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خطر کرونا جدی تر از همیشه؛

وزارت صحت از فاجعه 
انسانی هشدار می دهد
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خروج نیروهای امریکایی و سناریوهای محتمل برای افغانستان

تشدید تالش ها برای صلح با آغاز 
ماه می؛

روند خروج کامل نیروهای 
بین المللی کلید خورد
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گروه طالبان تا ناوقت دیروز )جمعه( تصامیم احتمالی تازه  خود در 
پیوند به دو قضیه مهم )خروج نیروهای خارجی و مذاکرات صلح( 
را اعالم نکرده بود. تصامیم قبلی این گروه در پیوند به این دو قضیه 
روشن بود. گروه طالبان گفته بود که حمالت این گروه از اول ماه 
می علیه نیروهای خارجی از سر گرفته می شود. این گروه هم چنان 
گفته بود تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشته 
باشند، در هیچ نشست مرتبط به صلح شرکت نخواهد کرد. با این 
وصف، اگر در پی فشارهای اخیر بین المللی تغییری در این تصامیم 
به میان نیامده باشد، باید چشم به راه فاز تازه  جنگ در کشور بود.

روند خروج نیروهای باقی مانده خارجی از افغانستان دو روز پیش 
رسماً آغاز شد. این روند قرار است تا یازدهم سپتامبر تکمیل شود. 
طبق توافق نامه دوحه، برنامه خروج باید تا اول ماه می که امروز 
است، تکمیل می شد. این کار به دلیل مشکالت فنی و بن بست 
مذاکرات صلح عملی نشد. در نتیجه، برنامه اعالمی گروه طالبان تا 
ناوقت دیروز از سرگیری حمالت این گروه علیه نیروهای خارجی 
به دلیل نقض همین بند از توافق نامه دوحه و خودداری از شرکت 

در مذاکرات صلح بود.
رسمی  شروع  با  هم زمان  توسعه یافته،  ترویکای  عضو  کشورهای 
برنامه خروج، نشستی را برای پیش گیری از تشدید خشونت ها در 
افغانستان و تشویق گروه طالبان به بازگشت به میز مذاکره تدارک 
دیده بودند. نتایج این نشست و تأثیر آن روی تصامیم قبلی گروه 
طالبان تا ناوقت دیروز )دهم ثور( مشخص نشده بود. با این وصف، 
انتظار می رفت که نشست ترویکای توسعه یافته بتواند گروه طالبان 
را برای بازگشت به میز مذاکره تشویق و این گروه را از تصمیم 

جنگ با دولت و تشدید خشونت ها منصرف کند.
افغانستان، طبق تصمیم قبلی گروه طالبان، روزهای بسیار تاریک، 
خونین و مرگ باری را پیش  رو دارد. اگر طالبان به میز مذاکره 
برنگردد، فاز تازه  جنگ در این کشور آغاز خواهد شد. این جنگ 
تنها بین دولت و گروه طالبان است؛ دولتی که از سوی جامعه 
جهانی پشتیبانی سیاسی و مالی می شود و گروهی که در سطح 

جهانی منزوی است.
در فاز تازه  جنگ، »اشغال« و »استقالل« دیگر بهانه و انگیزه ای 
برای این جنگ نیست. »طمع قدرت« و »انحصار قدرت«، تنها 
جهت،  این  از  بود.  خواهد  جنگ  این  برای  طالبان  گروه  دلیل 
این  جنگ  برای  طالبان  گروه  ادعای  مورد  دینی«  »مشروعیت 
گروه با دولت، در این فاز تازه به صورت خودکار زایل خواهد شد. 
هرچند قبل از این نیز بارها »مشروعیت دینی« جنگ این گروه 
در افغانستان زیر سوال رفته بود. در نتیجه، گروه طالبان نمی تواند 
دین را ابزاری برای جنگی قرار بدهد که غایت آن تنها »قبضه 

قدرت« و »انحصار قدرت« است.
با توجه به این که دولت آماده مذاکره با گروه طالبان بر سر تقسیم 
قدرت و آینده سیاسی کشور است، روی آوردن این گروه به گزینه 
نظامی قابل توجیه نیست. به  ویژه در شرایطی که نیروهای خارجی 
بار و بساط خود را جمع کرده اند و در حال ترک افغانستان هستند. 
کنونی  شرایط  در  خود  تصمیم  پیامدهای  به  باید  طالبان  گروه 
عمیقاً فکر کند. تصمیم گروه طالبان برای جنگ در شرایطی که 
دولت آماده مذاکره است، از هیچ حیث قابل توجیه نیست. این 
تصمیم باعث می شود که دولت در موضع دفاعی قرار بگیرد و به 
مقاومت و سرکوب روی بیاورد. بدیهی ترین پیامد این تقابل، مرگ، 

ویرانی، آواره گی، فقر و فاجعه است.
جنگ گروه طالبان با دولت در شرایط جدید یک جنگ بیهوده 
قدرت های  افغانستان،  همسایه های  جنگ،  این  از  بود.  خواهد 
منطقه ای و جهانی و سازمان های بین المللی حمایت نخواهند کرد. 
در داخل افغانستان نیز جنگ گروه طالبان با دولت طرفدار ندارد. 
با این وصف، به نظر نمی رسد که گروه طالبان بتواند از راه جنگ 
به مقاصد و مطامع سیاسی خود برسد. بهتر است که گروه طالبان 
سطح مخالفت ها با ادامه این جنگ را ارزیابی کند. تنها با ارزیابی 
واقع بینانه و مسووالنه از این جنگ و پیامدهای آن متوجه خواهد 
شد که در پایان چیزی به دست نخواهد آورد. از این رو، تصمیم 
گرفتن برای ادامه جنگی که نتایج آن چیزی غیر از مرگ، تباهی، 

ویرانی و آواره گی نیست، یک تصمیم کاماًل بیهوده است.
گروه طالبان با تصور »پیروزی« نباید افغانستان را وارد یک جنگ 
بی پایان دیگر کند. خروج نیروهای خارجی از افغانستان در کنار 
آن که خواست امریکا و ناتو بود، تصمیم افغان ها نیز بود. این تصمیم 
در لویه جرگه و هم زمان با مذاکرات امریکا و طالبان در دوحه برای 
پایان این جنگ ویران گر اتخاذ و اعالم شده بود. بنابراین، گروه 
طالبان، تصمیم خروج را نباید »فتح و پیروزی« تصور کند و با 
همین تصور، جنگ را وارد فاز تازه ای بسازد. طبیعی است که مردم 
افغانستان در فاز تازه  جنگ در کنار دولت به مقاومت روی خواهند 
آورد؛ زیرا مردم افغانستان هرگز آماده بازگشت به گذشته نیستند 
و پاسخ آن ها به »امارت« منفی است. همین که مردم به مذاکره با 
گروه طالبان راضی شده اند، خود یک غنیمت بزرگ و یک فرصت 
عظیم برای این گروه است. گروه طالبان بهتر است قدر این فرصت 
را بداند و با پرهیز از تشدید خشونت ها وارد مذاکره با دولت شود. 
این تنها راه حل قضیه افغانستان است. جنگ دیگر راه حل نیست.

تصمیم یک جنگ بیهوده

دیدار خلیل زاد با هیأت مذاکره کننده 
دولت و مال برادر در دوحه

ویروس کرونا؛ 
آزمایش »پی سی آر« برای مسافرانی که به افغانستان 

می آیند، الزامی شد

اصابت راکت به یک خانه در ننگرهار جان 
سه عضو خانواده را گرفت
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ویژه  نماینده  خلیل زاد،  زلمی  کابل:  ۸صبح، 
امریکا در امور صلح افغانستان با شماری از اعضای 
هیأت مذاکره کننده دولت و رییس و اعضای دفتر 
این  است.  کرده  دیدار  قطر  در  طالبان  سیاسی 
دیدار روز گذشته )پنج شنبه، نهم ثور( به صورت 

جداگانه انجام شده است.
وزارت دولت در امور صلح اعالم کرده است که در 
این دیدار خلیل زاد و اعضای هیأت مذاکره کننده 
دولت در مورد روند مذاکرات صلح افغانستان بحث 

کرده اند.
خلیل زاد ضمن صحبت  وزارت،  این  اعالم  طبق 
در مورد اقدامات ایاالت متحده امریکا در راستای 
دیگر  بار  افغانستان،  صلح  مذاکرات  روند  تسریع 
ملت  و  دولت  از  کشورش  حمایت های  ادامه  از 

افغانستان اطمینان داده است.

دفتر  سخنگوی  نعیم،  محمد  حال،  همین  در 
سیاسی طالبان در قطر با نشر توییتی اعالم کرد 
که مال عبدالغنی برادر معاون سیاسی این گروه و 

هیأت همراهش با خلیل زاد دیدار کرده اند.
در  طرف  دو  هر  دیدار  این  در  نعیم،  گفته  به 
افغانستان، روند فعلی صلح و  اوضاع فعلی  مورد 

موضوعات مربوط گفت وگو کرده اند.
زلمی خلیل زاد تاکنون درباره نتایج این دیدارها 

چیزی نگفته است.
مذاکرات دوحه از مدتی به این سو متوقف است. 
صلح  مورد  در  استانبول  نشست  که  بود  قرار 
در  دوحه  نشست  تکمیل  راستای  در  افغانستان 
۲۴ اپریل برگزار شود، اما به تعویق افتاد. دولت 
به  نشست  این  که  است  کرده  اعالم  افغانستان 
دلیل عدم آماده گی طالبان به تعویق افتاده است.

۸صبح، کابل: اداره هوانوردی ملکی اعالم کرده 
از شیوع ویروس کرونا  برای جلوگیری  است که 
آزمایش  کشور،  در  آن  یافته ی  جهش  نوع  و 
»پی سی آر« برای مسافرانی که به افغانستان سفر 

می کنند، الزامی شده است.
هوانوردی  اداره  سخنگوی  صالحی،  محمدنعیم 
۸صبح  روزنامه  به  ثور،  دهم  جمعه،  روز  ملکی 
گفت که بر اساس بررسی مرکز حاالت اضطرار 
ویروس کرونا و وزارت صحت عامه کشور، موج 
سوم و نوع جهش یافته ویروس کرونا، یک تهدید 

جدی است.
به گفته صالحی، به همین دلیل طبق توصیه های 
وزارت صحت عامه و فیصله کابینه برای جلوگیری 
از شیوع ویروس کرونا، به تمام شرکت های هوایی 
داخلی و خارجی که در افغانستان فعالیت می کنند 
ابالغ شده است که از این پس هیچ مسافری را 
داخل کشور  به  داشتن تست »پی سی آر«  بدون 

راکت  یک  اصابت  پی  در  ننگرهار:  ۸صبح، 
ننگرهار  محلی  مقام های  که  مسکونی  خانه  به 
است،  شده  شلیک  طالبان  سوی  از  می گویند 
سه عضو یک خانواده در ولسوالی شیرزاد کشته 

شده اند.

انتقال ندهند.
اگر  که  گفت  ملکی  هوانوردی  اداره  سخنگوی 
شرکت های هوایی به این توصیه عمل نکنند، با 

آن ها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
نعیم صالحی افزود که به میدان های هوایی کشور 
و  کرونا  به  مبتالنبودن  که  است  شده  ابالغ  نیز 
داشتن تصدیق آن از طریق آزمایش »پی سی آر« 
برای ورود به افغانستان، الزامی است و باید این 

تصدیق را بررسی کند.
اداره هوانوردی ملکی از مسافران خواسته است که 
هنگام ورود به کشور این تصدیق را داشته باشند.

این تدابیر در حالی گرفته شده است که برخی از 
کشورهای منطقه در بحران ناشی از شیوع ویروس 
کرونا گرفتار است. یکی از نگرانی ها احتمال شیوع 
یافته ویروس کرونا در کشور توسط  نوع جهش 
مسافرانی است که از کشورهای ایران، پاکستان و 

هند به افغانستان می آیند.

به  ننگرهار  والی  سخنگوی  خوگیانی،  عطا اهلل 
روزنامه ۸صبح گفت که این راکت پنج شنبه شب، 
مربوطات  از  کوزاشپان  ساحه  در  ثور  نهم 
»سردار  خانه  به  شیرزاد  ولسوالی  شهبازخیل 

ملک« اصابت کرده است.
به گفته خوگیانی، در اثر این حادثه یک زن و دو 

کودک کشته شده اند.
طالبان در این باره چیزی نگفته اند.

نسبتاً  فعالیت  ولسوالی شیرزاد  در  طالبان  گروه 
گسترده ای دارد.

پولیس بغالن: 
طالبان هفت نمازگزار 
را در ولسوالی خنجان 

تیرباران کردند

پولیس بدخشان ۳۰۴ هزار 
افغانی »پول قاچاق« را از 

یک صرافی ضبط کرد

می گوید  بغالن  پولیس  کابل:  ۸صبح، 
را در ولسوالی  نمازگزار  که طالبان هفت 

خنجان این والیت تیرباران کرده اند.
این رویداد پنج شنبه شب، نهم ثور در دره 
رخ  بغالن  والیت  ولسوالی خنجان  ولیان 

داده است.
پولیس  سخنگوی  بشارت،  احمدجاوید 
هفت  که  گفت  روزنامه ۸صبح  به  بغالن 
در  تروایح  نماز  ادای  برای  که  نمازگزار 
مسجدی جمع شده بودند، به ضرب گلوله 

جنگ جویان گروه طالبان کشته اند.
دو  قربانیان  بین  در  بشارت،  گفته  به 
آن ها هنگام  و  نیز شامل هستند  کودک 
گلوله باری  هدف  مسجد  از  شدن  بیرون 

جنگ جویان گروه طالبان قرار گرفته اند.
سخنگوی پولیس بغالن افزود که دو عامل 
از  بغالن  پولیس  سوی  از  تیراندازی  این 
پای درآمده اند. به گفته او، سه نفر دیگر 
پولیس  تالفی جویانه  اقدام  نتیجه  در 

زخمی شده و فرار کرده اند.
چیزی  مورد  این  در  تاکنون  طالبان 

نگفته اند.
که  داده اند  گزارش  خبری  منابع  برخی 
یک  اعضای  رویداد  این  قربانیان  همه 
پولیس  خانواده و بسته گان یک منسوب 

بودند.
در  مشابه  رویدادهای  نیز،  این  از  پیش 
والیت های لغمان و ننگرهار نیز به وقوع 
هنگام  در  غیرنظامیان  و  است  پیوسته 

برپایی نماز تراویح کشته شده اند.

کشفی  نیروهای  بدخشان:  ۸صبح، 
مواد مخدر  با  مبارزه  مدیریت  و جنایی 
و  هزار   ۳۰۴ مقدار  بدخشان،  پولیس 
۲۰۰ افغانی پول قاچاق را کشف و ضبط 

کردند.
ثور  نهم  پنج شنبه،  روز  پول  مقدار  این 
در مرکز ولسوالی کشم والیت بدخشان 

کشف و ضبط شده است.
پولیس  سخنگوی  روحانی،  ثنااهلل 
هزار  مقدار ۳۰۴  که  می گوید  بدخشان 
و ۲۰۰ افغانی پول قاچاق مواد مخدر از 
کابل به صرافی حاجی یعقوب در مرکز 
ولسوالی کشم حواله شده است که توسط 

پولیس کشف و ضبط شده است.
این  به  پیوند  در  هنوز  تا  می گوید  وی 
تالش  و  نشده  بازداشت  کسی  رویداد 

برای بازداشت مظنون ها جریان دارد.
با  همسایه گی  دلیل  به  بدخشان 
با کشورهای  مرز  داشتن  و  تاجیکستان 
به  مخدر  مواد  ترانزیت  راه های  از  دیگر 

شمار می رود.



به دنبال افزایش واقعات مثبت و تلفات ناشی از بیماری 
کووید-19 در برخی والیت های کشور، وزارت صحت 
بهداشتی  موارد  مردم  اگر  که  می دهد  هشدار  عامه 
در  انسانی  فاجعه  وقوع  احتمال  نکنند،  مراعات  را 
مقام های  معلومات  براساس  دارد.  وجود  افغانستان 
وزارت صحت عامه، نوع جهش یافته )ویروس انگلیسی( 
در شماری از والیت های کشور به شمول کابل مشاهده 
در  انکشاف دهات،  و  اوقاف  و  وزارت های حج  و  شده 
آگاهی دهی  برنامه  عامه،  صحت  وزارت  با  هماهنگی 
افزایش  پی  در  کرده اند.  آغاز  را  مردم  به  عمومی 
وحشت ناک مرگ ومیر ناشی از کرونا در هند، بسیاری 
ویروس  مهار  برای  تازه ای  محدودیت های  کشورها  از 
مشترک  مرزهای  تمامی  نیز  ایران  کرده اند.  اجرایی 
خود با افغانستان را به روی ورود شهروندان افغانستان 
از کم توجهی  امور صحی  آگاهان  است.  مسدود کرده 
وزارت صحت عامه و بی پروایی مردم در برابر ویروس 
کرونا، نگران هستند و باور دارند که جنگ و مشکالت 
امنیتی در افغانستان سبب شده تا مردم کم تر به مسایل 
کووید-19  بیماری  از  ترسی  و  کنند  توجه  بهداشتی 

نداشته باشند.
 

هشدار وزارت صحت عامه
در  که  می دهد  نشان  کشور  عامه  وزارت صحت  آمار 
جریان دست کم دو هفته اخیر، شمار واقعات مثبت و 
تلفات ناشی از بیماری کووید-19 افزایش یافته است. 
در  عامه،  صحت  وزارت  سخنگوی  نظری،  دستگیر 

در حالی که سرنوشت روند صلح 
افغانستان هنوز مشخص نیست، 
نیروهایش  خروج  روند  امریکا 
است.  زده  کلید  را  کشور  از 
نزدیک به 1۰۰ نیروی امریکایی 
یک جا با تجهیزات شان افغانستان 
در  روند  این  و  کرده اند  ترک  را 
می شود.  تکمیل  میالدی  روان  سال  سپتامبر  یازدهم 
امریکا پیش تر گفته است که جنگ افغانستان باید پایان 
و »جنگ  سیاسی«  »توافق  انتخاب  بین  افغان ها  و  یابد 
طوالنی« قرار دارند. با این حال  کشورهای بزرگ دخیل 
در قضیه افغانستان، به شمول امریکا، تالش ها برای تسریع 
روند صلح را ادامه داده اند. کشورهای عضو گروه ترویکای 
توسعه یافته نیز در مورد یافتن راه حل برای رسیدن صلح 
در افغانستان گفت وگو می کنند. نماینده ویژه وزارت امور 
خارجه امریکا برای صلح افغانستان نیز در دوحه به سر 
می برد تا زمینه را برای تسریع مذاکرات بین االفغانی فراهم 
کند. طالبان اما هنوز تکلیف شان برای حضور در نشست 
استانبول را روشن نکرده  و هیچ طرحی نیز از خود بیرون 
از  نداده اند. این در حالی است که خبرنگاران پاکستانی 
سفرهای پنهانی محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، 
به آن کشور خبر داده اند و ظاهراً هدف از آن حل تنش 
میان دو کشور است که محور صلح افغانستان را تشکیل 
ماه  بگومگوها در حالی شکل می گیرد که  این  می دهد. 
امریکایی  نیروهای  خروج  تکمیل  زمان  عنوان  به  می 
براساس توافق امریکا و طالبان امروز آغاز می شود و برخی 
طالبان  گروه  احتمالی  اقدامات  از  امریکایی  مقام های  از 
هشدار داده اند. امریکا پیش تر عالوه بر فرستادن نیروهای 
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صحبت با روزنامه ۸صبح از اقدامات این نهاد برای مهار 
ویروس کرونا خبر می دهد. وزارت صحت عامه برنامه  
مشترک آگاهی دهی را در هماهنگی با وزارت های حج 
و اوقاف و انکشاف دهات آغاز کرده  که در  آن عالمان 
مناطق  در  روستاها  ارباب   و  مساجد  طریق  از  دین 
دوردست و ولسوالی ها، در پیوند به تهدید »موج سوم« 

ویروس کرونا آگاهی دهی می کنند.
سخنگوی وزارت صحت عامه هشدار می دهد که اگر 
مردم مسایل بهداشتی را مراعات نکنند، احتمال وقوع 
»فاجعه انسانی« ناشی از کرونا در کشور وجود دارد. وی 
افزود که تاکنون حدود 1۰۰ واقعه ویروس »جهش یافته 
انگلیسی« در والیت های گوناگون به شمول کابل ثبت 
شده است. با این وجود، برنامه واکسیناسیون ویروس 
کرونا در کشور هم چنان جریان دارد و تمامی افرادی 
که سن شان بیش تر از 1۸ سال باشد، می توانند واکسین 
کرونا را از مراکز درمانی به گونه رایگان دریافت کنند. 
نشان می دهد که در جریان  عامه  وزارت صحت  آمار 
واکسین  کشور  شهروند  هزار   ۳5 گذشته،  شبانه روز 
کرونا را دریافت کرده اند و بر مبنای فتوای وزارت حج و 
اوقاف، دریافت واکسین در ماه رمضان مشکلی ندارد و 

مردم می توانند واکسین کرونا را دریافت کنند.
 

کم توجهی حکومت و بی پروایی ملت
احتمال  از  در حالی که مقام های وزارت صحت عامه 
ویروس  همه گیری  از  ناشی  انسانی«  »فاجعه  بروز 
و  گوناگون  والیت های  در  اما  می دهند،  هشدار  کرونا 

بیش تر و طیاره های بی ام-5۲، گفته بود که برای مصونیت 
روند خروج نیروهایش موشک نیز نصب می کند.

هم زمان با آغاز ماه می، منابع در اداره بایدن گفته اند که 
روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان آغاز شده است. 
شبکه تلویزیون سی ان ان پنج شنبه شب، نهم ثور، به نقل 
از منابع در کاخ سفید و وزارت دفاع امریکا گزارش داد 
که ارتش امریکا روند رسمی خروج از افغانستان را آغاز 
کرده است. کارین ژان پیر، معاون سخنگوی کاخ سفید، 
به خبرنگاران گفت که کاهش نیروها در حال اجرا است 
سپتامبر  یازدهم  تا  را  روند  این  که  دارد  تعهد  امریکا  و 
امریکا  دفاع  وزارت  در  دیگر  منبع  چندین  دهد.  پایان 
نیز به رسانه های امریکایی گفته اند که اداره بایدن روند 
خروج نیروها را کلید زده است و کم تر از 1۰۰ نیروهای 
نظامی آن کشور یک جا با تجهیزات شان از افغانستان به آن 
کشور منتقل شده اند. برخی از نظامیان بلند رتبه امریکایی 
اما  عنوان می کنند،  »پر خطر«  و  »پیچیده«  را  روند  این 
روند  مصونیت  ایمن،  و  مسووالنه  اقدام  که  می گویند 
خروج را تضمین می کند. این در حالی است که مقام های 
امریکایی از رسیدن ماه می و حمالت احتمالی گروه طالبا 
نگران اند؛ زیرا این کشور در توافق  دوحه وعده کرده بود 
که نیروهایش را پیش از رسیدن به این ماه از افغانستان 

خارج می کند.

امریکا و ادامه تالش ها برای تسریع روند صلح
هم زمان با آغاز این روند، امریکا و برخی دیگر از کشورهای 
تاثیرگذار در مسایل افغانستان تالش های شان برای تسریع 
روند صلح را شدت بخشیده اند. زلمی خلیل زاد، فرستاده 
ویژه امریکا برای صلح افغانستان، روز پنج شنبه، نهم ثور، 
در دوحه با شماری از اعضای هیأت مذاکره کننده دولت 
و مقام های دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار و گفت وگو 
از این دیدارها، بحث روی مسایل مربوط به  کرد. هدف 

شهرهای بزرگ کشور مردم مسایل بهداشتی را کم تر 
رعایت می کنند. آگاهان امور پزشکی عقیده دارند که 
بی پروایی مردم و کم توجهی حکومت در مهار موج تازه 
ویروس کرونا، احتمال دارد پی آمدهای ناگواری در پی 
داشته باشد و میزان واقعات مثبت و تلفات جانی ناشی 

از بیماری کووید-19 طی روزهای آینده افزایش یابد.
داکتر مهدی حدید، از آگاهان امور پزشکی، در صحبت 
با روزنامه ۸صبح می گوید که جنگ، کشتار و ناامنی 
در افغانستان سبب شده تا مردم از بیماری کووید-19 
ترسی نداشته باشند و دغدغه اصلی آنان مسایل مرتبط 
با جنگ است. به گفته او، وزارت صحت عامه هم در 
برابر مهار موج تازه ویروس کرونا کم توجهی می کند و 
اقدامات الزم را برای جلوگیری از گسترش ویروس در 
نوع  که  دارد  پافشاری  وی  است.  نکرده  عملی  کشور 
»جهش یافته ویروس« خطرناک تر از نوع سابق است و 

از جوانان و حتا کودکان هم قربانی می گیرد.
آگاهان  و  عامه  وزارت صحت  هشدارهای  این همه،  با 
رعایت  در  مردم  رفتار  بر  چندانی  تأثیر  پزشکی  امور 
بزرگ کشور  و در شهرهای  نداشته  بهداشتی  مسایل 
از ماسک، فاصله گیری اجتماعی و اقدامات پیش گیرانه 

برای مهار بیماری خبری نیست.
 

نگرانی از وضعیت والیت های شرقی
در  کرونا  ویروس  همه گیری  آغاز  هنگام  در  هرچند 
والیت های  در  آن  مثبت  واقعات  نخستین  کشور، 
غربی و شهر هرات ثبت شد، اما وضعیت بحرانی هند 
سبب شده تا این بار واقعات مثبت کرونا در والیت های 
شرقی افغانستان بیش تر مشاهده شود. وزارت صحت 
عامه می گوید بررسی های این نهاد نشان می دهد که 
نگران کننده  چندان  کشور  غرب  والیت های  وضعیت 
نیست، اما تهدید ورود واقعات مثبت ویروس کرونا از 

طریق والیت های شرق افغانستان وجود دارد.
در  عامه،  صحت  وزارت  سخنگوی  نظری،  دستگیر 
صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که بیش تر واقعات 
ننگرهار،  والیت های  در  کووید-19  بیماری  مثبت 
رسیده  ثبت  به  کشور  شرقی  والیت های  سایر  و  کنر 
و این وزارت برای جلوگیری از گسترش ویروس تالش 
می کند. آقای نظری پافشاری دارد که وضعیت کشور 

صلح خوانده شد. یک منبع در هیأت مذاکره کننده دولت 
نیز روز جمعه، دهم ثور، به روزنامه ۸صبح گفت که در این 
نشست روی موضوعات عمومی صلح به  ویژه چگونه گی 
نماینده  است.  شده  بحث  کنونی  مذاکرات  روند  تسریع 
افغانستان  صلح  برای  امریکا  خارجه  امور  وزارت  ویژه 
بر  دولت،  مذاکره کننده  هیأت  با  دیدار  این  در  هم چنان 
ادامه همکاری های آن کشور تأکید کرده است. با این همه، 
اساسی  بحث  استانبول  نشست  پیرامون  نشست  این  در 
عبدالغنی  مال  با  پیش تر  خلیل زاد  است.  نگرفته  صورت 
در  طالبان  سیاسی  دفتر  رییس  و  سیاسی  معاون  برادر، 
گفت وگو  افغانستان  صلح  مسایل  پیرامون  و  دیدار  قطر، 

کرده بود. 
گروه  اعضای  که  می شود  انجام  حالی  در  دیدارها  این 
روند  مورد  در  دیگر  بار  دوحه  در  توسعه یافته  ترویکای 
صلح افغانستان گفت وگو را تنظیم کرده اند. ضمیر کابلوف، 
افغانستان،  امور  در  روسیه  جمهور  رییس  ویژه  نماینده 
گفته است که نماینده گان امریکا، روسیه، چین و پاکستان 
در مورد جست وجوی راه حل برای صلح افغانستان و آغاز 
مذاکرات بحث می کنند. به باور او، هیچ راه دیگری جز آغاز 
مذاکرات وجود ندارد و در این مذاکرات باید تمامی طرف ها 
بر اساس منافع ملی کشور و مردم افغانستان هدایت شوند. 
پیش تر جو بایدن، رییس جمهور امریکا، نیز گفته بود که 
جنگ افغانستان باید پایان یابد. به گفته او، جنگ امریکا 
برای  تالشی  بلکه  نبود،  ملت سازی  برای  افغانستان  در 
نیز  سرکوب »گروه های تروریستی« بود . زلمی خلیل زاد 
پیش تر گفته بود که افغان ها با دو گزینه »توافق سیاسی« 
و »جنگ طوالنی« روبه رو هستند. او تصریح کرده بود که 
نیاز است دولت و طالبان توافق سیاسی را انتخاب کنند؛ 

زیرا ادامه جنگ معنایی ندارد.

با  هم زمان  پاکستان  با  غنی  پنهانی  دیدار  ادعای 

هند »بسیار وخیم« است و شهروندان کشور که مسایل 
بهداشتی را رعایت نمی کنند و در برابر ویروس کرونا 
بی پروایند، از طریق رسانه ها وضعیت هند را مشاهده و 
برای حفظ جان خود مسایل بهداشتی را رعایت کنند.

نهاد  این  که  دارد  تأکید  عامه  صحت  وزارت  هرچند 
در تالش است تا تهدید موج تازه ویروس کرونا را در 
تمامی والیت های کشور کاهش دهد، اما نگرانی اصلی 
مقام های صحی مهار واقعات مثبت بیماری کووید-19 

در والیت های شرقی هم مرز با پاکستان است.

مسدود شدن مرزهای ایران با افغانستان
طی روزهای اخیر و پس از افزایش شدید تلفات ناشی از 
ویروس کرونا در هند، برخی کشورهای جهان اقداماتی 
»جهش یافته  ویروس  ورود  از  جلوگیری  و  مهار  برای 
گرفته اند  دست  روی  کشورهای شان  به  هندی« 
شهروندان  ورود  روی  به  ایران  مرز  شدن  مسدود  که 
هرات  محلی  مقام های  است.  آن  جمله  از  افغانستان، 
می گویند که گذرگاه مرزی ایران به روی ورود مسافران 
ثور،  نهم  پنج شنبه،  روز  از  ایران،  خاک  به  افغانستان 
در  هرات،  والی  قتالی،  سیدوحید  است.  مسدود شده 
صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که مقام های ایرانی 

مسدود شدن مرز را به آنان اطالع داده اند.
خاک  وارد  می توانند  ایران  از  مسافران  او،  گفته  به 
ایران  به  نمی توانند  افغانستان  از  اما  افغانستان شوند، 
سفر کنند. این مقام محلی هرات افزود که در صورت 
افزایش تهدید کرونا، حکومت افغانستان نیز در پیوند 
به منع ورود مسافران از ایران، تصمیم خواهد گرفت. 
مقام های نماینده گی وزارت خارجه در هرات می گویند 
که منع ورود شهروندان افغانستان به خاک ایران تنها 
برای مسافران عادی است و راننده گان موترهای باربری 
بدون  کاالها  انتقال  و  کنند  سفر  ایران  به  می توانند 

محدودیت ادامه دارد.
از  ناشی  تلفات  بی پیشینه  افزایش  پی  در  این همه،  با 
بیماری کووید-19 در هند و ثبت برخی واقعات جدید 
افغانستان،  شرقی  والیت های  در  بیماری  این  مثبت 
»ویروس  ورود  از  جلوگیری  برای  ایران  حکومت 
ورود  روی  به  را  خود  مرزهای  هندی«،  جهش یافته 

شهروندان کشور مسدود کرده است.

وزارت صحت از فاجعه انسانی هشدار می دهد

روند خروج کامل نیروهای بین المللی کلید 
خورد

خطر کرونا جدی تر از همیشه؛

خروج نیروهای امریکاییتشدید تالش ها برای صلح با آغاز ماه می؛
ترک  را  افغانستان  بین المللی  نیروهای  که  جریانی  در 
که  گفته اند  پاکستانی  خبرنگاران  از  برخی  می کنند، 
مقام های  با  کشور،  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 
پاکستان دیدارهای پنهانی داشته  است. کامران خان، یکی 
در  ثور،  هشتم  چهارشنبه،  روز  پاکستانی،  خبرنگاران  از 
صفحه توییترش نوشت که آقای غنی »چند ماه پیش« 
به میدان هوایی چکالال در پاکستان رفته و با مقام های آن 
کشور دیدار کرده است. به گفته این خبرنگار پاکستانی، 
در  و  نشده  پیاده  هواپیمایش  از  غنی  جمهور  رییس 
همان جا با قمر جاوید باجوه، رییس استخبارات پاکستان 
»برای مدت طوالنی« مالقات کرده است. به گفته کامران 
خان، مخفی ماندن این دیدار، بخشی از خواسته های آقای 

غنی بوده است.
نشر این خبر با موجی از واکنش ها روبه رو شد و بیش تر 
کاربران شبکه های اجتماعی معتقد بودند که آقای غنی در 
پس پرده برای حل بن بست کنونی با پاکستان وارد معامله 
ویژه شده است. با این حال ارگ ریاست جمهوری به این 
معاون  کرد .   رد  را  ادعا  این  و  داد  نشان  واکنش  موضوع 
سخنگوی ریاست جمهوری گفت که آخرین سفر رییس 
و  بر می گردد  جون ۲۰19  به  پاکستان،  به  غنی  جمهور 
پس از آن، آقای غنی »هیچ سفر رسمی و غیررسمی به 
پاکستان نداشته است«. گفتنی است که رییس جمهور 
صلح  روند  در  پاکستان  همکاری  خواستار  پیش تر  غنی 
در  ثبات  بدون  که  بود  داده  هشدار  و  شده  افغانستان 

افغانستان، ثبات در پاکستان نیز تأمین نخواهد شد.
روند کنونی صلح افغانستان و تسریع آن در حال حاضر 
به نشست استانبول وابسته است؛ نشستی که هنوز برگزار 
با  پیش تر  طالبان  حال  این  با  نیست.  یقینی  آن  شدن 
برگزاری این نشست در جریان ماه رمضان مخالفت کردند 
و این نشست برای پس از رمضان به تاخیر افتاد. طالبان در 
ادامه بحث علنی شدن طرح شان برای نشست استانبول را 
نیز رد کردند و گفتند که طرح نشر شده توسط رسانه ها 
واقعیت ندارد. گفتنی است که منابع در شورای مصالحه 
ملی نیز به روزنامه ۸صبح گفتند که هیچ طرحی از آدرس 
طالبان به این شورا فرستاده نشده است و خبرهای نشر 

شده واقعیت ندارد.

محمدحسین نیک خواه

حسیب بهش
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عقب نشینی نیروهای شوروی از افغانستان در نخستین 
از آن، طرف های  قبل  ماه های سال 19۸۸ شروع شد. 
زیر  پاکستان(  و  افغانستان  دموکراتیک  )دولت  جنگ 
نظر سازمان ملل متحد و در هماهنگی با اتحاد جماهیر 
شوروی و ایاالت متحده امریکا به عنوان تضمین کننده گان 
توافق نامه ها، موافقت نامه های جینوا را امضا کرده بودند. 
براساس این توافق نامه ها، نیروهای شوروی باید در مدت 
نُه ماه از افغانستان خارج می شدند و کمک های امریکا و 
متحدانش به مجاهدین قطع می شد. تا ماه فبروری سال 
افغانستان خارج  از  ارتش سرخ  تمامی قطعات   ،19۸9
نیروها، گروه های مجاهدین  این  با خروج کامل  شدند. 
شورای مشورتی ای را در شهر راولپندی پاکستان تشکیل 
دادند. هدف این شورا ایجاد یک دولت موقت انتقالی بود 
به دست  کابل  را در  ماه قدرت  باید در ظرف یک  که 

می گرفت.
عجله شوروی برای خروج و باور مخالفان کابل به سقوط 
عدم  و  یک سو  از  افغانستان  دموکراتیک  دولت  فوری 
پای بندی پاکستان به عنوان طرف اصلی جنگ افغانستان 
به مفاد توافق نامه های جینوا از جانب دیگر، باعث شد که 
تالش های سازمان ملل برای تشکیل یک حکومت فراگیر 
و قابل قبول برای طرف های داخلی جنگ، نتیجه ندهد. 
در کنار این موارد، امریکا نیز با خروج نیروهای شوروی 
از افغانستان، به هدف اساسی خود رسیده بود و چشم 
انتظار سقوط حکومت تحت حمایت مسکو در کابل بود. 
به همین دلیل، ایاالت متحده در نخستین اقدام پس از 
خروج کامل نیروهای شوروی، سفارت خود را در کابل 
بست. گری سی. شرون، عضو ارشد سازمان سیا در کتاب 
)رییس وقت  »مأموریت سقوط« می نویسد: »اندرسون 
برنامه افغانستان در سی آی ای( و بسیاری دیگر از افراد 
ارشد سازمان در آن جا به این نتیجه رسیده بودند که 
خروج شوروی ها از افغانستان تأثیرات جدی ای بر رژیم 
کمونیست افغانستان خواهد گذاشت و تعطیلی سفارت 
ما به نحوی در سقوط دولت کمک خواهد کرد.« )شرون، 

1۳9۳: ۷1 و ۷۲(
این در حالی بود که شوروی ها از سال ها قبل برای حفظ 
دولت دموکراتیک افغانستان، یک نیروی مجهز و قوی 

به  دادن  پایان  و  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج 
و خجسته  میمون  امر  امریکا،  تاریخ  طوالنی ترین جنگ 
است. پس از اعالم تاریخ خروج این نیروها، شهروندان و 
عده ای از نظامیان بازنشسته امریکایی این تصمیم ریـیس 
دانیال  کردند.  استقبال  گرمی  به  را  بایدن  جو  جمهور 
ماموریت  دوره  دو  که  امریکایی  پیشین  نظامی  دافیس، 
است، می گوید:  کرده  افغانستان سپری  در  را  نظامی اش 
»تصمیم بیرون کشیدن نیروها واقع بینانه و منطقی است؛ 
در ضمن پس از پایان جنگ، اداره رییس جمهور بایدن به 
آسانی درک خواهد کرد که جنگ دایمی تضمین  کننده 
 TIME- KIMBERLY DOZIER ( .»منافع امنیتی نیست

)13,2021 AND W.J. HENNIGAN, April
تصمیم خروج نیروها توسط رییس جمهور بایدن، تصمیم 
سختی بود. او پس از سه ماه رای زنی و مشوره با همکارانش 
در کاخ سفید و سنجش هزینه خروج و حضور، باالخره 
قانع شد تا تاریخ خروج کامل را 11 سپتامبر امسال اعالم 
کند. هرچند رییس جمهور بایدن محتاطانه تصمیم گرفته 
و به خاطر تدوین »استراتژی خروج« با ماموران کارکشته 
و اتاق  فکر کاخ سفید در تماس بوده؛ اما با آن هم اعالم 
پایان ماموریت جنگی امریکایی ها در افغانستان، حکومت 

ایاالت  متحده را به دو دسته تقسیم کرده است:
ماموریت  تمدید  و  خواهان حضور  تقریباً  نظامی که  بال 

مبارزه با تروریسم است.
تأکید  نیروها  مسووالنه  خروج  روی  که  دیپلماتیک  بال 

دارد.
با این حال، خروج نیروهای امریکایی و ناتو برای افغانستان، 
در  نگارنده  که  است  پیامد هایی  دارای  جهان  و  منطقه 
برای  محتمل  سناریوهای  و  پیامدها  این  یادداشت  این 
افغانستان را بررسی کرده است. پس از خروج، سه سناریو 

در باب جنگ محتمل است:

دفاع مستقالنه
عادی  )نیروهای  شده  جابه جا  نیروهای  شک  بدون 
افغانستان  نظامی  ساختار های  در   )Regular Force
گذشته،  دهه  دو  در  ملی(  امنیت   و  پولیس  )ارتش، 
آموزش های حداقلی را دیده اند. تجربه محاربه و به دوش 
کشیدن بار جنگ در سال های پسین، این نیروها را قادر 
ساخته است تا مستقالنه دفاع کنند. در ضمن نیروهای 
مهارت های  دارای   Special Force unit قطعات خاص 
فوق العاده، مجهز به تجهیزات روز و آموزش دیده اند. این 
ویژه گی ها نیروهای قطعات  خاص افغانستان را در سطح 

تندروان  را  آن  رهبری  که  مسکو 
خطر  زنگ  داشتند،  عهده  به 
دیگری برای دولت دموکراتیک 
افغانستان بود. طنین به نقل از 
می نویسد:  جواد،  طیب  سید 
»کوتادی نافرجام آگست 1991 
افتادن  بر  باعث  که  شوروی 
کمونیست های تندرو از کرملین و 
وسیله  تسریع فروپاشی شوروی شد، پشتی بانی خارجی 
و مواضع سیاسی، ایدیولوژیک، نظامی و اقتصادی رژیم 
نجیب را به شدت تضعیف کرد. یک  ماه بعد، در سپتامبر 
1991، شوروی و امریکا مشترکاً موافقت کردند که بعد 
از اول جنوری 199۲ از فرستادن اسلحه به مشتریان 
افغان شان دست بکشند. مسکو اعالم داشت که هم زمان 
و  سوخت  مواد  فرستادن  اسلحه،  تحویل دهی  قطع  با 
غله  مورد نیاز رژیم کابل را متوقف و یا کاماًل محدود 
ساخته و کلیه  مشاوران نظامی اش را از افغانستان بیرون 
جمهور  رییس   معاون  روتسکوی،  الکساندر  می کشد. 
با  شوروی  قبلی  دیدارهای  و  تماس  پی  در  شوروی 
رهبران مجاهدین در عربستان سعودی و اسالم آباد، در 
نوامبر 1991، مهمان دار یک  هیأت مشترک  دوازدهم 
مجاهدین به ریاست پروفسور ربانی و مرکب از رهبران 
چهار گروه مقاومت مستقر در پاکستان و ائتالف احزاب 
این  بود. در اعالمیه  مشترکی که در ختم  ایران  مقیم 
دیدار در مسکو نشر شد و از نظر دیپلماتیک معنای به 
رسمیت شناختن مجاهدین را افاده می کرد، به صراحت 
قدرت  تمام  انتقال  بود که طرفین روی ضرورت  آمده 
دولت در افغانستان به یک حکومت انتقالی مجاهدین به 

توافق رسیده اند.« )همان: ۳5۶(
که  بود  دیگری  چالش  جناحی،   - قومی  تنش های 
دولت دموکراتیک افغانستان را از درون تهدید می کرد. 
دوستم  به جداشدن  منجر  امر،  نهایت  در  این چالش، 
رهبری  تحت  دولت  از  ارتش  فرماندهان  از  عده ای  و 
دولت  فروپاشی  بلخ،  والیت  سقوط  شد.  نجیب اهلل 
را در  برنامه سقوط کابل  و  را قطعی کرد  دموکراتیک 
آن  وضعیت  داد.  قرار  جهادی  تنظیم های  کار  دستور 
این گونه شرح می دهد: »مردم  را طنین  کابل  روزهای 
به تغییر رژیم های سیاسی عادت کرده اند. کودتاهای پی 
در پی در دو دهه  گذشته حداقل بساط چهار دولت را 
برچیده است؛ اما این بار سخن از کودتا نیست. هزاران 
تن از مجاهدین آماده  حمله به کابل اند، برای بسیاری از 
آن ها کابل سنگر دشمن است که به گفته  ضیاءالحق باید 

کار می رود، نه در برابر تهدیدات داخلی. باید اذعان کرد که 
پس از متحول شدن تعریف امنیت در سال 19۷۰ و تغییر 
مفهومی پارادایم امنیت از حالت مضیق و نظامی محور به 
امنیت  نیز در کانتکست  امنیت موسع، متغیر های دیگر 
جا پیدا کرد. بوزان در تعریف نظریه امنیت ملی خود از 
»نوع  و  سیاسی«  انسجام  »میزان  می برد:  نام  مفهوم  دو 
محیط های امنیتی«. در بحث میزان انسجام سیاسی، وی 
میان  در  حاکم  هیأت  مشروعیت  عدم  یا  مشروعیت  بر 
به  را  اساس حکومت ها  این  بر  و  تأکید  کشور  آن  مردم 
دو گروه قوی و ضعیف تقسیم می کند. در بحث محیط 
امنیتی  محیط  در  بی ثباتی  یا  ثبات  به  وی  نیز  امنیتی 
کشورهای  که  است  معتقد  وی  می کند.  اشاره  کشورها 
غربی و کشورهای جهان سوم در این دو مقوله با یک دیگر 
متفاوت اند، چرا که بسیاری از کشورهای جهان سوم هیأت 
حاکم شکننده ای دارند که از مشروعیت محدود برخوردار 
است و این امر باعث متزلزل شدن پایه های حکومت آن ها 
می شود؛ چیزی که در کشورهای غربی عکس آن وجود 
دارد. هم چنین برعکس کشورهای غربی، محیط امنیتی 
در کشورهای جهان سوم به دلیل ضعف سیاسی، بسیار 
بی ثبات و متزلزل است. بنابراین نمی توان از تعریف های 
غربی امنیت  ملی برای کشورهای جهان  سوم استفاده کرد.

خروج مسووالنه و ادامه کمک ها
بال  و  منطقه  قدرت های  افغانستان،  حکومت  تأکید 
دیپلماتیک ایاالت متحده امریکا بر خروج مسووالنه است. 
نیاز  براساس  افغانستان  در  امریکا  متحده  ایاالت  حضور 
زمان، مجوز شورای امنیت سازمان ملل و چندین یادداشت  
و...(  امنیتی  توافق نامه  استراتژیک،  )پیمان  دیپلماتیک 
تعریف شده است. بدون شک هر دو طرف متعهد به مفاد 
این یادداشت های ردوبدل شده هستند. بنابراین هر نوع 
شتاب زده گی برای خروج، پیامد نامطلوب دارد و عقب گرد 
مسووالنه  خروج  می تواند  دوم  سناریوی  می شود.  تلقی 
بماند  محفوظ  هم چنان  سیاسی  و  مالی  تعهدات  باشد. 
امنیتی و  تا چتر مصون برای صفوف نیروهای دفاعی - 
دموکراسی نیم بند باشد. انقطاع هزینه گزاف خواهد داشت. 
در مرحله اول، ثبات نسبی، نیروهای تربیت  شده در ارتش 
و پولیس و دموکراسی به نیستی خواهند رفت و خروجی 
از این نوع در واقع چراغ سبز برای حضور و تراکم نیروهای 
هراس افگن منطقه ای پنداشته می شود. افغانستان به لحاظ 
و  پاکستان  با  همسایه گی  خصوصاً  جغرافیایی،  موقعیت 
هم مرز بودن دو کشور با منطقه های سرطانی، این ظرفیت 
را دارد تا دوباره به النه امن تروریسم جهانی مبدل شود. 
با این حال امنیت ایاالت متحده امریکا و امنیت جهانی با 

در آتش بسوزد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسالمی 
مکرراً تهدید کرده است که اگر شرایط او پذیرفته نشود، 
روز یک شنبه، بیست وپنجم اپریل حمله خواهد کرد. این 
تهدید قبل از همه متوجه رقیب او احمدشاه مسعود بود 
که بخش بزرگ تر نیروهای کابل در اتحاد با او قرار گرفته 

بودند.« )همان: ۳۸۴(
 ،199۲ اپریل  بیست وچهارم  در  که  بود  حالی  در  این 
در  را  نفری   51 شورای  جهادی  تنظیم های  رهبران 
قدرت  داشت  مسوولیت  که  آوردند  وجود  به  پاکستان 
به دست  انتقالی  دوره  در  موقت  عنوان حکومت  به  را 
بگیرد. فیصله شد که ریاست این شورا برای دو ماه اول 
به  ماه  چهار  برای  او  از  پس  و  مجددی  صبغت اهلل  به 
برهان الدین ربانی برسد. »در بیست وپنجم اپریل دیگر 
جنگ آغاز شده بود. نیروهای حزب اسالمی از یک سو 
و نیروهای ارتش و ائتالف شمال از سوی دیگر برای به 
دست گرفتن کنترل پایتخت وارد نبرد سهمگینی شدند. 
آرامش شهر در زیر شلیک تانک ها و توپ خانه  سنگین 
برهم خورده بود؛ جنگ وحشتناکی که کابل نظیر آن را 

در طول این سده به خاطر نداشت.« )همان: ۳۸۶(
پیچیده  و  فرسایشی  جنگ  به  مجاهدین،  پیروزی 
از  پس  جهادی  تنظیم های  نداد.  پایان  افغانستان 
اشتراک در  به هدف کسب قدرت و  استقرار در کابل، 
دولت، جنگ های خونینی را راه انداختند. »کابل برای 
ماه  های طوالنی آماج حمالت راکتی مخالفان دولت و 
شلیک متقابل گروه های رقیب بود. گزارش هایی که از 
کابل می رسید، از آغاز مرحله غم انگیز دیگری در جنگ 
حمالت  واقع  در  می کرد.  حکایت  افغانستان  دامنه دار 
کابل  شهر  در  تنها  رقیب  گروه های  درگیری  و  راکتی 
سی هزار کشته و صد هزار زخمی به  جا گذاشت. حدود 
نیم میلیون نفر پایتخت را ترک کردند. شهر کابل عمدتاً 
آثار موزه  فرهنگی،  ویرانه ای مبدل شد؛ میراث های  به 
که  عامه  کتابخانه  و  ملی  گالری  ملی،  آرشیف  ملی، 
هرکدام به نحوی عظمت تاریخی کشور را بازتاب می داد، 
غارت شد. کشوری با صدها هزار کشته و زخمی و اقتصاد 
ویران شده، اینک رابطه خود را با تاریخ و گذشته اش نیز 

از دست می داد.« )همان: ۴۰۲(

منبع ها
1- گری سی. شرون، مأموریت سقوط، ترجمه اسداهلل 
شفایی، چاپ سوم، مرکز مطالعات صلح و توسعه، 1۳9۳.
-19۰۰( بیستم  قرن  در  افغانستان  طنین،  ظاهر   -۲

199۶(، انتشارات عرفان، 1۳۸۴.

خطر روبه رو خواهد بود.

تعقیب اهداف از راه دور
منطقه  ما ظرفیت بی نظیر در پرورش و رشد افراطیت دارد. 
بسیج  قدرت  و  جذب  و  جلب  افراد،  رادیکال سازی  پروسه 
براساس تفکر و قرائت افراطی از دین، این توان را به گروه های 
تروریستی داده است تا به عنوان یک پتانسیل منطقه ای و 
تهدید بالقوه مطرح باشند. هم چنان مأموریت ضد هراس افگنی 
هنوز به پایان نرسیده است، برعکس نسل جدید جهادگرایان 
نوع  و  کرده اند  تعریف  نو  هویت  تروریستی  گروه های  برای 
ضمن  در  است.  شده  خونین تر  و  خشونت بارتر  مبارزه شان 
اهداف غیرنظامی ایاالت  متحده  امریکا به عنوان یک شریک 
دست آوردها  تمامی  و  نشده  برآورده  افغانستان  استراتژیک 
چون دموکراسی، حقوق  شهروندی، حقوق  زنان، آزادی  های 
فردی، حقوق اقلیت ها و سایر ارزش های دموکراتیک در حال 
متالشی شدن است. از سوی دیگر، خروج کامل امریکایی ها 
با توجه به حضور فعال رقبای منطقه ای شان، هزینه سنگین 
خواهد داشت و عماًل آن ها را در آزمون سخت و نفس گیر 
است.  باطل  دور  یک  نشانگر  خود  این  که  داد  خواهد  قرار 
امریکایی ها به دنبال قوام بخشیدن هژمونی خود هستند، در 
بنابراین،  عین  حال روی کاهش مصارف شان فکر می کنند. 
از  اهداف  تعقیب  و  نیروها  »خروج  می تواند  سوم  سناریوی 
راه دور« باشد. با این  حال، آنان می توانند از مصارف بیش 
خروج  روند  عملی سازی  ضمن  در  کنند.  جلوگیری  حد  از 
نیروها، یکی از بندهای تعهد شده در توافق نامه دوحه است. 
اتاق  فکر کاخ سفید استراتژی خروج سربازان شان  را براساس 
منافع ملی و امنیتی شان تدوین کرد. اما آیا حضور در حوزه 
پیرامونی افغانستان و پیش برد ماموریت ضد ترور از راه دور 

می تواند راهکار مناسب باشد؟
ایاالت  مرکزی  فرماندهی  فرمانده  مکنزی،  کنت  جنرال 
متحده امریکا، طرحی را به کمیته خدمات نظامی مجلس 
سنای این کشور تحویل داده است که بر مبنای آن پس 
از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، شماری از این 
سربازان در منطقه جا به جا می شوند و حضورشان به لحاظ 
شکلی و محتوایی متفاوت از قبل خواهد بود. براساس این 
طرح، نوع تهدیدات و چگونه گی مأموریت شان بازتعریف 
برای عملی سازی طرح در نظر  اقداماتی که  خواهد شد. 
گرفته شده، این ها است: جا به جایی واحدهای استخباراتی، 
راه اندازی عملیات کشفی، عملیات های ضد ترور و نظارت 
مکنزی  جنرال  هرچند  افغانستان.  داخل  در  اهدافی  از 
چگونه گی مبارزه با هراس افگنی را بدون حضور در خاک 
افغانستان دشوار خواند؛ اما به هر حال تعقیب اهداف از راه 

دور به عنوان یک راه حل مطرح است.

را تشکیل داده بودند. مشاوران سیاسی و نظامی روسی 
نجیب اهلل، به وی گفته بودند که نیروهای »گارد خاص 
ریاست جمهوری« را تجهیز کند تا در صورت تمرد دیگر 
نیروهای ارتش از امر رییس جمهوری و تالش مخالفان 
قول  به  کنند.  دفاع  او  از حکومت  دولت،  سقوط  برای 
از  نیرومندتر  دولت  نیروهای  که  آن جایی  از  شرون، 
مجاهدین بودند و موقعیت های استراتژیک و مستحکمی 
را در اطراف کشور در اختیار داشتند، خوش باوری های 
امریکا، پاکستان و تنظیم های جهادی مبنی بر سقوط 
بر خالف  و  آمد  در  آب  از  اشتباه  کابل«  »رژیم  فوری 
پیش بینی ها، حکومت نجیب اهلل تا سه سال پس از خروج 
بقیه  و  اندرسون  »ارزیابی  آورد.  دوام  نیروهای شوروی 
آمد.  در  آب  از  نادرست  کمی  اطالعاتی  ارشد  مقامات 
رژیم نجیب اهلل سرانجام در اوایل 199۲ )۸ ثور 1۳۷1(، 
یعنی سه سال پس از خروج نیروهای شوروی، سقوط 
کرد. سفارت امریکا در افغانستان هم تا پانزدهم دسامبر 
۲۰۰1 )بیست وپنجم قوس 1۳۸۰ خورشیدی(، یک ماه 

پس از سقوط طالبان، بازگشایی نشد.« )همان: ۷۲(
تحت  جهادی  تنظیم های  سال،  سه   این  جریان  در 
دموکراتیک  دولت  براندازی  برای  پاکستان،  حمایت 
جالل آباد  »جنگ  کردند.  فراوان  تالش های  افغانستان 
نقطه آغاز تالش برای برانداختن رژیم نجیب اهلل بعد از 
در  مارچ 199۰  اوایل  در  بود.  نیروهای شوروی  خروج 
تالش دیگری، کودتای خونینی در کابل به وقوع پیوست 
که رهبری آن را شهنواز تنی، وزیر دفاع رژیم به عهده 
داشت. اما کودتا سرکوب شد و کودتاچیان به پاکستان 
برای  پیروزی  یک  اگرچه  کودتا  شکست  کردند.  فرار 
نجیب اهلل به شمار می رفت؛ اما مواضع حزب دموکراتیک 
خلق را تضعیف کرد. رهبر کودتا، شهنواز تنی و متحدین 
عمده او، یک گروه مهم جناح خلق حزب حاکم بودند که 

به مجاهدین پیوستند.« )طنین، 1۳۸۴: ۳۴۳(
هرچند دولت تحت رهبری نجیب اهلل پس از پیروزی در 
جنگ جالل  آباد و شکست کودتاچیان در کابل، پیروزی 
و »شکست ناپذیری« اش را تبلیغ می کرد؛ اما زنگ خطر 
دولت  سقوط  و  فروپاشی  روند  و  بود  آمده  در  صدا  به 
آغاز شده بود. شکست کودتای نوزدهم آگست 1991 در 

منطقه بی مانند ساخته است و آن ها قدر اند پیچیده ترین 
 Counter هراس افگنی  ضد  عملیات  مغلق ترین  و 
Terrorism operation را در داخل افغانستان راه اندازی 
کنند. این نیروهای رزمی با قابلیت های فوق العاده نظامی 
آراسته هستند و دوره های آموزشی ویژه ای را در کشورهای 
ایتالیا،  فرانسه،  آلمان،  انگلستان،  امریکا،  متحده  ایاالت 
نیز  نیروها  این  تعداد  گرفته اند.  فرا  ترکیه  و  هندوستان 
متناسب به وسعت جغرافیایی، جمعیت و حجم تهدیدات، 
منطقی سنجش شده و کافی است تا دفاع مستقالنه شکل 
خروج  از  پس  جنگی  وضیعت  خوش بینانه ترین  بگیرد. 
به  قادر  افغانستان  دولت  آیا  اما  است.  »دفاع مستقالنه« 

تمویل و تجهیز این نیروها در درازمدت است؟
جنگی  وضعیت  کننده  تعیین   واقع  در  پرسش  این 
پساخروج است. براساس تخمین ها در یک  سال چرخش 
چهار  میلیارد  بر  بالغ  افغانستان  دولت  جنگی  ماشین 
دالر هزینه دارد. نیروهای دفاعی - امنیتی افغانستان به 
لحاظ قابلیت های حربی آماده دفاع مستقالنه هستند؛ اما 
تضمینی برای بقا و رزمایش دوامدار وجود ندارد. هرگاه 
این تضمین توسط حکومت افغانستان داده شود، چرخش 
ماشین  جنگی و ماموریت ضد هراس افگنی بطی نخواهد 

شد.
انتخاب گزینه »دفاع مستقالنه« می تواند ایده آل ترین نوع 
وضعیت جنگی باشد؛ اما از آن جایی که مفهوم »امنیت« در 
کشور هایی مثل افغانستان بیش تر داخلی تعریف می شود 
خارجی  را  امنیت  که  توسعه یافته  کشورهای  برعکس   -
تعریف می کنند و مربوط به بازیگران خارجی می دانند - با 
و خالهای  وضعیت سیاسی  بحث شکننده گی  این حال 
امنیتی داخلی، محوری ترین بحث برای استحکام بخشیدن 
امنیت  ملی کشور پس از خروج نیروهای امریکایی و ناتو 
)خروج   ۲۰۲1 سپتامبر   11 پسا  افغانستان  بود.  خواهد 
نیروهای امریکایی و ناتو(، بیش تر از این که توجه به محیط 
بیرونی در باب امنیت داشته باشد، باید روی ثبات سیاسی 
به گونه نسبی  تا  نماید  توجه  امنیتی داخلی  و خالهای 

مفهوم امنیت  ملی نمود پیدا کند.
باری بوزان، یک  تن از پیروان مکتب کپنهاگ و نظریه پرداز 
نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای، برای کشورهای جهان 
 سوم مفهوم امنیت حکومت را در مقابل امنیت  ملی به کار 
می برد؛ چون شکننده گی و بحران فراتر از محیط بیرونی 
در داخل شکل می گیرد. با این  حال، امنیت حکومت به 
حکومت های  درباره   ولی  برمی گردد؛  حاکم  رژیم  امنیت 
برای حفظ  عمدتاً  امنیت  ملی  مفهوم  )غربی(،  قدرتمند 
استقالل، هویت  سیاسی و مصون سازی شهروندان در برابر 
تهدیداتی که از سوی دیگر کشورها متوجه آن ها است به 

از جنگی به جنگ دیگر

حارث جبران
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طنز و خنده
دارد،  وجود  اشخاص  از  بسیاری  در  شوخ طبعی 
همان طوری که خندیدن تقریباً عملی است که هر 
انسانی و حتا بسیاری از حیوانات انجام می دهند. اما 
برخی یا حتا در کشورهایی مانند افغانستان و ایران، 
طنز و شوخ طبعی را بسیاری از مردم عمل زشت و 
و  می دانند  بودن شخص  بی اهمیت  و  سبکی  نشانه 
اشعار و غزلیات یک شاعر را خیلی مهم تر از گفته های 
یک طنزپرداز می دانند. در فرهنگ ما )افغانستان و 
ایران( و احتماالً بسیاری کشورهای عرب و مسلمان، 
وقتی  است.  سنگین  و  موقر  انسان  خوب  انسان 
می خواهیم بگوییم کسی خوب است، می گوییم آدم 
می خواهیم  وقتی  برعکس  و  است،  موقر  و  سنگین 
بگوییم کسی بی اخالق و بی اهمیت است، می گوییم: 
»آدم سبک یا سبک مغزی است«. در حالی که در 
بسیاری فرهنگ ها، مثاًل فرهنگ فرانسه، واژه سبک 
حتا  یا  می رود،  کار  به  خوبی  معنای  به   )Leger(
برای گفتن این که کسی باهوش است، گفته می شود: 
در  البته  می فهمد.«  طنز  که  است  باهوش  »آن قدر 
در  مثاًل  و  خورشیدی  هشتم  و  هفتم  قرن  فرهنگ 
هم شخص  الطوایف  لطایف  یا  زاکانی  عبید  لطایف 
»گرانجان« به معنای آدم غیرقابل تحمل و بدخلق 

بود.
و  که خندیدن  سازم  روشن  تا  گفتم  را  مقدمه  این 
آدم ها  روانی  سالمت  نشانه  بودن  شاد  و  تمسخر 
است و متأسفانه در دو کشور افغانستان و ایران به 
دالیل تاریخی چهل سال گذشته، ما مردم تبدیل به 
غمگین ترین مردم دنیا شده ایم. افعالی مانند جشن 
گرفتن، خندیدن، شادکامی، مجالس خنده و فکاهی 
گفتن، رقصیدن و موسیقی شاد تبدیل به اعمال زشت 
شده و عزاداری و گریه و مجلس عزا و خواندن اشعار 
حزن انگیز و موسیقی غمگین به اعمال خوب تبدیل 
شده است. در حالی که »نفس خندیدن« حتا بدون 
علت، در سالمت جسمی و روانی آدم ها موثر است. 
حتا وقتی هم که می خواهیم بگوییم فالن طنزپرداز 
خوب است، می گوییم: »کدام طنزپرداز خوب است، 
چون طنز تلخ نوشته می کند.« یا وقتی می خواهیم 
بگوییم طنز خوب چیست، اصرار می کنیم که طنز 
خوب طنزی نیست که آدم را بخنداند؛ بلکه ممکن 

مدیریت منابع آبی، در صدر برنامه های دولت افغانستان 
قرار دارد. وزارت زراعت به عنوان یکی از نهادهای مهم 
سکتوری، اجرای برنامه های گسترده ای را در این زمینه 

برای سال جاری خورشیدی روی  دست گرفته است.
ساخت شبکه های جدید آبیاری و تنظیم آب ریزه ها، 
ضایع شدن  از  جلوگیری  راستای  در  مهم  برنامه   دو 
آب زراعتی، افزایش محصوالت، پاسخ دهی به تقاضای 
تغییرات  منفی  پیامدهای  از  کاستن  و  شهروندان 
هفته  در  برنامه ها  این  کار  و  است  کشور  در  اقلیمی 
»آب و برق«، رسماً به دستور رییس  جمهور در مناطق 
را   1۴۰۰ افغانستان،  دولت  شد.  آغاز  کشور  مختلف 
سال ثبات و تحرک نام گذاری کرده و مدیریت و تنظیم 

منابع آبی از مهم ترین برنامه ها در این سال است.

ساخت شبکه های جدید آبیاری
ساخت شبکه های جدید آبیاری، از مهم ترین برنامه های 
و کار ساخت  مالداری است  و  آبیاری  وزارت زراعت، 
1۲۷ شبکه آبیاری از سوی این وزارت در روزهای اخیر 
این  با ساخت  که  می دهد  نشان  ارزیابی ها  شد.  آغاز 
شبکه ها، 5۳ هزار و ۷۰۷ هکتار زمین زراعتی تحت 
پوشش آبیاری قرار می گیرد. در عین  حال، تحقیقات 
ثابت کرده است که با ساخت شبکه های جدید آبیاری، 
حاصالت زراعتی در مناطق تحت پوشش این شبکه ها 

بین بیست وپنج تا سی درصد افزایش می یابد.
ساخت این شبکه ها از یک جانب به افزایش محصوالت 
تامین  شغلی،  جدید  فرصت های  ایجاد  زراعتی، 
مصونیت غذایی و در کل به بهبود وضعیت اقتصادی و 
شرایط زنده گی مردم کمک می کند و از جانب  دیگر، از 

احتماالً زندانی و مجازات می شد؛ ولی چون افراد در 
حال خندیدن این انتقادات را می شنوند، هم آگاهی 

در افراد ایجاد می شود و هم خشم ایجاد نمی شود.

طنز، هجو، هزل و خنده: در هر سه نوع شوخ طبعی 
قابل  موضوع  و هجو، خنده یک  و هزل  یعنی طنز 
قرار  هجو  مورد  که  شخصی  هجو  در  است.  توجه 
تنها  اگر  البته  شود؛  عصبانی  است  ممکن  گرفته، 
باشد و هجو را بخواند ممکن است، چون می خندد 
کم تر عصبانی شود، آنچه باعث می شود هجو شونده 
بیش تر عصبانی شود، این است که دیگران از هجو او 
آگاه شده اند، مثاًل در هجو عارف قزوینی از شاعران 
گفته  به  میرزا،  ایرج  توسط  ایران  موسیقی دانان  و 
نشد؛  غمگین  و  عصبانی  ابتدا  عارف  نفیسی،  سعید 
اما »عارف نامه« آن قدر در ایران سروصدا کرده بود که 
او پس از مدتی به طور کلی دچار افسرده گی شدید 
شد و به قریه های اطراف همدان رفت و تا آخر عمر 

گوشه نشین شد و در تنهایی هم مرد.
در مورد هزل، اصوالً چون هزل صرفاً شوخی رکیک یا 
غیررکیکی است که صرفاً به قصد خنده گفته می شود، 
معموالً کسی ناراحت نمی شود و فقط موجب شادی 
و سرخوشی دیگران می شود. هزل یا به زبان امروز 
فکاهه یا فکاهی چه به صورت شعر و نوشته یا کمدی 
تئاتری و سینمایی، خنده دار و شادی بخش است و 
در این جهانی که دایم خبرهای دردناک می شنویم، 
راهی برای کم شدن دردهای انسان است. مثاًل فلم های 
دیکتاتور   « یا  جدید«  »عصر  مثل  چاپلین،  چارلی 
آن ها  از  برخی  اما  است؛  عمیقی  طنزهای  بزرگ« 
به خصوص فلم های کوتاه و صامت او صرفاً کمدی 
است، دیدن این فلم ها روحیه انسان را شاد می کند. 
متأسفانه آدم های ایدیولوژیک، چه متعصبان مذهبی، 
)مانند  غیرمذهبی  ایدیولوژی های  متعصبان  چه 

است و افغانستان که هم اکنون با این پیامدها مواجه 
است، تنظیم آب ریزه ها می تواند از تأثیرات منفی این 

تغییرات تا جایی بکاهد.
بتواند  این که  برای  مالداری،  و  آبیاری  زراعت،  وزارت 
تغییرات  تأثیرگذار  شدیداً  و  منفی  پیامدهای  با 
کار ساخت 151  هفته،  این  در  کند،  مبارزه  اقلیمی 
شروع  والیت  بیست وپنج  در  را  آب ریزه  هکتار  هزار 
کرد و این اقدام به بهبود وضعیت آب های زیرزمینی 
است،  متأثیر شده  اخیر شدیداً  که طی خشک سالی 
به  این که  برعالوه   آب ریزه ها  تنظیم  می کند.  کمک 
می تواند  می کند،  کمک  زیرزمینی  افزایش  آب های 
و  احیا  هوا،  آلوده گی  از خاک، کاهش  برای حفاظت 
حفاظت از جنگالت طبیعی، چراگاه ها، تقویت سیستم 
موثر  نیز  نباتات کوهی  تداوم حیات  و  آب  چرخشی 

واقع شود.
اجرای  با  که  دارد  انتظار  زراعت  وزارت  حال،  این   با 
والیت  بیست وپنج  در  آب ریزه ها  تنظیم  بزرگ  پروژه 
تا ماه قوس امسال، در بهبود اقتصاد ملی، جلوگیری 
برای  ایجاد فرصت های شغلی  و  تخریبات سیالب  از 
شهروندان کمک کرده باشد. این وزارت، برای اجرای 
میلیارد  تنظیم 151 هزار هکتار آب ریزه، یک   پروژه 
افغانی هزینه در  و هفت میلیون و ۲۸5 هزار و ۶9۶ 
نظر گرفته است و این هزینه توسط دولت افغانستان، 
بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، دفتر همکاری های 
اروپا،  اتحادیه  سویس،  همکاری های  دفتر  آلمان، 
دفتر  و   GEF یا  اقلیم  تغییر  وجهی  صندوق های 
همکاری های ایتالیا تامین می گردد. افغانستان از شمار 
آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی است 
و از این ناحیه مشکالتی چون خشک سالی و سرازیر 

شدن سیالب ها را تحمل کرده است.

کمونیست ها(، خندیدن را فقط برای اهداف خودشان 
می گویند:  ایران  در  هنوز خیلی ها  می دانند.  درست 
»عید ما روزی است که هیچ ظلمی در جهان نباشد.« 
به گمان من این افراد می دانند که هیچ وقت در این 
جهان ظلم از بین نمی رود، منظورشان این است که 
»اصاًل عید حرام است، فصل بهار هم حرام است، گل 
بمیرید.«  بروید  است،  و درخت و شکوفه هم حرام 
با این افراد طبیعی است که زنده گی نمی شود کرد؛ 
در حالی که یک انسان شوخ طبع باید چه در قالب 
هزل یا طنز برای مردم شادی بسازد. فکاهی گفتن، 
ساختن ترانه شاد، ایجاد ریتم شاد، رقص و هر نوع 
شادی برای تحمل جهانی پر از رنج الزم و زیبا است.

طنز و خنده: من به عنوان طنزنویس خیلی اوقات 
سعی می کنم نوشته هایم مردم را بخنداند و هم زمان 
به آن ها آگاهی بدهد. اما طنز موضوع تفکربرانگیز و 
چند الیه است. ممکن است طنزی که من می نویسم 
یا در استندآپ کمدی می گویم، آدم ها را در همان 
لحظه شنیدن بخنداند، یا ممکن است چند ثانیه یا 
چند دقیقه یا چند ساعت بعد بخنداند، حتا گاهی 
دیده شده که یک دیکتاتور طنزی در مورد خودش 
فهمیده،  را  آن  از سقوطش  پس  سال  دو  و  شنیده 
فهمیده  زودتر  کاش  است،  گفته  خودش  به  تازه  و 
بودم و کمی کم تر ظلم می کردم. اما این چند الیه 
بودن خیلی اوقات به دلیل وجود سانسور است )اعم 
طبیعی  و  مذهبی(  و  اخالقی  سیاسی،  سانسور  از 
باشد  بنا  اگر  طنزنویس  موارد  بسیاری  در  که  است 
بزند، هفته  سه  بدون در نظر گرفتن سانسور حرف 
بار اعدام شود، و به من حق بدهید که هفته  سه بار 
اعدام مجازات زیادی برای یک طنز است. به همین 
دلیل است که در بسیاری موارد طنز را می شنوند و 

نمی خندند، مثل این طنز حافظ:
***

پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت  
آفرین بر قلم پاک خطاپوشش باد

***
که خیلی ها بعد از ۶۰۰ سال هنوز طنز آن را درک 

نمی کنند.
تا شماره  دیگر شما را به خیر ما را به سالمت.

بهره برداری شبکه های جدید آبیاری
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، در عین  حال روند 
این  توسط  که  را  آبیاری  شبکه  از 1۳۳  بهره برداری 
وزارت در والیت های مختلف ساخته شده است، نیز در 
همین هفته آغاز کرد. این شبکه ها به منظور استفاده 
بهتر از آب و افزایش حاصالت زراعتی در یازده والیت 
ساخته شده است و با ساخت این شبکه ها 5۶ هزار و 
۸۴۳ هکتار زمین زراعتی در سال جاری خورشیدی 
این  بهره برداری  می گیرد.  قرار  آبیاری  پوشش  تحت 

پروژه ها فصل تازه ای را در عرصه زراعت می گشاید.
این  ساخت  برای  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت 
شبکه ها در یازده والیت، ۴۲۶ میلیون و 5۲5 هزار و 
5۸9 افغانی هزینه کرده است. افزایش پایدار حاصالت 
زراعتی، کاهش فقر، بهبود مصونیت غذایی، جلوگیری 
از ضایعات آب، کاهش تأثیرات منفی خشک سالی و 
افزایش صادرات محصوالت زراعتی از اهداف ساخت 
این شبکه های آبیاری است. تطبیق و بهره برداری این 
ایجاد  دهقانان،  درآمد  سطح  افزایش  باعث  پروژه ها 
در  و  زراعتی  ساحات  گسترش  شغلی،  فرصت های 
عین  حال افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حاصالت زراعتی 
آب های  ضایعات  میزان  مقیاس  همین  به  و  می شود 

زراعتی کاهش می یابد.
روزها  این  در  افغانستان  دولت  هرچند  حال،  این   با 
درگیر مسایل امنیتی و سیاسی است و این درگیری ها 
و کاهش بارنده گی ها در زمستان گذشته، شهروندان 
نگران  آینده  اقتصادی  وضعیت  به  نسبت  را  کشور 
وزارت  توسط  برنامه ها  این  اجرای  اما  است؛  ساخته 
زراعت، می تواند نویدی برای جلوگیری از بدتر شدن 

وضعیت اقتصادی کشور باشد.

است آدم را بگریاند. برای خود من بارها پیش آمده 
که کدام آدمی به من گفته: »طنزهای تو را می خوانم 
و مرا به گریه می اندازد، از بس عمیق است.« و من 
را نوشتم که شما  بگویم که من آن طنز  نمی توانم 

بخندید و آگاه شوید. اصاًل هم عمیق نبود.

انتقاد  که  است  موظف  طنزپرداز  خنده:  مسأله 
کند، انتقاد کردن برای شخص مورد انتقاد و افرادی 
مثاًل  است.  دردناک  موضوع  را می شنوند،  انتقاد  که 
طنزنویس از دزدی یک وزیر یا تبعیض انتقاد می کند، 
کسی که این انتقاد را می شنود چه خودش تبعیض را 
ایجاد کرده باشد، چه مورد تبعیض باشد، و چه این که 
فقط از آن خبردار شود، طبیعی است که احساس درد 
و ناراحتی می کند؛ اما اگر به جای نقد جدی از زبان 
طنز استفاده شود، او احساس درد کم تری می کند. 
در واقع براساس تحقیقات روان شناسان وقتی کسی 
می خندد، احساس درد کم تری می کند؛ در حالی که 
روان شناسان  است.  آورده  دست  به  را  الزم  آگاهی 
آلمانی  روان شناسان  و  ولز  در  کاردیف  دانشگاه 
براساس دو تحقیق متفاوت و گسترده به این نتیجه 
رسیدند که افراد در حالت خنده - حتا اگر این خنده 
جدی نباشد یا عمیق نباشد - احساس درد کم تری 
می کنند. به همین دلیل دلقک ها یا همان مسخره ها 
از  برخی  یا  شاه  شخص  از  سالطین  دربارهای  در 
نامالیمات انتقاد می کردند و چون این انتقاد به زبان 
طنز بود، شاه می خندید و به جای این که دلقک را 
مجازات کند و بکشد، به او جایزه هم می داد. یا مثاًل 
در جلسات استندآپ کمدی، کمدین ها انتقاداتی را 
این  اگر  از سیاست مداران، جامعه و مردم می کنند، 
از  بعد  بود، مردم  انتقادات در یک جلسه سخنرانی 
جلسه به جاده ها و سرک ها می ریختند و تظاهرات 
بود،  گرفته  قرار  انتقاد  مورد  که  کسی  و  می کردند 

ضایع شدن بیست تا سی درصد آب جلوگیری می کند. 
مهم ترین  زراعتی،  آب های  شدن  ضایع  از  جلوگیری 
خشک سالی  منفی  پیامدهای  با  مقابله  برای  اقدام 

احتمالی می تواند باشد.
این  ساخت  برای  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت 
شبکه های جدید آبیاری، یک میلیارد و ۳۸۲ میلیون و 
۸55 هزار و 9۸۳ افغانی هزینه در نظر گرفته است و 
این هزینه توسط بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی 
و »IFAD« تمویل می شود. با ساخت این شبکه های 
و  می یابد  بهبود  زراعتی  آب های  مدیریت  آبیاری، 
بیش تر  زراعتی  میزان حاصالت  و  فرصت های شغلی 
دولت  مهم  برنامه های  از  آب،  مدیریت  می شود. 
گام های  تاکنون  راستا،  این  در  و  است  افغانستان 

ارزشمندی برداشته است.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در حالی کار ساخت 
شبکه های جدید آبیاری را شروع کرده است که سال 
گذشته 9۷ هزار هکتار زمین با استفاده از پروژه های 

اجرا شده توسط این وزارت، تحت کشت قرار گرفت.

تنظیم آب ریزه
می تواند  که  است  اقداماتی  جمله  از  آب ریزه  تنظیم 
کمبود آب های زیرزمینی را جبران و از جاری شدن 
سیالب، فرسایش خاک و هدر رفتن آب های برف و 
باران جلوگیری کند. آب ریزه شامل حفر چقورک هایی 
در مناطق سیل خیز می شود که در نتیجه آن آب های 
این  هم چنین  و  می گردد  زمین  جذب  باران  و  برف 
چقورک ها از طریق ساخت جویچه های کوچک باهم 
دیگر وصل و از پراکنده و ضایع شدن آب جلوگیری 
می شود. یکی از پیامدهای شدیداً منفی و تأثیرگذار 
سیالب ها  افزایش  و  خشک سالی  اقلیمی،  تغییرات 

ابراهیم نبوی
قسمت پنجم

برنامه های مدیریت آب در وزارت زراعت
ساخت شبکه های جدید آبیاری و تنظیم آب ریزه ها، دو برنامه  مهم در راستای جلوگیری از ضایع شدن آب زراعتی، افزایش محصوالت، 

پاسخ دهی به تقاضای شهروندان و کاستن از پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی در کشور است و کار این برنامه ها در هفته »آب و 
برق«، رسمًا به دستور رییس  جمهور در مناطق مختلف کشور آغاز شد. دولت افغانستان، ۱۴۰۰ را سال ثبات و تحرک نام گذاری کرده و 

مدیریت و تنظیم منابع آبی از مهم ترین برنامه ها در این سال است.



پاسخ شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر به جوابیه وزارت محترم احیا و انکشاف دهات

مسووالن محترم در وزارت احیا 
و انکشاف دهات در بخشی 
از جوابیه به شبکه جامعه 

مدنی و حقوق بشر در رابطه با یافته های 
شبکه مبنی بر توزیع کمک ها برای 

نزدیکان رییس یکی از شوراها در بامیان 
نوشته اند : »گزارشی که وزارت احیا و 
انکشاف دهات از ریاست ساحوی این 
وزارت در بامیان به دست آورده است، 

نشان می دهد که هماهنگ کننده برنامه 
شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر با 

رییس شورا مشکل شخصی دارد که این 
مسایل را مطرح می کند.« با توجه به 

این ادعا، از مسووالن محترم وزارت احیا و 
انکشاف دهات خواهشمندیم که جزئیات 

»گزارش« این وزارت در رابطه با موضوع 
مذکور را برای رسیده گی با شبکه نیز در 

میان بگذارند.

ما متهم نمی کنیم، برای اصالح می کوشیم
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ناتو خارج می شود اما پرسش های زیادی بی پاسخ می ماند

وزارت احیا و انکشاف دهات روز دوشنبه، ۳۰ حمل، در 
شماره ۳5۸۴ روزنامه ۸صبح، جوابیه ای را در واکنش به 
گزارش شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر به نشر رساند. 
موضوع این گزارش که در ادامه گزارش های دوهفته ای 
شبکه در روزنامه ۸صبح به نشر رسید، مشکالت موجود 
برنامه دسترخوان ملی در والیات مختلف  در تطبیق 
به عنوان یک  بشر  بود. شبکه جامعه مدنی و حقوق 
نهاد ملی مدنی، بر مبنای قانون - که رییس جمهور و 
معاونت اول نیز در آغاز برنامه دسترخوان ملی بر آن 
تاکید کردند - صالحیت نظارت از این برنامه را دارد و 
بر همین اساس، در این گزارش به برخی از موارد عدم 
شفافیت در جریان توزیع کمک های مربوط به برنامه 

دسترخوان ملی پرداخته است.
آن چه بیش تر و پیش تر از هر موضوعی باید به آن اشاره 
شود، این است که نهادهای جامعه مدنی تحقیقات شان 
را با هدف بازرسی و یافتن خاطی پیش نمی برند، بلکه 
در دایره صالحیت های خویش به عنوان پل ارتباطی 
اساس  همین  بر  می کنند؛  عمل  دولت  و  مردم  میان 
بشر  حقوق  و  مدنی  جامعه  شبکه  گزارش  در  آن چه 
آمده، تنها بازتابی از شکایات مردم و هدف از نشر آن 
در میان گذاشتن این مشکالت با مسووالن است تا به 
آن رسیده گی شود. بنابراین شبکه با روی دست گرفتن 
این اقدام اصالحی، مانند نهادهای دخیل در این برنامه 

افغانستان امید به دموکراسی،  از  ناتو  خروج نیروهای 
آموزش و پرورش و آزادی در این سرزمین را از بین 
کنونی  شرایط  در  رفتن  و  روی گرداندن  است.  برده  
روزمره   زنده گی  امنیت  است.  کوتاه بینانه  و  اشتباه 
ناظران  قاضی،  روزنامه نگار،  ده ها  نیست.  تامین  مردم 
انتخابات و فعاالن مدنی و دموکراتیک در ماه های اخیر 
یکی  رییس  محمد،  شدند.  هدفمند  ترورهای  طعمه  
بدون  من  »وقتی  می گوید:  غیردولتی  سازمان های  از 
خداحافظی با همسرم از خانه خارج می شوم، مطمئن 
دوباره  را  او  و  برگردم  خانه  به  بتوانم شام  که  نیستم 
ناتو جویا  نیروهای  مورد خروج  در  را  او  نظر  ببینم«. 
شدم، گفت: »احساس می کنم به ما خیانت شده است. 
همکاران ما چگونه می توانند به همین ساده گی خارج 
شوند؟ من مضطرب  هستم و در عین حال متردد. ما 
می فهمیدیم که باالخره نیروهای بین  المللی می روند؛ 
اما گمان نمی کردیم که این رفتن بدون تامین صلح با 

تضمین بین المللی اتفاق بیفتد«.
بسیاری از مردم در افغانستان از این می ترسند که با 
این کشور، سازمان های  از  ناتو  نیروهای  وجود خروج 
مخفی و اطالعاتی منطقه هم چنان فعال باقی خواهند 
ماند. خیلی ها به تجربه  عراق اشاره می کنند. چنان که 
می بینیم، آن جا نیز صلح و آرامشی به  چشم نمی خورد.
به  امریکا  رهبری  به  غرب  از حمله   پس  بیست  سال 
از جغرافیای  بر نیمی  امروز طالبان تقریباً  افغانستان، 
این کشور حاکم اند. ایاالت متحده که از جنگ خسته 
شده بود، سال گذشته توافق نامه ای به اصطالح صلح 
را با طالبان امضا کرد. مذاکره کننده های امریکایی اما 
دولت افغانستان را که همکار ایاالت متحده و یکی از 
طرف های اصلی جنگ و منازعه بود، در این گفت وگوها 
به حاشیه راند. حاال که تاریخ خروج نیروهای امریکایی 

مربوطه همکاری بیش تری داشته باشیم.
انکشاف دهات در  احیا و  مسووالن محترم در وزارت 
بخشی از جوابیه به شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر 

در  پی استراتژی  سهم آشکاری در این شکست دارد، 
ایجاد  برای  سال  حال ۲۰   عین  در  اما  نمی پردازیم؛ 
نهادهای دموکراتیک و پایدار در کشوری که از سطح 

پایین توسعه آغاز کرده است، زمان طوالنی نیست.
و  استراتژیک  اشتباه  یک  تکرار  از  جلوگیری  برای 
سیاسی دیگر در آینده، آلمان باید یک ارزیابی جامع 
و جدی انجام دهد. به یک بیان بدبینانه هرچند آلمان 
ناتو( در  امریکا و  با  بنیادی اش )هم بسته گی  به هدف 
افغانستان دست یافته است و از طرفی هم  ماموریت 
مشارکت و تجربه  آلمان در افغانستان به ما کمک کرد 
که در سال ۲۰۰۳ در جنگ عراق شرکت نکنیم؛ زیرا 
و  بودیم  نظامی غرب طرف  اتحاد  با  کابل  در  حداقل 
عراق بیش تر مسأله  شخصی امریکا بود. در سال ۲۰1۶ 
ماموریتش  ناروی   )Godal Report( گزارش  در  و 
این  به  و  کرد  ارزیابی  را  )افغانستان(  هندوکش  در 
نتیجه رسید که: »با توجه به میزان رضایت از کارکرد 
ناروی در افغانستان، این کشور از جمله  همکاران قابل 
اعتمادتر برای واشنگتن و بروکسل به   شمار می رود« و 
بین المللی،  نیروهای  مأموریت  اهداف  فکر می شد که 
بررسی  یک  اما  است؛  شده  برآورده  ناروی  به  ویژه 
ناروی  مأموریت  که  داد  نشان  دیگر  و جدی تر  جامع 
نه در حوزه  نظامی و نه ملکی و نهادی چندان تغییر 
ملحوظ،  این  روی  است.  نداشته  دیگران  با  تفاوتی  و 
ضرورت یک ارزیابی جدی تر و جامع تر در برنامه های 
آلمان محسوس است. در یک نگاه واقع بینانه، آلمان نیز 
به هدف ماموریتش )تعهده و هم بسته گی با همکاران( 
رسیده؛ اما اعتبارش در افغانستان را از دست داده است.

کنفرانس های بزرگ برای افغانستان )بن ۲۰۰1، توکیو 
۲۰۰۲، برلین ۲۰۰۴( را به یاد می آوریم که به مردم 
و  بشر  قانون، حقوق  افغانستان دموکراسی، حاکمیت 
با وجود عدم تحقق این  اما  ارایه کردیم؛  حقوق زنان 
نویدها، اکنون از شرکا و همکاران نظامی و غیرنظامی 
و  موفقیت ها  گردانده ایم.  روی  کشور  این  در  خود 
و  آموزش  چون  توجه  قابل  اما  گذرا  دست آوردهای 
چه  رسانه ها  آزادی  و  بهداشتی  مراقبت های  پرورش، 

خواستار شفافیت در اجرای آن است و هدف شبکه به 
هیچ وجه وارد کردن اتهام به نهادهای مسوول یا تقابل 

با برنامه های دولتی نیست.
شبکه  شد،  اشاره  آن  به  نیز  پیش تر  چنان که  اگرچه 
با  را  خود  نظارتی  برنامه  بشر  حقوق  و  مدنی  جامعه 
هدف اصالح و همکاری پیش می برد، با این حال اسناد 
ذیل برای اثبات چند مورد تخطی در والیت بامیان با 
وزارت محترم احیا و انکشاف دهات به اشتراک گذاشته 
می شود تا به این شکل، در تقویت شفافیت با نهادهای 

که  است  همین  نیز  اصلی  مشکل  شده،  اعالم  ناتو  و 
گفت وگوها و توافق میان امریکا و طالبان صورت گرفته 
گفت وگوها  این  در  نیز  ناتو  و هم چنان شرکای  است 
در  امریکا  شرایط  از  یکی  شده اند.  گرفته  نادیده 
گفت وگوها و توافق صلح با طالبان، تضمین این گروه 
پایگاه  عنوان  به  افغانستان  خاک  از  استفاده  عدم  بر 
نیروهای تروریستی و تهدید علیه امنیت و منافغ ایاالت 
متحده امریکا بود؛ در افغانستان اما حرفی از این مهم 
نیست و بیش تر توجه و امیدواری این است که به یک 

آتش بس دست یابند.
وارد  سال ۲۰۰1  در  ناتو  )چرا  که  پرسش  این  پاسخ 
حمله   از  پس  زیرا  است؛  روشن  شد؟(  افغانستان 
اعالم  متحده  ایاالت   ،۲۰۰1 سپتامبر   11 تروریستی 
کرد که طبق ماده  پنج پیمان اتالنتیک شمالی )پیمان 
ناتو 19۴9( باید ناتو وارد عمل شود. در این ماده آمده 
است: »هرگاه یکی یا تعدادی از کشورهای عضو این 
قرار  حمله  مورد  شمالی  امریکای  یا  اروپا  در  پیمان 
گیرد، به عنوان حمله به تمامی کشورهای عضو تلقی 
بپردازند«.  مقابله  به  دیگر  کشورهای  باید  و  می شود 
سپرد  تعهد  آلمان  سابق  صدراعظم  شرودر،  گرهارد 
که با هم بسته گی و همکاری نامحدود در کنار ایاالت 
متحده امریکا خواهد بود. هدف مشترک نیز روشن بود: 
بنابراین،  باشد.  تروریسم  بستر  دیگر  نباید  افغانستان 
حاکمان وقت بر این شدند که طالبان )میزبان القاعده 
و مجرمان 11 سپتامبر( را اخراج/مجازات کنند. خلع 

قدرت، یا شاید هم منقرض کنند.
فقدان وضاحت در هدف ماموریت نیروهای بین المللی 
در افغانستان از همین جا آغاز می شود. ایاالت متحده 
و ناتو برای ریشه کن کردن طالبان به افغانستان حمله 
کردند یا خلع  قدرت  آنان یا تنها مجازات شان؟ بیست 
سال مأموریت، زمان طوالنی است؛ اما دولت افغانستان 
هنوز در شرایط نامطلوبی قرار دارد. فساد بیداد می کند 
که  زمانی  تا  دولت  و  طالبان  میان  نظامی  بن بست  و 
نیروهای امنیتی افغانستان مورد حمایت  ناتو هستند، 
ادامه خواهد داشت. به این مسأله که غرب با تغییر پی  

توزیع کمک ها  بر  یافته های شبکه مبنی  با  رابطه  در 
برای نزدیکان رییس یکی از شوراها در بامیان نوشته اند : 
از ریاست  انکشاف دهات  »گزارشی که وزارت احیا و 
است،  آورده  دست  به  بامیان  در  وزارت  این  ساحوی 
نشان می دهد که هماهنگ کننده برنامه شبکه جامعه 
شخصی  مشکل  شورا  رییس  با  بشر  حقوق  و  مدنی 
دارد که این مسایل را مطرح می کند.« با توجه به این 
ادعا، از مسووالن محترم وزارت احیا و انکشاف دهات 
در  وزارت  این  »گزارش«  جزئیات  که  خواهشمندیم 
رابطه با موضوع مذکور را برای رسیده گی با شبکه نیز 

در میان بگذارند.
در بخش دیگری از این جوابیه آمده است : »باید گفت 
که بررسی های ما نشان می دهد که اکثریت معترضان 
به دست  شرایط  واجد  که  کسانی اند  نشست،  این  به 
آوردن کمک های دسترخوان ملی نیستند. با این حال، 
از سهم  نیز  با غوغا و سروصدا می خواهند برای خود 
پاسخ  از جوابیه در  این بخش  بردارند.«  فقیر  و  یتیم 
به گزارش شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در مورد 
کمکی  مواد  ناعادالنه  توزیع  از  مردم  برخی  شکایت 
است. باید گفت، آن چه در این گزارش آمده، بر اساس 
والیات  در  شبکه  این  هماهنگ کننده گان  یافته های 
است، اما در صورتی که وزارت محترم احیا و انکشاف 
دهات اسنادی مبنی بر نادرست بودن این یافته ها در 
دست دارد، خواهشمندیم با به اشتراک گذاشتن این 
اسناد، در پیش گیری از گزارش های نادرست در رابطه 
با چگونه گی اجرای برنامه های کمکی دولت با شبکه 
زمان  عین  در  شبکه  این صورت،  در  کنند.  همکاری 
می تواند چگونه گی فعالیت همکاران والیتی اش را نیز 

ارزیابی کند.
انکشاف  و  احیا  محترم  وزارت  از  سپاس  ابراز  ضمن 
دهات به خاطر نشر جوابیه، یک بار دیگر باید یادآور 
شد که شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر برای تحقق 
همکار  دولتی  نهادهای  با  همیشه  عدالت  و  شفافیت 
خواهد بود و پس از این نیز، قضایایی چون آن چه در 
گزارش قبلی آمده بود، از سوی این نهاد با مسووالن 
در میان گذاشته خواهد شد تا بتوانیم چنان که رسالت 

شبکه ایجاب می کند، پلی میان ملت و دولت باشیم.

به  می توانیم  چگونه  امنیت  فقدان  در  شد؟  خواهد 
وزیر  دهیم؟  ادامه  خویش  مدنی  و  سیاسی  تعامالت 
تاریخ  در  افغانستان  از  ناتو  خروج  که  می گوید  دفاع 
نمادین بیستمین سالگرد 11 سپتامبر، امتیاز سیاسی 
به طالبان نیست؛ بلکه »با هم رفته بودیم، با هم بیرون 
توانایی   بدون  اروپایی ها  که  است  واضح  می شویم«. 
نمی توانند در هندوکش  امریکا  ایاالت متحده  نظامی 
)افغانستان( بمانند، با این حال، مشخص نیست که در 
ما غربی ها در جغرافیای  امنیتی  منافع سیاست  واقع 
بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی، یعنی در مجاورت 
چین، ایران و روسیه چیست؟ نمی خواهیم دیگر در این 
منطقه حضور داشته باشیم و یا این که تنها نمی خواهیم 
حضور نظامی داشته باشیم؟ یا واقعاً هیچ منفعتی در 
جغرافیایی که از قرن ها به این سو مورد مناقشه است، 
نداریم؟ به  هر حال این خروج و بی میلی به جنوب آسیا 

و آسیای مرکزی، خیلی کوتاه بینانه به  نظر می رسد.
کنفرانس صلح در مورد افغانستان که قرار بود در ماه 
شد.  نخواهد  برگزار  شود،  برگزار  استانبول  در  اپریل 
پیش  به  حلزونی  سرعت  با  نیز  دوحه  در  مذاکرات 
مذاکرات  پیش برد  برای  دلیلی  دیگر  طالبان  می رود. 
دولت  با  زمانی  تنها  می گویند  آن ها  زیرا  نمی بینند؛ 
آخرین  که  شد  خواهند  گفت وگو  وارد  افغانستان 
این  و  باشد،  کرده  ترک  را  افغانستان  نیز  ناتو  سرباز 
شرط همیشه گی در مذاکرات صلح بوده است. هراس 
اصلی این است که پس از خروج کامل نیروهای ناتو و 
امریکایی ها از افغانستان، گفت وگوهای صلح نیز متوقف 
شود، دود جنگ های داخلی به چشم همه نفوذ کند، 
یا طالبان از راه نظامی قدرت را به دست بگیرند. در 
آغاز ماموریت ناتو نیز احتمال آغاز جنگ های داخلی 
و هرج ومرج مطرح بود و عقب نشینی و خروج سی سال 
قبل نیروهای اتحاد جماهیر شوروی هم منجر به همین 
فاجعه شده یود. اکنون در بحبوحه  خروج نیروهای ناتو 
تکرار  احتمال  و  ملتهب  افغانستان  فضای  هم چنان 
برای  بدی  نتیجه   که  است  متصور  گذشته  فاجعه  

همکاران افغانستانی و متحدان غربی ما خواهد بود.

منبع: روزنامه  اشپیگل

نویسنده: الموت ویلند کریمی

مترجم: باسط آریانفر



اهمیت حل دموکراتیک مسأله ملی طبعًا از اولویت های دولت فدرال است. به 
موازات آن گذار به ساحت حقوق شهروندی ابعاد وسیع تری به امر دموکراتیزه 
شدن حیات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور می دهد. ما دنبال 
ایجاد توسع هرچه بیش تر ظرفیت های دموکراتیک فدرال هستیم. هنوز نبرد میان 
خردگرایان و نسبی گرایان به ارتفاع نرسیده است، حق قانون گذاری در ایاالت فدرال 

این امکان را فراهم می کند که اندیشه های گوناگون سیاسی، اعم از راست و چپ، 
میانه و لیبرال و غیره، از طریق نماینده گان منتخب شان با هم رقابت کنند.

یادداشت: نشست استانبول که قرار بود در بیست وهفتم حمل برگزار شود، تا بعد از ماه رمضان به تعویق افتاده است. 
مدیریت این نشست را نیز سازمان ملل متحد، امریکا، قطر و ترکیه برعهده دارند. قرار است در نشست استانبول در مورد 

طرح پیشنهادی امریکا که در آن سناریوهای ایجاد دولت انتقالی صلح پیش بینی شده است، بحث شود. یکی از محورهای اصلی 
طرح امریکا، بحث نظام آینده است. در حوزه جمهوریت، دیدگاه ها در مورد نظام آینده به گونه پراکنده مطرح می شود. حبیب 

حمیدزاده، تحلیل گر روزنامه 8صبح در گفت وگو با عبداللطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی، امکان فدرالی شدن افغانستان را 
بررسی کرده است.

گفت وگوکننده: حبیب حمیدزاده

شنبه
شماره 3591

11 ثور 1400
1 می 2021

قیمت: 20 افغانی

سال چهاردهم

8

در گفت وگو با عبداللطیف پدرام

حمیدزاده: جناب پدرام صاحب سپاس گزارم که 
فرصت تان را در اختیار ما قرار دادید. شما در ۱۹ 
سال پسین تنها کسی بودید که حضور امریکا 
را در کشور اشغال می دانستید. حاال نیروهایی 
تان  نظر  به  می کنند.  ترک  را  کشور  امریکایی 
افغانستان گرفتار جنگ داخلی  آنان  در غیاب 

نمی شود؟
پدرام: حضور امریکا و »ناتو« اشغال گرانه بود؛ چیزی 
در حد همان تعریفی که درباره کاپیتوالسیون داریم. 
دالیل  واشنگتن«   - کابل  راهبردی  »پیمان  نقد  در 
نقض حاکمیت  اساس چگونه گی  همان  بر  و  اشغال 
ملی افغانستان را بر شمرده ایم. در عین حال، تبیین 
کردیم که این اشغال، این کاپیتوالسیون با ارزش های 
دینی ما هم در باب معامالت اگر توسعه داده شود، 

منافات دارد.
دلیل  به  اجتماعی   - سیاسی  پدیده های  داوری 
به  را  قطعیت ها  چشم گیر،  متغیرهای  موجودیت 
خطر مواجه می سازد، و آنگهی و ناچار به کانون ها و 
کالسیک ها مراجعه می کنیم؛ مراد من گفت وگوی ژاک 
دریدا با هابرماس درباره یازده سپتامبر، پیامدهای آن 
و اشغال افغانستان است. مبانی تیوریک این اشغال، نه 
یک بار که به تکرار از سوی نوام چامسکی، فیلسوف 
و زبان شناس معروف امریکایی و نیز در همین سال 
هزار و چهارصد خورشیدی به وسیله دیگر متفکران، 
روزنامه نگاران و دولت مردان برجسته امریکایی مدلل 
گردیده است؛ چنان که حاال به ضرس قاطع می توانیم 

بگوییم که شبهه مصداقی وجود ندارد.
که  خوش  خبر  این  از  نمی توانیم  ارزشی  لحاظ  به 
ترک  را  ما  سرزمین  امریکا  راس  در  و  اشغال گرها 
می کنند، حتا اگر به معنای صوری هم باشد، شادمان 
اصل  با  خبر  این  انطباق  از  شادمانی  این  نباشیم. 
اما درباره جنگ  بر می خیزد.  آزادی و میهن دوستی 
گفت  باید  سام«  »عمو  غیاب  از  بعد  جنگ  خطر  و 
که با آن حضور هم جنگ ادامه پیدا کرد و افزون بر 
مصایب جنگ، فروپاشی ارزش ها بود و کاالیی شدن 
به  امید  و  ترس  میان  زیستن  پول،  ازای  در  آدمیت 
افزایش شکاف های طبقاتی، فساد  بیان )تیبورمنده( 
را  واژه گان«  »مصیبت  این  می توانیم  که  گسترده 
طوالنی تر کنیم و بر سر در »جهنم دانته« بنویسیم: 
ای آینده گان که از این جا می گذرید، امیدهای خود را 

به دور افگنید!
آزادی، آزاد زیستن ارزش هایی  است که باید در صورت 
لزوم بهای آن را بپردازیم؛ حتا اگر بهای آن افتادن در 
آبگیر - مرداب های تیره و تاریک و بوی ناک یک جنگ 
داخلی باشد. آخر سر باید یاد بگیریم، روی مفصل های 
خود بلند شویم و راه به سوی رهایی را عالمت گذاری 
کنیم. آزادی همیشه وجود دارد، اگر بتوانیم از خود 
شایسته گی نشان بدهیم و در مسیر آن قرار بگیریم. 
نگرانی شما را می دانم، به سخن دوست عزیزم داکتر 

براهنی: »فصل سنگین خطرناکی ست!«

و  استانبول  نشست  که  صورتی  در  حمیدزاده: 
با طالبان به بن بست بینجامد و  در کل مذاکره 
گزینه طالبان غلبه و سلطه از راه نظامی باشد، 
آیا حکومت کابل توانایی دفاع از تمامیت ارضی 

کشور را دارد؟
پدرام: استانبول میدانچه نبرد یوز و کبوتر است، اگر 
چیزی از نام حقیقت و امر واقع رهایی غایب باشد، 
درست محلش همان جا است. آن جا کسی به گمانم 
از آزادی و عدالت نماینده گی نمی کند، حتا اگر اندک 
فرصتی فراهم باشد، وجدان یا وجدان هایی نیاز است 
باشند؛  »واقع«  یا  غیب  از  تلنگری  زدن  مستعد  که 
مواجه  متعهد  و  آگاه  وجدان های  فقدان  با  دریغ  با 
هستیم، مگر آن که به سخن »واگنر« شمشیری که 

زخم زده است، درمان هم او باشد.
می بینید که چراغ سبز همان اشغال گران در ارتعاش 
صوتی: آن جا در افغانستان ملت و دولت - ملت وجود 
متحد  هیچگاه  مردم  آن  شود،  فدرالی  باید  ندارد، 
در  باشد،  واقعیت  آن  پاسخگوی  باید  نظام  نبوده اند، 
میان »جن زده گان« بازمانده از جبهه ای به اصطالح 

مدیریت پاسخگو، توزیع عادالنه قدرت و ثروت، امکان 
تصمیم گیری منصفانه و دسته جمعی، حضور هم زمان 
و  چندصدایی  جامعه  کار،  میز  یک  روی  بر  عقل ها 
عقالنیتی  چنین  کابل  ریاستی  متمرکز  رژیم  غیره. 
را برنمی تابد. در تضاد با آن قرار دارد. ثانیاً، بن بست 
موجود با فدرالیسم درهم می شکند. ثالثاً، اجماع در 
میان کارشناسان به وجود آمده است؛ از جو بایدن تا 
برخی از مخالفان فدرالیسم در داخل حاال به فدرالیسم 
ارجاع می دهند، هرچند با نام های محافظه کارانه. دیگر 
روشن است که راست کیش ترین های شان هم تصدیق 
بالقلب کرده اند، یقیناً در فرصت مناسب اقرار با لسان 
اجرایی  بر  نظریه مقدم  قبول یک  هم خواهند کرد. 
اگر  است،  شده  برداشته  اول  گام  است،  آن  شدن 
بتوانیم از گزاره »حدوث شی اثبات شی« است، توسعاً 

در این مورد استفاده کنیم.

حمیدزاده: به طور کلی افغانستان فدرالی چگونه 
مدیریت و اداره می شود؟

پدرام: فدرالیسم نسخه تغییرناپذیر ندارد، یک شکل 
خاصی هم نداریم که طابق النعل بالنعل تطبیق کنیم. 
ما جمهوری دموکراتیک افغانستان/خراسان را دولت 
عمودی  به صورت  که  می دانیم  مردمی  دموکراتیک 
ایاالت  و افقی قدرت و ثروت را بین دولت فدرال و 
زیرمجموعه خود عادالنه و به صورت دموکراتیک، با 
این  تقسیم می کند.  رعایت حقوق مسلم شهروندی 
جمهوری فدرالی به وسیله نماینده گان منتخب مردم 
و رییس جمهوری منتخب مردم )جمهوری ریاستی 
نهادهای  پارلمان فدرال( و سایر  یا جمهوری  فدرال 
و  فدرالیست  ما  می شود.  رهبری  و  اداره  منتخب 
جمهوری خواه هستم. اصل دموکراتیک بودن آن را، 
قدرت،  و  ثروت  عادالنه  توزیع  و  بودن  انتخابی  اصل 
می کند  تعریف  تصمیم گیری  قدرت  کردن  متعادل 
امریکا بگیر تا سویس، آلمان،  از  و اجرایی می سازد. 
هند و پاکستان؛ نمونه هایی از ساختارهای فدرال را 
در اختیار داریم. آموختن از تجارب و دانش حرفه ای 
و  رهبری  قانون گذاری،  مدیریت،  امر  فدرال ها  این 

سازمان دهی جامعه و دولت فدرال را آسان می سازد.

که  خاطر  این  به  تنها  را  فدرالیسم  حمیدزاده: 
افغانستان کشور ملیت های مختلف است مطرح 

می کنید، یا مسأله عمیق تر از این است؟
آزادی  تحقق  فدرالی  نظام  می خواهیم  ما  پدرام: 
امر  چونان  کشوری  و  کلی  مقیاس  در  را  عدالت  و 
گردیدن«  و »محقق  از »شدن«  متنی  در  »ضرور«، 
قرار بدهد. براساس نتایج ناشی از تحقیقات میدانی 
که حدود سه چهار ماه قبل منتشر شد، هشتاد درصد 
و  قومی  درگیری های  از  ناشی  افغانستان  مشکالت 
این  است.  دیگر  اقوام  بر  قوم  یک  یک جانبه  سلطه 
مشکل در فدرالیسم دموکراتیک حل می شود. حقوق 
انکار  و  غیرمسامحه  و  مهم  موضوعات  از  شهروندی 
البته مفهوم »حقوق  بپردازیم.  باید  نیز  به آن  است، 
شهروندی« از حیث نظری قابل بحث است؛ نه این که 
حقوق شهروندی رعایت نشود، به این معنا که چه نوع 
حقوق شهروندی، حدود آن کجا است، حد یقیف دارد 
یا ندارد، حقوق شهروندی در کدام یکی از کانسپت 
ها؟ دینی، بورژوازی، مارکسیستی، لیبرالی؟ ما طرفدار 
حقوق شهروندی به صورت کامل آن هستیم، با لحاظ 
جامعه شناسی،  فلسفی،  دست آوردهای  همه  کردن 
حقوقی و سیاسی معاصر؛ یعنی تا آن جا که شانیت 
عدالت  و  برابری  بربتابد.  را  وجدانی  و  فردی  آزادی 
میان اقوام و ملیت ها و تحقق حقوق شهروندی مکمل 

یک دیگر است.
از  طبعاً  ملی  مسأله  دموکراتیک  حل  اهمیت 
گذار  آن  موازات  به  است.  فدرال  دولت  اولویت های 
امر  به  وسیع تری  ابعاد  شهروندی  حقوق  ساحت  به 
دموکراتیزه شدن حیات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و 
اقتصادی کشور می دهد. ما دنبال ایجاد توسع هرچه 
بیش تر ظرفیت های دموکراتیک فدرال هستیم. هنوز 
نبرد میان خردگرایان و نسبی گرایان به ارتفاع نرسیده 
امکان  این  فدرال  ایاالت  در  قانون گذاری  است، حق 
سیاسی،  گوناگون  اندیشه های  که  می کند  فراهم  را 
اعم از راست و چپ، میانه و لیبرال و غیره، از طریق 
نماینده گان منتخب شان با هم رقابت کنند. یک جایی 
و  اجتماعی، سیاسی  اقتصادی،  ممکن است ساختار 
فرهنگی ایاالت فدرال سوسیال دموکراتیک باشد و یا 

جای دیگر نیولیبرالی و یا طالبانی و...
و  دموکراتیک  ظرفیت های  و  فرصت ها  از  ما  منظور 
رسیدن به چیزی در کنار حل دموکراتیک مسأله ملی 
همین است: »بگذار صد گل بشکفد، بگذار صد مکتب 
باهم رقابت کند«. می بینید که به جست وجوی چیزی 
دگردیسی  یک  از  بیش تر  چیزی  ساختن  محقق  و 

ساده و تک ساحتی می باشیم.
ادامه در صفحه ۹

هیچ رخداد عملی برنتابیده است، ادامه حضور نکبت بار 
این »شوونیست های کروی« را توجیه نمی کند، مدلل 
انتقال  دوره  استانبول  در  اگر  نمی سازد.  »ضرور«  و 
مشخص گردد، غنی کنار زده شود، یک گام نسبتاً 
خوب به پیش تقلی می شود. اگر این فروپاشی میمون 
دنبال  اگر  طالبان  افزون خواهی  برابر  در  شود  تلقی 
از سوی ما بدون  نهاد آن  برابر  باشند،  سلطه مطلق 
چون و چرا جمهوری دموکراتیک فدرال خواهد بود. 
این شکل دولت بعدی مطلوب برای ما است. ابزار آن 
برای ما منطق مکالمه است و اگر نه، مقاومت مدنی 
تا مقاومت مسلحانه برای تحقق همان هدف روشن، 

یعنی فدرالیسم.

بر  حمیدزاده: شما هم چنان در ۱۹ سال پسین 
کشور  سیاسی  ساختار  و  نظام  شدن  فدرالی 
تأکید کردید. در این زمینه مقاالت و کتاب هایی 
از آدرس حزب کنگره ملی منتشر شده است. 
میان  در  سیاسی  روایت  یک  فدرالیسم  اکنون 
روایت های سیاسی دیگر است. چرا فکر می کنید 

که فدرالیسم تنها راه حل افغانستان است؟
عنوان  به  افغانستان/خراسان،  شدن  فدرالی  پدرام: 
 - سیاسی  روش  بگویم  ساده تر  یا  سیاسی  نیاز  یک 
مدیریتی یا نظام، از دهه پنجاه خورشیدی به این سو 
در محافل سیاسی، احزاب و گروه های اجتماعی مطرح 
بوده است. کنگره ملی تحقق جمهوری دموکراتیک 
اولویت مبارزات عدالت طلبانه خود قرار  فدرال را در 
داد، برنامه انتخاباتی خود معرفی کرد، در دو جایگاه 
مهم استراتژی و تاکتیک قرار داد، آن را جدی گرفت و 
اصلی ترین برنامه کاری خود قرار داد. دیگر جریان های 
سیاسی با فدرالیسم و ضرورت فدرالی کردن افغانستان 
برخورد فصلی و ناپیگیر داشتند. گاهی برای سال های 
ملی  فراموشی سپردند؛ کنگره  باد  به  را  آن  طوالنی 
اما پرچم فدرال خواهی را برافراشت و برافراشته نگه 
داشت. شکی نیست که نقش و سهم درجه  اول در 
این پروسه و دادخواهی دارد، بدون وقفه و تا همین 
اکنون با چندین گام فاصله در خط مقدم مبارزه برای 
فدرالیسم قرار داشته است و قرار دارد؛ چنان که نام 
فدرالیسم با نام کنگره ملی گره خورده است، هم از 
این روی برای یک عده حسادت برانگیز هم شده است. 
ناپذیر  خسته گی  کوشش های  برکت  به  فدرالیسم 
سراسری  گفتمان  و  سیاسی  روایت  به  ملی  کنگره 
فهم  مقوله  از  مدرن  عقالنیت  است.  یافته  استحاله 
ابسترکت به تنهایی نیست، نهادهای عینی نیاز دارد؛ 
پارلمان، جامعه مدنی، پلورالیسم سیاسی و اندیشه گی، 

متحد قبلی، بازخورد و فیدبک ندارد؛ با وجودی که 
فدرالیسم به گفتمان انکارناپذیر میهنی تبدیل شده 
است، یا یکی از برتر گفتمان ها است، در همان دریافت 

فوکویی.
دشوار است جماعتی را که ترس از قبایل، خرچنگ وار 
در جان شان پنجه در افگنده است، ژنتیک شده است 
از  با پرواز بر مرداب های فرودست عادت کرده اند،  و 
سربلندی یک کوه در خیال عقاب و آفتاب نوید بدهید.

مردم  این  باز  و  منزجر،  و  سرافکنده  برگردند،  شاید 
باشند که بگویند: ای وای باز هم ضرر!

بی اجازه  که  پود«ی  چرکین  و  تار  چرکین  »گروه 
خود  بزند،  رقم  را  ما  سرنوشت  می خواهد  »ما« 
به  ناچار  که  است  »دور«  یک  نومیدکننده  مجالی 
باطل می انجامد؛ یعنی هیچ فعلی از مصدر عدالت و 
رهایی اشتقاق نخواهد شد. آن ها چونان مصیبتی نازل 
شده اند تا مردمی که شریک جرایم  اند کفاره گناهان 

خود را بپردازند.
شکست استانبول، اگر چنین شود، غلبه آن »غضب« 
خواهد بود. طبعاً حکومت کابل توانایی دفاع از خود و 
این سرزمین را ندارد. به لحاظ سیاسی سال ها است 
که این حکومت شکست خورده است. آن جا که دولت 
- ملت غایب است، البد ارتش ملی وجود ندارد. شبیه 
ساختارهای  اقدام جذب  نخستین  در  موجود  ارتش 
قومی خواهد شد و فرو خواهد پاشید. در موقعیت های 
مثل موقعیت ما، سخن از فروپاشی ناگهانی است، در 
نظامی  حمله  منهای  سهمناک  سقوط  یک  از  واقع 
مخالفان. رژیم غنی بدون حمایت دست های متجاوز 
دیگر فرو می پاشد. البته اکنون چنین ید بیضای هم 
وجود ندارد. اگر باب احتیاطی یک جایی »انکار امکان« 
کنم، همین جا است. کابل نمی تواند تاب بیاورد. کابل 

در این جمله البته که مجاز مرسل است.

فروپاشی  از  روزها  این  مردم  حمیدزاده: 
برنامه  باشد،  این مسأله محتمل  اگر  می گویند. 
چه  طالبان  مخالف  ملیت های  کل  در  و  شما 

خواهد بود؟
اتفاق  مورد  تقریباً  پروسه  کل  در  آنچه  پدرام: 
انتقالی یا حکومت صلح است.  است، همانا حکومت 
جمهوریت، حفظ نهادها، خیز زدن از این دروغ به آن 
دروغ، بند بازی، قانون قانون گفتن های عوام فریبانه در 
نظام سلطانی قدرت که پشت کلمه جمهوری  متن 
پنهان شده است، به اصطالح دست آوردهای زنان و 
آزادی بیان که هیچگاه پژواک واقعی نداشته است، به 
هیچ خواست دموکراتیکی پاسخ داده نشده است، در 

بررسی امکان فدرالی شدن افغانستان
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دشاروالیو معینیت
ملی پیوستون پروگرام

اعالن دعوت به داوطلبی
عنوان پروژه: پروژه خریداری جنراتور ها  برای برنامه ملی میثاق شهروندی

شماره دعوت به داوطلبی :-
برنامه ملی میثاق شهروندی ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها ازتمام داوطلبان 
واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی خریداری جنراتور ها   اشتراک نموده وکاپی 
شرطنامه مربوط را به طور سافت از برنامه مل میثاق شهروندی معینیت شاروالی ها و یا از طریق ایمیل 
آدرس ذیل و هم چنان از سایت تدارکات ملی و اکبر  به دست آورده، آفر های خویش را طور سر بسته 

از تاریخ نشر اعالن الی ساعت 1۰:۰۰ قبل از ظهر مورخ 11 جوزا 1۴۰۰ ارائه نماید. 
تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ ۳۰۰,۰۰۰  سه صد هزار افغانی و جلسه آفر گشایی به ساعت 
1۰:۰۰ قبل از ظهر 11 جوزا 1۴۰۰ در صالون کنفرانس برنامه ملی میثاق شهروندی/ و اشتغالزائی 

ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها تدویر میگردد.
نوت: )۱(: پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمیشود.

 a.wardak@ccnpp.org,  t.safi@ccnpp.org :ایمیل آدرس
 n.wahedi@ccnpp.org procurement.idlg@ccnpp.org
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نظام  غیرمتمرکزسازی  هدف  اگر  حمیدزاده: 
نیست.  مهم  خیلی  آن  شکل  و  نام  پس  است، 
و  والیت ها  به  ریاستی  نظام  همین  در  اگر 
نهادها  این  و  شهرستان ها صالحیت داده شود 

انتخابی شوند، چه اشکال دارد؟
پدرام: نام مهم است. یکی از جریان های مهم فلسفی 
نمی شوم،  فلسفی  بحث  وارد  بودند.  نومینالیست ها 
فقط خواستم اشاره ای به اهمیت نام داشته باشم. اگر 
نام مهم نیست و ارزش چندانی ندارد، چرا می خواهند 
از یک محتوای معلق بدون نام سخن بگویند؟ چرا از 
ثمر  به  برای  نام  این  پس  می ترسند؟  فدرالیسم  نام 
رساندن امر مبارزاتی ما و خواست معطوف به تغییر 
و عدالت کارساز است. انکار اسم فدرالیسم بخشی از 
بر آن،  تباه می کند. مضاف  را  عناصر مهم محتوایی 
آن هایی که طرح مصلحت می کنند تا ضرورت انکار 
اسم فدرالیسم را بر آن اساس بیارایند، آشکارا »نقض 
خیر« می کنند، به مردم و به ویژه به مبارزان جوان 

دروغ گفتن را آموزش می دهند.
نام های نظام های سیاسی اعم از شاهی مطلقه، شاهی 
مشروطه، خالفت، امارت، جمهوری ریاستی، جمهوری 
را  و...  پارلمانی  فدرالی  فدرالی، سیستم  دموکراتیک 
کنارهم بنویسید و به نظرخواهی عمومی بگذارید: تا 

چه قبول افتد و چه در نظر آید.
اصل را نباید به فریب دادن مردم استوار بسازیم. آن 
عده که مصر اند اسم فدرالیسم را نبریم، ننویسیم و یا 
نگوییم، یا بزدل  اند، یا فریب کار، یا بی سواد و در نهایت 
از  فدرالیسم  اگر  معامله گر.  و  فرصت طلب و سودجو 
نظر آن عده کارآمد نیست، پس محتوایش هم به درد 
نمی خورد، اسم و محتوا را یک سره انکار کنید! مخالف 

هستید یانیستید؟ همین!
این نکته را نیز روشن کنم که انتخابی بودن مقامات 
دولت، استاندارها، شهردارها و بخش دارها به تنهایی 
روند دموکراتیزه شدن را تکمیل نمی کند، انتخابات 
هم در چارچوب های دموکراتیک معنا پیدا می کند، 
دیده ایم.  انتخابات  که  ما  می ماند.  باقی  فرمال  ورنه 
دادن  دموکراتیک،  فدرالیسم  در  اساسی  مسأله 
صالحیت های قانون گذاری در ایاالت فدرال یا همان 
نهادهای دموکراتیک دولت فدرال است. در فدرالیسم 
واحدهای  بین  اساسی  قانون  مطابق  حاکمیت  حق 
تشکیل دهنده حکومت فدرال و قدرت مرکزی تقسیم 
بوده  متفاوت  فدرال  می شود. شکل گیری کشورهای 
است. یک جا جغرافیا بوده است و در جای دیگر قوم 
و زبان و مذهب و یا عناصر دیگر، یا که همه با هم 
بوده اند. به هر حال، فدرالیسم ما قومی نخواهد بود؛ اما 
عناصر قومی در آن لحاظ خواهند شد. باالبردن سطح 
فدرالی  نظام  تحقق  معنای  به  الزاماً  ایالت ها  حقوق 
نیست، ما به دنبال ایجاد آن ظرفیت های دموکراتیکی 

هستیم که در سطور گذشته به آن شاره کردم.

سبب  فدرالیسم  کنونی  شرایط  در  حمیدزاده: 
سرکش  قدرت  جزیره های  آمدن  وجود  به 

نمی شود؟
آمدن  وجود  به  باعث  فدرالیسم  هرگز!  پدرام: 

و  باشند  را داشته  زبان خود  و  پرچم، سرود  ایاالت، 
پاسداری کنند. ما در نهایت یک کشور دونامه خواهیم 
داشت. نام خراسان مجالی حضور تاریخی و فرهنگی 
تمدنی  حوزه  این  و  سرزمین  این  باشنده گان  همه 

خواهد بود.

گلبدین  کرزی،  حامد  غنی،  اشرف  حمیدزاده: 
متمرکز  دولت  از  طالبان  گروه  حتا  و  حکمتیار 
استانبول  نشست  در  و  می کنند  حمایت  قوی 
در  چرا؟  واقعاً  بود.  خواهد  همین  طرح شان 
سیستم غیرمتمرکز اینان چه چیزی را از دست 

می دهند؟
پدرام: بیش از دوصد و اندی سال است که ایشان 
و اسالف شان از حکومت مرکزی )حکومت یک قوم( 
دفاع می کنند. دولت به مثابه عالی ترین شکل رابط 
عمومی براساس قراردادها، تجربه های مشترک و به 
سازمان دهی  اجتماعی  قرارداد  همان  روسو  سخن 
به  شهروندان  و  مدنی  نهادهای  و  آدم ها  می شود. 
متکلم  صورت  به  می گذارند،  احترام  مکالمه  منطق 
وحده سخن نمی گویند، رعایت »دیگری« را می کنند، 
باهم رواداری دارند. اگر بعد از این و بعد از استانبول 
بر منطق استمرار استبداد و سلطه یک قوم پافشاری 
البد  و  پذیرفت  نخواهیم  را  دیکته ها  آن  ما  شود، 
قرارداد اجتماعی هم به هم می خورد. باری در سیستم 
سلطه طلبان  دموکراتیک(  )فدرالیسم  غیرمتمرکز 
دست  به  را  حق  می دهند،  دست  از  را  باطل  افغان 
می آورند، حق مسلم خود را. آنچه از دست می دهند 
روزگویی و حق غصب شده دیگران است. قرار گرفتن 
در مسیر عدالت و انصاف نشانه ای به رهایی و فضیلت 
است. ما می خواهیم برای قرار گرفتن در یک چنین 
این وظیفه  برسانیم؛  یاری  را  ایشان  مسیر درخشان 
انسانی  نیات  این  اگر  است.  ما  شهروندی  و  اخالقی 
عادالنه و مدرن ما را درک نکنند، در حق خود جفا 

آن  برعکس  نمی شود،  سرکش  قدرت  جزیره های 
ملوک الطوایفی  خیمه های  زیر  که  را  »سرکش ها« 
نیمه شبانی  هم زمان  و  اریستوکراتیک  جشن های 
میراثی  چنان  را  بی خردی  و  فساد  و  می کنند  برپا 
به اخالف خونی خود انتقال می دهند، سر جای شان 
می نشاند. فدرالیسم دموکراتیک همه آن ته مانده های 
ابتر قرون وسطایی را در هاضمه مدرن خود خاک و 
خمیر می کند. تیکه داران قومی همان قدر از فدرالیسم 
بیم  آن  از  شوونیست ها  که  می ترسند  دموکراتیک 
خوانده  را  هند  سرزمین  در  »فاگ«  خاطرات  دارند. 
باشید... آن »سرکش ها« فقط در جزایر فلک زده سنت 

به عروس های قربانی دسترسی دارند و الغیر.

که  می کنند  استدالل  بعضی ها  حمیدزاده: 
کدام  به  است،  کشور  تجزیه  آغاز  فدرالیسم 
نادرست  و  کننده  منحرف   استدالل  این  دلیل 

است؟
جمله  از  فدرالیسم  با  تجزیه طلبی  رابطه  پدرام: 
از  تجزیه  نیست،  الزامی  و  ضروری  رابطه های 
منطقی  ضروری  رابطه  اگر  می خیزد.  بر  بی عدالتی 
برای تجزیه طلبی به وجود بیاید، قطعاً از تبعیض طلبی 
و اضافه خواهی و اضافه ستانی قومی سیرآب می گردد، 
درست این جا رابطه از جمله الزامات منطقی می شود.

در کانادا فدرالیسم نوعاً سپری در مقابل جدایی طلبی 
است. رابطه مرکز با ایاالت با توجه به وضعیت هر کشور 
خاص بیالنس می شود. دولت ملی با قدرت محدود یا 
دولت ملی با قدرت قوی؛ البته باید متوجه افراط و 
تفریط باشیم. دولت های فدرالی داریم که مبنای آن 
از فدرال ها  تقسیم جغرافیایی است، در برخی دیگر 
مبنا زبان و قومیت است. برخی از فرقه های مسیحی از 
جهت سازمان دهی، اداره و مدیریت برتابنده فدرالیسم 
دینی می باشند. این نمونه فدرالیسم دینی - مسیحی 
عثمانی  ترکیه  تا  بغداد  از  اسالمی  خالفت  در  را 
می توان مشاهده کرد. ما باید فدرالیسم خود مان را 
بسازیم. مبنای آن چه باید باشد؟ بارها آن را توضیح 
داده ایم. در افغانستان فدرالیسم مقابله با تبعیض طلبی 
نخبه گان  اصطالح  به  انحصارطلبی  با  است،  قومی 
افغان )پشتون( است که میهن ما را با خطر تجزیه و 
باالتر از آن بالکانیزه شدن مواجه ساخته اند. مخالفان 
فدرالیسم خواهان استمرار سلطه یک قوم  اند و یا مثل 
تیکه داران می ترسند که قدرت خود را از دست بدهند.

حمیدزاده: در سیستم فدرال مورد نظر شما نام 
کشور، پرچم،  سرود ملی، پول و دیگر نمادهای 

ملی چگونه خواهند بود؟
پدرام: در سیستم فدرالی دموکراتیک مورد نظر ما 
میهنی  همه سمبول های  و  پرچم  پول،  ملی،  سرود 
معرف حضور عادالنه تمام اقوام، ملیت ها و شهروندان 
فدرال  دموکراتیک  نهادهای  و  سیاسی  ساختار  در 
خواهند بود. در این فدرالیسم، نگاه ذات باورانه نسبت 
و  ملیت ها  اقوام،  به  نسبت  است.  مذموم  اقوام  به 
شهروندان نگاه ذات باورانه وجود نخواهد داشت. ایاالت 
میهنی، سمبول های  کنار سمبول های  در  می توانند 

می کنند. عقب مانده گی و جهل و تعصب خطری برای 
همه ما است، برای میهن ما است. به سخن عیسی 
مسیح: حقیقت پیروز می شود. رمان »کوری« را که 

خوانده اید.

پارلمانی  نظام  می کنید  فکر  چرا  حمیدزاده: 
گزینه مناسب برای افغانستان نیست؟

خلط  گاهی  صدارتی  و  پارلمانی  نظام  میان  پدرام: 
بر  جمهوری  رییس  را  نخست وزیر  می شود.  مبحث 
صدراعظم  می کند.  معرفی  پارلمان  به  و  می گزیند 
وجود دارد، پارلمان ندارید. آقای کشتمند نخست وزیر 
بود. فرانسه یک نمونه است و بگیرید، هند و پاکستان 
پارلمانی  نظام  و  نخست وزیر  دیگری اند.  نمونه های 
والی ها و شهردارها و فرمانداران شهرستان ها  دارید، 
را انتخاب می کنید، مگر نه؟ والی و فرماندار انتخابی 
همان قوانین و لوایح و طرزالعمل هایی را البد تطبیق 
می کنند که از »مرکز متمرکز« یا »نامتمرکز اداری« 
را همین  اداره  نوع  این  نمونه های  است.  صادر شده  
اکنون می بینید. یک نخست وزیر کنار رییس جمهوری 
بنشانید که چه می شود؟  مگر در گذشته نبوده است، 
ندیده ایم؟ این اسمش تمرکززدایی صرفاً اداری است، 
هر  به  برنمی تابد.  را  دموکراتیک  ساحات  و  وجوه 
حال، آنچه برای ما اصل است و بر آن مصر هستیم، 
با  فدرالیسم  می تواند  است.  دموکراتیک  فدرالیسم 
سیستم ریاستی یا فدرالیسم با سیستم پارلمانی باشد. 
تازه  باشد.  فدرالیسم  باید  آن  نوعیه و جوهر  صورت 
بروکراتیک  ساختار  از  ریاستی  سیستم  با  فدرالیسم 
کم تری برخوردار است، پیچیده گی کم تری دارد؛ البته 
این را نیز لحاظ کنم که ساختار بروکراتیک فرصت 
بیش تری را برای تأمل و فکر کردن می دهد. سویس 
نمونه بسیار خوب توزیع قدرت، حقوق شهروندی و 
بهترین  به  اراده شهروندان  است.  تصمیم گیری  حق 

وجه در تصمیم گیری ها بازتاب پیدا می کند.

والی ها،  پارلمانی  نظام  در  اگر  حمیدزاده: 
انتخابی  شهرستان ها  فرمانداران  و  شهردارها 
شوند، نوعی فدرالیسم نیست و مشکالت حل 

نمی شود؟
از  ناقصی  نمونه  نیست.  فدرالیسم  نوعی  نه!  پدرام: 
پارلمان  شاهی  رژیم  در  است.  اداری  تمرکززدایی 
داشتیم، وکال انتخاب می شدند، حوزه هم شهرستان 
یا ولسوالی بود؛ اما نوعی جمهوری نبود، رژیم شاهی 

مشروطه بود.

بررسی امکان 
فدرالی شدن 

افغانستان ...

از صفحه ۸
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پارلمان اروپا قانون حذف سریع 
»محتوای آنالین تروریستی« را 

تصویب کرد
طبق قوانین سخت گیرانه ای که در پارلمان اروپا تصویب 
شد، محتواهای آنالین که ماهیت »تروریستی« دارند، باید 

در مدت یک ساعت از پلت فرم های آنالین حذف شوند.
با  که  می گویند  قانون  این  حامیان  یورونیوز،  گزارش  به 
و  برای حمله  برنامه ریزی  یا  تحریک  قانون  این  تصویب 
یا جذب عضو برای تروریست ها دشوارتر می شود، اما در 
مقابل گروه های حقوق بشری نسبت به تاثیر منفی این 

قانون در حوزه آزادی بیان هشدار می دهند.
یلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا، با ارایه 
این قانون گفت: »این آیین نامه سوءاستفاده تروریست ها 
از انترنت برای جذب نیرو، تحریک به حمله و تجلیل از 

جنایت های شان را دشوارتر می کند«.
آنالین،  راهنمای  کتابچه های  داشتن  »بدون  افزود:  وی 
تبلیغاتی  ویدیوهای  بدون  است.  دشوارتر  بمب  ساخت 

پر زرق و برق، مسمومیت ذهن جوانان دشوارتر است«.
این طرح را در سال ۲۰1۸  اروپا  اتحادیه  بازوی اجرایی 
عصر  اتحادیه  این  پارلمان  اعضای  و  بود  کرده  پیشنهاد 
چهارشنبه آن را بدون رای گیری تصویب کردند، چرا که 
پیش از این در دسامبر گذشته درباره این طرح به یک 
توافق اولیه رسیده بودند و به طرح نهایی ماده ای اضافه 

نشده بود.

این مقررات متن، تصاویر، صدا و ویدیوهای ضبط شده یا 
آنالین را هدف قرار می دهد.

یا محتوای آنالین،  ارایه دهنده خدمات  هنگامی که یک 
دستور حذف مطلبی را از »مرجع صالح« یک کشور عضو 
اتحادیه اروپا دریافت می کند، یک ساعت فرصت دارد تا 
مطلب را حذف یا مسدود کند و اگر از انجام چنین اقدامی 
سر باز بزند، با خطر جریمه تا چهار درصد از گردش مالی 

شرکت روبه رو خواهد شد.
از سوی دیگر این درخواست را می توان به پلت فرمی که 
در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا فعالیت می کند، 
ارایه داد که در این صورت کشور میزبان ۷۲ ساعت فرصت 

دارد تا ارزیابی کند که درخواست موجه است یا نه.
محتوای مورد استفاده برای اهداف آموزشی، روزنامه نگاری، 
هنری یا پژوهشی از این موضوع معاف هستند و »محتوای 

تروریستی محسوب نمی شوند«.
گروه های مدافع حقوق بشر این نگرانی را مطرح کرده اند 
را محدود می کند. حدود ۶۰  بیان  آزادی  قانون  این  که 
گروه حقوق بشر، انجمن های روزنامه نگاری و سازمان های 
بین الملل و گزارشگران  از جمله عفو  مدافع حقوق بشر 
بدون مرز از اعضای پارلمان اروپا خواسته بودند که این 
قانون را تصویب نکنند. آن ها در نامه ای که قبل از جلسه 
روز چهارشنبه پارلمان اروپا ارسال شده بود، هشدار دادند 
به  برای حذف محتوای  زمانی یک ساعته  که محدودیت 
اصطالح تروریستی باعث می شود تا پلت فرم های آنالین 
از ابزارهای خودکار برای کنترل محتوا استفاده کنند. به 
اعتقاد این گروه ها، چنین ابزارهایی عدم شفافیت و دقت را 
افزایش می دهند. آن ها تاکید کردند که ابزارهای خودکار 
نمی توانند گفتار درباره تروریسم را از محتوای تروریستی 
متمایز کنند که این بدان معنا است که محتوای قانونی 

نیز حذف خواهد شد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید مقررات الزم را از ماه 
آینده در قوانین خود در این زمینه بگنجانند و این قانون 

یک سال دیگر کاماًل اجرایی می شود.

به  واکنش  در  روسیه  امور خارجه  وزارت  سخنگوی 
فایل صوتی مصاحبه محمدجواد ظریف، وزیر خارجه 
ایران، که به رسانه ها درز کرده است، گفت که مالک 

مسکو مواضع رسمی جمهوری اسالمی است.
به نقل از رادیو فردا، ماریا زاخارووا روز پنج شنبه در 
نشست مطبوعاتی خود اظهار داشت که تهران بارها 
به صورت رسمی از عملکرد روسیه در برنامه هسته ای 
با  همکاری ها  ادامه  خواهان  و  کرده  قدردانی  ایران 

مسکو شده است.
خانم زاخارووا گفت که تفسیر فایل صوتی درز کرده 
به رسانه ها در میانه مذاکرات هسته ای »تنها به کارها 

آسیب می زند«.
او هم چنان افزود که مسکو خوب می داند چه کسانی 
دوست دارند با توسل به فایل صوتی به منافع روسیه 

و روابط قدیمی این کشور با ایران صدمه بزنند.
زاخارووا تاکید کرد که روسیه منافع یا شرکای خود 

هند شمار مبتالیان جدید ویروس کرونا در جریان روز 
پنج شنبه را ۳۶۰ هزار تن اعالم کرد. آمار فوتی های 
کرونا در این کشور به سه هزار و ۳۰۰ مورد رسید. 
در مجموع بیش از ۲۰۰ هزار تن در هند جان خود را 

بر اثر ابتال به کرونا از دست دادند.
به نقل از دویچه وله فارسی، هند شمار مبتالیان جدید 
ویروس کرونا در جریان شبانه روز پنج شنبه را ۳۶۰ 

هزار تن اعالم کرده است.
در 1۰ روز گذشته شمار تازه مبتالیان به کووید -19 
در هند به شدت افزایش یافته است. روزانه بیش از 
۳۳۰ هزار مورد ابتالی جدید در هند به ثبت می رسد 
دیده  کرونایی  بیماران  شمار  کاهش  از  نشانی  و 

نمی شود.
دانشگاه جانز هاپکینز در تازه ترین گزارش خود موارد 
شبانه روز  ظرف  در  را  هند  در  کرونا  به  ابتال  جدید 

گذشته ۳۶۰ هزار و 9۶۰ مورد اعالم کرد.
طبق داده های دانشگاه جانز هاپکینز، در جریان روز 

قضاوت  آن ها  اعمال  بر اساس  و  نمی کند  معامله  را 
می کند، نه اظهارات »نسنجیده و غیرقابل قبول«.

در فایل صوتی مصاحبه، ظریف انتقادات بی سابقه ای 
را از تسلط نظامیان بر سیاست خارجی ایران مطرح 
کرده و می گوید که برخی از این سیاست ها از جمله 
سیاست های مربوط به سوریه ناشی از »اراده روسیه« 

بوده است.
سلیمانی،  قاسم  هم چنان  ایران  خارجه  امور  وزیر 
در  که  کرد  متهم  را  قدس  سپاه  پیشین  فرمانده 
کردن«  »نابود  برای  روسیه  دولت  تالش های  مسیر 
با مسکو همراه  دست آوردهای برجام دولت روحانی 

بوده است.
گفتنی است که انتشار این فایل با موجی از واکنش ها 
در سطح ایران و جهان روبه رو شد و دستگاه قضایی 
را  ظریف  مصاحبه  با  مرتبط  عامل   15 کشور  آن 

ممنوع الخروج اعالم کرد.

پنج شنبه سه هزار و ۲9۳ مورد فوتی مرتبط با کرونا 
رقم  باالترین  کنون  تا  که  رسیده  ثبت  به  هند  در 

فوتی های کرونا در این کشور بوده است.
امدادی  کمک های  سازمان  رییس  پرویین،  داگمار 
از  که  اخباری  می گوید  انجیلی،  کلیسای  به  وابسته 
شفاخانه های هند می رسد، تکان دهنده است. پرویین 
به طور مشترک  باید  است که جامعه جهانی  گفته 
تمام توان خود را برای جلوگیری از مرگ ده ها هزار 

نفر در هند به کار گیرد.
میلیون ها نفر در هند در محله های فقیرنشین زنده گی 
ندارند.  بهداشتی  سیستم  به  دسترسی  و  می کنند 
سیستم درمانی هند از کار افتاده و آکسیجن، تخت و 

دارو نیز موجود نیست.
تولید کننده  بزرگ ترین  است که هند  در حالی  این 
واکسین در جهان است، اما این کشور تا کنون موفق 
به واکسیناسیون دو درصد از جمعیت یک میلیارد و 

۴۰۰ میلیونی خود نشده است.

واکنش روسیه به فایل صوتی ظریف:
اظهارات نسنجیده نه، بلکه موضوع رسمی مالک است

جوالن کرونا در هند؛ 
۱۸ میلیون مبتال و بیش از ۲۰۰ هزار فوتی

ده ها تن از شرکت کننده گان 
مراسم مذهبی در اسراییل 

زیر دست و پا کشته شدند
دست کم ۴۴ نفر پنج شنبه شب در بزرگ ترین 
همه گیری  آغاز  زمان  از  مذهبی  گردهمایی 
ازدحام  بر اثر  اسراییل،  در  کرونا  ویروس 

جمعیت کشته شدند.
به گزارش یورونیوز، آمارها از این حادثه که در 
کوه مرون )جبل الجرمق( در شمال اسراییل 
روی داد، به تدریج در طول شب از ۲۰ زخمی 
 ۴۴ دست کم  نهایت  در  و  کشته  ده ها  به 

جان باخته رسید. 
در  اسراییل،  نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین 
از  واکنش به این حادثه در صفحه توییترش 

»فاجعه ای بزرگ« سخن گفت.
او از مردم کشورش خواست تا برای نجات جان 
مجروحان »دعا« کنند. یائیر الپید، از رهبران 
با  که  کرد  اعالم  نیز  اسراییل،  دولت  مخالف 
»نگرانی« گزارش های دریافتی از کشته شدن 
یهودیان  مراسم مذهبی  در  شرکت کننده گان 

ارتدوکس در کوه مرون را دنبال می کند.
یهودیان  از  آن ها  اغلب  که  نفر  هزار  ده ها 
سراسر  از  پنج شنبه شب  بودند،  ارتدوکس 
به  ساالنه  مراسمی  در  شرکت  برای  اسراییل 

کوه مرون رفته بودند. 
شمال  که  باال  الجلیل  منطقه  در  مرون  کوه 
اسراییل و جنوب لبنان را در بر می گیرد، واقع 
شده است. مقبره شمعون بار یوحای، خاخام 
سرشناس قرن دوم میالدی، در این کوه است. 
هزاران نفر از پیروان یهودیت هر سال به زیارت 
مقبره او می روند. روشن کردن آتش، دعاخوانی 
و رقص، بخشی از آیین ساالنه عالقه مندان به 
شمعون بار یوحای در کوه مرون است. بسیاری 
زوهر،  کتاب  نگارش  ارتدوکس  یهودیان  از 
بار  شمعون  به  را  تورات  از  عرفانی  تفسیری 

یوحای نسبت می دهند.
را  پنج شنبه شب  ابتدا دلیل حادثه  امدادگران 
ریزش بخشی از زینه ای که شرکت کننده گان 
می رفتند،  باال  آن  از  مذهبی  مراسم  این  در 
از  بعد  ساعاتی  حال  این  با  کردند.  عنوان 
ازدحام شدید جمعیت به عنوان عامل حادثه 
گفت  رسانه ها  به  امدادگران  از  یکی  یاد شد. 
که شاهد زیر دست و پا گیر کردن تعدادی از 
شرکت کننده گان و سپس بی هوش شدن آن ها 

بوده است.
مقام های اسراییل اجازه شرکت 1۰ هزار نفر در 
مراسم ساالنه زیارت مقبره شمعون بار یوحای 

را داده بودند. 
این  برگزارکننده گان  گفته  به  حال  این  با 
سراسر  از  اتوبوس   ۶5۰ دست کم  مراسم، 
به  رقم  این  بود.  رفته  مرون  کوه  به  اسراییل 
این معنا است که شمار شرکت کننده گان در 
گردهمایی مذهبی پنج شنبه شب دست کم ۳۰ 

هزار نفر بوده است. 
این در حالی است که برخی رسانه های محلی 
 1۰۰ را  مراسم  این  شرکت کننده گان  تعداد 

هزار نفر اعالم کردند.


