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از شرکت در نشست  به دلیل خودداری طالبان 
به  دوبار  تاکنون  گفت وگوها  این  استانبول، 
تعویق افتاده است. درحالی که قرار بود کنفرانس 
ترکیه،  میزبانی  به  آپریل   ۲۴ در  استانبول 
به دلیل  اما  شود،  برگزار  ملل  سازمان  و  قطر 
شرکت نکردن طالبان به تعویق افتاد. گفته شده 
این نشست بعد از ماه رمضان برگزار خواهد شد، 
موضع  است.  نشده  تعیین  برایش  تاریخی  اما 
نیست  روشن  و  نکرده  تغییر  هنوز  نیز  طالبان 
نه.  یا  برمی گردد  مذاکره  میز  به  گروه  این  که 
این گروه سیاست مذاکرات فرسایشی در پیش 
گرفته است. این که طالبان گفته  اند تا زمانی که 
خارج  افغانستان  از  خارجی  نیروهای  همه ی 
استانبول  کنفرانس  در  نیستند  حاضر  نشوند، 
از  گریز  برای  تاکتیکی  واقع  در  کنند،  شرکت 
خارجی  نیروهای  خروج  با  است.  مذاکرات 
به  متعهد  طالبان  که  ندارد  وجود  اطمینانی 

مذاکره و صلح بمانند.
افغانستان،  خارجه  وزرای  جمعه ی  روز  نشست 
برای  تازه  تالش  نوعی  ترکیه  و  پاکستان 
به میز مذاکره  برگشت  برای  قانع کردن طالبان 

است...
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طالبان و ناتوانی 
درک زبان دیپلماسی
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یک استاد دانشگاه و 
چهار نظامی توسط تفنگ داران 
ناشناس در کابل ترور شدند

کابل نان؛ 
خالصه ی زندگی 
یک زندانی آزاد

تابوی طالق در افغانستان؛ 
زنانی که مرگ را از طالق 
بهتر می دانند

بازار داغ شایعات 
علیه واکسین فلج کودکان
ساالنه 60 هزار کودک به دلیل 
شایعات نادرست از واکسین پولیو 
در افغانستان محروم می شوند

ارتش اسرائیل به تالفی 
شلیک دست کم ۱۵ راکت 

از نوار غزه، مواضع حماس 
را در غزه هدف قرار داد

وزیر خارجه اوکراین: 
بازگشت نیروهای نظامی 
روسیه از مرز اوکراین، برای 
کاهش بحران کافی نیست

طالبان شاهراه هرات–
بادغیس را مسدود و 
آنتن های مخابراتی را 

قطع کردند
گروه طالبان از سه روز به این طرف شاهراه هرات–

بادغیس را به  روی موترهای باربری در منطقه ی بند 
این  از  سبزک مسدود کرده اند. گفته می شود هدف 
کار طالبان تحریم اقتصادی والیت بادغیس است. این 
مسیر از روز پنج شنبه، ۲ ثور تاکنون مسدود است و 
باعث توقف ده ها موتر باربری در نزدیک بند سبزک 
شده است. از طرف دیگر، آنتن های مخابراتی به دلیل 
تهدید طالبان غیرفعال شده و این گروه هشدار داده  
است که لین برق وارداتی ترکمنستان به این والیت 

را نیز قطع می کند. 
اما حسام الدین شمس، والی بادغیس در گفت وگو با 
ایجاد  با  که  می دهد  اطمینان  روز  اطالعات  روزنامه 

چندین قرارگاه نیروهای دولتی در مسیر...
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نشست استانبول؛ 

فرصت تاریخی و مهم برای عبور از تمرکزگرایی
ایجاد  و  متمرکز  سیاسی  نظام  از  عبور  طرح  پیشنیه ی 
به دهه ی 50 خورشیدی  افغانستان  نظام غیرمتمرکز در 
برمی گردد. نخستین گروه سیاسی که برای اولین بار طرح 
سیاسی  نظام  فدرالی شدن  مشخصا  و  غیرمتمرکزسازی 

افغانستان را مطرح کرد، مجموعه ای بود که...

بحث  یک  افغانستان،  در  نظام  نوعیت  چگونگی  موضوع 
جنجال برانگیز و در مقاطع مختلف تاریخی یک گفتمان 
در  سیاسی  نظام  تغییر  مسأله ی  است.  بوده  جدی 
افغانستان یک بحث تازه نیست و پیشینه ی آن به درازنای 
تاریخی،  شواهد  براساس  بازمی گردد.  کشور  این  تاریخ 
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تاریکی بر فراز کابل
ماجرای افغانستان دست کم تا جایی که به نظامیان غربی 
رییس جمهور  اگر  است.  پایان  درحال  می شود،  مربوط 
سربازان  آخرین  بماند،  پابند  خود  زمان بندی  به  بایدن 
غربی قرار است در 11 سپتامبر ۲0۲1، درست دو دهه 
شهر  در  جهانی  تجارت  مرکز  به  القاعده  حمله  از  پس 

نیویورک، افغانستان را ترک کنند...

اطالعات روز: همزمان با افزایش موارد ابتال به ویروس 
که  می گوید  عامه  صحت  وزارت  کشور،  در  کرونا 

وضعیت شیوع این ویروس را تحت کنترل...

کرونا و 
»وخامت« وضعیت 

۲۵ استان ایران؛ 
پروازهای هند و 

پاکستان لغو شد

وزارت صحت: 
برای مهار موج سوم کرونا 

آمادگی های الزم گرفته شده است
چهار غیرنظامی در 

انفجار ماین در شهر 
غزنی کشته شدند
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پاسخ محب به نگرانی ها در مورد 
خروج نیروهای خارجی از افغانستان: 

بر وضعیت کنترل داریم
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طالبـان خواسـتند  از  هـر سـه طـرف 
حـل  راه  یـک  بـه  دسـتیابی  بـرای 
سیاسـی از طریـق مذاکـره تعهـد خود 
کـه  بیانیـه ای  در  دهنـد.  نشـان  را 
سـه جانـب منتشـر شـد بـر ضـرورت 
مناسـب  فضـای  ایجـاد  و  آتش بـس 
بـرای گفت وگو هـا تأکیـد شـده اسـت. 
در کنـار ایـن سـه کشـور، ایـن روزهـا 
بـا  سـازمان ها  و  کشـورها  از  بسـیاری 
زبان دیپلماسـی از طالبـان می خواهند 
فرصـت  و  برگردنـد  مذاکـرات  بـه 
یـک  بـه  رسـیدن  بـرای  پیش آمـده 

کننـد.  درک  را  سیاسـی  توافـق 
بیگانه  دیپلماسی  زبان  با  طالبان  گروه 
در  طالبان  حمالت  تشدید  است. 
جدی شدن  با  همزمان  و  گذشته  سال 
این  که  می دهد  نشان  صلح  مذاکرات 
فشار  اهرم  بهترین  را  خشونت  گروه 
دیپلماتیکی  تالش های  می داند.  خود 
برای برگشت طالبان به میز مذاکره در 
می رسد  به نظر  بعید  استانبول  نشست 
کارساز واقع شود. این گروه تاکنون هر 
را  صلح محور  دیپلماسی  و  تالش  گونه 
زور  زبان  طالبان  شاید  است.  زده  دور 
را بهتر می فهمند. رویکرد فعلی طالبان 
پیش  وضعیت  شبیه  صلح،  مورد  در 
در  طالبان  است.  امریکا  با  توافق  از 
آستانه ی توافق با امریکا و دیدار رهبران 
در  دیوید  کمپ  در  ترمپ  با  گروه  این 
کابل دست به حمله ای زدند که در آن 
امریکایی  سرباز  یک  به شمول  نفر   1۲
این  به  واکنش  در  ترمپ  کشته شدند. 
کار برنامه ی دیدار با طالبان را در کمپ 
دیوید لغو و گفت وگوهای صلح را متوقف 
کرد. اتفاقی که برای طالبان غیرمنتظره 
بود و باعث شد تا امروز طالبان هر نوع 
حمله   را به نیروهای خارجی را از دستور 

کار خود خارج کنند. 
بیگانگـی طالبـان بـا زبـان دیپلماسـی 
کشـاندن  بـرای  کـه  می کنـد  ایجـاب 
ایـن گروه به میـز و تعهـد در مذاکرات 
بـه آنـان فهمانـده شـود کـه همیشـه 
شـرایط به نفـع این گروه نیسـت. وضع 
تعزیـرات بین المللـی تـازه بـر طالبان و 
تهدیـد به سـرکوب در صـورت ادامه ی 
اهرم هایـی  خشـونت محور  سیاسـت 
می ترسـند.  آن  از  طالبـان  کـه  اسـت 
کشـورها  دیپلماتیـک  ترافیـک  تنهـا 
قطعـا  بین المللـی  سـازمان های  و 
نمی توانـد طالبـان را پـای میـز مذاکره 
از  عـاری  دیپلماسـی  رفتـار  بکشـاند. 
تهدیـد به طالبـان این ذهنیـت را داده 
اسـت کـه گویـا همـه تصمیـم گرفتـه 
اسـت که افغانسـتان را دودستی تقدیم 
همان گونـه  بنابرایـن  کننـد.  طالبـان 
امریـکا به طـور قاطـع به طالبـان تفهیم 
توافـق  راه  خشـونت  قطـع  کـه  کـرد 
اسـت، مرحلـه دوم صلـح نیـز چنیـن 

 . ست ا
گروه طالبان اگر به دنبال بهانه نیست 
و آماده ی برگشت به میز مذاکره است، 
کار  دستور  از  را  جنگ  سناریوی  باید 
نیروهای  خروج  کند.  خارج  خود 
خارجی از افغانستان قطعی شده است. 
نیست.  بیش  بهانه ای  کوتاه  تأخیر  این 
مگر این که این گروه به دنبال یافتن راه 
افغانستان  منازعات  برای  دائمی  حلی 
با  که  باشد  این  واستراتژی شان  نباشد 
نیروهای  خروج  منتظر  زمان  خریدن 
خواب  و  باشند  افغانستان  از  خارجی 
فتح را در سر بپروراند. در نهایت اصل 
نمی توانند  طالبان  که  است  این  حرف 
درک کنند در جنگ همه بازنده است. 

است«
از سویی هم، احمدضیا سراج در این نشست 
جناح های  میان  تنش  که  گفت  خبری 
تشدید  طالبان  گروه  کویته ی  و  پشاور 
شده است. او افزود: »در پشاور سراج الدین 
حقانی می خواهد که تمامی صالحیت ها و 
حرف ها را در پیش خود داشته باشد، اما 

شورای کویته با او مخالفت دارد.«
به گفته ی آقای سراج، این تنش میان دو 
جناح طالبان هر روز بیشتر از قبل می شود.
عبدالغنی  مال  که  گفت  او  هم،  سویی  از 
به  طالبان  گروه  سیاسی  معاون  برادر، 
در  نیز  آخندزاده  هبت اهلل  مال  رهبری 
صدد تشکیل یک گروه جداگانه در داخل 

افغانستان است.

سال ها  را  ضدتروریزم  ویژه ی  »واحد 
قبل از سی آی ای تحویل گرفتیم«

همچنان رییس عمومی امنیت ملی کشور 
گفت که تمامی واجدهای ویژه ی ضدترویزم 
امریکا  استخباراتی  نظر سازمان  که تحت 
قبل  سال ها  افغانستان  بود،  )سی آی ای( 

تحویل گرفته است.
این  عملیات  هم اکنون  که  کرد  تأکید  او 
ریاست  نظر  تحت  کامل  به گونه ی  نیروها 

عمومی امنیت ملی انجام می شود.
که  افزود  سراج  احمدضیا  هم،  سویی  از 
تروریسم  تهدید  رفع  برای  نهاد  این  هنوز 
جمله  از  استخباراتی  سازمان های  با 
همچنان  او  است.  ارتباط  در  سی آی ای 
به گونه ی ضمنی تأیید کرد که رییس سیا 

به افغانستان سفر کرده است.

در تالش است که خشونت ها را در کشور 
افزایش دهد.

او اما تأکید کرد که نیروهای دولتی نیز با 
توجه به این پالن طالبان، »آمادگی کافی« 

گرفته اند.
در  دفاع  وزارت  سرپرست  هم،  سویی  از 
بخشی از صحبت هایش با اشاره به خروج 
نیروهای خارجی از افغانستان گفت که این 
نیروها هم اکنون تنها در شهر مزارشریف، 
پایگاه  بگرام  ولسوالی  و  بلخ  والیت  مرکز 
نیروها در شماری  این  او گفت که  دارند. 
در  دارند،  حضور  نیز  که  دیگر  مناطق  از 
ظرف یک یا دو روز آینده از آن جاها خارج 

می شوند.
از  امریکایی  نظامیان  خروج  برنامه ی 
شد.  اعالم  حمل  تاریخ ۲5  در  افغانستان 
نظامیان  تمامی  برنامه،  این  براساس 
جاری  سال  سپتامبر   11 در  امریکایی 
خروج  کرد.  خواهند  ترک  را  افغانستان 
 ۲0 در  افغانستان  از  امریکایی  نظامیان 
سالگی حمالت 11 سپتامبر ۲001 انجام 

می شود.
نیروهای  برنامه ی خروج  اعالم  با  همزمان 
امریکایی از افغانستان، ینس استولتنبرگ، 
دبیرکل ناتو نیز گفت که خروج نیروهای 
ناتو از افغانستان از اول ماه می آغاز و طی 
چند ماه پس از آن تکمیل خواهد شد. او 
افغانستان  از  امریکا  و  ناتو  که  کرد  تأکید 

همزمان خارج می شوند.

در  برادر  »مال  طالبان؛  میان  تنش ها 
افغانستان  در  گروه  تشکیل  تالش 

افغانستان  در  فعال  حضور  ولی  می یابد، 
نمی داشته باشد.«

که  کرد  تأکید  محب  آقای  هم،  از سویی 
هواپیمای  فروند   ۶۳ هم اکنون  افغانستان 
که  دارد  اختیار  در  مختلف النوع  جنگی 
تمامی نقاط افغانستان را تحت پوشش قرار 
می دهد و نیازهای قوای امنیتی و دفاعی را 

رفع می کند.
در همین حال، او تأکید کرد که تالش ها 
برای دریافت بیشتر امکانات و تجهیزات نیز 

جریان دارد.
خبری  نشست  این  در  ضیا  محمدیاسین 
خشونت،  کاهش  زمان  از  که  گفت  نیز 
نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان تقریبا 
تمامی حمالت جنگ جویان مخالف دولت 
را انجام می دهند و پس از خروج نیروهای 
هر  دفع  برای  کامل  آمادگی  نیز  خارجی 

گونه حمالت طالبان را دارند.
او، جنگ طالبان هم اکنون در  به گفته ی 
بلکه  افغانستان به صورت جبهه ای نیست، 
شناسایی  با  گروپی،  به شکل  گروه  این 
آنان  بر  دولتی،  نیروهای  در  نقطه ضعف ها 

حمله می کنند.
طالبان  به  اگر  که  کرد  تأکید  ضیا  آقای 
سازمان استخباراتی پاکستان )آی اس آی( 
کمک نکند، هیچ گونه نگرانی از حمالت 
خارجی  نیروهای  خروج  از  پس  طالبان 

وجود ندارد.
با این حال، احمدضیا سراج در این نشست 
خبری گفت که گروه طالبان برای بعد از 
ماه می میالدی، برای جنگ های گسترده 
آمادگی گرفته اند. به گفته ی او، این گروه 

اطالعات روز: ده روز پس از اعالم برنامه ی 
افغانستان،  از  امریکایی  نیروهای  خروج 
حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی می گوید 
بر  کشور  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  که 
وضعیت کنترل دارند و مردم نباید نگران 
بدترشدن وضعیت پس از خروج نیروهای 

خارجی باشند.
)شنبه،  دیروز  را  موضوع  این  محب  آقای 
۴ ثور( در یک نشست مشترک خبری با 
یاسین ضیا، سرپرست وزارت دفاع و رییس 
سرپرست  حیات،  حیات اهلل  ارتش،  ستاد 
رییس  سراج،  احمدضیا  داخله،  وزارت 
عمومی امنیت ملی و شمیم خان کتوازی، 
رییس اداره ی مستقل ارگان های محلی در 

کابل مطرح کرد.
کشورها  از  بسیاری  »ممکن  گفت:  او 
ولی  باشند،  داشته  تشویش  منطقه  در 
می خواهم این اطمینان را هم به همسایه ها 
نیروهای  که  بدهم  خود  مردم  به  هم  و 
وضعیت  و  مملکت  بر  دفاعی  و  امنیتی 

مملکت تسلط دارند.«
این  امنیت ملی کشور،  به گفته ی مشاور 
نیروها برای دفع هر گونه پالن و یا حمله ی 
تأکید  او  دارند.  کامل  آمادگی  »دشمن« 
وظیفه ی  افغانستان  از  پاسداری  که  کرد 

قوای امنیتی و دفاعی است.
آنکه  با  افزود  همچنان  محب  حمداهلل 
خارج  افغانستان  از  خارجی  نیروهای 
و  »مالی«  کمک های  اما  می شوند، 
»تخنیکی« آنان به افغانستان ادامه می یابد. 
است،  امکاناتش  که  جایی  »در  گفت:  او 
ادامه  خارجی(  )نیروهای  کمک های شان 

پاسخ محب به نگراین ها در مورد خروج نریوهای خارجی از افغانستان: 

یم بر وضعیت کنرتل دار

به گونه ی جدی اقدام کنند.
این درحالی است که تاکنون 5۸ هزار و 
۸۴۳ مورد ابتال به ویروس کرونا در کشور 
شناسایی شده است. از این میان، دو هزار 
و 5۸۲ نفر جان باخته و 5۲ هزار و ۳۹۲ 

نفر دیگر نیز بهبود یافته اند.
همچنان گفتنی است که اخیرا موارد ابتال 
یافته  افزایش  کشور  در  ویروس  این  به 
مورد   11۳ گذشته  ساعت   ۲۴ در  است. 
شناسایی شده است. ده نفر مبتال به کرونا 

نیز در شبانه روز گذشته جان باخته اند.

در  کرونا  ویروس  موج سوم  از  جلوگیری 
هدایت  صحی  ادارات  تمامی  به  کشور، 
تدابیر جدی  بخش  این  در  تا  است  داده 

اتخاذ کنند.
به  مربوط  ادارات  از  او  حال،  همین  در 
ایجاد  روی  تا  است  عامه خواسته  صحت 
از  بررسی  هدف  به  نظارتی  تیم  یک 
کلینکی  تیم های  ایجاد  موجود،  وضعیت 
کرونا  ویروس  بیماران  به  رسیدگی  برای 
در خانه ها، تقویت برنامه های آگاهی دهی 
و تجهیز مراکز صحی براساس نیازمندی 

والیات،  عامه ی  صحت  رییسان  نهاد، 
مؤسسات  و  خصوی  سکتور  نمایندگان 
صحی  خدمات  عرضه ی  تطبیق کننده ی 

مطرح کرده است.
به نقل از خبرنامه، او گفته است: »با وجود 
اینکه واقعات ویروس کرونا در افغانستان 
تحت  خوشبختانه  وضعیت  و  بوده  اندک 
آمادگی های  ما  هم  باز  اما  است،  کنترل 
]ویروس  سوم  موج  مهار  برای  را  الزم 

کرونا[ گرفته ایم.«
با تأکید بر  سرپرست وزارت صحت عامه 

موارد  افزایش  با  همزمان  روز:  اطالعات 
وزارت  کشور،  در  کرونا  ویروس  به  ابتال 
شیوع  وضعیت  که  می گوید  عامه  صحت 
برای  و  را تحت کنترل دارد  این ویروس 
گرفته  الزم  آمادگی  آن  سوم  موج  مهار 

شده است.
در خبرنامه ای که از سوی وزارت صحت 
این  که  است  آمده  رسیده،  نشر  به  عامه 
این  سرپرست  مجروج،  وحید  را  موضوع 
صحبت  در  ثور(   ۴ )شنبه،  دیروز  وزارت 
این  مربوطه ی  ادارات  نمایندگان  با 

وزارت صحت: 
برای مهار موج سوم کرونا آمادیگ های الزم گرفته شده است

یک استاد دانشگاه و چهار نظامی توسط تفنگ داران ناشناس در کابل ترور شدند
چهارم شهر کابل کشته شده اند.

از سویی هم، یک منبع امنیتی در صحبت با روزنامه اطالعات 
روز تأیید می کند که غیرنظامی کشته شده در این رویدادها 
رفیع عثمانی، استاد یک دانشگاه خصوی در کابل بوده است.

هنوز مسئولیت این رویدادها را شخص و یا گروهی به عهده 
نگرفته است.

این درحالی است که در ماه های اخیر ترورهای هدفمند در 
شهر کابل افزایش یافته است. مسئولیت بیشتر این ترورها را شخص و یا گروهی به 
عهده نگرفته است، اما دولت افغانستان گروه طالبان را مسئول این رویدادها می داند.

اطالعات روز: فرماندهی پولیس کابل تأیید می کند که در دو 
رویداد جداگانه در شهر کابل و ولسوالی پغمان این والیت پنج 

نفر توسط تفنگ داران ناشناس کشته شده اند.
فردوس فرامرز، سخن گوی فرماندهی پولیس کابل به روزنامه 
 ۴ )شنبه،  دیروز  صبح  رویدادها  این  که  گفت  روز  اطالعات 
ثور( در مربوطات ناحیه ی چهارم شهر کابل و ولسوالی پغمان 

رخ داده است.
آقای فرامرز افزود که افراد کشته شده شامل چهار نظامی و یک غیرنظامی بوده اند. 
به گفته ی او، نظامیان در ولسوالی پغمان و یک غیرنظامی نیز در مربوطات ناحیه ی 

چهار غرینظامی در انفجار ماین در شهر غزین کشته شدند
ناامن است  والیت غزنی در جنوب شرق کشور از والیت های 
که جنگ جویان طالبان در بخش هایی از این والیت از جمله 
شهر غزنی حضور و فعالیت گسترده دارند. این گروه اخیرا به 

حمالتش در بخش هایی از این والیت شدت بخشیده است.
در جریان سـه روز گذشـته، دسـت کم فرماندهـان پولیس دو 
ولسـوالی ایـن والیـت در درگیـری بـا جنگ جویـان طالبـان 
و انفجـار مایـن کشـته شـده اند. رحمـت اهلل مبـارز، فرمانـده 
پولیـس ولسـوالی نـاوه ی غزنـی دو روز پیـش در نتیجـه ی انفجـار مایـن طالبـان 

کشـته شـده بود.
ولسوالی  پولیس  فرماندهی  سرپرست  جاوید،  »ساتنمن«  نیز،  آن  از  قبل  روز  دو 
ده یک والیت غزنی نیز در درگیری با جنگ جویان گروه طالبان در مربوطات این 

ولسوالی کشته شده بود.

اطالعات روز: منابع محلی در والیت غزنی تأیید می کنند که 
چهار  غزنی،  شهر  در  کنارجاده ای  ماین  انفجار  نتیجه ی  در 

غیرنظامی کشته شده اند.
روزنامه  به  غزنی  والیتی  شورای  رییش  فقیری،  نصیراحمد 
اطالعات روز گفت که این رویداد حوالی ساعت ۷:00 صبح 
دیروز )شنبه، ۴ ثور( در ساحه ی »شالیز« از مربوطات شهر 

غزنی رخ داده است.
به گفته ی او، دو غیرنظامی دیگر هم در این رویداد زخمی شده اند.

آقای فقیری توضیح داد که این رویداد ناشی از برخورد یک موتر مسافربری نوع 
این ماین توسط  افزود که  او  بوده است.  با یک حلقه ماین کنارجاده ای  »تونس« 

جنگ جویان گروه طالبان جاسازی شده بود.
گروه طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است.
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چون اسماعیل آن را روشن نگه می دارد که در تنهایی 
نترسد و یا اگر کسی پشت در ساختمان باشد، خیال 
کند کسی در آنجا بیدار است. روزها افراد زیادی در آن 
اما خالی است.  ساختمان رفت وآمد می کنند، شب ها 
گاهی جز اسماعیل هیچ کسی در آن باقی نمی ماند. 
اسماعیل می ماند و ساختمان خالی و صدای تلویزیونی 
که مثل یک ناله ی ممتد و غلماغل گنگ و مبهم تا 

صبح در دهلیزهای ساختمان می پیچد.
پنج  تا  حتا  سفری  هیچ  اسماعیل  سال  سه  این  در 
هفته ی  فقط  است.  نرفته  ساختمان  آن  کیلومتری 
یک شب به خانه می رود که حمام کند و لباس هایش 
را بدل کند. شب هایی که او خانه می رود، پدرش به 
آن ساختمان می آید، در جایش می خوابد. در این سه 
زندگی  افغانی  قدر هفت هزار  به  فقط  ماه  او هر  سال 
از سر  بی تحرکی  به  را  این سال ها  است. چون  کرده 
گذرانده، حاال در ۲1 سالگی 15 کیلو اضافه وزن پیدا 
از کار در کافه  کرده است. حاال آن اضافه وزن بیشتر 
سرنوشت  به  وزن  آن  با  می ترسد  می دهد.  عذابش 
مادرش دچار شود. چند ماه پیش داکتران شفاخانه ی 
فرانسوی ها یک پای مادرش را به دلیل زخم دیابتی از 
زیر زانو قطع کرده و به جایش یک عصای باریک به 

دستش داده است. 
این جا کابل جان است.

می کنند. 
می شود  وارد  کافه  به  خانمی  روز  یک  ماه  دو  از  بعد 
قبلی  نگهبان  کرده ام.  پیدا  کاری  برایت  می گوید،  و 
ساختمان دفتر ما در کارته چهار رفته و حاال ساختمان 
نیاز به یک نگهبان دارد. من با صاحبش درباره ی تو 
حرف زدم. اگر آن کار برایت مناسب است، برویم آن جا 
را از نزدیک ببین و با صاحبش حرف بزن. شاید جور 

آمدید! 
یک هفته بعد اسماعیل کارش را به عنوان نگهبان در 
آن ساختمان ۴ طبقه که دارای ۸ باب آپارتمان است، 
شروع می کند. نگهبانی شبانه روزی است. ۷ هزار افغانی 
ــ یک هزار کمتر از معاشش در کافه ــ برایش معاش 
سال  سه  حاال  تا  روز  آن  از  می شود.  گرفته  نظر  در 
می گذرد. تمام این سه سال را اسماعیل پشت دروازه ی 
یک  اندازه ی  به  که  اتاقکی  یک  درون  ساختمان،  آن 
حمام، یا دقیق تر بگویم به اندازه ی یک سلول انفرادی 
فضا دارد، گذرانده است. به نظر می رسد مثل زندانی ای 
کف  است.  خودش  جیب  در  زندانش  کلید  که  است 
سلول بسترش هموار است. بستری که فکر نمی کنم 
در این سه سال حتا یک بار جمع شده باشد. پشت در 
آن سلول یک تلویزیون 1۴ اینچ قدیمی گذاشته شده 
که مدام برفک می زند. اگر برق ها نرود آن تلویزیون تا 
تا صبح؟  چرا  می کند.  غوژغوژ  و  می زند  برفک  صبح 

سهراب سروش

۲1 سال پیش در یک خانواده ی مهاجر افغانی در ایران، 
کودکی به دنیا می آید که پدرش نام او را »اسماعیل« 
انتخاب می کند؛ به این دلیل که اسم خودش »ابراهیم« 
جای  به  می شود،  ساله  هفت  اسماعیل  وقتی  است. 
و  پدر  با  برود،  مکتب  به  همسن و ساالنش  با  این که 
مادرش سر کار می رود. وقتی نوجوان می شود، پدرش 
و  بی پایه  پایتخت  کابل،  به  نمی برد،  قربانگاه  به  را  او 

بی تخت وطنش می آورد. 
سرنوشت اسماعیل در کابل نیز کارگری است. در همان 
ماه های اول ورود به کابل، در یکی از کافه های پل سرخ 
را  ماهی  استخدام می شود. چند  به عنوان »گارسون« 
با شوق سر کار می رود و از مردم با چای و آب میوه و 
غذاهای زودپز پذیرایی می کند. پس از چندماه شوقش 
از بین می رود و دیگر پیشکش  کردن هر روزه ی مینو، 
گرفتن سفارش ها، پاک کاری میزها، جابه جای ظرف ها 
و لب خند زدن همیشگی به آدم ها برایش خسته کننده 
و مالل آور می شود. بعد عذاب آور و در نهایت موجب 
شکنجه اش می شود: »دیگران بلندبلند گپ می زدند و 
می خندیدند ولی ما گارسون ها نمی توانستیم به صدای 
بلند حرف بزنیم. نمی توانستیم به سر و گوش و چشم 
و صورت خود دست بزنیم. احترام هر رقم آدم را باید 
می کردیم. از صبح تا شام موسیقی چاالن بود. بیخی 

خالصه ی زندیگ یک زنداین آزاد
دیوانه شده بودم. هر روز با خود فکر می کردم که چه 

رقم از این جا خالص شوم.« 
جز  راهی  می کند،  فکر  چه  هر  آنجا  از  نجات  برای 
اما  استعفا  نمی رسد.  ذهنش  به  شغل  آن  از  استعفا 
بارها پیش خود یک  و  بارها  نیست.  انتخاب ساده ای 
استعفا  اگر  نمی رسد.  نتیجه ای  به  اما  می کند  دو  و 
کنم کرایه ی خانه را کی بپردازد؟ پول آب و برق چه 
کجا  از  را  دیابتی ام  مادر  آنسولین  هزینه ی  می شود؟ 
روی  خشک  نان  که  پدرم  کارگری  دست مزد  کنم؟ 
سفره ی شام هم نمی شود! چه کار کنم و چه کار نکنم؟ 
روزی فکری به ذهنش می رسد. فکرش این است که 
حین گرفتن سفارش از مشتریان کافه از آن ها بپرسد 
که آیا برای آدمی مثل او کاری ندارند؟ فکر خوبی است 
اما یک خطر کالن در پی دارد و آن این که اگر صاحب 
با  را  مدتی  کرد.  خواهد  اخراجش  شود،  باخبر  کافه 
وقتی  فکرش می گذراند.  این  عواقب  تحلیل  و  تجزیه 
می بیند دیگر از کار به عنوان پیشخدمت واقعه کالفه 
شده است، با احتیاط، طوری که همکارانش صدایش 
می کند.  کار  درخواست  کافه  مشتریان  از  نشنوند  را 
این کار را به مدت دو ماه ادامه می دهد. خیلی ها هیچ 
عوض  در  شماری  نمی گذارند.  درخواستش  به  وقعی 
برایش  برخی  و  می پرسند  ازش  نامربوطی  سوال های 
وعده می دهند که اگر فرصتی را متوجه شدند، خبرش  

طالبان شاهراه هرات–ابدغیس را مسدود و آننت های مخابرایت را قطع کردند
کرده اند. در ماه دلو سال ۹۹ این گروه برای 
کرده  قطع  را  برق  جریان  روز   10 از  بیش 
بودند. گروه طالبان از حکومت خواسته بود 
که پایه های  برق را تا ۲5 روستا در ولسوالی 

مقر امتداد دهند. 
اما  بادغیس  والی  شمس،  حسام الدین 
احتمال قطع شدن برق از سوی طالبان را رد 
نمی کند: »هر جنایتی ممکن از گروه طالبان 
سر بزند. قطع برق در ماه رمضان و در فصل 
گرما، یک نوع جنایت است و دشمنی آشکار 

با مردم است.«
عبدالرازق ۳۲ ساله یکی از قصابان در شهر 
قلعه نو مرکز والیت بادغیس است. او نگران 
شود،  قطع  برق  »اگر  است:  خودش  کار 
من  و  می شود  خراب  دکان  در  گوشت ها 

خیلی سرمایه ندارم.«
از آغاز پروژه برق رسانی به بادغیس بیش از 
دو سال می گذرد و این شبکه 1۶ میگاوات 
آمر  بشارت،  عبدالشکور  دارد.  ظرفیت  برق 
روز  اطالعات  روزنامه  به  بادغیس  در  برشنا 
می گوید که تاکنون حدود هفت هزار خانواده 
استفاده  برقی  انرژی  از  قلعه نو  شهر  در 

می کنند. 
هرات  شاهراه  از  بخش های  طالبان  گروه 
بنیاد  بر  و  دارد  کنترل  تحت  را  قلعه نو   –
این مسیر  بادغیس در  باشندگان  گفته های 
هرازگاهی ایست های بازرسی ایجاد می کند.

والیتـی  شـورای  رییـس  بیـگ  عبدالعزیـز 
 ۸0 در  تنهـا  کـه  می گویـد  بادغیـس 
قـرارگاه  سـبزک  بنـد  زیـر  کیلومتـری 
نیروهـای ارتـش ملی اسـت و از ایـن بند تا 
بـازار المان هیچ پاسـگاه و قـرارگاه نیروهای 
دولتـی وجـود نـدارد: »حکومـت و نیروهای 
دولتـی قـادر نیسـتند که بـه گونـه ی کامل 
شـاهراه هـرات – قلعه نو را از وجـود طالبان 
روزبـه روز  ناامنی هـا  کننـد.  پاک سـازی 

بیشـتر شـده اسـت.«
اما حسام الدین شمس، والی بادغیس تأکید 
دارد که نیروهای دولتی قادر به تأمین امنیت 
شاهراه های  این والیت به ویژه هرات – قلعه نو 
هستند: »به مردم اطمینان می  دهیم که راه 
المان بیشتر از گذشته تأمین امنیت خواهد 
روی  به  دوام دار  به صورت  مسیر  این  و  شد 
و  دولتی  کارمندان  نقلیه،  وسایط  همه 

نیروهای نظامی باز خواهد بود.«
 بادغیس از جمله والیت های به شدت ناامن 
در شمال غرب کشور شمرده می شود. گروه 
طالبان بخش های وسیعی از این والیت را در 

کنترل  دارد.

ملی  برنامه  این  که  بدهند  اجازه  دولت هم 
در همه نقاط ولسوالی جوند به مرحله اجرا 
تطبیق  مانع  نباید  طالبان  شود.  گذاشته 

برنامه ملی دسترخوان ملی شوند.«
از  بادغیس  نیاز  مورد  مواد  از  زیادی  بخش 
مسیر شاهراه هرات – قلعه نو تأمین می شود 
افزایش  بیم  شاهراه  این  مسدودشدن  با  و 
برای  این  و  دارد  وجود  اولیه  مواد  قیمت 

ساکنان فقیر بادغیس کمرشکن است. 

بار سنگین روی دوش مردم
هرات-بادغیس  شاهراه  بسته شدن  دلیل 
را  طالبان  کار  این  سنگینی  باشد،  هرچه 
بادغیس  ساکنان  می کشند.  دوش  بر  مردم 
قیمت  روز  سه  ظرف  در  که  می گویند 
 100 الی   50 گندم  و  برنج  بوجی  هر  در 
افغانی افزایش یافته است و احتمال افزایش 
از  یکی  رسول،  غالم  دارد.  وجود  قیمت ها 
ساکنان والیت بادغیس است. او به روزنامه 
اطالعات روز می  گوید که قادر به خریداری 
مواد اولیه با افزایش قیمت ها در ماه رمضان 
نیست: »من در بادغیس کارگری می کنم و 
هیچ کار و بار در قلعه نو نیست. همین حاال 
هم بیشتر روزها بیکارم و می ترسم که قیمت 
برنج، روغن و آرد باالتر برود و نتوانم برای 

اوالدهای خود بخرم.« 

قطع آنتن های مخابراتی
از چهار روز به این سو، شبکه های مخابراتی 
فعالیت شان  بادغیس  والیت  در  خصوصی 

گروه  بر  واردکردن  فشار  برای  والیت  این 
طالبان و بدون مشوره با آنان، تطبیق برنامه 
»دسترخوان ملی« را در مناطق تحت تسلط 

طالبان در جوند متوقف کرده است.
گروه  برای  والی  اقدام  این  او،  اعتقاد  به 
حال  عین  در  و  حساسیت برانگیز  طالبان 
یک شوک بوده است و آنان به مسدودکردن 
آنتن های  قطع  و  قلعه نو   – هرات  شاهراه 
نباید  »حکومت  شدند:  متوسل  مخابراتی 
راه های  و  دهد  انجام  طالبان  بالمثل  عمل 
طالبان  تسلط  تحت  مناطق  به  ارتباطی 
فقیر  مردم  این  و  کند  مسدود  را  جوند  در 
بادغیس هستند و با این کار هم در مناطق 

طالبان و هم حکومت متضرر می شوند.«
از  بادغیس  در  نیازمند  افراد  برای  حکومت 
ارزش  به  ملی«،  »دسترخوان  برنامه  طریق 
چهارهزار افغانی مواد اولیه کمک می کند و 
و  با خشک سالی شدید  این کمک همزمان 
جنگ های ویران گر برای ساکنان این والیت 

حیاتی شمرده می شود. 
اما حسام الدین شمس، والی بادغیس ادعای 
ملی«  »دسترخوان  برنامه  توقف  بر  مبنی 
منتهی  راه های  مسدودکردن  همچنین  و 
می کند.  رد  صریحا  را  جوند  ولسوالی  به 
تطبیق  اجازه ی  طالبان  گروه  می گوید  او 
باید  و  نمی دهند  را  برنامه  این  سراسری 
جوند  در  سرتاسری  به گونه ی  برنامه  این 
تطبیق شود، نه مناطق دلخواه گروه طالبان: 
»آرزومندیم که هرچه زودتر تمام باشندگان 
مخالفان  و  شوند  هم صدا  جوند  ولسوالی 

واجد روحانی – هرات

گروه طالبان از سه روز به این طرف شاهراه 
باربری  هرات–بادغیس را به  روی موترهای 
کرده اند.  مسدود  سبزک  بند  منطقه ی  در 
گفته می شود هدف از این کار طالبان تحریم 
اقتصادی والیت بادغیس است. این مسیر از 
روز پنج شنبه، ۲ ثور تاکنون مسدود است و 
باعث توقف ده ها موتر باربری در نزدیک بند 
سبزک شده است. از طرف دیگر، آنتن های 
غیرفعال  طالبان  تهدید  به دلیل  مخابراتی 
شده و این گروه هشدار داده  است که لین 
برق وارداتی ترکمنستان به این والیت را نیز 

قطع می کند. 
در  بادغیس  والی  شمس،  حسام الدین  اما 
اطمینان  روز  اطالعات  روزنامه  با  گفت وگو 
می دهد که با ایجاد چندین قرارگاه نیروهای 
قلعه نو،   – هرات  شاهراه  مسیر  در  دولتی 
طالبان قدرت مانور را ندارند و نمی توانند که 

این شاهراه را نگهدارند. 
اتحادیه  مسئول  ساله   ۴1 عبدالرزاق 
به  او  است.  بادغیس  در  باربری  موترهای 
تا  روزانه  که  روز می گوید  اطالعات  روزنامه 
100 موتر حامل موترهای باربری از هرات به 
سمت بادغیس در رفت وآمد بودند. می گوید 
روی  به  هرات–بادغیس  شاهراه  مسیر  اگر 
مواد  حامل  موترهای  نشود،  باز  ترافیک 
غذایی، مخصوصا میوه و سبزی ضایع خواهد 
خساره مند  که  هستند  مردم  این  و  شد 
از  هم  و  طالبان  گروه  از  »هم  می شوند: 
حکومت می خواهیم که راه های این والیت را 
مسدود نکنند. اگر راه ها مسدود باشد، قیمت 

مواد خوراکه و مواد اولیه بلند می رود.«
در  طالبان  می گویند  روز  اطالع  به  منابع 
در  ملی«  »دسترخوان  برنامه  توقف  تالفی 
هرات-بادغیس  شاهراه  جوند،  ولسوالی 
مسدود و آنتن های مخابراتی قطع کرده اند. 
کیلومتری   1۸0 فاصله  در  جوند  ولسوالی 
شهر قلعه نو موقعیت دارد و طالبان به جزء 
مرکز این ولسوالی تمام نقاط آن را در اختیار 

دارند. 
راه های ارتباطی به مرکز ولسوالی جوند برای 
بود  مسدود  طالبان  گروه  سوی  از  سال  دو 
شدید  تحریم  زیر  منطقه  این  در  مردم  و 
اقتصادی گروه طالبان قرار داشتند. حکومت 
مرکزی از طریق هوا برای خانواده های ساکن 
در مرکز ولسوالی جوند مواد اولیه می فرستاد. 
والیتی  شورای  رییس  بیگ،  عبدالعزیز 
اطالعات  روزنامه  با  گفت وگو  در  بادغیس 
والی  شمس،  حسام الدین  که  می گوید  روز 

مخابراتی  شبکه  تنها  حاال  و  شده  متوقف 
باشندگان  اما  دارد.  فعالیت  »سالم«  دولتی 
این  مخابراتی  کم  پوشش  به دلیل  بادغیس 

شرکت از این شبکه کم استفاده می کنند. 
والیتی  شورای  رییس  بیگ،  عبدالعزیز 
اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در  بادغیس 
مخابراتی  شبکه های  که  می گوید  روز 
ولسوالی  جنجال  و  طالبان  تهدید  به  دلیل 
نیز ساکنان  پیش تر  است.  قطع شده  جوند 
بادغیس به آنتن فعال مخابراتی ۲۴ ساعته 
طالبان  شب  طرف  از  نداشتند.  دسترسی 
اجازه ی  مخابراتی  خصوصی  شرکت های  به 

فعالیت نمی دادند. 
می گوید  بادغیس  والی  حسام الدین شمس، 
که تاکنون مشخص نیست که به چه  دلیل 
آنتن های مخابراتی در این والیت قطع شده 
قطع  به  گذشته  در  طالبان  »گروه  است: 
این  و  می کردند  اقدام  مخابراتی  شبکه های 
گروه همیشه تأسیسات عامه و خصوصی را 

تخریب می کنند.«

تهدید قطع برق
گروه طالبان هشدار داده است که در صورت 
بازنشدن مسیرهای منتهی به مناطق تحت 
تسلط  شان به ولسوالی جوند و تطبیق نشدن 
فرصت  به زودترین  ملی،  دسترخوان  برنامه 
قلعه نو،  شهر  به  ترکمنستان  وارداتی  برق 

مرکز والیت بادغیس را قطع خواهند کرد. 
اهرم  به عنوان  برق  پروژه  از  همواره  طالبان 
استفاده  بادغیس  در  حکومت  بر  فشار 
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در دو دهه ی پسین و مشخصا طی چندین 
گذشته،  ریاست جمهوری  انتخابات  دور 
قدرت  ساختار  از  تمرکززدایی  بحث 
مطرح  رسمی  و  روشن  بسیار  به گونه ی 
ریاست جمهوری  انتخابات   در  است.  شده 
۲00۹، ۲01۴ و ۲01۹ تیم های انتخاباتی 
وارد  متضاد  روایت  و  شعار  دو  با  رقیب 
تیم  شدند؛  انتخاباتی  رقابت های  میدان 
انتخاباتی داکتر عبداهلل عبداهلل با شعار نظام 
غیرمتمرکز و تیم های انتخاباتی حامدکرزی 
و محمداشرف  غنی با شعار نظام متمرکز. 
 ،۲01۹ و   ۲01۴ انتخابات   در  مخصوصا 
داکتر عبداهلل داعیه دار روایت تمرکززدایی 
حامی  غنی  محمداشرف  رقیبش  نامزد  و 
است.  بوده  کشور  در  تمرکزگرایی  روایت 

طول پنج سال این توافق نامه در روی کاغذ 
در  آن  ماده های  از  یک  هیچ  و  ماند  باقی 
عمل تطبیق نشد. اگر توافق نامه ی سیاسی 
حکومت وحدت ملی در صحنه ی عمل اجرا 
از  عبور  برای  زمینه  یک طرف  از  می شد، 
مردم ساالر  نظام  ایجاد یک  و  تمرکزگرایی 
در کشور مساعد می گردید و از جانب دیگر 
ملی می توانستند  رهبران حکومت وحدت 
و  جهانی  جامعه ی  به  که  را  تعهداتی 
کارزارهای  جریان  که  در  را  وعده های 
عملی  بودند،  سپرده  مردم  به  انتخاباتی 
نتایج  جنجالی شدن  همچنین،  نمایند. 
نیز  انتخابات ریاست جمهوری سال ۲01۹ 
فرصت و زمینه را برای تغییر نظام سیاسی 
با تأسف این چانس  اما  کشور فراهم کرد. 
دست  از  گذشته  فرصت های  مانند  نیز 
بر  همچنان  متمرکز  ریاستی  نظام  و  رفت 

سرنوشت مردم حاکم باقی ماند. 
بزرگترین  تمرکزگرایی  حاضر  حال  در 
و  جنگ  می شود.  تلقی  کشور  در  چالش 
و  تعصب  نابرابری،  و  بی عدالتی  نا امنی، 
انکشاف  و عدم  قومی  تبعیض، شکاف های 
متوازن، فساد و بحران های دیگر ریشه در 

لویه جرگه قانون اساسی و برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری گردید که در فرآیند آن، 
ساخته  کشور  برای  جدید  اساسی  قانون 
رییس جمهور  به عنوان  کرزی  حامد  و  شد 
اساسی  قانون  گردید.  انتخاب  افغانستان 
تحت  و  عجوالنه  بسیار  افغانستان  کنونی 
تأثیر شرایط داخلی و الزامات و مقتضیات 
دیگر،  به عبارت  گردید.  تدوین  بین المللی 
شرایط بحرانی و اضطراری کشور و فضای 
ناشی از حضور جامعه ی جهانی و کشورهای 
غربی در افغانستان پروسه ی تدقیق، تسوید 
و تصویب قانون اساسی جدید را تحت تأثیر 
قانون  لویه  جرگه ی  به  رابطه  در  داد.  قرار 

اساسی، سه نکته زیر قابل درنگ است: 
دو  جرگه،  لویه  برگزاری  از  پیش  نخست: 
قانون  تدقیق«  و  »تسوید  برای  کمیسیون 
از وظایف  ایجاد گردید که بخشی  اساسی 
مردم  دیدگاه  بررسی  کمیسیون ها  این 
بود.  سیاسی  نظام  نوعیت  به  پیوند  در 
دیدگاه  دریافت  جهت  کمیسیون ها  این 
سیاسی،  نظام  نوعیت  به  رابطه  در  مردم 
پرسش نامه های را ترتیب و توزیع نمودند. 
 ۷5 نظر سنجی،  این  یافته های  براساس 
درصد مردم خواهان استقرار نظام پارلمانی 

در کشور بودند. 
بـا  کمیسـیون ها  اعضـای  همچنیـن  دوم: 
توجـه بـه کارآیی و پیشـینه ی خـوب نظام 
در  نظـام  ایـن  ایجـاد  طرفـدار  پارلمانـی، 

کشـور بودنـد. 
سـوم: وظیفه کمیسـیون های یادشـده این 
نظام هـای  بـود کـه چندیـن پیش نویـس 
سیاسـی را ترتیب و بـه لویه  جرگه ی قانون 
اساسـی ارائه کنـد، اما این کار عملی نشـد 
و فقـط پیش نویش نظام سیاسـی ریاسـتی 
ایـن  گردیـد.  پیشـکش  جرگـه  لویـه  بـه 
جـدی  نارضایتـی  کمیسـیون ها،  تصمیـم 
نماینـده  تـن  از مجمـوع 500  تـن   ۲۷0
لویـه  جرگـه را در پـی داشـت. نماینـد گان 
معتـرض روند رأی گیـری را تحریم کردند. 
اساسـی  قانـون  جرگـه ی  لویـه   اعضـای 
دسـته  دو  بـه  روشـن  بسـیار  به صـورت 
تقسـیم شدند؛ دسته ی نخسـت، طرفداران 
نظـام غیرمتمرکز پارلمانی و دسـته ی دوم 
حامیـان نظام متمرکـز ریاسـتی بودند. اما 
نهایـت  در  و  نرسـید  به جـای  اعتراضـات 
و  سـفیر  دخالـت  و  پادرمیانـی  طریـق  از 
نماینـده ی ایـاالت متحـده ی امریـکا، نظام 
مـردم  نماینـد گان  بـر  ریاسـتی  متمرکـز 

شـد. تحمیل 

خان زمان مدبر 

در  نظام  نوعیت  چگونگی  موضوع 
در  و  جنجال برانگیز  بحث  یک  افغانستان، 
مقاطع مختلف تاریخی یک گفتمان جدی 
بوده است. مسأله ی تغییر نظام سیاسی در 
افغانستان یک بحث تازه نیست و پیشینه ی 
آن به درازنای تاریخ این کشور بازمی گردد. 
طرح  پیشنیه ی  تاریخی،  شواهد  براساس 
ایجاد  و  متمرکز  سیاسی  نظام  از  عبور 
دهه ی  به  افغانستان  در  غیرمتمرکز  نظام 
نخستین  برمی گردد.  خورشیدی   50
طرح  اولین بار  برای  که  سیاسی  گروه 
فدرالی شدن  مشخصا  و  غیرمتمرکزسازی 
کرد،  مطرح  را  افغانستان  سیاسی  نظام 
محمد طاهر  توسط  که  بود  مجموعه ای 
بدخشی رهبری می شد. بربنیاد گزارش ها، 
افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب  اعضای 
طرح  از  غیرمستقیم  یا  مستقیم  نیز 
غیرمتمرکزسازی نظام افغانستان پشتیبانی 
کرده اند. در زمان دولت اسالمی به رهبری 
شهید  ربانی،  برهان الدین  استاد  پروفیسور 
استاد عبدالعلی مزاری اولین رهبر سیاسی 
بود که طرح ایجاد نظام فدرالی در افغانستان 
را مطرح کرد. او یگانه راه حل عبور از جنگ، 
در  فدرالی  نظام  ایجاد  را  بحران  و  منازعه 
مارشال  همچنین،  می دانست.  کشور 
جنبش  حزب  رهبر  دوستم،  عبدالرشید 
ملی اسالمی هم چندبار در سخنرانی هایش 
افغانستان  نجات  راه  تنها  که  است  گفته 
ایجاد نظام فدرالی است. دکتر لطیف پدرام، 
از  همواره  نیز  ملی  کنگره ی  حزب  رهبر 
ایجاد نظام فدرالی در افغانستان سخن زده 
و از این نظام حمایت کرده است. برعالوه، از 
سال ۲001 بدین سو و مخصوصا طی چند 
گذشته،  ریاست جمهوری  انتخابات  دور 
بحث تمرکززدایی از قدرت بیشتر برجسته 
شده و به یک گفتمان غالب و به خواست  
اساسی اکثر احزاب و جریان های سیاسی، 
افغانستان  شهروندان  و  مدنی  نهادهای 

مبدل شده است. 
اساس نظام متمرکز کنونی پس از سقوط 
 ۲001 در  بن  اجالس  در  و  طالبان  رژیم 
گذاشته شد. کنفرانس بن در واقع حیثیت 
سیاسی  نظام  ایجاد  در  را  مؤسس  سند 
این  توافق  بنابر  دارد.  افغانستان  در  جدید 
کنفرانس، حکومت موقت تشکیل شد که 
با برگزاری لویه جرگه ی اضطراری جایش را 
به حکومت انتقالی به رهبری حامد کرزی 
تدویر  به  موظف  انتقالی  حکومت  سپرد. 

چند  برگزاری  که  است  یادآوری  قابل 
کشور  در  ریاست جمهوری  انتخابات  دور 
آن،  از  ناشی  بحران های  و  جنجال ها  و 
بستر و زمینه را برای تغییر نظام سیاسی 
فرصت های  از  اما  ساخت.  مساعد  کشور 
بهینه صورت  و  استفاده درست  پیش آمده 
نگرفت. پس از بحرانی شدن نتایج انتخابات 
حکومت  ایجاد  و   ۲01۴ ریاست جمهوری 
اجرائیه،  ریاست  پست  و  ملی  وحدت 
مهمترین گام عملی در راستای شکستاندن 
طلسم تمرکزگرایی در کشور برداشته شد. 
اساسی  قانون  تعدیل  جرگه  لویه   برگزاری 
ماده های  از  نخست وزیری،  پست  ایجاد  و 
شکل گیری  سیاسی  توافق نامه ی  درشت 
اما متأسفانه در  حکومت وحدت ملی بود. 

نشست استانبول؛ 

فرصت اتریخی و مهم برای عبور از مترکزگرایی

در حال حاضر اکثریت مطلق احزاب و جریان های سیاسی، نهادهای 
مدنی، قشر زنان و جوانان و سایر شهروندان خواستار استقرار نظام 

غیرمتمرکز در کشور هستند. می توان گفت که در شرایط کنونی عبور 
از نظام متمرکز و بسته، به یک داعیه و هدف مشترک شهروندان 

افغانستان مبدل شده است.
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به  نظر  دارم.  دیگر  زن  کند.  قبول  باید 
می دهم.  او  به  باشد  الزم  هرچه  شریعت 
من  تصمیم  با  ندارد  این حق  از  بیشتر  او 

مخالفت کند.«
افغانستان  در  قانون  و  شریعت  براساس 
شرایطی  هر  در  که  است  مرد  حق  طالق 

اتبوی طالق در افغانستان؛ 

زانین که مرگ را از طالق هبرت یم دانند
و  دارد  نیز  دیگری  گرفته می گوید همسر 
بنا بر نداشتن توانایی پیشبرد دو خانواده، 
زهرا را طالق می دهد. او با خشم می گوید 
که همسرش از لحاظ شرعی و قانونی حق 
ندارد درخواست طالق او را رد کند: »هر 
هم  او  می دهم.  طالقش  امروز  شود  قسم 

گذشته  سال  چهار  زهرا  مشترک  زندگی 
و  خشونت  سال  چهار  به رغم  زهرا  است. 
تحقیر می گوید شوهرش او را به یک دلیل 

پیش پاافتاده طالق می دهد. 
افغانستان به دلیل نداشتن  زنان زیادی در 
عدم  و  بی سوادی  حقوق شان،  از  آگاهی 
عدلی  و  قضایی  نهادهای  به  دسترسی 
می کنند.  زندگی  بالتکلیف  و  بی سرنوشت 
را  بی سرنوشتی  و  خشونت  نوع  هر  آن ها 
نسبت به جداشدن از همسران شان ترجیح 

می دهند.
سال  چند  تحمل  از  بعد  حتا  زهرا 
بیگاِه  و  گاه  تحقیرهای  و  ضرب وشتم 
و  دانسته  شرم  را  طالق گرفتن  همسرش، 
دیگر  همسر  دو  شوهرش  می دهد  ترجیح 
تنهایی  را  زندگی  مشکالت  همه   و  بگیرد 
خطاب  مطلقه  زن  اما  بکشد،  دوش  به 
طالق ام  اما  کند،  زن  چهار  »گفتم  نشود: 
 ندهد. حاال که می خواهد زندگی را خراب 
و طالق ام کند باید طال، مهریه، تمام پول و 

وسایل ام را بدهد.«
با  پیوند  در  افغانستان  در  زیادی  زنان 
زیادی  چالش های  با  طالق  پدیده ی 
روبه رویند. این موضوع هنوز به نوعی تابو 
است و زنان با توجه به عرف و سنت حاکم 
از  آن  انگاشته شدن  ناپسند  همچنین  و 
با وجود تحمل دشواری های  سوی جامعه 
بسیار حاضر به قبول و پذیرش این موضوع 

نیستند.
آصف همسر زهرا که برای طالق او تصمیم 

فریضه عالمی 

باال  باریک یک مرکز دینی که  پله های  از 
می شد.  بیشتر  و  بیشتر  جمعیت  می رفتم 
زن، مرد و حتا کودکان در سنین مختلف. 
کسانی  مخصوص  اتاِق  پله ها  انتهای  در 
مسائل  گرفتن کمک، حل  برای  که  است 
حقوقی و شرعی همچون درخواست طالق 
فرش  با  اتاقی  می کنند.  مراجعه  تفریق  و 
رسیدم  آن جا  وقتی  رنگ ورورفته.  و  کهنه 
تعداد زیادی از زنان و مردان منتظر نوبت  
نشسته بودند. حضور این همه در یک جا 
هوای اتاق را تحمل ناپذیر کرده بود. نزدیک 
دروازه کنار یکی از مراجعه کننده ها  که زن 

جوانی بود، نشستم. 
این  به  گرفتن طالق  برای  )مستعار(  زهرا 
مکررا  با خودش  او  بود.  آورده شده  مرکز 
که  زور  با  نمی گیرم،  »طالق  می گفت: 
که  پدرش  به  بعد  نیامدم!«  خانه  ات  به 
نشسته  مردان  جمع  در  همه  روبه روی 
بود، التماس می کرد تا زمانی که شوهرش 
مقدار پولی را که حق او است ندهد ورق 

طالق را امضا نکند. 
زهرا  پدرش  پیش  سال  چهار  به  نزدیک 
کشته  اولش  همسر  که  مردی  عقد  به  را 
شوهرش  زهرا  از  پس  درآورد.  بود،  شده 
می گوید  زهرا  گرفت.  نیز  را  دومی  زن 
زندگی مشترک شان  از  زیادی  هنوز مدت 
نگذشته بود که که خشونت علیه او شروع 
و  شوهر  سوی  از  تحقیر  و  لت وکوب  شد. 
از  است.  از خشونت ها  بخشی  خانواده اش، 

همسر  می تواند  معقول  دلیل  بدون  حتا 
خود را طالق بدهد. 

نجیبه یکی دیگر از بانوانی است که از دو 
سال تا حاال همسرش قصد دارد او را طالق 
سختی  تحمل  با  است  حاضر  او  اما  بدهد 
به  نپذیرد و  را  های بسیار طالق تحمیلی 
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آن را ضعف غرب تلقی خواهند کرد، با افزایش دست درازی های 
خود بالترتیب به اوکراین و تایوان، پاسخ نخواهند داد؟

پیام بایدن در مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایاالت متحده این 
بود که »امریکا بازگشته است.« اما اعتبار از دست رفته ی ایاالت 
متحده ی پس از ترمپ به این راحتی قابل بازگشت نیست. روند 
بازیابی جایگاه از دست رفته امریکا در جهان زمان بر خواهد بود 
و می تواند منجر به محاسبات اشتباه و خطرناک توسط دشمنان 

و رقبای واشنگتن شود.
قدرتی  خالی  افغانستان  در  غرب  مدت  طوالنی  حضور  پایان 
ایجاد می کند که قدرت های منطقه ای رقیب سعی خواهند کرد 
آن را پر کنند. در این بیست سال گذشته، مسأله فقط امریکا و 
جنگ امریکا علیه القاعده و طالبان نبود. برای پاکستان، جنگ 
افغانستان همیشه برای محافظت از سرزمین داخلی پاکستان 
در برابر دشمن اصلی اسالم آباد یعنی هند بوده است. تروریسم 
سیاست  دلیل  همین  به  و  است  پاکستان  اصلی  ابزار  اسالمی 
نبوده است.  ایاالت متحده هیچ گاه روشن  این کشور در قبال 
پاکستان از یک سو به ایاالت متحده اجازه داد تا از بنادر و خاک 
این کشور برای تأمین نیروهای امریکایی در افغانستان استفاده 
از جمله بن  تروریست های اسالم گرا  به  از سوی دیگر،  و  کند 

الدن و اکثر رهبران طالبان در خاک خود پناه داد.
حفظ  با  که  است  مدیدی  مدت  ایران  رژیم  همین حال،  در 
حضور خود در غرب افغانستان، سعی در محافظت از جمعیت 
و  دارد.  خود  شرقی  مرز  امنیت  تأمین  و  کشور  این  شیعه ی 
دارای  منطقه،  قدرت  توسعه طلب ترین  و  بزرگ ترین  چین، 
قابل توجه  منابع طبیعی  با  مرتبط  منافع  و  ژئوپلیتیکی  منافع 
در افغانستان است. افغانستان عالوه براین که یک مرکز بازرگانی 
نزدیک  رابطه ی  است،  چین  راه  و  کمربند  ابتکار  برای  بالقوه 
کابل با اسالم آباد )اکنون که چین درگیری های مرزی خود را با 
هند از سر گرفته است( می تواند به مراتب بیشتر از قبل دارای 

اهمیت شود.
همان طور که حضور غرب در افغانستان به مهار این درگیری ها 
کمک کرده است، خروج غرب احتماال نتیجه ی معکوس خواهد 
جانشین  به عنوان  را  خود  تا  کرد  خواهد  تالش  چین  داشت. 
امریکا و هژمون منطقه ای معرفی کند. این که آیا چین می تواند 
بهتر از شوروی  و امریکای از عهده اداره ی این بشکه ی باروت 
برآید یا خیر، بحث دیگری است. دالیل قوی وجود دارد که آدم 

به توانایی چین در انجام این کار شک کند.
تراژدی افغانستان دست کم از قرن نوزدهم تاکنون این است که 
این کشور پیوسته نقطه ی برخورد منافع قدرت های بزرگ بوده 
است. اوایل افغانستان موضوع مورد مجادله بین امپراتوری های 
انگلیس و روسیه بود که سعی در کنترل آسیای میانه و آسیای 
جنوبی داشتند. سپس در قرن بیستم با حمله شوروی در سال 
گرفتار  سرد  جنگ  آتش  در  کشور  این  افغانستان،  به   1۹۷۹
کام  به  افغانستان  در سال 1۹۸۹  از خروج شوروی  شد. پس 
جنگ داخلی فرو رفت و هنگامی که القاعده کنترل را به دست 
گرفت، به پایگاهی برای گروه هایی همچون القاعده تبدیل شد. 
پس از 11 سپتامبر ایاالت متحده و متحدان غربی  واشنگتن به 
افغانستان حمله کردند. روی هم رفته این کشور دست کم برای 
نیم قرن در جنگ بوده است و هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر 

کنیم بدبختی این کشور به این زودی ها پایان خواهد یافت.
افغانستان  در  غرب  نظامی  حضور  برای  پایدار  جایگزین  هیچ 
وجود ندارد. ما در دوازده سپتامبر ۲0۲1 شاهد جهانی امن تر 
و بهتر نخواهیم بود. برعکس، خروج غرب از افغانستان ناگزیر 
به یک فاجعه انسانی منجر خواهد شد. مردم افغانستان اولین 
آخرین  قطعا  اما  می برند،  رنج  آن  از  که  بود  خواهند  کسانی 

نخواهند بود.

یوشکا فیشر از سال 1۹۹۸ تا ۲005 به عنوان وزیر امورخارجه و 
معاون صدراعظم آلمان خدمت می کرد و برای تقریبا ۲0 سال 

رهبر حزب سبز آلمان بود.

مترجم: جلیل پژواک
یوشکا فیشر، پروجکت سندیکت

غربی  نظامیان  به  که  جایی  تا  دست کم  افغانستان  ماجرای 
مربوط می شود، درحال پایان است. اگر رییس جمهور بایدن به 
زمان بندی خود پابند بماند، آخرین سربازان غربی قرار است در 
به  القاعده  از حمله  11 سپتامبر ۲0۲1، درست دو دهه پس 
مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک، افغانستان را ترک کنند. 
جنگ افغانستان باید در برهه ای از زمان به پایان می رسید. اما 
پس از صرف این همه خون و پول، بسیاری ها کنجکاوند که این 

جنگ دست آوردی دارد یا خیر.
گرچه این جنگ شبکه تروریستی القاعده را تضعیف کرد، اما 
از بین نبرد. ایاالت متحده پس از بیرون راندن طالبان از کابل، 
رهبر القاعده را ردیابی کرد و او را به قتل رساند. اما در خارج 
از پایتخت و چند شهر دیگر، طالبان اکنون قوی تر از همیشه 
هستند و آماده می شوند تا پس از خروج نیروهای غربی قدرت 
از  افراطی چه  اسالم گرای  تروریسم  بیاورند.  به دست  دوباره  را 
ایدئولوژیک شکست نخورده است و  از نظر  نظر نظامی و چه 
سال ها،  همه  این  از  پس  است.  غرب  برای  تهدیدی  همچنان 
که  است  پایداری  حکومت داری  ساختار  فاقد  هنوز  افغانستان 
بتواند تروریسم داخلی، فساد و تجارت مواد مخدر را مهار کند، 
چه رسد به این که چشم انداز آینده ی صلح آمیز و سعادت مندتر 
را برای مردم این کشور ارائه دهد. ثبات منطقه ای احتماال پس 
از خروج نیروهای غرب از افغانستان شکننده تر از امروز خواهد 

بود.
ما نباید دچار توهم شویم. عقب نشینی نیروهای غربی به مثابه 
شکست است و عواقب انسانی آن شدید خواهد بود. برای مردم 
افغانستان جنگ ادامه خواهد یافت. بازگشت احتمالی طالبان و 
اسالم گرایی عصر حجر این گروه، دوباره زنان و دختران افغانستان 
را مجبور به پوشیدن برقع خواهد کرد و حقوق انسانی  شان را از 
آن ها خواهد گرفت. افغان های شهری تحصیل کرده دسته دسته 
سعی به فرار از افغانستان به غرب خواهند کرد. کسانی که باقی 
می مانند، از جمله اکثر اقلیت های قومی و مذهبی این کشور، با 

سرنوشت ناگواری روبه رو خواهند شد.
برای  ناتو  و  اروپا  اتحادیه  آیا  بداند  که  می شود  کنجکاو  آدم 
آنچه در ماه های پیش رو رخ خواهد داد واقعا آماده هستند یا 
خیر؟ از نظر نظامی این خروج منطقی است: غرب چیزی برای 
به دست آوردن در افغانستان ندارد. اما از نظر انسانی و اخالقی، 

این خروج معاشقه با فاجعه ای قابل پیش بینی است.
پناهجویان  از  عظیمی  انتظار سیل  باید  ویژه  به  اروپا  اتحادیه 
ویتنامی هایی  یادآور  که  پناهجویانی  باشد؛  داشته  را  افغان 
پناه  در غرب  ویتنام،  از  امریکا  از خروج  بود که پس  خواهند 

جستند.
گروه های  بود.  خواهد  باال  نیز  خروج  ژئوپلیتیک  هزینه ی 
اسالم گرای افراطی این به اصطالح شکست غرب را چگونه تعبیر 
خواهند کرد؟ آیا افغانستان مانند دوره ی پسا جنگ سرد و خروج 
تبدیل  تروریست ها  امن  به النه ی  ارتش سرخ شوروی، دوباره 
نخواهد شد؟ و آیا فراتر از آسیای میانه، روسیه و چین به آنچه 

نظام شدیدا متمرکز در کشور دارد. افغانستان 
به عنوان یک کشور متکثر و چندقومی زمانی 
انکشاف  اجتماعی،  عدالت  ملی،  وحدت  به 
به معنای  اقتصادی  رفاه  و  توسعه  متوازن، 
واقعی کلمه دست پیدا می کند که یک نظام 
غیرمتمرکز و مردم ساالر در این کشور ایجاد 
تمام  کنونی  متمرکز  ریاستی  نظام  شود. 
صالحیت ها و اختیارات و منابع را در دست 
ماده ی  در  است.  داده  قرار  خاص  فرد  یک 
فوق العاده  اساسی، صالحیت های  قانون   ۶۴
واقع  در  او  از  و  شده  داده  رییس جمهور  به 
تمام عیار  دیکتاتور  و  مستبد  پادشاه  یک 
حق  متمرکز  ریاستی  نظام  است.  ساخته 
مشارکت در تصمیم گیری های ملی، انتخاب 
از  را  منابع  به  و دسترسی  محلی  مسئولین 
اکثریت  است.  شهروندان کشور سلب کرده 
که  باورند  بدین  زمین  سر  این  شهروندان 
رأی و اراده آنان در تعیین سرنوشت کشور 
آن ها  این رو،  از  ندارد.  نقشی  هیچ گونه 
با حکومت مرکزی  تعلق  احساس  هیچ گونه 
و محلی ندارند و همواره احساس محرومیت 
شدیدا  نظام  می کنند.  سرخوردگی  و 
بلندشدن  عمده  دالئل  از  یکی  متمرکز، 
و ملت است.  بی اعتمادی میان دولت  دیوار 
ساختار نظام کنونی به حدی متمرکز و بسته 
است که ۳ اال ۴ نفر تمام امور این مملکت 
را به دست دارند و باالی حدود ۳5 میلیون 
باعث  متمرکز  نظام  شهروند حکم می رانند. 
انحصارگرایی،  خودکامگی،  تشدید  و  ایجاد 
شده  کشور  در  رأی  استبداد  و  یکه تازی 
است. نظام متمرکز به هیچ عنوان پاسخ گوی 
نیست  افغانستان  متکثر  جامعه ی  نیازهای 
اولویت  و  نیاز  یک  تمرکزگرایی،  از  عبور  و 
ملی محسوب می شود. اکنون وقت آن فرار 
رسیده است تا با ایجاد یک نظام دموکراتیک 
و شهروند محور، صالحیت ها و اختیارات به 
والیات و ولسوالی ها برگردانده شود و نقش 
واقعی مردم در تصمیم گیری ها، حکومتداری 

و مدیریت منابع تمثیل شود.
و  احزاب  مطلق  اکثریت  حاضر  حال  در 
قشر  مدنی،  نهادهای  سیاسی،  جریان های 
خواستار  شهروندان  سایر  و  جوانان  و  زنان 
استقرار نظام غیرمتمرکز در کشور هستند. 
می توان گفت که در شرایط کنونی عبور از 
نظام متمرکز و بسته، به یک داعیه و هدف 
شده  مبدل  افغانستان  شهروندان  مشترک 
است. اکنون که در آستانه ی برگزاری نشست 
و  داریم  قرار  افغانستان  باره ی  در  استانبول 
قرار است در این نشست در باره ی چارچوب 

کشور  این  آینده  سیاسی  نظام  نوع  و  کلی 
موضوع  گیرد،  صورت  توافق  و  شود  بحث 
تمرکزگرایی و تمرگززدایی به عنوان دو روایت 
متضاد، یکبار دیگر بر سر زبان ها افتاده و به 
یک گفتمان داغ در سطح ملی مبدل شده 
است. بدون شک که سرنوشت سیاسی آینده 
نشست  نتایج  به  افغانستان  ملت  و  دولت 
نشست  واقع  در  دارد.  بستگی  استانبول 
استثنایی  و  تاریخی  فرصت  یک  استانبول، 
برای عبور از تمرکزگرایی و ایجاد یک نظام 
کشور  در  غیرمتمرکز  و  مردم ساالر  سیاسی 
پنداشته می شود . ۲0 سال پس از کنفرانس 
برای  بستر  و  زمینه  دیگر  یک بار  امروز  بن، 
تغییر نظام سیاسی کشور فراهم شده است. 
امید  روزنه های  استانبول  نشست  برگزاری 
نظام شهروند محور  برای شکل گیری یک  را 
افغانستان  روی شهروندان  به  غیرمتمرکز  و 
از  توقع شهروندان  و  انتظار  است.  کرده  باز 
بزرگان و رهبران سیاسی که به نمایندگی از 
مردم در نشست استانبول شرکت می کنند، 
را  غیرمتمرکز  نظام  موضوع  که  است  این 
سیاسی  احزاب  اکثر  طرح  در  که  همانگونه 
توافق نامه ی  »طرح  در  نیز  و  شده  تصریح 
صلح شورای عالی مصالحه ی ملی« برجسته 
جدی  به گونه ی  استانبول  نشست  در  شده، 
پای  به  توان  و  قوت  تمام  با  و  کنند  مطرح 
از  مردم  خواست  بایستند.  کالن  داعیه  این 
مثل  نگذارند  این بار  که  است  این  بزرگان 
َدورهای  و  برود  دست  از  فرصت  گذشته ها 
دیگر  یک بار  گذشته  تلخ  تجارب  و  باطل 
فرصت  یک  استانبول،  نشست  شود.  تکرار 
طالیی و تاریخی برای تعیین سرنوشت و به 
داعیه ی  و  جمعی  مطالبات  نشاندن  کرسی 
مشترک شهروندان این کشور است. اگر شما 
در این نشست مهم بحث سرنوشت سیاسی 
از کنار مطالبات  بگیرید،  را دست کم  ملت 
و خواست های جمعی مردم به سادگی عبور 
نمائید،  تکرار  را  گذشته  اشتباهات  و  کنید 
هزینه های این اشتباه شما بسیار سنگین و 
جبران ناپذیر خواهد بود. در این صورت، حد 
و  بحث  برای  فرصت  دیگر  سال  تا 50  اقل 
نظام سیاسی کشور  تغییر  باره ی  رایزنی در 
تمرکزگرایی،  حلقه ی  شد.  نخواهد  میسر 
کشور  در  خودکامگی  و  انحصار  استبداد، 
نظام  و  شد  خواهد  تنگ  پیش  از  بیش 
نیز  بعدی شما  نسل های  بر  متمرکز  شدیدا 
حاکم خواهد بود. مطمئن باشید که تاریخ و 
نسل های آینده در مورد عملکرد شما قضاوت 

خواهند کرد.
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نجیبه  شوهر  دهد.  ادامه  مشترکش  زندگی 
عروسی،  از  »بعد  است:  گرفته  دوم  زن  نیز 
خانوادگی  جلسه ی  در  بار  سه  شوهرم 
زاری  و  گریه  با  اما  بدهد.  طالق ام  خواست 
دادن  طالق  از  را  او  خانواده  هردو  پیش 
گفتم  مجلس  همه  پیش  کردم.  منصرف 
نه.  را  گرفتن  اما طالق  دارم  قبول  را  مرگ 
پدرم بارها مرا اخطار داده که اگر طالق را 
قبول کنم مرا به خانه اش راه نمی دهد. مادرم 
راضی  سرنوشت ام  به  باید  که  می گوید  هم 
باشم و آبروی خانواده را با جداشدن نبرم.«

خانوادگی  زندگی  در  زنان  بی سرنوشتی 
پس از ازدواج یا قرارگرفتن در شرایطی که 
شوهران شان همسر دوم می گیرند و نسبت 
مشکالت  از  می کنند،  بی توجهی  آن ها  به 
جدی زنان در افغانستان است. زنان معموال 
از حمایت های قانونی و خانوادگی برخوردار 

نیستند.
براساس آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان، در سال 1۳۹۹ بیش از ۶00 زن 
از  و  این کمیسیون مراجعه  به  بی سرنوشت 
بی سرنوشتی خود شکایت کرده اند. این زنان 
مبهم  آینده ی  و  نامعلوم  به وضعیت  نسبت 
زندگی شان نگرانند و برای روشن شدن آینده 
و سرنوشت شان دادخواهی کرده اند. این زنان 
بیشتر در مناطقی زندگی می کنند که نسبتا 
نهادهای  به  دسترسی   میزان  و  بوده  امن 
حقوق بشری، به ویژه کمیسیون حقوق بشر 

نسبت به دیگر مناطق بیشتر فراهم است.
نرگس هشت سال است ازدواج کرده اما با 

می کند.  زندگی  تنها  ساله اش  هفت  دختر 
به  این که  بدون  قبل  سال  شش  همسرش 
است.  کرده  ترک  را  خانه  بدهد،  خبر  او 
طول  سال  سه  فقط  آن ها  مشترک  زندگی 
و  اقتصادی  مشکالت  با  هم  آن  که  کشید 
است.  شده  سپری  شوهرش  خشونت های 
اکنون در غیابت همسر منتظر است خبر و 
نشانی از او به دست بیاورد تا پدر و برادرش 
نکنند،  مجبورش  و  بردارد  او  سر  از  دست 
آدرس  همسرم  »از  کند:  طالق  درخواست 
ندارم و نمی دانم که کجا رفته است. ترجیح 
این که  تا  بمانم  منتظر  سال ها  که  می دهم 
به زن طالق شده  طالق بگیرم و بین مردم 

معرفی شوم.« 
مستقل  کمیسیون  عضو  سلطانی،  لطیفه 
با  گفت وگو  در  افغانستان  بشر  حقوق 
زنان  تعداد  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه 
بی سرنوشت و تنها در افغانستان کم نیست 
زنان  می شود.  بیشتر  تعدادشان  روزبه روز  و 
کمیسیون  این  به  زیادی  بی شرنوست 
مراجعه می کنند و احتمال این که هزاران زن 
به دلیل دسترسی نداشتن  بی سرنوشت دیگر 
کمیسیون  یا  قضایی  و  عدلی  نهادهای  به 
و  عرف  تأثیر  تحت  بشر  حقوق  مستقل 
ثبت  شکایت  نتوانسته اند  محلی  عنعنات 
افغانستان  در  »زنان  دارد:  وجود  نیز  کنند 
از سوی قانون و شریعت حمایت نمی شوند. 
به همین دلیل آن ها طالق شدن را برای شان 
را  خشونت  نوع  هر  و  دانسته  تابو  و  شرم 

تحمل می کنند.«

هزینه ی ژئوپلیتیک خروج نیز باال خواهد 
بود. گروه های اسالم گرای افراطی این 

به اصطالح شکست غرب را چگونه تعبیر 
خواهند کرد؟ آیا افغانستان مانند دوره ی 

پسا جنگ سرد و خروج ارتش سرخ 
شوروی، دوباره به النه ی امن تروریست ها 
تبدیل نخواهد شد؟ و آیا فراتر از آسیای 
میانه، روسیه و چین به آنچه آن را ضعف 

غرب تلقی خواهند کرد، با افزایش 
دست درازی های خود بالترتیب به اوکراین و 

تایوان، پاسخ نخواهند داد؟
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منطقه هانگب در مرز غزه به صدا در آمد.
اسرائیل  ارتش  نیز، جنگنده های  جمعه هفته گذشته 
باز  به یک منطقه  از غزه  به تالفی شلیک یک راکت 
در جنوب این کشور، به تعدادی از مواضع حماس را در 

نوار غزه حمله کرده بودند.
جنگنده های اسرائیلی در این حمله یک مرکز آموزش 
که  را  کارخانه  یک  و  ضدهوایی  پست  یک  نظامی، 
تولید  انبارهای اسلحه حماس سیمان  برای تونل ها و 

می کرد، هدف قرار دادند.
یک روز قبل از آن نیز، هواپیماها و بالگردهای جنگی 
اسرائیل در پاسخ به شلیک یک راکت از غزه، به یک 
سایت تولید تسلیحات، یک تونل قاچاق اسلحه و یک 
پست نظامی متعلق به حماس در نوار غزه حمله کرده  

بودند.

شهر  به سمت  راکت  سه  محلی  وقت  به  جمعه شب 
کیسوفیم در منطقه اشکول شلیک شد که دو فروند 
از آنها در نزدیکی شهر سقوط کردند و یکی دیگر را 

سیستم پدافند هوایی گنبد آهنین رهگیری کرد.
هیچ کس  حمله ها  این  در  اسرائیل،  ارتش  گفته  به 
توصیه  هیچ  منطقه  این  ساکنان  به  و  ندیده  آسیب 

ایمنی خاصی ارائه نمی شود.
در اواخر جمعه شب به وقت محلی آژیرهای خطر در 
بسیاری از شهرک های دیگر منطقه اشکول شنیده شد.  
ارتش اسرئیل اعالم کرد در دومین حمله از سمت غزه، 
چهار راکت به سمت این مناطق شلیک شده بود که 
سیستم پدافند هوایی گنبد آهنین دو فروند از آنها را 

رهگیری کرد.
ساعت سه بامداد به وقت محلی نیز آژیر های خطر در 

اطالعات روز: ارتش اسرائیل اعالم کرد در واکنش به 
شلیک دست کم 15 راکت از نوار غزه به مناطق جنوبی 
این کشور،  به مراضع حماس در نقاط مختلف نوار غزه 

حمله کرده است.
حمله  راکت ها از غزه در چند مرحله صورت گرفت و 
گنبد  هوایی  پدافند  اسرائیل، سیستم  ارتش  گفته  به 
آهنین در مجموع چهار فروند از آن ها را رهگیری کرده 

است.
نشان  را  تالفی جویانه  واکنش  اولین  اسرائیل  توپخانه 
را  غزه  در  حماس  نظامی  پست  یک  پاسخ  در  و  داد 
راکت ها،  شلیک  یافتن  ادامه  از  پس  داد.  قرار  هدف 
راکت  پرتاب  به سایت های  نیز  اسرائیلی  جنگنده های 
و تونل های زیرزمینی حماس در نوار غزه حمله کردند.
به نقل از ایران انترنشال، در مرحله اول این حمله ها، 

کت از نوار غزه، مواضع حماس را در غزه هدف قرار داد ارتش ارسائیل به تالیف شلیک دست کم ۱۵ را
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برخی از شهرها همچون تهران اجرا می شود، در شب های 
قدر برداشته خواهد شد.

حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز در جلسه ستاد 
با  مبارزه  برای  را  آینده  هفته  دو  کرونا  با  مقابله  ملی 
گسترش بیشتر ویروس »حساس« توصیف کرده و گفته و 
درباره محدودیت امکانات بهداشتی و درمانی هشدار داده 
است. آقای روحانی گفته است که »خطر ویروس هندی 

پیش روی ماست«.
ایران بیش از دو هفته است که دچار موج چهارم شیوع 
ویروس  به  روزانه  ابتالی  آمار  است.  شده  کرونا  ویروس 
کرونا و بیماری کووید-1۹ در این کشور به باالتر از ۲5 
هزار نفر در روز رسیده است که تقریبا دو برابر باالترین 

آمار ثبت شده در سال گذشته است.
آمار مرگ و میر روزانه رشد چشمگیری داشته است و به 
از ۴00  روز حتی  یک  در  ایران  بهداشت  وزارت  گزارش 
نزدیک  نفر  هزار   ۷0 به  مجموع  در  و  کرد  عبور  هم  نفر 

شده است.
بر اساس اعالم وزارت بهداشت در چهارم در ثور 1۴00 
ایرانی دیگر به دلیل  خورشیدی در شبانه روز اخیر ۳۷۴ 

ابتال به بیماری کووید-1۹ فوت کرده اند.
گفته  ایران  بهداشت  وزارت  معاون  حریرچی  ایرج  دکتر 
است که شمار واقعی جانباختگان دوبرابر عددی است که 

روزانه از سوی این وزارت اعالم می شود.
به تازگی اعالم شده است که رکود دفن روزانه در بهشت 
از زمان تاسیس آن در  زهرا گورستان اصلی شهر تهران 

کرونا و »وخامت« وضعیت ۲۵ استان ایران؛ 
کستان لغو شد پروازهای هند و پا

رسانه  در  تصاویری  است.  شده  شکسته  پیش  سال   50
می  نشان  که  شده  منتشر  اخیر  روزهای  در  ایران  های 
دهد این گورستان در حال تجهیز به قبرهای چهار طبقه 

جدید است.
های  مقام  گفته  به  ایران  نفری  میلیون   ۸5 جمعیت  از 
نفر  هزار   ۷00 حدود  در  فقط  واکسیناسیون  بهداشتی 

تکمیل شده است.
دولـت ایـران تاکنـون حـدود ۴۲0 هـزار دوز از روسـیه، 
۶50 هـزار دوز از چیـن، 1۲5 هـزار دوز از هنـد و حـدود 
۷00 هـزار دوز واکسـن آسـترازنکا از کـره جنوبـی وارد 

ایـران کرده اسـت.
از روسیه  تازگی گفته اند که مجددا  به  مقام های دولتی 
قرار است ۶0  و  را خریده  این کشور  واکسن ضدکرونای 
شود.  وارد  جاری  سال  پاییز  پایان  تا  آن  دوز  میلیون 
ایران  برای ساخت واکسن روسی در  قراردادی  همچنین 

با آن کشور امضا کرده اند.
دو نهاد ستاد اجرایی فرمان امام و وزارت دفاع و پشتیبانی 
ایران هم می گویند که در حال کار  نیروهای مسلح در 
برای ساخت و اکسن و تولید گسترده آن هستند اما حسن 
روحانی رئیس جمهور ایران به تازگی گفته بود که نمی 
توان منتظر واکسن داخلی ماند و باید زودتر به واردات آن 

شدت بخشید.
آیت اهلل علی خامنه ای رهبر ایران ورود واکسن ساخت 
بریتانیا و آمریکا را ممنوع کرده و به گفته مقام های دولتی 

گفته است که فقط واکسن ایرانی خواهد زد.

به نقل از بی بی سی فارسی، دکتر علیرضا رئیسی، سخنگوی 
ستاد ملی مبارزه با کرونا در ایران گفته »ویروس جهش 
یافته هندی به شدت مسری است که میزان تلفات باالیی 
یافته  جهش  ویروس های  از  حتی  می شود  گفته  و  دارد 
دیگر شدیدتر است. استان هایی که در مرز شرقی کشور 
در همسایگی افغانستان و پاکستان قرار دارند باید مراعات 
کنند و توصیه شد استانداران تمهیدات الزم را بیندیشند«.

در تهران طرح ممنوعیت ترافیکی در مرکز برای یک هفته 
و با هدف کاهش تراکم در وسائل حمل و نقل عمومی لغو 
شده و طرح ممنوعیت تردد از ۹ شب تا ۳ صبح که در 

ایران می گویند از ۳1  اطالعات روز: مقام های بهداشتی 
استان ۲5 استان از نظر شیوع کرونا در وضعیت »وخیم« 

قرار دارند.
به گفته مقام های ایران استان های تهران، خراسان رضوی، 
خراسان شمالی، گلستان، لرستان و همدان هفت استانی 

هستند که بدترین وضعیت را دارند.
مسئوالن بهداشتی و پزشکان ایران نگران شیوع احتمالی 
ویروس جهش یافته کرونا در هند هستند. وزارت بهداشت 
برگشت  و  رفت  پروازهای  تمام  امشب  از  که  کرده  اعالم 

میان ایران با هند و پاکستان ممنوع خواهد بود.

شبه نظامیانی که سال هاست آتش بس در شرق اوکراین 
را نقض می کنند.

با  مرز  هم  مناطق  در  روسیه  نظامی  نیروهای  تجمع 
طی  بود  جدایی طلب  نیروهای  کنترل  در  که  اوکراین 
را در منطقه  بروز یک جنگ  احتمال  هفته های گذشته، 

افزایش داده بود.
با  دونباس  منطقه  جدایی طلب  نیروهای  میان  درگیری 
نیروهای نظامی اوکراین از سال ۲01۴ آغاز شد، نبردی 
که تا کنون حدود 1۴ هزار کشته بر جای گذاشته است. 
سال ۲01۴ روسیه به بهانه حمایت از روس تباران کریمه، 
از  پس  و  منفک  اوکراین  از  را  استراتژیک  منطقه  این 
را به خاک خود  برگزاری یک همه پرسی غیرقانونی آن 

منضم کرد.
پس از آن روس تباران در منطقه دونباس با نقض آتش بسی 
که در ۲01۴ برقرار شد، بارها با نیروهای اوکراین درگیر 
اعالم  روسیه  به خاک  پیوستن  به  را  تمایل خود  و  شده 

کردند.
با وجود این سابقه، روسیه منکر اعزام نیروهای نظامی به 
مناطق شرق اوکراین و حمایت تسلیحاتی از جدایی طلبان 
این کشور شده بود اما اروپا و آمریکا پس از آغاز تحرکات 

یر خارجه اوکراین:  وز
بازگشت نریوهای نظامی روسیه از مرز اوکراین، برای کاهش بحران کایف نیست

مسکو  به  اوکراین  های  مرز  اطراف  در  روسیه  نظامی 
این  به  واکنش  در  نیز  روسیه  مقامات  و  دادند   هشدار 
اظهارات گفتند که اگر غرب مداخله نظامی کند، درگیری 

»ویرانگر« درمنطقه باال خواهد گرفت.
جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا، با باال گرفتن تنش ها 
در مرز اوکراین، اعالم کرد که ایاالت متحده هرگز الحاق 
شبه جزیره کریمه به خاک روسیه را به رسمیت نخواهد 
شناخت. به دنبال آن امریکا دو ناو جنگی را برای حمایت 
به  ورود  از  پیش  اما  فرستاد  سیاه  دریای  به  اوکراین  از 
دریای سیاه، اعالم کرد که درپی دریافت تضمین های الزم 
از طرف روسیه از حضور در دریای سیاه خوداری می کند.
روسیه، دلیل افزایش نیروهایش را در مرزهای شرقی خود 
انجام رزمایشی سه هفته ای برای آنچه »آمادگی رزمی در 
برابر رفتار تهدیدآمیز« ناتو عنوان کرد و ایاالت متحده و 
آبی و هوایی  به »فعالیت تحریک آمیز« در فضای  را  ناتو 

دریای سیاه متهم کرد.
در  روسی  نیروهای  از  بخشی  خروج  و  کاهش  اکنون 
ارزیابی شده  از کاهش تنش در منطقه  منطقه، نشانه ای 
اوکراین همچنان معتقد است روسیه نقشه های  اما  است 

زیاده خواهانه ای در سر می پروراند.

در حالی که روسیه لشکرکشی به مرزهای زمینی و دریایی 
بود،  کرده  اعالم  معمول  نظامی  مانور  یک  را  اوکراین 
اوکراین روسیه را به استقرار نیروهای نظامی برای حمایت 
کرد،  متهم  مسکو  حمایت  تحت  روس  جدایی طلبان  از 

نیروهای روسی که  از  اطالعات روز: درپی خروج بخشی 
مرزهای  در  نظامی  مانور  بهانه  به  گذشته  هفته  در چند 
زمینی ودریایی با اوکراین مستقر شده بودند، وزیر خارجه 
ناکافی  بحران  کاهش  برای  را  مسکو  اقدام  این  اوکراین 

دانست.
دمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین، روز جمعه گفت: 
»خروج نیروهای نظامی روسیه از مرز با اوکراین می تواند 
تنش ها را در منطقه کاهش دهد اما این گام به تنهایی، 
درگیری در منطقه دونباس شرقی را متوقف نخواهد کرد.«
بیانیه ای  در  کولبا همچنین  اینترنشنال،  ایران  از  نقل  به  
بر  نزدیک  نظارت  به  خواست  اوکراین  غربی  شرکای  از 
از  جلوگیری  برای  موثری  اقدامات  و  دهند  ادامه  اوضاع 

زیاده خواهی های روسیه در منطقه انجام دهند.
روسیه روز پنجشنبه اعالم کرده بود که به نیروهای نظامی 
خود دستور داده است از منطقه نزدیک مرز با اوکراین به 

پایگاه های خود بازگردند.
مقامات اتحادیه اروپا پیشتر اعالم کرده بودند که روسیه 
150 هزار نیروی نظامی را در شبه جزیره کریمه و در مرز 
اوکراین مستقر کرده است، موضوعی که روسیه آن را رد 

می کرد.
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موضوع: اطالعیه تصمیم اعطای 19 قلم حبوبات و مواد خوراکه 
MOBTA/1400/NCB/OPT/G006 :شماره داوطلبی

به تاسی از ففره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک 19 قلم حبوبات و مواد خوراکه مورد ضرورت خویش را به )شرکت 
کشمی فرهمند لمیتد( دارای جوازنمبر 10655-0101 نمبرتشخیصه )1046591011( به قیمت مجموعی 18,851,500 هجده میلیون و هشت صد و پنجاه و یک هزار و پنج صد افغانی حداقل و مبلغ 22,643,355 

بیست و دومیلیون و شش صد و چهل و سه هزار و سه صد و پنجاه و پنج افغانی حداکثر اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تدارکات منزل تحتاني وزارت امور سرحدات 

و قبائیل مکروریان سوم جوار ستره محکمه، کابل افغانستان، وفق احکام ماده پنچاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

ریاست عمومی مالی و اداری 

ابزار داغ شایعات علیه واکسین فلج کودکان
مشکالتی که بر سر دختر و خانواده اش آوار 
چیزی  و  است  گرفته  »فراموشی«  شده، 
به  گرفتاری شریفه  از چگونگی  خیلی کمی 

»پولیو« به یادش مانده است.
مادر شریفه می گوید که او برای امرار معاش 
در خانه ی همسایه مشغول شستن لباس بود، 
و  شدید  تب  در  شریفه  آمد  خانه  به  وقتی 
تب  این که  برای  و  می سوخت  ناشناخته ای 
اما  زد  دّری  هر  به  بیاورد  پایین  دخترش 
شریفه  خواستم  »وقتی  نگرفت:  نتیجه ای 
زمان  آن  در  نمی توانست.  کنم،  ایستاد  را 
شفاخانه و دوا نبود. شاید اگر واکسین می بود 

پایش فلج نمی شد.« 

افزایش  پولیو  به  مبتال  کودکان  آمار 
یافته؟

به  سال  هر  کودک  میلیون   10 به  نزدیک 
این  از  و  می کنند  پیدا  نیاز  پولیو  واکسین 
میان یک ونیم میلیون کودک بنابر دالیلی از 
جمله ناامنی و تبلیغات منفی علیه واکسین 
دریافت  را  واکسین  این  نمی توانند  پولیو 
ویروس  به  ابتال  آمار  اساس  بر همین  کنند. 
»پولیو« سال گذشته نسبت به سال 1۳۹۸ 

دوبرابر شده و به 5۶ واقعه مثبت رسید.
در  زن  سه  که  آن  از  بعد  امسال  حمل   10
حین تطبیق واکسین پولیو در والیت ننگرهار 
به  را  زن  سه  این  قتل  مردم  شدند  کشته 
مرتبط  پولیو  واکسین  علیه  منفی  تبلیغات 
دانستند. اما غالم دستگیر نظری، سخن گوی 
روزنامه  با  صحبت  در  عامه  صحت  وزارت 
اطالعات روز می گوید طبق معلومات ابتدایی 
و غیررسمی که این وزارت جمع آوری کرده 
»داعش  است:  بوده  داعش  کار  حمله  این 
حال  در  که  زن  واکسیناتوران  کارکردن  با 
کارمندان  به  دارد.  مشکل  است  گشت وگذار 
صحی که خانم هستند اخطاریه داده بودند 

که کار نکنند.«
تبلیغات  تأیید  ضمن  عامه  صحت  وزارت 
این  که  می گوید  پولیو  واکسین  علیه  منفی 
با همکاری شوراهای  است  تالش  در  وزارت 
سطح  در  قوم  بزرگان  قریه جات،  انکشافی 
والیات و سکتورهای مثل وزارت حج و اوقاف 
تئوری توطئه یا تبلیغات منفی علیه واکسین 

پولیو را مهار کند.
صحت  وزارت  سخن گوی  گفته ی  به 
ناامنی  مثل  مسائل  از  جدا  سال  هر  عامه 
مخالفت  به دلیل  صرف  کودک  هزار   ۶0
پولیو  واکسین  نمی توانند  خانواده های شان 

دریافت کنند.
عامه  صحت  وزارت  برنامه ی  و  پالن  طبق 
 10 به  نزدیک  واکسیناسیون  برای  ساالنه 
اختصاص  دالر  میلیون   ۷۸ کودک  میلیون 
دور   ۹ سال  هر  اوسط  به طور  و  می یابد 
قبل  سال  می شود،  گرفته  نظر  در  واکسین 
دالیل مثل کرونا، گسترش ناامنی و تبلیغات 
پولیو  واکسین  دور  سه  شد  باعث  منفی 

تطبیق نشود.

به  حاضر  خانواده ها  از  تعدادی  که  جایی 
برای کودکان شان  پولیو  واکسین  از  استفاده 
واکسین  برای  را  کودک شان  »اگر  نبودند: 
می  آورند بسیار غضب آلود بودند و می گفتند 

این واکسین نو آمده و این ها کافرانند.«
فلج اطفال نوعی بیماری است که کودکان به 
آن مبتال می شوند و غیرقابل درمان است، اما 

با واکسین قابل پیشگیری است.
علی جان در ناحیه هفتم شهر کابل عالوه بر 
تیم های  فعالیت  بر  پولیو،  واکسین  تطبیق 
مشابه  تجربه های  او  نظارت می کرد.  رضاکار 
محمدجواد و نجیب اهلل دارد. او از سال ۲01۸ 
چگونگی  و  پولیو  برنامه ی  در  این طرف  به 
برای  او  می کند.  کار  آن  واکسین  تطبیق 
تطبیق واکسین پولیو در خیرخانه، با مخالفت 
مردم و تعداد از خانواده ها روبه رو شد. مردم 
خارجی ها  توسط  برنامه  این  که  می گفتند 

این  خانواده ها  خان،  خوشحال  و  کمپنی 
که  می گفتند  و  می کردند  رد  را  واکسین 
دلیل شان  نمی کنند.  واکسین  را  اطفال شان 
برنامه ی  یک  واکسین  این  که  بود  این  هم 
را  امریکایی-غربی است و می خواهند اسالم 

از بین ببرند.«
در  که  است  دیگری  منطقه ای  هفتم  ناحیه 
روبه رو شده اند.  با ممانعت  واکسیناتوران  آن 
جواد خادمی عالوه بر ناحیه پنجم در ناحیه 
روبه رو  خانواده هایی  مخالفت  با  هم  هفتم 
را  کودکان شان  نبودند  مایل  که  است  شده 
واکسین کنند: »یک بار وقتی دروازه خانه ای 
بیاورند  را  کودکان شان  تا  کردیم  تک تک  را 
واکسین کنیم، گفتند: بروید ما اصال واکسین 

کار نداریم.«
نجیب اهلل خلیلی ۹ دور به عنوان واکسیناتوِر 
رضاکار در والیت ناامن غزنی واکسین پولیو 
توسط  مدت  این  در  او  است.  کرده  تطبیق 
مردم محل و خانواده های که کودکان شان را 
برای واکسین می آورده توهین شده و حتا به 
او اتهام »جاسوس بودن« و »کافر بودن« هم 

زده شده است. 
آقای خلیلی می گوید که در برنامه ی تطبیق 
 500 اوسط  به طور  روزانه  پولیو  واکسین 
و  می کردند  دریافت  پولیو  واکسین  کودک 
بعضی مواقع تا سه خانواده از واکسین کردن 
کودکان شان امتناع می ورزیدند: »در برنامه ی 
تطبیق واکسین پولیو خیلی از خانواده ها حتا 
باز نمی کردند. من  ما  به روی  را  دروازه  شان 

شنیدم که می گفت: این ها کافرند.«
قلعه  میرمحمد خان مربوط حوزه دوم امنیتی 
نزدیکی به مرکز ثقافت اسالمی منطقه ای بود 
فعالیت می کرد.  آن  نجیب اهلل خلیلی در  که 

هادی خوش نویس

نزدیک  ساالنه  می گوید  عامه  صحت  وزارت 
به دلیل  افغانستان  در  کودک  هزار   ۶0 به 
پولیو  واکسین  از  خانواده های شان  مخالفت 
وزارت  این  گفته ی  به  می شوند.  محروم 
در  واکسین  ضد  شایعات  و  منفی  تبلیغات 
افغانستان هنوز پررنگ و داغ است. به همین 
دلیل خانواده های زیادی هستند که شایعات 
کودکان شان  نگذاشته اند  و  کرده اند  باور  را 
واکسین شود. پس از ناامنی شایعات دومین 
واکسین  رسیدن  از  بازدارنده  بزرگ  عامل 
پولیو به کودکان زیر پنج سال در افغانستان 

خوانده می شود. 
افغانستان هنوز جزء کشورهایی است که فلج 
کودکان در آن ریشه کن نشده است. براساس 
گذشته  سال  در  صحت  عامه  وزارت  آمار 
موارد  آن  از  پیش  سال  یک  نسبت  میالدی 
کشور،  در  پولیو  بیماری  به  کودکان  ابتالی 
درصد   50 جنوبی  والیت های  در  به ویژه 

افزایش یافته است. 
در  که  کسانی  از  شماری  با  گزارش  این  در 
خانه  به  خانه  کمپین  رضاکارانه ی  برنامه ی 
است.  شده  گفت وگو  کرده اند،  کار  واکسین 
تبلیغات  که  نظرند  این  به  واکسیناتوران 
پررنگ  هنوز  پولیو  واکسین  علیه  منفی 
است. بسیاری از خانواده ها به کارزار واکسین 
توطئه  یک  را  این طرح  و  تردید  دیده ی  به 
تهدید  مواردی  در  حتا  افراد  این  می دانند. 
این  علیه  شایعات  کرده اند.  دریافت  نیز 
واکسین تنها به والیت های دورافتاده محدود 
نمی شود، حتا در کابل خانواده هایی هستند 

که شایعات را باور کرده اند. 
طبق آمار این وزارت هر سال نزدیک به 10 
میلیون کودک به واکسین »پولیو« نیاز دارند 
و  میلیون  یک  اوسط  به طور  میان  این  از  و 
500 هزار کودک به دالیل مختلف از جمله 
بازمی مانند.  واکسین  دریافت  از  شایعات 
قابل  بودجه  ساالنه  صحت  عامه  وزارت 
این  علیه  شایعات  با  مبارزه  برای  را  توجهی 

واکسین مصرف می کنند.
ویروس پولیو یکی از خطرناک ترین ویروس ها 
در جهان است که قربانی آن بیشتر کودکان 
است. این ویروس در میان مدت یک عضو یا 
تمام فعالیت های بدن افراد آلوده را مختل و 

برای همیشه فلج می کند.

برچسپ »جاسوس و عقیم سازی«
این  به   ۲01۸ سال  از  خادمی  محمدجواد 
پولیو  واکسین  تطبیق  برنامه   10 در  طرف 
به کودکان نقش داشته و وظیفه اجرا کرده 
بیشترین  خادمی  آقای  که  ساحه ی  است. 
پنجم  ناحیه  کرده  اجرا  آن  در  را  وظیفه 
شهر کابل بوده است. او می گوید وقتی برای 
واکسین کودکان زیر پنج سال به این ناحیه 
می رفته با واکنش هایی روبه رو شده و تعدادی 
از خانواده ها از واکسین کردِن کودکان شان ابا 
ساحه  قمبر،  چهارراهی  »در  است:  ورزیده 

برای عقیم کردِن مسلمانان برنامه ریزی شده 
است و نمی خواستند کودکان شان را واکسین 
وجود  مریضی  این  می گفتند  »مردم  کنند: 
ندارد، دروغ است. می گفتند، پدر کالن های 
و ۷0 رسیدیم  به سن 50  ما که  و خود  ما 
زنده ایم.  هنوز  تا  و  نشدیم  واکسین  هیچ گاه 
دروغ  است  اطفال  فلج  می گویند  که  این 
است. می خواهند کودکان را عقیم  بسازه و در 

آینده باعث عقیم سازی ما میشه.«
عرصه  این  در  که  سالی  دو  در  علی جان 
دارد.  اذیت  و  آزار  تجربه ی  کرده،  فعالیت 
برچسب »جاسوسی« به او و تیمش زده شده 
است: »مردم محل به ما می گفتند که به نام 
واکسیناتور می رویم و وضعیت آن ها را اخالل 
می کنیم و ممکن است هدف دیگری داشته 

باشیم.«
تفنگچه  با  تهدید  که  است  مدعی  علی جان 
ما  همکار  »سِر  است:  کرده  تجربه  هم  را 
باِر  که  بود  گفته  و  داده  نشان  تفنگچه اش 
من  که  می بینی  خودت  ببینم  را  تو  دیگر 

چگونه با تو برخورد می کنم.«

»اگر واکسین پولیو می بود شاید دخترم 
می توانست راه برود«

زن  پزشک  یک  همکاری  و  همراهی  با 
از »پولیو«  پیدا کنم که  را  بیماری  توانستم 
رنج می برد. سال ها پیش وقتی شریفه کودک 
بود بر اثر تب شدید به پولیو گرفتار شد و از 
چگونگی فلج شدِن پایش چیزی زیادی یادش 
نمانده است. مادر شریفه، زن سال خورده ای 
سکته مغزی  و  دخترش  فلج شدِن  و  است 
شریفه مزید بر علت شده تا او به مریضی های 
گوناگونی گرفتار شود. می گوید که به سبب 

ساالنه 60 هزار کودک به دلیل شایعات نادرست از واکسین پولیو در افغانستان محروم می شوند

نزدیک به 10 میلیون کودک 
هر سال به واکسین پولیو 
نیاز پیدا می کنند و از این 

میان یک ونیم میلیون کودک 
بنابر دالیلی از جمله ناامنی و 
تبلیغات منفی علیه واکسین 

پولیو نمی توانند این واکسین 
را دریافت کنند. بر همین 

اساس آمار ابتال به ویروس 
»پولیو« سال گذشته نسبت 
به سال 1398 دوبرابر شده 
و به 56 واقعه مثبت رسید.
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آیا نظام اپرملاین هبرت است؟

اگر حزب  که  گونه ای  به  بمانند.  باقی  خود 
شرکای  برابر  در  خود  تعهدات  به  بزرگتر 
سیاسی خود وفا نکند ریسک انحالل کابینه 
و از دست دادن کل قدرت را ممکن است در 
پی داشته باشد. در حالی که در نظام ریاستی 
کنونی وعده های متعدد صورت می گیرد ولی 
فردای انتخابات رییس جمهور ممکن است به 
گروه های شریک پشت کند و به وعده های 
قبل از انتخابات خود وفا نکند. در نتیجه در 
نظام ریاستی کنونی جز توصیه اخالقی هیچ 
ضمانتی برای وادار کردن و وفای به تعهدات 
نظام  دلیل  این  به  ندارد.  وجود  سیاسی 
سیاسی  عدالت  بهتر  تأمین کننده  پارلمانی 

نیز است. 
عنوان  به  را  پارلمانی  نظام  بی ثباتی  عده ای 
یک نقیصه مطرح می کنند. به این دلیل که 
در نظام پارلمانی گاهی ممکن است کابینه 
واحد نتواند تا آخر دوره کاری دوام بیاورد. 
این امر ممکن است ناشی از اختالفی باشد 
و  می آید  میان  به  قدرت  شرکای  میان  که 
انتخابات  به  منجر  نشود  فصل  و  حل  اگر 
اگر  می شود.  تازه  کابینه  تشکیل  و  زودرس 
مورد خود می تواند  این  نگاه شود،  به دقت 
راهکاری باشد برای حل اختالفات احتمالی 
شرکای  مجبورساختن  و  قدرت  داخل  در 
قدرت به وعده های انتخاباتی و نیز پاسخ گو 
در  رأی دهندگان.  برابر  در  آن ها  ساختن 
حالی که در نظام ریاستی کنونی هر مشکلی 
رفع  برای  ساده ای  حلی  راه  بیاید،  میان  به 
رییس جمهور  ساختن  پاسخ گو  و  مسأله 
نهایت  در  ندارد.  وجود  آینده  پنج سال  تا 
مخالفین و شهروندان ممکن است دست به 
بزنند که گاهی منجر  اعتراض های خیابانی 
در  شود.  کودتا  حتا  و  خونین  اعتراضات  به 
مقابل نظام پارلمانی با انحالل کابینه راه حل 
ساده تری برای این بن بست از طریق تغییر 
بقیه  حالی که  در  می کند  پیش بینی  کابینه 
از  می ماند.  پابرجا  همچنان  دولت  نهادهای 
پارلمانی  نظام  که  گفت  می توان  لحاظ  این 
دولت  برای  بیشتری  ثبات  تضمین کننده ی 
نظام  آن  خوب  نمونه  است.  کل  صورت  به 
پنج  که  است   ۷۳-1۹۶۳ سالهای  پارلمانی 
صدراعظم روی کار می آیند در حالی که نظام 
به  و  برجاست  پا  همچنان  خود  کلیت  در 

فعالیت های عادی خود ادامه می دهد. 
ما  می تواند  که  دیگری  روش های  از  یکی 
زمینه کمک کند مشاهده عینی  این  را در 
در  تأسیس  تازه  نظام های  گزینش  از  ما 
پنجاه  آخرین  شود  می  است.  جهان  سطح 
به  که  جنگ  پسا  یا  تأسیس  تازه  کشور 
نظر  را مورد  نظام داده  تغییر  یا  آمده  میان 
گرفت. مؤسسین این کشورها طبعا با بررسی 
برای  را  نظام  نوع  بهترین  خواسته اند  دقیق 
تا  کنند  انتخاب  خود  عالقه ی  مورد  کشور 
توسعه  بهتر،  حکومتداری  تضمین کننده 
سرزمین  آن  مردمان  و  آن ها  برای  رفاه  و 
باشد. این فهرست شامل نظام های ریاستی 
جغرافیایی  متفاوت  شرایط  با  پارلمانی،  و 
این  بزرگی  بخش  در  اما  می شود  اتنیکی  و 
که  می آیند  چشم  به  کشورهای  نام  لیست 

نظام پارلمانی را برگزیده اند.

برای  مشخص  کرسی های  تعداد  کوزوو  و 
تا  شده  پیش بینی  قومی  اقلیت های 
این  قومی  و  اجتماعی  تنوع  تأمین کننده 

جوامع باشند. 
نظام   هر  که  ندارد  وجود  تضمینی  هرچند 
ریاستی  نظام های  از  بهتر  قطعا  پارلمانی 
عمل کند اما مطالعاتی در این راستا صورت 
گرفته که از کارکرد بهتر نظام پارلمانی خبر 
متحده  ایاالت  بوستون  دانشگاه  می دهد. 
نظام های  عملی  کارکرد  از  تطبیقی  مطالعه 
است  داده  انجام  ریاستی  نظام  با  پارلمانی 
که در نوع خود یکی از جامع ترین کارهای 
پژوهش  این  است.  زمینه  این  در  تحقیقی 
۳5 صفحه ای که به صورت آنالین نیز قابل 
در  اطالعات  از  بهره گیری  با  است  دسترس 
میان  رابطه  بررسی  پی  در  جهان  سطح 
و چهارده  پارلمانی  نظام  تاریخی  معیارهای 
عرصه ی  سه  در  سیاست گذاری  شاخصه 
توسعه  و  اقتصادی  توسعه  سیاسی،  توسعه 
که  دریافته  پژوهش  این  می باشد.  انسانی 
یک رابطه بسیار نیرومند میان نظام پارلمانی 
دو عرصه  در  ویژه  به  و حکومتداری خوب، 
توسعه اقتصادی و توسعه انسانی وجود دارد. 
براساس این بررسی نظام پارلمانی امتیازهای 
بیشتری را نسبت به نظام ریاستی پیشنهاد 

می کند. 
می توانند  همچنان  پارلمانی  نظام های 
تأمین کننده شفافیت بهتر در انتخابات باشند. 
در فضای ریاستی کنونی گاهی ممکن است 

یک فرد دو فرد رییس جمهور و صدراعظم، 
در  می گیرند.  قرار  در صالحیت ها  تفاوت  با 
انتخابی  سیاسی  رهبر  یک  جای  به  عمل 
پارلمان  اعضای  تعداد  به  )رییس جمهور( 
مستقیم  رأی  با  سیاسی  تصمیم گیرندگان 

مردم انتخاب می شوند. 
داخل  در  احزاب  پارلمانی  نظام  یک  در 
می پردازند.  سیاسی  یارگیری  به  پارلمان 
معموال یک حزب نمی تواند حکومت تشکیل 
برخی  در  امروزه  که  برداشتی  خالف  دهد. 
محافل سیاسی وجود دارد معموال دو حزب 
قدرت مند اول و دوم وارد ائتالف با همدیگر 
تشکیل  پی  در  اول  حزب  بلکه  نمی شوند 
به  )نظر  چهارم  و  سوم  حزب  با  حکومت 
نیازمندی به تعداد رأی( می باشند. در نظام 
آرای  زیرا  فعال اند  احزاب  تمام  پارلمانی 
کوچکترین حزب نیز برای تشکیل حکومت 

می تواند تعیین کننده باشد.
طبیعی  صورت  به  پارلمانی  نظام های  در 
روند  فراگیر شکل می گیرند.  و  احزاب قوی 
رقابت در پارلمان به گونه ای است که احزاب 
برای رسیدن به قدرت سعی در گرفتن رأی 
البته  می نمایند.  انتخابی  حوزه های  تمام  از 
کوچکتر  احزاب  که  نیست  معنا  بدان  این 
نتوانند به قدرت سیاسی دست یابند. احزاب 
و  بگیرند  شکل  پلتفرم  هر  تحت  می توانند 
فرهنگی  فکری،  اقلیت های  منافع  حافظ 
برخی  در  دلیل  به همین  باشند.  مذهبی  و 
صربستان  مانند  قومی  تنوع  با  کشورهای 

ذاکر سلطانی

ساختار  آینده ی  و  نظام  نوع  روزها  این 
محافل  داغ  مباحث  از  افغانستان  سیاسی 
اجتماعی  شبکه های  و  روزنامه ها  سیاسی، 
است. تمرکز شدید قدرت در نظام ریاستی 
دو  در  آن  جبران ناپذیر  پیامدهای  و  کنونی 
دهه گذشته یکی از دالیلی مطرح شدن این 
مباحث به شمار می رود. کارشناسان به این 
قدرت  اندازه ی  از  بیش  تمرکز  که  باورند 
را  زیادی  فرصت های  افغانستان  شده  باعث 
در عرصه  سیاست، توسعه و امنیت از دست 

دهد. 
اجتماعی  رسانه های  در  اخیر  بحث های  از 
چنین به نظر می رسد که نه تنها شهروندان 
عادی که گاهی حتا سیاست مداران نیز درک 
درستی از توزیع قدرت ندارند. یکی از دالیل 
دسته  منابع  به  دسترسی  عدم  می تواند  آن 
در  زیرا  باشد.  قدرت  توزیع  بحث  در  اول 
منابع موجود به زبان فارسی، به دلیل شرایط 
بر کشورهای همجوار زمینه ای بحث  حاکم 
تمرکززدایی و توزیع قدرت وجود ندارد. به 
همین ترتیب در افغانستان نیز بحث توزیع 
و  قومی  بعضا  و  حساسیت برانگیز  قدرت 
تجزیه طلبانه پنداشته می شود. در نتیجه در 
اختیار  در  الزم  اطالعات  و  منابع  مورد  این 

مردم و مراکز آموزشی قرار نگرفته است. 
در ابتدا باید یادآور شد که در میان موافقان 
و مخالفان توزیع قدرت و نوع نظام سیاسی 
دارند  باور  که  هستند  نیز  عده ای  اداری، 
دموکراسی  روند  بر  تأثیر چندانی  نظام  نوع 
این گروه که طیف وسیعی  و توسعه ندارد. 
شامل  را  سیاست گران  شمول  به  جامعه  از 
رهبران  اگر  که  استدالل  این  با  می شود 
سیاسی خوب و صادقانه عمل کنند همه چیز 
ساده سازی  پی  در  شد،  خواهند  درست 
مسأله اند. با این وجود با تحوالت چند سال 
صالحیت ها  شدید  تراکم  به خصوص  اخیر، 
در اداره امور ریاست جمهوری این گروه نیز 
باید به این نتیجه رسیده باشند که ساختار 
و  دموکراسی  مانع  نه تنها  کنونی  متمرکز 

توسعه بوده که فسادآور نیز است. 
به هرحال توزیع قدرت از ابتدایی ترین شرایط 
به  می شود  که  چیزی  است،  دموکراسی 
و  اختیارات  تقسیم  طریق  از  افقی  صورت 
پارلمانی(  )نظام  قوه  سه  میان  صالحیت ها 
تمرکززدایی  طریق  از  عمودی  به صورت  یا 
پی  در  نوشته  این  تأمین شود.  فدرالیسم  و 
بررسی روابط نهادی در نظام پارلمانی نیست 
عملی  نتایج  به  می شود  سعی  بیشتر  بلکه 
صورت  به  صالحیت ها  و  اختیارات  توزیع 
پرداخته  پارلمانی  نظام  چارچوب  در  افقی 
ابهاماتی که  به  این است که  بر  شود. سعی 
وجود دارد پرداخته شود و نکات تازه ای در 

این رابطه مطرح شود.
پیش بینی  را  سازوکاری  پارلمانی  نظام 
فرد  یک  در  قدرت  تجمع  مانع  که  می کند 
یا نهاد می شود. کمترین کمکی که نظام های 
پارلمانی در زمینه توزیع قدرت می کنند این 
است که به  جای یک نهاد تصمیم گیر دو نهاد 
اختیار  در  را  قدرت  اجراییه(  و  مقننه  )قوه 
می گیرند و در رأس قوه اجراییه نیز به  جای 

اکثر باشندگان یک حوزه انتخاباتی به دلیل 
و  باشند  کاندید  یک  حامیان  قومی  تعلقات 
از  دیگر  کاندیداهای  برای  نظارت  امکان 
روند انتخابات در آن محل دشوار یا نامقدور 
طبیعی  صورت  به  وضعیتی  چنین  باشد. 
شفافیت انتخابات را زیر سوال می برد و بستر 
فراهم  را  و سازمان یافته  تقلب های گسترده 
دلیل  این  به  پارلمانی  نظام  در  اما  می کند. 
که از هر حوزه مشخص افراد متعدد و احزاب 
همان  به  مربوط  کرسی های  روی  مختلف 
محلی  نظارت  امکان  می کنند  رقابت  حوزه 
بهتر از روند انتخابات وجود دارد. به گونه ای 
که اگر دو یا چند نفر حتا از یک گروه قومی 
از  باشند  انتخابی مشخص کاندید  در حوزه 
با  یکدیگر  فعالیت های  و  انتخابات  جریان 

جدیت نظارت خواهند کرد. 
استدالل  یونان  فالسفه ی  که  آن گونه 
دیرتر  به آب کم  نسبت  زیاد  می کردند آب 
پارلمان  انتخاب شده  اعضای  می شود.  فاسد 
است  ممکن  است  زیاد  تعدادشان  چون 
است،  فرد  یک  که  رییس جمهور،  از  دیرتر 
فاسد شوند. ضمنا نظام پارلمانی نخبه گراتر 
احزاب سعی می کنند  که  گونه ای  به  است، 
از  کنند.  کاندید  را  خود  اعضای  بهترین 
طبعا  نیز  پارلمان  در  نمایندگان  میان 
کرسی  احراز  برای  احزاب  خوبترین های 
وزارت پیشنهاد خواهند شد. این گونه ضمن 
راه  پارلمان  به  شایسته تر  نمایندگان  این که 
می یابند با چند مرحله فلتر افراد تواناتری از 
میان آنان متصدی کرسی وزارت ها و ادارات 

در قوه اجراییه خواهند شد. 
پارلمانی  نظام  امتیازات  مهمترین  از  یکی 
و  داد  و  تعامالت  در  اجرا  ضمانت  وجود 
ستد های سیاسی است. به گونه ای که هرگاه 
هر  می گیرد،  شکل  حزب  دو  میان  ائتالفی 
تعهدات  پای  آخر  تا  اند  مجبور  طرف  دو 

آن گونه که فالسفه ی یونان استدالل می کردند آب زیاد نسبت به آب کم 
دیرتر فاسد می شود. اعضای انتخاب شده پارلمان چون تعدادشان زیاد 

است ممکن است دیرتر از رییس جمهور، که یک فرد است، فاسد شوند. 
ضمنا نظام پارلمانی نخبه گراتر است، به گونه ای که احزاب سعی می کنند 

بهترین اعضای خود را کاندید کنند.


