده  بولیویا می رسانم که جینین  مردم 

هم اکنون تحت بازداشت پولیس قرار دارد.«
خانم آنز، سیاست مدار محافظه کاری که پس از سرنگونی 
نوامبر  تا   ۲0۱9 نوامبر  از  ماه  یازده  مدت  به  مورالس 
را  بولیویا  جمهوری  ریاست  موقت  صورت  به   ۲0۲0
قرار  از  عکسی  انتشار  با  جمعه  روز  داشت،  بر عهده 
که  بود  نوشته  توییتر  در  وی  علیه  بازداشت صادرشده 

»آزار و اذیت سیاسی آغاز شده است.«
وزیر داخله بولیویا گفته است که حکم قرار بازداشت به 
از  سال ۲0۱9  کودتای  پرونده  در  داشتن  دست  دلیل 
سوی دادستانی عمومی این کشور علیه جینین آنز صادر 

شده بود.
رویترز با ذکر این نقل قول در گزارش خود آورده است 
که ادعای کودتا برای سرنگونی مورالس، فردی که ۱۴ 
مدت ها  داشت،  دست  در  بولیویا  در  را  امور  زمام  سال 
ضد  بر  کشور  این  چپ گرای  و  پیشین  رهبر  توسط 

مخالفان سیاسی از طیف محافظه کار مطرح شده بود.
اوو مورالس در سال ۲0۱9 در پی تشدید اعتراض ها به 
عملکرد دولت و نیز ادعای مطرح شده مبنی بر تقلب در 

انتخابات، از سمتش استعفا داد و از کشور گریخت.
از  پس  بعد  چندی  بود،  برده  پناه  آرژانتین  به  که  وی 

اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته 
به اتفاق آرا از تمام نیروها و »مزدوران خارجی« 
خواستند که »بدون تاخیر بیش تر« خاک لیبیا 

را ترک کنند.
به گزارش رادیو فردا، در بیانیه این شورا آمده 
است: »شورای امنیت از تمام طرف ها می خواهد 
که توافق آتش بس را به طور کامل اجرا کنند و 
تمام اعضا ]ی سازمان ملل[ را تشویق می کند 

که به اجرای کامل این توافق احترام بگذارند.«
ملل  سازمان  اعضای  از  هم چنین  شورا  این 
این  تسلیحاتی  تحریم  به  که  است  خواسته 

سازمان علیه لیبیا پای بند باشند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از آمار سازمان ملل 
 ۲0 حدود  سال ۲0۲0  پایان  تا  که  می نویسد 
هزار نیرو و مزدور خارجی در خاک لیبیا حضور 
داشته اند و در چند ماهی که از سال نو میالدی 
نیز می گذرد، هیچ گونه عقب نشینی نیروها رخ 

نداده است.
نیروهای  و  ملل  سازمان  حمایت  مورد  دولت 
وفادار به جنرال حفتر اکتبر سال ۲0۲0 اعالم 
آتش بس کردند و یکی از مفاد توافق آتش بس 
این  از  خارجی  نظامی  نیروهای  همه  خروج 

کشور طی سه ماه بود.
بخش های  که  است  لیبیا  دولت  حامی  ترکیه 
غربی کشور را تحت کنترل دارد. نیمه شرقی 
کشور نیز در کنترل نیروهای جنرال حفتر است 
که کشورهای مصر، روسیه، امارات و فرانسه از 

آن حمایت می کنند.
به  یا  دارند  نیرو  لیبیا  در  یا  این کشورها  تمام 
کمک  کشور  این  خاک  در  مختلف  گروه های 

نظامی و تسلیحاتی می کنند.

آن را مطرح کرد، گفته بود: »مسیر پیش رو بسیار روشن 
به تحریم های غیرقانونی و یک جانبه  باید  امریکا  است. 
خود خاتمه دهد و به تعهدات برجامی خود بازگردد. این 
امر نه به مذاکره احتیاج دارد، نه به قطع نامه در شورای 

حکام.«
ملی  امنیت  مشاور  سالیوان،  جیک  جمعه شب  سخنان 
کاخ سفید، مبنی بر این که دیپلماسی با ایران به صورت 
به روی  را  تازه ای  غیرمستقیم در جریان است، دریچه 

تحوالت باز می کند.
به گفته آقای سالیوان ارتباط میان دو کشور از طریق 
اروپایی ها و دیگر کانال های واسط برقرار شده و واشنگتن 
از این راه تالش دارد موضع خود را نسبت به چگونه گی 
انجام تعهدات دو کشور به تهران منتقل و مواضع ایران را 

نیز از همین طریق دریافت کند.
این مقام ارشد کاخ سفید در ادامه تاکید کرده که ایاالت 
متحده منتظر شنیدن مواضع ایرانی ها است. وی مسیر 
در پیش گرفته شده در این خصوص را دشوار توصیف 
کرد و افزود که اکنون در یک روند دیپلمایک قرار داریم و 
می توانیم به جلو حرکت کنیم تا در نهایت به هدف خود 
که همانا جلوگیری از دست یابی ایران به سالح هسته ای 

است، برسیم.
اظهارات مشاور امنیت ملی کاخ سفید در کنار تحوالت 
جو  نماینده گان  گفت وگوی  جمله  از  گذشته  روز  چند 
حسن  متفاوت  سخنان  و  اسراییلی  مقام های  با  بایدن 
شاید  که  می کند  تقویت  را  گمانه زنی  این  روحانی، 

اتفاق های تازه ای پیش رو باشد.
برخی تحلیل گران نشست مجازی میان مقام های ارشد 
امنیت ملی ایاالت متحده و اسراییل را تالشی از سوی جو 
بایدن برای آماده سازی زمینه گفت وگو و احتماالً توافق 
با همسوکردن  بر سر مساله هسته  ای هم زمان  ایران  با 

پیروزی سوسیالیست ها در انتخابات ریاست جمهوری ماه 
اکتبر گذشته که به قدرت گرفتن لوئیس آرسه، متحد و 
وزیر سابق وی منجر شد، وعده داد به زودی به کشور 

باز می گردد.
سال  در  متوالی  دوره  چهارمین  برای  مورالس  نامزدی 
از مخالفان وی  بسیاری  و خشم  اعتراض  منشأ   ۲0۱9
در بولیویا شد. نتیجه این انتخابات به رغم پیروزی وی 
به دلیل ادعاهای تقلب که مورد تایید سازمان کشورهای 

امریکایی قرار گرفت، لغو شد.
حامیان آقای مورالس معتقدند که برکناری وی از قدرت 
حاصل یک کودتای برنامه یزی شده بوده است؛ ادعایی 
که جینین آنز، رییس جمهور موقت سابق بولیویا آن را 
رد می کند و بر یک جابه جایی قانونی قدرت تاکید دارد.

ماه  یازده  در  آنز  خانم  ریاست  به  بولیویا  موقت  دولت 
زمامداری، این کشور را به سمتی کاماًل متفاوت از زمان 
اوو مورالس سوق داد و اقدام به بازداشت برخی اعضای 

دولت سابق کرد.
مرتبط  پرونده  تحقیقات  ادامه  در  بولیویا  دادستان های 
با کودتای احتمالی سال ۲0۱9 برای دو فرمانده سابق 
قرار  پرونده  همین  راستای  در  نیز  کشور  این  نظامی 

بازداشت صادر کرده اند.
ضد  اعتراض های  گرفتن  شدت  پی  در  بولیویا  ارتش 
استعفا  بود  خواسته  مورالس  از  سال ۲0۱9  در  دولتی 

بدهد و از قدرت کناره گیری کند.

متحدان واشنگتن در این راستا ارزیابی کرده اند.
از سوی دیگر سخنان متفاوت اخیر حسن روحانی مبنی 
بر ممکن بودن بازگشت گام به گام تهران و واشنگتن به 
تعهدات برجامی، گمانه زنی در خصوص احتمال جریان 
ایاالت  و  ایران  میان  غیرمستقیم  گفت وگوهای  داشتن 
پس  روز  یک  روحانی  آقای  می کند.  تقویت  را  متحده 
از آن که وزیر خارجه روسیه خواستار بازگشت هم زمان 
از  متفاوت  سخنانی  در  شد،  برجام  به  امریکا  و  ایران 
گذشته تصریح کرد: »امریکا باید در راهی که خودش آن 
را شکسته است، پیش قدم باشد. برای بازگشت به تعهدات 

کل در برابر کل یا جزء در برابر جزء هم آماده ایم.«
این سخنان که انتقاد هایی را نیز از سوی محافل تندرو 
در ایران برانگیخت، در حالی ایراد شد که تهران پیش تر 
بارها تاکید کرده بود تا لغو کلیه تحریم های اعمال شده 
پس از خروج یک جانبه امریکا از برجام، حاضر به انجام 

هیچ مذاکره و تعاملی با ایاالت متحده نیست.
دویچه وله گزارش داده است که محموله های  کمکی امریکا 
که برای مقابله با گرسنه گی به یمن ارسال شده بود، با مانع 
روبه رو شده و به مقصد نرسیده است. سازمان ملل از همه 
»بزرگ ترین  به  دادن  پایان  برای  که  بود  خواسته  کشورها 

فاجعه انسانی« به مردم یمن یاری کنند.
ایاالت متحده روز گذشته اعالم کرد، محموله های امدادی که 
برای کمک به مردم یمن ارسال شده بود، به مقصد نرسیده 
راه  در  اصلی  مانع  حوثی  شورشیان  امریکا،  گفته  به  است. 

امدادرسانی به مردم یمن هستند.
سازمان ملل هشدار داده بود چنان چه هرچه زودتر سوخت 
به بندر اصلی یمن نرسد، وضعیت بیش از پیش وخیم خواهد 

شد.
تیم لیندرکینگ، فرستاده ویژه جو بایدن در امور یمن، ابراز 
تأسف کرده است که شورشیان حوثی به جای رسیده گی به 
فکر  نظامی  به پیش رفت  بیش تر  مردم،  نابه سامان  وضعیت 
می کنند تا بتوانند با تصرف مأرب موقعیت خود را تحکیم 

بخشند.
او بیش از دو هفته به این کشور سفر کرده بود، به این امید 
که با برقراری آتش بس، شرایط را برای صلح و آشتی در این 

کشور جنگ زده فراهم کند.
سارا چارلز، از کارمندان بلندپایه در خدمات امدادی ایاالت 
به  یاری  است  مصمم  بایدن  دولت  که  است  گفته  متحده، 
نیروهای امداد را که در شمال یمن فعال بودند، از سر بگیرد.

جو بایدن، رییس جمهور امریکا، تصریح کرده که جنگ یمن 
باید پایان یابد. او تاکید کرده که به همین دلیل نیز هرگونه 
حمایت امریکا از جنگ در یمن را متوقف کرده است، از جمله 
فروش سالح به عربستان سعودی. بایدن هم زمان حوثی های 
یمن را از فهرست تروریستی ایاالت متحده خارج کرد تا برای 

ارسال کمک های انسانی بتواند با آن ها معامله کند.
پیشین  جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد  برخالف  بایدن  جو 
امریکا، به حمایت یک جانبه از دولت مرکزی یمن پایان داده 
است؛ اما موضع بایدن و تالش های او تاکنون بر شورشیان 

حوثی هیچ تأثیری نداشته است.
کمبود سوخت در کنار تورم و گرانی شدید در یمن، هزاران 
گرسنه گی  و  فقر  به سمت  را  کشور  این  شهروندان  از  نفر 

شدید رانده است.
طبق ارزیابی سازمان ملل شمار کودکان یمنی زیر پنج سال 
که دچار سوءتغذیه هستند، احتماالً در سال جاری میالدی 
۲۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و به دو میلیون 
تعداد ۴00 هزار  این  از  و ۳00 هزار کودک خواهد رسید. 
کودک در سال جاری میالدی در وضعیت گرسنه گی شدید 

و خطر مرگ خواهند بود.

سازمان ملل از تمام نیروهای 
خارجی خواست لیبیا 

را ترک کنند


