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پیرامون در برابر مرکز
حکومت های متمرکزی که تاکنون در افغانستان گذشته، در همه دوره ها حق تدوین، تطبیق و تفتیش قوانین را برای خود 

محفوظ دانسته اند. در حال حاضر، در محالت )والیات، ولسوالی ها و شهرداری ها( فقط شعبات حکومت مرکزی وجود دارد، نه 
حکومت محلی انتخاب شده توسط مردم. نمونه واضح و تازه آن تعیین والی جدید برای والیت فاریاب از سوی مرکز است.

بسماهللمحمدیبهعنوانوزیرامورداخلهمعرفیمیشود
دولت  در  منبع  یک  کابل:  ۸صبح، 
افغانستان می گوید که قرار است بسم اهلل 
در  داخله  امور  وزیر  عنوان  به  محمدی 
معرفی  رسمی  صورت  به  آینده  روزهای 

شود.
اختیار  در  منبع  این  که  اطالعاتی  طبق 
بود  این  برنامه  داده،  قرار  روزنامه ۸صبح 
که بسم اهلل محمدی پیش از عید فطر به 
اما  شود،  معرفی  داخله  امور  وزیر  عنوان 
افتاده  تأخیر  به  این موضوع  بنابر دالیلی 

است.

از  و  پنجشیر  والیت  از  محمدی  بسم اهلل 
در  که  است  جهادی  برجسته   فرماندهان 
دفاع  و  داخله  امور  وزارت های  سمت های 
در دوران حکومت به رهبری حامد کرزی 

کار کرده است.
که  است  گفته  ۸صبح  روزنامه  به  منبع 
این سمت  به زودی در  بسم اهلل محمدی 

معرفی می شود.
در کنار بسم اهلل محمدی، عبدالقهار عابد 
که سابق رییس دفتر شورای عالی مصالحه 
ملی و نیز ریاست اجرایی بود، نیز یکی از 

داخله  امور  وزارت  رهبری  برای  گزینه ها 
بوده است.

طبق اطالعات منابع دولتی، مساله معرفی 
توافق نامه  براساس  که  داخله  امور  وزیر 
عبداهلل،  عبداهلل  سوی  از  باید  سیاسی 
رییس شورای عالی مصالحه ملی معرفی 
شود، سبب بروز جنجال در ارگ ریاست 

جمهوری شده است.
به ویژه گفته شده است که امراهلل صالح، 
مورد  در  جمهوری  ریاست  اول  معاون 
داشته  مالحظه  داخله  امور  وزیر  معرفی 

است و فرد خاصی را نیز برای این سمت 
معرفی کرده بود.

در حال حاضر، وزارت امور داخله از سوی 
حیات اهلل حیات، سرپرستی می شود. او به 
که  اندرابی  محمدمسعود  برکناری  دنبال 
از سوی عبداهلل عبداهلل معرفی شده بود، 
عهده دار این مسوولیت شد. اندرابی در ۲۹ 

حوت سال گذشته برکنار شد.
با تعیین  را  عبداهلل عبداهلل مخالفت خود 
حیات اهلل حیات به عنوان وزیر امور داخله 
و برکناری مسعود اندرابی اعالم کرده بود.

تالش حکومت برای اجماع ملی؛

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

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

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.
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معترضاندروازههایادارات
دولتیرابستند

سیاست خارجی میدان 
قهرمان سازی نیست
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باشنده گان والیت فاریاب به دنبال معرفی والی جدید این والیت، دست به اعتراض 
گسترده زده اند. این معترضان روز سه شنبه، بیست وهشتم ثور، به تظاهرات شان 
ادامه داده  و براساس برخی گزارش ها، دروازه های ادارات دولتی را به  روی کارمندان 
بسته اند. معترضان از حکومت خواسته اند که در مورد تصمیمش تجدید نظر کند 
و والی جدید را از کادرهای خود این والیت معرفی کند. نماینده گان این والیت در 
مجلس نماینده گان نیز از رفتار حکومت انتقاد می کنند و می گویند که حکومت 
باید در تعیین والی با مردم و نماینده گان شان مشورت کند. به باور آن ها حکومت 
باید کسی را به عنوان والی فاریاب معرفی کند که با جغرافیا و فرهنگ این والیت 

آشنایی داشته باشد.

ادامهتظاهراتعلیهوالیجدیدفاریاب؛
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روایت»نصیبه«درخانهامن:
برادرانمدر12سالهگیمراباپول

تبادلهکردند



 

پایانی  برای تشکیل »شورای عالی دولت« وارد مراحل  تالش ها 
خود شده است. این تالش ها به دنبال فشارهای مقامات امریکایی 
و توافق غنی و عبداهلل برای تشکیل آن آغاز شده بود. فهرست 
کسانی که نامزد عضویت در این شورا هستند تاکنون نهایی نشده 
است. این تنها نقطه جنجالی کار است که گفت وگوها برای رفع 

آن در جریان است.
شورای عالی دولت برپایه توافق نامه سیاسی ۲۸ ثور 13۹۹ تشکیل 
می شود. طبق این توافق نامه، هدف از تشکیل شورای عالی دولت، 
ایجاد »اجماع سیاسی« است. کارویژه آن دادن مشورت به رییس 
جمهور در امور مربوط به »مسایل مهم ملی« است. در توافق نامه 
مذکور آمده است که اعضای شورای عالی دولت از میان »رهبران 
سیاسی« و »شخصیت های ملی« تعیین می شوند. این رهبران و 
شخصیت ها اما مشخص نشده  اند. به هر ترتیب، در گزینش اعضای 
شورای عالی دولت، توافق دو طرف امضاکننده توافق نامه شرط 

است.
تالش های غنی و عبداهلل برای تشکیل شورای عالی دولت، قابل 
حمایت است. هرچند این تالش ها تقریباً با یک سال تأخیر آغاز 
شده است. با این وصف، توقع می رود که تالش های دو طرف در 

آینده نزدیک، ثمر بدهد.
هدف از تشکیل شورای عالی دولت در توافق نامه سیاسی ۲۸ ثور 
کاماًل روشن است. این شورا باید آیینه تمام نمای همه جهت ها و 
جریان های سیاسی و عامل ثبات آور در کشور باشد. در غیر این 
صورت، »اجماع سیاسی« که هدف آن است، تأمین نخواهد شد. از 
این رو، »رهبران سیاسی« و »شخصیت های ملی« عضو آن باید از 

تمام بخش های جامعه متکثر افغانستان نماینده گی کنند.
پیشنهاد می شود که روی کارویژه شورای عالی دولت غور مجدد 
دادن  نهاد،  این  کارویژه  فوق،  توافق نامه سیاسی  در  انجام شود. 
مشورت در پیوند به »مسایل مهم ملی« به رییس جمهور گفته 
شده است. فراتر از دادن مشورت، چیزی در صالحیت این شورا 
تعریف نشده است. به نظر می رسد، این صالحیت برای شورای 
و جهت های سیاسی  اراده همه جریان ها  عالی دولت که مظهر 
ویژه گی صالحیت  این  با  برای شورایی  باید  نیست.  باشد، کافی 
تصمیم گیری نیز اعطا شود. هم چنان تصمیمات آن الزم االجرا و 
قابل پی گیری باشد. در غیر این صورت، مشورت های شورای عالی 
دولت خریداری نخواهد داشت و ممکن است به طاقچه نسیان 

سپرده شود.
تشکیل شورای عالی دولت با صالحیت های دوگانه مشورت دهی 
و تصمیم گیری در شرایطی که روند صلح دچار بن بست و خطر 
فروپاشی با تشدید خشونت ها متصور است، یک ضرورت جدی 
است. این ضرورت به  ویژه از آن  رو احساس می شود که حکومت 
به  انتخابات شفاف،  یک  نتیجه  در  عمومی  آرای  پایه  بر  کنونی 
میان نیامده و بخش هایی از قانون اساسی نیز بر حسب اقتضای 
توافق نامه ۲۸ ثور تعلیق شده است. در چنین شرایطی، تنها راه 
انتقال مصون کشتی شکسته افغانستان به ساحل نجات، اجماع 
سیاسی است. این اجماع اما زمانی حاصل خواهد شد که شورای 
عالی دولت بتواند در کناِر دادن مشورت، تصمیم گیرنده نیز باشد.

متأسفانه، افغانستان در آزمون دموکراسی در طی بیست سال اخیر 
تقلب  شائبه  با  انتخابات ها  تمام  مدت،  این  در  است.  بوده  ناکام 
به دالیل سوءمدیریت،  انتخابات ها  نتیجه،  در  است.  بوده  همراه 
مشکالت فنی و شائبه تقلب، به جای کمک به ثبات سیاسی، باعث 
بی ثباتی سیاسی شده است. حکومت هایی که در پی دو انتخابات 
اخیر ریاست جمهوری در کشور شکل گرفت، هیچ کدام مشروعیت 
حقوقی الزم را نداشت. مشروعیت سیاسی این حکومت ها تنها با 
انتخابات ها تأمین  انعقاد توافق نامه بین مدعیان پیروزی در این 
شده است. مشروعیت سیاسی حکومت مشارکتی فعلی هم تنها 
ماده های  از  یکی  است.  ثور  توافق نامه ۲۸  کامل  اجرای  گرو  در 
توافق نامه، تشکیل شورای عالی دولت است که خوش بختانه کار 

روی آن در جریان است.
به اقتضای شرایط موجود و وضعیت ویژه حکومت کنونی، بهتر است 
که شورای عالی دولت به صورت بی عیب ونقص تشکیل شود. این 
شورا هم چنان باید یگانه مرجع باصالحیت در تصمیم گیری های 
بزرگ ملی باشد و بازی جنگ و صلح را از دست تنها دو تیم شریک 
در قدرت بیرون کند. متأسفانه کارنامه ارگ و سپیدار در جریان 
نیست.  قابل دفاع  زیاد  یک سال گذشته در بحث جنگ و صلح 
سران این دو نهاد به دلیل تضاد منافع و ذایقه سیاسی متفاوت، 
پیوسته در کشمکش با یک دیگر بوده  و نتوانسته اند به وفاق برسند. 
به همین دلیل است که نقشه های صلح ارگ و سپیدار متفاوت 
است و آینده مطلوب آن ها نیز یکسان نیست. تشکیل شورای عالی 
دولت در چنین وضعیت ویژه ای تبدیل به یک ضرورت شده است. 
با این وصف، شورای عالی دولت زمانی در اجرای ماموریت خود 
موفق خواهد شد که دارای صالحیت تصمیم گیری باشد و اجرای 
تصمیمات آن بخشی از تکالیف حکومت شود. در غیر این صورت، 

همان به که هیچ تشکیل نشود.

نقشمشورتیبرایشورایعالی
دولتکافینیست

چهار شنبه
شماره 3604

29 ثور 1400
19 می 2021

قیمت: 20 افغانی

سال چهاردهم
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غنی:
حکومتبهمحاکمهعامالنحمالتتروریستیمتعهداست

سفارتافغانستاندرریاض:
صادراتکشوربهعربستانسعودیدوبرابرشدهاست

۸صبح، کابل: محمداشرف غنی، رییس جمهور 
که  است  متعهد  حکومت  که  می گوید  کشور 

عامالن حمالت تروریستی را محاکمه کند.
غنی روز سه شنبه، بیست وهشتم ثور این موضوع 
را در نشستی با هیأت اعزامی افغانستان به هالند 
با دیوان کیفری بین المللی مطرح  برای مذاکره 

کرده است.
در این دیدار، هیأت اعزامی افغانستان که در راس 
داشت،  قرار  خارجه  امور  وزیر  اتمر،  حنیف  آن 
گزارش داده است که دیوان کیفری بین المللی 
حکومت  توسط  پرونده ها  از  تعدادی  بررسی  با 

افغانستان موافقت کرده است.
از  برخی  بررسی  صالحیت  تفویض  از  غنی 
به  بین المللی  کیفری  دیوان  سوی  از  پرونده ها 

حکومت افغانستان استقبال کرده است.
او افزوده است که باید ظرفیت سکتور عدلی و 

ریاض  در  افغانستان  سفارت  کابل:  ۸صبح، 
می گوید که صادرات کشور به عربستان سعودی 
افزایش 1۰۰ درصدی  در سال ۲۰۲۰ میالدی، 

داشته  است.
در خبرنامه سفارت افغانستان در ریاض که روز 
دو شنبه، بیست وهفتم ثور نشر شد، آمده  است 
که با وجود محدودیت های ناشی از شیوع ویروس 
سعودی  عربستان  به  افغانستان  صادرات  کرونا، 

و  ملی  جرایم  پرونده های  بررسی  برای  قضایی 
بین المللی ارتقا یابد و نهادهای عدلی و قضایی، 

هم آهنگی خود را در این زمینه بیش تر کنند.
باید  که  است  افزوده  غنی  جمهور  رییس 
ادامه  بین المللی  کیفری  دیوان  با  همکاری ها 
یابد و از این پس »جنایات بشری« و »حمالت 
تعقیب  بدون  افغانستان  مردم  بر  تروریستی« 

نخواهد ماند.
افغانستان  غنی تصریح کرده است که حکومت 
جنایات  بین المللی،  کیفری  دیوان  همکاری  به 
تروریستی  رویدادهای  مثل  موارد  در  را  بشری 
پل علم لوگر و لیسه سیدالشهدای برچی، بی پاسخ 

نمی گذارد و عامالن آن را محاکمه می کند.
و  لوگر  در  کانکور  دواطلبان  بر  حمله  در 
دانش آموزان دختر در دشت برچی کابل صدها 

تن کشته و زخمی شده اند.

میالدی  سال ۲۰1۹  به  نسبت  سال ۲۰۲۰  در 
افزایش یافته  است.

در  افغانستان  سفارت  که  آمارهایی  بنیاد  بر 
عربستان نشر کرده، میزان صادرات افغانستان به 
این کشور به ارزش 13.۲۸ میلیون دالر بوده که 
این رقم در سال ۲۰۲۰ به ۲۸.۵۶ میلیون دالر 

افزایش یافته است.
بیش ترین  قالین  و  خشک  میوه های  زعفران، 
اقالم صادراتی افغانستان به عربستان سعودی را 

تشکیل می دهد.
عربستان  به  افغانستان  صادراتی  اقالم  ارزش 
میلیون  میالدی ۴۲.۵  در سال ۲۰۲1  سعودی 

دالر تخمین شده  است.
و  افغانستان  که  می گوید  افغانستان  سفارت 
روابط  که  هستند  متعهد  سعودی  عربستان 

تجارتی خود را گسترش بدهند.

تاکنوندربارهسفرغنیبه
امریکارویبرنامهمشخص
»صحبتوکار«نشدهاست

وزیرخارجه:
بررسیرفعتحریمهاعلیه
طالبانبا»آتشبس«آغازوبا
توافقصلحتکمیلمیشود

امور  وزیر  اتمر،  محمدحنیف  ۸صبح، کابل: 
سفر  مورد  در  تاکنون  که  می گوید  خارجه، 
به  کشور  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 
کار  و  مشخص« صحبت  »پالن  روی  امریکا 

نشده است.
آقای اتمر روز سه شنبه، بیست وهشتم ثور، در 
مساله  که همیشه  نشست خبری گفت  یک 
دیپلماسی در سطح رهبران، بین کشورهای 
»دوست و همکار« یک موضع مفید است و در 
هر سطحی که صورت بگیرد، افغانستان از آن 

استقبال می کند.
حنیف اتمر به صورت مشخص درباره قطعیت 
سفر غنی به امریکا چیزی نگفت، اما تصریح 
و  کرونا  شیوع  مساله  به  توجه  با  که  کرد 
محدودیتی که ایجاد شده است، هر فرصتی 
که پیش بیاید، مورد استقبال افغانستان است. 
به گفته او، مساله سفر رییس جمهور پس از 
بسیار  افغانستان،  از  خارجی  نیروهای  خروج 

مهم است.
گفته  روزنامه ۸صبح  به  منابع  این،  از  پیش 
در  غنی  جمهور  رییس  است  قرار  که  بودند 

آینده نه چندان دور، به واشنگتن سفر کند.
روشن  احتمالی  سفر  این  اجندای  و  زمان 
نیست، اما بی نسبت به روند صلح افغانستان 

نخواهد بود.

۸صبح، کابل: وزیر امور خارجه کشور می گوید 
تحریم های  رفع  مورد  در  افغانستان  دولت  که 
سازمان ملل متحد علیه طالبان هیچ گفت وگویی 
را با نهادهای بین المللی انجام نداده است و این 
برای  صلح«  »توافق  و  »آتش بس«  بدون  مساله 

دولت »مطرح« نیست.
روز  که  خارجه  امور  وزیر  اتمر،  محمدحنیف 
سه شنبه، بیست وهشتم ثور در یک نشست خبری 
نیست  قرار  که  گفت  می کرد،  کابل صحبت  در 
این  بین المللی در  نهادهای مربوط  با  افغانستان 

مورد، به زودی صحبت کند.
اتمر اضافه کرد که دولت افغانستان قباًل براساس 
اجماع ملی و بین المللی برای رهایی طالبان اقدام 
دولت  برای  تحریم ها  رفع  مساله  اما  بود،  کرده 

افغانستان »مطرح نیست«.
به گفته وزیر امور خارجه، بدون آتش بس و توافق 
صلح، مساله رفع تحریم ها علیه طالبان »قطعاً« 

مطرح شده نمی تواند.
وزیر خارجه توضیح داد که بررسی رفع تحریم های 
سازمان ملل متحد علیه طالبان با آتش بس آغاز و 

با توافق صلح در کشور تکمیل می شود.
و  طالبان  گروه  اعضای  علیه  تحریم  وضع  طرح 
امنیت  این گروه در شورای  به  مرتبط  نهادهای 
روی دست  در سال 13۷۸  متحد  ملل  سازمان 

گرفته شد.
در آن زمان گروه طالبان به پناه دادن به اسامه 
بن الدن رهبر سابق و بنیان گذار شبکه القاعده و 
از آن ها متهم بود.  اعضای این شبکه و حمایت 
هم چنین این گروه به نقض حقوق بشردوستانه 
بین المللی و نقض گسترده حقوق زنان و اقلیت ها 

در افغانستان متهم شده بود.
تصویب  با  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
 1۵(  13۷۸ میزان   ۲3 در   »1۲۶۷« قطع نامه 
و  رهبری  اعضای  از  شماری   )1۹۹۹ اکتوبر 
فرماندهان طالبان و همین طور نهادهای مرتبط 

به این گروه را مورد تحریم قرار داد.
قطع نامه  این  طبق  که  نهادهایی  و  افراد  شمار 
فرد   1۵1 شامل  بود،  گرفته  قرار  تحریم  مورد 
وابسته به طالبان، ده نهاد مرتبط به این گروه و 
دو فرد وابسته به شبکه القاعده می شد. بانک ملی 
افغانستان و شرکت هواپیمایی ملی نیز شامل این 

تحریم ها بود.

اتمر:
چینبهمسالهحمایتازنیروهایامنیتیافغانستان،

پاسخمثبتداد
۸صبح، کابل: محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه ، 
می گوید که در صحبت تلفنی اش با وانگ یی، وزیر 
از  کشور  این  حمایت  مساله  چین،  خارجه  امور 
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به صورت جدی 
مطرح شده و پاسخ چین به آن »بسیار مثبت« بوده 
است. به گفته او، این موضوع اما به معنای تغییر 

کالن »ژیوپولیتیک« در منطقه نیست.
برنامه  »چند و چون«  مورد  در  خارجه  امور  وزیر 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  از  چین  حمایت 
اما تأکید کرد که نهادهای امنیتی  جزییات نداد، 

روی جزییات این برنامه کار می کنند.
روز  اتمر  محمدحنیف  با  چین  خارجه  امور  وزیر 
دوشنبه، بیست وهفتم ثور، از طریق تلفن گفت وگو 

کرده است.
در  ثور،  بیست وهشتم  سه شنبه،  روز  اتمر  حنیف 
یک نشست خبری گفت که »صحبت های خوبی« 
او،  گفته  به  است.  داشته  خود  چینی  همتای  با 
مورد  چند  در  چین  و  افغانستان  مشترک  اهداف 

قابل مالحظه است.
اول  هدف  که  کرد  تصریح  خارجه  امور  وزیر 

در  صلح  تأمین  چین،  و  افغانستان  مشترک  و 
هدف  تروریسم،  با  مبارزه  دوم  هدف  افغانستان، 
هدف  و  اقتصادی  رشد  و  منطقه ای  اتصال  سوم 
با کووید-1۹  عاجل و اضطراری دو طرف مبارزه 

است.
بخش  در  که  کرد  خاطرنشان  اتمر  محمدحنیف 
مبارزه با تروریسم، مساله حمایت چین از نیروهای 
امنیتی و دفاعی افغانستان به صورت جدی مطرح 

شد و پاسخ چین »بسیار مثبت« بود.
و  منطقه  با  همیشه  افغانستان  که  می گوید  اتمر 
داشته  همکاری  تروریسم  با  مبارزه  امر  در  چین 
می کند.  احساس خطر  تروریسم  از  چین  و  است 
براساس  افغانستان  با  چین  همکاری  او،  گفته  به 
این  با  نیز  افغانستان  و  می گیرد  صورت  منافعش 

کشور روی منافع مشترک خود کار می کند.
در  وانگ یی  و  اتمر  خارجه،  وزارت  اعالمیه  طبق 
مورد روند صلح افغانستان، مبارزه با کرونا، تقویت 
روابط استراتژیک میان دو کشور و مبارزه مشترک 
علیه تروریسم و تأمین صلح در افغانستان و رفاه 

منطقه ای بحث و گفت وگو کرده اند.



حسیب بهش

در تارهای به درد تنیده صدایش، 
غصه عجیبی جای گرفته است. 
می گوید: »می فامی چه حالی 
دارم. از همو حالت هایی که با 
خودت فکر می کنی به آخر یک 
کوچه بن بست رسیدی و یا شبیه 
انزوای تلخ همیشه گی د پستویی 
بی نور و بی کلکین و یا هم آدمی 
که صبح می خیزه و ساعت ها به سقف اتاق فقط خیره 
می شه و از خود می پرسه چرا بیدار شدم، واقعن چرا؟« 
صادق  که  آن جا  کور،  بوف  به  می شوم  پرت  بی اختیار 
که  است  زخم هایی  زنده گی   »در  است:  نوشته  هدایت 
مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد«. 
چند کتابچه را به من از روی الماری چوبی کنار تختش 
می دهد. حرف هایش مثل همان دست نوشته های قدیمی 
است. نفسم می گیرد. در این اتاق کسی دیگر نیست. بلند 
می شوم و پرده ها را کنار می زنم تا نور بتابد به روز جدید 
گل برگ های  آفتاب،  نور  زیر  قالین  فرسوده  گل های  و 
چهار و پنج پره  اش را به رخ بکشد. بالفاصله دست هایش 
را می گذارد روی صورتش و با بی حوصله گی پرده را پس 
می کشد. می گویم چه شد؟ بی تفاوت شانه باال می اندازد 
و  پرت می کند  روی تخت  را  و جسم کرخت شده اش 

دست هایش را روی پیشانی خود می گیرد. 
نامش نصیبه )مستعار( است. شاید برجسته ترین نشانی 
وقتی  مخصوصاً  باشد،  گونه هایش  چال های  صورتش، 
این سال ها کم تر  و شاید  روزها  این  می خندد؛ هر چند 
می خندد. دست نوشته های قشنگی دارد، درست آن گونه 
که در کالم فی البداهه نیز مدام گریز می زند به استعاره ها 
و ابیات و پاره جمله های کتاب ها. هر چه دارد، فقط کتاب 
و کتابچه است و چند شمع. می گوید: »در زنده گی آدم ها 
خمیده  هم  ره  سایه ات  کمِر  که  می افته  اتفاق  گاهی 
به خودت...« می گویم: »نصیبه! چه  برسه  می کنه، چه 
سبک  که  حرف ها  باِر  بزنی.  حرف  بگویی،  که  می شه 
شوه، شاید راحت تر کمر راست کنیم«. دستش را از روی 
پیشانی اش برمی دارد و بی درنگ بلند می شود. دو گیالس 
روی الماری است که یکی طرحی از لبخند با دو چشم 
نافذ دارد و دیگری آبی است و یک رنگ. چای می ریزد و 

برای  تالش ها  که  می گویند  حکومت  در  آگاه  منابع 
و  است  یافته  تسریع  دولت  عالی  شورای  تشکیل 
این شورا در جریان روزهای  احتمال می رود ترکیب 
آینده نهایی و اعالم شود. به گفته این منابع،  دیدارهای 
اخیر رییس جمهور غنی با شماری از سیاسیون ریشه 
در تشکیل همین شورا دارد. روند تسهیل این اجماع 
نیز حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، مدیریت  را 
می کند. پیش تر در دیدار محمداشرف غنی با گلبدین 
حکمتیار که به وساطت حامد کرزی تنظیم شده بود، 
موافقت  شورا  این  در  حضور  با  اسالمی  حزب  رهبر 
روزهای  جریان  در  است  قرار  هم چنان  است.  کرده 
آینده دیداری میان رییس جمهور غنی و صالح الدین 
رییس حزب جمعیت  رضایت  به هدف کسب  ربانی 
اسالمی برای حضور در این شورا سازمان دهی  شود. 
شورای عالی دولت ۲۰ تا ۲۵ عضو خواهد داشت که 
تاکنون حضور دو زن در این شورا نهایی است. با این 
حال مبتنی بر خواست امریکا و شورای مصالحه، قرار 
است سهم زنان به چهار تا پنج نفر افزایش یابد. منابع 
در  سیاسیون  از  برخی  حضور  که  می کنند  تصریح 
گفتنی  است.  نهایی شده  پیش  از  شورا  این  ترکیب 
است که در اوایل این شورا تنها با حضور رییس جمهور 
غنی، عبداهلل عبداهلل،  حامد کرزی و عبدالرب رسول 
حمداهلل  جنجالی  حضور  اما  می شد،  برگزار  سیاف 
محب و فضل محمود فضلی سبب شده بود که عبداهلل 
و کرزی از شرکت در نشست های بعدی آن انصراف 

دهند. 

بحث شورای عالی دولت از چه قرار است؟
و  غنی  محمداشرف   ،13۹۹ ثور  بیست وهشتم  در 
عبداهلل عبداهلل توافق نامه سیاسی را برای شکل گیری 
حکومت کنونی امضا کردند. این توافق نامه در شش 
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دو قند در دست دارد. یکی را خودش برمی دارد و دیگری 
را کنار گیالس من می گذارد. می گوید: »اینی هم چای 

قندپهلو«.
ریشه یابی  برای  کنکاش  شبیه  چیزی  واژه ها  روایت 
بزرگی  حجم  به  که  است  کوچکی  غصه های  تاریخچه 
زنده گی  میمنه  در  سال ها  آن  می شود.  تبدیل  درد  از 
آن  در  قبیله ای  زنده گی  که  کالنی  حویلی  می  کردند، 
اتاقی  در  خانواده ای  هر  و  هم  با  همه  داشت.  جریان 
از  کالن تر  برادر  سه  داشتن  وجود  با  نصیبه  جداگانه. 
خود، به سختی مکتب می رفت. نمی گذاشتند، می گفتند 
همین  است.  بی غیرتی  است،  ننگ  است،  بدنامی 
ممانعت ها سبب می شد که او سال های زیادی از مکتب 
پاره  را  کتاب هایش  حتا  نمی شد.  خسته  اما  بازبماند، 
کردند، لت وکوب می شد و دست هایش که هنوز بعد از 
سالیان سال آثاری از جراحت و داغ شدن جسمی فلزی 
روی آن دیده می شود. همیشه یک گوشه بهانه گیری های 
مردان خانواده می رسید به این که دختر را چه به درس؟ 
دختر را چه به بیرون رفتن؟ دختر باید زود شوهر کند 

که پایش به خطا نرود. دختر مال مردم است و خالص!
نصیبه اما از همان کودکی در کتابچه هایش از آرزوهای 
بزرگی می نوشت. نامش را مانده بود »طوماری از رویاهای 
همیشه  طومار  آن  »در  می گوید:  میمنه«.  از  دختری 
می نوشتم که روزی کابل می رم برای دانشگاه و درس، 
یک نویسنده بزرگ می شم و دنیایی از آرزوهای دیگر«. 
می پرسم: »چه شد؟« به همین اتاقش که در گوشه ای از 
خانه امن کابل است، اشاره می کند و می گوید: »خالصه 

بگویم، این شد«.
نصیبه 1۲ ساله که شد، گلیم درس و کتابش را جمع 
کردند و کتابچه هایش را سوزاندند. او را بردند به خیاطی 
که برایش لباس بدوزند. خودش خبر نداشت، اما قرار بود 
عروسی برپا شود. او عروس بود و داماد پیرمردی ۵۷ ساله 

به نام شاپور با جسمی معیوب و ۷ فرزند .
عروس  که خودش  شنید  خیاط  از  همه  از  اول  نصیبه 
است. خیاط گفت: »چه عروس باریکی، با این جان نحیف 
با  کو«.  تقویه  خوده  کم  یک  دختر؟  او  کدی  خاد  چه 
شنیدن این جمالت، باید چه حالی می شد؟ هیچ کسی به 
او حق نمی داد؛ نه پدر، نه مادر و نه برادران. مادرش هم 

بخش تهیه شده بود. در بخش اول توافق نامه سیاسی 
آمده بود که یک شورا زیر نام »شورای عالی دولت« 
رهبران  از  متشکل  بود  قرار  شورا  این  شود.  ایجاد 
سیاسی و شخصیت های ملی باشد و هدف از تشکیل 
آن نیز »ایجاد اجماع سیاسی« خوانده شده است. در 
توافق نامه تصریح شده است  اول  از بخش  فقره دوم 
به رییس جمهور  این شورا در مسایل مهم ملی  که 
»مشوره« می دهد. بدین ترتیب اعضای شورای عالی 
و  می شوند  برخوردار  دولتی  خاص  پروتکل   از  دولت 

برای شان تدابیر الزم امنیتی نیز گرفته خواهد شد. 
حضور  با  اوایل  در  شورا  این  غیررسمی  نشست های 
و  کرزی  حامد  عبداهلل،  عبداهلل  غنی،  محمداشرف 
عبدالرب رسول سیاف برگزار شده بود. اولین بار در 
در  که  شد  برگزار  نشستی  گذشته  سال  قوس  نهم 
آن روی روند صلح و چگونه گی ساختار شورای عالی 
رییس جمهور  ادامه  در  شد.  گفت وگو  ملی  مصالحه 
غنی، حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی و فضل محمود 
فضلی، رییس اداره امور را نیز در این نشست ها شریک 
اوایل دلو سال گذشته  کرده بود. در نشستی که در 
رسم  به  را  نشست  عبداهلل  عبداهلل  بود،  شده  برگزار 
اعتراض ترک کرده بود و حامد کرزی نیز گفته بود 
که با توجه به حضور این افراد و غیبت برخی دیگر از 
سیاسیون، از آن پس در چنین نشست هایی شرکت 

نخواهد کرد. 
در  دولت  عالی  شورای  بعدی  نشست  ترتیب  بدین 
نهم حوت سال گذشته با حضور 1۵ چهره سیاسی به 
شمول عبدالرشید دوستم، محمدیونس قانونی،  محمد 
محقق، محمدکریم خلیلی و برخی دیگر از سیاسیون 
منابع،  به گفته  برگزار شد.  از چشم رسانه ها  به  دور 
زمان  آن  در  به شمول حامد کرزی  افراد  از  شماری 
با ادامه چنین نشستی مخالف بودند؛ زیرا آنان عقیده 

ستم دیده و کالن شده همان سیستم مردساالر و زن ستیز 
کتابچه اش  در  گاهی  نصیبه  وقتی  حتا  که  آن قدر  بود. 
چیزی می  نوشت، با او جنگ و حتا او را لت وکوب می کرد. 
استدالل مادرش این بود که رویاپردازی برای دختر خوب 

نیست، زیرا شیطان در کالبدش وارد می شود. 
چطور  ساله   1۲ دختری  آن  هم  شرایطی  چنین  در 
که  حالی   در  شد،  برپا  جشن  کند؟  مبارزه  می توانست 
هلهله  بود.  خود  نگون بختی های  آغاز  عزادار  عروس، 
و پای کوبی بود و پیرمرد با نگاهی دریده جسم نحیف 
عروس کم سن و سال را نشانه گرفته بود. خانواده نصیبه 
زنده  گی  اما  بود،  زده  به جیب  او  معامله  از  خوبی  پول 
برگ تلخی از خود را به روی او گشوده بود. نصیبه در 
میان حرف هایش نمی تواند گریه کند. خشک، منجمد 
و کرخت است. می گوید: »هنوز که هنوز است، کابوس 
شب زفاف را می بینم، آن دریده گی و آن تجاوز آشکار بر 
منی که هنوز حتا بدن خود را نمی شناختم؛ بر منی که 
هنوز عادت ماهوار نشده  بودم؛ بر منی که قربانی ازدواج 

اجباری در بدل پول شده بودم«.
او حتا خبر نداشت در بدل چه قدر پول معامله شده است، 
اما وجه تکان دهنده روایت او فقط این نیست. او از سوی 
شفاخانه  در  شاپور  که  شبی  در  همسرش  کالن  فرزند 

داشتند که ترکیب این شورا تکمیل ناشده است و باید 
پس از مشخص شدن ترکیب قومی و جنسیتی اعالم 
نیز  امریکا،  خارجه  امور  وزیر  بلینکن،  آنتونی  شود. 
رییس جمهور  به  نامه ای  ارسال  با  در هفدهم حوت 
غنی، او را تشویق کرده بود که روی اهداف مشخص 
برای مذاکره با طالبان در مورد حکومت داری، تقسیم 
قدرت و اصول اساسی با عبداهلل عبداهلل، حامد کرزی و 
عبدالرب رسول سیاف مشورت کند. بدین ترتیب پس 
دولت  عالی  شورای  برای شکل گیری  تالش ها  آن  از 

جدی تر شد.

طی  دولت  عالی  شورای  ترکیب  اعالم  احتمال 
روزهای آینده 

اکنون منابع می گویند که رای زنی ها روی نهایی کردن 
ترکیب شورای عالی دولت به شدت ادامه دارد. در این 
جریان حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، برای دیدار 
رییس جمهور غنی با برخی از سیاسیون زمینه سازی 
کرده است. در یکی از این موارد،  رییس جمهور غنی با 
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسالمی، دیداری داشت؛ 
دیداری که با وساطت حامد کرزی و در خانه او تنظیم 
در  نیز  را  شورا  این  از  و حمایت حکمتیار  بود  شده 
پی داشت . منابع اکنون تصریح می کنند که یکی از 
دیدارهای برنامه ریزی شده، دیدار غنی با صالح الدین 
ربانی، رهبر حزب جمعیت اسالمی است که در جریان 
روزهای جاری انجام خواهد شد. با این حال منابع آگاه 

احتمال توافق غنی و ربانی را اندک می خوانند. 
بدین ترتیب احتمال می رود که ترکیب شورای عالی 
دولت تا پایان هفته روان یا اوایل هفته آینده نهایی و 
اعالم  شود. اعضای احتمالی این شورا ۲۰ تا ۲۵ نفر 
قطعی  هنوز  منابع،  گفته  به  اما  است،  شده  خوانده 
نیست. پیش تر غنی و برخی دیگر از سیاسیون تالش 

بستری شد، مورد تجاوز قرار گرفت و حتا تهدید شد که 
اگر صدایش را بکشد، قسمی او را خواهد کشت که حتا 

خونش نریزد. 
چند سال گذشته بود. حاال نصیبه با 1۵ سال سن حتا 
آشکار  تجاوزهای  و  لت وکوب ها  برابر  در  را  دیگر  روزی 
مهم تر  و  زیبا  هم  بود،  جوان  هم  نمی توانست.  تحمل 
این که با زنده گی او بازی شده بود، اما حمالت روی او 
ادامه داشت؛ چون نتوانست برای شاپور فرزند بیاورد. به 
به سختی  گاه  بود.  لب رسیده  به  نصیبه، جانش  گفته 
پرس وجو می کرد. هر چند نسبت به سنش فرسوده تر و 
شکسته تر شده بود. دلش را به دریا زد و یکی از روزهایی 
که  ترفندی  هر  با  بود،  گرفته  قرار  لت و کوب  مورد  که 
به پولیس مرکز فاریاب رساند. عریضه  توانست خود را 
بدون کوچک ترین  قضیه،  بودن  حاد  دلیل  به  و  نوشت 

تعلل به خانه امن در میمنه منتقل شد.
دامنه تهدیدات بسیار زیاد بود، آن قدر که در رسیده گی 
به قضیه از سوی محکمه و ریاست امور زنان در والیت 
جز تهدید نتیجه ای دیگر در پی نداشت. هم خانواده اش 
در  شا پور.  خانواده  هم  و  می کرد  مرگ  به  تهدید  را  او 
امن  او  جای  که  رسیدند  نتیجه  این  به  فاریاب  والیت 

نیست و در کم تر از چند ماه به کابل منتقل شد.
در میان همه شکسته گی های روحی، روانی و جسمی که 
به شدت دچار جراحت شده بود، حجمی از تهدیدها و 
تنهایی ها نیز فشار مضاعف وارد می ساخت، اما او انتخابش 
را کرده بود. به خانه امن/شیلتر در کابل که منتقل شد، 
رسیده گی به قضیه با گرفتن طالق خاتمه یافت. با همان 
و  قلم  به  برگشت،  و کتابچه  به کتاب  انزوا و سختی ها 

درس. 
حاال پنج سال گذشته و او در آستانه بیست ساله گی از 
دانشگاه  هنوز  آرزویش  شد.  خواهد  فارغ  دوازده  صنف 
است و این که روزی کتابی بنویسد. می گوید: »زنده گی ام 
افتادم و دوباره  را خواهم نوشت و همه لحظه هایی که 

برخاستم«.
این  در  زیادی  دختران  حکایت  شبیه  نصیبه،  حکایت 
سرزمین است که هنوز جنس ضعیف خوانده می شوند، 
اما مبارزه برای آنان به گونه ای رقم می خورد که زنده گی 
جریان دارد و جریان زنده گی هر چند دیر و هر چند دور 

اما روزی آن ها را به آرزوهای شان می رساند. 
است،  کابل  امن  خانه های  از  یکی  در  هنوز  که  نصیبه 
می گوید: »روح و روانی نمانده، اما چرا باید زن تسلیم 

شود؟ تسلیم نمی شوم«.

بسیار  را  دولت  عالی  ترکیب شورای  که  بودند  کرده 
را  تصمیم گیری  روند  ترتیب  بدین  تا  سازند  محدود 
تسریع بخشند. به گفته منابع، حضور برخی از افراد، به 
 شمول دو زن در ترکیب شورای عالی دولت، تاکنون 
قطعی شده است. با این حال وزیر امور خارجه امریکا 
زنان  افزایش سهم  بر  افغان،  مقام های  با  در صحبت 
که سهم  می دهند  احتمال  منابع  است.  کرده  تأکید 
زنان در این شورا تا چهار یا پنج نفر افزایش یابد؛ زیرا 
شورای عالی مصالحه ملی نیز بر چنین موردی تأکید 

کرده است.
در حال حاضر محمداشرف غنی، عبداهلل عبداهلل، حامد 
حکمتیار،  گلبدین  سیاف،  الرسول  عبد رب  کرزی، 
خلیلی،  محمدکریم  محقق،  محمد  عبدالرشید 
سیدمنصور نادری، سیدحامد گیالنی، عطامحمد نور 
و حسینه صافی از جمله افرادی اند که حضورشان در 
این ترکیب نهایی است. منابع احتمال می دهند که دو 
از  نیز  امنیت ملی  معاون ریاست جمهوری و مشاور 
آدرس ارگ ریاست جمهوری به این جمع اضافه شوند. 
اساسی، صالحیت  بحث های  از  یکی  این  با  هم زمان 
این شورا است؛ زیرا توافق بر این شده است که شورا 
تصمیم گیری های  در  و  شود  خارج  مشوره  قاعده  از 
سطح باالی حکومت نقش داشته باشد. منابع احتمال 
می دهند که بخشی از صالحیت رییس جمهور نیز به 

این شورا انتقال  یابد.
پیش از این محمداشرف غنی نیز در بیانیه عید فطر 
این  از  پس  روند صلح  مدیریت  و  مالکیت  که  گفت 
صلح  روند  در  عمده  تصامیم  و  می شود  ملی  مطلق 
مشورت های  جمعی«،  »مغز  با  افغانستان  آینده  و 
سراسری و اجماع سیاسی گرفته خواهد شد. این شورا 
در حالی شکل می گیرد که برگزاری نشست استانبول 
در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. منابع در حکومت 
تصریح می کنند که در حال حاضر همه تالش ها به 
شکل گیری ترکیب شورای عالی دولت متمرکز شده 
نشست  این  که  می کنند  تصریح  منابع  این  است. 

دست کم تا چهارم جوالی برگزار نخواهد شد.

روایت »نصیبه« در خانه امن:

تالش حکومت برای اجماع ملی؛

برادرانمدر12سالهگیمراباپولتبادلهکردند

ترکیب شورای عالی دولت نهایی می شود

آسیه حمزه ای

در بیست وهشتم ثور 1399، محمداشرف غنی و عبداهلل عبداهلل توافق نامه سیاسی را برای شکل گیری حکومت کنونی امضا کردند. این 
توافق نامه در شش بخش تهیه شده بود. در بخش اول توافق نامه سیاسی آمده بود که یک شورا زیر نام »شورای عالی دولت« ایجاد شود. این 

شورا قرار بود متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت های ملی باشد و هدف از تشکیل آن نیز »ایجاد اجماع سیاسی« خوانده شده است. 
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پیرامون در برابر مرکز

زمانی که مردم در امور خویش تصمیم گیرنده نباشند، 
در واقع اتباع تابع فرامین حکومت مرکزی هستند؛ 
حکومتی که اغلب یک دیکتاتور و تمامیت خواه در 
و  محل  امور  تعیین  برای  شهروند  است.  آن  رأس 
کشورش فرصت مشارکت و انتخاب دارد؛ چیزی که 
در قلمرو جمهوری کنونی ارزش بیهوده و بی اهمیت 

است.
عنوان  به  آن  از  حکومت داری  در  که  چیزی 
افغانستان  در  می شود،  یاد  محلی«  »حکومت داری 
افغانستان،  ولسوالی های  و  والیت ها  ندارد.  وجود 
در محالت  ریاست جمهوری  ارگ  شعبات جداگانه 
کشور هستند، نه حکومت محلی، نه نهاد خدمت گذار 
این  از  هیچ کدام  زیرا  کشور.  شهروندان  و  مردم  به 
این  از  نهادها ماهیت مردمی ندارد. چون هیچ یک 
نهادها توسط خود مردم انتخاب نشده است. شعبات 

متمرکزی  حکومت های 
افغانستان  در  تاکنون  که 
گذشته، در همه دوره ها حق 
تفتیش  و  تطبیق  تدوین، 
محفوظ  برای خود  را  قوانین 
در  حاضر،  حال  در  دانسته اند. 
و  ولسوالی ها  )والیات،  محالت 
وجود  مرکزی  حکومت  شعبات  فقط  شهرداری ها( 
مردم.  توسط  انتخاب شده  محلی  حکومت  نه  دارد، 
نمونه واضح و تازه آن تعیین والی جدید برای والیت 
مردم  حاضر،  حال  در  است.  مرکز  سوی  از  فاریاب 
مظلوم فاریاب مطابق قانون اساسی هیچ کاره محل و 
امور مرتبط به خودشان هستند. فغان و اعتراض آنان 
نمی شود،  تنها شنیده  نه  مرکز،  بی عدالتی  برابر  در 
بلکه هیچ اهمیت و ارزشی برای ارگ نشینان ندارد. 
دارد  حق  ارگ  موجود،  جمهوری  اصول  مطابق 
خالف تمام موازین و مصلحت  محلی فاریاب، خالف 
خواست و اعتراض قاطبه مردم آن جا تصمیم بگیرد و 

نظریات  اعمال  و  تطبیق  جز  برنامه ای  ارگ  والیتی 
در  و  منفعل  در محالت همیشه  مردم  ندارند.  ارگ 
حاشیه هستند و هیچ یک از امور محالت با اراده و 

مشوره آنان انجام نمی شود.
محالت  در  مردم  جایگاه  کنونی،  ریاستی  نظام  در 
مشخص نیست. مردم هیچ نقشی در امور مربوط به 
محل شان ندارند. تمام مسووالن و امور ولسوالی ها و 
برده می شوند.  و پیش  انتخاب  توسط مرکز  والیات 
می شود،  تعیین  آنان  با  مشوره  بدون  والیت  والی 
دیگر  و  ولسوالی ها  فرمانداران  امنیه،  فرماندهان 
ماموران والیات و ولسوالی ها از مرکز تعیین می شوند. 
برای همین، همیشه در سطح محالت، مردم و بزرگان 
و مردان صاحب اعتبار و اعتماد، با حکام مرکزی در 

تضاد بوده اند.
رخداد  ساله،  چندصد  مشکل  این  واقعی  مصداق 
اعتراض جدی مردم  مورد  به حق  است که  فاریاب 
مستقل  اداره  پیشنهاد  با  است.  گرفته  قرار  محل 
ارگان های محلی و منظوری محمد اشرف غنی برای 
که  است  شده  انتخاب  جدید  والی  فاریاب  والیت 
و  را  والیت  این  رهبری  در  تغییری  ضرورت چنین 
شیوه این تغییر را هیچ عقل سلیم و زعیم مسوول 
بهترین  قبول کند. در حالی که  نمی تواند  و صادق 
روش مدیریت محالت، مدیریت توسط خود مردم و 
از میان مردم است، حکومت مرکزی فردی  افرادی 
را که سابقه کار با مردم والیت فاریاب را هیچ وقت 
نداشته و میان مردم محل نبوده است و مهم تر از این، 
انتخاب مردم نیست، برای این والیت در نظر گرفته 
است. این تصمیم نه مطابق توافق نامه سیاسی میان 
غنی و عبداهلل است،  نه مطابق مصلحت ملی. این حتا 

یک نیاز و ضرورت هم نیست.
بهترین کار که خواست و انتظار سایر مردم هم است، 
و  ولسوالی ها  )والیت ها،  محالت  اداره  که  است  این 
شهرداری ها( باید براساس اصول اداره محل و توسط 
خود مردم محل صورت بگیرد. در صورت فراهم شدن 
چنین فرصتی برای مردم، می توان گفت که حکومت 

محلی و مشارکت وجود دارد.

تصمیمش را عملی کند.
در فرهنگ سیاسی افغانستان کلمه دولت به معنای 
افراد  اساسی  هدف  و  شخصی.  ثروت  است:  ثروت 
کسب  کنند،  تکیه  قدرت  چوکی  به  این که  برای 
این  ویژه  امتیازهای  و  مزایا  از  است.  ثروت  همین 
ثروت، از  آن خویش دانستن همه چیز کشور از سوی 
کسی است که حاال به هر وسیله ای بر اریکه قدرت 
تکیه زده است. این زعیم و رهبر دولت به خودش 
حق می دهد که تمام اعضای حکومت را به صورت 
تقرر  تعیین و  یا غیرمستقیم مقرر کند.  و  مستقیم 
هم بنا بر عدم اعتماد به اقوامی غیر از قوم خود است 
دیگر.  اقوام  رنجاندن  و  تحقیر  آگاهانه  هم چنان  و 
ارگ نشینان هرکسی را که بخواهند مقرر می کنند، 
نهایی  آرزوی  می کنند.  منفک  یا  و  ترفیع می دهند 
آنان حکم روایی باالی مردم است. می خواهند مردم 

مدام و بی چون وچرا تابع آنان باشند.
مردم افغانستان هنوز رعیت هستند و شهروند نیستند 
و میان رعیت و شهروند تفاوت زیادی وجود دارد. تا 

پاکستان  به  خطاب  می شوند،  ناکام  یا  و  می روند 
ایراد می کنند. طرف  سخنان آتشین و احساساتی 
پاکستان که سیاست خارجی اش در قبال افغانستان 
به دست ارتش آن کشور است، به جای سخنرانی 
آتشین، رفتار عمل گرایانه دارد که مردم افغانستان 

قربانیان اصلی آن هستند.
چند تناقض کالن در سخنرانی حمداهلل محب وجود 
که  گرفت  صورت  والیتی  در  سخنرانی  این  دارد. 
چند ماه پیش یازده شهروند کشور حین اخذ ویزای 
پاکستان در اثر ازدحام در آن جان باختند. فراموش 
نکنیم که هنوز هم بخشی از دادوستد روزانه مردم 
می گیرد.  صورت  پاکستان  پولی  واحد  با  ننگرهار 
نشان  پاکستان چنگ ودندان  به  حالی  در  مقامات 
می دهند که روزانه شهروندان افغانستان در منطقه 
تورخم به خاطر عبور به پاکستان با توهین و تحقیر 
مواجه هستند. اگر مهم ترین چهره امنیتی حکومت 
صداقت در گفتار دارد، کافی است که به چالش های 
امنیتی در داخل کشور رسیده گی کند؛ نیاز نیست 

که برای همسایه خط  و نشان بکشد.
کابل همواره پاکستان را به دخالت در امور افغانستان 
متهم می کند. همین چند روز پیش، حادثه خونین 
اما  افتاد.  اتفاق  کابل  غرب  در  سیدالشهدا  مکتب 
زوایای  به  پرداختن  جای  به  ملی  امنیت  مشاور 
پاکستانی  وزیر  علی  بازداشت  نگران  حادثه،  این 
در  آقای محب  است.  پاکستان  بلوچ های  و حقوق 
حالی از دزدی دیپلمات پاکستانی یاد می کند که 
کشورهای  در  افغانستان  دیپلمات های   فرار  آمار 
غربی بسیار بلند است. او از همه بهتر می داند که 
بسیاری از دیپلمات های افغانستان به کشورهای که 
به عنوان مدافع منافع ملی افغانستان گماشته شده ، 

پس از سفر رییس ستاد ارتش پاکستان به افغانستان، 
امیدواری بر این بود که با سفر او رابطه افغانستان و 
پاکستان در عصر پساخروج امریکا بهبود  یابد و وارد 
نشست  این  از  زیادی  جزئیات  تازه ای  شود.  فصل 
بیرون نشده است. رییس جمهور غنی پس از ادای 
به  نماز عید فطر گفت که رییس ارتش پاکستان 
وضاحت کامل اعالن کرد که احیای امارت اسالمی 

در افغانستان به نفع منافع ملی پاکستان نیست.
از سویی هم، شماری از سیاست مداران افغانستان 
از پیمان امنیتی میان کابل و اسالم آباد یاد کردند. 
حمداهلل  جمهور،  رییس  صحبت  از  پس  ساعاتی 
محب، مشاور شورای امنیت ملی در یک سخنرانی 
ننگرهار،  احساسات در والیت  از  و سرشار  آتشین 
پاکستان را قدرت طلب خواند و گفت که این کشور 
افغانستان  داخل  در  مزرهای خود  پی گسترش  در 
است. او به مسایل داخلی پاکستان پرداخت و بیان 
کرد: »اقوام از پاکستان خوشحال نیستند. پشتون ها 
از یک سو قیام کرده اند و علی وزیر چرا زندانی است؟ 
چون حق خود را خواسته است. بلوچ ها هم برای 

حق شان می جنگند.«
آقای محب با لحن تند افزود: »کسانی  که دارایی 
پاکستان  آبادی  برای  هند  در  را  زنده گی شان  و 
یاد می شوند. حتا  مهاجر  نام  به  امروز  رها کردند، 
این  دیگر  که  گفتند  و  برخاستند  پنجاب  پارتیان 
پاکستانی  دپیلمات  دزدی  از  او  است.«  بس  ستم 
در کوریای جنوبی یاد کرد و هم چنان پاکستان را 
کشور بی هویت خواند که جاده ها و موشک هایش 
است.  افغانستان  امپراتوری های  و  اشخاص  نام  به 
پس از این اظهارات، وزارت خارجه پاکستان سفیر 
اعتراض احضار  افغانستان در اسالم آباد را به رسم 
کرد. اما پرسشی که مطرح می شود، این است: چرا 
مشاور امنیت ملی کشور در یک والیت هم مرز با 
پاکستان، چنین سخنان آتشین ایراد می کند؟ آیا 
افغانستان  مردم  سود  به  می توان  را  اظهارات  این 

دانست؟
امنیت  مشاور  اظهارات  چرایی  به  نوشته  این  در 

در  ما  دیپلماسی  داده اند.  پناهنده گی  درخواست 
مقابل کشوری که به قول رییس جمهور غنی بازیگر 
جنگ و صلح افغانستان است، به گونه ای است که از 
کریکت بورد سفیر می فرستیم؛ کسی که هیچ گونه 

تجربه و دانش دپیلماتیک ندارد.
در محیط بین الملل و مناسبات جهانی، همسایه گی 
کشورهای  تمام  اختیاری.  نه  است،  اجباری  امر 
جهان ناگزیر هستند که با همسایه های خود سازش 
کنند و دادوستد داشته باشند. ما باید تناقضات را 
از سیاست خارجی افغانستان در قبال همسایه گان 
دور کنیم. از یک طرف ادعا داریم که کلید صلح و 
ثبات افغانستان در دست پاکستان است و از سوی 
با اظهارات احساساتی و رفتار خالف منافع  دیگر، 
ملی، برای آن کشور خط  و نشان می کشیم. این گونه 
نمی توانیم به صلح و ثبات دایمی برسیم. مقامات 
افغانستان به جای قهرمان سازی ، شهامت و جسارت 
گفت وگو پیدا کنند تا چالشی که بیش از ۷3 سال با 
آن درگیر هستیم، حل شود. هنوز شهروندان و حتا 
سیاسیون افغانستان نمی دانند که واقعاً پاکستان در 
سیاست خارجی کشور، دوست تعریف شده است یا 
دشمن. ما هیچ گونه تعریف مشخصی از روابط خود 
با پاکستان نداریم. تجربه جهان نشان می دهد که 
تمام اختالفات مرزی از طریق مذاکره و گفت وگو 
حل شده است. تناقض در رفتار و گفتار ما در مقابل 
پاکستان همیشه وجود داشته است. همین کشور 
که حاال قدرت طلب عنوان شده است، روز دیگر از 
سوی مقامات ارشد کشور برادر خوانده می شود و 
نظامیان  و  ارتش  فقط  روزمره گی  سیاست  این  از 
پاکستان سود می برند و قربانیان آن هم شهروندان 

افغانستان هستند.

افغانستان پرداخته  شده است. جنگ و صلح  ملی 
جامعه   است.  رسیده  بن  بست  به  عماًل  افغانستان 
جهانی، سیاسیون افغانستان و حتا رییس جمهور 
و  جنگ  اصلی  بازیگر  پاکستان  که  گفته اند  بارها 
کشوری  چنین  با  ما  وقتی  است.  افغانستان  صلح 
مقابل هستیم، آیا نیاز است که مشاور امنیت ملی، 
اظهارات آتشین و احساساتی داشته باشد؟ آن هم 
و  منطقه ای  اجماع  به  افغانستان  که  شرایطی  در 

جهانی نیاز دارد.
کرد:  تحلیل  بعد  دو  در  می توان  را  اظهارات  این 
مناسبات  از  واقعاً  محب  حمداهلل  آن که  نخست 
ناشی  اظهارات  این  و  نمی داند  چیزی  بین المللی 
بر  تأثیرگذار  همسایه  یک  از  او  شناخت  عدم  از 
جنگ و صلح افغانستان است؛ همسایه ای که ۷3 
سال می شود با آن درگیر هستیم. واقعیت میدان 
همین است که پاکستان دشمن  دیرینه افغانستان 
است. آن کشور، شوروی را در افغانستان شکست 
داد و اکنون امریکا و ناتو را به چالش کشیده است. 
دشمنی پاکستان برای همه هویدا است و نیازمند 
توضیح و تشریح بیش تر نیست. اما چرا باید بر طبل 
با آن  ناتو  دشمنی با کشوری بکوبیم که امریکا و 

مماشات دارند.
دنبال  به  ملی  امنیت  مشاور  این که،  دوم 
قهرمان سازی است. وی با این اظهارات عوام فریبانه 
و  کند  جلب  خود  به  را  عمومی  افکار  می خواهد 
این در حالی است  را قهرمان جلوه دهد.  خودش 
که از این قهرمان سازی  آقای محب، مردم افغانستان 
ضرر می بینند. متأسفانه پاکستان تبدیل به سوژه  
سیاسیون  هرگاه  است.  شده  افغانستان  سیاسیون 
انزوا  به  داخلی  سیاست  در  افغانستان  مقامات  و 

سیاست خارجی میدان قهرمان سازی نیست
مصطفی مدثر

حکومت های متمرکزی 
که تاکنون در افغانستان 
گذشته، در همه دوره ها حق تدوین، 
تطبیق و تفتیش قوانین را برای خود 

محفوظ دانسته اند. در حال حاضر، در محالت 
)والیات، ولسوالی ها و شهرداری ها( 

فقط شعبات حکومت مرکزی وجود دارد، 
نه حکومت محلی انتخاب شده توسط 

مردم. نمونه واضح و تازه آن تعیین والی 
جدید برای والیت فاریاب از سوی مرکز 

است. در حال حاضر، مردم مظلوم فاریاب 
مطابق قانون اساسی هیچ کاره محل 

و امور مرتبط به خودشان هستند. فغان 
و اعتراض آنان در برابر بی عدالتی مرکز، 
نه تنها شنیده نمی شود، بلکه هیچ 

اهمیت و ارزشی برای ارگ نشینان ندارد. 
مطابق اصول جمهوری موجود، ارگ حق 
دارد خالف تمام موازین و مصلحت  محلی 

فاریاب، خالف خواست و اعتراض قاطبه 
مردم آن جا تصمیم بگیرد و تصمیمش را 

عملی کند.

حبیب حمیدزاده

چند تناقض کالن در سخنرانی حمداهلل محب وجود دارد. این سخنرانی در والیتی صورت گرفت که چند ماه پیش یازده شهروند 
کشور حین اخذ ویزای پاکستان در اثر ازدحام در آن جان باختند. فراموش نکنیم که هنوز هم بخشی از دادوستد روزانه مردم 
ننگرهار با واحد پولی پاکستان صورت می گیرد. مقامات در حالی به پاکستان چنگ ودندان نشان می دهند که روزانه شهروندان 

افغانستان در منطقه تورخم به خاطر عبور به پاکستان با توهین و تحقیر مواجه هستند. اگر مهم ترین چهره امنیتی حکومت صداقت 
در گفتار دارد، کافی است که به چالش های امنیتی در داخل کشور رسیده گی کند؛ نیاز نیست که برای همسایه خط  و نشان بکشد.





عبدالمجیب خلوت گر

منافع  شوند.  گردآوری  والیتی  صلح  کمیته های  نام 
با درنظرداشت نیازهای محلی  مشترک این کمیته ها 
به گونه  مشترک  افراد مذکور  تعریف شود.  - والیتی 
یا هم پوش و برمبنای همان منافع مشترک به  خاطر 
صلح، تمام نیروی شان را به  کار گیرند و در تامین صلح 
تمامی زون های کوچک در  برای  الگو  این  کار کنند. 

تمامی 3۴ والیت تسری داده شود.
در  و  جهانی  جامعه   با  هم یاری  در  هم زمان  حکومت 
تحت نظارت سازمان ملل متحد، به گفت وگوهای صلح 
ادامه دهد. البته با این تغییر در روش کارشان؛ تغییر 
این که هیأت های مذاکره کننده  دولت مرکزی و طالبان، 
تمرکز بیش تر بر حل معضل فرا کشوری صلح داشته 
باشند. در صورتی  که موارد را به سطح کشوری مطرح 
می کنند، باید بر مبنای رهنمودهای کمیته های صلح 

محلی - والیتی، آن را انجام دهند.
جامعه  جهانی  چه در زمان حضور نیروهای بین المللی 
در کشور و چه پس از آن، به دو مسأله  مهم به گونه  
هم زمان و با تعهد کامل تمرکز و این فرایند را کمک 
را  مذاکره کننده  هیأت های  مخارج  این که،  اول  کند: 
محلی  به سطح  را  صلح  کمیته های  و  ملی  به سطح 
هیأتی  نظر  زیر  منصفانه  و  شفاف  گونه   به   والیتی   -
متشکل از نماینده گان طرف های منازعه و سازمان ملل 
اجرایی  الزم  ضمانت های  این که،  دوم  بپردازد.  متحد 
برای تعهدات طرف های منازعه و هم چنان کشورهای 
همسایه در این روند را تأمین کند و موارد اطمینان آن 

را برای مردم در داخل کشور، به نمایش بگذارد.
از سوی دیگر، نهادهای ملی و بین المللی، نقشه  راهی 
که زمان بندی های الزم برای اجرای برنامه  تامین صلح 
این  کنند.  ترسیم  باشد،  داشته  در خود  را  کشور  در 
والیتی صلح   - محلی  کمیته های  داده های  راه  نقشه  
و داده های عینی و واقع بینانه هیأت های مذاکره کننده  
دولت و طالبان را به عنوان محورهای اصلی ترسیم آن، 

در خود داشته باشد.
و  کنفرانس ها  ایجاد  برای  نیز  جدی  نیاز  هم چنان 
نشست های ملی و بین المللی در فرایند صلح احساس 
می شود. سازمان ملل متحد در هم یاری با کشورهای 
و  نشست ها  چنین  نیاز  به  نسبت  باید  تأثیرگذار، 
احتفال هایی  چنین  تدویر  به  هرازگاهی  کنفرانس ها، 
دست یازد. این مهم می تواند، مشروعیت بیش تر فرایند 

صلح را در میان مردم، تامین کند.
 - محلی  در سطح  نسبی صلح  تامین  با  من،  باور  به 
والیتی، ما به  گونه  خودکار به تامین صلح نسبتی در 
کمیته های  یافت. حضور  سطح کشور دست خواهیم 
ساختار  درون  در  جذب  با  صلح  والیتی   - محلی 
حکومت  می تواند، رفتن به سوی مردم ساالری واقعی 

را تضمین کند.
بازبینی ساختار  جذب این کمیته ها، حتا می تواند به 
قانونی  و  مناسب  راهکارهای  در  که  بینجامد  نظام 
می توان به آن پرداخت. در صورت نیاز، این کمیته ها 
می توانند  زون ها  سطح  در  جدیدی  ساختارهای  در 
شوراهای چند محلی - والیتی را تشکیل دهند. این 
قانونی و  فرایند  شورای های جدید، می توانند در یک 
تعریف شده، در یک عمل کرد دو وجهی، هم به  مردم و 

هم به حکومت مرکزی پاسخگو باشند.
من در پایان به گونه  موجز، نتیجه  متوقع این شالوده 

را عرض می کنم.

برایند پیش بینی شده و قابل فهم
هرگاه این شالوده یا طرح، آن طوری که در محورهای 
اصلی اش ارائه شده است، عملی شود و هم زمان حمایت 
طرف های درگیر و ذی نفع را با خود داشته باشد، به 
آن هم  انجامید.  خواهد  کشور  در  صلح  نسبی  تامین 
این طور که نیروهای درگیر در منازعه جذب ساختارها 
زمینه های  مناسب،  فرهنگ سازی  در صورت  و  شوند 
نخواهند  دیگر  مقابل شان،  در  را  درگیری  و  منازعه 
جای  به  درگیر،  نیروهای  توجه  آن،  کنار  در  داشت. 
رفتن و پرداختن به منازعه، به هماوردی های انکشافی 
انکشاف  برای  را  زمینه  همارودی ها  این  بود.  خواهند 
کشور مساعد خواهد ساخت. در کنار آن، ساختارهای 
دروازه بانان  و  بازدارنده گان  عنوان  به  پیش بینی  قابل 
سوءاستفاده از قدرت از سوی نخبه گان هم در سطح 
ملی و هم در سطح محلی - والیتی تبدیل خواهند 
شد. آخر روز موجودیت این ساختارها برای حکومت 
مرکزی این امکان را فراهم خواهد ساخت، تا به گونه  
ساختارمند و قانونی، به گونه  ویژه از ورای دیپلماسی 
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و در مواردی فناوری، برای 
مراوده و روابط بهتر با کشورها در سطح منطقه و جهان 

توجه کند.

چهار شنبه
شماره 3604

29 ثور 1400
19 می 2021

قیمت: 20 افغانی

سال چهاردهم

6

جنگ،  دهه ها  از  پس  که  است  کشوری  افغانستان، 
می شود.  گشوده  به  رویش  صلحی  روزنه   هرازگاهی 
استفاده   گشوده شده،  روزنه های  از  تاکنون  هرچند 
اساسی و منطقی نشده و آن روزنه، به سیاه چال دیگری 
تبدیل شده که کشور را از یک وضعیت، به وضعیت 

بدتر دیگری رهنمون شده است.
به  گونه  نمونه، در حدود نیم قرن اخیر، تقریباً همیشه 
در افغانستان منازعه و جنگ جاری بوده است. در این 
میان، هرازگاهی زمینه های صلح و فرصت ختم جنگ 
نمایان شده؛ اما هیچ گاهی از آن استفاده  منطقی نشده 
و خود به شروع ماجرا و منازعه  ژرف تری تبدیل شده 

است.
دوره   یک  پایان   ،13۵۲ سنبله  در  جمهوریت  ایجاد 
طالیی )دهه  دموکراسی( برای افغانستان بود. هرچند 
شاهی  از  بیش تر  جمهوریت  به  باورها  زمان،  آن  در 
مشروطه بود؛ اما با شروع جمهوریت، ثبات امنیتی و 
حکومت داری در افغانستان دچار چالش شد. حوادث 
حاکمیت  عماًل  هنگام،  آن  در  پنجشیر  و  نورستان 
جمهوری را به چالش کشید. جمهوری اول، با ایجاد 
رابطه با غرب ابتدا زمینه ساز برچیدن منازعات و عوامل 
آن شد؛ اما عوامل بلوک شرق، این زمینه سازی برای 
برچیدن عوامل منازعه در کشور را تبدیل به یک بحران 
کردند و با »انقالب« هفت ثور 13۵۷، کشور را در یک 

سیاه چال ژرف تری فرو بردند.
گسترش جنگ ، کشیده شدن پای قشون سرخ به کشور 
و کشته شدن صدها هزار افغان، از برایند »انقالب« هفت 
و کش و قوس های  با خارج شدن قشون سرخ  بود.  ثور 
داخلی، سازمان ملل متحد پادرمیانی کرد و زمینه را 
برای پایان منازعه در افغانستان مساعد ساخت. طرح 
سازمان ملل متحد که برایند گفت گوها در جینوا میان 
غرب  پاکستان،  مجاهدین،  افغانستان،  وقت  حکومت 
را  عمل خویش  برنامه   بود،  اتحاد جماهیر شوروی  و 
کرد.  طرح ریزی  موقت/عبوری،  اداره   یک  ایجاد  با 
تشویق  با  پاکستان  است،  شده  واکاوی  که  آن طوری 
مجاهدین، این برنامه را برهم زد. مجاهدین قدرت را 
به گونه  مسالمت آمیز از حکومت داکتر نجیب اهلل که در 
درون خویش از چند دسته گی رنج می برد، به  دست 
با  بعدی  حوادث  و  رفت  میان  از  گرفتند. طرح صلح 
نابودی زیرساخت های ملکی و نظامی دنبال شد و یکی 

از فصل های خونین تاریخ کشور را رقم زد.
مجاهدین در میان هم جنگیدند. طالبان به میان آمدند 
و فصل سیاه تاریخ افغانستان شکل گرفت. افرادی به 
افغانستان  اسالمی  امارت  مال،  و  دین محور  اصطالح 
به  مسلمانان  یافت،  ادامه  منازعه  دادند.  تشکیل  را 
سراسر  از  بنیادگرایان  شدند،  کشیده  خاک وخون 
جهان در زیر پرچم امارت اسالمی افغانستان جا خوش 
به  را  خویش  تروریستی  شبکه های  فعالیت  و  کردند 
که  آن طوری  آنان،  دادند.  گسترش  منطقه  از  بیرون 
گفتمان غالب، حکایت می کند در نقطه  اوج خویش، 
وزارت  و  نیویورک  در  جهانی  تجارت  ساختمان های 
دادند.  قرار  هدف  را  واشنگتن  حومه   در  امریکا  دفاع 
برای مبارزه  ائتالف جهانی  باعث شکل گیری  امر  این 
با تروریسم که در رأس آن ایاالت متحده  امریکا قرار 
داشت، شد. این ائتالف، حکومت طالبان را در هم یاری 
با نیروهای مقاومت افغانستان )نیروهای مجاهدین به 

با خون شهروندان، بدون پاسخگو بودن در مقابل قانون 
و ساختاری به  نام ارزش های ملی زیر چتر مردم ساالری.
بعید  هم  که خیلی  گفت  می توان  بیان شد،  آنچه  از 
در  سرخ،  ارتش  پساخروج  تجربه   و  تاریخ  نیست 

پساخروج نیروهای بین المللی تکرار شود.
علوم  شاگرد  هم زمان  که  شهروند  یک  عنوان  به  من 
ارائه  زیر  در  را  موجزی  نیز می باشم، شالوده   سیاسی 
وضعیت  از  من،  باور  به  شود،  عملی  اگر  که  می کنم 
پیش آمده می توان استفاده  بهینه به  نفع صلح کرد. صد 
البته که »به باور من« به نفع مردم بیش تر خواهد بود.

شالوده کلی
باید  استقرایی  رویکرد  از  صلح،  به  رسیدن  به  خاطر 
استفاده کرد. در این رویکرد، باید افغانستان به عنوان 
قرار  توجه  مورد  کوچک تری  زون های  در  کل  یک 
اجماع  یک  به  رسیدن  امکان  زون ها  این  در  گیرد. 
مردمی - نخبه ای بیش تر متصور است، تا یک اجماع 
مردمی - نخبه ای ملی. پس باید کل جغرافیای کشور 
را به زون های کوچک تقسیم کنیم تا آخر روز دوباره 
آن کوچک ها را به گونه  نماینده گی، به یک جغرافیای 
بزرگ ملی تبدیل کنیم. البته باید در نظر داشت که 
این تقسیم بندی به هیچ عنوان خدشه ای در حاکمیت 
ملی ایجاد نکند. رویکرد تامین صلح در هر جغرافیای 
کوچک باید با توجه به نیازهای محلی و بومی در نظر 
گرفته شود. تامین صلح در هر جغرافیا، به تامین صلح 

در کل جغرافیای ملی تسری داده شود.

رویکرد عمل گرایانه و جزئیات شالوده  کلی
افغانستان در حال حاضر به 3۴ واحد اداری - سیاسی 
تقسیم بندی شده است. هر واحد اداری - سیاسی را 
والیت خطاب می کنیم. این واحدها، اکنون در رویکرد 
باور  به  می شود.  تغذیه  مرکزی  محور  از  صلح  تامین 
صلح،  تامین  راه  فرا  کالن  معضل های  از  یکی  من، 
مرکز،  از  تبعیت  است.  مرکز  از  تبعیت  مراوده   همین 
را  اداری - سیاسی  واحد  بومی هر   - نیازهای محلی 
وجود  با  نادیده پنداری،  این  برایند  می گیرد.  نادیده 
داده های  تحمیل  به  مرکز،  از  بی قیدوشرط  تبعیت 
ذهنی نخبه گان مرکزی می  انجامد و راهکار صلحی را 
پیش نهاد می کند که با نیازهای محلی - بومی هم خوانی 
ندارد. این جا است که صلح نه در سطح محلی - والیتی 

و نه در سطح ملی، تامین نمی شود.
شالوده  کنونی در فرایند عمل گرایانه  خویش، پیشنهاد 
می کند تا رویکرد صلح در سطح محلی - والیتی در 
گرفته  نظر  در  کنونی  سیاسی   - اداری  تقسیم بندی 
منافع  باید  والیت ها  و  مرکز  میان  رابطه  تاربند  شود. 
ملی و عامه باشد و بس. دیگر هیچ ذهنیتی به  جز از 
نیازهای محلی - والیتی در زمینه  تامین صلح، در نظر 

گرفته نشود.
در  تاثیرگذار  نخبه های  والیتی،   - محلی  بستر  در 
در  نمونه،  به  گونه   شوند.  شامل  صلح  تامین  فرایند 
دارند،  محلی  قدرت  که  افرادی  الف،  انتزاعی  والیت 
یا حتا کسانی که  یا همکاران نظام و  اگر طالب اند و 
به  ولی  کرده اند،  حفظ  را  قدرت شان  نظام،  سایه   زیر 
طرفداری از حکومت مرکزی عمل نمی کنند و هم زمان 
طرفدار طالبان نیز نیستند، همه زیر یک چتر تحت 

که  مسعود  احمدشاه  ربانی/فرمانده  پروفسور  رهبری 
نگذاشتند طالبان به گونه  کامل افغانستان را تسخیر 
کنند(، ساقط کرد و روزنه  جدیدی برای رفع منازعه 

در افغانستان باز شد.
به مرور زمان و با مدیریت غیرمنطقی این روزنه، طالبان 
دوباره از مناطق مرزی پاکستان، تحرکات شان را آغاز 
گزارش  بر  بنا  شد.  آغاز  منازعه  جدید  فصل  کردند. 
و  ملکی  فرد  هزار  از 1۵۰  بیش  متحد،  ملل  سازمان 
از سقوط حاکمیت  نوزده سال پس  تا حدود  نظامی، 
همه  این  از  پس  داده اند.  افغانستان، جان   در  طالبان 
قربانی، حاال فرصت دیگر صلح در افغانستان ایجاد شده 
نماینده گان  گفت وگوی  شامل  که  فرصت  این  است. 
حکومت افغانستان و طالبان و با دیدبانی جهانی آغاز 
شده است، هرچند کج دار و مریز؛ اما فرصتی است که 
استفاده   کشور  در  منازعه  ختم  برای  آن  از  می شود 

منطقی کرد.
ده  تا  پنج  حول وحوش  افغانستان  در  حاضر  حال  در 
هزار نیروی بین المللی به شمول نیروهای امریکایی در 
چوکات ناتو حضور دارند. اخیراً حکومت ایاالت متحده  
تاریخ 11  تا  را  نیروها  این  کامل  امریکا، طرح خروج 
سپتامبر سال روان میالدی که برابر به بیستم سنبله  
آن،  تبع  به  کرد.  اعالن  می شود،  خورشیدی   1۴۰۰
تمامی کشورهایی که زیر چارچوب ناتو در افغانستان 
فعالیت می کنند، از خروج کامل شان تا همین تاریخ، 

رسمأ خبر دادند.
چهار  از  کم تر  تا  نیروها  این  خروج  به  توجه  با  حاال 
ملی  نخبه گان  میان  در  زیادی  نگرانی های  دیگر،  ماه 
و بین المللی و هم چنان مردم افغانستان به  میان آمده 
و سناریوی  تکرار  تاریخ  مبادا  این که  از  نگرانی  است. 
پس از خروج قشون سرخ از افغانستان، دوباره تجربه 
شود. آن طوری که گفته شد، پس از خروج قشون سرخ 
از افغانستان، این کشور جنگ  داخلی خونینی را تجربه 
که  وقتی خلق می شود  به  خصوص  نگرانی  این  کرد. 
شباهت خیلی زیادی میان حکومت فعلی و حکومت 

داکتر نجیب اهلل به چشم می خورد.
چند  شاهد  ما  نجیب اهلل،  داکتر  حکومت  اواخر  در 
دسته گی و شکل گیری گروه های تباری در درون نظام 
بودیم. اکنون هم حکومت افغانستان از چند دسته گی 
دیگر،  شباهت  می برد.  رنج  تباری  گروه بندی های  و 
عدم پاسخگویی نظام در قبال خون شهروندان  است. 
در اواخر حکومت داکتر نجیب اهلل، سربازان و افسران 
و  نظام  بقای  و  حفظ  برای  روز  هر  امنیتی  نهادهای 
اما در مرکز و والیت ها در  قربانی می دادند؛  حکومت 
رأس قطعات نظامی، نخبه گان و مدیران ارشد نهادها 
و نظام غرق در برنامه  تباری و شخصی خویش بودند. 
امروز نیز وضعیت دقیقاً همان گونه است؛ پاسخگویی 
است  اولویت  در  تباری  گروه بندی های  ندارد،  وجود 
دولت  اولویت  در  اصاًل  و حفظ جان شهروندان شاید 

نیست.
یکی از مدیران ارشد امنیتی که نخواست از او نام گرفته 
شود، به من گفت که روزانه چند ده جسد نیروهای 
ارتش و پولیس ملی کشور به مرکز انتقال داده می شوند 
تا به  خاطر تسلیم دهی به خانواده و مراسم کفن و دفن 
به والیت ها و به خصوص به شمال کشور، منتقل  شوند. 
این در حالی است که رییس جمهور در مناسبت های 
مختلف گفته است که نیروهای افغان به تنهایی امنیت 
کشور را تامین خواهند کرد. به باور من، این یعنی بازی 

باید از فرصت کنونی استفاده کرد
شالودهایبرایصلح؛

ایجاد جمهوریت در سنبله 
1352، پایان یک دوره  طالیی 

)دهه  دموکراسی( برای افغانستان 
بود. هرچند در آن زمان، باورها به 

جمهوریت بیش تر از شاهی مشروطه 
بود؛ اما با شروع جمهوریت، ثبات 

امنیتی و حکومت داری در افغانستان 
دچار چالش شد. حوادث نورستان و 

پنجشیر در آن هنگام، عماًل حاکمیت 
جمهوری را به چالش کشید. جمهوری 
اول، با ایجاد رابطه با غرب ابتدا زمینه ساز 

برچیدن منازعات و عوامل آن شد؛ اما 
عوامل بلوک شرق، این زمینه سازی 

برای برچیدن عوامل منازعه در کشور را 
تبدیل به یک بحران کردند و با »انقالب« 

هفت ثور 1357، کشور را در یک 
سیاه چال ژرف تری فرو بردند.
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به  فاریاب  والیت  باشنده گان 
این  جدید  والی  معرفی  دنبال 
اعتراض  به  دست  والیت، 
گسترده زده اند. این معترضان 
بیست وهشتم  سه شنبه،  روز 
داده   ادامه  تظاهرات شان  به  ثور، 
گزارش ها،  برخی  براساس  و 
دروازه های ادارات دولتی را به  روی کارمندان بسته اند. 
معترضان از حکومت خواسته اند که در مورد تصمیمش 
تجدید نظر کند و والی جدید را از کادرهای خود این 
والیت معرفی کند. نماینده گان این والیت در مجلس 
و  می کنند  انتقاد  حکومت  رفتار  از  نیز  نماینده گان 
می گویند که حکومت باید در تعیین والی با مردم و 
نماینده گان شان مشورت کند. به باور آن ها حکومت باید 
کسی را به عنوان والی فاریاب معرفی کند که با جغرافیا 
و فرهنگ این والیت آشنایی داشته باشد. حزب جنبش 
ملی که از همان ابتدا با معرفی محمدداوود لغمانی به 
عنوان والی فاریاب مخالفت کرده ، می گوید که حکومت 
باید به خواست مردم تن دهد. اعضای حزب جنبش 
ملی پافشاری حکومت بر معرفی والی جدید این والیت 
را پرسش برانگیز می دانند و می  گویند که حضور داوود 
لغمانی برای فاریاب موثر نخواهد بود. در همین حال 
اداره مستقل ارگان های محلی می گوید که والی جدید 
به کارش آغاز کرده و اکثر مردم در این والیت، به تقرر 
والی جدید رضایت نشان داده اند. مسووالن این اداره 
تصریح می کنند که تنها »یک گروه مشخص« با معرفی 
والی جدید مخالف است و این اداره در تالش حل این 
مساله از راه گفت وگو است. این مسووالن تصریح کردند 
که تظاهرات راه حل نیست و مردم باید به والی جدید 
یک فرصت دهند تا به کارش آغاز کند. در همین حال 
محمدداوود لغمانی، والی جدید فاریاب، نیز گفت که به 
کارش آغاز کرده و به مردم اطمینان داد که برای بهبود 
وضعیت امنیتی و اقتصادی این والیت تالش می کند. 

ماجرا از کجا آغاز شد؟
جنجال ها از آن جا آغاز شد که در سوم ماه ثور اداره 
مستقل ارگان های محلی محمدداوود لغمانی را به  جای 
نقیب اهلل فایق به عنوان والی جدید فاریاب تعیین کرد. 
این امر واکنش تند مارشال عبدالرشید دوستم را به 
این  از نشر  آقای دوستم یک روز پس  همراه داشت. 
والی  معرفی  مانع  که  خواست  فاریاب  مردم  از  خبر، 
جدید شوند و از »حق« خود دفاع کنند. پس از این 
مستقل  اداره  رییس  کتوازی،  شمیم خان  مخالفت ها، 
آقای  کرد.  سفر  فاریاب  والیت  به  محلی،  ارگان های 
پیشین  والی  فایق،  نقیب اهلل  به  سفر  این  در  کتوازی 
فاریاب، مدال دولتی »میربچه  خان« را اهدا کرد. در 
حکم  محلی  ارگان های  مستقل  اداره  رییس  ضمن 
رییس جمهور در مورد تقرر آقای فایق را به عنوان عضو 
انتصابی مجلس سنا  به خوانش گرفت. در این سفر 
آقای کتوازی در واکنش به اعتراضات مردمی گفت که 
گزینش والی ها با شیوه جدید به هدف تحکیم »وحدت 
ملی« است و به  زودی یک والی اوزبیک در والیت های 
پشتون نشین مقرر خواهد شد. او افزود که محمدداوود 
لغمانی نیز براساس همین منطق و به هدف تحکیم 

وحدت ملی به عنوان والی فاریاب تعیین شده است. 
عنایت اهلل بابر فرهمند، معاون اول شورای عالی مصالحه 
ملی و عضو ارشد حزب جنبش ملی، در واکنش به این 
سفر آقای کتوازی گفت که انتصاب نقیب اهلل فایق به 
و یک  ندارد  مردم  اعتراضات  به  ربطی  عنوان سناتور 
خالف  اعتراضات  ادامه  بر  او  است.  شخصی  تصمیم 
تصمیم اداره مستقل ارگان های محلی تأکید کرده بود. 
حکومت  کش وقوس ها  این  از  پس  حال  این  با 
نتوانست رضایت باشنده گان فاریاب را به دست آورد 
و والی مورد حمایتش را به کرسی این والیت بنشاند. 
باشنده گان فاریاب و طرف داران حزب جنبش ملی بنا 
بر خواست آقای دوستم به اعتراضات شان ادامه دادند و 
مخالفت شان را با معرفی والی جدید ابراز داشتند. این 

عضو  این  هم چنان  نیست.  قبول  قابل  مردم  برای 
مجلس نماینده گان تصریح کرد که محمدداوود لغمانی 
از  و  ندارد  آشنایی  فاریاب  مردم  و  فرهنگ، محیط  با 
آن جایی  که وضعیت امنیتی این والیت بحرانی است، 

تقرر او به عنوان والی جدید موثر نخواهد بود. 

والی باید از خود فاریاب تعیین شود
از  که  کرد  خاطرنشان  یلچی  خانم  دیگر  سوی  از 
مجموع 1۴ ولسوالی فاریاب، بیش تر آن ها زیر تهدید 
که  آن جایی  از  جدید  والی  و  دارند  قرار  امنیتی  بلند 
در پست های بلند دولتی کار نکرده، توانایی مدیریت 
او راه حل مشکل کنونی  وضعیت این والیت را ندارد. 
این  خود  کادرهای  از  جدید  والی  معرفی  را  فاریاب 
والیت دانست. این نماینده مردم افزود که حکومت باید 
یک شخص توانا و قابل قبول مردم را به این سمت مقرر 
کند تا وضعیت »بحرانی« این والیت بهبود یابد. این 
نماینده مردم فاریاب گفت که هم اکنون مردم به دلیل 
پذیرفته نشدن خواست های شان تظاهرات گسترده ای 
را به راه  انداخته اند. به گفته خانم یلچی، باشنده گان 
از روز سه شنبه به این سو خیمه تحصن برپا  فاریاب 
کرده  و از حکومت خواسته اند که به خواست های شان 
گزارش  منابع  برخی  دیگر  سوی  از  کند.  رسیده گی 
داده اند که معترضان در این والیت دست به تظاهرات 
»مسلحانه« زده  و دروازه های  بعضی از ادارات دولتی را 
بسته اند. تصاویری که در شبکه های اجتماعی به نشر 

رسیده، نیز بیانگر این مسأله است. 
محمدعارف عضو شورای والیتی فاریاب، نیز با تایید این 
مورد به روزنامه ۸صبح گفت که شماری از فرماندهان 
خواست های  نشدن  برآورده  دلیل  به  عادی  مردم  و 
تظاهرات کرده اند. به گفته او، مردم دروازه های ادارات 

دولتی را به  روی کارمندان این ادارات بسته اند. 

این تظاهرات مسلحانه در حالی برگزار شده است که روز 
دوشنبه، بیست وهفتم ثور، مارشال عبدالرشید دوستم 
به هوادارانش دستور داد که مانع معرفی والی جدید 
شوند و در صورت نیاز بر او شلیک کنند. آقای دوستم 
جایی  در  فاریاب  در  هوادارانش  با  تلفنی  تماس  در 
می گوید: »باید دستگیر و کشته شود. پدر لعنت ها را با 
مرمی بزنید، به پیشانه اش بزنید«. دوستم به هوادارانش 
توصیه می کند که »روز تاریخی« است و عقب نشینی 
نکنند؛ زیرا میلیون ها ترک تبار از آن ها حمایت می کنند 
و »قدرت جهانی« دارند و رجب طیب اردوغان، رییس 
جمهور ترکیه و چند کشور در کنار آن ها ایستاده اند. 
تأکید  صحبت هایش  از  بخشی  در  دوستم  مارشال 
می کند که مردم باید سرنوشت خود را خود به دست 
را مطرح می کند که  این پرسش  او هم چنان  بگیرند. 
چرا والیان انتخابی نباشند؟ آقای دوستم در صحبت  با 
هوادارانش می گوید که آن ها در دو جناح می جنگند. به 
باور او، یک جبهه حکومت و جبهه دیگر »معامله گران« 
است. آقای دوستم به طرفدارانش توصیه می کند که 
تفنگچه، موش ُکش، تفنگ چره ای و حتا چاقو را که در 

اختیار دارند، برای مبارزه بردارند.
در  فاریاب  نماینده  یلچی،  شفیقه  سخا  این همه  با 
مجلس، حکومت را به ناامن سازی سمت شمال متهم 
اصرار  که  این قدر  »حکومت  می گوید:  او  می کند. 
می کند، در حقیقت این را می خواهد که فاریاب را به 
طالب بسپارد. این تقرر عماًل با خواست مردم در تضاد 
است«. این گفته ها در حالی ابراز می شود که پیش از 
این بابر فرهمند، معاون اول شورای عالی مصالحه ملی 
و عضو ارشد حزب جنبش ملی، گفته بود که حکومت 
برای معرفی کردن محمدداوود لغمانی به عنوان والی 
کشور  شمال  حوزه  در  را  جدید  سرد  جنگ  فاریاب، 
اعالم کرده است. او در صفحه فیس بوکش نوشته بود 
می رسد  گوش  به  فاریاب  از  ناخوشی«  »خبرهای  که 
و مسووالن ارگ به خاطر انتقال آقای لغمانی به این 
والیت، »هدایت الزم« سپرده و با این »اقدام تحمیلی« 

آرامش نسبی باشنده گان میمنه را برهم زده اند.
حشمت آرمان، نماینده دیگر مردم فاریاب در مجلس 
را  فاریاب  والیت  امنیتی  وضعیت  نیز  نماینده گان، 
گفت  روزنامه ۸صبح  به  او  کرد.  توصیف  نگران کننده 

معترضان از حکومت مرکزی خواستند که شخصی را 
از کادرهای خود والیت فاریاب به عنوان والی معرفی 
و  نداده  تن  خواست ها  این  به  حکومت  تاکنون  کند. 
لغمانی،  است. محمدداوود  پافشاری کرده  بر موقفش 
ثور،  بیست وهفتم  دوشنبه ،  روز  فاریاب،  جدید  والی 
در مقر لوای اول قول اردوی ۲۰۹ شاهین در میدان 
براساس معلومات،  آغاز کرد.  به کارش  فاریاب  هوایی 
مراسم معرفی والی جدید این والیت با حضور برخی از 

مقام های محلی برگزار شد.
 

محمدداوود لغمانی کیست؟
لغمانی  تاکنون معلومات موثقی در مورد محمدداوود 
نشان  ابتدایی  معلومات  این حال  با  نیست.  در دست 
زاده شده  لغمانی در والیت هلمند  آقای  می دهد که 
عنوان  به  و 13۹۲  بین سال های 13۸۹  در  او  است. 
شهردار والیت هلمند کار کرده است. هرچند تعدادی 
از باشنده گان هلمند کارکرد او را می ستایند، اما برخی 
معلومات حاکی از آن است که وی در زمان ماموریتش 
به اختالس متهم بوده است. تاکنون منابع رسمی در 
این مورد چیزی نگفته و این ادعاها ثابت نشده است. 
بدین ترتیب پس از ترک سمت شهرداری، او به کابل 
نقل مکان کرده و مدتی در شورای امنیت ملی وظیفه 
اجرا کرده است. در مورد تحصیالت محمدداوود لغمانی 
نیز چیزی در دست نیست و اداره مستقل ارگان های 
بر اساس  است.  نگفته  مورد چیزی  این  در  نیز  محلی 
معلومات منابع آگاه در حکومت، داوود لغمانی پیش تر 
از افراد نزدیک به حنیف اتمر، وزیر امور خارجه بود، اما 
در ادامه به »حلقه« افراد نزدیک حمداهلل محب، مشاور 

امنیت ملی، در آمده است. 
 

نماینده گان  و  باشنده گان  حاضر  حال  در  این همه،  با 
برای  را  لغمانی  آقای  نماینده گان  مجلس  در  فاریاب 
آقای  آنان  گفته  به  نمی دانند.  مناسب  فاریاب  والیت 
لغمانی با فرهنگ، وضعیت امنیتی و وضعیت جغرافیایی 
این والیت آشنایی ندارد، از این رو در بهبود وضعیت 
مردم  نماینده  یلچی،  شفیقه  سخا  بود.  نخواهد  موثر 
فاریاب در مجلس، در صحبت با روزنامه ۸صبح معرفی 
والی جدید فاریاب را خالف خواست مردم و غیرقانونی 
اساسی،  قانون   ۶۶ ماده  براساس  که  گفت  او  خواند. 
بگیرد. در  نظر  در  را  مردم  منافع  باید  رییس جمهور 
این ماده به صراحت گفته شده است که رییس جمهور 
باید مصالح علیای مردم افغانستان را مراعات کند. خانم 
را  مردم  باید خواست  رییس جمهور  که  افزود  یلچی 
در نظر می گرفت و والی جدید را به مشورت مردم و 
نماینده گان آن ها تعیین می کرد. او نحوه  معرفی والی 
جدید را »دیکتاتورانه« و »انحصارگرایانه« عنوان کرد 
فاریاب  والی  عنوان  به  لغمانی  آقای  تقرر  که  گفت  و 

که تظاهرات از چند روز به این سو ادامه دارد و مردم 
به دلیل برآورده نشدن خواست های شان خیمه تحصن 
سود  به  را  آمده  وجود  به  تنش های  او  کرده اند.  برپا 
این  جریان  در  که  افزود  و  ندانست  مردم  و  حکومت 
روزها مشکالت زیادی برای باشنده گان فاریاب به وجود 
آمده است. این نماینده مردم از حکومت خواست که به 
خواست مردم توجه و مشکالت پیش آمده را حل کند. 

 

احسان نیرو، سخنگوی حزب جنبش ملی، می گوید که 
والیت فاریاب به مثابه دروازه سمت شمال، از اهمیت 
او به روزنامه ۸صبح گفت  استراتژیک برخوردار است. 
که در این والیت گروه های مختلف تروریستی خارجی 
از کشورهای چچین، اوزبیکستان و ترکمنستان فعالیت 
مهم  آن خیلی  مردم  برای  والیت  این  امنیت  و  دارند 
است. او افزود که مردم به دیدگاه ها و شخصیت آقای 
لغمانی احترام دارند، اما مقرری او به عنوان والی جدید، 
مشکالت امنیتی را بیش تر خواهد کرد. به باور او، آقای 
لغمانی با محیط و جغرافیای این والیت آشنایی ندارد، 
»پرتگاه«  لبه  به  والیت  این  آن که  از  پیش  رو  این  از 
بر  پافشاری حکومت  او  اعتراض کرده اند.  برسد، مردم 
مقرری والی جدید را پرسش برانگیز خواند و گفت: »نوع 
لجاجت از سوی ارگ ریاست جمهوری این است که یا 
عمداً تمام مسایل را دانسته دست به این اقدام زده و یا 
کسانی  که در نزدیک رییس جمهور قرار دارند، به نحوی 
می خواهند فضا را مختل بسازند و درز های میان ارگ و 
احزاب سیاسی ایجاد شود. این پرسش ها وجود دارد«. 
با این همه سخنگوی حزب جنبش ملی هشدار داد که 
اگر به خواست های مردمی رسیده گی نشود، مردم به 
حرکت های مدنی ادامه می دهند و این تظاهرات به سایر 

والیات سمت شمال نیز گسترش خواهد یافت.  

به والی جدید فرصت دهید
در همین حال اداره مستقل ارگان های محلی می گوید 
که والی جدید معرفی شده و اکثر مردم والیت فاریاب 
مومند،  نرگس  داده اند.  نشان  رضایت  او  معرفی  به 
سخنگوی این اداره، به روزنامه ۸صبح گفت که در حال 
حاضر وکالی پارلمان، وکالی شورای والیتی، علما و 
متنفذان این والیت به معرفی والی جدید رضایت نشان 
داده اند. این در حالی است که بیش تر نماینده گان مردم 
شفیقه  جمله  از  والیتی  شورای  و  مجلس  در  فاریاب 
سخا یلچی، حشمت اهلل آرمان و محمدعارف در صحبت 
با ۸صبح به گونه صریح با معرفی آقای لغمانی مخالف 

کرده اند.
خانم مومند در ادامه گفت که تنها یک »گروه مشخص« 
ناراضی است و این اداره در تالش است تا مشکل را حل 
کند. او مظاهره را راه حل ندانست و از مردم خواست که 
برای والی جدید فرصت دهند تا به کارش ادامه دهد. 

محمدداوود لغمانی، والی جدید فاریاب، نیز در یک پیام 
تصویری گفته است که روز دوشنبه، بیست وهفتم ثور، 
به کارش آغاز کرده است. او به مردم فاریاب اطمینان 
بهبود  خوب،  حکومت داری  عرصه  در  که  است  داده 
وضعیت  بهبود  و  ولسوالی ها  متوازن  انکشاف  امنیت، 
صحی و معارف این والیت براساس قانون تالش خواهد 
کرد. او در این پیام تصویری به مردم می گوید که برای 
بهبود وضعیت فاریاب، هر آن چه در توان دارد، به خرج 

خواهد داد. 

این بار اول نیست که بر سر تعیین والی بین حکومت و 
مردم جنجال  ایجاد شده است. پیش از این باشنده  گان 
بر سر  نیز  بلخ  بامیان و  از جمله غور،  چندین والیت 
تعیین والی و قوماندان امنیه تظاهرات کرده  و حکومت 

را به بی توجهی به خواست مردم متهم کرده اند.

معترضان دروازه های ادارات دولتی را بستند
ادامه تظاهرات علیه والی جدید فاریاب؛

عبداالحمد حسینی 

معرفی محمدداوود لغمانی به عنوان والی جدید 
فاریاب در لوای اول قول اردوی ۲۰۹ شاهین

دیدار محمدداوود لغمانی با اقشار مختلف مردم 
فاریاب- عکس از دفتر مطبوعاتی والیت فاریاب

برپایی خیمه تحصن در فاریاب- عکس از شبکه های 
اجتماعی

محمدداوود لغمانی، والی جدید فاریاب- عکس از 
اداره مستقل ارگان های محلی

راه پیمایی معترضان در والیت فاریاب در واکنش به 
معرفی والی جدید- عکس از شبکه های اجتماعی
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از حیوانات در هرات  انقراض نسل برخی  از  نگرانی ها 
به دلیل شکار، قاچاق و نگهداری بی رویه آن ها افزایش 
یافته است. فعاالن مدنی در این والیت پافشاری دارند 
که برخی از گونه های پرنده گان و حیوانات چهارپا در 
حال انقراض هستند و حکومت در حفظ و نگهداری این 
نکرده است.  بوده و تالشی  ناموفق  گونه های کم پیدا، 
برخی از اعضای شورای والیتی هرات نیز با انتقاد تند، 
حکومت را به بی توجهی در حفظ و نگهداری از حیات 
وحش متهم می کنند و می گویند که در پی چند دهه 
جنگ در کشور، بسیاری از گونه های کم یاب حیوانات 
تلف و شماری از حیوانات وحشی درنده و پرنده های 
قاچاق  کشورها  سایر  به  خارجی ها  توسط  نایاب، 
هرات  زیست  محیط  حفظ  اداره  در  مسووالن  شدند. 
گونه های  از  برخی  که  می کنند  تأکید  سهم شان  در 
حیوانات وحشی در این والیت وضعیت خوبی ندارند 
و نسل آن ها در حال انقراض است. به گفته آنان، هم 
اکنون شماری از حیوانات درنده و وحشی مانند کفتار 
به  اگر  و  دارند  قرار  تهدید شدید  زیر  گربه وحشی  و 
این گونه ها دور  انقراض  آنان توجه نشود،  نسل گیری 
از تصور نیست. از سوی دیگر، مسووالن تحفظ حیات 
وحش کشور، به این باورند که موضوعات محیط زیستی 
زیر سایه چند دهه جنگ و ناامنی نادیده گرفته شده 
و از جمله اولویت حکومت ها در افغانستان نبوده است. 
در  گونه های  حفظ  برای  که  می گویند  مسووالن  این 
خطر انقراض حیوانات وحشی روی برنامه ای دراز مدت 
با  کشور  مختلف  زون های  سطح  در  و  می کنند  کار 
نهادهای دولتی و غیر دولتی  فعاالن محیط زیستی و 
و  حیوانات  از  حفاظت  استراتژی  تا  می کنند  مشوره 
حیات وحش را برای مدت پنج سال آینده ترتیب کنند.
اکنون  آن گونه که فعاالن مدنی هرات می گویند، هم 
اگر  و  انقراض اند  حال  در  وحشی  حیوان  نوع  چند 
نکنند،  رسیده گی  مشکل  این  به  مربوطه  مسووالن 
برای همیشه نسل برخی از آن ها از بین خواهد رفت. 
به روزنامه  از فعاالن مدنی هرات،  سیداشرف سادات، 
۸صبح می گوید که یوزپلنگ، بز کوهی، آهوی نخشیر، 
انقراض  حال  در  بلبل  و  مینا  باز ،  وحشی،  خرگوش 
از  انتقال برخی  و  پافشاری دارد که شکار  او  هستند. 
گونه های حیات وحش در حوزه غرب کشور که از دوره 
حکومت طالبان توسط عرب ها شروع شده بود، هنوز 
ادامه دارد. آقای سادات می افزاید که خودش به عنوان 
عضوی از شبکه نظارت از منابع طبیعی افغانستان، با 
مسووالن اداره حفظ محیط زیست هرات این نگرانی ها 
ملی حفظ محیط  اداره  او  است.  گذاشته  میان  در  را 
و  می خواند  بی کاره  نهاد  یک  را  افغانستان  زیست 
گونه   به  را  خود  وظایف   اداره  این  که  دارد  پافشاری 

دقیق انجام نمی دهد. 
در  هرات،  والیتی  شورای  اعضای  از  برخی  باور  به 
خون ریزی،  و  جنگ  دهه  چند  و  پسین  سال های 
دور  خود  اساسی  وظایف  از  افغانستان  حکومت های 

در افغانستان بیش از هزار سال می   شود که مسلمانان 
کشور  این  مردم  از  بزرگی  بخش  می کنند.  زنده گی 
تثبیت  برای  ما  مردم  بنابراین،  هستند.  مسلمان 
مسلمان بودن شان ضرورت به تذکره اسالمی مدرسه 

حقانیه ندارند.
از نیروهای خارجی تشکر می کنیم که در این سال ها 
در برابر دشمن افغانستان با ما یک جا جنگیدند و در 
کنار ما خون دادند. تعداد زیادی از نیروهای خارجی 
در سال ۲۰1۴ افغانستان را ترک کردند؛ اما در ثبات 
نیامد.  وجود  به  تغییراتی  کشور  سیاسی  و  نظامی 
نیروهای امنیتی ما توانستند امنیت این سرزمین را 

مثل گذشته تامین کنند.

خارجی نشده، اما در این والیت گونه هایی از پرنده ها 
وحشی،  بُز  نخشیر،  آهوی  مانند  وحشی  حیوانات  و 
سارمینا، سگ آبی، یوزپلنگ و گربه وحشی وجود دارد؛ 
گونه هایی که هم اکنون به باور فعاالن مدنی در هرات 
برای نجات نسل  انقراض هستند و حکومت  در حال 
در حالی  این  است.  نکرده  اقدامی  هیچ  این حیوانات 
است که در حوزه غرب کشور، حیات وحش زیر تهدید 
شدید قرار دارد و رفت وآمد شهروندان کشورهای عربی 
به منظور شکار پرنده های شاهین )باز( از زمان حکومت 

طالبان تا کنون ادامه یافته است.
 

تأکید بر حفظ حیات وحش؛ ممکن نسل برخی از 
حیوانات منقرض شده باشد

از سوی دیگر مقام های موسسه تحفظ حیات وحش 
افغانستان، که چندی پیش برای تهیه استراتژی ملی 
به هرات سفر کرده  از حیات وحش  حفظ و مراقبت 
بودند، بر حفظ و توجه بیش تر شهروندان و نهادهای 
دولتی به محیط زیست و حیات وحش تاکید داشتند.  
زلمی محب، مسوول و اکولوجیست ارشد در موسسه 
۸صبح  روزنامه  به  افغانستان،  وحش  حیاط  تحفظ 
در  ناامنی  و  جنگ  دهه  چندین  دلیل  به  که  گفت 
کشور، حیات وحش افغانستان به شدت آسیب دیده 
و شماری از حیوانات وحشی یا وضعیت مناسبی ندارند 
او پافشاری دارد که برای تهیه  یا منقرض شده اند.  و 
کشور،  وحش  حیات  تنوع  ملی  استراتژی  ترتیب  و 
و  مدنی  جامعه  مختلف  بخش های  نماینده های  با 
مسووالن نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی مشوره 
و نظریات آن ها را برای ترتیب برنامه پنج ساله حفاظت 
از تنوع حیات وحش کشور جمع آوری کرده است و آن 

را در استراتژی ملی می گنجاند. 
پیش تر رییس جمهور کشور طی فرمانی که در سال 
انتقال،  شکار،  بود،  کرده  صادر  خورشیدی   13۸۵
نگهداری و قاچاق حیوانات وحشی را منع کرده بود. 
 این فرمان از سال 13۹۵ خورشیدی دوباره برای مدت 
و  تمدید شده  از سوی رییس جمهور غنی  1۰ سال 
تا پنج  سال دیگر نیز شکار، انتقال، نگهداری و قاچاق 
هر گونه حیوان وحشی به ویژه گونه هایی که در وضعیت 
با این  انقراض قرار دارند، ممنوع است.  بد و در حال 
یافته های موسسه تحفظ حیات وحش  براساس  حال 
وحشی  حیوانات  از  زیادی  شمار  هرات  در   ، )WCS(
وجود داشت که حاال اطالعات دقیقی از آن ها در دست 

پس از آن اهداف شان را در افغانستان دنبال کنند، این 
است که اشتباه می کنید، دوباره فکر کنید.

از  که  هستند  گروه هایی  و  جریان ها  شک،  بدون 
پیش رفت افغانستان هراس دارند و تالش دارند مانع 
این پیش رفت شوند. به همین خاطر است که همواره 
بحران خلق می کنند و به صورت جنون آمیز دست به 
این  است که ظاهراً  در حالی  این  خشونت می زنند. 
جریان ها متوجه نیستند که افغانستان امروز افغانستان 
سال های 1۹۸۰ و 1۹۹۰ نیست. حوزه جمهوریت از 
دفاع  توان  تمام  با  ارزش ها  و  دست آوردها  تمامی 

خواهد کرد.
کسانی که از خروج نیروهای خارجی از کشور هراس 
دارند، باید از این ترس عبور کنند. زیرا هیچ گروهی از 
طریق نظامی شانس پیروزی در برابر نیروهای امنیتی 
ما را ندارد. این که در بیش از چهار دهه اخیر، جوانان 
ما قربانی شده اند، یک واقعیت بسیار تلخ است. بارها 
اتفاق افتاده است که مادری یک فرزندش را در صف 
ارتش از دست داده باشد و فرزند دیگرش را در صف 
بسیار  تجربه ها  این  دولت.  مسلح  مخالف  گروه های 
تلخ است. اما اکنون زمان آن رسیده است که از این 
از فرصت صلح و خروج  تلخ عبور کنیم.  تجربه های 
جنگ  به  و  کنیم  درست  استفاده  خارجی  نیروهای 

پایان دهیم.
نسل جدید نقش تعیین کنند در عبور از این وضعیت 
دارند. آگاهی جمعی و ایستاده گی در برابر گروه ها و 
جریان های بنیادگرا، عبور سالم از این جنگ ویران گر 
را تسهیل می کند. عبور از مرزهای قومی و سمتی و 
دفاع از منافع ملی و دست  آوردها، آینده ما را تضمین 
خواهد کرد. این امر ممکن است. کافی است در دامن 

و   کنند  تأمین  کشور  در  را  امنیت  نتوانسته  و  مانده  
موضوعات محیط زیستی در اولویت حکومت ها نبوده 

است.
شورای  فرهنگی  کمیته  مسوول  حدید،  محمدمهدی 
والیتی هرات، در گفت وگو با روزنامه ۸صبح می گوید 
ویژه  به  وحشی  حیوانات  از  خاصی  گونه های  که 
پرنده گان نادر و کم یاب، پای خارجی های بسیاری را 
و حکومت هم  باز کرده  به کشور  پیش  از چند دهه 
وحشی،  حیوانات  قاچاق  و  شکار  از  جلوگیری  برای 
اقدامی نکرده است. او تأکید می کند که افغانستان به 
دلیل داشتن طبیعت بکر، میزبان گونه های کم یابی از 
پرنده گان و حیوانات درنده ای است که برخی از آن ها 
در جهان بی مانند هستند و حکومت باید برای حفظ 
محیط زیست و حفاظت از حیات وحش جدی تر عمل 
کند و با گروه هایی که دست به شکار، انتقال، نگهداری 
و قاچاق حیوانات وحشی کشور می زنند، شدید برخورد 
محیط  حفاظت  اداره  مسووالن  دیگر  سوی  از  کند. 
زیست در هرات نیز نگران انقراض برخی از گونه های 
تأکید  آنان  هستند.  والیت  این  در  وحشی  حیوانات 
قاچاق  و  نگهداری  انتقال،  شکار،  این که  با  می کنند 
از پرنده ها و حیوانات وحشی درنده به دلیل  شماری 
اعالم  ممنوع  پیش  سال  از 1۵  نسل،  انقراض  تهدید 
شده، اما هنوز هم مواردی از شکار، قاچاق و نگهداری 

این حیوانات وجود دارد.
حیات اهلل فرحت، کارشناس تنوع حیات وحش در اداره 
که  می گوید  روزنامه ۸صبح  به  هرات،  زیست  محیط 
برخی از گونه های حیوان وحشی در این والیت وضعیت 
مناسبی ندارند و بیم آن می رود که نسل  آن ها از بین 
برود.  او از پرنده سارمینا »Enggano Myne«، کفتار 
 Asiatic« تازی پلنگ ،»Striped Hyaena« خط   دار
به  گربه وحشی  و   »Otter« آبی  Cheetah«، سگ 
نام  می برد که زیر تهدید شدید قرار  عنوان حیواناتی 
تأکید  آقای فرحت  انقراض هستند.  و در خطر  دارند 
می کند که به دلیل افزایش ناامنی و نبود امکانات کافی، 
وضعیت بسیاری از حیوانات وحشی در هرات مشخص 
نیست و به تازه گی در این زمینه تحقیقی انجام نشده 
است. با این حال، به گفته کارشناس تنوع حیات اداره 
از  برخی  وضعیت  اکنون  هم   هرات،  زیست  محیط 

حیوانات وحشی این والیت تا حدی خوب است. 
 اگر چه هنوز بررسی دقیقی در باره حیات وحش حوزه 
غرب به ویژه والیت هرات، از سوی نهادهای داخلی یا 

11 سپتامبر که قرار است نیروی های خارجی از کشور 
خارج شوند، آغاز فصل تازه و فرصت جدید برای مردم 
مشخص  سپتامبر،  یازدهم  از  پس  است.  افغانستان 
خواهد شد که مردم و رهبران سیاسی چقدر به منافع 

ملی پابند هستند.
حاال از لحاظ نظامی افغانستان در جایگاهی قرار دارد 
در  و  کند  دفاع  خویش  ملی  منافع  از  می تواند  که 
تطبیق قانون اساسی بر کسانی که مخالف جمهوری 
اسالمی افغانستان هستند و برای برهم زدن ثبات کشور 
آستین برزده اند، اقدام نظامی کند. نیروهای امنیتی ما 
از دست آوردهای بیست سال اخیر دفاع خواهند کرد و 
اجازه نخواهند داد که تجربه های تلخ دهه ۹۰ میالدی 
تکرار شود. پیام نیروهای نظامی به کسانی که منتظر 
خروج نیروهای امریکا و ناتو از افغانستان هستند تا 

نیست و بیم آن می رود که نسل  این حیوانات منقرض 
شده  باشد. براساس معلومات ابتدایی چیتا یا یوزپلنگ 
که تا سال های 13۷۰ خورشیدی در هرات بود، احتمال 

می رود که دیگر نسلش از بین رفته باشد.
 

هنوز هم برخی از گونه های حیوانات، به ویژه پرنده گان 
تمام  در  که  دارد  وجود  افغانستان  در  بومی،  کم یاب 
ساحره  نمی شود.  یافت  آن ها  از  نسلی  هیچ  جهان 
برفی )Afghans Snow Finch( از پرنده  های بومی 
افغانستان است که به گفته مقام های موسسه تحفظ 
حیات وحش افغانستان در هیچ کشوری مانند آن پیدا 
نمی شود. هم چنان پژوهش ها و مطالعات این موسسه 
جدیدی  پرنده  سال   1۴۰ از  پس  که  می دهد  نشان 
در واخان بدخشان دیده شده که مردم محلی آن را 
»بلبل نی« می گویند. این بلبل در واخان نسل گیری، 
تولید و تکثیر کرده است. گونه هایی از حیوانات وحشی 
چهارپا مانند گوزن باختری )Bakhtaran Dear( که 
فعاالن محیط زیست احساس می کردند حدود ۵۰ سال 
پیش نسلش از بین رفته، اما در سال ۲۰13 میالدی 
دوباره این حیوان کم یاب بومی را در مناطقی از والیت 

بدخشان دیده اند.

موسسه تحفظ حیات وحش )WCS( از سال ۲۰۰۶ 
این  وارد  افغانستان،  حکومت  دعوت  بر  بنا  میالدی 
کشور شد و در همان زمان در والیات بامیان، بدخشان، 
نورستان و ساحات دیگر پروژه هایی را اجرا کرد که در 
پی آن برخی از مناطق این والیات از سوی حکومت 
به عنوان پارک ملی اعالن شد. این موسسه همکاری 
اداره ملی  و  با وزارت های زراعت و مال داری  نزدیکی 
حفظ محیط زیست کشور دارد و پروژه های پژوهشی 
مختلفی را برای بررسی گونه های حیوانات وحشی در 

والیات مختلف کشور اجرا کرده است.

فریب  شویم،  جمع  جمهوریت  نام  به  بزرگی  چتر 
نخوریم  را  عقب گرا  جریان های  دروغین  شعارهای 
از  دور  به  و  آینده نگرانه  نگاه  ملی  مسأله های  به  و 
احساسات داشته باشیم. بخش بزرگی از جوانان کشور 
جوانان  و  نوجوانان  رسیده اند.  آگاهی جمعی  این  به 
ما در مکاتب و دانشگاه ها مصروف آموزش و تحصیل 
هستند. عده  معدودی از جوانان که در صف گروه های 
مخالف مسلح دولت حضور دارند با گسترش آگاهی 
و  گرفت  خواهند  قرار  جمهوریت  کنار  در  جمعی، 
زنده گی آرام و عاری از خشونت را شروع خواهند کرد.
واقعیت این است که ماشین جنگی گروه های مخالف 
مسلح، از جوانان تشکیل شده است و در هر دو سو 
جوانان کشته می شوند. بنابراین، آن گونه که جوانان 
متأسفانه بخشی از مشکل بوده اند، راه حل نیز هستند. 
نهادهای آموزشی و تحصیلی می  توانند با خلق آگاهی 
جمعی، جلو سربازگیری از جوانان را بگیرند. این امر 
از  در حمایت  دولت  آن که  به  مشروط  است.  ممکن 
نهادهای آموزشی و تحصیلی از هیچ تالشی فروگذار 

نکند.
کشور ما می تواند سرزمین آرامی باشد. با اتکا به خود 
و عبرت از تجربه های تلخ گذشته، می توانیم کشورمان 
با  را به صلح و ثبات برسانیم. نسل های بعدی نباید 
جنگ و خشونت دست وپنجه نرم کنند. آن ها مستحق 
زنده گی آرام و پرآسایش هستند، آن گونه که ما نیز 
مستحق چنین زنده گی ای هستیم. اما به یاد داشته 
آینده  بیفتد.  اتفاق  معجزه ای  نیست  قرار  که  باشیم 
و  کشور  زنده گی،  به  ما  امروز  نگاه  و  رفتار  محصول 
سرنوشت جمعی ما است. این آینده، با دست خود ما 

باید ساخته شود.

نسل برخی از حیوانات در حال انقراض است
سایه جنگ در هرات؛ 

خروج نظامی امریکا و ناتو؛
فرصتجدیدبرایافغانستان

کشور ما می تواند سرزمین آرامی باشد. با اتکا به خود و عبرت از تجربه های تلخ گذشته، 
می توانیم کشورمان را به صلح و ثبات برسانیم. نسل های بعدی نباید با جنگ و خشونت 

دست وپنجه نرم کنند. آن ها مستحق زنده گی آرام و پرآسایش هستند، آن گونه که ما نیز 
مستحق چنین زنده گی ای هستیم. اما به یاد داشته باشیم که قرار نیست معجزه ای اتفاق 
بیفتد. آینده محصول رفتار و نگاه امروز ما به زنده گی، کشور و سرنوشت جمعی ما است. 

این آینده، با دست خود ما باید ساخته شود.



بستن مرز از نظر سیاسی 
دشوار است و مسوولیت آن 

عمدتًا متوجه ایاالت متحده می شود. 
عالوه بر این، از آن جایی که طالبان در 
تحرک هستند، این کار زمان می برد. 

تا زمانی که مرزهای افغانستان و 
پاکستان بر روی شورشیان باز باشد، 
شکست طالبان حداقل به 100000 

نیروی تازه نفس نیاز دارد. نه ایاالت 
متحده و نه ناتو مایل و قادر به پرداخت 

چنین هزینه مالی هستند. بنابراین، 
خروج راحت نیروهای امریکایی عالمت 

بازگشت طالبان است.
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و  سرد  جنگ  بزرگ،  بازی  دلیل  به  افغانستان 
رقابت میان قدرت های در حال ظهور آسیا، یکی از 
کشورهای متأثر از عوامل جنگ است. تصمیم اخیر 
افغانستان تا 11 سپتامبر  از  امریکا مبنی بر خروج 
۲۰۲1، باعث شده است تا گمانه زنی ها پیرامون به 
حکومت  آمدن  کار  روی  و  هرج ومرج  آمدن  وجود 

تروریستی در این کشور، تقویت شود.
تقسیم هند نه تنها با پویایی سیاسی داخلی، بلکه با 
نیز صورت گرفت. »طرح چرچیل«  عوامل خارجی 
که برای محافظت از منافع آینده انگلیس در شبه قاره 
هند، تقسیم این کشور را پیش بینی کرده بود، هنوز 
هم آثار باقی مانده آن زنده است. چرچیل می خواست 
به شکلی از اشکال تداوم تسلط انگلیس بر هند از 
به سه کشور مستقل تحت  تقسیم شبه قاره  طریق 
و  هند  بر  عالوه  کند.  تضمین  را  بریتانیا  هژمونی 
سر  در  نیز  را  »پرنسستان«  گزینه   وی  پاکستان، 
داشت. افغانستان به عنوان بخشی از »بازی بزرگ« 
در دوران پس از جنگ جهانی دوم، بیش ترین آسیب 
را از جنگ سرد متحمل شد و هنوز برای ایجاد یک 
دولت آزاد، مسوولیت پذیر و عاری از کابوس جنگ 

داخلی، تالش می کند.
سیاست افغانستان طی دهه ها بین نیروهای قبیله ای 
و نهادهای سیاسی تقسیم شده است و عدم موفقیت 
در نهادهای سیاسی بی ثبات، فضا را برای گروه های 
قبیله ای، سازمان های اسالمی و جنگ ساالران محلی 

فراهم می کند تا قدرت دولت را به خطر اندازند.
تجزیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به جهان 
پراکنده تر، منجر به احیای مجدد قدرت های جهانی 
که  شد  افغانستان  و  میانه  آسیای  در  منطقه ای  و 
با شبه قاره هند، چین، روسیه  قابل توجهی  ارتباط 
و مخازن منابع طبیعی آسیای میانه فراهم می کند. 
اکنون افغانستان نه تنها با خطرات بازیگران قدیمی 
جنگ سرد روبه رو است، بلکه به مرکز رقابت میان 
قاره مبدل  این  در  و چین  نوظهور هند  قدرت های 

شده است.

پیشینه تاریخی وضعیت کنونی
از زمان سقوط رژیم شاهی در سال 1۹۷3 و دوره 
رهبران  ترور  به  منجر  سیاسی  بی ثباتی  موقت، 
خانواده اش،  و  خان  محمدداوود  مانند  افغانستان 
نورمحمد تره کی و حفیظ اهلل امین و سقوط افغانستان 
در سال 1۹۷۹ به دامن شوروی به دست کمونیست ها 
شد. در سال 1۹۹۲ با استعفا و ترور رییس جمهور 

داکتر نجیب اهلل، چندین مرکز قدرت ظهور کردند.
چندین گروه قومی که بیش ترشان سنی ها و سایر 
گرفتن  دست  به  برای  بودند،  کوچک  اقلیت های 
قدرت علیه کمونیست ها و در دوران پس از نجیب، 
ظهور کردند. طالبان توسط مال محمد عمر، فرمانده 
میان  از  برند  هیلن  کارول  گفته  به  که  متعصب 
و  سعودی  متحده،  ایاالت  حمایت  تحت  مجاهدین 
پاکستان برخاسته بود، رهبری می شد و قدرت را در 
سال 1۹۹۶ از برهان الدین ربانی )که تهداب حکومت 
خاک  چهارم  سه  حدود  و  بود(  نهاده  را  اسالمی 
در  باالخره  گرفت.  داشت،  کنترل  در  را  افغانستان 
سال ۲۰۰1 نیروهای ائتالف به رهبری ایاالت متحده 
پس از 11 سپتامبر در تالش برای ایجاد یک حکومت 

دموکراتیک، آن ها را خلع قدرت کردند.
پاکستان،  توسط  فقط  اگرچه  طالبان  حکومت 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی به رسمیت 
دلیل سیاست های عقب گرایانه  به  اما  شناخته شد؛ 
 1۹۹۶ سال  -از  طالبان  حاکمیت  دوره  گروه،  این 
است  افغانستان  تاریخ  در  دوره  بدترین   -۲۰۰1 تا 

در  شد.  سپری  عقب گرا  شورشیان  با  در جنگ  آن 
به  را  موفقیت آمیز  دوره  دو  کرزی  دولت  که  حالی 
اتمام رساند و در یک پروژه بزرگ بازسازی شرکت 
مشروعیت  از  نتوانست  مختلف  دالیل  به  کرد، 
بخش های مختلف برخوردار شود. دولت غنی نیز از 
سال ۲۰1۴ عمل کرد متوسطی داشته است. دولت 
وحدت ملی تحت رهبری غنی نتوانست آنچه را که 
برای اتحاد همه گروه های قدرت در افغانستان وعده 
داده بود -کاهش درگیری ها، ثبات و پیش برد روند 

صلح با طالبان- عملی کند.
رییس جمهور اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل تاکنون 
در تحقق اهداف شان موفق نبوده اند. دست آوردهای 
دولت  غزنی  و  فراه  کندز،  والیات  در  طالبان  ارضی 
ایاالت  خود  که  کرد  تضعیف  اندازه ای  به  را  غنی 
متحده، دولت افغانستان را برای رسیدن به توافق با 
طالبان در فبروری ۲۰۲۰ دور زد. به عنوان بخشی 
از این توافق، ایاالت متحده متعهد به خروج کامل 
که  دادند  قول  طالبان  و  شد  بین المللی  نیروهای 
خاک  از  القاعده  مانند  دیگر  گروه های  استفاده  از 
افغانستان علیه ایاالت متحده که نگرانی عمده امریکا 
است، جلوگیری کنند. رییس جمهور جو بایدن برای 
این که روی حرف خود باشد، در اپریل ۲۰۲1 اعالم 
تا 11 سپتامبر  را  امریکایی  نیروهای  که همه  کرد 
امسال از افغانستان بیرون می کند. اعضای ناتو گفتند 
که همراه با امریکا خارج می شوند و همین اکنون در 
حال ترک افغانستان هستند. پنتاگون گفته است که 
در ماه های گذشته حدود ۲۵۰۰ سرباز امریکایی در 
آن جا حضور داشته اند و جنرال میلی در مصاحبه ای 
گفت که در صورت شمارش نیروهای عملیات ویژه، 
تعدا آن ها به 33۰۰ نفر می رسد. فرماندهان نظامی 
مطمئن،  عقب نشینی  برای  که  می کنند  احساس 
نیروهای اضافی به طور موقت برای کمک به امنیت و 

تدارکات وارد شوند. )گاردین(
با این حال، با شروع عقب نشینی نیروهای امریکایی، 
برای  که  دولتی  نیروهای  قراردادن  با هدف  طالبان 
جنگ با طالبان باقی مانده ، فشارهای خود را افزایش 

داده اند.
متحده  ایاالت  خارجه  وزیر  بلینکن،  آنتونی  مشوره 
در مارچ ۲۰۲1 به دولت افغانستان در مورد تشکیل 
برنامه ریزی  دیپلماتیک  تالش های  و  متحد  جبهه 
موقت  »دولت  تشکیل  و  صلح  مذاکرات  برای  شده 
انتقالی« همان طوری که در سال ۲۰۰1 اتفاق افتاد، 
از سوی رییس جمهور غنی رد شد. در واقع وی یک 
از آن ها  و  به طالبان فرستاد  را  طرح ضد آتش بس 
برگزاری  وعده  و  کند  انتخابات شرکت  در  خواست 
زودهنگام انتخابات را نیز داد. چالش اصلی مذاکره، 
تقویت  خواهان  دولت  است.  آینده  دولت  ماهیت 
یک  دنبال  به  طالبان  و  است  دموکراتیک  نهادهای 
حکومت مبتنی بر شریعت و قوانین اسالمی هستند 
که افغان ها از آن هراس دارند؛ به ویژه زنان که رویه 

این گروه را در دوره حاکمیت شان به یاد می آورند.

افغانستان؛ عقب نشینی ایاالت متحده، هند و 
احتماالت آینده

توافق نامه سال  متحده،  ایاالت  تصمیم عقب نشینی 
افغانستان  پاکستان،  متحده،  ایاالت  بین   1۹۸۸
یاد  به  را  سوسیالیستی  شوروی  جماهیر  اتحاد  و 
بیرون  را  نیروهایش  تعهد کرد  می آورد که شوروی 
کند )خروج در سال 1۹۸۹ تکمیل شد(، تا افغانستان 

بتواند مستقالنه به دموکراسی برگردد.
همراه  به  شورشی  مختلف  گروه های  حال،  این  با 
نیروهای جداشده از دولت در اپریل 1۹۹۲ کابل را 
تصرف و حکومت رییس جمهور نجیب اهلل را سرنگون 
کردند. در نتیجه، افغانستان وارد یک جنگ داخلی 
عدم  یادآوری  هم چنین  مسأله  این  شد.  طوالنی 
جنگ های  در  مقاومت  در  متحده  ایاالت  موفقیت 
»ویت کنگ«  به  طالبان  گروه  زیرا  است؛  طوالنی تر 
عقب نشینی  است.  شده  مبدل  آن ها  برای  دیگری 
دربرمی گیرد:  را  مورد  چندین  امریکایی  نیروهای 
دموکراسی توسط طالبان از بین می رود و افغانستان 
منطقه ای  قدرت های  رقابت  میدان  به  دیگر  یک بار 
مانند دهه هشتاد مبدل می شود که این بار روسیه در 
کنار گروه طالبان که قباًل توسط امریکا، پاکستان و 

سعودی به وجود آمده بود، قرار خواهد گرفت.
کمربند  »یک  ابتکار  مورد  در  چین  و  روس  درک 
می رسد  نظر  به  که  جنوبی  آسیای  و  راه«  یک 
پاکستان یکی از شرکای مهم آن است، از نقش هند 
چشم پوشی می کند. هند نقش بسزایی در بازسازی 
کشور جنگ زده افغانستان داشته است؛ اما حضور آن 

برای پاکستان، چین و روسیه خوشایند نیست.
در حالی که روسیه و ایران طالبان را در برابر نقش 
تقویت  افغانستان  آینده  ایاالت متحده در مذاکرات 
می کردند، اخیراً نقش هند نیز به احتمال زیاد در اثر 
فشار چین و پاکستان از جانب روسیه نادیده گرفته 

شده است.
یکی دیگر از مواردی که به نفع امریکا نبود، مخالفت 
هند با دولت موقت که ایاالت متحده پیشنهاد کرده 
طالبان  اگر  که  است  نگران  این  از  هند  است.  بود، 
مانند  است  ممکن  برسند،  قدرت  به  افغانستان  در 
گذشته در کشمیر مشکل ایجاد کنند. با این حال، 
ایاالت متحده در مارچ ۲۰۲1 هنگامی  ابتکار اخیر 
که وزیر بلینکن به هیأت متشکل از وزرای خارجه 
چین، هند، ایران، پاکستان، روسیه و ایاالت متحده 
تحت نظر سازمان ملل متحد پیشنهاد داد تا »رویکرد 
واحدی« برای صلح ایجاد کند، هند را به میز مذاکره 
افغانستان  در  آن  منافع  به حفظ  قطعاً  که  می آورد 

کمک می کند. )دی هندو(
برای هند وقت آن است که تدابیر پیش گیرانه غرض 
جلوگیری از نفوذ تروریسم به این کشور اتخاذ کند. 
تقویت صفوف نیروهای امنیتی دولت افغانستان به 
شمول احیای »اتحاد جدید امنیت ملی« با شرکت 
چهره های ضد طالبان علیه نیروی هفتادهزار نفری 

آن ها، نیاز به زمان دارد.

این  مواجه شد.  با مخالفت جبهه متحد شمال  که 
گروه که در سال ۲۰۰1 تقریباً ۹۰ درصد افغانستان 
و  از سوی سازمان ملل  را در کنترل داشت، هرگز 
شناخته  رسمیت  به  اسالمی  همکاری های  سازمان 
باقی مانده  اتحاد شمال )جبهه متحد( مناطق  نشد. 
با  را  جبهه ای  شمال  اتحاد  داشت.  دست  در  را 
از رهبران مانند برهان الدین ربانی،  اشتراک عده ای 
رییس جمهور پیشین، احمدشاه مسعود، وزیر دفاع 
کریم  چون  قومی  گروه  چندین  رهبران  و  پیشین 
محمد  عبداهلل،  عبداهلل  دوستم،  عبدالرشید  خلیلی، 
محقق، عبدالقدیر، آصف محسنی و دیگران بر ضد 
طالبان تشکیل داد. پس از سقوط حکومت طالبان، 
انتقالی زیر نظر حامد کرزی -کسی که  یک دولت 
در انتخابات سال ۲۰۰۴ برنده شد و تا سال ۲۰1۴ 
غنی،  اشرف  این که  تا  تأسیس شد،  کرد-  حکومت 
حکومت  شد.  کرزی  جانشین  فعلی  جمهور  رییس 
با فساد و کشت و تولید مواد  کرزی در امر مبارزه 
مخدر ناکام بود. شکوفایی دموکراسی در افغانستان 
یک تحول خوشایند است و شورای ملی نماینده گان 
و  کمونیست ها  اصالح طلبان،  اسالمی،  بنیادگرایان 
بسیاری از رهبران هوادار طالب را در خود جای داده 

است.

بازگشت طالبان
 ،)۲۰۲1( تاکنون   )۲۰۰1( موقت  دولت  زمان  از 
منافع  از  متحده  ایاالت  و  شده اند  قوی تر  طالبان 
به عقب نشینی  تصمیم  و  است  خود دست کشیده 
سال ۲۰۰1،  در  افغانستان  به  حمله  زمان  از  دارد. 
ایاالت متحده ۲.۲۶ تریلیون دالر برای جنگ هزینه 
کرده است که شامل عملیات در خاک افغانستان و 

پاکستان می شود.
طالبان هنوز از سنگرهای مستحکم در والیات شرقی 
سربازان  و  هستند  برخوردار  افغانستان  جنوبی  و 
 ۲۴۴۲ از  بیش  جنگ  دهه  دو  طی  که  امریکایی 
نفر تلفات داشته اند، نتوانستند این گروه را سرکوب 
کنند و چاره ای نداشتند جز رفتن به میز مذاکره و 
حق دادن به طالبان در حکومت. )گزارش موسسه 

واتسون(
بستن مرز از نظر سیاسی دشوار است و مسوولیت آن 
عمدتاً متوجه ایاالت متحده می شود. عالوه بر این، از 
آن جایی که طالبان در تحرک هستند، این کار زمان 
می برد. تا زمانی که مرزهای افغانستان و پاکستان بر 
روی شورشیان باز باشد، شکست طالبان حداقل به 
1۰۰۰۰۰ نیروی تازه نفس نیاز دارد. نه ایاالت متحده 
و نه ناتو مایل و قادر به پرداخت چنین هزینه مالی 
امریکایی  نیروهای  راحت  خروج  بنابراین،  هستند. 

عالمت بازگشت طالبان است.

نهادهای دموکراتیک و مسأله مشروعیت
نتوانست  افغانستان  در  دموکراسی   ،۲۰۰۴ سال  از 
مشروعیت خود را به دست آورد و دوره های آزمایشی 
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به گزارش یورونیوز، دولت جو بایدن با امکان فروش تجهیزات 
نظامی به ارزش ۷3۵ میلیون دالر به اسراییل موافقت کرد و 
منابعی در کنگره امریکا نیز روز گذشته اعالم کردند که با 
توجه به درگیری های اخیر اسراییل و فلسطینیان، احتماالً 
مخالفت  مجوزی  چنین  صدور  با  نیز  کنگره  قانون گذاران 

نخواهند کرد.
موضوع فروش این تجهیزات نظامی پیش تر از سوی روزنامه 
واشنگتن  پست رسانه ای شده بود و سه منبع آگاه در واشنگتن 
نیز اعالم کردند که کنگره در ماه اپریل به طور غیر رسمی و 
در نهایت به طور رسمی، به عنوان بخشی از روند رایج در 
موضوع توافق نامه های فروش عمده اسلحه به کشورهای دیگر، 

در جریان این توافق تجاری قرار گرفته است.
براساس قوانین ایاالت متحده، کنگره پس از این اعالم رسمی 
مدت 1۵ روز فرصت دارد تا در صورت نیاز با چنین توافقی 
مخالفت کند؛ اما با توجه به تداوم خشونت ها میان اسراییل و 
فلسطینی ها و تداوم حمالت حماس به خاک اسراییل، انتظار 

نمی رود چنین مخالفتی اعالم شود.
در شرایط عادی و غیرجنگی، فروش جنگ افزارهای هدایت 
ماهواره ای موسوم به »مهمات تهاجم مستقیم مشترک« یا 
اما  می شود،  محسوب  معمول  کاری  اسراییل،  به   JDAM
مساله  دارد،  قرار  جنگی  وضعیت  در  کشور  این  که  اکنون 
توجه های  بویینگ،  شرکت  ساخت  بمب های  این  فروش 

بیش تری را جلب کرده است.
کنون  تا  که  کردند  اعالم  امریکا  کنگره  در  دستیار  سه 
یا  دموکرات ها  رهبران  سوی  از  باره  این  در  اعتراضی  هیچ 
که  کنگره  خارجه  امور  کمیته  در  امریکا  جمهوری خواهان 

مسوول بررسی این قراردادها است، مطرح نشده است.
هم زمان، سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز ضمن خودداری 
از بیان جزییات این قرارداد فروش، در مقابل خبرنگاران اعالم 
نگران  منطقه  در  از خشونت ها  »عمیقاً«  واشنگتن  که  کرد 

است و برای بازگشت آرامش تالش می کند.
وزارت امور خارجه ایران بامداد سه شنبه پیامی به این شرح در 
صفحه توییتر خود منتشر کرد: »هم زمان با آن که تسلیحات 
امریکایی بر سر مردم بی گناه فلسطین فرود می آید، ایاالت 
متحده بار دیگر موشک های »نقطه زن« به ارزش ۷۵3 میلیون 
دالر را به اسراییل با هدف کشتن شمار بیش تری از کودکان 
عین حال  در  است.  داده  تحویل  دقیق تر  و  بیش تر  با دقت 
سازمان  امنیت  شورای  احتمالی  بیانیه  مانع  متحده  ایاالت 
ملل با مالیم ترین لحن شده است. جهان در حالی نظاره گر 
است که اسراییل و حامی آن، چهره کریه خود را به نمایش 

گذاشته اند«.
ایاالت متحده در جریان نبرد یک هفته اخیر میان نیروهای 
اسراییل و شبه نظامیان فلسطینی حماس و جهاد اسالمی، 
برای  این کشور  و حق  اسراییل  از  قوی خود  بارها حمایت 
دفاع از خود را اعالم کرده است و حمایت از اسراییل، یک 
هم  و  دموکرات ها  میان  در  هم  اساسی،  و  مشترک  ارزش 

جمهوری خواهان کنگره محسوب می شود.
با این وجود در این مدت شماری از نماینده گان دموکرات نیز 
خواستار موضع گیری سخت تر واشنگتن علیه دولت بنیامین 

نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل، بودند.

اسراییل  به  امریکا  جدید  تسلیحات  فروش  سر  بر  موضوع 
بایدن  از سیاست خاورمیانه ای  ترکیه  رییس جمهور  است. 
انتقاد کرد. اردوغان حتا اتریش را نیز به خاطر نصب پرچم 

اسراییل در ساختمان های دولتی، مورد حمله قرار داد.
در  اردوغان  طیب  رجب  فارسی،  دویچه وله  گزارش  به 
سخنرانی اخیر خود به هم پیمانان ترکیه در ناتو حمله کرد و 

سیاست آنان را مورد انتقاد قرار داد.
رییس جمهور ترکیه در اظهاراتش به سیاست امریکا در قبال 
اتریش را »نفرین«  با لحنی شدید تاخت و دولت  اسراییل 

کرد.
خونین  دستان  با  »شما  گفت:  بایدن  به  خطاب  اردوغان 
خودتان متاسفانه تاریخ می نویسید. این شما هستید که ما 

را وادار به گفتن چنین موضوعی کرده اید«.
اسراییل،  قبال  در  امریکا  سیاست  به  اردوغان  انتقاد شدید 
برخاسته از تصویب فروش تسلیحات امریکا به اسراییل است. 
گفته می شود که دولت امریکا با فروش سالح به اسراییل به 

ارزش ۷3۵ میلیون دالر موافقت کرده است.
این در حالی است که از جزییات فروش تسلیحات امریکا به 
این  اسراییل اطالع دقیقی منتشر نشده است. خبر فروش 

جنگ افزارها از سوی »واشنگتن پست« رسانه ای شد.
اردوغان هم چنین دولت اتریش را به علت نصب پرچم اسراییل 
مورد انتقاد قرار داد. اتریش در هم بسته گی با اسراییل، پرچم 
آن کشور را بر ساختمان دفتر صدراعظم و هم چنین وزارت 

امور خارجه خود نصب کرده بود.
اردوغان بار دیگر خواستار اداره شهر اورشلیم )بیت المقدس( 
او،  باور  به  است.  شده  مشترک  کمیسیون  یک  توسط 
و  یهودی  مسیحی،  نماینده گان  از  متشکل  کمیسیونی 

مسلمان می بایست این شهر را اداره کنند.

دولتبایدنباقراردادفروش
۷۳۵میلیوندالرتجهیزات
نظامیبهاسراییلموافقتکرد

دستکم2۰کشتهو12۷مفقودبهدنبال
وقوعطوفاندرایالتگجراتهند

انتقادتنداردوغانازناتو
وسیاستبایدندرقبال

خاورمیانه

عصر  شدید  طوفانی  وقوع  یورونیوز،  گزارش  به 
گجرات  ایالت  در  سه شنبه  بامداد  و  دوشنبه 
واقع در غربی ترین نقطه هند در حاشیه ساحلی 
دریای عرب، دست کم ۲۰ کشته برجای گذاشت 
و فعالیت های کمپین واکسیناسیون در این ایالت 

را به تعلیق درآورد.
بنا بر اعالم سازمان هواشناسی هند، سرعت وزش 
باد در این طوفان سیکلونیک، 1۸۵ کیلومتر در 
امواج  آمدن  فرود  با  که  باعث شد  و  بود  ساعت 
به  خیابان ها  مسکونی،  مناطق  در  آب  سهگین 
رودخانه تبدیل گردند و صدها هزار نفر برای حفظ 

جان خود مجبور به فرار از منطقه شوند.
طوفان  قوی ترین  را  حادثه  این  کارشناسان 
توصیف  اخیر  دهه های  در  منطقه  گرم سیری 
کرده اند که باعث افتادن پایه های برق و از ریشه 
درآمدن درختان شده و در ایالت های دیگری از 
جمله کراال، گوا و ماهاراشترا نیز قربانیان بسیاری 

برجای گذاشته است.
که  داده اند  گزارش  هم چنین  محلی  مقام های 
دست کم 1۲۷ نفر در پی غرق شدن یک کشتی 
در سواحل بمبئی ناپدید شده اند که جست وجو 

برای یافتن نشانی از آن ها ادامه دارد.
بنا بر اعالم نیروی دریایی این کشور، این کشتی 
است که پس  در مجموع ۲۷3 سرنشین داشته 
امواج  از  آن  مسافران  از  نفر   1۴۶ واژگونی،  از 

سهمگین دریا نجات یافته اند.
 )Diu( کارشناسان هواشناسی در شهر ساحلی دیو
نیز می گویند که سطح آب در مناطق ساحلی تا 
سه متر باال آمده و باد هم چنان با سرعت 133 

کیلومتر در ساعت در حال وزیدن است.

بی بی سی فارسی گزارش داده است که ارتش اسراییل 
هوایی  حمالت  ثور،  بیست وهفتم  سه شنبه،  روز  صبح 
خود بر غزه را ادامه داده و دو ساختمان در این شهر را 
تخریب کرده است. اسراییل هم چنین اعالم کرده است 
که توانسته تونل های بیش تری را از حماس نابود کند. 
حمالت در حالی ادامه یافته که تالش ها برای آتش بس 

افزایش یافته است.
براثر این درگیری ها که اکنون وارد هفته دوم خود شده 
است، تا کنون دست کم ۲1۲ فلسطینی در غزه کشته 
شده اند، از جمله تقریباً 1۰۰ زن و کودک. بنا بر اعالم 
مرکز پزشکی اسراییل ، در این کشور نیز تا کنون 1۰ نفر 

که  داده  روی  حالی  در  طبیعی«  »فاجعه  این 
هند با موج دوم و گسترده شیوع ویروس کرونا 
هر  که  ویروسی  می کند؛  نرم  پنجه  و  نیز دست 
روز حدود چهار هزار نفر را در این کشور به کام 
مرگ می کشاند. شفاخانه ها بسیار شلوغ و تیم های 
بهداشت بسیار خسته هستند و آکسیجن و دارو 

نیز به اندازه کافی فراهم نیست.
تا کنون در ایالت ماهاراشترا بیش از 1۲ هزار و 
پنج صد نفر و در ایالت گجرات حدود ۲۰۰ هزار 
نفر محل سکونت خود را در مناطق ساحلی ترک 
بر  نیز  آن ها  وضعیت  به  دادن  سامان  و  کرده اند 
بحران  مدیریت  درگیر  که  دولت  مسوولیت های 

کرونا است، افزوده شده است.
مقام ها در این مناطق هم چنین در تالش اند تا با 
شرایط بد جوی حاکم، از قطع برق حدود ۴۰۰ 
نیروگاه آکسیجن در 1۲ منطقه  شفاخانه و ۴1 
بیش ترین  طوفان  می رود  انتظار  که  ساحلی 

ضربه ها را بزند، جلوگیری کنند.
علیه  بهداشتی  پروتکل های  مقام ها،  گفته  به 
ماسک، حفظ  از  استفاده  کرونا هم چون  ویروس 
فاصله فزیکی و استفاده از مواد ضد عفونی کننده 
در مراکز اسکان فاجعه دیده ها رعایت می شود و 
امید می رود واکسیناسیون عمومی نیز تا دو روز 

دیگر دوباره از سر گرفته شود.
نفر  میلیون   3۰۰ و  میلیارد   1 از  بیش  با  هند 
مورد   ۴1۰۰ از  بیش  دوشنبه  روز  جمعیت، 
مرگ و نزدیک به ۲۸۰ هزار مورد جدید ابتال به 
این  با احتساب  به ثبت رساند که  را  کووید-1۹ 
آمار، تعداد کل مبتالیان به کرونا در این کشور به 

بیش از ۲۵ میلیون نفر افزایش می یابد.

از جمله دو کودک کشته  شده اند.
رییس جمهور  پوتین،  والدیمیر  تحوالت،  تازه ترین  در 
روسیه، بار دیگر خواهان توقف فوری خشونت هایی شد 
از  زیادی  شمار  شدن  قربانی  به  منجر  او  گفته  به  که 
است. پیش تر کاخ   از جمله کودکان شده  غیرنظامیان 
سفید اعالم کرد که جو بایدن در گفت وگو با بنیامین 
نتانیاهو از او خواسته که برای رسیدن به آتش بس تالش 
کند و هم زمان گفته واشنگتن در حال رای زنی با قاهره 

برای متوقف کردن حمالت موشکی از غزه است.
توییتی  در  غزه،  در  بی بی سی  ابولوف، خبرنگار  رشدی 
درباره عملیات شب گذشته جنگنده های اسراییل نوشته 

است: »حمالت مانند زلزله ساختمان های غزه را لرزاند«.
و  انفجار  صدای  گذشته  شب  حمالت  در  او،  گفته  به 
و  آتش  مهیب  شعله های  اما  نبود،  زیاد  بمب ها  غرش 

لرزش ساختمان به شدت احساس می شد.
در این شب اسراییل ۶۰ حمله هوایی در غزه انجام داد. 
نیز ۹۰  فلسطینی  شبه نظامیان  کوتاه،  وقفه ای  از  پس 

راکت را به سمت جنوب اسراییل شلیک کردند.
حمالت  در  که  می گویند  غزه  در  بهداشتی  مقام های 
کشته  شدن  از  گزارشی  هیچ  گذشته  شب  هوایی 

فلسطینی ها نداشته اند.
این اولین بار است که از آغاز زمان درگیری، آمار تلفات 

کاهش یافته است.
هم زمان حماس نیز به پرتاب راکت ادامه داده و صدای 
آژیر هشدار در شهرهای جنوبی اسراییل بارها ساکنان 

این مناطق را به پناهگاه کشانده است.
که  می گوید  خود  استراتژی  از  دفاع  ضمن  اسراییل 
حداقل 1۵۰ نفر از کشته  گان فلسطینی، عضو گروه های 

شبه نظامی بوده اند.
حماس تا کنون آماری درباره تعداد اعضای کشته شده 

این گروه ارایه نداده است.

درگیریهایغزه-اسراییل؛باوجوددرخواستهابرایآتشبس،حمالتهواییادامهدارد


