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نشست تصمیم گیری درباره طرح 
دولت برای صلح روز سه شنبه 

برگزار می شود

4

نقدی بر روند تأسیس و چگونه گی فعالیت 
شورای عالی مصالحه ملی

افغانستان وارد دهه پنجم جنگ و بحران شده است. فشارهای بین المللی و خسته گی  جنگ جویان، روزنه های امید را در 
سال های اخیر برای رسیدن به صلح به میان آورده است. دولت افغانستان نیز گام های متعددی را در زمینه رسیدن به 

صلح برداشته است.

عملیات نیروهای امنیتی در نسی درواز بدخشان 
و تلفات سنگین طالبان

کشور  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  کابل:  ۸صبح، 
عملیات گسترده ای را در ولسوالی نُسی درواز والیت 
تلفات سنگین  انداخته اند که سبب  راه  به  بدخشان 

طالبان شده است.
اجرا  زمینی  و  به صورت هوایی  این عملیات که  در 

می شود، طالبان متحمل تلفات سنگین شده اند.
عبدالمناف نظری، سخنگوی لوای دوم پیاده بدخشان 
به ۸صبح گفت: »عملیات از چند روز به این طرف 
در ولسوالی نسی درواز آغاز شده و از جمعه شب به 
این سو با شدت بیش تری ادامه دارد که سبب تلفات 
سنگین طالبان و سقوط سنگرهای محکم دفاعی شان 

شده است.«

یک منبع معتبر از محل رویداد که نخواست نامش 
ذکر شود به ۸صبح می گوید: »تمامی نقاط حاکم و 
شده  خارج  طالبان  کنترل  از  نسی  مرکز  بر  مشرف 
است در حدود ۲۰ طالب تاکنون کشته شده و جنگ 

در محل به شدت ادامه دارد.«
یک منبع محلی دیگر در تماس به ۸صبح، می گوید 
با دو  نام نهاد طالبان در نسی،  که »جمعه« ولسوال 
محافظش به شدت زخم برداشته و احتمال این که در 

اثر این جراحات جان بدهد، زیاد است.
مردمی  خیزش  نیروی  یک  درگیری ها  جریان  در 

کشته شده و یک نیروی دیگر زخمی شده است.
قول اردوی ۲۱۷ پامیر نیز در یک اعالمیه از کشته 
شدن ۱۶ طالب و سقوط سه پوسته این گروه خبر 

داده است.
محل  از  بدخشان  پولیس  سخنگوی  روحانی،  ثنااهلل 
و  می کند  تایید  را  طالبان  سنگین  تلفات  عملیات 

می گوید که به زودی پیروزی بزرگ در راه است.
نسی از مناطق استراتژیک درواز بوده و دره های َجَوی 
و شوریان این ولسوالی از مدت ها به این سو به مرکز 

فعالیت های تروریستی بدل شده اند.
نیروهای  و  داشته  ادامه  شدت  به  محل  در  جنگ 
امنیتی تا محلی به نام »دوآبگی« پیش روی کرده اند.

روزنامه۸صبحبرایسال۱۴۰۰مشترکمیپذیرد

دفاتر داخلی

۶ ماهه

4۰۰۰ افغانی

3۰۰۰ افغانی

۸۰۰۰ افغانی

۶۰۰۰ افغانی

یک ساله

دفاتر خارجی

دانشجویان

150 $

shaparsepehr@gmail.com
0700175510 - 0788788799

300 $

همه روزه از رویدادها و خبرها آگاه شوید.
با گرفتن اشتراک در روزنامه،

۸صبح را پشت درب منزل تان دریافت کنید.

شماره 3568
سال سیزدهم

 شنبه
7 حمل ۱۴۰۰

27 مارچ 2۰2۱
قیمت: 2۰ افغانی

۳

واکنشهابهبهرهبرداریبندکمالخان
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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.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

4

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

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

تشکیلپولیسکابلدوبرابرمیشود
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

 بهره برداری از بند آب گردان کمال خان در والیت نیمروز، واکنش هایی در داخل 
و خارج کشور به همراه داشته است. رییس جمهور غنی در مراسم افتتاح این 

بند خطاب به ایران گفت که افغانستان پس از این معاهده آب هلمند را تطبیق 
می کند و »مفت« آب نمی دهد. کاربران شبکه های اجتماعی در ایران و افغانستان 

واکنش های متفاوتی به بهره برداری از کمال خان داشتند. کاربران افغانستانی با نشر 
تصاویر بند و آب های ذخیره شده در آن، ابراز خوشحالی کردند. در سوی دیگر، 
برخی کاربران ایرانی واکنش تُند و منفی به این مسأله نشان دادند، چنان که به 

نظر می رسد با توجه به کاهش منابع آب و افزایش خطر خشک سالی، اهمیت آب 
در کشورهای پیرامون افغانستان افزایش یافته است. به گزارش رسانه های ایرانی، 
طی سال های اخیر خطر خشک سالی در والیت سیستان و بلوچستان این کشور 

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

۸صبح، بامیان: یک نماینده ی مردم میدان وردک براییکسالدیگرتمدیدشد
گروه  که  می کند  تأیید  نماینده گان،  مجلس  در 
طالبان از ۱۰ روز به این طرف، ۱۴ غیرنظامی را 
در ولسوالی جلریز این والیت گروگان گرفته است.
فیسبوک اش  رسمی  صفحه ی  در  راسخ،  مهدی 
باشنده گان  گروگان ها  از  تن  دو  است  نوشته 
طالبان  تازه گی  به  که  هستند  بهسود  ولسوالی 
آن ها را با خود برده اند؛ اما ۱۲ تن دیگر گروگان ها 
باشنده گان مرکز جلریز می باشند و ۱۰ روز پیش 

ربوده شده اند.
به نوشته ی آقای راسخ، این افراد به دلیل حمایت 
از حکومت گروگان گرفته شده اند؛ اما حکومت با 
گذشت ۱۰ روز از این گروگان گیری، هیچ اقدامی 

برای رهایی آن ها نکرده است.

خبرنگار ۸صبح چندین بار در این باره از مسووالن 
محلی میدان وردک خواهان معلومات شده است، 
اما مسووالن محلی حاضر به پاسخ گویی نشده اند.

به رویداد  اشاره  با  نماینده گان  این عضو مجلس 
بهسود، از حکومت خواسته است که قطعات اضافه 
برای »تصفیه شاهراه  این ولسوالی را خارج و  از 
از  جلریز  ولسوالی  آزادسازی  و  »جلریز«  مرگ 

محاصره مطلق طالبان« سوق بدهد.
از یک هفته به این طرف، ده ها هاموی و صدها 
نیروی کماندو و قطعات خاص به هدف سرکوب 
فرماندهان  از  علی پور  عبدالغنی  بازداشت  و 
بهسود  دوگانه  ولسوالی های  به  مردمی،  خیزش 
میدان وردک اعزام شده اند. شماری از این نیروها 

در والیت بامیان مستقر شده اند.

4 4

نه غنی صلح می خواهد و نه طالب
بازی با کارت قومی

اشرف غنی و طالبان به رغم اختالفات سیاسی شان، در یک نکته با هم تفاهم دارند: روند فعلی مذاکرات صلح الزاماً به نفع 
هیچ  یکی از آنان نیست. هرچند امریکایی ها به خاطر خروج نیروهایشان با عجله  می خواهند دو طرف در پای یک توافق نامه 

سیاسی امضا کنند؛ اما اشرف غنی و طالبان مایل به توافقی که منافع آنان را به طور دلخواه تامین نکند، نیستند.

نظام کنونی و هشتمین قانون اساسی افغانستان، همانند 
نظام های پیشین در معرض خطر و فروپاشی است. نظام 
موجود ضمن این که در محاصره طالبان مسلح قرار گرفته 
بی پیشینه  تعصب  و  گسترده،  قوم گرایی  فساد  از  است، 
رنج می برد. به حدی که اکنون کشورهای منطقه و جهان 
معقول ترین کار را توافق با طالبان،  تعدیل یا تغییر قانون 

و نظام می دانند تا طالبان به کابل بیایند و...

7

افغانستاندرقرنچهاردهمخورشیدی؛
نظام پسا بن
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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.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

۸صبح، کابل: با تصویب طرح دولت آلمان در 
پارلمان فدرال این کشور، مأموریت نظامیان 
افغانستان  در  دیگر  سال  یک  برای  آلمانی 

تمدید شد.
پنجم  پنج شنبه،  روز  آلمان  فدرال  پارلمان 
حمل با تصویب طرح جدید، به ارتش آلمان 
اجازه داد تا یک هزار و ۳۰۰ سرباز این کشور 
را در افغانستان به عنوان بخشی از مأموریت 
ناتو تا ۳۱ جنوری سال ۲۰۲۲ در افغانستان 
آلمان  نظامیان  کنونی  مأموریت  کند.  حفظ 
در ۳۱ مارچ سال ۲۰۲۱ در افغانستان پایان 

می یافت.
مأموریت  که  است  ناتو  عضو  اولین  آلمان 

نظامی خود را در افغانستان تمدید می کند.
خروج  که  است  داده  هشدار  آلمان  دولت 
زودهنگام نیروهای ناتو از افغانستان می تواند 

مذاکرات صلح را به خطر بیندازد.
نیروهای  همه  دوحه،  توافق نامه  براساس 
امریکایی و متحدانش تا اول ماه می )۱۱ ثور( 

باید از افغانستان خارج شوند.

دولت جو بایدن، رییس جمهور امریکا در حال 
بررسی توافق نامه دوحه است.

خود  خبری  نشست  نخستین  در  بایدن  جو 
پس از تصدی کرسی ریاست جمهوری اعالم 
مهلت   در  امریکایی  نیروهای  خروج  که  کرد 

تعیین شده از افغانستان دشوار است.
نیروهای  حضور  نوع  هر  به  نسبت  طالبان 
خارجی از افغانستان پس از مهلت تعیین شده 

هشدار داده اند.
حضور  عدم  یا  و  حضور  درباره  تاکنون  ناتو 
نیروهای خود در افغانستان تصمیمی نگرفته 
است. امریکا و متحدانش در ناتو تأکید کرده اند 
که یک جا به افغانستان وارد شده است و در 
با فراهم شدن شرایط یک جا  و  زمان مناسب 

بیرون می شوند.

دریافت پول از ماشین های              در داخل و خارج از کشور 
 خریداری از طریق ماشین های 
 خریداری به صورت آنالین 
دریافت بیالنس حساب 

ماسرت دبت کارت های غضنفر بانک
(ATM)

(POS)

Ghazanfar Bank
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اصالح نصاب تعلیمی؛  
وزارت معارف هنوز در آغاز راه است

مروری بر یک  سال حکومت داری 
قتالی در هرات



آسیب دیده گان آتش سوزی گمرک اسالم قلعه در 
اعتراض به پرداخت نشدن خسارت، مسیرهای 

دو بندر تجارتی هرات را بستند

هفت حزب مطرح سیاسی: 
به »حلقات و اشخاص« نباید اجازه داده شود تا روند 

صلح را با چالش  مواجه کنند

باربری،  موترهای  مالکان  هرات:  ۸صبح، 
بندر  مسیرهای  حمل،  چهاردهم  شنبه،  روز 
به  هرات  در  را  تورغندی  و  اسالم قلعه  تجارتی 
روی رفت وآمد بسته کردند و خواهان پرداخت 
غرامت از سوی رییس جمهور شدند. آنان هشدار 
زمانی که حکومت جبران خسارت   تا  می دهند 
یا   باری  وسیله  هیچ  که  نمی دهند  اجازه  نکند، 

نقلیه در این مسیرها تردد کند.
که  این  با  می گویند  باربری  موترهای  مالکان 
گمرک  آتش سوزی  رویداد  از  روز   ۵۰ حدود 
اسالم قلعه هرات می گذرد، اما تا کنون حکومت 
هیچ اقدامی را برای پرداخت غرامت انجام نداده 

است.
معترضان در دو کیلومتری بندر مرزی اسالم قلعه، 
به  منتهی  راه های  و  افراشتند  بر  خیمه تحصن 

گمرک مرزی را مسدود کرده اند.
بصیر آرین، نماینده متضرران آتش سوزی گمرک 
تا  اسالم قلعه هرات، به روزنامه ۸صبح می گوید 
مالکان  برای  کشور،  جمهور  رییس  که  زمانی  
اعتراض شان  به  نکند،  پرداخت  غرامت  موترها 
ادامه می دهند و بزرگ راه های هرات - اسالم قلعه 
مسدود  رفت وآمد  روی  به  تورغندی   - هرات  و 

خواهد بود.
داشته هایش  تمام  می گوید  صمدی  نثاراحمد 
موتر باربری بود که طعمه آتش شده و او خواهان 

نشست  برگزاری  آستانه  در  کابل:  ۸صبح، 
کشور  سیاسی  مطرح  حزب  هفت  استانبول، 
و روند صلح  این نشست  را درباره  موضع خود 
اعالم کرد. کمیته سیاسی این احزاب تأکید کرده 
است که صلح خواست همه گانی و تاریخی مردم 
است و نباید اجازه داده شود که برخی »حلقات 
شخصی شان،  منافع  تامین  برای  اشخاص«  و 

پروسه ملی صلح را با چالش مواجه کنند.
کمیته سیاسی احزاب که متشکل از نماینده گان 
وحدت  حزب  جمعیت،  حزب  اسالمی،  حزب 
حزب  افغانستان،  اسالمی  وحدت  حزب  مردم، 
جنبش اسالمی، حزب محاذ ملی و حزب افغان 
ملت است، روز شنبه، چهاردهم حمل اعالمیه ی 
روند  و  استانبول  را درباره نشست  ماده ای  پنج 

صلح نشر کرد.
در این اعالمیه از تالش های اخیر برای آوردن 
متحد،  ملل  سازمان  سوی  از  کشور  در  صلح 
و  افغانستان  منطقه ای  و  بین المللی  همکاران 
است.  شده  استقبال  ترکیه  نشست  برگزاری 
تالش ها  این  که  گفته اند  هفت گانه  احزاب 
افغانستان را در آستانه یک تحول مهم قرار داده 

است.
کمیته احزاب سیاسی تأکید کرده است که همه 
جهت های سیاسی، مردم جنگ زده افغانستان و 
و  »تاریخی  فرصت  با درک  بین المللی  شرکای 

استثنایی«، از آن استفاده بهینه را ببرند.

پرداخت غرامت است. صمدی تأکید می کند که 
وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث برایش 
دشواری  این  به  زودی  به  که  است  داده  وعده 
با گذشت ۵۰ روز هیچ  اما  رسیده گی می شود، 
کشور  جمهور  رییس  از  و  نداده  ُرخ  اتفاقی 

می خواهد به دادش برسد.
در  موترهای شان  که  باربری  موترهای  مالکان 
گمرک هرات طعمه آتش شد، دو بندر تجارتی 
تا  که  دارند  پافشاری  و  بسته اند  را  والیت  این 
حکومت جبران خسارت نکند، این اعتراض ادامه 

دارد.
بیش  هرات،  اسالم قلعه  گمرک  آتش سوزی  در 
از یک هزار موتر مواد نفتی و کاالهای تجارتی، 
طعمه آتش شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری این 
بازرگانی  بخش  به  وارده  میزان خسارت  والیت 
زده  تخمین  دالر  میلیون  از ۵۰  بیش  را  هرات 

است.
بررسی  برای  جمهور  رییس  روز  چند  از  پس 
تحت  را  هیأتی  اسالم قلعه،  گمرک  آتش سوزی 
تا میزان  به هرات فرستاد  ریاست وزیر حوادث 
بررسی  را  رویداد  این  چگونه گی  و  خسارت 
باربری و  براساس ادعای مالکان موترهای  کند. 
سرمایه گذاران هراتی، با این که دالیل این رویداد 
پرداخت  به  تن  حکومت  اما  است،  مشخص 

غرامت نمی دهد.

به باور کمیته احزاب سیاسی، در صورتی که این 
فرصت »مهم و طالیی« از دست برود، پی آمدها 
و  بحران  تداوم  از  ناشی  ناگوار  آسیب های  و 
بی ثباتی چهار دهه اخیر، متوجه جهان و منطقه 

نیز خواهد شد.
احزاب هفت گانه هم چنان روی پنج مورد درباره 
نشست استانبول و روند صلح افغانستان به توافق 

رسیده است.
و  خوانده  ملی«  »اولویت  را  صلح  احزاب  این 
حمایت خود را از هر تالشی که به پایان جنگ 
و رسیدن به ثبات دایمی منجر شود، اعالم کرده 

است.
نشست  برگزاری  از  سیاسی  احزاب  هم چنان 
همکاری  به  است  قرار  که  ترکیه  در  استانبول 
سازمان ملل متحد برگزار شود، استقبال کرده 
که  است  امیدوار  سیاسی  احزاب  کمیته  است. 
کوشش های  و  منطقه ای  جهانی،  تالش  اثر  در 
جهت های سیاسی اشتراک کننده در این نشست، 
همه شمول  و  جامع  معقول،  مناسب،  حل  راه 
برای ختم جنگ و منازعه ی بیش از چهار دهه 

افغانستان پیدا شود.
جریان های  سایر  از  سیاسی  احزاب  کمیته 
احزاب  مجموعه  با  که  است  خواسته  سیاسی 
با  و  این کمیته همسو شود  سیاسی شامل در 
همکاری یک دیگر با استفاده از فرصت پیش آمده 

برای آوردن صلح، تالش کنند.

۸صبح  روزنامه  به  منابعی  کابل:  ۸صبح، 
رییس  وفایی زاده،  که محمدقاسم  می گویند 
عمومی اداره هوانوردی ملکی از ریاست این 

اداره استعفا کرده است.
وفایی زاده  که  گفت  معتبر  منبع  یک 
غنی  جمهور  رییس  به  را  استعفانامه اش 
از  آن  منظوری  تاکنون  اما  است،  سپرده 

ریاست جمهوری نرسیده است.
باره  این  در  تاکنون  جمهوری  ریاست  ارگ 

چیزی نگفته است.
تاکنون علت استعفای محمدقاسم وفایی زاده 

روشن نشده است.
محمداشرف غنی، رییس جمهور در اواخر ماه 
دلو سال ۱3۹۷ محمدقاسم وفایی زاده را به 
اداره هوانوردی ملکی  عنوان رییس عمومی 

تعیین کرد.
محمد قاسم وفایی زاده تحصیالت خود را به 
درجه دکترا از دانشگاه کانازاوا- جاپان گرفته 
معاون  عنوان  به  سال  پنج  برای  او  است. 
نیز کار کرده  اداره هوانوردی ملکی  پالیسی 

بود.

۸صبح، کابل: اداره مستقل ارگان های محلی 
اعالم کرد که آب  بند کمال خان به شهر زرنج، 

مرکز والیت نیمروز رسیده است.
گفته  حمل  چهاردهم  شنبه،  روز  اداره  این 
است که آب این بند برای اولین بار وارد شهر 

زرنج شده است.
بند کمال خان در ۹۵ کیلومتری شهر زرنج، 
مرکز والیت نیمروز در ولسوالی چهاربرجک 

واقع شده است.
محمداشرف غنی، رییس جمهور در چهارم 
بند  نیمروز،  والیت  به  سفری  در  حمل 

کمال خان را افتتاح کرد.
بند کمال خان ۱۶ متر ارتفاع و ظرفیت ذخیره 

۵۲ میلیون مترمکعب آب را دارد.
را  برق  میگاوات  نُه  تولید  ظرفیت  بند  این 
نیز دارد. بند کمال خان هم چنان ۱۸۰ هزار 

هتکار زمین را تحت آبیاری قرار می دهد.
کار دیزاین و ساخت بند کمال خان در حدود 

۵۱ سال پیش در سال ۱34۵ آغاز شد.
بند در سال ۱3۹۱  این  اول ساخت  مرحله 
تاجیکستان تکمیل  توسط کمپنی »تدس« 
 ۱3۹۱ سال  در  آن  دوم  فاز  ساخت  و  شد 
و  پیریل  برایت  مشترک  شرکت های  توسط 
و در سال  آغاز   )ABCC, BPCC( آسیابنا 

۱3۹4 تکمیل شده است.

۸صبح، کابل: حاجی گل حاجی زاده، فرزند 
والیتی  شورای  عضو  هیکل زاده،  جمعه خان 
چهاردهم  شنبه،  روز  چاشت  از  پس  تخار 
کشته  ناشناش  تفنگ داران  سوی  از  حمل 

شده است.
خلیل اسیر، سخنگوی پولیس تخار به روزنامه 
۸صبح گفت که حاجی گل در نزدیکی خانه 
بر  که  نفر  دو  از سوی  تالقان  در شهر  خود 

موترسایکل سوار بودند، کشته شده است.
تحقیقات  که  گفت  تخار  پولیس  سخنگوی 
آن  عامالن  اما  دارد،  جریان  رویداد  درباره 

شناسایی نشده اند.
خلیل اسیر افزود که پولیس در صدد بازداشت 

عامالن این رویداد است.

 

طرح  یک  تهیه  برای  خود  تصمیم  سیاسی  مطرح  حزب  هفت 
مشترک و ارایه آن در نشست استانبول را اعالم کردند. این احزاب 
تأکید دارند که آماده گفت وگو برای هماهنگی و بهبود این طرح 
این  نیز هستند. تصمیم  با سایر جریان ها و کنش گران سیاسی 
هفت حزب سیاسی روز گذشته از سوی تشکلی به نام »کمیته 
حزب  نماینده گان  کمیته  این  در  شد.  اعالم  احزاب«  سیاسی 
اسالمی، جمعیت اسالمی، وحدت اسالمی، جنبش ملی، وحدت 
مردم، افغان ملت و محاذ ملی عضویت دارند. این کمیته قباًل در 
اصالح قانون انتخابات، پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

۱3۹۸، نیز نقش فعال بازی کرده بود.
شروع به کار دوباره کمیته سیاسی احزاب برای سهم گیری در روند 
صلح یک گام مثبت است و می تواند از پراکنده گی در سطح جامعه 
سیاسی افغانستان بکاهد. با وجودی که این احزاب با مشکالت 
طرف های  از  گریبان اند،  به  دست  بسیاری  حقوقی  و  ساختاری 
این رو،  از  می روند.  شمار  به  افغانستان  در  قدرت  منازعه  اصلی 
مشارکت فعاالنه و هماهنگ آن ها در روند صلح برای تقویت و 

موفقیت این روند حایز اهمیت است.
افغانستان  احزاب سیاسی  فعالیت بیش تر  و  متأسفانه تشکیالت 
نقطه ضعف  این یک  نیست.  برابر  احزاب«  »قانون  در چارچوب 
در این احزاب است که طی سال های متمادی رفع نشده است. 
از جانب دیگر، مناسبات خوبی بین دولت و احزاب سیاسی نیز 
غیرسازمانی، شخص محور  برقرار نیست. روابط بین آن ها عمدتاً 
و معطوف به منافع کوتاه مدت است. به علت این نقیصه ها، دیده 
می شود که کارنامه احزاب در نهادینه کردن دموکراسی در کشور 

زیاد درخشان نبوده است.
با وجود این مشکالت، نقش هفت حزب فوق را نمی توان در روند 
صلح افغانستان نادیده گرفت. این احزاب از طرف های اصلی جنگ 
با گروه طالبان تا پیش از تشکیل دولت کنونی بوده اند. منازعه 
قدرت پیش از استیالی رژیم طالبان بر کابل، نیز بین همین احزاب 
بوده است. در سایه دولت کنونی نیز بخشی از مبارزه سیاسی بر 
ضد طالبان توسط همین احزاب انجام شده است. بنابراین، به رغم 
مشکالتی که این احزاب از نگاه سازمانی و حقوقی دارند، نقش 

آن ها در همکاری با دولت برای آوردن صلح حایز اهمیت است.
آماده گی هفت حزب مطرح سیاسی برای تهیه یک طرح مشترک 
در پیوند به روند صلح و آینده سیاسی افغانستان، گامی به جلو در 
جهت توحید طرح ها و دیدگاه ها در حوزه جمهوریت است. اقدام 
به شورای عالی مصالحه  تهیه یک طرح واحد  برای  احزاب  این 
ملی کمک خواهد کرد تا طرح ها و دیدگاه های پراکنده را زودتر 
و سهل تر توحید کند. بدون هیچ تردیدی، کار مشترک احزاب 
ارگ ریاست  با شورای عالی مصالحه ملی و همین طور  سیاسی 
جمهوریت  حوزه  نماینده گان  قدرتمند  حضور  برای  جمهوری 
در نشست استانبول یک ضرورت است. تصمیم احزاب سیاسی 
برای تهیه یک طرح واحد می تواند مقدمه ای برای شروع این کار 
انتظار می رود که واکنش ارگ ریاست  این رو،  از  باشد.  مشترک 
جمهوری و شورای عالی مصالحه ملی در برابر این تصمیم، مثبت، 

سازنده و معطوف به مصلحت عمومی باشد.
در حوزه جمهوریت، دست کم سه طرف مهم تاکنون رسماً تأیید 
کرده اند که آماده تهیه طرح و ارایه آن در نشست استانبول هستند. 
با محوریت  را  است که طرح خود  ریاست جمهوری گفته  نهاد 
»انتخابات زودهنگام« در نشست استانبول ارایه می کند. شورای 
عالی مصالحه ملی که سرگرم اصالح و تعدیل مسوده طرح امریکا 
انتقالی«  »دولت  تشکیل  از  تلویحاً  است،  افغانستان  صلح  برای 
پشتیبانی کرده است. موضع مشترک هفت حزب سیاسی فوق 
البته بیش تر این احزاب در موضع فردی  تاکنون روشن نیست. 
خود طرف دار تشکیل »دولت انتقالی« برای گذار به یک نظم تازه 
سیاسی هستند. در عین حال، وجوه اشتراک این طرح ها بسیار 
امر امیدوارکننده برای حصول توافق روی یک  است و این یک 
طرح واحد برای ارایه در نشست استانبول به نماینده گی از حوزه 
جمهوریت است. از این رو، انتظار می رود که شورای عالی مصالحه 

ملی کارهایش را برای توحید این طرح ها سرعت بدهد.
اختالف دیدگاه و نظر در جوامع دموکراتیک و برخوردار از تنوع 
رفع  برای  است.  طبیعی  امر  یک  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی، 
نادیده انگاری  با  است.  گفت وگو  مناسب،  راه  تنها  اختالفات  این 
دیدگاه های مخالف، مشکل افغانستان حل نمی شود. مردم انتظار 
دارند که نخبه گان سیاسی از راه گفت وگو بر این اختالفات غلبه 
کنند. روشن است که سالمت جمهوریت در گرو رفع این اختالفات 
و هم چنان ارایه یک طرح واحد در نشست استانبول است. در غیر 
یا هر نشست  و  این نشست  این صورت، سالمت جمهوریت در 

سرنوشت ساز دیگر آسیب خواهد دید.

توافق احزاب برای تهیه 
طرح مشترک صلح
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محمدقاسم وفایی زاده از 

ریاست اداره هوانوردی ملکی 
استعفا کرد

آب  بند کمال خان به شهر 
زرنج رسید

پسر یک عضو شورای والیتی 
تخار در حمله افراد ناشناس 

کشته شد



هم زمان با آغاز شمارش معکوس 
بازنگری  نتیجه  اعالم  برای 
اداره  توسط  دوحه  توافق نامه 
شورای  در  منابع  بایدن، 
می گویند  ملی  مصالحه  عالی 
سه شنبه،  روز  است  قرار  که 
طرح  مورد  در  حمل،  هفدهم 
پیشنهادی حوزه جمهوریت تصمیم گرفته شود. این 
طرح پس از تایید، از سوی یک هیأت »همه شمول« 
شد.  خواهد  ارایه  استانبول  نشست  در  »بادرایت«  و 
تاکنون 3۵ عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه 
در  دیدگاه های شان  گلبدین حکمتیار  از جمله  ملی، 
امریکا را در میان گذاشته اند.  مورد طرح پیشنهادی 
جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف  اما  میان  این  در 
جمعیت  حزب  رییس  ربانی،  صالح الدین  و  کشور 
به شورای عالی مصالحه  را  اسالمی، دیدگاه های شان 
ملی نفرستاده اند. هرچند بیست وهفتم حمل به عنوان 
زمان احتمالی برگزاری این نشست تعیین شده است، 
اما این موعد نهایی نیست. منابع هشدار می دهند که 
»زمان در گذر است« و نزدیک شدن به ماه می، میزان 
حالی  در  این  می دهد.  کاهش  را  حکومت  چانه زنی 
است که براساس معلومات، اداره بایدن به زودی نتیجه 

بازنگری توافق نامه دوحه را اعالم می کند.
شورای عالی مصالحه ملی روند جمع آوری و توحید 
دیدگاه ها در مورد طرح امریکا را تسریع کرده  است. 
روزنامه  به  ملی  عالی مصالحه  آگاه در شورای  منابع 
تاکنون حدود 3۵ عضو کمیته  ۸صبح می گویند که 
رهبری شورای عالی مصالحه ملی دیدگاه شان را در 
عبدالرشید  دانش،  سرور  بر  افزون  گذاشته اند.  میان 
را  طرح های  شان  که  قانونی  یونس  و  دوستم 
نیز  حکمتیار  گلبدین  بودند،  کرده   شریک  پیش تر 
پیشنهادهایش در مورد طرح امریکا را به شورای عالی 
اما  منابع  این  گفته  به  است.  فرستاده  ملی  مصالحه 
تاکنون پیشنهادهای محمداشرف غنی، رییس جمهور 
جمعیت  حزب  رییس  ربانی،  صالح الدین  و  کشور 

اسالمی، به سپیدار نرسیده است.  
عنوان  به  صلح  امور  در  دولت  وزارت  ترتیب  بدین 
دیدگاه های  ملی  مصالحه  عالی  شورای  داراالنشای 

حسیب بهش

خلیل اسیر

با توجه به نزدیک شدن ماه می، شمارش معکوس برای اعالم نتیجه بازنگری توافق نامه دوحه از سوی امریکا آغاز شده است. منابع اما هشدار 
می دهند که »زمان در گذر است« و با نزدیک شدن زمان خروج نیروهای امریکا، »قدرت چانه زنی دولت کم تر« و »دست طرف مقابل ]طالبان[ 

باالتر« می شود.

والیت  نخستین  عنوان  به  هرات  وقتی  پیش  یک  سال 
کرونا  بحران  با  کرد،  ثبت  را  کرونا  مثبت  موارد  کشور 
پانزدهم  تاریخ  در  قتالی  بود، سیدوحید  دست به گریبان 
حمل سال ۱3۹۹ خورشیدی به عنوان والی این والیت 
معرفی شد. او در جریان یک  سال حکومت داری محلی ، 
گمرک،  در  گسترده  فساد  جمله  از  زیادی  مشکالت  با 
محلی  قدرت های  فعالیت  و  جنایی  جرایم  افزایش 
دست وپنجه نرم کرد. برخی از این مشکالت تا هنوز هم 
دوام دارد و چاره ای برایش سنجیده نشد. در این گزارش 
به گونه فشرده به حکومت  داری یک ساله قتالی در هرات 

پرداخته شده است. 

بحران کرونا
سیدوحید قتالی، والی هرات، در اوضاعی بر کرسی مقام 
والیت هرات تکیه زد که این شهر در خط مقدم نبرد با 
کرونا، روزهای سختی را سپری می کرد و با مسدود شدن 
تعلیمی، شهر در  مراکز  و  ادارات دولتی  تجارتی،  مراکز 

قرنطین به سر می برد.
وضعیت چنان آشفته بود که بسیاری باور دارند عبدالقیوم 
انتقاد از حکومت  رحیمی، والی پیشین هرات، به دلیل 
مرکزی مبنی بر عدم رسیده گی به هرات در مهار کرونا 
و کمبود بودجه و امکانات، از مقام والیت کنار گذاشته 
شد. آقای رحیمی در روزهای نخست مبارزه با کرونا، به 
گونه آشکار از حکومت مرکزی شکایت کرد و در جریان 
یک نشست خبری گفت که با »قرض و گدایی« با کرونا 

مقابله می کند.
سروسامان دادن به اوضاع بحرانی کرونا، کار بسیار دشواری 
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اعضای کمیته رهبری این شورا را پس از جمع آوری، 
روز یک شنبه، پانزدهم حمل، با کمیته ۱۵ نفری در 
میان می گذارد. در میان دیدگاه های ارایه شده، بحث 
حکومت آینده، محور دیدگاه ها را تشکیل می دهد. با 
آینده  حکومت  تعیین  در  مردم  رای  نقش  حال  این 
دیدگاه ها  در  هم چنان  است.  شده  خوانده  »ارزنده« 
آینده،  حکومت  در  طالبان  شدن  شریک  به  توجه  با 
»تعادل و تناسب قومی، والیتی، جنسی و سایر موارد« 
مد نظر گرفته شده است. در دیدگاه ها تصریح یافته 
باید در سهم شان به این تعادل  است که طالبان نیز 

توجه کنند. 
رهبری  کمیته  نشست  منابع،   معلومات  بر  مبتنی 
شورای عالی مصالحه ملی برای روز سه شنبه، هفدهم 
نفری   ۱۵ کمیته  و  است  شده  سازمان دهی  حمل، 
ارایه  نشست  همین  در  را  شده  توحید  دیدگاه های 
می کند. این منابع تصریح می کنند که احتمال تایید 
بودن دیدگاه ها و شریک  نزدیک  به میزان  این طرح 
شدن دیدگاه رییس جمهور غنی وابسته است. به گفته 

نخستین  در  قتالی  بود. 
حکومت داری اش  روزهای 
در هرات، در سخنانی تُند 
مردم گفت که  به  خطاب 
»دشت های هرات را برای 
کندن قبر آماده می کند«. 
که  خواست  مردم  از  او 
بیش تر  کرونا،  ویروس  مهار  برای  را  بهداشتی  مسایل 
رعایت کنند. این سخنان اما واکنش تند مردم را به دنبال 
داشت و سوژه طنزی برای کاربران شبکه های اجتماعی 

شد.

فساد گسترده در گمرک
از  یکی  هرات،  گمرک  در  مافیایی  و  گسترده  فساد 
مشکالت مهم حکومت محلی این والیت طی سال های 
ممکن  حد  تا  هرات  پیشین  والیان  است.  بوده  گذشته 
مهار  را  گمرک  در  گسترده  فساد  بحران  کردند  تالش 
کنند و با حلقات مافیایی فساد در گمرک درگیر نشوند، 
اما سیدوحید قتالی پس از فروکش کردن بحران کرونا، 
به گونه علنی از فساد گسترده در گمرک سخن گفت و 
نهاد،  این  در  موجود  شبکه ای«  »فساد  با  که  داد  وعده 

مبارزه می کند.
جریان  در  خورشیدی،   ۱3۹۹ سال  سرطان  ماه  در  او 
هرات،  گمرک  کارمندان  حضور  با  خبری  نشست  یک 
در پیوند به فساد گسترده و حیف ومیل روزانه میلیون ها 
افغانی افشاگری کرد. قتالی در سخنانش گفت که برخی 
کارمندان گمرک با تهدید کارد، تفنگچه، جنگ افزار »پی.

کا« و راکت، از سوی زورمندان و مافیا مجبور می شوند 
اسناد غیرقانونی را امضا کنند.

فرار  گسترده،  فساد  اسناد،  جعل  هرات،  والی  روایت  به 
برگه های  خریدوفروش  جنس،  نوع  تغییر  محصول،  از 
گمرکی و موارد دیگر فساد، به گونه  گسترده در گمرک 
وجود دارد. در مقابل، خیلی  باور دارند که با وجود تالش ها 
درآمدزا  نهاد  این  در گمرک، هم چنان  فساد  مهار  برای 

منابع، شورای عالی مصالحه ملی »نهاد اصلی« برای 
جمع آوری طرح ها و ارایه آن به نشست استانبول است. 
این منابع احتمال شریک نشدن طرح ارگ را »کم تر« 
می دانند، اما می گویند که اگر طرحی به جز از »طرح 
واحد شورای عالی مصالحه ملی« به نشست استانبول 
ارایه شود، طرح دولت و جمهوریت نه، بلکه یک »طرح 

فردی« شمرده می شود. 
احتمالی  تاریخ  عنوان  به  بیست وهفتم حمل  هرچند 
تاریخ  این  که  معتقدند  منابع  اما  است،  شده  تعیین 
نهایی نیست و زمان دقیق نشست استانبول در نشست 
کمیته  نشست  در  می شود.  روشن  رهبری  کمیته 
هیأت  هم چنان  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رهبری 
دولت برای حضور در نشست استانبول مشخص خواهد 
»همه شمول  هیأت  ترکیب  در  منابع،  گفته  به  شد. 
بودن« و »درایت« نیز در نظر گرفته خواهد شد. با این 
نتوانند روی  اگر طرف ها  حال تصریح شده است که 
یک نتیجه واحد توافق کنند، احتمال دارد که نشست  
شورای عالی مصالحه ملی برای روزهای چهارشنبه و 

جوالن گاه فساد پیشه گان است و روزانه میلیون ها افغانی 
در آن حیف ومیل می شود.

آتش سوزی بزرگ در گمرک مرزی اسالم قلعه، که از دید 
بسیاری پیوند مستقیم با فساد موجود در گمرک هرات 
دارد، یکی دیگر از بحران های حکومت داری قتالی در سال 
گذشته به شمار می رود. رویدادی که در آن  صدها موتر 
باربری در آتش سوخت و میلیون ها دالر خسارت مالی 

برجای گذاشت.

قتل، ترور، سرقت و آدم ربایی
قتل ها و ترورهای مسلحانه در هرات از مهم  ترین مشکالت 
امنیتی به شمار می رود و از سال ها پیش تاکنون هراتیان 
قربانی آن شده اند. به باور برخی آگاهان امور امنیتی و 
فرمان دهان پیشین امنیه هرات، مرزی بودن این والیت 
و داشتن دو مرز مشترک با ایران و ترکمنستان، سبب 
و شبکه های جاسوسی شماری  مافیایی  فعالیت حلقات 
منطقه ای  کشورهای  برخی  پای  رد  و  شده  کشورها  از 
در واقعات ترور و قتل های مسلحانه مشاهده شده است. 
مهم  چالش های  از  دیگر  یکی  آدم ربایی  این،  بر  افزون 
امنیتی در هرات پنداشته می شود. در جریان یک سال 
بود،  گذشته که سیدوحید قتالی عهده دار والیت هرات 
میزان واقعات آدم ربایی افزایش بسیار زیادی داشت. اداره 
تنها در یک مورد طی چند  محلی هرات می پذیرد که 
ساعت دست کم چهار واقعه آدم ربایی در این شهر روی 

داده است.
اعتراض  گذشته  مانند  هرات،  در  آدم ربایی  گرفتن  اوج 
و  گسترده  اعتراض های  و  داشت  دنبال  به  را  هراتیان 
تهدید تصرف ساختمان فرمان دهی پولیس با »۱۰ هزار 
فرد مسلح«، سبب برکناری فرمانده پولیس هرات شد. با 
امنیت ملی  نیروهای  به ویژه  امنیتی  نیروهای  این همه، 
هرات موفق شدند برخی گروه های آدم ربایی را بازداشت 

و متالشی کنند.

فعالیت قدرت های محلی

پنج شنبه نیز ادامه یابد. 
با توجه به نزدیک شدن ماه می، شمارش معکوس برای 
اعالم نتیجه بازنگری توافق نامه دوحه از سوی امریکا 
آغاز شده است. منابع اما هشدار می دهند که »زمان 
در گذر است« و با نزدیک شدن زمان خروج نیروهای 
امریکا، »قدرت چانه زنی دولت کم تر« و »دست طرف 

مقابل ]طالبان[ باالتر« می شود.
هم زمان با این، منابع در شورای امنیت ملی می گویند 
ادامه  استانبول  برگزاری نشست  برای  آماده گی ها  که 
امنیت  شورای  مشاور  محب،   حمداهلل  است.  یافته 
نشست  یک  در  حمل،  چهاردهم  شنبه،  روز  ملی، 
خبری گفت که مشورت ها روی طرح امریکا در حوزه 
جمهوریت هم چنان ادامه دارد و قرار است یک نشست 
روز یک شنبه، پانزدهم حمل، در چارچوب شورای عالی 
مصالحه ملی برگزار شود. به گفته آقای محب، در این 
مختلف  افراد  بررسی های  که  می شود  تالش  نشست 
جمع آوری شود تا در صورت رسیدن به یک نتیجه، 
مسوده آن به کمیته رهبری این شورا ارایه شود. او اما 
تصریح کرد که بحث روی چگونه گی اجندای نشست 
ترکیه ادامه دارد و تاکنون »نتیجه ملموسی« به دست 
اجندای  باالی  گفته حمداهلل محب،  به  است.  نیامده 
نشست استانبول، ترکیب هیأت دولت و زمان برگزاری 

این نشست، توافق نشده است.  
پیش تر قرار بود نشست استانبول در بیست وهفتم مارچ 
منطقه،  با کشورهای  امریکا  اختالف  اما  برگزار شود، 
تفاوت دیدگاه ها در حوزه جمهوریت و درنگ طالبان 
بر پیشنهاد امریکا، سبب شد که این نشست تا زمان 
رهبری  که  است  گفتنی  بیفتد.  تاخیر  به  نامعلومی 
این نشست را سازمان ملل متحد بر عهده دارد و در 
آن روی طرح پیشنهادی امریکا برای ایجاد حکومت 

انتقالی صلح، تصمیم گرفته خواهد شد.

والیان  از چالش های  در هرات  قدرت های محلی  حضور 
برابر  در  والیان  رویکرد  اما  می رود،  به شمار  والیت  این 
قدرت های محلی متفاوت بوده است. عده ای راه مدارا و 
سازش با قدرت های محلی را در پیش گرفتند و برخی 
دیگر از والیان، از در سازش داخل نشدند و به گونه ای ساز 

مخالف با آنان کوک کردند.
طی سال های اخیر این باور در هرات به میان آمده که 
به  والیت  این  در  حکومت داری  و  سیاست   اصلی  کلید 
دست »سه قدرت محلی« است و والیان بدون تعامل و 
سازش با آن  ها، نمی توانند در هرات والیت کنند. به نظر 
می رسد در گذر زمان افزون بر این سه جزیره قدرت، از 
گوشه و کنار هرات قدرت های دیگری هم سر بلند کرده و 
در تالش تثبیت جایگاه  خود در معادالت حکومت  محلی 

هستند.
مخالفت  و  محلی  قدرت های  فعالیت  موارد  برخی  در 
آشکارشان با حکومت مرکزی و اداره محلی هرات، برای 
والیان پیشین و والی کنونی دردسرساز شده است. همین 
و  معروف  به  امر  »اداره  فعالیت  که  بود  پیش  ماه  چند 
هرات  در  دین  عالمان  از  یکی  نظر  زیر  منکر«  از  نهی 
واکنش های زیادی به دنبال داشت. چندی پس از آن نیز 
سخنان جنجالی او به نشانی حکومت و نیروهای امنیتی، 

سبب واکنش تُند والی هرات شد.
با  مقابله  امنیتی  نیروهای  اصلی  تمرکز  که  اوضاعی  در 
است،  هرات  ولسوالی های  بر  طالبان  تهاجمی  حمالت 
نمایش قدرت از طریق افراد مسلح و رویارویی و درگیری 
با  هرات  در  نوظهور  محلی  قدرت های  برخی  مسلحانه 
حکومت و نیروهای امنیتی، مشکل بزرگی برای حکومت 

محلی ایجاد کرده است.
با این همه، عملکرد سیدوحید قتالی به عنوان والی هرات، 
به  زیادی  فرودهای  و  فراز  در جریان یک سال گذشته 
همراه داشت و جریان های گوناگون روایت های خودشان را 
از حکومت داری قتالی در هرات دارند. برخی،  فعالیت  های 
او را به عنوان یک جوان هراتی ستایش می کنند، اما از 
جانب دیگر، عده ای انتقادهای تُندی بر عملکرد وی دارند.

نشست تصمیم گیری درباره طرح دولت برای صلح 
روز سه شنبه برگزار می شود

مروری بر یک  سال 
حکومت داری قتالی در هرات
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شده  بحران  و  جنگ  پنجم  دهه  وارد  افغانستان 
بین المللی و خسته گی  جنگ جویان،  است. فشارهای 
به  برای رسیدن  امید را در سال های اخیر  روزنه های 
صلح به میان آورده است. دولت افغانستان نیز گام های 
متعددی را در زمینه رسیدن به صلح برداشته است. 
عبداهلل  سیاسی،  توافق نامه  بر  مبتنی  و  جمله  آن   از 
عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی شد. موصوف 
باید در مشوره با رییس  جمهور و دیگر طرف ها، شورای 
ممتد  ناکامی  می داد.  تشکیل  را  ملی  مصالحه  عالی 
ایشان  مکرر  تاخیر  و  سیاسیون  اعتماد  در جلب  وی 
عالی مصالحه، موجب شد  اعضای شورای  در معرفی 
این  اعضای  و  رهبری  هیأت  غنی  جمهور  رییس  تا 
شورا را معرفی کند که این امر نیز با مخالفت داکتر 
عبداهلل و برخی جریان های سیاسی دیگر مواجه شد 
را  بیش تری  چهره های  حضور  زمینه  مخالفت  این  و 
چیدمان  به  مخالفت ها  ساخت.  مساعد  شورا  این  در 
اعضای این شورا و نقدها بر کارکرد ضعیف آن، حکایت 
نابسامانی و عدم موجودیت رهبری مسوولیت پذیر  از 
با  و  صلح  مذاکرات  شروع  با  حتا  دارد.  شورا  این  در 
عنایت به این که مطابق موافقت نامه سیاسی، رهبری 
صلح مسوولیت داکتر عبداهلل است، این شورا نتوانست 
آجندای مشخص و نقشه راهی را برای مذاکرات صلح 

تدوین و پیشنهاد کند.

انتظارات و مسوولیت ها
به خصوص  مصالحه،  عالی  شورای  که  بود  این  انتظار 
جریان های  تمام  وصل  نقطه  منحیث  عبداهلل  داکتر 
سیاسی و حتا عامل جلب اعتماد مخالفان مسلح دولت 
از  خارج  جمهوریت  جناح  سیاسی  اجماع  کند.  عمل 
روند  بر  تاثیرگذار  عنصر  منحیث  می توانست  ارگ، 
مذاکرات صلح، عامل تضمین کننده حقوق و آزادی های 
اساسی شهروندان در برایند مذاکرات صلح و ارتقا دهنده 
اعتبار تقاضای مردم ساالری شهروندان افغانستان در نزد 
جوامع بین المللی و کشورهای دخیل در قضیه افغانستان 
باشد. به طور خالصه برخی از انتظارات مردم افغانستان 

از شورای عالی مصالحه عبارت است از:
۱. تدوین نقشه راه جامع صلح تا در پرتو آن، هم جهت 
مذاکرات صلح مشخص می شد و هم جناح جمهوریت 
هم چنان،  نمی داد.  دست  از  را  صلح  عمل  ابتکار 
موجودیت چنین سندی از بی اعتمادی و ایجاد بی باوری 

دولت  نام  به  سازمانی  ایجاد  به  ناگزیر  انسانی  جوامع 
ناشی می شود که مطابق  از آن جا  ناچاری  این  است؛ 
اندیشه توماس هابز، نیاز است انسان ها کنترل شوند. 
انسانی  جامعه  در  گروهی  یا  فردی  خودخواهی های 
مربوط به ذات انسان  ها است. این خصلت طبیعی در 
میان  تقابل هایی  به  اکثراً  جمعی  زنده گی  چارچوب  
افراد انسانی می رسد، کشمکش هایی به وجود می آید 
و بحران هایی خلق می شود. ریشه همه  این نابسامانی ها 
و  کردن حق  تنظیم  نوع  در  یا  افراد  زیاده خواهی  در 
امتیازات است که در ساختار اجتماعی به وجود می آید.

سازمان  جامعه،  اداره  و  اجتماعی  نظم  مدیریت  برای 
سیاسی و مدیریتی نیاز است که بتواند با مکانیسم های 
نمونه  واضح  بپردازد. دولت یک  امور  اداره  به  مشروع 
است که نقش کنترل کننده را در جامعه بازی می کند 
می نماید.  جلوگیری  جامعه  میان  در  آشفته گی  از  و 
و  قهریه  روش  با  بیش تر  سازمان  این  بشر،  تاریخ  در 
قدرت نظامی به آن چه که کنترل نظم در جامعه گفته 
این فرصت  تاریخ،  می شد، می پرداخت. جریان سیال 
را برای انسان ها فراهم آورد تا دولت و بستر حاکمیت 
آن، یعنی مردم را در دو سوی کار قرار دهد. در چنین 
در خدمت  که  است  این  وظیفه اش  دولت  دیدگاهی، 
مردم باشد و در تنظیم امور جامعه سعی و تالش کند. 
این مطلب و  در حالی که در گذشته ها دقیقاً عکس 
برداشت در میان مردم حاکم بوده است؛ به این صورت 
که مردم همواره بایست شاکر سیاست مداران و مدیران 
ارشد سیاسی باشند و دولت هم چتر تعریف شده از 
جانب خدا برای اداره مردمان در جامعه بوده است. این 
برداشت همه گانی از نظام سیاسی و دولت در جوامع 
تعیین کننده شیوه و حتا زنده گی  بوده است. دولت 
نگاهی  چنین  در  دولت مردان  است،  جامعه  در  افراد 

صاحبان مردم در جامعه شمرده می شوند.
قرن نوزده میالدی و تحوالت بسیار عمیق آن تغییرات 
بنیادین را در دیدگاه مردم در حوزه جغرافیای غرب، 

آشکار ساختن مظلومیت قربانیان جنگ در کشورهای 
مختلف، تا افکار عمومی جهان با درک بهتر از حقایق 
جنگ افغانستان، دولت های متبوع خویش را برای تحقق 

صلح در افغانستان تحت فشار قرار می داد.
3-3. تعریف و تدوین کارشناسانه سند منافع منطقه ای 
صلح جهت قانع ساختن کشورهای منطقه به این امر که 
صلح در افغانستان به معنای رشد توسعه اقتصادی در 

منطقه است.

فعالیت های محسوس
آن چه از فعالیت این شورا انعکاس یافته است، در قالب 

موارد ذیل خالصه می شود:
۱. تدویر جلسات نمایشی که غالباً با در نظرداشت نبود 
البینی را دامن  مکانیسم های مشخص، اختالفات ذات 

زده است.
۲. مالقات با چهره های تکراری سیاسی داخلی و خارجی 
که نتیجه آن نشر خبر و تصاویر در شبکه های اجتماعی 

بوده است.
آن ها  بیش تر  که  متعدد  خارجی  سفرهای  انجام    .3
نتیجه محسوس و اثرگذار بر روند صلح کشور نداشته 

است.
4. انجام برخی سفرهای نمایشی داخلی؛ جالب است که 
تاکنون هیچ هیأتی از این شورا حتا از یک ولسوالی ناآرام 

بازدید نکرده است.
۵.  نشر پیام های تهنیت و تسلیت برای افراد.

۶. در نهایت صرف هزینه گزاف از بودجه ملی کشور؛ 
در حالی که  فقر و گرسنه گی در این سرزمین بیداد 
می کند، دولت شدیداً با کسر بودجه مواجه است و مردم 

از این گونه مصارف بی نهایت ناراض اند.

عواقب ناگوار
باید توجه داشت که کم کاری و نبود ظرفیت الزم در 
و  ناگوار  عواقب  مصالحه  عالی  شورای  رهبری  سطح 

ناخوشایندی را نیز در پی داشته است، از جمله:

۱. جناج جمهوریت ابتکار عمل را در مذاکرات صلح از 
دست داده است.

جناح  متعدد  جریان های  بین  بی اعتمادی  شیوع   .۲
جمهوریت زمینه سوءاستفاده بازیگران سیاسی خارجی 
کرده  فراهم  بیش تر  هرچه  را  دولت  مسلح  مخالفان  و 

است.
3. کم کاری ها و ضعف مدیریت در این نهاد موجب دادن 

فرصت مانور سیاسی به طالبان شده است.
4. این رویکردهای ناقص هم چنان موجب تداوم فساد و 
فربه شدن هرچه بیش تر مافیای سیاسی و اداری شده 

است.
متخصصان  علما،  به خصوص  مردم،  مختلف  اقشار   .۵

و سکتور خصوصی از این ناکارآمدی ها ناامید شده اند.
۶. رویکردها نشان می دهد که حفظ جان و مال مردم 
و حفظ زیربناها اصاًل برای دست اندرکاران شورای عالی 

مصالحه دغدغه جدی و اصلی شمرده نمی شود.
ملت  و  دولت  اعتبار  بیش تر  هرچه  رفتن  بین  از   .۷
افغانستان در سطح منطقه و جهان از پیامدهای دیگر 
مکرر  سفرهای  مثال،  طور  به  است.  شورا  این  ضعف 
رهبران سیاسی به پاکستان و مالقات های انفرادی شان 
با مقامات آن کشور، افغان ها را در حداکثر موقف ضعف، 

درمانده گی، خودفروخته گی و نفاق نشان می دهد.

نتیجه و پیشنهاد
با در نظرداشت موارد فوق و با عنایت به صدها گزارش 
رسانه ای و چشم دید هر یک از نماینده گان مردم، واضح 
اهدافی  نتوانسته است  عالی مصالحه  است که شورای 
برآورده  است؛  بوده  مراد  شورا  این  تشکیل  در  که  را 
سازد. موجودیت و فعالیت این شورا، در سطح ملی و 
بین المللی تاثیر الزم را بر جهت دهی پروسه صلح نداشته 
فعالیت  تداوم  در  که  می شود  توصیه  بنابراین،  است. 
یا  و  گیرد  صورت  نظر  تجدید  مصالحه  عالی  شورای 
حداقل تغییراتی جهت محدود ساختن تشکیل وسیع و 
جلوگیری از مصرف هزینه های گزاف و بی مورد، صورت 
گیرد. در این رابطه با کم کردن بودجه عادی و انکشافی 
شورای عالی مصالحه که در حدود ۶۶۶ میلیون افغانی 
در سند بودجه ۱4۰۰ در نظر گرفته شده است، می توان 
با تخصیص این بودجه به معارف کشور در حدود پنج 

هزار معلم رسمی استخدام کرد.

طبیعی آن سر از خاک خرابه های سنت بیرون کند.
با توجه به سیر تاریخ سیاسی افغانستان و نابسامانی های 
به میراث مانده از گذشته، این نکته قابل تمایز است 
که امروز افغانستان در شرایط نوین قرار دارد و الگوهای 
یا  قبیله ساالر  کهن  دیدگاه های  و  سیاسی  فرسوده 
در  افغانستان  ندارد.  کارسازی  تندروانه  ایدیولوژیک 
دولت های  و  سیاسی  نظام های  خویش  تاریخ  گذر 
قادر  آن ها  هیچ کدام  که  است  کرده  تجربه  را  متنوع 
نشدند الزمه های یک ملت مترقی را سبب شوند. بلکه 
مشکالت  بر  توتالیتر  گاهی  و  انحصارگرا  دولت های 
و  قومی  قبیله ای،  شکاف های  افزودند.  افغانستان  در 
قشری را در میان افراد و گروه های اجتماعی افزایش 
و  قبیله ای  قومی،  کشمکش های  گسترش  با  دادند. 
گروهی زمینه برای بقای خویشتن جست وجو کردند. 
گذشته  سیاسی  نظام های  از  مانده  جا  به  میراث های 
معضالت  به  امروز  کشور،  تاریخ  انارشیسم  دوران  و 
عمیق و شکاف های مخوف تبدیل شده است. برای رفع 
نیاز است که روحیه  این آشفته گی  اجتماعی، دولتی 
مشترک با دیدگاه وسیع ملی را ترویج و نهادینه سازد 
و از همه مهم تر این که دولت مردان آن، به دولت مدرن 
با شاخص های دموکراتیک آن در جامعه باورمند باشند.

آن چه آزموده شده است، آزمودن آن برای بار دوم در 
جمعی  عقالنیت  بودن  زایل  دهنده   نشان  افغانستان، 
است و از سوی دیگر تشدید شکاف های عمیق اجتماعی 
را سبب خواهد شد. نظام سیاسی بیمار و تنگ نظر با 
تفکر افراطیت و محصور در حصار کوچک قبیله و قشر، 
نمی تواند بر مشکالت افغانستان کنونی فایق آید؛ بلکه 
خودش همان سرطان ناعالج است که در گذشته پیکر 
رنجور این خاک را زخم های سهمگین زده است. جای 
خوشی است که امروز افغانستان در جایگاهی قرار دارد 
را  رنج آور  و  مضر  فکتورهای  درستی  به  می تواند  که 
بشناسد و تحلیل کند. این مسأله، نخستین گام مثبت 
است در راستای کم کردن آشفته گی های اجتماعی در 
افغانستان. شرایط افغانستان به لحاظ بستر حاکمیت و 
از لحاظ فرهنگ سیاسی قابل تأمل است؛ زیرا جامعه 
افغانستان نه در حیطه  سنت های کهن است و نه به 
افاده  برای  اجتماعی  و  فرهنگی  الزم  پیش شرط های 
دولت مدرن با نگرش های سیاست جدید رسیده است. 

به لحاظ فرهنگ سیاسی، برزخی که اکنون افغانستان 
در آن گام های لرزان بر می دارد، به یقین فاصله  زیاد 
دارد از گذشته های منحط تاریخ خویش. لذا برگشت 
مشکالت  رفع  زمینه  گذشته  نظام های  و  گذشته  به 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی - فرهنگی را هرگز مهیا 

نمی کند؛ بلکه چندین برابر خواهد کرد.
معضالت  از  شدن  بیرون  برای  حل  راه  یگانه  پس 
کنونی کشور و نابسامانی های سیاسی و امنیتی و در 
عموم آشفته گی  اجتماعی موجود در افغانستان، ایجاد 
بنیان های قوی حکومت مدرن ملی است. نظام سیاسی 
که بتواند مردم افغانستان را در جهت این هدف یاری 
است.  قانونی  و  مردم ساالر  نظام  تردید  بدون  رساند، 
این تجربه بسیاری از جوامع دنیا است که به موفقیت 
و  دارند  را  ظرفیت  این  مدرن  دولت های  رسیده اند. 
در  اجتماعی  آشفته گی   زدودن  و  رفع  در  می توانند 
ایجاد  اساسی  »شرایط  کنند.  کمک  قاطعانه  جامعه 
و  یک دستی  تیلی،  چارلز  نظر  از  مدرن  دولت های 
یک پارچه گی فرهنگی - منطقه ای است که نخستین 
دولت مدرن و ملی مقتدر در آن شکل می گیرد؛ وجود 
پایگاه های وسیع اقتصاد روستایی، ترویج تفکر ملی به 
جای روحیه قبیله ای و دودمانی و سرانجام وجود یک 
ساختار سیاسی غیرمتمرکز«. این ها از نظر تیلی شرایط 
در یک  ملی  و  مدرن  دولت  برای خلق  است  اساسی 
جامعه. با توجه به شاخص هایی که ذکر شد، افغانستان 
و  قانون محور  سیاسی  نظام  یک  دارای  می تواند 
دموکراتیک باشد، تا به وسیله  چنین نظام سیاسی بتواند 
بر مشکالت عدیده خویش در بخش های مختلف فایق 
آید. دولت مدرن معلول نگاه سیاسی جدید و محصول 
تصامیم و احترام به اراده مردم است. خوشبختانه این 
افغانستان است، لذا تقویت نظام  فکتور به دست رس 
مردم ساالر و مبتنی بر قانون در کشور به سود همه گان 
رفع  را می تواند  اجتماعی  نواقص  و  و مشکالت  است 
کند. نظام سیاسی که به حقوق و آزادی های انسانی در 
جامعه احترام می گذارد و توجه می کند، نظامی است 
با پایه های مردمی و با مکانیسم های روشن انتخابات 
و گزینش آزادانه  افراد که در ساختار سیاسی جامعه 
صورت می گیرد. چنین دولت ها اصالح پذیر هستند و 

ظرفیت رفع آشفته گی اجتماعی را دارند.

ذات البینی در جناح مردم ساالری جلوگیری می کرد.
۲. به میان آوردن وحدت و اجماع داخلی، به خصوص در 
جناح جمهوریت به ارتباط صلح؛ در این راستا شایسته 

بود اقدامات ذیل صورت می گرفت:
پیدا  عینیت  باید  سیاسی  رهبران  تمام  اجماع   .۲-۱
واحد،  موقف  از  نظریات  انعکاس  منظور  به  و  می کرد 
بلند  از  تا  می شد  ساخته  واضح  و  مشخص  مکانیسم 
شدن صداهای متعدد، به خصوص صداهایی که به هدف 
تامین منافع بیگانه بلند شده است؛ جلوگیری به عمل 

می آمد.
و  علما  مشارکت  جهت  مشخص  مکانیسم   .۲-۲
دانشمندان در روند صلح، به خصوص استفاده از ظرفیت 
این قشر در جهت بسیج افکار عمومی برای صلح ساخته 
می شد و اقدامات عملی در این زمینه صورت می گرفت.

3-۲. مکانیسم همکاری رسانه ها، جامعه مدنی، جوانان و 
زنان برای مشارکت در تحقق صلح باید ساخته می شد و 
این گروه ها نقش سازنده خویش را در روند صلح ترسیم 

می کردند.
جهت  در  تالش  و  محلی  صلح  تحقق  مکانیسم   .۲-4
بازگشت جنگ جویانی که به خاطر سوءتفاهم ها دست به 
سالح برده اند، تدوین و در سطح محالت عملی می شد.

۵-۲. این شورا باید کمیته های تخصصی باصالحیت را 
جهت تقویت تیم مذاکره کننده ایجاد و به طور مستمر 
بررسی  را  کشورها  دیگر  و  قطر  جلسات  گزارش های 
تخنیکی  مشوره های  کننده  مذاکره  تیم  به  و  می کرد 

می داد.
از پروسه  3. جلب حمایت کشورهای منطقه و جهان 
می توانست  مهم  این  تحقق  برای  افغانستان؛  صلح 

گام های ذیل را بردارد:
منطقه ای  و  بین المللی  گفتمان  آجندای  تدوین   .3-۱
و  واحد  مشخص،  رویکرد  یک  با  تا  افغانستان،  صلح 
نتیجه بخش کشور به سمت مذاکرات و در نهایت اجماع 

بین المللی می رفت.
۲-3. تدویر نمایشگاه ها به منظور انعکاس آثار جنگ و 

به میان آورد. دولت  مدرن نطفه گذاری شد و از درون 
فرهنِگ در حال دگرگونی در جامعه قد برافراشت. در 
در  دولت  دولت داری،  و  سیاست  به  چشم انداز جدید 
قراردادهای دو  و  قرار می گیرد  مردم  جایگاه خادمان 
طرفه میان دولت و مردم اساس تفویض صالحیت و 
قدرت را به دولت اعطا می کند. این قراردادهای جمعی، 
راهکارهای  و  قدرت  تعمیل  مکانیسم  قدرت،  ساختار 
می کنند.  روشن  جامعه  در  را  پالیسی ها  عملی سازی 
بحث عدالت و تامین عدالت اجتماعی از آدرس دولت، 
دغدغه  اصلی در حوزه سیاست و سیاست ورزی می شود. 
مشروعیت نظام و تحکیم پایه های نظام سیاسی منوط 
می گردد به مطالبات و تعمیل اراده  مردم در جامعه. 
روزنه جدید در دنیای مدیریت اجتماعی باز می شود 
و تحکم های از باال به پایین، جای خود را به گفتمان 
اجتماعی  ساختار  در  افراد  حقوق  و  شناسایی حق  و 

می دهند.
نبوده  بیگانه  فرایندی  از چنین  نیز  افغانستان  جامعه 
و  سیاسی  خم وپیچ  روند  آن  از  تأسی  با  و  است 
مدیریتی را در کارنامه و خاطره سیاسی خویش دارد. 
دولت های کالسیک و سنتی در جریان قرون هجده و 
نوزده میالدی تا نیمه های قرن بیست، بیش تر از نوع 
دولت هایی با روحیه تحکم و تعیین کننده سرنوشت 
مردم محسوب می شوند. این نوع دولت ها و نظام های 
با شرایط خاص فرهنگی،  سیاسی در زمان خودشان 
اجتماعی و اقتصادی کارکردهایی داشته اند، اما این که 
تاریخ  است،  بوده  منفی  یا  مثبت  چقدر  کارایی شان 
بعدی  نسل های  به  را  واقعیت ها  بی باکانه  افغانستان 
نیمه دوم قرن بیستم میالدی که  از  منتقل می کند. 
تغییرات  شاهد شگرف ترین  افغانستان  سیاسی  تاریخ 
سیاسی بوده، به همان پیمانه آشفته گی های اجتماعی 
را در جامعه به ارمغان آورده است. انقالب های سیاسی 
سبب شد، کرختی و انجماد اجتماعی در ساختار جامعه 
افغانستان بشکند و واقعیت های اجتماعی با رنگ های 





در هزارستان دو نوع مزار وجود 
دارد که یکی نو و شناخته شده و 
دیگری ناشناخته است و بیش تر 

دور از قبرستان عمومی قرار دارد. 
مزارهای نو را مردم می شناسند و نام 
بیش تر صاحبان مزار را می دانند؛ اما 
نام صاحبان مزارهای کهن را کسی به 

یاد ندارد. این مزارها دور از انظار 
عمومی و قبرستان های شناخته  شده 

در دل کوه و دره و بیش تر روی کوه ها 
و تپه های بلند دیده می شود. این 

مزارها ناشناخته  است و هیچ کسی 
صاحبان این مزارها را نمی شناسد. 

چگونه گی مزار  بودن این گونه نشانه ها 
به دلیل شباهت آنان به مزار های عادی 

و اعتقادات مردم به مزار سادات و 
شهیدان است. برخی از مزارها به 

دلیل شفادهی میان مردم مشهور شده  
است و عده ای بر این باور اند که باید 

این جا، بزرگی و صاحب کرامتی دفن 
شده باشد.

مزارهای کهن در هزارستان 
قبر یاغیان یا دفینه است

مقدمه
و  نو  یکی  که  دارد  وجود  مزار  نوع  دو  هزارستان  در 
شناخته شده و دیگری ناشناخته است و بیش تر دور 
مردم  را  نو  مزارهای  دارد.  قرار  عمومی  قبرستان  از 
می دانند؛  را  مزار  صاحبان  بیش تر  نام  و  می شناسند 
ندارد.  یاد  به  نام صاحبان مزارهای کهن را کسی  اما 
قبرستان های  و  عمومی  انظار  از  دور  مزارها  این 
شناخته  شده در دل کوه و دره و بیش تر روی کوه ها 
ناشناخته   مزارها  این  می شود.  دیده  بلند  تپه های  و 
است و هیچ کسی صاحبان این مزارها را نمی شناسد. 
چگونه گی مزار  بودن این گونه نشانه ها به دلیل شباهت 
آنان به مزار های عادی و اعتقادات مردم به مزار سادات 
و شهیدان است. برخی از مزارها به دلیل شفادهی میان 
مردم مشهور شده  است و عده ای بر این باور اند که باید 

این جا، بزرگی و صاحب کرامتی دفن شده باشد.
به نظر می رسد، این گونه مزارها، خاک سید نباشد؛ زیرا 
این مزار ها، دفن  شده میان قبرستان های عمومی نیست 
و برخی از مزارها هنگاهی که توسط دزدان آثار تاریخی 
شکافته شده ، دفینه یا محل دفن اشیای ارزشمند بوده  
است. برخی دیگر این مزارها بنا به روایت های شفاهی، 
مزار یاغیان، شهیدان و مبارزان مردمی  است که توسط 
مردم یا دیگر مبارزان در دل کوه ها، دره ها و روی تپه ها 

دفن شده  است.
روند این تحوالت و عوامل موثر بر آن موضوعی است که 
در این پژوهش به آن پرداخته شده است. این تحوالت 
و دگرگونی ها در کل زاییده عوامل و تأثیرات مختلفی  
است که یکی از آن ها سنت تبدیل قبر بزرگان مردمی، 
به  اسماعیلیان  بزرگان درویشان و  و  یاغیان، مبارزان 

مزارات مذهبی یا خاک سید است.
مشاهدات،  میدانی،  مطالعات   براساس  نوشته  این 
مصاحبه با بزرگان محل، روایت های شفاهی و مطالعات 
کتابخانه ای در مورد شناخت این مزارها، تنظیم شده 

است.

تبدیل معابد و آتشگاه ها به مسجد و زیارت
مکتوب  داده های  و  باستان شناختی  شواهد  طبق 
تاریخی، با ورود اسالم به ایران و خراسان، روند تبدیل 
آتشکده ها، معابد، قبرهای بزرگان و مبارزان ضد عرب 
به مسجد و زیارتگاه ها به یک باور جمعی تبدیل شده 
بود. بسیاری از آتشکده ها و معابد به مسجد تبدیل شد 
و بار دیگر مورد استفاده قرار گرفت. اصل تغییر کاربری 
میراث های  این  حفظ  مسجد،  به  معابد  و  آتشکده 
فرهنگی و دینی بوده است تا از دستبرد و غارت نجات 
یافته باشد. به طور نمونه، آتشکده آذرخش، در پنج 
کیلومتری جنوب شرقی شهر داراب، پس از اشغال ایران 
توسط اعراب به مسجد تبدیل شد و مسجد سنگی نام 
گرفت. این روند فراگیر باعث شد که حتا آتشکده ها 
به مسجد تبدیل شود. در  نیز  در روستاهای کوچک 
کیلومتری  بیست وچهار  در  بادران،  سروش  روستای 
اصفهان، مسجدی است که در دوران ساسانی آتشکده 
بوده است. مسلمانان نیز پس از اشغال، بسیاری از این 
بناها را با تغییرات جزئی و کلی تغییر کاربری دادند 
که نمونه بارز آن مسجد ایاصوفیه در استانبول است 
که پیش از اسالم کلیسا بوده است. مسجد نُه گنبد 
یا مسجد حاجی پیاده در بلخ که در حقیقت آتشکده 
تبدیل  از  دیگری  نمونه  است،  نوبهار  معبد  یا  نوبهار 
اولیا  شاه  مزار  یا  شریف  مزار  است.  مسجد  به  معبد 
تغییر  یا  و  است  دانسته شده  »اشوزرتشت«  مزار  که 
مقبره کوروش به تخت سلیمان و نقش رستم یا تخت 
جمشید به نام های اسالمی به خاطر احترام این افراد تا 
از حمله دشمنان در امان باشد، از این گونه جابه جایی  

است.

به  اسماعیلیان  و  درویشان  علویان،  قبر  تبدیل 
مزار

و  افغانستان  فرهنگی،  خراسان  در  بسیاری  مزار های 
ایران که در دل کوه ها و دره هایی با راه های صعب العبور 
قرار دارد، بیش تر مربوط به بزرگان دراویش، بزرگان و 
مبارزان اسماعیلی  است. مخفی بودن قبر این بزرگان 
خاطر  به  بوده،  مشخص  آنان  خواص  برای  فقط  که 
از دستبرد  تا  شرایط زمانه و مصالح آن ها بوده است 
مورد  می بود،  ظاهر  آنان  قبر  اگر  زیرا  باشد؛  امان  در 
اهانت واقع می شد. از این  رو، پنهان بودنش بهتر دانسته 

می شده است. کینه و عناد دشمنان اینان باعث می شد 
جسارت  عنادورزان  می بود،  معلوم  آنان  قبر  اگر  که 
می کردند و آن را باز می کردند و استخوان های آنان را 
دور می انداختند؛ از این رو، قبر آنان، سال ها در اختفای 
کامل می ماند و به جز خواص کسی از آن آگاه نبود. 
این سنت براساس روایت های مردمی در گذشته مردم 
هزاره نیز رواج گسترده داشته است. این مردم، بزرگان ، 
عمومی  انظار  از  دور  شبانه،  را  یاغیان شان  و  مبارزان 
به خاک می سپردند و جز عده ای از نزدیکان کسی از 
وجود آنان آگاهی نداشتند. این امر در مورد یاغیان و 
مبارزان بسیار جدی بوده و در سال های پسین حتا در 

دوران جهاد نیز دیده شده است.

مزار یاغیان
یاغیان به مبارزان مردمی در هزارستان گفته می شد 
برابر ستم و جور  انسانیت در  که برای احیای حق و 
می ایستادند و در این مسیر جان می دادند. این یاغیان 
و  بیگی  ستم خانی،  رفتار  علیه  مبارزان  می توانستند، 
ارباب رعیتی باشند و می توانستند مبارزان مردمی در 

برابر ستم های قبیله و حاکمان جور زمانه شان باشند.
یاغیان مردمی در هزارستان از دوران نادر شاه افشار 
دوران  آن  اوج  و  داشته اند  وجود  گسترده  صورت  به 
حاکمیت امیر عبدالرحمان خان، نادر شاه و ظاهر شاه 
بوده است. در دوران این  شاهان، جوان مردان، عیاران 

و کاکه های هزاره پس از دیدن ستم بر مردم شان، راه 
مبارزه پنهانی، چریکی و شب خونی را برمی گزیدند و 
برای نجات مردم و قطع کردن دست ستم پیشه گان، 
راه را بر آنان می بستند، کمین می زدند، شب بر آنان 
حمله می کردند، در دل سیاهی شب بر خیمه و بارگاه 
آنان حمله می بردند و خواب را بر آنان حرام می کردند، 
پس  را  مردمی  تفنگ های  می رهاندند،  را  اسیران 
می گرفتند و دختران و زنان جوان را که به ستم و جور 

به اسیری گرفته شده بودند، نجات می دادند.
برخوردار  مردم  میان  در  زیادی  شهرت  از  یاغیان 
بودند. مردم دوست شان داشتند. آنان را پناه می دادند، 
راهنمایی و حمایت می کردند. هنگامی که این یاغیان 
بر سر آرمانی جان می دادند، مردم آنان را در دل شب 
و در تاریکی مطلق و یا در زیر نور ماه در جای دوری 
به خاک می سپردند تا دست کسی به خاک آنان نرسد 
و  آسیب  از  تا  می داشتند  نگه  مخفی  را  آنان  قبر  و 
بی حرمتی در امان بماند. آنان بیش تر در درون دره ها، 
کوه های بلند با راه های سخت گذر و بر بلندای تپه ای 
به خاک سپرده می شدند. برای این که خاک آنان گم 
می پوشاندند،  سنگ  انبوه  با  را  آنان  قبر  روی  نشود، 
سنگ چینی می کردند و یا پارچه ای را بر چوب خشکی 
می بستند و روی مزار آنان نصب می کردند. همین گونه 
براساس سنت یاغیان و مبارزان، آنان هر کجا کشته 
در  می شدند.  سپرده  خاک  به  همان جا  می شدند، 
بسیاری از مناطق از دفن یاغیان در قبرستان عمومی 
این  قبر  اکنون  است که  جلوگیری می کردند. چنین 
بلند  کوه های  و  تپه ها  روی  دره ها،  درون  در  یاغیان 
وجود دارد. به طور نمونه، در قریه »پیدگه« جاغوری 
مناطق  در  مبارزان  و  یاغیان  قبر  پانزده  به  نزدیک 
امروز  مردم  که  دارد  وجود  شیوه  همین  بر  گوناگون 

آن ها را »خاک سید« می خوانند.
از کوچ مردم  این نشانه گذاری ها در مرور زمان، پس 
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سپرده  فراموشی  به  هزاره،  مردم  مدام  آواره گی  و 
می شد و به دلیل شباهت خاک و مزار این یاغیان با 
خاک سید که در جامعه سنتی و مذهبی مردم هزاره 
جایگاه باالیی داشت، جا عوض می کرد و پس از آن 
یاد و خاطره یاغیان به فراموشی سپرده می شد و به 
جای آن مردم »خاک سید« را جایگزین آن می کردند 

و برمی گزیدند.
این جابه جایی گاهی از طرف مردم محل کاماًل آگاهانه 
بوده است. مردم از ترس ویران  شدن و بی حرمتی به 
مزار یاغیان، قبر آنان را خاک سید و یا مزار بزرگان دینی 
و مذهبی می نامیدند تا محفوظ بماند. این جابه جایی 

آگانه در مرور زمان به حقیقت تبدیل می شد و پس 
می سپردند  فراموشی  به  را  یاغیان  مزار  مردم  آن  از 
خاک سید  زیارت  به  یاغیان  مزار  از  دیدار  جای  به  و 
می رفتند. این جابه جایی براساس روایت های شفاهی 
غزنی  در  ویژه  به  نگارنده،  مشاهدات  و  آگاهان محل 
از این جابه جایی را  فراوان دیده شده است. نمونه ای 
براساس روایت شفاهی مردمی در پیدگه جاغوری، در 
مزار »تاج بیگم« می توان دید. دختری که برای رهایی 
اسیران از دست لشکریان امیر عبدالرحمان جنگید و 
سرانجام شهید شد و مردم جنازه او را بر بلندایی میان 
قریه »کوشه« به خاک سپردند که اکنون خاک سید 
این دست  از  مزارهایی  این که  دلیل  می شود.  خوانده 
سخت گذر  راه های  با  دره ها  و  کوه ها  دل  در  بیش تر 
باور  این  بر  گواه  خود  می شود،  دیده  بلند  تپه های  و 
براساس روایت های شفاهی مردم است. خاک سید در 
قرار  عمومی  قبرستان های  میان  در  هزارستان  تمام 
دارد و این مزار یاغیان و قبرهای غیرمعمول است که 
از گورستان های عمومی وجود دارد. گویا این که  دور 
مردم کم تر به زیارت خاک سید شناخته شده می روند 
و  کهن  بیش تر  که  یاغیان  مزار  زیارت  به  بیش تر  و 
باور  این  پنهان  صورت  به  می روند،  است،  دورافتاده  
این  راز  به شکل طبیعی  تقویت می کند که مردم  را 

جابه جایی را می دانستند و بر آن اهتمام می ورزیدند.

دفینه 
از  یکی  که  دارد  گوناگون  انواع  هزارستان  در  دفینه، 
آن ها به صورت خاک سید است. باشنده گان کهن این 
جنگ،  اجباری،  کوچ  مانند  دلیلی  هر  به  وقتی  دیار 
ترک  را  منطقه  خشک سالی  و  معیشت  ابزار  کمبود 
جایی  در  نبود،  انتقال  قابل  که  را  اموالی  می کردند، 
دفن می کردند و روی آن عالمتی می گذشتند تا پس 
از بازگشت دوباره از زیر خاک به در آورند؛ اما در برخی 

باعث  آنان  بازگشت  یا عدم  موارد، مرگ دفن  کننده 
این  است.  می شده   خاک  زیر  در  دفینه  ماندن  باقی 
قبرها که دفینه  است، بیش تر روی سه تپه به صورت 
مثلث روبه روی هم کنده می شد تا قابل شناسایی باشد. 
همین طور، در نبود بانک و مانند آن، هزاره ها به منظور 
محافظت از بالیای طبیعی، جنگ ها، دزدان و راهزنان، 
داشته های گنج گونه شان را دفن می کردند و روی آن 
همین گونه،  بماند.  محفوظ  تا  می گذاشتند  عالمت 
بسیاری از نیاکان هزاره که دینی غیر از اسالم داشتند، 
و  وسائل  و  می شدند  دفن  دره  به  رو  و  ارتفاعات  در 
از  پس  زنده گی  برای  آن ها  عقیده  به  بنا  که  اشیایی 

مرگ الزم  است با آنان دفن می شد.
در سال های اخیر، عده ای از غارت گران آثار عتیقه در 
کردند.  باز  را  این خاک سیدها  از  بسیاری  هزارستان، 
باز شده را دیدم، برخی  در چند مورد که خاک سید 
قبر معمولی بود و برخی دیگر قبر نبود و در آن مقدار 
و  نیزه  سر  موردی  در  و  خاکستر  کوزه،  شکسته گی 
بود. بر  بازمانده  از دزدان  پیکان تیر دیده می شد که 
بلندایی تپه ای در پیدگه، دزدانی، خاک سیدی را شبانه 
باز کرده بودند، فردا وقتی چوپانی این قبر شکافته  شده 
را به من نشان داد، نخستین کسی بودم که سر قبر 
باز شده رسیدم. قبر مانند چاه که ته آن چهارگوش 
بود، کنده شده بود و داخل قبر چیزی دیده نمی شد. 
مقداری خاکستر و دو تکه کوزه شکسته در اطراف قبر 

باز شده از دزدان باقی مانده بود.

نتیجه گیری
مناطق  دیگر  در  تاریخی  نشانه های  به  توجه  با 
خاک سید ها  نگارنده،  چشم دید های  و  فارسی زبانان 
یا  مزار  شک  بدون  هزارستان،  در  کهن  مزار های  و 
خاک سید نیست؛ بلکه بیش تر آنانی که در دل دره ها، 
کوه های بلند با راه های سخت گذر و بر بلندای تپه ای 
به خاک سپرده شده اند، مزار یاغیان و مبارزان مردمی  
است و آنانی که به صورت مثلث، روبه روی هم بر روی 
سه تپه دور از هم کنده شده ، دفینه  است. برخی از این 
مزارها که قبر یاغیان و مبارزان است، هنوز روایت های 
شفاهی بر وجود آنان گواهی می دهند که یکی از آنان 
مزار تاج بیگم در پیدگه جاغوری، در میانه قریه کوشه 
روی تپه بلند و روبه روی مکتب پیدگه است که نگارنده 
در نوشته ای به عنوان تاج بیگم آن را معرفی کرده است.

منابع و پانوشت
- آزما، حسین )۱3۷۱(، شهر من داراب، تهران: صاحب 

اثر.
- زرین کوب، عبدالحسین )۱3۶4(، تاریخ مردم ایران، 

پیش از اسالم، تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر.
قرن سکوت،  دو  عبدالحسین )۱3۹۹(،  زرین کوب،   -

تهران: انتشارات سخن.
- روایت تاج بیگم را مرحوم مال خادم حسین نوجوی، 
یکی از بزرگان و تحصیل کرده گان پیدگه جاغوری از 
قول پدرش و مرحوم حاجی احمدعلی بوم و مرادخان 
پیدگه روایت می کرد و می گفت که از حاجی چرخ آب 
هم شنیده است. حاجی  احمدعلی از بزرگان جاغوری 
و روایت گر تاریخ شفاهی منطقه بوده است. به کمک 
مردم  »نسب نامه  پیش  سال  سی  به  نزدیک  ایشان 
این  خادم حسین  مال  است.  شده  درست  پیدگه« 
کتاب  که  هنگامی  پیدگه  مسجد  پیش  در  را  روایت 
با  ترس  با  دادم،  ایشان  به  را  در  باد«  »پراکنده های 
من بیان و تأکید  کرد که به خاطر اعتقادات مردم و 
احترام مردم به خاک سید )مزار( نباید با کسی دیگری 
گفته شود. ایشان می گفت که پیشینیان منطقه، این 
روایت را می دانستند و به خاطر اعتقادات مردم و ترس 
از تکفیر شدن، در جمع بیان نمی کردند. از آن  جایی 
که سال های زیادی است مزار تاج بیگم به عنوان مزار 
خاک سید شناخته شده است، کسی روایت کهن این 
مزار را به یاد ندارد و اگر کسی هم به یاد داشته باشد، 
افسانه و قصه می خواند. موسی حواله دار، پدر حاجی  
علی جان لوتاِن پیدگه، می گفت که تاج بیگم، دختر نوتا 
از پدر بزرگان مردم پیدگه بوده است. ایشان شمشیر 
کج می بسته و پیش از مردان مبارز حرکت می کرده 
است. ایشان جای شهادت تاج بیگم را کوتل »پَرخیشه« 
در منطقه بابه جاغوری روایت می کرد که جنازه ایشان 
بعد از آن به پیدگه منتقل شده است. به نظر می رسد 
که ایشان نوه فقیر یا دولت یار فرزند نوتا بوده باشد؛ زیرا 
زمان نوتا باید برابر با احمدشاه ابدالی باشد. همین گونه 
وقایع  مورد  در  افغانستان  علوم  اکادمی  در  کابل  در 
هزارستان این روایت را بدون جزئیات دیدم که نوشته 
بود که زنی در مسیر انتقال اسیران دای چوپان به لشکر 
امیر عبدالرحمان حمله می کند تا اسیران را رها کند و 

پس از نبرد توسط سربازان کشته می شود.

داکتر حفیظ شریعتی )سحر(



وزارت معارف در بیستم عقرب سال 
1398 اعالم کرد که برای معیاری سازی 
و بلند بردن کیفیت نصاب تعلیمی، این 

نصاب اصالح می شود. در آن هنگام، 
مسووالن وزارت معارف گفته بودند 
که در نصاب تعلیمی مشکالتی چون 

غیر کاربردی بودن مواد درسی، حجیم 
بودن کتاب های درسی، به روز نبودن 

محتوای مواد درسی و اشتباهات 
امالیی را شناسایی کرده اند و از این 

رو در صدد حل این مشکالت اند. این 
وزارت برای حل این مشکالت با شماری 

از متخصصان آموزش و پرورش، 
استادان، فعاالن مدنی و متخصصان 
خارجی بحث کرده و گفته بود که از 
نظریات آنان در بلند بردن کیفیت 

نصاب استفاده می کنند. اکنون نزدیک 
به سه سال از آغاز این روند گذشته، 

اما وزارت معارف تا هنوز به هدف 
نهایی اش که همانا بلند بردن کیفیت و 

اصالح نصاب بوده، نرسیده است. 

از سویی  هم منیر تصریح کرد که 
برای داشتن یک معارف با کیفیت، دو 

رکن اساسی مطرح است. او توضیح 
داد که یکی موضوع صنف و تعمیر 

مکتب است و دیگری کتاب تدریسی 
است. براساس گفته های او، در حال 

حاضر در تمامی مکاتب افغانستان 
کمبود کتاب محسوس است. در 

تحقیقی که در سال 1398 از سوی 
وزارت معارف اجرا شده، افغانستان 

با در نظرداشت کمیت 8 میلیون 
دانش آموز ، 90 میلیون جلد کتاب 
نیاز دارد. مشاور پیشین تخنیکی 

و تدریسی وزارت معارف گفت که 
رهبری پیشین این وزارت توانست 
که با همکاری USID زمینه چاپ 50 

میلیون کتاب را فراهم کند. طبق 
معلومات او، از این مجموع 12.2 
میلیون جلد کتاب چاپ شد و 37 

میلیون دیگر آن زیر چاپ قرار دارد. 
این کتاب ها در کشورهای چین، هند 

و امارت متحده عربی چاپ می شود.

پیش   سال  دو  معارف  وزارت 
مضامین  در  اصالحات  روند 
گرفت.  دست  روی  را  مکتب 
کار  این  از  هدف  وزارت  این 
بردن  بلند  و  معیاری سازی  را 
عنوان  تعلیمی  نصاب  کیفیت 
کرده بود. اکنون که بیش از دو 
معارف  وزارت  است،  روند گذشته  این  آغاز  از  سال 
نتوانسته اصالحات مورد نظر را تطبیق کند. شماری 
از مقام های پیشین وزارت، این وزارت را به ناتوانی 
دلیل  به  وزارت  این  و می گویند که  متهم می کنند 
است.  نشده  موفق  اصالحات  تطبیق  در  ناتوانی، 
هم چنان برخی از فعاالن حقوق کودک بر بازنگری 
و اصالح نصاب تعلیمی تاکید دارند و می گویند که 
وزارت معارف باید با درک چالش های دانش آموزان، 
همین  در  کند.  بازنگری  و  اصالح  را  کنونی  نصاب 
حال مسووالن در وزارت معارف می گویند که روند 
این  و  است  رای زنی  مرحله  در  هم  هنوز  اصالحات 
وزارت تالش دارد تا دیدگاه های اکادمی علوم، علما و 
متخصصان این حوزه را دریافت و آن را در مضامین 

بگنجاند. 
اعالم   ۱3۹۸ سال  عقرب  بیستم  در  معارف  وزارت 
کیفیت  بردن  بلند  و  معیاری سازی  برای  که  کرد 
آن  در  می شود.  اصالح  نصاب  این  تعلیمی،  نصاب 
در  که  بودند  گفته  معارف  وزارت  مسووالن  هنگام، 
نصاب تعلیمی مشکالتی چون غیر کاربردی بودن مواد 
درسی، حجیم بودن کتاب های درسی، به روز نبودن 
محتوای مواد درسی و اشتباهات امالیی را شناسایی 
این مشکالت اند.  این رو در صدد حل  از  کرده اند و 
از  شماری  با  مشکالت  این  حل  برای  وزارت  این 
متخصصان آموزش و پرورش، استادان، فعاالن مدنی 
و متخصصان خارجی بحث کرده و گفته بود که از 
استفاده  نصاب  کیفیت  بردن  بلند  در  آنان  نظریات 
می کنند. اکنون نزدیک به سه سال از آغاز این روند 
گذشته، اما وزارت معارف تا هنوز به هدف نهایی اش 
بوده،  نصاب  اصالح  و  کیفیت  بردن  بلند  همانا  که 

نرسیده است. 
شماری از مقام های پیشین وزارت معارف و فعاالن 
به  را  معارف  وزارت  جدید  رهبری  کودک،  حقوق 
ناتوانی متهم می کنند و می گویند که به دلیل عدم 
و  اصالح  هنوز  تعلیمی  نصاب  وزارت،  این  پشت کار 
مشاور  منیر،  غالم دستگیر  است.  نشده  بازنگری 
پیشین ارشد تخنیکی و تدریسی وزارت معارف، در 
تعلیمی  نصاب  که  گفت  روزنامه ۸صبح  با  صحبت 
با  و  بلخی  وزارت معارف در زمان رهبری میرویس 
در نظرداشت وضعیت کشور مورد بازنگری قرار گرفت 
و رهبری آن زمان وزارت یک سمپوزیم ملی را در 
این رابطه راه اندازی کرد. به گفته او، در این سمپوزیم 
بیش از هزار تن از سراسر کشور شرکت کرده بودند 
و هدف اساسی آن نیز بازنگری نصاب، تعدد کتاب 
منیر خاطر نشان  آقای  بود .  و مفردات کتاب درسی 
کرد که در این سمپوزیم برخی پیشنهادات ارایه شد 
بعضی  در نظرداشت مسوولیتش،  با  معارف  وزارت  و 
گفته  به  برداشت.  نصاب  اصالح  در جهت  را  گام ها 
او، در آن زمان مفردات نصاب جدید طرح و آماده 
شده بود و موضوعاتی که در کتاب نیاز نبود، حذف 

با عنوان های مختلف و با محتوای »خیلی سنگین«، 
در دوره های ابتدایی و متوسطه تدریس می شود که 
اکثر دانش آموزان قادر به پی بردن مفاهیم اصلی این 
کتاب ها نمی  شوند. به باور او، این مساله سبب می شود 

که کودکان بیش تر به »افراطیت« روی  آورند. 
ظفرشاه رویی در حالی به این موضوع اشاره می کند 
حکومت  مقام های  از  شماری  نیز  این  از  پیش  که 
تعصبات  نفرت پراگنی،  از  ناشی  تضادهای  وجود  از 
چپ  ایدیولوژی های  موجودیت  و  قومی  و  مذهبی 
افراطی در نصاب های تعلیمی ابراز نگرانی کرده  بودند. 
برخی از چهره های فرهنگی و سیاسی از وزارت معارف 
خواسته بودند که نصاب تعلیمی را طوری بازنگری و 

اصالح کند که این تضادها را رفع و ریشه کن کند. 
تدریس مضامین  معتقدند که  برخی  از سوی دیگر 
دینی در دوره ابتداییه چالش ساز است؛ زیرا به باور 
آنان کودکان در این سن توانایی درک درست از دین 
را ندارند و این امر سبب ترویج خشونت و افراطیت 

می شود. 
با این حال آقای رویی پیشنهاد می دهد که وزارت 
دوره های  در  دینی  مضامین  تدریس  از  باید  معارف 
ابتدایی و متوسط خودداری کند. به باور او، تدریس 
بهبود  به  کمکی  این که  به  جای  مضمون ها  چنین 
به  را  جامعه  بکند،  آگاه تر  نسل  تربیه  و  وضعیت 
کرد  استدالل  او  می کشاند.  بیش تر  »افراطیت« 
درست  درک  و  است  فلسفی  مساله   یک  دین  که 
او  به گفته  دارد.  باالیی  فهم  به  نیاز  آن  از محتوای 
کودکانی که در دوره های ابتدایی و متوسطه مکتب 
قرار دارند، قادر نیستند تا مفاهیم اصلی ارزش ها و 
اصول دینی را درک کنند. وی افزود که هر گاه درک 
درستی از دین نباشد، جامعه به سوی افراطیت دینی 
می رود. از این رو وی اظهار داشت که مضامین دینی 
در مکاتب باید خیلی کم، خالصه و آسان آماده شود 

تا برای تمام دانش آموزان قابل فهم و درک باشد.
تعداد  و  حجم  که  گفت  رویی  ظفرشاه  هم چنان 
یک  او،  گفته  به  است.  زیاد  خیلی  مکتب  مضامین  
دانش آموز صنف هفتم باید شانزده مضمون را بخواند 
گذاشته  او  دوش  بر  که  است  سنگینی  بار  این  و 
این همه  که  است  الزم  »واقعاً  گفت:  او  می شود. 
ضمن  در  شود؟  تدریس  هفت  صنف  در  مضمون 
برخی از کتاب هایی که به عنوان یک مضمون مستقل 
تدریس می شود، فکر نمی کنم که آن قدر الزامی باشد؛ 
یعنی این مضمون ها با محتوای بی ارزشی که دارد، 

صرف وقت دانش آموزان را می گیرد.«

پیش رفت  نظر خواهی  حد  در  نصاب  بازنگری 
داشته است

در همین حال نجیبه آرین، سخنگوی وزارت معارف، 
نصاب  بازنگری  روند  حاضر  حال  در  که  می گوید 
تعلیمی در حد نظر خواهی است و این وزارت تالش 
دارد تا دیدگاه اکادمی علوم افغانستان، شورای علما و 
متخصصان حوزه معارف را در یافت کند. او در صحبت 
با روزنامه ۸صبح گفت که این روند به دلیل تغییر و 
از  با تاخیر مواجه شده است.  این وزارت  تبدیل در 
جانب دیگر وی پیش رفت کار را قناعت بخش توصیف 
باز نگری  نصاب  تمامی  از آن جایی که  و گفت،  کرد 
تطبیق  می شود،  جمع آوری  متخصصان  دیدگاه  و 

اصالحات زمان گیر است. 
نجیبه آرین خاطر نشان کرد که این وزارت شماری 
از کتاب های دوره ابتداییه را بازنگری و اصالح کرده 
است. به گفته بانو آرین هرچند مضمون های این دوره 
کم نشده، اما از حجم کتاب ها کاسته شده است. با 
بازنگری و اصالح نصاب  او گفت که روند  این حال 
از روحیه  استفاده  با  تا  نظر است  جریان دارد و در 
منطقه ای و ملی در بازنگری و اصالح کتاب ها استفاده 

شود. 
از سوی دیگر وی گفت که در مورد کمبود کتاب، 
هنوز  او،  گفته  به  ندارد.  دست  در  دقیق  اطالعات 
کمبود کتاب سروی نشده و از این رو مشخص نیست 

که به چه تعداد کتاب دیگر نیاز است. 
بودن  پایین  از  بارها  دانش آموزان  که  است  گفتنی 
کیفیت مواد درسی از لحاظ محتوا و نوشتاری انتقاد 
بارها  کودک  فعاالن حقوق  و  دانش آموزان  کرده اند. 
تصریح کرده اند که نصاب کنونی جوابگوی نیاز کنونی 
و اصالح  بازنگری  باید  نصاب  این  رو  این  از  نیست، 

شود.
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او  است.  مطرح  اساسی  رکن  دو  با کیفیت،  معارف 
توضیح داد که یکی موضوع صنف و تعمیر مکتب است 
و دیگری کتاب تدریسی است. براساس گفته های او، 
کمبود  افغانستان  مکاتب  تمامی  در  در حال حاضر 
سال  در  که  تحقیقی  در  است.  محسوس  کتاب 
افغانستان  از سوی وزارت معارف اجرا شده،   ۱3۹۸
 ۹۰ دانش آموز ،  میلیون   ۸ کمیت  در نظرداشت  با 
میلیون جلد کتاب نیاز دارد. مشاور پیشین تخنیکی 
و تدریسی وزارت معارف گفت که رهبری پیشین این 
چاپ  زمینه   USID همکاری  با  که  توانست  وزارت 
او،  ۵۰ میلیون کتاب را فراهم کند. طبق معلومات 
از این مجموع ۱۲.۲ میلیون جلد کتاب چاپ شد و 
3۷ میلیون دیگر آن زیر چاپ قرار دارد. این کتاب ها 
در کشورهای چین، هند و امارت متحده عربی چاپ 

می شود. 
هم چنان او بیان کرد که تنها تهیه کتاب و بازنگری 
کتاب ها به حل این مشکل کمک نمی کند. به باور او 
زمانی که برای آموزش دانش آموزان معلم و مکتب 
معارف  یک  دارای  افغانستان  باشد،  نداشته  و جود 
باکیفیت نخواهد بود. غالم دستگیر منیر گفت، زمانی 
کشور به معارف باکیفیت دست پیدا می کند که به 
صورت موازی حرکت کند. او افزود که هم اکنون اکثر 
دانش آموزان در خانه های کرایی تدریس می شوند و 
در ضمن این مکاتب با کمبود معلم مواجه اند. براساس 
سروی ای که از سوی وزارت معارف در سال ۱3۹۸ 
به  بر تشکیل کنونی،  وزارت عالوه  این  انجام شده، 
۶۲ هزار و 3۱۲ معلم نیاز دارد. به این ترتیب مشاور 
پیشین تخنیکی و تدریسی وزارت معارف گفت که 
و  تکمیل  درسی  کتاب های  و  نیاز  مورد  معلم  اگر 
معارف  به  رسیدن  نشود،  ساخته  نیاز  مورد  مکاتب 
با  افزود،  این، وی  بر  است. عالوه  ناممکن  با کیفیت 
توجه به وضعیتی که در وزارت معارف جریان دارد، 
معارف  یک  صاحب  افغانستان  که  است  غیر ممکن 
با کیفیت شود. او از وزارت معارف خواست که نصاب 

را بازنگری کند تا وضعیت معارف بهبود یابد. 

مضامین دینی در مکاتب باید خالصه و آسان 
شود 

نیز  کودک  حقوق  فعاالن  از  شماری  حال  عین  در 
معتقدند که نصاب کنونی وزارت معارف باید بازنگری 
شود. ظفرشاه رویی، فعال حقوق کودک، در صحبت 
با روزنامه ۸صبح گفت که نصاب تعلیمی از هر جهت 
نیاز به بازنگری دارد. به گفته او، کتاب هایی که امروز 
ابتداییه و متوسطه  در مکاتب به ویژه در دوره های 
تدریس می شود، از نگاه محتوایی و امالیی اشتباهات 
زیادی دارد. رویی افزود، در این دوره مضمون هایی 
آن ها  تدریس  به  نیاز  اساساً  که  می شود  تدریس 
نیست. او توضیح داد که تعدادی از مضمون های دینی 

شده بود . 
کرد،  تصریح  معارف  وزارت  پیشین  مشاور  این 
دارد،  قرار  چاپ  زیر  حاضر  حال  در  که  کتاب هایی 
کتاب هایی است که در زمان رهبری میرویس بلخی 
بازنگری شده و حدود ۱۲.۲ میلیون جلد آن چاپ 
شده و 3۷ میلیون دیگر زیر چاپ قرار دارد. او نصاب 
تعلیمی کنونی را برای شاگردان »سنگین« و »ثقیل« 
خواند و گفت که وزارت معارف زیر رهبری میرویس 
را  ارزنده  گام های  مشکالت  این  به  توجه  با  بلخی 
برداشته بود. او اما خاطر نشان کرد که رهبری جدید 
وزارت معارف به دلیل »عدم توانمندی«، اصالحاتی 
اعمال  وزارت  رهبری سابق  توسط  این  از  پیش  که 

شده بود را تطبیق نکرده است. 
آقای منیر نصاب کنون را غیرموثر دانست و گفت که 
در زمان مشاوریتش مخالف این نصاب بوده است؛ زیرا 
به گفته او، موضوعات این کتاب ها برای دانش آموزان 
ثقیل است. او گفت: »باالی صنف اول تا صنف سوم 
دینی،  مضامین  هم  که  کردیم  انبار  را  کتاب  هفت 
ثقیل  اطفال  برای  این  است.  ریاضیات  و  ساینسی 

است.« 
از جانب دیگر این مشاور پیشین خاطر نشان کرد که 
نصاب کنونی تسلسل منطقی ندارد و این سبب ایجاد 
به  منیر  آقای  است.  دانش آموزان شده  برای  چالش 
عنوان نمونه به مضمون »کیمیا« اشاره کرد و گفت: 
»یک ورکشاپ را دایر کرده بودم. یکی سمینار را به 
پیش می برد، اما در حل یک سوال عاجز مانده بود. 
باالخره گفتم که مولف این کتاب را بخواهید تا این 
سوال را حل کند.« او افزود که این مشکالت در نصاب 
کنونی محسوس است و ایجاب می کند که بازنگری 
شود و بعضی مضامین نیز مدغم شود تا به این ترتیب 

از تعدد کتاب کاسته و فقر محتوای حل شود. 
از سویی  هم منیر تصریح کرد که برای داشتن یک 

وزارت معارف هنوز در آغاز راه است
اصالح نصاب تعلیمی؛

عبداالحمد حسینی 



نگرانی هایی وجود دارد که بخش زیاد 
ساخت وسازهای تعمیراتی در سه دهه اخیر 

در افغانستان، به خصوص در شهر کابل 
بدون طی مراحل ارزیابی های انجنیری اعمار 

شده است و بیم آن می رود که در جریان 
یک زلزله  نسبتاً شدید، خسارات فاجعه بار 

انسانی و مالی به وجود آید. متخصصان 
ساختمانی در داخل و خارج کشور به این 

باور اند که اکثر این ساختمان ها به صورت 
غیرمعیاری و فاقد کیفیت قابل قبول، اعمار 

شده است.

انجنیر نادر پیشتاز
بخش اول

در حالی که دولت بایدن در تالش برای کنترل وضعیت 
افغانستان، به شدت بر طالبان و دولت این کشور برای 
مصالحه قبل از عقب نشینی نیروهای امریکایی در ماه 
ظرفیت  ارتقای  به  طالبان  گروه  می آورد،  فشار  می 
جهادی  جنگ جویان  که  خود  آموزشی  اردوگاه های 
آن بدون تفکیک افراد ملکی، ارتش و پولیس را مورد 

حمله قرار می دهند، ادامه می دهد.
طالبان در ۲۰ مارچ، تصاویر صدها تن از جنگ جویان 
ولید،  بن  نظامی خالد  اردوگاه های  از  که  را  انتحاری 
الفتح و حضرت ابوبکر صدیق امارت اسالمی افغانستان 
و ب سایت رسمی خود  در  بودند،  فارغ التحصیل شده 

»صدای جهاد« منتشر کردند.
این تصاویر استاندارد طالبان است. جنگ جویان طالب 
مجهز با سالح ها، تجهیزات و وسایل نقلیه جدید در 
مراحل مختلف آموزش به تصویر کشیده شده اند. این 
تا  قبلی تالش کرده اند  تبلیغات  برخالف  بار، طالبان 
ویژه گی های عکس را که به نظر می رسد یک جلسه 
آموزشی و یا هم یک مراسم فراغت جنگ جویان طالب 

باشد، پنهان کنند.
ویژه گی های  تا  نمی کردند  تالش  گذشته  در  طالبان 
اردوگاه های خود را پنهان کنند. اردوگاه های خالد بن 
ولید، الفتح و حضرت ابوبکر صدیق اخیراً توسط طالبان 
چندین بار تبلیغ شده است. به گفته طالبان، قرارگاه 
مرکز  با ۱۲  واقع شبکه ای  در  ولید  بن  خالد  نظامی 

آموزشی است.
طالبان در نوامبر ۲۰۱۶ ادعا کردند که مجتمع نظامی 
خالد بن ولید در والیات )هلمند، قندهار، غزنی، غور، 
سرپل، فاریاب، فراه و میدان وردک( نیرو جذب می کند 
که  دارد«  نظامی  پژوهشگر  و  مربی   3۰۰ »حدود  و 

سال  در  دارند.  اردوگاه  افغانستان  داخل  در  القاعده 
۲۰۱۵، ایاالت متحده به یک اردوگاه القاعده در منطقه 
برمل در پکتیکا و دو اردوگاه دیگر در منطقه شورابک 

در والیت کندهار حمله کرد.
امریکایی  نیروهای  فرمانده  کمبل،  جان  جنرال 
بزرگ ترین  یکی  شورابک  که  گفت  افغانستان،  در 
اردوگاه های القاعده در افغانستان از زمان حمله امریکا 
در سال ۲۰۰۱ است. القاعده هم چنین اردوگاه هایی را 
در والیات هلمند، کنر و نورستان تحت اداره داشته 

است.
مقامات افغان ادعا می کنند که القاعده در حال حاضر 
بهرامچه ولسوالی  اردوگاه آموزشی را در منطقه  یک 
دیشوی والیت هلمند اداره می کند )النگ وار ژورنال 
از موجودیت چنین اردوگاهی در سال۲۰۱۵ خبر داده 

بود(.
دولت امریکا در سال ۲۰۱4 اظهار داشت که حرکت 
پاکستانی  جهادی  تروریستی  گروه  یک  المجاهدین، 
»اردوگاه های  که  است  القاعده  نزدیک  متحدان  از  و 
آموزش تروریستی را در شرق افغانستان اداره می کند.«
اتحادیه  ترکستان،  اسالمی  حزب  که  می شود  ادعا 
گروه های  بخاری،  امام  جماعت  و  اسالمی  جهاد 
در  هم  و  سوریه  در  هم  که  اوزبیکستانی  جهادی 
افغانستان فعالیت می نمایند، اردوگاه هایی را در داخل 

امریکا به دنبال صلح است، اما طالبان اردوگاه های 
آموزشی خود را تبلیغ می کنند

»می تواند تا ۲۰۰۰ تن را در یک زمان استخدام کند و 
در زمینه های دینی، نظامی، فنی و اطالعاتی آموزش 
دهد«. از دیگر مراکز آموزشی که توسط طالبان تبلیغ 
می شود، می توان به اردوگاه »شهید استاد عاصم« در 
فاریاب،  والیت پکتیا، »انتقام گیران قرآن« در والیت 
در  »ابودجانه«  و  کندز  در والیت  بن خطاب«  »عمر 

والیت سرپل اشاره کرد.
نظامی  آموزشی  اردوگاه های  موجودیت  از  طالبان 
»صالح الدین ایوبی«، »عبداهلل ابن مبارک«، »الفاروق« 
را  آن ها  موقعیت  ولی  داده،  خبر  ویژه«  »نیروهای  و 
آموزش  برای  الفتح  نظامی  اردوگاه  نکرده اند.  فاش 
تشکیالت نخبه طالبان، از جمله قطعه سرخ )نیروهای 
ضربتی(، تیم های انتحاری و سایر افرادی به اصطالح 

شهادت طلب )انتحاری( استفاده می شود.
پیام  سراج الدین حقانی و مال محمد یعقوب در یک 
اردوگاه  در  فراغت  مراسم  یک  جریان  در  که  صوتی 
نظامی الفتح در جون ۲۰۲۰ به نشر رسید، تیم های 
انتحاری طالبان را مورد ستایش قرار دادند. سراج الدین 
با نفوذ شبکه  امیر طالبان و رهبر  از دو معاون  یکی 
حقانی است. یعقوب معاون دیگر طالبان و فرزند مال 
عمر، بنیان گذار و امیر نخست طالبان است. هر دو به 

شدت در عملیات های نظامی طالبان نقش دارند.
جمله  از  دیگر،  جهادی  گروه های  که  می شود  گفته 

هم چنین  ائتالف  نیروهای  می کنند.  اداره  افغانستان 
اسالمی  جنبش  انتحاری  آموزش  اردوگاه های  به 

اوزبیکستان در سمنگان و سرپل حمله کرده اند.
اسالمی  امارت  احیای  بر  طالبان  پافشاری  علی رغم 
افغانستان و امیر این گروه در راس آن و ادامه همکاری 
با القاعده و دیگر گروه های تروریستی جهادی، دولت 
بایدن در تالش است تا توافق نامه صلح بین طالبان و 

دولت افغانستان به امضا برسد.
ایاالت متحده، در توافق نامه ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ خود 
با طالبان، توافق کرد که در ازای تضمین های مبهم و 
غیرقابل کنترل ضد تروریسم و آزادی ۵۰۰۰ زندانی 
طالبان، افغانستان را تا اول ماه می ۲۰۲۱ ترک کند. 
با این حال، دولت بایدن به دنبال تمدید حضور خود 
است.  طالبان به صورت صریح اعالم کرده اند که ایاالت 
متحده باید به مفاد توافق نامه پای بند باشد و در صورت 
عدم احترام به توافق نامه »به جهاد خود علیه نیروهای 

امریکایی ادامه خواهند داد«.
بیل روجیو عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها و سردبیر 

مجله جنگ طوالنی النگ وار ژورنال است.
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معیاری سازی ساختمان ها 
در افغانستان

نگرانی هایی وجود دارد که بخش زیاد ساخت وسازهای 
تعمیراتی در سه دهه اخیر در افغانستان، به خصوص 
انجنیری  ارزیابی های  در شهر کابل بدون طی مراحل 
بیم آن می رود که در جریان یک  و  است  اعمار شده 
مالی  و  انسانی  فاجعه بار  خسارات  شدید،  نسبتاً  زلزله  
به وجود آید. متخصصان ساختمانی در داخل و خارج 
کشور به این باور اند که اکثر این ساختمان ها به صورت 
غیرمعیاری و فاقد کیفیت قابل قبول، اعمار شده است.

اساساً این نگرانی ها ناشی از نبود یک کد متحد تعمیراتی 
و ضوابط پذیرفته شده ساختمانی است که متأسفانه با 
وجودی که در بیست سال گذشته به کمک کشورهای 
حمایت  کننده کارهایی در عرصه های دیگر انجام شده؛ 
اما به دلیل بحران های سیاسی در این زمینه کوتاهی  

صورت گرفته است.
دلیل بیش تر نگرانی های مهندسان و انجنیران آن است 
که در شرایط مارکیت آزاد و در گیرودار کشمکش های 
سیاسی و یا تغییر یا تفویض صالحیت ها از یک ارگان 
سهولت های  برای  خاصی  فرصت های  دیگر،  ارگان  به 
افغانستان  همسایه گان  تعمیراتی  شرکت های  مجوز 
و  دیزاین ها  تا  است  شده  ایجاد  عربی  کشورهای  و 
کارشناسان  کنترل  از  دور  را  پروژه ها  ساخت وسازهای 
مرجع مسوول عامه انجام دهند و شروط مطابقت آن ها 
کنترل  از  خارج  نتیجه  در  و  باشد  مخدوش  کدها  به 
کیفیت کار ساختمان صورت گرفته باشد؛ اما زمانی که 
سوال غیرمعیاری مطرح می شود، باید پرسید به کدام 

معیار؟
از گذشته های دور برای ایجاد یک کد واحد ساختمانی 
صورت  موثر  تالش های  افغانستان  جغرافیای  برای 
نگرفته و اگر هم صورت گرفته، پیگیرانه نبوده و از مسیر 
تخصصی با صالحیت عبور نکرده است. منطقی که ما را 
به ضرورت حتمی چنین کد و ایجاد ضوابط معیارهای 
فاجعه بار  حادثه  یک  تصور  می سازد،  وادار  ساختمانی 
به مقیاس خیلی وسیع است که به صورت آنی بنا به 

موقعیت ژئوسایزمیک افغانستان محتمل است.

برگردان  ساختمانی  انجنیری  دانشگاه های  استادان  و 
نشده باشد و صرف ترجمه آن توسط مترجمان صورت 
گرفته باشد و در نتیجه نتوانسته است در تمام نهادهای 
انجنیری و ساختمانی افغانستان راه خود را باز کند، یا 

نهادینه شود و مورد استفاده همه جانبه قرار گیرد.
از آن جایی که ایاالت متحده امریکا دارای هر نوع اقلیم، 
ساختمان جیولوجیکی، زون های مختلف زلزله، حادثات 
طبیعی، آب های شور، آب های شیرین و دیگر فکتورهای 
تاثیرگذار است، کدهای آن در بخش های ساختمانی در 
است.  پذیرش  قابل  و  دارد  قرار  جهان  رهبری  صدر 
و  پذیرفته   جهان  کشورهای  اکثر  را  امریکا  کدهای 
بخش های وسیع آن را با یک سلسله تعدیالت، موافق 
انجنیری  و  مهندسی  تمرین  و  تعلیماتی  سیستم  به 
این  از  می تواند  هم  افغانستان  پس  ساخته اند.  خود 
دست آوردهایی که راه صد ساله را پیموده اند، استفاده 
کند و برای رفع سردرگمی های انجنیری و ساخت وسازها 
و ایجاد کنترل کیفیت، کدهای IBC، ACI، ASTM و 
بخش های AISC  را بپذیرد و برگردان فارسی آن ها را 
توسط انجنیران نخبه و استادان دانشگاه ها انجام دهد و 
آن ها را در سراسر کشور الزم االجرا کند. مناسب است تا 
کمیته های دایمی مرکب از انجنیران و استادان تشکیل 
شوند که در صورت ضرورت، بازنگری و تعبیر ابهامات 
چنین کدها را انجام دهند. در کشورهای غربی هر سه 
سال کدها بازنگری می شود و تعدیالت ضروری به شکل 
ضمایم به آن اضافه و قانونی می گردد. از آن جایی که 
در حال حاضر شاید اکثر مواد ساختمانی و دیزاین ها 
تا  بود  لذا موجه خواهد  وارد می  شود،  بیرون کشور  از 
کد بین المللی ساختمانی با همان نام حفظ گردد، در 
قانونی دیزاین و مشخصات راه خود  بنیاد  این صورت 
و  سوءتفاهم  از  و  نمی کند  گم  مسیر دست یابی  در  را 

سوءاستفاده ها جلوگیری می شود.
در صورت تحقق این آرمان، الزم است که نسخه های 
تشکیالتی شامل  واحدهای  تمام  اختیار  در  این کدها 
ولسوالی ها و شهرداری ها، قرار داده شود و طی سه سال 
کاربرد همه کدهای دیگر ممنوع گردد و تطبیق کدهای 

جدید اساس حقوقی و قانونی پیدا کند.
شروط  و  دستورها  بنیاد  بر  ساختمان  کیفیت  کنترل 
از کدها  نیز  استوار است که حدود قبولی آن ها  کدها 
استخراج می شود و مبنای قانونی پیدا می کند و جزو 

اسناد دایمی پروژه می گردد.
ادامه دارد...

آن جا انجام داده بود و یا آموزش انجنیری را در داخل 
افغانستان در دانشکده های انجنیری و پولی تخنیک به 
انجام رسانده بود. احتمال می رود که با آموزش انجنیران 
است  ممکن  دیگر  مختلف  کشورهای  در  وطن  جوان 
کدهای جاپانی، چینی، پاکستانی، ایرانی و عربی هم راه 
خود را در دیزاین های انجنیری یافته باشد. قدر مسلم 
دانشکده های  یا  دانشگاه ها  اکنون  همین  که  است  آن 
متفاوت  کدهای  از  تدریس  در  افغانستان  انجنیری 
استفاده می کنند و اجماعی در زمینه یک کد و ضوابط 

معیاری متحد و هماهنگ وجود ندارد. 
یک  کشور،  یک  در  ساختمانی  کد  آوردن  وجود  به 
اختراع مجدد چرخ اختراع نیست؛ بلکه با پذیرش یکی 
از کدهای بین المللی یا کشورهای پیش رفته، می توان 
آن را با تطابق شرایط بومی، اقلیمی، جوی، جیولوجیکی 
و دیگر دیدگاه ها تعدیل کرد و سازگار ساخت و مورد 

استفاده سراسری کشور قرار داد.
بین المللی  کد  افغانستان  میالدی،   ۲۰۰۶ سال  در 
ساختمان )آی بی سی - IBC( را پذیرفت و از آن زمان 
تا حال، مدت پانزده سال می گذرد. یک استاد دانشگاه 
اظهار کرد که ترجمه کد بین المللی ساختمان، به نام 
به  بنا  و  می شود  یاد   »Afghan Building Code«
فقدان توضیحات واضح مسلکی )ترمینولوژی درست و 
متحد انجنیری( نمی توان از آن استفاده موثر کرد. در 
واقع ترجیح داده شده است که متن اصلی انگلیسی کد 
)آی بی سی( استفاده شود. از این اظهارات چنین نتیجه 
به دست می آید که شاید این کد توسط کادر مسلکی 

بعد از جنگ جهانی دوم، زیر نام کمک های بالعوض یا 
وام ها به کشورهای عقب مانده، طرح ها و تخنیک های 
یافته  توسعه  کشورهای  آرشیف های  از  ساختمانی 
و  تعدیالت  از  بعد  آن ها  از  بعضی  و  شد  آورده  بیرون 
مطابقت دادن با شرایط کشورها در چوکات قراردادهای 
مثال های  که  شد  گذاشته  اجرا  منصه   به  دولتی  بین 
این تاسیسات در افغانستان عبارت است از: موسسات 
مجتمع های  فابریکات،  شفاخانه ها،  عالی،  تعلیمات 
کنترل  پروسه  اجرای  زمان،  آن  در  وغیره.  رهایشی، 
کمک  کشورهای  شرکت های  مدیریت  تحت  کیفیت 
زیرا  نبود؛  نگرانی  قابل  و  می گرفت  صورت  دهنده 
نیمه دوم  بود. هم زمان در جریان  مسوولیت مشخص 
قرن بیست، دانش مهندسی و انجنیری در داخل کشور 
نیز جوانه گرفت؛ ولی تا نیمه دهه هفتاد مسوولیت صد 
خارجی  متخصصان  توسط  هنوز  طراحی ها  درصدی 
رهبری می شد. شرکت های امریکایی، آلمانی، فرانسوی 
و دولت شوروی ضوابط معیاری کنترل کیفیت مواد و 
تخنیک های ساختمانی خود را به جا گذاشتند، دستگاه 
ساختمانی افغانی بر بنیاد سیستم مدیریتی و معیاری 
شرکت موریسن کنودسن امریکایی احداث شد و شروع 
به فعالیت های ساختمانی کرد، دستگاه های ساختمانی 
دیگر نیز عرض وجود کردند. فابریکه خانه سازی کابل 

خریداری شد و شروع به فعالیت کرد.
در جریان همین سال ها که پروژه ها توسط خارجی ها 
تمویل می شد، در ساحه تعمیراتی، واژه ها و افاده های 
و  روسی  جرمنی،  انگیسی،  زبان های  از  ساختمانی 
هم  هنوز  که  شد  تخنیکی  قاموس  داخل  فرانسوی 
متأسفانه ما به یک زبان مشترک مسلکی افاده و تفهیم 

نمی کنیم.
از اواخر دهه ۱۹۶۰ به این سو، مهندسان و انجنیران 
جوان کار مسلکی مستقل را آغاز کردند؛ ولی در نبود 
یک کد ساختمانی متحد دیزاین استحکام ساختمان ها 
را براساس کدهای مختلف انجام می دادند و مربوط به 
را در  بود که آن شخص تحصیالت خود  کد کشوری 

منبع: النگ وار ژورنال

نویسنده: بیل روجیو

مترجم: سیدجمال اخگر

سراج الدین حقانی و مال محمد 
یعقوب در یک پیام صوتی که 
در جریان یک مراسم فراغت 

در اردوگاه نظامی الفتح در جون 
2020 به نشر رسید، تیم های 

انتحاری طالبان را مورد ستایش 
قرار دادند. سراج الدین یکی از 
دو معاون امیر طالبان و رهبر با 

نفوذ شبکه حقانی است. یعقوب 
معاون دیگر طالبان و فرزند مال 
عمر، بنیان گذار و امیر نخست 

طالبان است. هر دو به شدت در 
عملیات های نظامی طالبان نقش 

دارند.



»ای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود«. اوج هنر 
سعدی را در همین نخستین مصراع از یک غزل بسیار 
پرآوازه اش که آوازخوانان به اقتضای آهنگ از »آهسته 
داده   مناسب  و  جا  به  تغییری  ران«  »آهسته  به  رو« 
و زیبایی موسیقایی آن را در گوش  های ما دوچندان 
فراق،  بیم  بیچاره گی،  تضرع،  می بینیم.  ساخته اند، 
هجران یار و سرانجام جان کسی که معشوقش است 
و با قافله شترهای ساربان رو به رفتن دارد، همه در 
همین یک مصرع ریخته شده است. حاال تصور کنید 
و  حنجره  از  را  سعدی  بیکران  زبانی  ظرافت  این  که 
صدای سوزناک ساربان می شنوید. آهنگی که آن قدر 
زیبا و با احساس خوانده شده و صدای گرم و حزینی 
که مو بر تن شنونده راست می کند و دلش را چون 
اناری خونین در مشت خویش می فشارد و در اندوهی 
شیرین فرو می برد. صدای نرم و مخملی ساربان چون 
بارش قطرات باران بر برگ های لطیف گل، گوش  آدم 

را می نوازد و جانش را تازه می سازد.
او که با »ای شب سیه به روزگار من می مانی« آیینه 
مویت،  از الی  کویت،  ز  »ُچپ ُچپ  با  و  روزگار  سیاه 
دیدم ز شوخی مهتاب رویت«، روایتگر عشق بازی های 
پنهان عاشقان در پس کوچه های قدیم کابل است. با 
می آورد  یاد  به  کابل«  بهمن  ابر  می بارد  تازه  »مشک 
که روزگاری از آسمان کابل تنها ابر بهمن می باریده 

و فرش چمنش مشک و سبزه بوده است و با »دوش 
از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما« نشان می دهد که 
روزگاری کابل پر از پیران سجاده نشین میخانه رو بوده 
ناب ترین و خاص ترین صدای  بی تردید  است. ساربان 

موسیقی معاصر ما است.

پیشینه خانواده گی
در مندوی کابل، برنج فروش مشهوری دکان داشت که 
هر روز از گذر علی رضا خان، در بهار لُنگی مشهدی 
با کلوش  پای و زمستان   بر سر و چپلی پشاوری در 
کاکه  و  شیک  شانه،  سر  اعال  پتوی  و  روسی  اصل 
خرامان خرامان به مندوی می آمد. این مرد پیرمحمد 
قندهاری مشهور به »کاکو پیرو« بود که »اکه پیرو« 
هم می گفتنش و سال های سال از مزار شریف برنج اعال 

می آورد و َسری بود میان سرها.
برنج فروشی اش در  یادگار روزهای خوش  لقب »اکه« 
بلخ بود و اکه پیروی گذر علی رضا خان از کاکه های 
بسیار رفیق باز زمان خودش بود که با اشخاص بسیاری 
برنج فروش، شوهر خواهر  پیروی  کاکو  داشت.  رفاقت 
به  و  بود  مشهور  مبارز  محمودی  عبدالرحمان  داکتر 
همین ترتیب خانواده اش خواه ناخواه تحت تاثیر جو 

سیاسی ملتهب آن روزگار قرار می گرفت.

همین نام هنری شهره شهر شد.
ساربان هم زمان که در رادیو کابل می خواند، در شرکت 
وزارت  کارمند  او یک مدت  کار می کرد.  برق سروبی  
و  مادر  انحصارات شد. مرگ  کارمند  بعدها  و  تجارت 
سخت ترین  از  دینو،  به  مشهور  دین محمد  برادرش 
ضربه های زنده گی ساربان بود که هیچ گاهی از یاد برده 
نتوانست و ترس و ترومای آن تا پایان زنده گی اش دوام 
کرد. آوازخوانی ساربان در رادیو کابل او را به یکی از 
مشهورترین چهره های هنری تبدیل کرد و سفرها و 
کنسرت های هنری اش در ایران و تاجیکستان برایش 

شهرت بی نظیری به میان آورد.
روی  الکل  به  افراطی  شکل  به  دوره  این  در  ساربان 
از  خیر،  رووف  سردار  با  شادخواری هایش  و  آورد 
زبان زد شد. حتا گفته می شود  محمدزایی های کابل، 
در پیاله اش چرس خام و سرمه انداخته شد تا صدایش 
خراب شود. مرگ مادر و به دنبال آن مفقودی و قتل 
دوست شان  بی نهایت  ساربان  که  دین محمد  برادرش 
شادخواری  و  زندان  و  زجر  و  سیاسی  فشار  داشت، 
طوالنی، همه دست به دست هم داده ساربان را دچار 

مشکالت جسمی و روحی فراوان ساخت.
چهره های  از  بغالنی،  بشیر  عروسی  محفل  در  روزی 
سیاسی آن روزگار که در خانه  اعیانی عزیزجان هراتی 
خواننده  تنها  ساربان  و  شد  برگزار  کابل  نو  شهر  در 
محفل بود، پس از خواندن »ثریا چاره ام کن« بیهوش 
شد و غش کرد. بعد از این وقایع و مشکالت جسمی، 
در شفاخانه علی  آباد بستری شد. مسووالن ریاست هنر 
و فرهنگ بعد از مراجعه خانواده اش، ماهانه چهار هزار 

افغانی معاش برایش تعیین کردند.
مشکالت یکی پس از دیگری به سراغ ساربان آمد. این 
مرد شیک پوش و مشهور، به مرور زمان به باد فراموشی 
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خانواده  این  پود  و  تار  در  سیاست  ریشه دوانی 
از پسر بزرگ پیرو، عبدالهادی محمودی  برنج فروش، 
که در ابتدا »بادار« تخلص می کرد و متولد ۱3۱۰ بود، 
آغاز شد. او مکتب را در لیسه نجات و دانشکده طب 
را در دانشگاه کابل خوانده و از سرشناس ترین رهبران 
شعله جاوید در افغانستان به شمار می رفت. پسر دوم 
پیرو، عبدالرحیم، در هفتم حمل ۱3۱۶ به دنیا آمد. او 
دوره ابتدایی را در مکتب عبدالحق بیتاب و متوسطه را 
در لیسه میخانیکی خواند. پسر سوم پیرو، دین محمد 
مشهور به دینو، مکتب را در لیسه حبیبیه خواند که در 
سال ۱3۵۸ توسط استخبارات وقت »کام« )کارگری 
استخباراتی موسسه( به جرم مائویست بودن بازداشت 
و کشته شد. دین محمد با خانواده وهاب حیدر وصلت 
آلمان  اکنون در  کرده بود که خانمش رحیمه حیدر 
با  یگانه خواهر ساربان،  نور،  زنده گی می کند. شفیقه 
حبیبیه،  لیسه  ریاضیات  معلم  عبدالغنی خان،  استاد 
ازدواج کرد. بعدها انجنیر همایون نور، پسر شفیقه نور 

با ژیال، دختر خرد ساربان، ازدواج کرد.

عبدالرحیم محمودی )ساربان(
ابروان تند پیوسته، چشمان سیاه درشت و نگاه عمیق 
مرد  مشخصات  خوش تیپی  و  شیک پوشی  نافذ،  و 
بروتی  ای است که در تاریخ هنر افغانستان به نام ساربان 

ما  بزرگ موسیقی  از چهره های  یکی  و  جاودان شده 
محمودی  خانواده گی  تخلص  ابتدا  در  ساربان  است. 
پای  نگهت،  وزیر  با  و همسایه گی اش  داشت. دوستی 
ساربان را به تیاتر کشاند و وی در صحنه تمثیل مندوی 
کابل با وزیر نگهت و تعدادی دیگر نقش بازی می کرد. 
آهسته آهسته به بازی در نقش های اصلی و رول اول 
رسید و گاه نیز آواز می خواند. در همین دوره وی با 
رشید جلیا، اسماعیل خان، نوشاد و تعدادی دیگر  آشنا 

و به یکی از ممثالن چیره دست تبدیل شد.
ساربان عاشق موسیقی و آواز بود و با وجود مخالفت 
دوستش  عروسی  در  بار  نخستین  خانواده اش  شدید 
خواند.  آواز  مندوی  گالب کوچه  گذر  در  سمیع جان 
مدتی بعدتر وی در وقفه های میان درام ها و نمایش ها 
آواز می خواند. رفاقت با پران ناتهه، سلیم سرمست و 

ننگیالی، او را به رادیو کابل کشاند.
باری به خاطر خواندن »من نگویم که مرا از قفس آزاد 
کنید« و به گمان مائویست بودن از تیاتر اخراج شده و 
مدت کوتاهی زندانی شد. بعد از رهایی، »ممنوع الکار« 
پدر  برنج فروشی  دکان  به  و  شد  »ممنوع الصدا«  و 
برگشت، ولی دلش در هوای آوازخوانی خون بود. پس 
از این که رشید جلیا رییس بلدیه شد، تخلص محمودی 
عبدالرحیم را حذف و ساربان را برایش انتخاب کرد و به 

در  روزگاری  که  آشنایانش  و  دوستان  و  شد  سپرده 
ِگردش پروانه وار می گشتند، آهسته آهسته راه خود را 
جدا کردند. ساربان در سال ۱3۶۵ بعد از حمله مغزی، 
طرف راست بدنش فلج و زبانش بند شد. تنها چیزی 

که گفته می توانست، کلمه های »برو« و »نکو« بود.
»بابیم  می کند:  حکایت  دخترش،  ساربان،  ژیال  بانو 
و  کد  هوس  روز  یک  داشت.  دوست  زیاف  ره  قروتی 
ما هر چه پرسانش می کدیم که چه می خواهی، گفته 
آخر  می خواهد.  چه  نمی فامیدیم  مام  و  نمی تانست 
خودش به آشپزخانه رفته قروت را پیدا کده نشان داد 

که فهمیدیم و برش قروتی پخته کدیم.«
بعد از چندین سال سختی و مرارت، شادروان ساربان به 
پاکستان برده شد و تداوی اش در پشاور اندکی نتیجه 
داد. دست و پایش کم کم به حرکت آمد، ولی زبانش باز 
نشد که نشد. سرانجام حوالی ساعت 3:۰۰ پس از ظهر 
روز پنج شنبه، هفتم حمل ۱3۷3 خورشیدی، در حین 
محمد شریف  خسربره اش  منزل  در  کشیدن  سگرت 
محمودی، دچار آخرین حمله مغزی شد و جان سپرد.
من  روزگار  به  تو  شب  »ای  سروده   همانند  ساربان 
می مانی« به رنگ سیاه عالقه داشت. او با خواندن »ای 
ساربان آهسته ران«، نامش را بر سر زبان ها انداخت و با 
»خورشید من کجایی سرد است خانه ی من« خورشید، 
روشنایی و گرمی را به خانه های دوست دارانش دعوت 
و  می گفتند  شیرآغا  خانه  در  را  ساربان  می کرد. 
»خوش روی« تکیه کالمش بود؛ مردی با مناعت طبع 
و همت بلند بود که زنده گی فقیرانه و پاک خویش را 

داشت و تا آخر با سربلندی و افتخار زیست.
ساربان بی گمان یکی از جاودانه ترین نام های تاریخ هنر 
و موسیقی افغانستان است و نامش همواره آذین بخش 

ساز و آواز خواهد ماند.
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امریکا تحریم های ترمپ علیه سارنوال دیوان 
کیفری بین المللی را لغو کرد

اوکراین درباره تنش های احتمالی با روسیه، به ناتو هشدار داد

قاضی دادگاه صدام حسین بر اثر ابتال به ویروس کرونا در بغداد درگذشت

حمله مجدد به کاپیتول؛ پرچم های امریکا نیمه افراشته شد 

۸صبح، کابل: دولت جدید امریکا به رهبری جو بایدن، تحریم هایی را که دونالد 
ترمپ، رییس جمهور سابق امریکا علیه فاتو بنسوده، سارنوال ارشد دیوان کیفری 
بین المللی وضع کرده بود، لغو کرد. فاتو بنسوده پس از آن از سوی دولت ترمپ 
تحریم شد که تحقیقات درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی از سوی نیروهای 

امریکایی در افغانستان را روی دست گرفت.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا روز جمعه، سیزدهم حمل با نشر اعالمیه ای 
کیفری  دیوان  کارکنان  از  برخی  برای  ویزا  صدور  محدودیت  که  است  گفته 

بین المللی نیز لغو شده است.
با اقدامات دیوان  وزیر امور خارجه امریکا از جانب دیگر تأکید کرده است که 
طور  همین  و  است  مخالف  فلسطین  و  افغانستان  مورد  در  بین المللی  کیفری 
نسبت به تالش های این نهاد برای اعمال صالحیت درباره کشورهای غیر عضو 

مانند امریکا و اسرائیل اعتراض دارد.
آنتونی بلینکن تحریم های دولت ترمپ علیه دیوان کیفری بین المللی را »اشتباه« 

و غیرموثر خوانده است.
در اعالمیه وزیر خارجه امریکا آمده است که نگرانی های کشورش درباره اقدامات 
دیوان کیفری بین المللی بهتر است از طریق تعامل و گفت وگو با همه ذی نفعان 

در این پرونده حل شود تا از طریق اعمال تحریم.
قضات دیوان کیفری بین المللی در پانزدهم حوت سال ۱3۹۸ خورشیدی، موافقت 

کردند که تحقیقات در مورد ابعاد جرمی جنگ افغانستان آغاز شود.
گزارش ها نشان می دهد که تاکنون صدها شکایت نامه به نماینده گی از یک میلیون 
و ۷۰۰ هزار قربانی جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت از طرف بازمانده گان 
جنایات رخ داده در طی نزدیک به دو دهه جنگ در افغانستان به دیوان بین المللی 
کیفری الهه ارسال شده است. دیوان کیفری اولین دادگاه بین المللی است که 
به مسوولیت کیفری افراد در زمان بروز جنایاتی نظیر نسل کشی، جنایت علیه 

بشریت و جنایت جنگی رسیده گی می کند.

جمهوری  ریاست  دفتر  معاون  ماشویتس،  رومن 
اوکراین، در دیدار با سفیر کانادا در این کشور گفت 
آتالنتیک  پیمان  )سازمان  ناتو  که کشورهای عضو 
شمالی( باید نیروهای نظامی خود را در باالترین حد 

آماده باش قرار دهند.
بی بی سی گزارش داده است که دو طرف در این دیدار 
در خصوص وضعیت پیش آمده در منطقه »دونباس« 
در مرز اوکراین و روسیه و افزایش نیروهای نظامی 

روسیه در این منطقه، صحبت کردند.
به گفته آقای ماشویتس تحرکات روسیه و هم چنین 
برنامه آنان برای برگزاری یک مانور نظامی در ماه 
سپتامبر، یک »چالش« برای امنیت اوکراین و ناتو 

است.
معاون دفتر ریاست جمهوری اوکراین گفته است که 

حوالی ظهر روز جمعه، دوم اپریل، یک موتر سواری 
وارد ورودی ساختمان کنگره امریکا شد و دو پولیس 
مستقر در آن جا را زیر گرفت. یکی از پولیس ها در 
این  بایدن  درگذشت.  سنگین  جراحات  شدت  اثر 

حادثه را »تسلی ناپذیر« توصیف کرد.
به گزارش دویچه وله فارسی، به دلیل کشته شدن 
یک پولیس در حمله بر ساختمان کنگره، پرچم های 
بایدن،  جو  درآمد .  نیمه افراشته  حالت  به  امریکا 

به گزارش یورونیوز، »محمد عریبی الخلیفه« یکی 
جمهور  رییس   حسین،  صدام  دادگاه  قضات  از 
پیشین عراق، روز جمعه، ۲ اپریل، در ۵۲ ساله گی 
بر اثر ابتال به ویروس کرونا در شفاخانه ای در بغداد 

درگذشت.
اوریبی که فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه 
بغداد بود و در سال ۲۰۰۰ میالدی با حکم ریاست  
جمهوری به عنوان قاضی منصوب شده بود، چهار 

سال بعد محاکمه وی را برعهده گرفت.
قاضی »محمد عریبی« که شیعه مذهب بود، پس 
یافت که جایگزین قاضی »عبداهلل  از آن شهرت 
قاضی  شد.  حسین  صدام  محاکمه  در  عامری« 
عامری متهم بود که در جریان دادرسی در برابر 

صدام حسین، بسیار نرمش نشان می داد.
»محمد عریبی« اما در طول دادرسی، ایجاد اخالل 
از سوی صدام و یاران وی را بر نتافت و حتا چندین 

یکی از راه ها برای افزایش امنیت منطقه با توجه به 
تحرکات اخیر روسیه، برگزاری یک مانور مشترک 
توسط اوکراین و هم پیمانانش در ناتو است. این مقام 
ارشد دولت اوکراین تاکید کرد که روسیه عالقه ای به 

پای بندی به توافق نامه های بین المللی ندارد.
پیش تر روسیه به ناتو هشدار داده بود که نیرویی را 

برای کمک به اوکراین اعزام نکند.
دمیتری پشکوف، سخنگوی کاخ کرملین، گفته بود 
که اگر ناتو به هشدار روسیه توجه نکند، این کشور 

تدابیر دیگری در پیش خواهد گرفت.
درگیری های پراکنده و سبک میان نیروهای اوکراین 
دو  مرز  در  روسیه  حامی  جدایی طلب  گروه های  و 

کشور اتفاق افتاده است.
گرفتن  باال  به  اشاره  با  اروپا  در  امریکا  نیروهای 

نیمه افراشته  دستور  متحده،  ایاالت  جمهور  رییس 
کردن پرچم ها را داد و آن را نشانه ای برای احترام به 
عملکرد پولیس ساختمان کنگره و قربانی شدن یکی 

از نیروهای آن دانست.
پرچم ها تا روز سه شنبه، ششم اپریل، در کاخ سفید، 
و  نظامی  مراکز  عمومی،  ساختمان های  کنگره، 
در سراسر  امریکا  کنسولگری های  و  سفارت خانه ها 

دنیا نیمه افراشته خواهد ماند.
بایدن ضمن ابراز تسلیت به خانواده پولیس کشته  
را  این حمله  و همسرش جیل،  او  که  شده، گفت 
»تسلی ناپذیر« می دانند. او گفت که تحقیقات در باره 

این رویداد را دنبال خواهد کرد.
اخطارهای  به  توجه  بدون  جمعه  روز  موتر  یک 
پولیس از سد نگهبانی ساختمان کنگره عبور کرد 
و دو پولیس را زیر گرفت که یکی از آن ها در اثر 
شدت جراحات وارده درگذشت. ویلیام اوانس از ۱۸ 
سال پیش در پولیس کاپیتول کار می کرد. این موتر 

جر و بحث های  از  پس  را  عراق  مخلوع  رهبر  بار 
آتشین از دادگاه بیرون انداخت و در یکی از جلسات 
به دنبال جنجال و فریادهای صدام حسین، دستور 
داد که وی به سلول انفرادی منتقل شود. عریبی، 
از محاکمه صدام حسین در آگست ۲۰۰4  پس 
حسن  علی  محاکمه  در  اصلی  قاضی  میالدی، 
المجید، معروف به علی شیمیایی پسرعموی صدام 

خصومت روسیه، در حال آماده باش قرار دارند.
که  بود  گفته  رویترز  خبرگزاری  به  ناتو  مقام  یک 
روسیه تالش ها برای کاهش تنش در شرق اوکراین 
را تضعیف می کند و سفیران ناتو روز پنج شنبه برای 
گفت وگو درباره این وضعیت باهم دیدار کرده  بودند.
با  نیز  اوکراین،  جمهور  رییس  زلنسکی،  والدیمیر 
بود که »مانورهای نظامی و  از روسیه گفته  انتقاد 
اعمال تحریک آمیز دیگر در ناحیه مرزی از بازی های 

همیشه گی روسیه بوده است.«
در  امریکا،  جمهور  رییس  بایدن،  جو  جمعه  روز 
بر  اوکراین،  جمهور  رییس  با  تلفنی  گفت وگوی 
حمایت قاطع کشورش از استقالل و تمامیت ارضی 
اکراین در برابر »تجاوز های ادامه دار روسیه در کریمه 

و دنباس« تاکید کرد.

با شلیک گلوله متوقف شد. 
بود، در حال  پولیس که مجروح شده  مأمور  دیگر 
حاضر در شفاخانه به سر می برد و وضعیتش وخیم 

گزارش شده است.
امریکا،  نماینده گان  مجلس  رییس  پلوسی،  نانسی 
پولیس کشته شده را »شهید دموکراسی« خطاب 

کرده است.
این  درباره  نیز  امریکا،  دفاع  وزیر  آوستین،  لوید 
و  رویدادهایی شجاعت  است: »چنین  حادثه گفته 
شایسته گی نیروهای امنیتی را در وظیفه مشترک 
ما که دفاع از این سرزمین درخشان و نهادهای آن 

است، به ما یادآوری می کند.«
آخرین  در  نیز  بار  یک  امریکا  کنگره  ساختمان 
روزهای ریاست جمهوری دونالد ترمپ )۶ جنوری 
۲۰۲۱( از سوی طرفداران او مورد حمله قرار گرفت 
و در جریان آن پنج نفر از جمله یک مأمور پولیس 

کشته شدند.

حسین و پنج متهم دیگر در ارتباط با نقش آن ها 
سال های  در  ُکرد  شورشیان  خونین  سرکوب  در 
۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ میالدی معروف به عملیات انفال 
بود. این مقام های دولت سابق عراق متهم بودند 
که در مرگ حدود ۱۸۰ هزار نفر که بسیاری از 
آن ها غیرنظامی بودند و توسط گاز سمی کشته 

شدند، دست داشته اند.
صدام حسین در تاریخ 3۰ دسامبر ۲۰۰۶ میالدی 
صادر  عبدالرحمان«  »رئوف  قاضی  که  با حکمی 

کرد، اعدام شد.
مناسبت  به  بیانیه ای  در  عراق  قضایی  دستگاه 
خاطر  به  را  وی  عریبی،  محمد  قاضی  درگذشت 
آن چه که شجاعت در رسیده گی به دادگاه صدام 
و مقام های رژیم وی عنوان شده، ستوده و آورده 
است: »یاد او به طور عام در قلب عراقی ها و به طور 

خاص نزد قضات جاودانه باقی خواهد ماند.«


