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

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

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

بیش از سه ماه از تایید شماری از نامزدوزیران از سوی مجلس، می گذرد. با این 
حال اما حکومت هنوز نامزدوزیران جدید را معرفی نکرده است. این امر واکنش 

اعضای مجلس نماینده گان را به دنبال داشته است. برخی از اعضای مجلس 
می گویند که به  رغم تأکید پی هم بر پایان دادن به فرهنگ سرپرستی، حکومت به 
خواست های آنان توجه نکرده است. این نماینده گان حکومت را به »قانون  شکنی« 
متهم می کنند و ادامه این کار را بخشی از تالش ارگ برای گریز از پاسخ گویی به 
مجلس می دانند. آنان ادامه این روند را به سود کشور نمی بینند و معتقدند که با 

ادامه کار سرپرست وزیران، به روند کاری در ادارات آسیب می رسد. در همین حال 
حکومت می گوید که به تعهداتش »پابند« است و به عرف سرپرستی در ادارات 

دولتی خاتمه می دهد.

انتقادهاازادامهکارسرپرستوزیران؛

طرح غنی برای گریز از حکومت موقت؛

۳

برگزاری انتخابات زودهنگام 
ممکن نیست

آغاز سال جدید تعلییم؛

هراتپنجهزارآموزگار
کمبوددارد
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غنیباوعدههایتازهزنگشروعسالجدیدتعلیمیرانواخت
مردیدرکابلبهظنتجاوز
بریکدخترهشتساله

بازداشتشد
۸صبح، کابل: محمداشرف غنی، رییس جمهور 
روز سه شنبه، سوم حمل با وعده های تازه زنگ 
سال  ترتیب  این  به  و  نواخت  را  مکتب  شروع 

تعلیمی جدید در کشور شروع شد.
محمداشرف غنی در مراسمی که در لیسه امانی 
بود،  برگزار شده  مناسبت  همین  به  کابل  شهر 
و ۱۷۳  هزار  در سال جاری ۱۱  که  کرد  وعده 
معلم به گونه شفاف و عادالنه استخدام خواهند 

شد.
افزایش  جمهور  رییس  دیگر  وعده های  از  یکی 
معلمان  معاش  که  او گفت  بود.  معلمان  معاش 
سر از آغاز سال جاری افزایش می یابد و در وسط 

سال، وزارت مالیه آن را اجرا خواهد کرد.
یک  نو  سال  در  غنی،  جمهور  رییس  گفته  به 
میلیون کودک جدیدالشمول به مکتب می روند و 
یک هزار و ۸۰۰  مکتب جدید نیز اعمار می شود.

دولتی  مطبعه های  که  گفت  هم چنان  غنی 
مورد  کتاب  چاپ  توانایی  خصوصی  سکتور  و 

ضرورت کشور را دارند.
محمداشرف غنی همین طور وعده داد که برای 
وزارت های معارف و تحصیالت عالی در خدمات 
دیجیتال سازی اولویت داده می شود. غنی افزود 
وزارت  مسوولیت  تنها  معارف  از  حمایت  که 

که  را  مردی  کابل  پولیس  کابل:  ۸صبح، 
ادعاشده است بر یک دختر هشت ساله تجاوز 

کرده است، بازداشت کرد.
فردوس فرامرز، سخنگوی کابل روز سه شنبه، 
سوم حمل، به روزنامه ۸صبح گفت که ادعا 
شده است که این مرد بر یک کودک هشت 
ساله در ساحه کارته سخی از مربوطات ناحیه 

سوم شهر کابل تجاوز کرده است.
به گفته فرامرز، این مرد خود را چوکی دار و 

دانشجو معرفی کرده است.
سخنگوی پولیس کابل گفته است که طبق 
کودک  بر  مرد  این  کودک،  خانواده  ادعای 

تجاوز  ساله  هشت 
اما  او  است.  کرده 
گفت که پولیس پس 
تکمیل  و  بررسی  از 
را  پرونده  تحقیقات، 
و  عدلی  نهادهای  به 

قضایی می فرستد.

بلکه مسوولیت مشترک ریاست  نیست،  معارف 
و  خصوصی  سکتور  والیان،  کابینه،  جمهوری، 

مردم است.
در  اصلی  مشکل  غنی،  جمهور  رییس  باور  به 
عرصه معارف، کمبود منابع نیست، بلکه استفاده 

نادرست آن است.
غنی در بخشی از صحبت هایش افزود: »وزرات 
معارف باید نمونه وحدت ملی و عدالت اجتماعی 
باشد؛ زیرا توزیع ناعادالنه منابع، وحدت ملی ما 
را متضرر می کند و کودک باید به زبان مادری 

دست رسی داشته باشد.«
او خواهان  رییس جمهور غنی تصریح کرد که 
پایان  باید  و خون ریزی  است  مکتب«  و  »صلح 
یابد، زیرا هیچ گونه رابطه ای میان دین و تروریسم 

وجود ندارد.
همکاری  خواستار  نیز  مربوط  نهادهای  از  او 
برای  عالی  تحصیالت  و  معارف  وزارت های  با 
بلندبردن کیفیت و سطح آموزش شد. غنی گفت 
که باید دانش آموزان برای قرن ۲۱ تربیت شوند.

مسووالن  به  هم چنان  غنی  جمهور  رییس 
صحت  به  که  داد  دستور  عامه  صحت  وزارت 
دانش آموزان توجه ویژه کنند. به همین ترتیب، 
او از وزارت خانه ها و سفیران خواست که هر کدام 

نماینده گان وزارت معارف باشند.
معارف  وزارت  سرپرست  حمیدی،  رنگینه 
اصالحات،  که  کرد  تأکید  مراسم  این  در  نیز 
دیجیتال سازی و بلندبردن کیفیت نصاب درسی، 

از اولویت های کاری وزارت معارف خواهد بود.
در این مراسم، تفاهم نامه تسلیم دهی ۷۳۲ مکتب 
و ساخت مکاتب جدید در سال ۱۴۰۰ از سوی 

وزارت انکشاف دهات و وزارت معارف امضا شد.
افغانستان و دانشگاه ها  گفتنی است که مکاتب 
دلیل شیوع  به  زیادی  برای مدت  سال گذشته 
سبب  تعطیالت  این  بود.  تعطیل  کرونا  ویروس 
و پروش شده است.  آموزش  روند  سکته گی در 
با این حال، روند تطبیق واکسن برای معلمان و 

استادان آغاز شده است.

۴ ۴

حکومت انتقام گیر، یک حکومت بدوی است
آب هامون ها کجا است؟

حکومت هایی که سیاست انتقام گیری را در داخل اجرا می کنند، در واقع، سکان داران خشونت و بی مسوولیتی اند. در 
دولت هایی که مسوولیت وجود ندارد، افراد و مقامات رسمی، ادبیات نفرت و برخوردهای بدوی را به مثابه ارزش های 

خشونت ورزی استفاده می کنند.

و  آگاهانه  نقش آفرینی  است،  سازنده  نقشی  از  صحبت 
صلح پذیری.  مفاهیم  بازتولید  و  بازتعریف  برای  بی بدیل 
این موضوع اهمیت خود را در روزهای اخیر بیش از پیش 
برجسته ساخته است. موضوعات روز سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی در افغانستان تبدیل به اصطکاک های جدی 
میان فردی در شبکه های اجتماعی و حتا در میان قشر 

متخصص و تحصیل کرده شده است. 

۸

صلح مثبت 
صلحاجتماعیونقشزنان



 

گروه طالبان تایید کرده است که یک طرح را به هدف کاهش 
جانب  به  روز(   ۹۰( ماهه  سه  زمانی  بازه  یک  برای  خشونت ها 
امریکا سپرده است. طبق اعالم این گروه، طرح مذکور در آخرین 
امریکا سپرده شده است و  ماه سال گذشته میالدی به جانب 
بحث ها برای توافق درباره آن تا کنون ادامه دارد. جزییات طرح 
گروه طالبان تا این لحظه مبهم است و این گروه نخواسته است 

جزییات آن را پیش از توافق، رسانه ای و عمومی کند. 
کشور  در  خشونت ها  کاهش  درباره  طالبان  گروه  طرح  از 
به  موفق  هنوز  تا  امریکا  که  می شود  خبررسانی  شرایطی  در 
در  افغانستان  از  سربازانش  خروج  درباره  قطعی  تصمیم گیری 
ارزیابی های  نتایج  این کشور  است.  نشده  ماه می میالدی  اول 
خود درباره میزان پابندی گروه طالبان به توافق نامه دوحه را نیز 
اعالم نکرده است. احتماالً گوشه هایی از این تصمیم و ارزیابی 
ناتو  در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان نظامی 
در بروکسل کمی روشن خواهد شد. این نشست برای روزهای 

سه شنبه و چهارشنبه برگزار شده است. 
اما با وجود این ابهامات، از موضع گیری های دولت بایدن و عجله 
افغانستان، چنین به  امریکا برای حصول فوری توافق صلح در 
دست می آید که توافق نامه دوحه برای اقدامات بعدی این کشور 
تنها زمانی تغییر خواهد کرد که  این مبنا  مبنای اصلی است. 
دولت بایدن از اجرای بی کم وکاست توافق نامه دوحه کاماًل قطع 
امید کند. از همین  رو فشارهای سیاسی زیادی را هم بر دولت 
افغانستان و هم بر گروه طالبان وارد کرده است تا هر چه زودتر 

درباره آینده افغانستان و آتش بس دایمی توافق کنند. 
کاهش  طرح  اجرای  ازای  در  طالبان  گروه  اصلی  خواست های 
خشونت ها برای مدت ۹۰ روز، رهایی هفت  هزار زندانی این گروه 
از بند دولت و بیرون آوردن نام رهبران و اعضای گروه طالبان از 
فهرست های سیاه وزارت خارجه امریکا و شورای امنیت سازمان 
ملل متحد است. این گروه هم چنان متوقع است که نیروهای 
این  شوند.  بیرون  افغانستان  از  می  ماه  اول  در  باید  خارجی 
خواست ها بر پایه توافق نامه دوحه در ازای اجرای طرح کاهش 

خشونت ها پیشنهاد شده است. 
در صورت توافق و اجرای طرح کاهش خشونت ها، امریکا ناگزیر 
غیر  در  کند.  عملی  را  دوحه  توافق نامه  در  تعهدات خود  است 
این صورت، گروه طالبان ضمن ترک میز مذاکرات بین االفغانی، 
حمالت خود در برابر نیروهای خارجی را از سر خواهد گرفت و 
افغانستان وارد فاز تازه ای از جنگ خواهد شد. امریکا این خطر را 
به خوبی درک کرده، از همین رو، بیش ترین نیروی خود را روی 
قانع کردن دولت افغانستان برای تسریع مذاکرات بین االفغانی 

متمرکز کرده است. 
بیش ترین نگرانی مقام های امریکایی و ناتو دست کم در یک ماه 
گذشته تشدید خشونت ها در بهار سال جدید بود. این نگرانی 
آماده  طالبان  گروه  که  حاال  است.  باقی  خود  قوت  با  نیز  فعاًل 
افغانستان  دولت  است،  مشروط  صورت  به  خشونت ها  کاهش 
باید تکلیف خود را روشن کند. مقام های امریکایی نیز حتماً در 
این  با  داده اند.  انجام  افغان  مقام های  با  باره گفت وگوهایی  این 
وصف، دولت افغانستان تا کنون موضع خود در برابر طرح کاهش 
خشونت ها با شرایط طالبان را اعالم نکرده است. امریکا به دنبال 
روشن شدن تکلیف دولت افغانستان، موضع خود در قبال طرح 
طالبان را اعالم خواهد کرد. تا آن زمان موضع این کشور هم چنان 

مبهم خواهد ماند. 
دولت افغانستان که پیش از این نسبت به سطح بلند خشونت ها 
اعتراض داشت، فعاًل در برابر یک انتخاب بسیار دشوار قرار گرفته 
است. توافق دولت با رهایی هفت  هزار زندانی گروه طالبان به 
هدف کاهش خشونت ها و تسریع روند صلح، به مثابه جام زهری 
است که در برابر غنی قرار گرفته است. کمااین که رهایی بیش 
از پنج  هزار زندانی قبلی این گروه از بند دولت، جام زهر دیگری 
بود که اشرف غنی سر کشید. طبق اعالم خود دولت، بیش تر 
زندانیان رهاشده گروه طالبان دوباره به جبهات جنگ برگشته  و 
عامل بخشی از ترورهای هدفمند در ماه های اخیر نیز همین افراد 
بوده اند. از جانب دیگر، انتظاری که از شروع مذاکرات بین االفغانی 
در ازای رهایی زندانیان گروه طالبان می رفت، نیز حاصل نشد. 
تردیدی نیست که اشرف غنی این  بار و با کسب تجربه از رهایی 
زندانیان قبلی طالبان، پیشنهاد رهایی هفت  هزار زندانی دیگر 
این گروه را چیزی غیر از یک جام زهر تازه در برابر خود نخواهد 
دید. با این وصف، سناریوی جنگ و صلح افغانستان طور دیگری 
نوشته شده است و غنی، انتخابی غیر از سر کشیدن این جام 

زهر ندارد.

طرح کاهش خشونت ؛ 
هفت  هزار زندانی طالبان 

رها می شوند؟

چهار شنبه
شماره 3567

۴ حمل ۱۴۰۰
2۴ مارچ 2۰2۱

قیمت: 2۰ افغانی

سال سیزدهم

2

۸صبح، کابل: ۳۵ کشور عضو گروهی موسوم به 
»دوستان افغانستان/ دوستان زنان افغانستان« در 
یک اعالمیه مشترک افزایش قتل های هدف مند 
در کشور را محکوم کرده  و خواهان توقف فوری 

و مجازات عامالن این نوع کشتار شده اند.
ادامه  که  است  آمده  مشترک  اعالمیه  این  در 
خشونت ها و قتل های هدف مند در افغانستان که 
از سوی گروه طالبان، شبکه حقانی، گروه های 
مانند  فرامرزی  تروریستی  تفنگ دار، شبکه های 
می شود،  انجام  افغانستان  در  داعش  و  القاعده 
چشم انداز صلح را مکدر می کند و فضای مدنی 
و آزادی بیان را آسیب می زند و همین طور مانع 

ارائه خدمات به شهروندان می شود.
اتحادیه آفریقا، آسترالیا، بلژیک، کانادا، دانمارک، 
استونیا، فنلند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، 
قرغیزستان،،  جاپان،  ایرلند،  اندونزنیا،  ایتالیا، 
قطر،  لهستان،  ناروی،  هالند،  لیتوانیا،  لبنان، 
سویدن،  سریالنکا،  اسپانیا،  جنوبی،  کوریای 
عربی،  متحده  امارات  ترکمنستان،  ترکیه، 
و  افغانستان  آمریکا،  متحده  ایاالت  انگلستان، 
امضا  اعالمیه  این  پای  دیگر  کشورهای  برخی 
کرده اند. این اعالمیه از سوی نماینده گی امریکا 

در سازمان ملل متحد نشر شده است.
کشور  در  هدف مند  ترورهای  اعالمیه  این  در 
کشور   ۳۵ است.  شده  توصیف  شنیع«  »اقدام 
حامی افغانستان، خواستار توقف فوری ترورهایی 
کارمندان  روزنامه نگاران،  آن  در  که  شده اند 
رسانه ها، اعضای جامعه مدنی، کارمندان دولت، 

عالمان دین و روشنفکران هدف قرار می گیرند.
در اعالمیه مشترک ۳۵ کشور حامی افغانستان 
نوع  این  عامالن  پاسخ گوساختن  بر  هم چنان 

ترورها تأکید شده است.
به گزارش سازمان  افغانستان  ۳۵ کشور حامی 

ملل متحد در مورد افزاش تلفات و کشتار فعاالن 
مدنی اشاره کرده است.

مردم  از  را  این کشورها هم چنان حمایت خود 
افغانستان، امید و انتظار آن ها برای صلح، عدالت 

و توسعه اعالم کرده اند.
کشورهای  که  است  شده  تأکید  اعالمیه  در 
حامی افغانستان از روند صلح با قاطعیت حمایت 
می کنند و نیز بر حفظ دست آوردهای ۲۰ سال 
گذشته و مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در 

این روند تأکید دارند.
است  شده  گفته  اعالمیه  در  ترتیب،  همین  به 
تغییر و رسانه های  به عنوان عوامل  که جوانان 
افغانستان  یک  در  مهمی  نقش  آزاد  و  مستقل 
آن ها  علیه  حمالت  می کنند؛  ایفا  دموکراتیک 
حمالت علیه ارزش های مشترک جامعه جهانی 

و مردم افغانستان است.
طرف ها  همه  از  افغانستان  حامی  کشور   ۳۵
آن چه  ویژه  به  شرایطی،  هر  در  که  خواسته اند 
مربوط به حمایت از غیرنظامیان از جمله فعاالن 
امور بشردوستانه و بهداشتی می شود، به تعهدات 
خود تحت قوانین بین المللی بشردوستانه احترام 

بگذارند.
در پایان این اعالمیه، کشورهای حامی افغانستان 
به  منجر  که  فوری خشونت ها  کاهش  خواستار 
ضرورت  بر  هم چنان  شده اند.  شود،  آتش بس 
به  دست یابی  طریق  از  افغانستان  جنگ  پایان 
فراگیر که در آن حاکمیت  توافق  سیاسی  یک 
ملی، اتحاد و افغانستان مستقل را تضمین کند، 
افغانستان  حامی  کشورهای  است.  شده  تأکید 
هم چنان از همه بازیگران خواسته اند با »حسن 
نیت« در روند صلح شرکت کنند و تعهدات خود 
در قبال صلح را با اقدام قابل لمس برای مردم 

انجام دهند.

۸صبح، کابل: محمدحنیف اتمر، وزیر امور 
خارجه کشور که در جریان یک سفر رسمی 
با س. جی  شنکر  می کند،  بازدید  دهلی نو  از 

همتای هندی خود دیدار کرد.
در  هند  جانب  خارجه،  وزارت  اعالم  طبق 
و  صلح  روند  از  را  خود  حمایت  دیدار  این 
دست آوردهای دو دهه مردم افغانستان اعالم 

کرده است.
است  گفته  هم چنان  هند  خارجه  امور  وزیر 
که آماده شرکت در کنفرانس های منطقه ای 
جمله  از  افغانستان  توسعه  و  صلح  مورد  در 
در  آسیا  قلب   - استانبول  پروسه  نشست 

تاجیکستان و نشست صلح ترکیه است.
محور  که  است  کرده  اعالم  خارجه  وزارت 
گفت وگوی حنیف اتمر با همتای هندی اش 
در دیداری که شام روز دوشنبه، دوم حمل 
دوجانبه،  روابط  گسترش  است،  شده  انجام 

بین المللی  و  منطقه ای  اجماع  تقویت 
افغانستان،  صلح  مذاکرات  خصوص  در 
منطقه ای  اتصال  و  اقتصادی  همکاری های 

بوده است.
میلیارد  سه   حدود  از  دیدار  این  در  اتمر 
هند  توسعه ای  و  اقتصادی  کمک های  دالر 
گذشته  دهه  دو  طول  در  افغانستان  برای 

سپاس گزاری کرده است.
وزیر خارجه هند در این دیدار افزوده است که 
کشورش به حمایت خود از روند بازسازی و 
گسترش رفاه در افغانستان ادامه خواهد داد.

خطوط  توسعه  منطقه ای؛  اتصال  پروژه های 
جنوبی  آسیای  به  مرکزی  آسیای  از  ریل 
و  چابهار  بندر  توسعه  افغانستان،  طریق  از 
از  کشور  دو  میان  تجاری  داد و ستد  افزایش 
دیگر محورهای گفت وگوی اتمر با وزیرخارجه 

هند بوده است.

که  صوتی  فایل  یک  نشر  کابل:  ۸صبح، 
گفته شده است مربوط عبدالرووف کودک 
خردسال بلخی در بند اختطاف گران است، 

واکنش های گسترده را برانگیخته است.
راه اندازی  با  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
»#عبدالروف_را_خانه_بیاورید«  هشتگ 

برای رهایی او دادخواهی کرده اند.
در این فایل صوتی که ادعا می شود مربوط 
عبدالرووف است، صدای ناله و زاری کودک 
در  برخی  می شود.  شنیده  شکنجه  تحت 
ابراز  عبدالرووف  به  این صدا  تعلق  صحت 

تردید کرده اند.
گفته شده است که اختطاف گران این صدا 

را به پدر عبدالرووف فرستاده اند.
منابع رسمی تاکنون صحت تعلق این صدا 

را به عبدلرووف تأیید نکرده اند.
عقرب  ماه  در  ساله  نه  کودک  عبدالرووف 
از  می رفت،  مکتب  سوی  به  که  هنگامی 

سوی چهار مرد تفنگ دار ربوده شد.

بند  در  هنوزهم  او  ماه  چندین  از  پس 
رهایی  برای  می برد.  به سر  اختطاف چیان 
او چندین حرکت اعتراضی در مزارشریف، 
مرکز والیت بلخ شکل گرفته است و باری 
رییس جمهور نیز دو هفته برای رهایی او، 
به مسووالن محلی بلخ وقت داده بود. این 
مهلت به سر آمد، اما عبدالرووف هم چنان 

در بند است.
و  توییتر  در  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
فیس بوک با هشتگ گذاری »#عبدالروف_

از دولت خواسته اند که  را_خانه_بیاورید« 
عبدالرووف  رهایی  برای  جدی  صورت  به 

اقدام کند.
برای  که  انتقاد می کنند  دولت  از  کاربران 
رهایی عبدالرووف اقدام جدی نکرده است.

گفته  ملی  امنیت  عمومی  رییس  پیش تر 
رهایی  برای  عملیات  از ۲۰  بیش  که  بود 

عبدالرووف ناکام شده است.
که  بود  گفته  هم چنان  سراج  احمدضیا 
اختطاف   پیوند  در  داعش  گروه  عضو   ۵۵
و  جوزجان  بلخ،  والیت های  از  عبدالرووف 

فاریاب بازداشت شده اند.
نیز در ۲۸ ماه حوت  رییس جمهور غنی 
سال گذشته اعالم کرد که ۸۰ عضو گروه 
عبدالرووف  اختطاف  به  پیوند  در  داعش 
باری  به گفته غنی، هر  بازداشت شده اند. 
تالش ها  درباره  در  امنیتی  نیروهای  که 
برای بازداشت عبدالرووف معلومات داده اند، 

عملیات ناکام شده است.
در مورد سیاسی بودن اختطاف عبدالرووف 
اما  است،  شده  مطرح  دیدگاه هایی  نیز 
رییس عمومی امنیت ملی گفته است که 

این اختطاف سیاسی نیست.

۳۵کشوردریکاعالمیهمشترکخواهانتوقف
فوریکشتارهدفمنددرافغانستانومجازات

عامالنآنشدند

دادخوایه در شبکه های 
اجتمایع: 

#عبدالروف_را_خانه_بیاورید

هند: 
ازروندصلحودستآوردهایمردمافغانستانحمایتمیکنیم



حسیب بهش
برگزار می کند. به گفته آنان، این پیشنهاد در نشست 
استانبول ارایه خواهد شد. یک منبع دیگر گفته است 
که رییس جمهور غنی هیچ گاه حاضر نخواهد شد از 
قدرت کنار برود و تالش می کند که حکومت آینده از 
طریق »روند دیپلماتیک« شکل بگیرد. هرچند زمان 
دقیق برگزاری انتخابات در این طرح روشن نیست، اما 
منابع به رویترز گفته اند که این طرح پیش تر از سوی 
آقای غنی با زلمی خلیل زاد، فرستاده ویژه امریکا برای 

صلح افغانستان، در میان گذاشته شده است.
حکومت  طرح  با  که  بود  گفته  پیش تر  غنی  آقای 
انتخابات  است  حاضر  اما  نمی کند،  موافقت  موقت 
زودهنگام را برگزار کند. منابع در حالی از تالش ها 
برای آماده سازی این طرح سخن گفته اند که حوزه 
جمهوریت برای تعدیل طرح امریکا رای زنی می کند. 
براساس معلوماتی که ۸صبح به آن دست یافته است، 
انتقالی موافق اند  بیش تر سیاسیون با طرح حکومت 
آینده  نظام  روی  را  بحث ها  همه  حاضر  حال  در  و 

متمرکز ساخته اند. 
در همین حال، بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان 
ریاست  انتخابات  برگزاری  که  می گوید  »فیفا«  یا 
جمهوری از سوی حکومت با توجه به وضعیت کنونی 
نهاد  این  سرپرست  اصغری،  نعیم  نیست.  »ممکن« 
روز سه شنبه، سوم حمل، به روزنامه ۸صبح گفت که 
براساس قانون، باید آماده گی ها و اصالحات ۱۸۰ روز 
پیش از انتخابات تکمیل شود. به گفته او، برگزاری 
انتخابات به اصالحات ساختاری و قانونی نیازمند است 
رای دهنده گان  فهرست  دوباره،  نام  ثبت   بر  افزون  و 
آقای  اصالح شود.  بایومتریک  فهرست  و  ترتیب  نیز 
اصغری افزود که احتمال دارد هزینه انتخابات فراهم 
انتخابات مطرح  امنیت و شفافیت  اما مسایل  باشد، 

انتقاد کرد. او گفت که هرچند رییس جمهور براساس 
سلب  و  برکنار  را  وزیر  یک  که  دارد  قانون صالحیت 
صالحیت کند، اما وی تصریح کرد که این اقدام نباید 
گفته  به  بگیرد.  صورت  شخصی  سلیقه های  براساس 
برکنار  که  وزیرانی  نماینده گان،  مجلس  منشی  نایب 
بدون  و  شخصی  سلیقه های  براساس  اغلب  شده اند، 

کدام دلیل موجه سلب صالحیت شده اند. 
مالیه،  وزیران  جمهور  رییس  که  است  حالی  در  این 
صحت عامه و امور داخله را پس از گرفتن رأی تایید از 
مجلس نماینده گان، برکنار کرده است. شماری از این 
وزیران دلیل برکناری شان را سلیقه های شخصی رییس 
جمهور عنوان کردند. از جمله عبدالهادی ارغندیوال، 
وزیر سابق مالیه، بعد از برکناری اش در یک کنفرانس 
خبری گفت که علت برکناری او »خیانت و فساد« نه، 
بلکه دفاع از منافع ملی و منافع شهروندان مظلوم بوده 
است. او تصریح کرد که حلقات خاصی در ارگ ریاست 
بیفتد،  خطر  به  منافع شان  اگر  که  هستند  جمهوری 
دست به هرنوع توطیه ای می زنند. طبق گفته های او، 
توجه کند،  به حقیقت ها  این که  بدون  رییس جمهور 
براساس گزارش عده ای دست به چنین اقدامات می زند. 
به همین ترتیب احمدجواد عثمانی، وزیر سابق صحت 
موجودیت  دلیل  به  اعتماد  رأی  گرفتن  از   عامه، پس 
فساد در این وزارت، برکنار شد. او در تالش کرد خالف 

روی این طرح کار می کند که سپیدار در سهم خود 
به جمع آوری دیدگاه های سیاسیون برای تعدیل طرح 

امریکا تمرکز کرده است. 
خبرگزاری رویترز روز سه شنبه، سوم حمل، گزارش 
یک  پیشنهاد  برای  جمهوری  ریاست  ارگ  که  داد 
منابع  آماده گی می گیرد.  استانبول  در نشست  طرح 
پیشنهادی  به طرح  پاسخ  در  این طرح  گفته اند که 
ایاالت متحده امریکا ارایه خواهد شد. امریکا پیش تر 
طرح »دولت انتقالی صلح«  را با حکومت، سیاسیون و 
طالبان شریک کرده بود تا در مورد تعدیل آن رای زنی 
شود. اکنون منابع تصریح کرده اند که آقای غنی در 
این طرح خود بحث برگزاری انتخابات زودهنگام را 
نیز گنجانیده شده است. بدین ترتیب رییس جمهور 
پیشنهاد می کند که در جریان شش ماه آینده برای 

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آماده است. 
هرچند ارگ ریاست جمهوری در این مورد به گونه 
رسمی چیزی نمی گوید، اما دست کم دو مقام ارشد 
در حکومت این موضوع را با رویترز تایید کرده اند. این 
منابع در حکومت گفته اند که در صورت توافق طالبان 
را  زودهنگام  انتخابات  غنی  آقای  آتش بس،  روی 

که  وجودی   با  افزود  او  است.  غیرقانونی  زمانی  میعاد 
این معضل خاتمه  به  بارها وعده سپرده که  حکومت 
می دهد، اما نه تنها این وعده اش عملی نشده، بلکه هر 
روز به تعداد سرپرست وزیران افزوده شده است. او ادامه 
کار این سرپرست وزیران را یک »معضل کالن« توصیف 
قانون  براساس  سرپرست وزیران  او  باور  به  زیرا  کرد؛ 
از این رو تالش  به پارلمان و مردم پاسخگو نیستند، 
می کنند که کارها را مطابق میل شان به پیش ببرند. به 
گفته او، در حال حاضر در شماری از وزارت خانه هایی که 
توسط سرپرست وزیران اداره می شوند، بعضی چالش ها 
به وجود آمده است. طبق گفته های او، برخی از این 
تا کارمندان وزارت  را  سرپرست وزیران تالش کرده اند 
بر خالف قانون اصالحات اداری و خدمات ملکی برکنار 

و به جای شان افراد نزدیک به خود را مقرر کنند. 
امر معرفی  از تعلل حکومت در  به همین ترتیب وی 
نامزدوزیران جدید انتقاد کرد و گفت: »بارها از حکومت 
خواستیم و تقاضا کردیم که مسأله کار سرپرست وزیران 
را یک طرفه کند، زیرا ادامه کار آنان غیرقانونی است. 
حکومت اما بارها وعده میان خالی داده و اقدام نکرده 
است.« او تصریح کرد که مجلس نماینده گان این مسأله 
را جدی پی گیری می کند تا به عرف سرپرستی خاتمه 

داده شود. 
از سوی دیگر آقای خردمند از برکناری برخی از وزیران 

غنی،  محمداشرف  که  گفته اند  حکومت  در  منابع 
رییس جمهور کشور، پس از مخالفت با طرح »دولت 
طرح  به  زودی  است  قرار  امریکا،   صلح«  انتقالی 
پیشنهادی خود را به امریکا بسپارد. در این طرح که 
از آن در نشست استانبول رونمایی خواهد شد، رییس 
جمهور غنی بحث برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست 
صورت  در  است  قرار  و  گنجانیده  نیز  را  جمهوری 
تا شش  انتخابات  این  آتش بس،  روی  طالبان  توافق 
ماه آینده برگزار شود. هرچند جزییات این طرح هنوز 
روشن نیست، اما آگاهان سیاسی و نهادهای ناظر بر 
را »ناممکن«  انتخابات عملی شدن چنین پیشنهاد 
نه   فیفا، حکومت در حال حاضر  باور  به  می خوانند. 
تنها از نگاه فنی و زمان، بلکه حتا از نگاه اعتباری نیز 
توانایی برگزاری یک چنین انتخابات را ندارد. این نهاد 
می گوید که افزون بر ترتیب فهرست رای دهنده گان، 
فنی  اصالحات  اعمال  و  بایومتریک  سیستم  اصالح 
ـ قانونی، حکومت باید زمینه ثبت نام شمار زیادی 
نیز  نیز فراهم کند. آگاهان سیاسی  را  از شهروندان 
معتقدند که با توجه به برنامه ریزی های طالبان، این 
گروه با طرح حکومت موافقت نمی کند. ارگ در حالی 

بیش از سه ماه از تایید شماری 
سوی  از  نامزدوزیران  از 
مجلس، می گذرد. با این حال 
نامزدوزیران  هنوز  اما حکومت 
است.  نکرده  معرفی  را  جدید 
اعضای مجلس  واکنش  امر  این 
داشته  دنبال  به  را  نماینده گان 
رغم  به   که  می گویند  اعضای مجلس  از  برخی  است. 
سرپرستی،  فرهنگ  به  دادن  پایان  بر  پی هم  تأکید 
است.  نکرده  توجه  آنان  خواست های  به  حکومت 
متهم  »قانون  شکنی«  به  را  حکومت  نماینده گان  این 
می کنند و ادامه این کار را بخشی از تالش ارگ برای 
ادامه  آنان  می دانند.  مجلس  به  پاسخ گویی  از  گریز 
که  معتقدند  و  نمی بینند  کشور  سود  به  را  روند  این 
با ادامه کار سرپرست وزیران، به روند کاری در ادارات 
آسیب می رسد. در همین حال حکومت می گوید که به 
تعهداتش »پابند« است و به عرف سرپرستی در ادارات 
تصریح  حکومتی  مسووالن  می دهد.  خاتمه  دولتی 
می کنند که تاکنون مجلس نماینده گان در تعطیالت 
زمستانی و تعیین هیأت اداری مصروف بود و با آغاز 
کار این مجلس، افراد جدید برای گرفتن رای اعتماد 

معرفی می شوند. 
افتتاح سال سوم کاری دوره هفدهم شورای ملی،  با 
رییس جمهور وعده سپرده بود که به  زودترین فرصت 
می دهد  خاتمه  دولتی  ادارات  در  سرپرستی  روند  به 
رأی  گرفتن  برای  را  توانا  و  متعهد  شایسته،  افراد  و 
اکنون  اعتماد به مجلس نماینده گان معرفی می کند. 
نه تنها این وعده حکومت عملی نشده، بلکه به شمار 
حاضر  حال  در  است.  شده  افزوده  سرپرست وزیران 
اطالعات  مالیه،  ملی،  دفاع  داخله،   امور  وزارت های 
و فرهنگ، معارف، امور زنان و انکشاف دهات توسط 
در  نیز  مرکزی  بانک  می شوند.  اداره  سرپرست وزیران 
این  می شود.  رهبری  سرپرست  سوی  از  حاضر  حال 
امر اما از سوی اعضای مجلس نماینده گان با انتقادات 
همراه شده است. شماری از اعضای مجلس نماینده گان 
حکومت را به »تعهد شکنی« و »قانون گریزی« متهم 
به  زودترین  که  می خواهند  حکومت  از  و  می کنند 

فرصت افراد جدید را به این مجلس معرفی کند. 
نماینده گان،  منشی مجلس  نایب  حجت اهلل خردمند، 
او روز  ادامه کار سرپرست وزیران را غیرقانونی خواند. 
که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  حمل،  سوم  سه شنبه، 
براساس قانون یک سرپرست وزیر تنها سه ماه می تواند 
در یک وزارت خانه فعالیت کند و ادامه کار بیش از این 
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است. به باور سرپرست فیفا، دو انتخابات اخیر در دوره 
رییس جمهور غنی با »تقلب« همراه بود که اعتمادها 

به این روند را آسیب زده است. 
محمدنعیم، سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در 
قطر، نیز می گوید که با توجه به این تحلیل ها، نیازی 
نیست در مورد این طرح صحبت شود. تحلیل گران 
به  توجه  با  که  می کنند  تصریح  کشور  در  سیاسی 
انتخابات  برگزاری  با طرح  این گروه  اهداف طالبان، 
آغا، تحلیل گر  زودهنگام موافقت نمی کند. سیداکبر 
سیاسی و عضو پیشین گروه طالبان، روز سه شنبه، 
سوم حمل، به روزنامه ۸صبح گفت که این گروه با 
آتش بس مورد نظر حکومت موافق نیست؛ زیرا طالبان 
»حکومت  برقراری  از  پس  درگیری های  قطع  تنها 
اسالمی« را توقع دارند. به باور او، مشخص است که 
احتمال  به  توجه  با  تیم حاکم  انتخابات،  در صورت 
را  این موارد  تقلب، چانس بیش تری دارد و طالبان 
او افزود که حتا اگر طالبان با طرح  درک می کنند. 
دهند،  نشان  موافقت  زودهنگام  انتخابات  برگزاری 
حاضر نخواهند شد که این انتخابات زیر چتر حکومت 
کنونی برگزار شود. بدین ترتیب همه بحث ها دوباره 

به حکومت موقت باز می گردد. 
براساس زمان بندی ها، قرار است نشست استانبول در 
جریان ماه اپریل برگزار شود. مسوولیت رهبری این 
نشست را سازمان ملل متحد به دوش دارد. قرار است 
دولت و طالبان پس از توافق روی تعدیل طرح امریکا، 
طرح های تعدیلی شان را در این نشست به این کشور 

بسپارند.

حکم رییس جمهور در وزارت صحت عامه بماند، اما 
وزارت  این  از  را  وی  زور،  به  توصل  با  رییس جمهور 
بیرون کرد. از سوی دیگر برخی  گمان ها وجود دارد که 
مسعود اندرابی، وزیر پیشین امور داخله، نیز براساس 
سلیقه های شخصی و تمرد از امر رییس جمهور برکنار 

شده است. 
مجلس  دیگر  عضو  سالنگی،  عبدالظاهر  همین طور 
نماینده گان، نیز گفت که یک سرپرست وزیر تنها به مدت 
دو ماه می تواند به عنوان سرپرست در یک وزارت خانه 
کار کند و پس از این میعاد زمانی، رییس جمهور مکلف 
است فرد جدید را به  جایش معرفی کند. او در صحبت 
با روزنامه ۸صبح به برخی از وزارت خانه ها اشاره کرد 
و گفت که این وزارت خانه ها بیش از دو ماه است که 
توسط سرپرست وزیران اداره می شوند. او ادامه کار این 
سرپرست وزیران را غیرقانونی خواند، زیرا به استدالل او، 
در موجودیت سرپرست وزیران، وزارت خانه ها پاسخگو 
نیستند و کارهای اداری به صورت شاید و باید پیش  
نمی رود. آقای سالنگی تاکید کرد که مجلس پس از 
و  بود  اداری مصروف  اعضای هیأت  تعیین  به  افتتاح، 
پس از این مسأله سرپرست وزیران را جدی می گیرد تا 
به این روند نقطه پایان گذاشته شود. او ابراز امیدواری 
به  و  باشد  امر جدی  این  به  نسبت  کرد که حکومت 
زودترین فرصت نامزدوزیران جدید را برای گرفتن رأی 

اعتماد به مجلس نماینده گان معرفی کند. 
پایان  بر  مبنی  تعهداتش  بر  حال حکومت  همین  در 
دواخان  دارد.  تأکید  سرپرستی  فرهنگ  به  دادن 
به روزنامه  مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور، 
به  نماینده گان  مجلس  که  آن جایی   از  گفت،  ۸صبح 
رخصتی زمستانی رفته بود و پس از افتتاح نیز مصروف 
تأخیر  با  روند  این  بود،  اداری  هیأت  اعضای  گزینش 
تا  دارد  تعهد  او گفت که حکومت  است.  مواجه شده 
به فرهنگ سرپرستی نقطه پایان بگذارد، از این رو وی 
یادآور شد که حکومت به زودترین فرصت افراد جدید، 
متعهد و متخصص را برای وزارت خانه هایی که توسط 
اما  او  می کند.  معرفی  می شود،  اداره  سرپرست وزیران 

زمان دقیق معرفی نامزدوزیران را مشخص نکرد. 
حکومت  در  سرپرستی  فرهنگ  که  است  ذکر  شایان 
کنونی کار تازه ای نیست. پیش از این در زمان حکومت 
وحدت ملی، اکثر وزارت خانه ها توسط سرپرست وزیران 

اداره  شد.

طرحغنیبرایگریزازحکومتموقت؛

برگزاریانتخاباتزودهنگامممکننیست

حکومت به قانون تمکین نمی کند
انتقادها از ادامه کار رسپرست وزیران؛

عبداالحمد حسینی 



عباس فراسو، پژوهشگر مسایل افغانستان در دانشگاه دیکین در استرالیا

سقوط چرخ بال نیروهای ارتش ملی در بهسود، یک حادثه 
غم انگیز است. نیروهای امنیتی افغانستان پاسداران خاک 
شود  ریخته  بی جهت  نباید خون شان  و  استند  ما  وطن 
اما  شود.  استفاده  سیاسی  اهداف  برای  آن ها  از  نباید  و 
این  با  حکومت  سیاسی  برخوردهای  آن،  از  غم انگیزتر 
مسأله است. در این یادداشت، به این بُعد مسأله می پردازم.

یک فروند چرخ بال ارتش در تاریخ ۲۷ حوت در ولسوالی 
آن  در  دفاع  وزارت  کرد.  سقوط  وردک  میدان   بهسود 
زمان اعالم کرده بود که در نتیجه سقوط این چرخ بال 
نُه نفر به  شمول چهار عمله پرواز و پنج نیروی امنیتی 
کشته شده اند. سه روز پس از آن، وزارت دفاع اعالم کرد 
شده  داده  قرار  هدف  علی پور  افراد  توسط  چرخ بال  که 
است. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع در توییتر 
خود نوشت که »به هر قیمت انتقام« می گیرند. به دنبال 
آن،  سمیع سادات، فرمانده قول  اردوی ۲۱۵ میوند در 
فیس بوکش نوشت که نیروهای امنیتی، هواداران علی پور 
کابل  بهسود،  پوسته ها، حوزات، شاهراه ها، دهات،  در  را 
و شهرها، »مثل سگ های دیوانه« با افتخار شکار کنند. 
همین طور، ارگ ریاست جمهوری در بیانیه رسمی خود 

نوشت که حکومت »انتقام« می گیرد.
یک  ادبیات  ادبیات،  این  آیا  که  است  این  سوال  حاال 
حکومت مسوول است؟ آیا یک حکومت مسوول »انتقام« 
امنیت  برای مردم  را اجرا می کند و  یا عدالت  می گیرد، 
می آورد؟ واضح است که انتقام  گرفتن یک پدیده بدوی 
غریزه خشونت ورزی  بیانگر  چیزی  هر  از  قبل  که  است 
است. انتقام به عملی گفته می شود که قربانی می خواهد 
متجاوز را در حال رنجی ببیند که خود اعمال کننده آن 
نظر هنجارهای  از  اما  باشد.  متجاوز  علیه  بر  و درد  رنج 
سقوط  یک  بیان گر  انتقام گیری  اجتماعی،  و  فرهنگی 
انتقام  از  برداشت ها  این  است.  اخالقی و وحشت روحی 
در سطح افراد بیش تر مصداق دارد؛ اما در سطح نهادهای 
ملی مثل دولت، چیزی به نام انتقام در مناسبات داخلی، 
اصل وجودی دولت را از اساس زیر سوال می برد. چون 
و  کنند  اجرا  را  عدالت  که  اند  این  برای  دولت ها  اساساً 
جامعه را از انتقام گیری نجات بدهند. هرگاه دولت خود 

وارد انتقام گیری شود، دیگر مشروعیتی ندارد.
اجرا  را در داخل  انتقام گیری  حکومت هایی که سیاست 
می کنند، در واقع، سکان داران خشونت و بی مسوولیتی اند. 
در دولت هایی که مسوولیت وجود ندارد، افراد و مقامات 
مثابه  به  را  بدوی  برخوردهای  و  نفرت  ادبیات  رسمی، 
ادبیات  می کنند.  استفاده  خشونت ورزی  ارزش های 
جنایت  مصداق  که  تنها  نه   ،۲۱۵ اردوی  قول  فرمانده 
جنگی و نقض حقوق بشر است؛ بلکه در ذات خود بدوی، 
ماجراجویانه، خشونت طلب و غیرمسووالنه است. از سوی 
دیگر، ادبیات مقامات رسمی و رهبران سیاسی، بر جامعه 
تأثیر می گذارد. همین حاال، تنش های قومی در شبکه های 

ایران  و  افغانستان  مرز  در  مشترک  تاالب  های  هامون ها، 
است. تاالب هایی که در سال های پر آبی، زیست گاه انواع 
ماهی ها  و  خزنده ها  پستاندارها،  پرنده ها،  مختلف  بسیار 
فردی  به  منحصر  اکولوژیکی  و  زیستی  تنوع  از  و  بوده 
برخوردار است؛ ولی در حال حاضر در کم آبی شدید و 
به  کم تر  متأسفانه  دارد.  قرار  بحرانی  کاماًل  وضعیت  در 
وضعیت تاالب های هامون در داخل کشور پرداخته شده 
 ،)Water Diplomacy( و در نبود دیپلماسی فعال آبی
مالمتی ها به صورت غیرمنصفانه و به دور از واقعیت، به 

جانب افغانستان نسبت داده شده است.
که  می کند  مطرح  را  هامون ها سواالتی  بحرانی  وضعیت 
چرا هامون ها در حال خشک شدن است؟ آیا تغییر اقلیم، 
خشک سالی و کاهش بارش برف و باران تنها دالیل خشک  
شدن هامون ها است یا دالیل دیگری از جمله دخالت های 
انسانی هم در آن نقش دارد؟ در این نوشته تالش می شود 
در ابتدا وضعیت هامون ها بررسی شود و دالیل ریشه ای 

وضعیت بحرانی هامون ها مورد کنکاش قرار گیرد.
تاالب های هامون  متشکل از سه  بخش عمده به نام های 
هامون پوزک، هامون صابری و هامون هلمند است. هامون 
پوزک در داخل افغانستان و هامون هلمند در داخل خاک 
ایران و هامون  صابری در خاک مشترک هر دو کشور قرار 
دارد. این سه بخش در زمان های پرآبی با هم وصل بوده 
 - افغانستان  مشترک  شیرین  آب  دریاچه  وسیع ترین  و 
ایران که هفتمین تاالب بین المللی جهان است را تشکیل 
می داده است. هم چنان گود زره که در داخل افغانستان 
موقعیت دارد، نیز بخشی از همین چرخه آب است و در 
شیله  رود  از طریق  هامون ها  از  اضافی  آب  پرآبی،  زمان 
را تشکیل  بسیار وسیعی  تاالب  و  وارد گود زره می شده 

می داده است.
خاشرود،  دریاهای  و  اصلی(  )شریان  هلمند  دریای  
شوررود،  دریاهای  هم چنان  و  افغانستان  ادرسکن  فراه، 
حسین آباد و نهبندان از خاک ایران به تاالب های هامون 
می ریزد. از آن جایی که رودهای تغذیه کننده تاالب های 
هامون فصلی است، کم و زیاد شدن آب هامون ها و حتا 

بی ربطی به نظر نیاید.
هدف دوم اشرف غنی، فریب امریکا و جامعه بین المللی 
با یک  امریکا بگوید که  به  است. اشرف غنی می خواهد 
نیروی نیابتی ایران در افغانستان می جنگد، تا امریکا قانع 
شود که او هنوز یک مهره مفید است. اما این هدف نیز 
سود الزم را نخواهد داشت. اول این که علی پور فردی با 
سطح سواد ابتدایی و در حد یک سرجنگ محلی است و 
ربط چندان نمی تواند با نیروهای نیابتی ایران داشته باشد. 
کمااین که آن رقابتی را که ایران در سوریه، لبنان و یمن 
دارد، در افغانستان ندارد. دوم این که، امریکا و ایران در 
سوریه و عراق و یمن بیش از ده سال است که درگیری 
دارند و در سال های اخیر روابط شان متکی بر توازن قوا 
است و اوضاع در حال فروکش است. بنابراین، وضعیت به 
افغانستان عالقه  یک جنگ  ایران در  گونه ای نیست که 
نیابتی پرهزینه ای مثل سوریه را داشته باشد. مگر این که 

اوضاع طوری دیگری رقم بخورد.
ذهنیت  برای  واقع  در  هم  فاطمیون  تبلیغات  بنابراین، 
یک  پشتون  جامعه  داخل  در  تا  است  پشتون ها  داخلی 
اشرف  واقع،  در  کند.  تحریک  را  انزجار  و  نفرت  حس 
وارد  را  است که وحشت روحی خودش  در تالش  غنی 
روان شناسی پشتون ها کند و آن ها را در تقابل با هزاره ها 
باور بسیاری ها  به  بدهد.  قرار  اقوام،  با سایر  نهایت  و در 
اشرف غنی خود یک چهره عصبی و قوم گرا است. اما در 
این میان، تاوان همه این ها را مردم افغانستان می پردازند. 
در این میان، رهبران سیاسی و اجتماعی هزاره ها بیش تر 
از هر زمانی باید هوشیار باشند که در دام وحشت روحی 
اشرف غنی و حیله های ویرانگر او نیفتند. به هر قیمتی 
افغانستان به سوی یک  باید جلوگیری شود و  از جنگ 
تقابل قومی حرکت نکند. البته در شرایطی که حکومت 
خود سازمان یافته تالش دارد تا افغانستان را به سوی یک 
جنگ قومی به پیش ببرد، جلوگیری از آن دشوار است. 
اما امیدوارم که نیروهای سیاسی افغانستان اجازه ندهند 
که کشور به آن مسیر حرکت کند. اگر تالش های جدی 
صورت نگیرد، تاوان سیاست های نادرست اشرف غنی و 
کم  مایه بودن اطرافیان او را مردم افغانستان می پردازند. 
انتقام سخن  از  به جای عدالت  آن  حکومتی که رییس 
»سگ های  را  کشور  یک  شهروندان  مامورانش  و  بگوید 
صادر  صحرایی  محکمه  و  قتل  حکم  و  بگویند  دیوانه« 
کنند، یک حکومت بدوی بیش نیست. در چنین شرایطی، 
همه مسوولیت دارند که با عقالنیت بیش تر عمل نمایند و 

از خشونت بیش تر جلوگیری کنند.

خشک  دالیل  از  یکی  را  افغانستان  در  بندسازی  بارها 
شدن هامون ها شمرده اند؛ اما واقعیت این است که تنها 
بندی که افغانستان در مسیر رودخانه هلمند ساخته، بند 
کجکی است که بهره برداری از آن به سال ۱۹۵۳، یعنی 
۲۰ سال قبل از امضای معاهده هلمند )۱۹۷۳( می رسد. 
تیم های  تمام  هلمند  معاهده  تنظیم  زمان  در  بنابراین، 
را دیده و در محاسبات خود  بند  این  اثرات  کارشناسی، 
گنجانیده اند و براساس آن معاهده تنظیم شده است. از 
افغانستان  هلمند،  معاهده  بند سه  براساس  دیگر،  طرف 
با در نظر گرفتن حقآبه ایران مندرج در توافق نامه، حق 
استفاده از مازاد آب را به گونه دلخواه دارد. بنابراین، اگر در 
آینده افغانستان بندی هم بر روی هلمند بسازد، هیچ گونه 
تعارضی با معاهده هلمند ندارد. الزم به یادآوری است که 
بند کجکی هم اکنون به خاطر تجمع رسوبات در مخزنش، 
ظرفیت ذخیره آب  را به شدت از دست داده است. فعاًل 
تنها بندی که در حوضه دریایی هلمند تحت کار است، 
به  بند هم  این  کار  آغاز  تاریخ  بند کمال خان است که 
سال ۱۳۴۵ خورشیدی )۱۹6۷ میالدی( می رسد. ظرفیت 
به  که  است  مکعب  متر  میلیون  بند ۵۲  این  حداکثری 
صورت مقایسه ای، ظرفیت آن در حدود سه درصد )%۳( 
مکعب(  متر  میلیارد   ۱.۵( ایران  نیمه های  چاه  ظرفیت 

است.
در پایان این که، کشور افغانستان به خاطر سال ها جنگ و 
ناامنی نتوانسته است، زیربناهای کافی مدیریت و کنترل 
به  آب   و  بدهد  انکشاف  هلمند  دریایی  در حوضه  را  آب 
مراتب زیادتر از حقآبه ایران وارد آن کشور می شود. ایران به 
جای این که اجازه دهد آب دریای هلمند در مسیر طبیعی 
خود وارد هامون ها شود، این آب ها را در مسیر دریاچه های 
مصنوعی یا چاه نیمه ها منحرف کرده و باعث تشدید بی آبی 
هامون ها شده است. هم چنان ایران با استفاده از پمپ های 
آب زیاد که در مسیر دریای هلمند مرزی نصب کرده است، 
آب زیادی را برخالف معاهده، بدون هیچ اندازه گیری جهت 
توسعه زمین های زراعتی بسیار زیاد برداشت می کند که در 
پیشنهاد  بنابراین،  با معاهده هلمند است.  تعارض آشکار 
انحراف  به  نسبت  کشور  دیپلماسی  دستگاه  که  می شود 
مسیر آب هلمند از مسیر طبیعی خود به طرف چاه نیمه ها 
و برداشت غیرقانونی آب توسط پمپ های آب و انتقال آب 
هامون ها توسط ایران، تالش کند تا اکوسیستم منطقه به 

شمول گود زره دوباره احیا شود.

اجتماعی اوج گرفته است.
اما ماجرای بهسود زمانی اوج گرفت که در ۱۰ دلو ۱۳۹۹، 
واحدی از نیروهای امنیتی تحت فرماندهی اهلل داد فدایی، 
فرمانده پیشین پولیس والیت میدان وردک، بر گروهی 
از غیرنظامیان و معترضان در ولسوالی حصه اول بهسود 
آتش گشود و در آن تعداد زیادی از افراد ملکی کشته و 
که  کرد  اعالم  زمان  آن  در  داخله  وزارت  زخمی شدند. 
نیروهای امنیتی افراد مسلح علی پور را کشته اند. اما هیأت 
حقیقت یاب شورای امنیت ملی و هیأت اعزامی کمیسیون 
مستقل حقوق بشر، اعالم کردند که ۴۲ فردی که بر اثر 
فدایی  اهلل  داد  فرماندهی  تحت  امنیتی  نیروهای  شلیک 
کشته و مجروح شدند، همه گی افراد ملکی و غیرنظامی 
بوده اند. مطابق تحقیقات کمیسیون حقوق بشر، در این 
حادثه افراد ملکی مورد توهین، تحقیر، شکنجه و حبس 
قرار گرفته بوده اند که مصداق بارز نقض حقوق بشر است. 
به  فدایی  اهلل داد  پرونده  بایستی  که  توقع  برخالف  اما 
دادستاتی می رفت، اشرف غنی وی را به   عنوان فرمانده 
این  بسیاری،  ذهن  در  کرد.  مقرر  لغمان  والیت  پولیس 
پاداشی است که غنی به خاطر کشتن غیرنظامیان به او 

داده است.
اما پس از آن ، حکومت دوباره نیروهای امنیتی را که باید 
برای دفاع از امنیت ملی استفاده شوند، به بهسود اعزام 
کرد تا علی پور را دست گیر کنند یا حتا بکشند. با سقوط 
چرخ بال متذکره، اوضاع متشنج تر شد. حکومت ویدیوی 
را نیز از سقوط چرخ بال به نشر رسانده است که اعتبار آن 
می تواند زیر سوال باشد. از سوی دیگر، ادعای علی پور که 
گویا چرخ بال را سقوط داده است، نیز می تواند زیر سوال 
باشد؛ چون علی پور شاید بخواهد به هواداران خود بگوید 
که انتقام کشتار بهسود توسط اهلل داد فدایی را گرفته است. 
ولی اصل ماجرا نه تنها که زیر تنش های خشونت طلبانه 
پنهان مانده است؛ بلکه از آن برای تنش  آلود کردن بیش تر 

اوضاع استفاده می شود.
ما می دانیم که علی پور زاده منازعه کوچی و مردم محل 
در بهسود است که از سال ۲۰۰۳ شروع شد و در سال 
۲۰۱۰ به اوج خود رسید. حکومت کرزی از حل منازعه 
سرپیچی کرد و آن را عماًل به سطح تقابل قومی باال برد. 
سپس، اختطاف و آزار و اذیت مردم بهسود در دره جلریز، 
علی پور  تعدادی مثل  است که سبب شد  دلیل دیگری 
سالح بر دوش بگیرند. قضیه اهلل داد فدایی این ماجرا را 
برگردیم،  انتقام  بحث  به  اگر  است. حاال،  خشن تر کرده 
متجاوز چه کسی است که باید از آن انتقام گرفته شود؟ 

گاهاً خشک شدن آن ها طبیعی است. اما مسأله ای که در 
این سال ها گریبان هامون ها را گرفته، خشک شدن پی هم 
گیرد.  قرار  بررسی  مورد  آن  دالیل  باید  که  است  آن ها 
انسانی  دخالت های  و  طبیعی  پدیده های  کلی،  طور  به 
را می توان به عنوان دالیل اصلی خشک شدن هامون ها 

برشمرد که در ذیل بیش تر به آن ها پرداخته می شود:
تغییرات اقلیم و خشک سالی: منطقه ای که هامون ها در آن 
قرار دارد، دارای شدیدترین تنش های آبی است. براساس 
مطالعات برنامه ارزیابی آب های فرامرزی )TWAP( که از 
سوی اداره جهانی محیط زیست )GEF( انجام شده است، 
حوضه هلمند از نظر دست رسی به آب شرب، کشاورزی 
و محیط زیستی تحت تنش آبی شدید قرار دارد. تغییر 
حرارت،  درجه  افزایش  بارنده گی،  میزان  کاهش  اقلیم، 
باعث  بارنده گی  رژیم  تغییر  و  پی در پی  خشک سالی های 
کاهش منابع آب در این منطقه شده است. مطمئنا دالیل 
متذکره به عنوان پدیده های طبیعی، تأثیرات منفی زیادی 
روی هامون ها داشته است؛ ولی در کنار این دالیل موارد 
عمده دیگری نیز وجود دارد که در ادامه به آن ها پرداخته 

می شود.
)چاه  مصنوعی  دریاچه های  به  هامون ها  آب  انحراف 
شاخه  دو  به  مرزی  منطقه  در  هلمند  رودخانه  نیمه ها(: 
سیستان و پریان تقسیم می شود که شاخه سیستان به 
پریان در مسیر خط مرزی جریان  و شاخه  ایران  داخل 
و  موقعیت  این  از  سوءاستفاده  با  همسایه  کشور  دارد. 
ساختن  و  رودخانه  طبیعی  مورفولوژی  در  دست کاری 
سیستم انحراف بر دهانه رودخانه سیستان و ساخت چهار 
مجموعی  ظرفیت  با  مصنوعی(  )دریاچه های  نیمه  چاه  
۱.۵ میلیارد متر مکعب )بسیار بیش تر از حقآبه خود در 
سال های آبی نرمال طبق معاهده هلمند( در داخل خاک 
منحرف  نیمه ها  چاه   این   به  را  آب  اعظم  قسمت  خود، 
اصلی  از دالیل  یکی  واقع می توان گفت که  در  می کند. 
خشک شدن تاالب های طبیعی هامون، احداث این چاه 
نیمه ها و انحراف آبی است که باید به صورت طبیعی به 
هامون ها برسد. در واقع می توان گفت که با احداث چاه 
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ظاهراً حکومت به بهسود حمله کرده و یک بار مردم ملکی 
را به رگ بار بسته و آن ها را شکنجه و توهین و تحقیر 
کرده و بار دیگر برای کشتن علی پور نیرو اعزام کرده است. 
در اثر انتقام گیری حکومت، در روزهای گذشته تعدادی از 

افراد ملکی، به شمول یک خانم نیز کشته شده اند.
اما سوال این است که آیا این همه بر طبل جنگ کوبیدن 
به خاطر علی پور واقعاً موجه است؟ هرگز. علی پور اصاًل 
علیه  بر  اساساً  فعالیتش  و  است  محلی  سرجنگ  یک 
حکومت نیست. این به آن معنا نیست که من از علی پور 
دفاع کنم؛ اما وزن مسأله را در چارچوب تهدید امنیت 
این طبل می کوبند  بر  ارزیابی می کنم. عده ای هم  ملی 
که علی پور با فاطمیون رابطه دارد تا جنگ را مشروعیت 
ببخشند. در جغرافیایی محاصره شده ی مناطق مرکزی، تا 
حدی بعید به نظر می رسد که علی پور یک تهدید امنیتی 
باشد و ارتباط معناداری با فاطمیون و امثال آن ها داشته 
باشد. در شرایطی که حکومت در شهرها محاصره است 
هزاران  اعزام  است،  خطر  در  حکومت  و  نظام  کلیت  و 
سرباز ملی به بهسود چه اهمیت استراتژیک برای کشور 
می تواند داشته باشد؟ کشتن علی پور خود به نفاق بیش تر 
و تحریک جمعی برای انتقام گیری بیش تر می انجامد. اگر 
زیر فشارهای حکومت ممکن  علی پور کشته هم نشود، 
برای بسیاری  این  به عنصر ضد حکومت تبدیل شود و 
این،  بر  عالوه  می کند.  فراهم  فرصت  دیگر،  بازیگران  از 
نیز در راه است. قتل  احتمال یک فاجعه حقوق بشری 
و کشتار غیرنظامیان می تواند افغانستان را به سوی یک 

جنگ ناخواسته و بی معنا سوق بدهد.
اصاًل همان گونه که ذکر شد، اشرف غنی در یک وحشت 
طالبان  است،  متزلزل  حکومتش  می برد.  سر  به  روحی 
و  سیاسی  مختلف  جناح های  با  سیاسی  مذاکرات  وارد 
بین المللی شده اند. کشورهای منطقه، به جز هند، اشرف 
غنی را نمی خواهند. در داخل نیز نیروهای سیاسی اشرف 
غنی را به عنوان نماینده قوم پشتون در معادالت قبول 
امریکا  نامه تحقیرآمیز وزیر دفاع  از سوی دیگر،  ندارند. 
نیز به اشرف غنی خاطرنشان کرده بود که بار و بقچه اش 
را جمع کند و برود. در چنین شرایطی، جنگ با علی پور 
اما ویرانگر را  برای اشرف غنی دو هدف بسیار کوچک؛ 
بر  پشتون ها  قومی  تحریک  اول،  هدف  می کند.  دنبال 
علیه هزاره ها است تا خود را در ذهنیت افراطیان قومی 
پشتون، قهرمان جنگ با هزاره ها به تصویر بکشد. در واقع، 
ارایه  خود  از  عمر  مال  و  عبدالرحمان  تصویر  می خواهد 
کند. این گونه تالش می کند تا در ذهنیت پشتون ها، آدم 

به داخل  نقطه مرزی  از  را  ایران عماًل هامون ها  نیمه ها، 
از  بخواهد  که  هرگونه  و  است  کرده  منتقل  خود  خاک 
آن ها استفاده می تواند و از خشک شدن هامون ها استفاده 
مراجع  و  افغانستان  دادن  قرار  فشار  تحت  ابزاری جهت 
بین المللی محیط زیستی می کند. در حالی که مطالعات 
هامون ها  هرگاه  که  می دهد  نشان  ماهواره ای  تصاویر  و 
خشک شده ، چاه نیمه ها مملو از آب بوده است؛ چرا که 
این یک  و  داده شده  آن ها جای  در  هامون ها  آب  سهم 
دست کاری بزرگ در اکوسیستم منطقه است. ایران از آب 
چاه نیمه ها برای آبیاری ده ها هزار هکتار زمین کشاورزی 
تا  می توانست  که  آبی  می کند.  استفاده  جدیداالنکشاف 

حدی زنده گی را به هامون ها برگرداند.
شد،  گفته  ابتدا  در  که  همان طوری  ایران:  در  بندسازی 
چندین رودخانه که مهم ترین آن ها در افغانستان قرار دارد، 
تامین کننده آب هامون ها است. اما چند رودخانه سیالبی 
از جمله شوررود، رود حسین آباد، بندان و... از ایران نیز 
قابل  رودخانه ها  این  هامون ها می ریزد. هرچند حجم  به 
مقایسه با رودخانه هایی که از طرف افغانستان به هامون ها 
می ریزد، نیست؛ ولی نکته ای که در این جا وجود دارد، این 
است که جانب ایران از یک طرف از خشک شدن هامون ها 
ابراز نگرانی می نماید و از طرف دیگر به گزارش شرکت 
ایران، هم اکنون پنج بند و طرح های  مدیریت منابع آب 
هامون ها  به  منتهی  رودخانه های  روی  بر  پخش سیالب 
ساخته است و مانع رسیدن همین مقدار آب اندک هم از 
خاک خود به هامون ها شده است. همان طور که گفته شد، 
اما مهم  نیست؛  مقدار چشم گیری  رودخانه ها  این  حجم 
نفس عمل است که نشان دهنده یک سان بودن گفته ها 

و اعمال نیست.
که  همان طور  هامون:  آب  بین حوضه ای  انتقال  و  پمپاژ 
اشاره شد، حوضه هلمند تحت تنش آبی شدید قرار دارد 
و در این حالت، ایران با احداث خط انتقال آب به ظرفیت 
۹۰۰ لیتر در ثانیه به زاهدان باعث فشار بیش تری بر این 
در حوضه  اصاًل  زاهدان  که  حالی  در  است.  حوضه شده 
تلقی  بین حوضه ای  انتقال  این یک  و  ندارد  قرار  هلمند 
می شود. با توجه به این که حوضه هلمند از کمبود آب و 
خشک سالی رنج می برد و ساکنان منطقه سفالی هلمند، 
در هر دو سوی مرز در رنج به سر می برند، انتقال آب از این 

حوضه به حوضه های دیگر، تأمل برانگیز است.
ایران  عالی رتبه  مقامات  که  است  شده  شنیده  کرات  به 

یک حکومت بدوی است

آب هامون ها کجا است؟

حکومت انتقام گیر

عبدالبصیر عظیمی و سیدعلی حسینی
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است.  جنگ  و  خشونت  تکرار  چرخه  افغانستان،  تاریخ 
لشکرکشی  مذهبی،  خشونت های  قومی،  درگیری های 
قدرت های بزرگ و نبردهای درون گروهی شیرازه و بن مایه 
تاریخ افغانستان را تشکیل می دهند. از همین  رو است که 
یک تاریخ نویس روسی ادعا می کند هرج و مرج، بی ثباتی 
گذاشته  اساس  را  افغانستان  تاریخ  خشونت گستری  و 
است. از لشکرکشی احمدشاه ابدالی برای تصرف شبه قاره 
هند تا جنگ های قبیله  ای پشتون های غلجایی و درانی، 
از کشورگشایی قدرت های بزرگ تا پدیده افراط گرایی و 
تروریسم و از تنش های قومی تا حذف و اجحاف و سلطه 
و بی ثباتی داخلی همه و همه نشانگر این حقیقت مسلم 
است که تاریخ افغانستان بر پایه خشونت گذاشته شده و 
این مولفه الزمه شناخت افغانستان است. این بدان معنا 
نیست که در کشورهای دیگر خشونت نبوده، ولی پیمانه 
خشونت گستری، شکنجه و ظلم در افغانستان بسیار زیاد 
است و ما یک سر و گردن از دیگران برجسته و جهیده 

هستیم.  
خشونتی که اکنون پیکر خون آلود افغانستان را در چنگ 
گرفته و به سان گرگ گرسنه از گلوی این سرزمین دردمند 
می مکد، سابق ای به قد و قامت تاریخ این سرزمین دارد. 
»خدایان منسوخ« آخرین نوشته سیامک هروی در واقع 
همین قدمت تاریخی خشونت اکنون را روایت می کند. 
شمشیر خون پوش ابوذر در اکنون سر می برد، در گذشته 
بدرد  را  تا گلویی  است  تیز  و  بران  و همیشه  بریده  سر 
ثانیه  چند  کسر  در  که  شمشیر  این  بگیرد.  را  جانی  و 
ابوذر توسط آن گلوی دوست های قاسم را می برد و بعد 
با هیبت و تخوف نعره می کشد که »مرتدهای... لعین... 
می کشم...  امریکا...  جوجه های  بی ناموس...  دوزخی های 
همه شما را می کشم... همه را از دم تیغ می کشم« همیشه 
بران و گردن زن بوده است. همیشه انسان کشته و پیوسته 
جان گرفته است. هیچ مولفه ای به سان شمشیر خون پوش 
ابوذر در تاریخ افغانستان حضور فعال و همیشه گی نداشته 
است. این شمشیر سیاست تعیین کرده، پادشاه انتخاب 

کرده و همه کاره افغانستان بوده است. 
است.  ساده  و  بی آالیش  قصه گوی  هروی  سیامک 
است.  ما  قصه  روایتش  و  دارد  تعلق  نوشته هایش حس 
او در »خدایان منسوخ« داستان قاسم پزشک را روایت 
»گرشک«  دشت  در  و  است  شیرین  عاشق  که  می کند 
همکاران  ابوذر  می شود.  اسیر  طالبان  دست  به  هلمند 
اما قاسم را برای  او گردن می زند،  قاسم را پیش چشم 
و  قاسم  بعدها  که  اتفاقاتی  و  نمی کشد  پدرش  تداویی 
ابوذر را دوباره در زندان پل چرخی کابل یک جا می کند 

آب یکی از منابع طبیعی است که تداوم حیات موجودات 
زنده به آن بسته گی دارد. این ماده حیات بخش قسمت 
عظیمی از سیاره زمین را به خود اختصاص داده و نزدیک 
به ۷۱ درصد از کل کره زمین را احتوا می کند، ولی آن چه 
ما  ویژه  به  زمین  موجودات  از  عظیمی  بخش  زنده گی 
انسان ها را تضمین می کند، حدود ۳% مجموع آب زمین 
است که برای حیات بشر قابل استفاده بوده و زیر عنوان 
آب شیرین توصیف می شود. آب شیرین به اشکال مختلف 
جریان های  تاالب ها،  یخچال ها،  دریاها ، چشمه ها ،  چون 
با  که  دارد  قرار  آب  زیر زمینی  ذخایر  و  موقتی سطحی 
انکشاف  و  جهان  جمعیت  روز افزون  افزایش  به  توجه 
صنایع سبک و سنگین که نیازمند استفاده بیش تر آب 
دسترسی  جهان  نقاط  اقصا  در  است،  تولید  چرخه  در 
شده  مواجه  مشکل  با  آب  منابع  این  به  انسانی  جوامع 
انسان  میلیارد  بر اساس گزارش سازمان ملل ۱.۲  است. 
)۱۸ درصد جمعیت جهان( از کمبود یا عدم دسترسی به 

آب آشامیدنی رنج می برند.
افغانستان با داشتن میانگین بارنده گی ۲۵۰ ملی متر در 
میلیارد متر مکعب آب  تولید ساالنه ۷۵  سال، ظرفیت 
استفاده  آن  درصد   ۲۰ از  صرف  که  داشته  را  شیرین 
می گردد.  مترمکعب  میلیارد   ۲۵ حدود  در  که  می شود 
قسمت عظیم آن را به دالیلی گوناگون از دست می دهد. 
براساس گزارش سازمان ملل و دانشگاه کابل، سرانه آب 
در افغانستان به ۲۷۷۵ متر مکعب به ازای هر نفر بوده که 
قسمت عظیم آن ضایع شده و یا استفاده مطلوبی از آن 
صورت نمی گیرد. در صورت مدیریت سالم، می توان آن را 
در چرخه تولید قرار داده و به کاالی صادراتی چون انرژی 

برقی و آب تبدیل کرد. 
در درازنای تاریخ از میان آن چه که برای افغانستان مایه 
فرصت های انکشاف مدنی و اقتصادی و یا هم مشکالت 
که  کرد  اشاره  مهم  مورد  دو  به  می توان  شده،  سیاسی 

معمولی  آدم های  همین  را  گردن  زدن  و  ترور  و  انتحار 
انجام می دهند.

این تنها در اکنون نیست، پاک سازی قومی عبدالرحمان 
که  همان طور  بود،  ابتذال  شر  نمونه   ۱۹ قرن  در  خان 
نسل کشی طالبان در شمال و گردن  زدن شکریه تبسم در 
شاهراه کابل ـ غزنی نمونه های ابتذال  شر است. آن هایی 
انسان های  دادند،  انجام  را  هولناک  جنایات  این  که 
اعمال شان  آن ها  ذهن  دایره  در  اما  بودند،  معمولی 
عادی بوده، همان طور که وقتی آیشمن در سال ۱۹6۰ 
محاکمه شد، اصرار می کرد که او نادم اعمالش نیست و 
دستورات دولت را انجام داده است. همه شخصیت های 
به  دست  جامعه  ای  در  منسوخ«  »خدایان  شرارت پیشه 
شده  پیش پاافتاده  آن  در  بدی  که  زده/ می زنند  جنایت 
است. درخان، ابوذر، حیدر خان، باری و همه کسانی که 
شخصیت های شریر و بدکاره اند، در این کانتکست قابل 
بدی  که  است  جامعه  فرهنگ  این  واقع  در  تعریف اند. 
را مساعد  ابتذال  شر  زمینه های  و  را پیش پاافتاده کرده 
فکر  هولناک  جنایت های  عامالن  که  جایی  می کند. 
که  کرده اند  اجرا  را  وظیفه هایی  آیشمن  مانند  می کنند 

مسوول اجرایش بوده اند.

چند چهره گی و ضعف هویت تاریخی
نویسنده مشهور کردتبار عراقی، در کتاب  بختیار علی، 
به  را می برد«  او  باد همیشه  »جمشید خان عمویم که 
از ما و  از دنیایی شرقی، هویت شرقی و  تصویر متمایز 
خان  جمشید  هویت  روان شناختی  دارد.  شما  و  من 
این روزنه نظر  از  افغانستان تعمیم داد و  را می شود در 
واقع بینانه تری به مساله شناخت هویت انسان افغانستانی 
پرداخت. جمشید خان زمانی کمونیست بود، بعد صوفی 
به سوی خدا دعوت  از آسمان  را  خرقه پوشی  که مردم 
می کرد، سپس قاچاق بر انسان شد تا پول دست بیاورد، 
وانگهی زن باره گی و شهوت چنان بر صورتش وزید که به 
تعبیر چه گوارا چریک کوبایی آلت مردانه اش همیشه بیدار 
بود. این تغییر چهره و این چند شخصیتی، نمونه کامل 

انسان افغانستانی ا ست. 
جاپانی  یک  بود:  گفته  سخنانی  در  سریع القلم  محمود 
انسان های  اما  شناخت،  می شود  زنده گی  روز  یک  با  را 
افغانستانی غیر قابل شناخت اند و هویت آن ها  ایرانی و 
به شدت پریشان است. موجود ناشناخته ای که الکسس 
کارل از آن یاد می کند، به گونه قطع بر انسان شرقی و 
زیر مجموعه  او در باره انسان افغانستانی قابل تعمیم است. 
ما موجودات عجیبی هستیم، غیر قابل شناخت، پریشان 

و چند شخصیته. 
انسان افغانستانی حافظه تاریخی ندارد، هویتش پریشان و 
خطوط فکری اش لغزان است. این طور است که از شاخه ای 
به شاخه ای می پرد و باد همیشه او را با خود می برد. الاقل 
که  می شناسیم  را  بسیاری ها  افغانستان  سیاست  در  ما 
همیشه با جریان باد لغزیده اند. روزی قبله شان شوروی 
بوده و زمانی کعبه شان امریکا و غرب، گاه دست به دامن 

تطبیق  که  اقتصادی  شرایط  چنین  در  آورد.  عمل  به 
پروژه های مدیریت منابع آبی بر شانه های دولت سنگینی 
می کند، فرصت خوبی را برای مدیریت منابع آبی کشور 

فراهم می سازد.

هماهنگی های مدیریتی و تغییر الگوهای بهره وری 
مدیریت  در  آن  اهمیت  از  نمی توان  که  دیگری  مولفه   
بین  هماهنگی  کرد،  چشم پوشی  کشور  آبی  منابع 
سکتورهای دولتی است. این مولفه با توجه به تغییرات 
اقلیمی و قلت منابع آبی ناشی از آن که منتج به تغییر 
با اهمیت تر  نیز شده،  آب  کاربردی  استندرد های  و  نورم 
شده است. از آن جایی که ۸۰% منابع آبی افغانستان صرف 
فعالیت های زراعتی می شود، نقش سکتور زراعت در این 
امر فراتر از یک فکتور بالقوه دانسته شده و الزم است که 
این سکتور با مراجعه به تجارب کشور های مختلف روی 
الگوهای بهره وری از منابع آبی تغییرات الزم را به میان 
بیاورد. روی هم رفته سکتورهای صنعت ، معادن ، صحت، 
محیط زیست ، معارف ، تحصیالت عالی و شهرداری ها از 
جمله دستگاه هایی است که فعالیت های هماهنگ آن ها 

در مدیریت منابع آبی نقش مهمی ایفا می کند.

آگاهی دهی  و  آب  مدیریت  برنامه های  ملی سازی 
عامه برای فرهنگ سازی 

هماهنگی  ایجاب  ضمن  کشور  آبی  منابع  مدیریت  در 
بین سکتورهای دولتی، تغییر الگوی بهره وری جامعه و 
همسو سازی توده های اجتماعی در راستای فعالیت های 
عامه در قبال استفاده از منابع آبی با سیاست صرفه جویی 
مصرف  موثریت  بهینه سازی  ضمن  رفتاری  تغییرات  و 
رفتار های  زیرا  می شود؛  دانسته  حتمی  آب  سرانه 
اجتماعی انسان ها باالی موثریت استفاده از منابع طبیعی 
آب  منابع  مدیریت  بحث  مدخل  و  بوده  موثر  به شدت 
وحدت  ایجاد  و  فرهنگی  بستر  هموار سازی  در  است. 

سعودی زدند و زمانی هم رو به پاکستان و ایران آورده اند. 
روز خالفت خواه شدند، لحظه ای با کاپیتال مارکس همدم 
دادند.  سر  آزادی  و  لیبرالیسم  شعار  نیز  زمانی  و  بودند 
همان  که در جنوب رفیق های قاسم را گردن  زد، روزگاری 
ودکای  بود،  افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب  عضو 
روسی می نوشید و با دختران روسی سکس می کرد، بعد 
مجاهدین آمد و با آن ها بر ضد شوروی جنگید و عبا و 
قبایش را تغییر داد. وانگهی که طالبان آمدند، زیر چتر 
نظامی این گروه هویت جدید یافت و به جای کاپیتال 
و  زد  سرمه  را  چشم ها  گرفت،  بغل  زیر  قرآن  مارکس، 
لنگی اش را سیاه کرد. این چند شخصیتی و پریشان هویتی 
در کل شرق به عنوان یک تمدن وجود داشته، دارد و 

خواهد داشت. 
جامعه شناختی  نکات  از  پر  هرویی  سیامک  نوشته های 
مردم  خلقیات  است.  جنگ  و  خشونت  زنان،  درباره 
افغانستان، جهان بینی، مردم شناسی، فرهنگ شناسی  و 
موارد دیگر مولفه های زنده گی اجتماعی به گونه بسیار 
دقیق در این کتاب روایت شده است که پرداختن به همه 
آن از توان این نوشته بیرون است. من پیشنهاد می کنم 
که سیاست پژوهان، جامعه شناسان و فمینیست ها به گونه 
جداگانه مولفه های موجود در این کتاب را بررسی کنند. 
سیامک هروی تاریخ افغانستان را خوب می داند، تصویر 
زنده گی  و  جنگ  جامعه شناسی  از  واقعیت  به  نزدیک 
خدایان  در  او  اما  دارد،  افغانستان  شهری  و  روستایی 
منسوخ روایت خود را در چند بازه زمانی برده است که 
به باور من به عنوان یک خواننده عادی در این کار موفق 
گیج  و  رسیده  بن بست  به  در جاهایی  و خواننده  نبوده 
می شود. روایت در چند بازه زمانی کار دشواری  است، با 
آن هم خدایان منسوخ تصویر نزدیک به واقعیت از جامعه 
افغانستان و مناسبات قدرت، سیاست، فرهنگ و عادت 

این سرزمین دارد. 
روح االمین  ویرایش  با  صفحه   ۳۱۳ در  منسوخ  خدایان 
امینی توسط انتشارات »آن« در هرات افغانستان به نشر 
و اکنون به چاپ دوم رسیده است. سیامک هروی یکی 
پیوسته و همیشه  نویسنده هایی است که  پرکارترین  از 
بوی  سیاه،  گرداب  تاالن،  جمیله،  سرزمین  می نویسد. 
مشهورترین  از  تالی  دختران  و  هابیل  بازگشت  بهی، 
بسیار  اما  است.  هروی  ادبی  زنده گی  دست آوردهای 
از  یکی  منسوخ  خدایان  که  گفته اند  ادبیات پژوهشان  از 
که  است  آخر  در سال های  هروی  نوشته های  قوی ترین 
در آن به عشق، نفرت، جنگ، توطیه، مهربانی، خشونت 
و زنده گی پرداخته است. وقتی می گوید: مینه می گفت 
که در این مرز و بوم عشق حرام و دوست داشتن گناه، 
می گفت این ملک جهنم عاشقان است. برایش گفتم که 
اما اگر آب  تا ریشه در آب است، امید ثمری است.  نه، 
خشک شد چطور، اگر آفتاب نتابید چطور، باز هم امید 
ثمر است، باز هم می شود امید داشت. امید بزرگ ترین 
سالح بشر برای زنده گی ، برای تغییر است و برای زنده 

ماندن است. باید امید داشت. نه؟

از  باید  دولت  آبی،  منابع  مدیریت  برنامه های  در  نظر 
نهاد های تعلیمی ، تحصیلی ، منابر و مساجد استفاده کند 
تا یک ذهنیت حقوقی را به مفکوره پویای آکادمیک و 
تحقیق ملی تبدیل کند. این کار را با روی دست گرفتن 
گفتمان های علمی تحقیقی ، کنفرانس های علمی ، مساعد 
ساختن زمینه های تحقیقات آب محور و روش های بهینه 

مدیریتی آن می توان خالصه کرد.

باال بردن ظرفیت های فنی و مسلکی 
چهار دهه جنگ در کشور که هنوز هم سایه شوم آن 
متاثر  را  دولتی  نهاد های  و  جامعه  ساختار های  تمامی 
را  و مسلکی  علمی  ارتقای ظرفیت های  فرصت  ساخته، 
برای مدت مدیدی از افغانستان ربود و در دستگاه دولت 
افغانستان نقطه ضعف را در قسمت زیر ساخت های تمامی 
بخش ها به خصوص مدیریت آب به وجود آورد. حتا به اهرم 
فشاری نیز تبدیل شد. تحقیق، تطبیق، مدیریت، نظارت 
و تمامی فعالیت هایی که برای مدیریت منابع آبی کشور 
ارتقای ظرفیت های  نیازمند  روی دست گرفته می شود، 
علمی و مسلکی و به مفهوم واقعی کلمه زیر ساخت های 
معنوی این عرصه بوده تا گام به گام با پیش رفت های علمی 
جهانی در زمینه مدیریت آب پیش رفت صورت گیرد و از 

قافله دانش عقب نماند. 
دیرینه  رویای  به  نیل  برای  در شرایط حاضر  افغانستان 
مدیریت منابع آبی و کنترل آب های مهار نشده  خود باید 
در استراتژی مدیریت منابع آبی، روی تامین امنیت، ثبات 
سیاسی داخلی و روابط تعریف شده با کشور های همسایه 
ذی نفع منابع آبی توجه داشته و ضمن جلب توجه مجامع 
و منابع بین المللی به همکاری های مادی و معنوی آن ها، 
وحدت نظر و هماهنگی بین سکتور های ذی ربط را ایجاد 
سازد.  مبدل  علمی  گفتمان  به  را  آب  مدیرت  و  کند 
هم چنان بر انکشاف و ارتقای ظرفیت  معنوی که همانا 
بلند بردن ظرفیت های کدری و مسلکی است، تمرکز کند.

که  خون پوشش  خنجر  ابوذر  که  است  زندان  این  در  و 
نماد خشونت گری تاریخ افغانستان است را بر سینه قاسم 
فرو می برد تا او دیگر نفس نکشد. خدایان منسوخ بر چند 
ادعای  این سطور  نگارنده  که  دارد  تمرکز  اساسی  نکته 
برجسته سازی آن را دارد. نگارنده نه به عنوان یک منتقد 
ادبی، بلکه به عنوان دانشجوی جامعه شناسی بر پاره ای از 
مولفه های جامعه شناختی این داستان تمرکز دارد که به 

باورش همیشه در تاریخ افغانستان وجود داشته است. 

ابتذال  شر؛ آیشمن های افغانستان
ابتذال شر را نخستین بار هانا آرنت، فیلسوف یهودی تبار 
آلمانی، در کتاب »آیشمن در اروشیلم؛ گزارش در باب 
تحلیل  در  او  کرد.  تیوریزه  و  مفهوم سازی  ابتذال  شر« 
شخصیت اودلف آیشمن، افسر بلندپایه رژیم هتلر، به این 
نکته پرداخت که آیشمن خودش اهریمن و شیطان صفت 
و  هولناک  جنایات  این  بلکه  است،  نبوده  مطلق  شر  و 
ستم های اهریمنی را به دالیل معمولی در یک سیستم 
شده  کشیده  ابتذال  به  آن  در  شر  که  است  داده  انجام 
بود. سروش دباغ، پژوهشگر فلسفه و دین، ابتذال  شر را 
پیش افتاده گی بدی و شر در جامعه تفسیر کرده است. 
آرنت تاکید کرده است که جنابات هولناک و ضد بشری 
افراد  بلکه  ندارد،  نیاز  هولناک  و  شرور  عامالن  به  لزوماً 
معمولی می توانند دست به جنایات بزنند که ویرانگر و 
هولناک است. فرهنگ جاافتاده در افغانستان بسیاری  از 
مظاهر خشونت را معمولی جلوه می دهد. در این فرهنگ 
آدم کشتن افتخار است و هیچ توبیخ اخالقی و سیاسی 

ندارد. 
در صفحه  صفحه  را  افغانستان  آیشمن های  و  ابتذال  شر 
آدم  اکنون  در  ابوذر  اگر  دید.  می شود  مسنوخ  خدایان 
شرارت پیشه اش،  و  جنایت آمیز  اعمال  به سان  می کشد، 
و  معمولی  است  انسانی   او  نیست؛  اهریمنی  و  شیطانی 
خانواده، محبت، عاطفه و لبخند دارد. در بهترین تعریفش 
ابوذر آیشمن افغانستان است؛ کسی که به دالیل خیلی 
یا  است  داکتر  هدفش  مورد  فرد  این که  مانند  معمولی 
ریش ندارد یا دالیل معمولی دیگر، گردن می زند و به این 
کارش افتخار می کند. او در چرخه یک سستم غیر انسانی 
گیر مانده است که جنایت های هولناک را پیش  پا افتاده 
است.  کرده  مساعد  را  شر  ابتذال  زمینه های  و  کرده 
آیشمن های افغانستان انسان های معمولی و گاه پرهیز کار 
در  و  دارند  باور  معنویت   به  می خوانند،  نماز  هستند. 
مواردی خیر و نیکی شان به دیگران می رسد، اما دست 
به جنایاتی می زنند که بسیار اهریمی و شیطانی  است. 

منابع  و  ژیوپولیتیک  فرد  به  موقعیت منحصر  از  عبارت 
سرشار معدنی از آن جمله آب است. نقش این دو عوامل با 
توازن سیاسی قدرت در جهان به همراه بوده است. هر  گاه 
دولت افغانستان نقش موثری در جوامع بین المللی داشته، 
کنترل منابع طبیعی این کشور در محراق توجه عوامل 
خارجی بوده که یا سرمایه گذاری قانون مند صورت گرفته 
و یا مداخالت مخرب در صدد ضایع ساختن فرصت های 

به وجود آمده مدیریتی بوده است.

تغییرات اقلیمی؛ فرصتی برای مدیریت منابع آبی 
افغانستان

ساخته،  خود  متوجه  را  جهان  اینک  که  خطری  زنگ 
بحران گرمای زمین و تغییرات اقلیمی است که هم برای 
افغانستان و هم برای عوامل ذی نفع حقوقی و غیرحقوقی 
منابع آب افغانستان به صدا در آمده است. این امر، مستلزم 
نگرش عمیق و همه جانبه روی مدیریت و مهار آب است. 
افغانستان  دریاهای  تغذیه  منبع  یگانه  که  آن جایی  از 
بارنده گی ها  مختلف  انواع  و  دایمی  اندک  یخچال های 
افغانستان  اقلیمی  موقعیت جغرافیای  به  توجه  با  است، 
منابع آبی این کشور از تغییرات اقلیمی و گرمای زمین 
را  آبی  منابع  هوشمندانه  مدیریت  و  بوده  آسیب پذیر 
ایجاب می کند. مدیریت هوشمندانه نیازمند ثبات سیاسی 
پالیسی های  و  ملی  برنامه  و  قوی  حکومت داری  داخلی 
در  آن گونه که  اقلیم  تغییر  است. مساله  واضح  و  مدون 
این دو دهه دیده می شود ، شکل یک معضل جهانی را 
برنامه های مدیریت سالم منابع  از  به خود گرفته است. 
جهانی  کنوانسیون های  فیصله  مختلف،  ممالک  در  آبی 
فرصت  این  است.  نظارت کننده  بین المللی  دستگاه های 
افغانستان  برای کشور هایی چون  نهایت موثر و مناسب 
است که با اغتنام از آن به مشکالت حقوقی منابع آبی اش 
با کشورهای همسایه از مراجع بین المللی استفاده کرده و 
از آن در هم گرایی منافع اقتصادی عوامل ذی نفع استفاده 

ابومسلم خراسانی

خیرالدین راسخ، استاد 
دانشگاه ننگرهار



زنگ آغاز سال جدید تعلیمی در 
هرات در حالی نواخته شد که 
مشکل  با  والیت  این  معارف 
روبه رو  پنج  هزار معلم  کمبود 
هرات،  معارف  مسووالن  است. 
نهاد  این  در  آموزگار  کمبود 
عنوان  اساسی  مشکالت  از  را 
می کنند. بر اساس پیش بینی ریاست معارف هرات، در 
سال جدید تعلیمی دست کم ۵۰ هزار دانش آموز جدید 
در مکاتب ثبت نام می کنند. مقام های محلی هرات، 
تأکید دارند که مشکل کمبود معلم در این والیت را با 
رهبری وزارت معارف در میان می گذارند و می کوشند 
تا این وزارت محدودیت استخدام آموزگاران غیررسمی 
را برطرف سازد. اداره محلی هرات پافشاری دارد که 
دروازه هیچ مکتبی در هرات بسته نیست و به هیچ 
گروهی اجازه داده نمی شود تا مانع رفتن دانش آموزان 
به مکتب شود. برخی اعضای شورای والیتی هرات باور 
دارند که در سال گذشته تعلیمی با وجود مشکالت 
تدریس  جریان  کرونا،  همه گیری  از  ناشی  گسترده 
کامل لغو نشد و دانش آموزان سال تعلیمی را سپری 
کردند. آنان پافشاری دارند که هیچ مشکلی نباید مانع 

فراگیری دانش شود.
می رود  انتظار  تعلیمی،  جدید  سال  آغاز  با  هم زمان 
آموزشی  مراکز  در  دانش آموز هراتی  هزار  حدود ۵۰ 
ثبت نام کنند، اما کمبود آموزگار از مشکالت اساسی  
هرات  معارف  ریاست  در  مقام ها  است.  دانش آموزان 
والیت  این  معارف  مشکل  مهم ترین  را  معلم  کمبود 
دانسته و هشدار می دهند که اگر این مشکل برطرف 

حبیب حمیدزادهبخش دهم

خلیل رسولی 

نبود و اغلب سربازان دلیلی برای جنگ در برابر مالهای 
جدید نداشتند. چون هنوز درک درستی از آنان شکل 
نگرفته بود. عبدالرحمان، وزیر هوانوردی دولت اسالمی 
در آن جلسه گفته بود، آخرین طیاره مربوط به شرکت 
آریانا در میدان هوایی بگرام است. اگر کسی می خواهد 
کشور را ترک کند، شانس سفر با این طیاره به بیرون از 
کشور را دارد. براساس روایت حفیظ منصور که در آن 
جلسه حضور داشت، شماری از اعضای جمعیت اسالمی 
به برهان الدین ربانی، رییس دولت اسالمی می گویند که 
موی سفید شدی و بهتر است با همین طیاره باقی  مانده 
از کشور سفر کنی. برهان الدین ربانی، رییس  به خارج 
دولت اسالمی استدالل می کند که در دوران جهاد در 
کنار مجاهدین نبودم، اکنون تصمیم دارم که »در کوه ها 
و دره های سرزمینم با مجاهدین همگام باشم.« به باور 
جمعیت  اعضای  خواست  این  ربانی  استاد  اگر  منصور 
و  نداشت  مشروعیت  دیگر  مقاومت  می کرد،  قبول  را 
پاکستان کل افغانستان را اشغال می کرد. اما موضع قاطع 
برهان الدین ربانی »جریان مقاومت را ساخت و تاریخ را 
پنجشیر،  در  که  بود  گفته  ربانی  برهان الدین  زد.«  رقم 
تالقان، بلخ و بدخشان حضور می داشته باشیم و رییس 
جمهور هم می باشیم. او در آن جلسه گفته بود: »من در 
سر هر سنگی که نشستم، همان جا ارگ ریاست جمهوری 
است و از همان جا فرمان صادر می کرد که بانک نوت ها 

چاپ شود.« )منصور، ۱۳۹۹: ۱۹۷(
حبیب اهلل  امیر  قتل  چگونه گی  منصور  حفیظ  نظر  به 
کلکانی توسط نادرخان، یکی از رویدادهای الهام بخش 
در  منصور  حفیظ  بود.  طالبان  برابر  در  مقاومت  برای 
آغاز مقاومت از احمدشاه مسعود پرسیده بود که شما 
صلح طلب بودید و به جنگ زیاد عالقه نداشتید، حاال 
پاسخ  در  مسعود  احمدشاه  طالبان می جنگید؟  با  چرا 
گفته بود که تجربه حبیب اهلل کلکانی برای ما یک درس 
بزرگ تاریخی است. برای همین »یا شهید می شویم، 
یا مقاومت می کنیم، غیر از این راه دیگر نداریم، چون 
طرف مقابل کسی است که هیچ قول، قرار،  وعده،  وعید، 
 اخالق و انسانیت را نمی شناسد و نمی پذیرد.« )همان، 

)۱۹۹
طالبان از سوی پاکستان و کشورهای عربی به رسمیت 
غرب  در  آنان  قومی  البی های  بودند.  شده  شناخته 
خلیل زاد،  زلمی  می کردند.  معرفی  صلح  آورنده  را  آنان 
را به رسمیت  آنان  بیل کلینتون را تشویق می کرد که 
بشناسد. روزنامه نیویارک تایمز در آن زمان نوشته بود 
که خلیل زاد برای بیل کلینتون استدالل کرده است که 
از طالبان نترسید،  آنان بنیادگرا نیستند و مانند دولت 

نشود، صدمه بزرگی بر پیکر معارف وارد خواهد شد. 
زکریا رحیمی، رییس معارف هرات، به روزنامه ۸صبح 
هزار   ۲۰ حدود  هرات  در  اکنون  هم  که  می گوید 
آموزگار مشغول تدریس برای  بیش تر از  یک  میلیون 
و ۴۰ هزار دانش آموز هستند و معارف هرات با کمبود 

پنج  هزار معلم دست  به  گریبان است.
کرونا  ویروس  همه گیری  گذشته  سال  او،  گفته  به 
ابتکار  با  اما  داد،  قرار  تاثیر  زیر  را  پرورش  و  آموزش 
تا  چالش  این  رسانه ها،  همکاری  و  معارف  کارکنان 
حد ممکن برطرف شد و در زمان همه گیری بیماری 
مکتب  مضامین  آموزش  معارف  ریاست  کووید-۱۹ 
در  محلی  رادیوی   ۱۱ و  تلویزیون   ۱6 طریق  از  را 
با شیوه  آقای رحیمی می افزاید که  داد.  ادامه  هرات 
جدید، »آموزش غیرحضوری« از طریق رسانه ها برای 
دانش آموزان انجام شد، اما امکان پرسش و پاسخ وجود 
نداشت و ریاست معارف با ایجاد مرکز پاسخ دهی به 

پرسش ها، مشکالت دانش آموزان را برطرف کرد.
در هرات بیش از یک  هزار و ۲۰۰ نهاد آموزشی وجود 
دارد و یک  میلیون و ۴۰  هزار دانش آموز دختر و پسر 
مسووالن  هستند.  دانش  فراگیری  مشغول  آن  در 
را  تعلیمی  گذشته  سال  والیت  این  معارف  ریاست 
زیادی  مشکالت  آن  در  که  می خوانند  چالش  از  پر 
وجود داشت و فراگیری دانش و زنده گی عادی مردم 
نشان  هرات  معارف  ریاست  معلومات  کرد.  مختل  را 

و  مقدس ترین  طالبان،  برابر  در  جنگ  و  مقاومت 
افغانستان است. چون مقاومت  تاریخ  برحق ترین جنگ 
در  مقاومت  تاریکی،  برابر  در  مقاومت  طالبان،  برابر  در 
برابر جهل و خرافات،  مقاومت در برابر هژمونی طلبی و 
ستم و مقاومت برای حراست و نگه داشتن تمامیت ارضی 
افغانستان بود. جنگ و مقاومت در برابر طالبان، جنگ 
فضیلت در برابر پستی و پلشتی بود و هنوز هم است. 
جنگ و مقاومت مردم در برابر طالبان، ضروری تر، مفیدتر 
و رهایی بخش تر از جنگ در برابر شوروی و جنگ در برابر 
نیروهای متجاوز انگلیس بود. زیرا مقاومت در برابر کسانی 
بود که فرهنگ و سیاست قومی، قبیله و تنگ نظرانه آنان 
مورد قبول و پسند هیچ  یک از کشورهای دموکراتیک 
از  یک  هیچ   قبول  مورد  هم چنان  و  نگرفت  قرار  جهان 

کشورهای دموکراتیک جهان قرار ندارد.
و  منطقه  بیزاری  و  نفرت  طالبان سبب  گروه  عمل کرد 
از  میانه  آسیای  کشورهای  هراس  شد.  آنان  از  جهان 
گسترش قلمرو آنان به فرارود، نگرانی ایران از شیعه کشی 
آنان و از قتل دیپلمات های ایرانی در مزار شریف، ابزار 
ایاالت  نگرانی  و  هند  برای  آنان  بودن  پاکستان  دست 
غیرانسانی  و  خشن  برخورد  از  جهان  و  امریکا  متحده 
شد  باعث  افغانستان،  شهروندان  دیگر  و  زنان  با  آنان 
که از جبهه مقاومت در برابر آنان حمایت شود. البته تا 
قبل از شکل گیری چنین ذهنیتی در برابر آنان، فرمانده 
دولت  رییس  ربانی،  برهان الدین  و  مسعود  احمدشاه 
اسالمی از ماهیت قومی و قبیله ای، ابزار دست پاکستان 
بودن و بنیادگرا بودن آنان به درستی می دانستند و در 
همان روزهای ورود آنان به کابل مصمم به مقاومت در 
برابر آنان بودند. افزون بر رییس دولت اسالمی و فرمانده 
مسعود،  مخالفان مسلح دولت آنان برای جنگ با طالبان 
با آنان متحد شدند و »جبهه متحد ملی« را علیه گروه 

طالبان تشکیل دادند.
نیروهای  کابل،  داخل  به  طالبان  نیروهای  ورود  از  قبل 
دولت اسالمی به طرف پنجشیر و پلخمری عقب نشینی 
نیروهای  کامل  خروج  از  بعد  مسعود  احمدشاه  کردند. 
کابل  نیز  خودش  آن،  اطراف  و  کابل  از  اسالمی  دولت 
را ترک کرد. هیچ  یک از نیروهای دولت اسالمی هنگام 
احمدشاه  نشد.  طالبان  گروه  اسیر  کابل  از  عقب نشینی 
مسعود برای تدارک مقاومت و جنگ با گروه طالبان به 

جبل السراج و پنجشیر عقب نشینی کرده بود.
در  حکمتیار  گلبدین  شمول  به  اسالمی  دولت  اعضای 
جبل السراج نگران و ناامید از وضعیت پیش آمده، تشکیل 
کابل  تسخیر  نخست  روزهای  در  ظاهراً  دادند.  جلسه 
توسط طالبان، کسی امیدوار به پیروزی دوباره در جنگ 

نوگرایی  ضد  فقط  بود.  نخواهند  امریکا  دشمن  ایران 
عرب می خواهند حکومت  مثل شیخ های  آنان  هستند. 
کنند و دوست امریکا می باشند. در داخل افغانستان حتا 
سربازان و بعضی از بلندپایه های دولت اسالمی می گفتند 
که چرا در برابر طالبان بجنگیم؟  این ها که مسلمان و مال 
استند و از افغانستان نیز می باشند. هیچ کس از حقانیت و 
مشروعیت جنگ در برابر آنان سخن نمی گفت، تا این که 
مولوی محمد موسی از پنجشیر فتوا صادر کرد که »استاد 
ربانی امام و زعیم شرعی است،  هرکسی که در دفاع از 
حکومت او کشته شود،  شهید می شود. این فتوا توسط 
پخش  مردم  از  عده ای  میان  در  مجاهد«  »پیام  نشریه 

شده بود.
دولت اسالمی، پایتخت را از دست داده بود و مقر ریاست 
جمهوری را با خود به شمال کشور انتقال داده بود. در 
نیروهای  و  دولت  دامن گیر  که  مشکالت  سایر  پهلوی 
وفادار به او شده بود، دولت با مشکل بزرگ مالی دست 
و پنجه نرم می کرد. چیزی برای جنگ در چانته نداشت 
و  همسایه ها  بود.  نکرده  پیدا  بین المللی  حامی  هنوز  و 
جهان هنوز به ماهیت اصلی طالبان پی نبرده بودند و 
برای همین، کسی به مخالفان آنان کمک نمی کرد. دولت 
اسالمی یک بار امام علی رحمان، رییس جمهوری کنونی 
تاجیکستان را به حیث واسطه به مسکو فرستاده بود تا به 
مسکو بگوید که دولت اسالمی پول ندارد و می خواهد یک 
مقدار سالح و جنگ افزار برای شان کمک کنید. مسکو 
به رحمان گفته بود: »اگر دولت اسالمی در برابر سالح 
و جنگ افزارهای روسیه  پول ندارد،  در عوض آن، سنگ 
الجورد بدخشان و زمرد پنجشیر را بدهد.« )همان، ۲۰۳(

نیروهای طالبان در مقایسه با نیروهای مقاومت پنج برابر 
بودند. تمام نیروهای نظامی زیر فرماندهی مسعود کم تر از 
بیست و پنج هزار نفر بودند؛ در حالی که نیروهای جنگی 
طالبان در خط نبرد و عقب جبهات به باالتر از صدهزار 

نفر می رسیدند.
خاک  درصد   ۹۰ و  بودند  پیش روی  حال  در  طالبان 
در  مقاومت  جبهه  و  بودند  کرده  تصرف  را  افغانستان 
بدخشان،  پنجشیر و قسمت هایی از تخار محصور شده 
بود. در حالی که همه چیز به سود طالبان پیش می رفت 
داشتند، حضور  اختیار  در  را  تمام کشور  تقریباً  آنان  و 
را  آنان  در سال ۱۹۹۸میالدی،  افغانستان  در  بن الدن 
و  انزجار  زمان، جهان  آن  تا  داد.  قرار  بدی  در وضعیت 
نفرتش را از رویه طالبان با شهروندان افغانستان نشان 
به  متمایل  جهان  کشورهای  از  یک  هیچ  اما  بود؛  داده 
برخورد یا مداخله مستقیم به منظور یک سره کردن کار 
امریکا  متحده  ایاالت  و  نبود.  عربستان سعودی  طالبان 

می دهد که ۲۴ باب مکتب مسدود شده در سال های 
گذشته به دلیل مشکالت امنیتی در مناطق ناامن، در 
سال جدید بازگشایی شد و هم اکنون هیچ مکتبی در 

این والیت مسدود نیست.
دارند  پافشاری  هرات  والیتی  شورای  اعضای  برخی 
که هیچ مانعی نباید سد راه آموزش و پرورش شود 
داکتر  بزند.  آسیب  را  جامعه  آموزشی  زیربنای  و 
مهدی حدید، عضو شورای والیتی هرات، به روزنامه 
تمام  شود،  متأثر  کشور  معارف  اگر  می گوید  ۸صبح 
زیرساخت ها متزلزل می شود و جامعه به سوی تاریکی 
می رود. او تأکید می کند که حکومت و مردم باید به هر 
شیوه ممکن اجازه ندهند معارف از مشکالت ناامنی و 
سیاسی  متأثر شود و دانش آموزان از پیش رفت بازمانند. 
هیچ  به  که  می دهند  هشدار  هرات  محلی  مقام های 
و  ببرد  دست  مکاتب  به  نمی دهند  اجازه  گروهی 
دانش آموزان را تهدید به ترک تعلیم کند. سید وحید 
قتالی، والی هرات، در مراسم آغاز سال جدید تعلیمی، 
طالبان را به استفاده از ساختمان مکتب ها به عنوان 
طالبان  جنگ جویان  گفت  و  کرد  متهم  نبرد  سنگر 
از مکاتب و مساجد برای »اخاذی و غارت« استفاده 
می کنند. والی هرات افزود که مشکل ناامنی هم چنان 
شیندند  ولسوالی  مکاتب  و  دارد  وجود  همه جا  در 
دروازه   حاال  اما  بودند،  روبه رو  چالش  این  با  بیش تر 
تمام مکاتب به روی دانش آموزان دختر و پسر باز شده 

برای محاکمه کردن به خاطر سازمان دهی  را  بن الدن 
حمالت تروریستی بر سفارت های شان در کنیا و جاهای 
دیگر، به کشورهای خود خواسته بودند و مال محمد عمر 
به این خواست آنان پاسخ رد داده بود. این کشورها از مال 
عمر خواستند که حداقل بن الدن را از فغانستان بیرون 
کند؛ اما مال محمد عمر این خواست آنان را هم نپذیرفت. 
و  آورد  بهانه  را  مال عمر رسم مهمان نوازی پشتون والی 
استدالل کرد؛ بر میزبان است که تا پای جان از مهمانش 
محافظت کند. اما برای جهان تضمین داد که مهمان را از 
هرگونه کار ناشایست منع کرده است. طالبان هزینه پناه 

دادن به رهبر القاعده را نسنجیده بودند.
این متحد  القاعده،  در سپتامبر ۲۰۰۱، دو عضو شبکه 
طالبان، احمدشاه مسعود، فرمانده ارشد مقاومت در برابر 
ائتالف شمال را در والیت تخار ترور کردند؛  شوروی و 
رویدادی که جبهه مقاومت را در اندوه نشاند و روحیه آنان 
را به شدت ضعیف ساخت. دو روز بعد از این واقعه، یعنی 
برگشت.  طالبان  زیان  به  ورق  سپتامبر ۲۰۰۱،  در ۱۱ 
شبکه القاعده که گروه طالبان به رهبرانش پناه داده بود 
و  سعودی  عربستان  به  آن ها  دادن  تحویل  به  حاضر  و 
ایاالت متحده امریکا نبود و قباًل به سفارت های ایاالت 
متحده امریکا حمله کرده بود، با هواپیماهای مسافربری 
ربوده شده، به اهدافی در نیویارک و واشنگتن حمله کرد 

و هزاران نفر را کشت.
تهدید  امریکا  متحده  ایاالت  رویداد،  این  به  پیوند  در 
نشود،  بیرون  افغانستان  از  القاعده  رهبر  اگر  که  کرد 
و  سعودی  عربستان  کرد.  خواهد  نابود  را  طالبان  گروه 
نابودی  از  پیش  که  گفتند  طالبان  برای  پاکستان  حتا 
کامل این گروه، اقدام به اخراج بن الدن کنند. اما مال 
نگه داشتن  بر  مبنی  خود  قبلی  مواضع  بر  عمر  محمد 
مهمان تاکید کرد. او برای این کار حدود ۳۰۰ مال را هم 
دعوت و فتوای آنان را گرفت. بعد از آن، در ماه اکتوبر،  
جت های ایاالت متحده امریکا پایگاه طالبان را بمباران 
کردند. هم زمان با حمالت هوایی نیروهای ایاالت متحده 
امریکا، اتحاد شمال حمالت زمینی خود را علیه طالبان 
آغاز کرد. هرچند مال محمد عمر به امریکا هشدار داده 
بود که اگر به افغانستان حمله کند با سرنوشت شبیه به 
این،  با  امپراتوری ها مواجه خواهد شد و هم زمان  دیگر 
بعضی از رسانه های دنیا هم از »افغانستان تسخیرناپذیر« 
و شکست ناپذیری گروه طالبان سخن می گفتند؛ اما پس 
از ده هفته جنگ، گروه طالبان کاماًل در هم شکست و 
قبل از همه در مناطق شمال افغانستان )جایی که بیش تر 
از جاهای دیگر کشور مردمش از کنترل پشتون ها ناراض 

بودند(، سقوط کرد. )بارفیلد، ۱۳۹6: ۳6۱(

منبع ها
سیاسی   - فرهنگی  تاریخ   ،)۱۳۹6( توماس  بارفیلد،   .۱
انتشارات  تهران:  محمدی،  عبداهلل  ترجمه  افغانستان، 

عرفان.
نگاهی   - جمعیت شناسی   ،)۱۳۹۹( حفیظ  منصور،   .۲
به تاریخ تحلیلی جمعیت اسالمی افغانستان، کابل: نشر 

سعید.

است. به گفته او، برخی از مکاتب که توسط طالبان 
به عنوان سنگر استفاده  می شد، ویران شده بود و بعد 
از تصرف مناطق زیر کنترل آنان، دوباره این مکاتب 

بازسازی و فعال شده است. 
مشکل  حل  برای  که  دارد  پافشاری  قتالی  آقای 
با  را  مسأله  این  هرات،  در  آموزگار  هزار  پنج   کمبود 
می کند  تالش  و  می گذارد  میان  در  معارف  وزارت 
محدودیت استخدام آموزگاران غیررسمی برطرف شود 
و آموزگاران جدید در ریاست معارف هرات استخدام 

شوند.
یک  میلیون  از  بیش  خورشیدی،  جدید  سال  در 
دانش آموز در سراسر کشور وارد مکتب می شوند، اما 
کمبود  و  ناامنی  کنار  در  اساسی  مشکالت  از  یکی 
معیاری  ساختمان  و  درسی  کتاب  کمبود  آموزگار، 
امور آموزش  از دید آگاهان  برای دانش آموزان است. 
و پرورش، افزون بر کمبود پنج  هزار معلم در هرات، 
ناامنی هم یکی از مشکالت اساسی حوزه آموزش به 
شمار می رود و گروه های مخالف دولت با ایجاد فضای 
وحشت و ترس، روح و روان کودکان را آزار می دهند.

با این همه، آمار رسمی نشان می دهد که بیش تر از 
۳۰۰ هزار کودک در هرات، به دلیل ممانعت خانواده ها، 
اجازه رفتن به مکتب را ندارند و خانواده های شان آنان 
را برای کسب درآمد و تأمین مخارج مالی خانواده، به 

انجام کارهای سخت وادار می کنند.

مقاومت در برابر طالبان
افغانستان در قرن چهاردهم خورشیدی؛
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هراتپنجهزارآموزگارکمبوددارد
آغاز سال جدید تعلییم؛



به الیحه وظایف شان  به همه دیپلمات ها مطابق  و 
مسوولیت داده شده است. گفتنی است که وزارت 

امور خارجه در مورد این ادعا ابراز نظر نمی کند.
می گویند  هند  مقیم  افغانستان  سفارت  در  منابع 
که فرید ماموندزی، سفیر افغانستان در آن کشور، 
نام »قادرشاه« و »ادریس«  دو کارمند محلی را به 
این  با خود بدون داشتن ویزا به دهلی برده است. 
منابع در گفت وگو با روزنامه ۸صبح تصریح می کنند 
که با حضور این دو کارمند محلی، قیود بیش تری 
بدین  است.  شده  وضع  افغانستان  دیپلمات های  بر 
جریان  در  که  شده اند  مکلف  دیپلمات ها  ترتیب 
پیش برد کارهای شان به آنان پاسخ گو باشند و از این 

کارمندان دستور بگیرند. 
جریان  در  که  می گویند  منابع  این  هم چنان 
هند  در  افغانستان  سفیر  دیپلماتیک،  دیدارهای 
دیپلمات های  با  مقایسه  در  کارمند  دو  این  برای 
و  نظر می گیرد  در  را  باالتری  بلندرتبه کرسی های 
است  حالی  در  این  می شکند.  را  تشریفات  اصول 
که قادرشاه سابقه کاِر نزدیک با محمدحنیف اتمر، 
وزیر امور خارجه را نیز در کارنامه دارد. او در زمان 
حضور حنیف اتمر در کرسی مشاوریت امنیت ملی، 
به عنوان سخنگوی این نهاد کار می کرد و در ادامه 
ریاست  کرسی  کسب  برای  اتمر  نامزدی  هنگام 
انتخاباتی  دسته  سخنگویی  مسوولیت  جمهوری، 

»صلح و اعتدال« را عهده دار بود.
برخی از فعاالن افغان در هند نیز این ادعا را تایید 
می کنند و می گویند که در برخی از مواقع، کارمندان 
محلی فراتر از سفیر عمل می کنند. به گفته آنان، 
افزون بر قادرشاه و ادریس، شماری دیگر از کارمندان 
محلی نیز در سفارت هند »همه کاره« تعیین شده اند. 
نثاراحمد شیرزی، فعال سیاسی ـ مدنی افغان مقیم 
هند در گفت وگو با روزنامه ۸صبح تصریح می کند که 
یک کارمند محلی در سفارت افغانستان مقیم هند به 
نام »شیرشاه هروی«، صالحیت کامل مالی سفارت 
محلی  کارمند  یک  که  افزود  او  است.  عهده دار  را 
»اختیارات  سفارت  در  نیز  »مهدی«  نام  به  دیگر 
بسیار« دارد. بدین ترتیب بیش تر کارها در سفارت 
افغانستان مقیم هند توسط کارمندان محلی به پیش 

برده می شود.
سفارت افغانستان در هند اما می گوید که این موارد 
است.  اداری«  »موضوع  یک  و  محتوایی«  »بحث 
فرید ماموندزی، سفیر جدید افغانستان در هند، به 
روزنامه ۸صبح گفت که »هیچ کسی نمی تواند بدون 
ویزا و مجوز قانونی به کشور دیگری سفر کند.« او 
این موضوع را »کاماًل بی اساس« می خواند. به گفته 
ماموندزی، مطابق با دیدگاه رییس جمهور و به منظور 
»موثریت ماموریت دیپلماتیک یک برنامه عملی در 
حال تطبیق است.« او افزود: »به همه دیپلمات های 

محترم مطابق به الیحه وظایف و مسوولیت های شان، 
امور  وزارت  در  مسووالن  می شود.«  سپرده  وظایف 

خارجه اما در این مورد ابراز نظر نکردند.
عنوان  به  ماموریتش  به  تازه گی  ماموندزی  فرید 
در  او  است.  کرده  آغاز  را  هند  در  افغانستان  سفیر 
بیست وهشتم حوت اعتمادنامه اش را به عنوان سفیر 
افغانستان در هند به رام نات کوویند، رییس جمهور 
هند، تسلیم کرد. ماموندزی در سیزدهم سنبله سال 
گذشته به عنوان نامزدسفیر در دهلی جدید معرفی 
با  اقدام،  این  از  پس  ماه  پنج  حدود  اما  بود،  شده 
انتصاب او به عنوان سفیر در آن کشور موافقت شد. 
پیش از این حضور افراد متعدد مربوط به یک قوم به 
عنوان کارمند و دیپلمات در هند واکنش هایی را در 
پی داشت. فرید ماموندزی پیش تر در زمان حضور 
محمدحنیف اتمر در کرسی مشاوریت امنیت ملی، به 
عنوان مشاور ارشد امور سیاسی دفتر این شورا وظیفه 
اجرا می کرد. او هم چنان به عنوان معین پالیسی اداره 

مستقل ارگان های محلی نیز کار کرده است. 
قادری  طاهر  ماموندزی،  از  پیش  که  است  گفتنی 
هند  در  افغانستان  سفارت  سرپرستی  مسوولیت 
سیاسی،  بخش  پنج  سفارت  این  بود.  عهده دار  را 
را شامل  تحصیلی  و  قونسلی  اقتصادی، مطبوعات، 
و  تجاری  تحصیلی،  اتشه های  این،  بر  افزون  است. 

فرهنگی نیز در این سفارت فعالیت می کنند.

برخی از منابع نزدیک به سفارت افغانستان در هند 
تازه ای  قیود  جدید،  سفیر  حضور  با  که  دارند  ادعا 
بر آنان وضع شده  است. به گفته این منابع، سفیر 
افغانستان در هند دو کارمند محلی را بدون مجوز 
و صالحیت های  برده  کشور  این  به  خود  با  قانونی 
فراتر از اصول کاری برای آنان در نظر گرفته است. 
بدین ترتیب دیپلمات های سفارت افغانستان در هند 
مکلف شده اند که در جریان پیش برد کارهای شان، 
به این دو کارمند محلی پاسخ دهند. افزون بر این، 
در جریان دیدارهای دیپلماتیک برای این کارمندان 
از نگاه تشریفاتی کرسی های باالتری در نظر گرفته 
افغانستان در هند  تازه  رویکرد سفیر  این  می شود. 
است؛  داشته  پی  در  را  افغان  دیپلمات های  نگرانی 
زیرا آنان معتقدند که با این گونه برخوردها، به جایگاه 
دیپلمات ها آسیب می رسد. فعاالن مدنی افغان مقیم 
می گویند  و  می کنند  تأیید  را  ادعاها  این  نیز  هند 
بیش تر  اکنون  هم  هند  در  افغانستان  سفارت  که 
اداره می شود. سفیر  مواقع توسط کارمندان محلی 
»موضوع  یک  را  بحث  این  اما  هند  در  افغانستان 
اداری« می خواند و تصریح می کند که این کارمندان 
بدون مجوز قانونی به هند نرفته اند. به گفته او، یک 
»برنامه عملی« براساس دیدگاه رییس جمهور برای 
»موثریت ماموریت دیپلماتیک« در حال اجرا است 

آشفتهگیدرسفارتافغانستاندرهند؛
دیپلمات ها  به کارمندان محیل پاسخ یم دهند

آسیه حمزه ای
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شود.
زنان،  حقوق  فعال  و  جامعه شناس  رضایی،  فاطمه 
جامعه شناسی  منظر  از  با ۸صبح  گفت وگویی  در  نیز 
و صلح پژوهی این موضوع را بررسی کرده و می گوید 
میان  آشتی  سبب  که  است  صلحی  اجتماعی،  صلح 
دو  صلح پژوهان  شود.  جامعه  سطح  در  شهروندان 
صلح  دارند.  مثبت«  »صلح  و  منفی«  »صلح  تعریف 
منفی، صلحی است که جامعه عاری از خشونت عریان، 
فزیکی و منازعات باشد؛ یعنی در جامعه فقط به ظاهر 
منازعه ای مشاهده نمی شود. صلح مثبت اما صلح پایدار 
خشونت  آشکار،  خشونت  بر  عالوه  که  صلحی  است؛ 
ساختاری هم در آن وجود ندارد و در فرهنگ و ساختار 
جامعه هم دیگرپذیری و آشتی ایجاد شده است. صلح 

اجتماعی همان صلح مثبت تلقی می شود.
او در ادامه به اثرات برقراری صلح اجتماعی در جامعه 
صلح  و  مثبت  صلح  زمانی  که  می افزاید  و  می پردازد 
اجتماعی در جامعه نهادینه شده و اثرات آن به منصه 
ظهور گذاشته می شود که میان دولت و ملت شکافی 
و  و مذاهب خشونت  اقوام  میان  باشد،  نداشته  وجود 
عین  در  مسالمت آمیز  زنده گی  و  نباشد  منازعه ای 
پذیرفته  جامعه  در  اصل  یک  عنوان  به  کثرت گرایی 
که  برسد  حداقل  به  جنسیتی  تبعیض  و  باشد  شده 
متاسفانه این تبعیض گسترده ترین تبعیض ها در سطح 
حاکم  اجتماعی  صلح  که  جامعه ای  در  است.  جهانی 
باشد، عالوه بر نبود نابرابری های قومی، حتا در سطوح 
خانواده ها نیز صلح برقرار خواهد بود. نکته اساسی این 
است که برای برقراری صلح اجتماعی این آموزه باید به 
طور مکرر بیان شود که باید گفت وگو جایگزین منازعه 

گردد. 
این جامعه شناس و فعال حقوق زنان تاکید می ورزد که 
صلح اجتماعی در حقیقت انعکاسی از کرامت انسانی 
کرامت  براساس  انسان ها  که  زمانی   است.  جامعه  در 
انسانی و ارزش های حیاتی با یک دیگر ارتباط داشته 
باشند، نه براساس برتری قومی و موقف، به  طور حتم 
عدالت اجتماعی تامین خواهد شد. در مساله ارتباط 
صلح سیاسی و اجتماعی ذکر این نکته حایز اهمیت 
است که صلح سیاسی مرتبط به ساحه قدرت و حل 
منازعات فزیکی در حوزه قدرت است، پس برای رفع 
نخست  باید  اجتماع  درون  و  ساختاری  خشونت های 
منازعات و خشونت های عریان را از میان برد. به عقیده 
تا  است.  اجتماعی  صلح  بر  مقدم  سیاسی  صلح  من، 
زمانی که خشونت های آشکار، جنگ و منازعات بر سر 
قدرت را رفع نسازیم، صلح اجتماعی به وجود نمی آید. 
شناسایی این سه کانون که عامل برهم زدن صلح در 
منزلت.  و  ثروت  قدرت،  است:  مهم  می شود،  جامعه 

صحبت از نقشی سازنده است، نقش آفرینی آگاهانه و 
بی بدیل برای بازتعریف و بازتولید مفاهیم صلح پذیری. 
بیش  اخیر  روزهای  در  را  خود  اهمیت  موضوع  این 
روز  موضوعات  است.  ساخته  برجسته  پیش  از 
تبدیل  افغانستان  در  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی، 
شبکه های  در  فردی  میان  جدی  اصطکاک های  به 
اجتماعی و حتا در میان قشر متخصص و تحصیل کرده 
جامعه شناسان  و  صلح پژوهان  هر چند  است.  شده 
نظریات مختلفی در تقدم صلح سیاسی بر اجتماعی و 
یا برعکس آن دارند، اما آن چه مهم و قابل توجه است، 
این است که فقدان نظام اجتماعی سالم سبب بازتولید 

خشونت های آشکار و عریان در جامعه خواهد شد. 
و  اساسی  عنصر  عنوان  به  زنان  نقش  میان  این  در 
اصلی در تربیت و آموزش قابل بررسی است، چرا که 
سنگ بنای صلح پذیری و هم دیگرپذیری در جامعه ا ی با 
تنوعات بسیار، از نهاد خانواده و از بطن زنان و مادران 
و  نهاد خانواده  ابتدا در  زنان در  آگاه شکل می گیرد. 
مقام  در  می توانند  اجتماع  بزرگ تر  دایره  در  سپس 

آموزگار صلح، ایفای نقش کنند.
در همین رابطه فاطمه گیالنی، عضو هیات مذاکره کننده 
به  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  به  افغانستان،  دولت 
عقیده من نقش زن چه در صلح سیاسی و چه در صلح 
اجتماعی به ویژه در افغانستان نوین، نه تنها مهم، بلکه 
»حیاتی« و »غیرقابل حذف« است. به گفته او، اکنون 
در برهه تاریخی قرار داریم که زنان باید بیش از گذشته 
به فعالیت های اجتماعی و آموزشی خود تداوم دهند 
تا نقش نیم نفوس کشور در برقراری صلح برجسته تر 

صلح  بر  و  داشته  قدرت  مساله  بر  تاثیر جدی  ثروت 
کانونی  دو  منزلت  و  ثروت  و  است  تاثیرگذار  سیاسی 

است که بر صلح اجتماعی اثرگذار می باشد.
برای  تقسیمات  این  براساس  رضایی،  بانو  عقیده  به 
منازعه خیز  و  منازعه  کانون های  باید  صلح  برقراری 

شناسایی و کنترل شود. 
و  برجسته  نقش  به  ادامه  در  زنان  حقوق  فعال  این 
حیاتی زنان در برقراری صلح اجتماعی به عنوان صلح 
مثبت می پردازد و می گوید که زنان واقعیت انکارناپذیر 
جامعه امروز افغانستان هستند که نقش آن ها به ویژه 
نقش تربیتی آن ها بسیار حایز اهمیت است. متاسفانه 
ساختارهای نابرابر اجتماعی در کشور سبب شده تا زن 
افغان به اندازه توانایی خود نتواند فرصت نقش آفرینی 
در این حوزه را داشته باشد، به همین علت ما عالوه بر 
خشونت های آشکار و جنگ، از فقدان صلح اجتماعی 
نیز رنج می بریم. نقش بنیادی زنان و مادران از درون 
نهاد خانواده بسیار حیاتی است. زنان و مادران متولی 
تربیت نسل آینده هستند. اصول و مبانی آن ها برای 
باید  مختلف،  مذاهب  و  اقوام  با  جامعه ای  در  تربیت 
تا  باشد  گفت وگو  و  هم دیگرپذیری  برابری،  تعامل، 
انسانی،  کرامت  براساس  تفاوت ها  از  فارغ  را  انسان ها 
احترام کنیم. نکته دیگر این است که حدود ۷۰ درصد 
همین  که  می دهند  تشکیل  زنان  را  کشور  معلمان 
است.  اجتماعی  مبانی صلح  ترویج  برای  نابی  فرصت 
فرزندان ما در خانه و مکتب اگر یاد بگیرند که زیبایی 
کثرت گرایی  عین  در  هم دیگرپذیری  در  افغانستان 
این حوزه مرفوع  از مشکالت در  است، بخش زیادی 

خواهد شد.
به گفته این جامعه شناس، در قدم نخست زنان باید 
در  سیاسی،  صلح  بر  عالوه  سپس  و  شوند  آگاه تر 
عرصه صلح اجتماعی فرصت بیش تری به آن ها برای 

نقش آفرینی داده شود.
فرشته سادات، کارشناس حوزه آموزش و پرورش، اما 
اجتماعی  صلح  که  می گوید  و  داشته  متفاوت  نظری 
تالش  او،  عقیده  به  است.  سیاسی  صلح  بر  مقدم 
برای رفع بی نظمی سیاسی در شرایطی که بی نظمی 
باشد،  داشته  وجود  جامعه  در  خشونت  و  اجتماعی 

ناموفق است.
این کارشناس حوزه تعلیم و تربیت به مشکالت جدی 
در سیستم آموزشی در این بخش پرداخته و می افزاید 
نهادهای آموزشی ما فقر فرهنگی و  که متاسفانه در 
خالی جدی برای ترویج زنده گی مسالمت آمیز وجود 
تالش  و  فقر  این  بردن  بین  از  که  صورتی  در  دارد، 
بسیار  صلح پذیری  فرهنگ  گسترش  غنامندی  برای 
مهم و حیاتی است. او هم چنین به نقش زن در این 
عرصه اشاره کرده و تاکید دارد که  خانواده اولین نهاد 
اجتماعی است که زن در این نهاد و سپس در جامعه 
اثرگذاری قابل توجهی در آموزش صلح پذیری می تواند 
داشته باشد. زن آگاه نقشی بنیادین و غیرقابل انکار در 
ایجاد نسلی آگاه دارد، به این دلیل که همواره در طول 
تاریخ نقش آموزشی و تربیتی زنان محرز و مشخص 
است. این نقش فقط محدود به خانواده نمی شود، بلکه 
فرآیند اجتماعی شدن کودکان و زنان و در سطح بلندتر 
در جامعه اعم از نهادهای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی 
می توانند مبانی صلح پذیری و هم دیگرپذیری را ترویج 
رنج  ناحیه  این  از  امروز  افغانستان  متاسفانه  کنند. 
می برد و ما نیاز داریم با بازبینی برنامه های کوتاه مدت 
و بلندمدت خود، گام های اساسی در راستای ترویج و 
آموزش مفاهیم صلح اجتماعی و زنده گی مسالمت آمیز 

در سایه تفاوت ها برداریم. 
در  ناامنی،  و  جنگ  دهه  چهار  پیشینه  با  افغانستان 
حالی دوران گفت وگوهای صلح را سپری می کند که 
جنگ افروزی ها در مرکز و والیات شدت گرفته است. 
بی باوری به حکومت و ایجاد شکاف میان دولت و ملت 
سبب  اجتماعی  فشارهای  دیگر  سوی  از  و  سویی  از 
شبکه های  در  چه  افراد  میان  گسست  نوعی  ایجاد 
به  زنان  است.  اجتماعی و چه در سطح جامعه شده 
از دوران حاکمیت  از دیگران  عنوان قشری که بیش 
طالبان در دهه ۹۰ متضرر شده و همواره در میان آتش 
بوده اند،  آرامش  برقراری  درصدد  خشونت ها  و  جنگ 
امروز می توانند به عنوان پیش تازان صلح خواهی، عالوه 
بر صلح سیاسی، در عرصه صلح اجتماعی و بازتعریف 
و ترویج مفاهیم صلح اجتماعی سهم بگیرند. این در 
حالی است که زنان افغانستان خود از بنیاِن بیمار صلح 
اجتماعی در کشور ضرر دیده اند و خود نیز همواره در 

معرض خشونت و حذف قرار داشته  و دارند.

صلحاجتماعیونقشزنان
صلح مثبت

صلح اجتماعی، صلحی است که سبب 
آشتی میان شهروندان در سطح جامعه 

شود. صلح پژوهان دو تعریف »صلح 
منفی« و »صلح مثبت« دارند. صلح 

منفی، صلحی است که جامعه عاری از 
خشونت عریان، فزیکی و منازعات باشد؛ 

یعنی در جامعه فقط به ظاهر منازعه ای 
مشاهده نمی شود. صلح مثبت اما صلح 

پایدار است؛ صلحی که عالوه بر خشونت 
آشکار، خشونت ساختاری هم در آن 
وجود ندارد و در فرهنگ و ساختار 

جامعه هم دیگرپذیری و آشتی ایجاد 
شده است. صلح اجتماعی همان صلح 

مثبت تلقی می شود.

روح  اهلل علی 



علی تای میرکشه

در بخش نیروهای امنیتی و دفاعی 
آقای محب حرف اول و آخر را می زند. 

وی صالحیت دارد حتا در سطح وزیر 
در سکتور امنیتی تصمیم بگیرد. آقای 
محب حتا در سطح قوماندان ولسوالی، 

کمیسار سرحدی، قوماندان کندک 
ارتش، مدیر امنیت ملی ولسوالی 

و آمر حوزه امنیتی مداخله می کند. 
وی افراد را به طور گزینشی و اکثراً 

براساس مالک قومیت و اعتبار فردی 
تعیین می کند. همین اکنون نهادهای 

امنیتی و دفاعی به طور بی سابقه 
از لحاظ قومی یک دست شده است. 
مثالً در وزارت دفاع ملی صرف یک 
نفر جنرال هزاره به اسم اقبال علی 

جعفری به صفت معاون لوی درستیز 
در قرارگاه ستردرستیز و یک معاون 
قل اردو به اسم جنرال عباس توکلی 

در قل اردوی شاهین ایفای وظیفه 
می کنند. در ریاست عمومی امنیت 

ملی صرف یک نفر به اسم علی احمد 
خان از این قوم تعیین است و در 
وزارت امور داخله هیچ هزاره ای 

با رتبه جنرالی وجود ندارد، صرف 
بسم اهلل تابان با رتبه دگروالی در 
بست جنرالی ایفای وظیفه می کند. 

۱- بختیار بعد از پیوستن به جمعیت و شورای نظار بعداً به عنوان پیلوت خاص احمدشاه مسعود گماشته شد، به همین دلیل تااکنون نیز از حمایت حزب جمعیت خصوصاً مارشال فهیم در زمان حیاتش و اکنون امراهلل صالح برخوردار است.

چهارشنبه
شماره 3567

۴ حمل ۱۴۰۰
2۴ مارچ 2۰2۱

قیمت: 2۰ افغانی
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افغانستان بعد از سال ها جنگ و بی نظمی سیاسی 
مقابل  در  گذشته  دهه  چهار  طی  شدید، خصوصاً 
تجاوز/حضور نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، 
عموماً  که  احزاب سیاسی  میان  داخلی  جنگ های 
مقابل  در  جنگ  و  می شد  تغذیه  بیرونی  منابع  با 
تروریسم بین المللی که طالبان و شبکه حقانی به 
در  هستند،  پیش مرگه های شان  عمده ترین  عنوان 
ـ  بی ثبات سیاسی  و  نهایت شکننده  یک وضعیت 

نظامی قرار دارد. 
اعتبار  و  اعتماد  متاسفانه  افغانستان  شهروندان 
سیاسی  )افراد  سیاسیون  از  قطع  طور  به  را  خود 
داخل حکومت و احزاب سیاسی( از دست داده اند. 
هر ۱۰۰  از  گیرد،  صورت  میدانی  سروی  یک  اگر 
شهروند افغانستان به احتمال قوی ۹۹ نفر به گفتار 
و رفتار سیاسیون اعتماد ندارند. سیاسیون افغانستان 
خصوصاً آنانی که در مسند ادارات رسمی ملی قرار 
دارند، همواره سعی کرده اند تمامی ساختار سیاسی 
ـ اداری را مطابق به خواست خود تعریف و تنظیم 
تیم  منافع یک  به  را  منافع ملی  این ها حتا  کنند. 
قوم،  و  قماش  یک  از  اکثر  تصمیم گیرنده  کوچک 

کاهش می دهند.
آخرین  نجیب اهلل  داکتر  حکومت  اخیر  سال های 
فشار  پی  در  کمونیستی  تفکر  با  جمهور  رییس 
شهر  خصوصاً  بزرگ شهرها  بر  مجاهدین  حمالت 
کابل، بی نظمی سیاسی ـ نظامی را در کشور حاکم 
مکانیسم جدی خود،  با  مجاهدین  گروه های  کرد. 
یارگیری از درون نیروهای امنیتی و دفاعی را تشدید 
مدیریت  یک  تا  نشد  موفق  کابل  حکومت  کردند. 
واضح عاری از تعصب را در رهبری نیروهای امنیتی 
در  روز به روز  تیمش  و  نجیب  داکتر  آورد.  میان  به 
گرداب قوم گرایی سقوط می کردند. افراد نزدیک به 
داکتر نجیب حتا در درون حزب شان افراد خودی 
و غیرخودی را به وجود آوردند. پشتون ها خصوصاً 
پشتون های خلقی و به ویژه آن هایی که از مشرقی 
و جنوبی بودند، یاران نزدیک نجیب شدند. نزدیکان 
او به طور غیر قابل باور وضعیت را برای داکتر نجیب 

تروریستان طالب همانند مجاهدین افزایش نداشته 
باشد، ولی با کمال ناباوری حلقه تصمیم گیری در 
نجیب  داکتر  از دوره  سطح کالن خیلی خالصه تر 
شده است. در آن زمان حداقل با افکار حزبی گاه 
رفتار خود را تنظیم می کردند، ولی متاسفانه اکنون 
تیمی  راه  نقشه  جز  به  ملی  راه  نقشه  هیچ گونه 
محدود در چنبره محب ـ غنی ـ  فضلی وجود ندارد. 
این چنبره متاسفانه در حال تطبیق پالن های بسیار 

خطرناک برای کشور است. 

در بخش نیروهای امنیتی و دفاعی آقای محب حرف 
اول و آخر را می زند. وی صالحیت دارد حتا در سطح 
وزیر در سکتور امنیتی تصمیم بگیرد. آقای محب 
حتا در سطح قوماندان ولسوالی، کمیسار سرحدی، 
قوماندان کندک ارتش، مدیر امنیت ملی ولسوالی 
و آمر حوزه امنیتی مداخله می کند. وی افراد را به 
طور گزینشی و اکثراً براساس مالک قومیت و اعتبار 
فردی تعیین می کند. همین اکنون نهادهای امنیتی 
و دفاعی به طور بی سابقه از لحاظ قومی یک دست 
شده است. مثاًل در وزارت دفاع ملی صرف یک نفر 
صفت  به  جعفری  اقبال علی  اسم  به  هزاره  جنرال 
معاون لوی درستیز در قرارگاه ستردرستیز و یک 
معاون قل اردو به اسم جنرال عباس توکلی در قل 
ریاست  در  می کنند.  وظیفه  ایفای  شاهین  اردوی 
عمومی امنیت ملی صرف یک نفر به اسم علی احمد 
خان از این قوم تعیین است و در وزارت امور داخله 
صرف  ندارد،  وجود  جنرالی  رتبه  با  هزاره ای  هیچ 
بسم اهلل تابان با رتبه دگروالی در بست جنرالی ایفای 
وظیفه می کند. هیچ اوزبیکی در سطح ریاست های 
وزارت امور داخله حضور ندارد، صرف یک نفر معین 
در وزارت داخله اوزبیک است. این ها نمونه های بارز 
از محدود سازی نیروهای امنیتی و دفاعی به قوم و 
قبیله است که تنها امید مردم افغانستان برای دفاع 

از ارزش های شان و دفاع از کشور هستند . 
هیچ معیار مسلکی برای تعیین افراد در سمت های 
بلند امنیتی وجود ندارد، به جز داشتن شناخت در 
حلقه داکتر محب. این افراد به طور غیر مسلکی در 
بیش تر  هر کدام  می شوند.  تعیین  سمت های شان 
وفادار به شخص محب و تیمش باشد، رشد بیش تری 
می کند. این افراد به دلیل وابسته گی به مرجع قدرت 
از هیچ نوع معیار مسلکی پیروی نمی کنند. آن ها به 
شکل خودسر ابراز نظر می کنند و خود سر به قضایا 

واکنش نشان می دهند. 

توصیف  بلند  را  امنیتی  نیروهای  قدرت  و  نورمال 
می کردند. این در حالی بود که تصامیم تعصب آمیز 
مسووالن رده های بلند و متوسط نیروهای امنیتی 
امنیتی  نیروهای  روحیه  بازگشت  غیرقابل  طور  به 
مربوط به جناج پرچم و افراد بی طرف از اقوام هزاره، 
تاجیک و اوزبیک را بر ضد دولت و خصوصاً داکتر 
نجیب تحریک کرده بود. اکثر ترفیعات، مدال ها و 
مکافات در نیروهای امنیتی به افراد نزدیک به حلقه 
خاص دکتر نجیب اختصاص می یافت. کم تر کسانی 

از سایر اقوام و افکار مورد مکافات قرار می گرفت. به 
همین دلیل نیروهای امنیتی و دفاعی که آن زمان 
شعبه های  به  می شد،  یاد  افغانستان  مسلح  قوای 
و  ارتش  فرماندهان  شد.  تقسیم  تباری  و  قومی 
پولیس و مسووالن امنیت دولتی هرکدام به احزاب 
زبان شان  یا  اقوام  مربوط  که  مجاهدین  سیاسی 
می شد، رفتند. جنرال شهنواز تنی و تعداد زیادی از 
جنراالن و فرماندهان ارتش و پولیس پشتون تبار به 
حزب اسالمی و حزب مولوی یونس خاص پیوستند، 
تعدادی  و  بابه جان  نبی عظیمی و جنرال  جنرال 
از پیلوتان نیروهای هوایی از جمله خلیل بختیار۱ 
از قوم بیات غزنی بود و تعداد زیادی از  که اساساً 
فرماندهان قوای مسلح به حزب جمعیت و شورای 
نظار پیوستند، جنرال خداداد هزاره، جنرال حیدر 
بصیر، جنرال نادرعلی خان جاغوری و تعدادی دیگر 
و  هزاره  قوم  به  مربوط  پولیس  و  ارتش  افسران  از 
شیعه به احزاب وحدت اسالمی و حرکت اسالمی، 
روزی،  مجید  جنرال  دوستم،  عبدالرشید  مارشال 
جنرال صادق مرادی و تعدادی از فرماندهان ارتش 
قوم  به  مربوط  ملی  امنیت  مسووالن  و  پولیس  و 

اوزبیک و ترکمن به حزب جنبش ملی پیوستند. 
این رویکرد و نفاق ایجاد شده به دلیل بی تدبیری 
به  بزرگ  افغانستان  شدن  خالصه  و  نجیب  داکتر 
بود،  کرده  محاصره  را  وی  که  متعصب  حلقه  یک 
اگر  بود.  وی  حکومت  سقوط  دلیل  عمده ترین 
کند  مدیریت  را  وضعیت  می توانست  نجیب  داکتر 
خصوصاً  ـ  سیاست  از  دور  را  امنیتی  نیروهای  و 
سیاست های قومی و مذهبیـ  نگه می داشت و رفتار 
خود را واقعاً ملی انجام می داد، قطعات دولت داکتر 

نجیب آن قدر زود سقوط نمی کرد. 
متاسفانه این روزها نیز ما در شرایط خیلی مشابه با 
وضعیت اخیر دوران داکتر نجیب قرار داریم. تاریخ 
حمالت  ممکن  است.  شدن  تکرار  حال  در  دوباره 

این تصامیم محدود  از نتیجه  بحث مهم دیگر که 
درون  در  قوم گرایی  می کند،  تبارز  تباری  و  قومی 
رفتار  است.  افغانستان  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در بسیاری موارد 
و  عقده مند  قوم محور،  بسیار  که  می دهد  نشان 
تعصب آمیز است. متاسفانه این رفتار و گفتار بارها 
در سطوح مختلف تبارز یافته است. نمونه  بارز آن 
برخورد نیروهای قطعات خاص که اکثراً پشتون تبار 
هستند، با هواداران احمدشاه مسعود در ۱۸ سنبله 
صفحات  در  شده  منتشر  ویدیوهای  است.   ۱۳۹۸
اجتماعی نشان می دهد که یک منسوب قطعه خاص 
به گونه ای  احمدشاه مسعود  با یک هوادار  پولیس 
رفتار می کند که گویا یک داعشی یا یک تروریست 
را بازداشت کرده باشد. با میل و قنداق سالح به سر 
و صورت وی می زند و هر قدر فرد عذر می کند که 
گناهی نکرده، وی به زدنش ادامه می دهد. وسایط 
نقلیه که توسط نیروهای گارنیزیون و قطعات خاص 
از سطح شهر در این روز جمع آوری شده، به بهانه 
عقده مندانه  برخورد  با  اکثر  عمومی  نظم  اخالل 

نیروهای امنیتی تخریب شده بود. 
نظام الدین  به  منسوب  افراد  بازداشت  هنگام  در 
که  حالی  در  آن ها  با  کماندو  نیروهای  قیصاری 
می کردند  برخورد  چنان  بود،  بسته  دستان شان 
را  واقعه کربال  در  یزید  تصویر ظلم  بیننده  که هر 
بعداً  قیصاری  به  منسوب  افراد  می آورد.  خاطر  به 
ادعا کردند که به شکل بی رحمانه ای مورد شکنجه 
نیروهای ارتش قرار گرفته بودند. آنان مدعی بودند 
که هنگام انتقال به مزارشریف چندین بار تهدید به 

پرتاب از هلیکوپتر شده بودند. 
در آخرین مورد بعد از حادثه های اول و دوم بهسود 
شده،  داده  سقوط  ارتش  طیاره  یک  دومی  در  که 
چنان  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  افراد  از  تعدادی 
واکنش نشان دادند که گویا تنها دشمن این وطن 
سادات،  سید سمیع  هستند.  افرادش  و  علی پور 
قوماندان قل اردوی هلمند، در صفحه فیس بوکش 
نیروهای  غیر مسلکی  و  سطحی  نهایت  الفاظ  با 
امنیتی را تشویق به هدف قرار دادن تمامی هواداران 
علی پور در سطح کشور کرد. آقای سادات در هلمند 
مسوولیت دارد و این واکنش وی به جز انگیزه قومی 
یا ناپخته گی مسلکی هیچ معیاری با خود ندارد. در 
همین حال یکی از منسوبان پولیس که مسوولیت 
محافظت از پارلمان را دارد، در صفحه فیس بوکش 
از رییس جمهور اجازه خواسته تا به بهسود برود و 
قتل عام کند. این در حالی است که این فرد در رتبه 
پایین نیروهای امنیتی ایفای وظیفه می کند و صرف 
به دلیل قومیتش این گونه خالف قانون حرف می زند 

و مردم را تهدید به قتل عام می کند. 
میان  در  قومی  برخوردهای  این گونه  متاسفانه 
نیروهای امنیتی و دفاعی، تداعی گر تکرار تاریخ زمان 
حکومت داکتر نجیب است. با آن که در حال ناوقت 
شدن است، باید رییس جمهور غنی و تیم نزدیکش 
که آقای محب آن را مدیریت می کند، به خود آیند 
و تاریخ را باید با دقت بخوانند. تجارب تاریخ برای 
تاریخ  درس  مهم ترین  می دهد.  بزرگی  درس  ما 
نمی توان  را  افغانستان  که  است  این  ما  همه  برای 
با محدوده یک قوم و یک تیم خاص مدیریت کرد. 
باید واقعیت های افغانستان را درک و احترام کرد. 
باید دفتر شورای امنیت ملی در یک مکانیسم واضح 
به تمامی نیروهای امنیتی و دفاعی دستور دهد که 
بی طرفی خود را حفظ کنند و گرفتار مسایل قومی و 
احساساتی نشوند. رویکرد کنونی به طور قطع باعث 
شکاف عمیق میان اقوام افغانستان می شود و شکاف 
میان اقوام افغانستان به معنای سقوط حاکمیت و 

نظام است.

؛ وهای امنی�ت سیایس-قویم شدن ن�ی

حرکت به سوی فاجعه
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یک چهارم کل قربانیان غیرنظامی جنگ یمن کودک اند

درپیحملهافرادمسلحدرنایجریا،1۳7تنکشتهشدند

چین و روسیه خواستار بازگشت 
بی قید و شرط امریکا به برجام شدند

در  کودکان  نجات  صندوق  دویچه وله،  گزارش  به 
گزارش خود درباره جنگ یمن اعالم کرده که تنها بین 
سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ بیش از ۲۳۰۰ کودک کشته 
شده اند. به این ترتیب یک چهارم قربانیان غیرنظامی 

جنگ یمن در این سه سال کودکان بوده اند.
جنگ یمن بین ایتالف نظامی تحت رهبری عربستان 
برخوردار  ایران  پشتی بانی  از  که  حوثی  شورشیان  با 

است، هم چنان قربانی می گیرد.
یونیسف )صندوق کودکان ملل متحد( هفته گذشته از 
کشته شدن هشت کودک و مجروح شدن ۳۳ کودک 
دیگر در والیت تعز و حدیده در ماه جاری خبر داده 
منطقه  این  در  متخاصم  نیروهای  بین  درگیری  بود. 

ظرف هفته های گذشته تشدید شده است.
یونیسف درباره کشته شدن  انتشار گزارش  به دنبال 
کودکان  نجات  صندوق  یمن،  جنگ  در  کودکان 
قربانیان  پیرامون  گزارشی   )Save the Children(

قربانیان حمله  دویچه وله گزارش داده است که شمار 
مسلحانه بر چند روستای عشایری در نایجریا، به ۱۳۷ 
نفر رسید. دولت این کشور آفریقای غربی سه روز عزای 
عمومی اعالم کرد. نایجریا در سال های اخیر بارها شاهد 
کشتار غیرنظامیان به  دست گروه های تروریستی بوده 

است.
مقام های امنیتی نایجریا اعالم کردند که کشتار ساکنان 
در  تاهوا  مرزی  منطقه  در  عشایری  روستای  چند 
شمال غرب این کشور توسط یک گروه تروریستی انجام 
شده است. تاکنون هیچ یک از گروه های مسلح فعال در 
این کشور مسوولیت حمله روز گذشته را برعهده نگرفته 
موترسایکل سوار  مردان  به گزارش خبرگزاری ها  است. 
بر چند روستا حمله کرده و »به هر چیزی که تکان 

می خورد« شلیک کرده اند.
از »حمله ای هماهنگ« صحبت  یک سخنگوی دولت 
در  نایجریا،  جدید  جمهور  رییس  بازوم،  محمد  کرد. 
پیامی توییتری این »حمله  وحشیانه« بر غیرنظامیان 

»صلح دوست« را محکوم کرد.

جنگ یمن منتشر کرد.
بر اساس این گزارش تنها در بازه زمانی بین سال های 
۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ در جریان جنگ یمن بیش از ۲۳۰۰ 
کودک جان باخته اند. همین گزارش می افزاید که شمار 
شده  اعالم  آمار  از  بیش  یمن  جنگ  قربانیان  واقعی 
است. به این ترتیب یک چهارم قربانیان جنگ یمن 

در دوره زمانی یادشده را کودکان تشکیل می دهند.
است:  گفته  صندوق،  این  رییس  جوبرت،  خاویر 
»کودکان یمن بیش از شش سال در کابوسی بی پایان 
و شرایطی هولناک زنده گی کرده اند. کودکان در یمن 
تقریباً همه روزه در اثر جنگ کشته و زخمی می شوند.«

گفته می شود تالش های بین المللی برای پایان دادن 
به جنگ یمن تا کنون نتیجه ای در پی نداشته است. 
صلح  طرح  حوثی  شورشیان  مارچ،  دوشنبه، ۲۲  روز 
پیشنهادی عربستان را رد کردند. دولت امریکا بر تالش 

خود برای پایان دادن به جنگ یمن افزوده است.

با تایید  حمله مسلحانه روز یک شنبه، تقریباً هم زمان 
دادگاه  توسط  جمهوری   ریاست   انتخابات  نتایج 
تا  کشته گان  شمار  داد.  رخ  کشور  این  اساسی  قانون 
معاون  حق،  فرحان  رسید.  نفر  به ۱۳۷  سه شنبه  روز 
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت، آنتونیو گوترش 
این »حمله های شنیع« را به  شدت محکوم کرده است.

عزای  روز  به مدت سه  روز سه شنبه  از  نایجریا  دولت 
سال های  در  آفریقایی  کشور  این  کرد.  اعالم  عمومی 
اخیر بارها شاهد کشتار غیرنظامیان به  دست گروه های 
تندرو  اسالم گرایان  به  ویژه  است،  بوده  تروریستی 
بوکوحرام پیوسته اقدام به قتل  عام غیرنظامیان می کنند.
 66 حوت،   ۲۵ روز  در  تروریستی  حمله  آخرین  در 
موترسایکل سوار  گروه مسلح  به دست یک  غیرنظامی 
کشته شدند. یک حمله مشابه در جنوری هم حدود 

۱۰۰ قربانی برجا گذاشت.
دولت نایجریا کنترل محدودی بر گستره بیابانی خارج 
و  جهادی  گروه های  دلیل  همین  به  دارد،  شهرها  از 

قاچاق چیان انسان در آن جا جوالن می دهند.

۴۰۰ نفر در پی آتش سوزی در 
کمپ پناهجویان روهینگیایی در 

بنگله دیش ناپدید شدند 

یورونیوز گزارش داده است که در پی آتش سوزی  گسترده 
در اردوگاه آواره گان روهینگیایی در بنگله دیش، ۱۵ تن 
کشته، ۵6۰ تن زخمی و ۴۰۰ تن دیگر ناپدید شده اند. 

پناهجویان  کمپ های  در  آتش سوزی  سومین  این 
به شمار می رود. ۵۰  روز گذشته  روهینگیایی در چهار 
به ترک  ابتدایی مجبور  آواره مستقر در چادرهای  هزار 

کاشانه خود شده اند.
انتشار  با  ملل  سازمان  پناهنده گان  عالی  کمیساریای 
بیانیه ای اعالم کرد که حریق بزرگ عصر روز گذشته از 
کمپ بالوخالی در منطقه بازار ُککس آغاز شد و به سرعت 
به اردوگاه های همجوار سرایت کرد و ۱۰ هزار سرپناه را 

سوزاند و از بین برد.
این آتش سوزی بزرگ ترین حریق از سال ۲۰۱۷ و آغاز 
فرار پناهجویان مسلمان از میانمار به بنگله دیش به شمار 

می رود.
با  رویارویی  ساعت ها  از  پس  بنگله دیش  آتش نشانان 
آتش سوزی سرانجام نزدیک به نیمه شب موفق به مهار 
آن شدند. انفجار پیاپی کپسول های گاز دامنه حریق را 

گسترش داده و کار ماموران امداد را سخت کرده بود.
یکی از نماینده گان جامعه آواره گان روهینگیا با اسف بار 
تحقیق  انجام  درخواست  پناهجویان،  شرایط  خواندن 
فوری درباره منشاء »نگران کننده« این آتش سوزی را کرد 
و گفت: »شمار بسیاری از کودکان ناپدید شدند و شماری 
اردوگاه ها  دور  سیم خاردارهای  دلیل  به  هم  کودکان  از 

نتوانستند از آتش بگریزند.«
روهینگیایی در ۳۴ کمپ  آواره  میلیون  به یک  نزدیک 
پناهجویی در جنوب شرق بنگله دیش زنده گی می کنند. 
این پناهجویان از سال ۲۰۱۷ و هم زمان با شروع موج 
سرکوب و کشتار اقلیت مسلمان از سوی ارتش و دولت 
میانمار به کشور همسایه گریختند. سازمان ملل متحد 
رویکرد حاکمان میانمار، در زمان حاکمیت دموکراسی 
و رهبری آنگ سان سوچی بر این کشور را »نسل کشی« 

توصیف کرده بود.
سازمان  و  امریکا  متحده  ایاالت  گذشته  هفته های  در 
ملل متحد نگرانی عمیق خود را از احتمال بازگرداندن 
حاکمیت  تحت  میانمار  به  روهینگیایی  پناهجویان 

نظامیان اعالم کرده بودند.

روسیه  و  چین  که  است  داده  گزارش  فارسی  بی بی سی 
برخی کشورهای غربی را به دلیل آن چه مداخله در امور 
داخلی شان خواندند، مورد انتقاد قرار داده اند. این دو کشور 
هم چنین از امریکا خواستند تا بدون هرگونه پیش شرطی 

به توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ با ایران برگردد.
انتقاد تند مسکو و پکینگ به شماری از کشورهای غربی 
در جریان دومین روز سفر سرگئی الوروف، وزیر خارجه 

روسیه، به چین ابراز شد.
آقای الوروف گفت روابط اتحادیه اروپا و روسیه با تصمیمات 

یک جانبه بروکسل تخریب شده است.
وانگ یی، همتای چینی او، نیز گفت که دوران مداخله در 

امور داخلی چین »برای همیشه« به پایان رسیده است.
طور  به  کانادا  و  بریتانیا  متحده،  ایاالت  اروپا،  اتحادیه 
اویغور  اقلیت مسلمان  با  رفتار  دلیل  به  را  مشترک چین 

تحریم کردند.
منطقه  در  اردوگاه هایی  در  را  اویغورها  چین  دولت 
به  و  می دارد  نگه  کشور  این  شمال شرق  در  سین کیانگ 
اجباری  کار  به  آن ها  کردن  وادار  و  آزار جنسی  شکنجه، 

متهم است.
دولت چین با تحریم چند مقام و نهاد اتحادیه اروپا، به این 

اقدام غربی ها واکنش نشان داده است.
که  است  مدعی  و  می کند  رد  را  اویغورها  آزار  چین 
اردوگاه های سین کیانگ محل »بازآموزی« برای مقابله با 

تروریسم است.
وزیران خارجه چین و روسیه هم چنین از امریکا خواستند 
که بدون هرگونه پیش شرطی به توافق هسته ای فدرت های 

جهانی با تهران برگردد.
مسایل  درباره  وانگ  یی  و  الوروف  سرگئی  گذشته  روز 
این  در  نیز گفت وگو کردند.  برجام  توافق  از جمله  جهانی 
دیدار وزیران خارجه دو کشور از امریکا خواستند که بدون 
هیچ گونه قید وشرطی به توافق هسته ای برگردد و از ایران نیز 
خواستند که مفاد برجام را به طور کامل اجرا کند و نقش 

بیش تری در منع گسترش سالح های هسته ای بازی کند.
این اظهارات در حالی بیان می شود که امریکا نیز بازگشت 
به برجام و رفع تحریم های ایران را به بازگشت کامل تهران 
به تعهدات برجام مشروط کرده و از ایران خواسته که اول 

به غنی سازی ۲۰ درصدی یورانیوم پایان دهد.
در این دیدار دوجانبه، هر دو کشور از روند صلح افغانستان 
هم استقبال کردند و خواهان تسریع در روند مذاکرات صلح 

شدند.
سفر آقای الوروف به چین دو روزه است.

موضع تند پکینگ و مسکو در حالی اخیراً اعالم می شود 
نامه ای دست یافته که  که خبرگزاری رویترز به محتوای 
بر اساس آن ایران، چین، روسیه و ۱۳ کشور دیگر از جمله 
سوریه و ونزوال در تالش اند تا یک ایتالف بین المللی ضد 

تحریم های یک جانبه تشکیل دهند.
بر اساس این گزارش، این کشورها معتقدند که اساس نامه 
سازمان ملل مورد هجمه بی سابقه یک جانبه گرایی و تحریم 
قرار گرفته و این تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است.


