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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

 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...
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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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در برابر حمالت مرگ بار، صدای مشترک نفرین را بلندتر کنیم
اولین بار روش سازمان یافته و هدفمند این جنایات را در سال 1387 که در کمیسیون مستقل حقوق بشر بودم، زمانی متوجه 
شدم که روی مستندسازی تلفات ملکی در جنگ ها کار می کردیم. نتیجه  آن، گزارشی بود زیر عنوان »از امید به سوی ترس« 

و یک گزارش دیگر، زیر عنوان »تخطی های مخالفین مسلح حکومت علیه مردم ملکی در افغانستان«.

مجلس سنا: نهادهای امنیتی باید در استراتژی جنگی خود تغییر بیاروند
۸صبح، کابل: مجلس سنای کشور از نهادهای 
امنیتی خواسته است که در استراتژی جنگی 

خود تغییر بیاورند.
سناتوران روز یک شنبه، بیست وسوم جوزا، در 
بررسی  از  پس  سنا  مجلس  عمومی  نشست 
نهادهای  که  کردند  تأکید  کشور  وضعیت 
امنیتی باید در برنامه و رویکرد جنگی خود، 

مطابق شرایط جنگی کشور تغییر وارد کنند.
سنا،  مجلس  مطبوعاتی  دفتر  اعالم  طبق 
در  امنیتی  وضعیت  که  گفته اند  سناتوران 
والیت های فراه، غور، هلمند و والیات شمالی 

رییس جمهور از وزیر جناح سپیدار 
ناراضی است؟
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وزارت کار زیر ذره بین ارگ؛

نگران کننده است و برای مهار وضعیت کنونی 
باید رویکرد جنگی نهادهای امنیتی تغییر کند.

مجلس سنا افزوده است که کادرهای نظامی 
و  سیاسی  دخالت های  بدون  باید  مسلکی  و 
نظامی  پست های  در  سلیقه ای  برخوردهای 

گماشته شوند.
دفتر مطبوعاتی مجلس سنا به نقل از سناتوران 
نوشته است: »جنایت طالبان حد و مرز ندارد و 
یک  در  را  کشور  بزرگ  منافع  گروه  این 
سنگین  حمالت  مورد  تعیین شده  سناریوی 

قرار می دهند.«

فضل هادی مسلمیار با اشاره به تشدید جنگ 
در  نظر  تجدید  که  است  گفته  کشور  در 
پالیسی های جنگی نیروهای امنیتی در شرایط 

کنونی موجه است.
شهروندان  که  کرد ه اند  خاطرنشان  سناتوران 
عام  قتل  و  بیداد  ظلم،  همه  این  دیگرتاب 
چنین  از  کشور  نجات  برای  و  ندارند  را 
شده  سنجیده  راهکار  به  نیاز  جنگی  شرایط 
برابر  در  مردم  سراسری  ایستاده گی  و  ملی 

جنگ جویان داخلی و خارجی است.
گفته  مسلمیار  فضل هادی  دیگر،  جانب  از 

است که علمای پاکستان و جامعه جهانی بر 
حکومت این کشور فشار وارد کنند تا از جنگ 
نیابتی در افغانستان و حمایت از گروه طالبان 
افغانستان،  صلح  روند  با  نیز  و  بردارد.  دست 

همکاری صادقانه کند.
یک پارچگی  ضرورت  بر  سنا  مجلس  رییس 
سیاستمداران در شرایط فعلی جنگ و شیوع 

موج سوم کرونا تاکید کرده است.
مسلمیار افزوده است که دولت باید برای بسیج 
بزرگان و مردم برای حمایت از نظام و نیروهای 

امنیتی تالش بیش تر کند.

ربانی در گفت وگو با 8صبح: 

شیوه کار غنی باید تغییر کند، 
افغانستان با دید قومی اداره نمی شود



 

آغاز شد. در  زابل  از  نو کشتار هدفمند هزاره ها در سال 94  فصل 
آن زمان، جنگ جویان داعش دست کم در سه ولسوالی زابل فعالیت 
داشتند. زمینه فعالیت این جنگ جویان در زابل توسط شاخه انشعابی 
گروه طالبان به رهبری مال محمد رسول فراهم شده بود. در همان 
زمان، جنگ شدید بین نیروهای مال محمد رسول و مال اختر محمد 
منصور در زابل نیز در جریان بود. جنگ آن ها بر سر رهبری گروه 
طالبان بود که این گروه پس از افشای مرگ مال محمد عمر دچار 

بحران رهبری شده بود.
مسوول گروگان گیری معروف شش سال پیش در زابل، جنگ جویان 
داعشی بودند که در همکاری با جنگ جویان مال منصور داداهلل در این 
والیت به سر می بردند. مال منصور داداهلل از فرماندهان بی رحم گروه 
طالبان بود که در زمان فعالیت خود در زابل به عنوان معاون شاخه 
انشعابی گروه طالبان کار می کرد. در آن زمان، مال عبدالمنان نیازی 
زیر نام سخنگوی »امارت اسالمی« و عضو ارشد شورای رهبری گروه 
طالبان فعالیت می کرد. بعد از کشته شدن مال منصور داداهلل، این مال 

عبدالمنان نیازی بود که جانشین او شد.
مال عبدالمنان نیازی که چندی پیش در هرات کشته شد، در آن زمان 
ادعا کرده بود که هزاره های ولسوالی جاغوری در جنگ علیه آن ها در 
ولسوالی خاک افغان و دای چوپان مشارکت دارند و به جنگ جویان 
مال اختر محمد منصور کمک رسانی کرده اند. او هم زمان مدعی شده 
بود که سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران نیز دو نفر را به عنوان 
مشاور در جنگ زابل به کمک جنگ جویان مال اختر محمد منصور 
فرستاده است. بعدتر که مال منصور داداهلل کشته شد و جنگ جویان 
داعشی نیز در زابل سرکوب شدند، مرکزیت فعالیت شاخه انشعابی 
گروه طالبان به حوزه غرب کشور، به  ویژه در هرات انتقال یافت. به 
دنبال این تغییر مکان بود که مساجد هزاره ها - شیعه ها در هرات 
هدف حمالت تروریستی پی هم واقع شد که معروف ترین آن مسجد 

جوادیه بود.
از سال 1394 تاکنون ده ها حمله هدفمند علیه جمعیت هزاره ها و 
شیعه ها در والیات مختلف از جمله کابل، هرات، غور و لوگر انجام 
برعهده  داعش  گروه  را  حمالت  این  بیش تر  مسوولیت  است.  شده 
گرفته است. گروهی که از زمان شروع مذاکرات سیاسی بین امریکا 
و طالبان، گفته شده که در افغانستان نابود شده است یا دست کم 
مرکزیت مشخص ندارد و فعالیت آن در برابر دولت و یا گروه طالبان 

ملموس نبوده است.
بعضی از حمالتی که طی دو سال اخیر علیه هزاره ها و شیعه ها انجام 
شده، مسوولیت آن را هیچ گروهی برعهده نگرفته است. این امر باعث 
شده است که مردم از دولت بپرسند که عامل این حمالت کیست و 
چرا فقط روی هزاره ها و شیعه ها تمرکز کرده  است؟ پرسش دیگر آن 
است که آیا گروه داعش در افغانستان فعال است؟ اگر فعال نیست، 
چگونه مسوولیت بعضی از حمالت بر هزاره ها و شیعه ها را برعهده 
می گیرد؟ اگر فعال است، چرا دولت از نابودی آن به مردم خبر داده 

است؟
گروه طالبان از پذیرش مسوولیت حمالت هدفمند بر افراد ملکی، به 
 ویژه هزاره ها و شیعه ها، تاهنوز انکار کرده است. دولت اما بارها این 
گروه را به انجام این حمالت متهم کرده است. با این وصف، دولت 
تاهنوز مستندات الزم را ارایه نکرده است که نشان بدهد پشت حمله 
بر هزاره ها و شیعه ها، هیچ گروهی غیر از طالبان نیست. این استدالل 
دولت که می گوید، اگر گروه طالبان این حمالت را انجام نمی دهد، 
زمینه ساز این حمالت بوده، بسیار ضعیف است و محکمه پسند نیست.

»نسل کشی«  معرض  در  هزاره ها  آیا  چیست؟  حمالت  این  هدف 
قرار دارند؟ آیا کشتارهای انجام شده، »نسل کشی« است؟ دولت چه 
تدابیری در برابر این حمالت روی دست گرفته است؟ در جریان شش 
سال گذشته چه کاری کرده است؟ چرا به جز از محکومیت، کاری 
نمی کند؟ این ها پرسش های هر شهروند آگاه افغانستان است. دولت 

باید به این پرسش ها پاسخ بدهد. سکوت، راه حل نیست.
دولت اگر در برخورد با جنایات انجام شده در برابر هزاره ها و شیعه ها 
با شفافیت رفتار و به پرسش های مردم پاسخ قانع کننده ارایه نکند، 
در نزد افکار عمومی، مظنون واقع خواهد شد. همین حاال هم شک 
تصور  و  گرفته  قربانی شکل  جامعه  افکار  در  بسیاری  تردیدهای  و 
غالب آن است که دولت به فکر زنده گی آن ها نیست و نمی خواهد از 
کشتار آن ها پیش گیری کند. بسیاری از مردم در جامعه قربانی تصور 
می کنند که دولت با اتخاذ نقش تماشاچی تنها به دنبال بهره برداری 
سیاسی از این جنایات است و قصد دارد از آن در سطح جهانی به 
عنوان حربه در برابر گروه طالبان استفاده کند. مسوول شکل گیری 
از جنایات  نتوانسته است  چنین ظن و گمان خود دولت است که 

سیستماتیک انجام شده علیه هزاره ها و شیعه ها ابهام زدایی کند.
دولت اگر بقای خود را وابسته به حمایت مردم می داند، اجازه ندهد 
که در نگاه مردم مظنون باشد. دولت وقتی نمی تواند مسوولیت هایش 
آن  برابر  در  مردم  قضاوت  که  است  طبیعی  دهد،  انجام  درست  را 
منفی خواهد بود. شفاف سازی این جنایات و شناسایی عامالن آن 
این  تکرار  از  پیش گیری  برای  مقتضی  اقدامات  انجام  همین طور  و 
جنایات، تنها راه تغییر قضاوت های منفی مردم در برابر دولت است. 
متولیان امور باید درک کنند که نگاه منفی و توأم با شک و تردید 
مردم نسبت به دولت، خطرناک است. این نگاه می تواند در درازمدت 
برای دولت آسیب زا تمام شود و شکاف بین جامعه قربانی و دولت را 

افزایش دهد.

دولت باید در مورد حمله 
بر هزاره ها ابهام زدایی کند

دو شنبه
شماره 3622

24 جوزای 1400
14 جون 2021

قیمت: 20 افغانی

سال پانزدهم
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محمدکریم خلیلی، رهبر حزب  ۸صبح، کابل: 
پیامدهای  به  نسبت  افغانستان،  اسالمی  وحدت 
ادامه حمالت هدف مند در غرب کابل و »کشتار 
که  گفت  و  داد  هشدار  هزاره ها«  سیستماتیک 
و  دوست  صلح  مردم  »فجایع«  این  عامالن 
صلح خواه هزاره  را مجبور به دفاع از خود نکنند. 
به گفته او، در صورتی که مردم مجبور به دفاع 
شوند، می توانند از راه های دیگری از خود دفاع 

کنند.
خلیلی، روز یک شنبه، بیست وسوم  جوزا، در یک 
نشست خبری گفت که در جریان روزهای اخیر 
مردم هزاره به شکل بسیار »فجیع« به نام »قوم 
انفجار  توسط  یا هم  تبار« هدف مندانه کشته  و 
که  افزود  او  می شوند.  »هویت زدایی«  انتحار  و 
براساس تعبیر حقوق دانان و مباحث علمی، هرنوع 

هویت زدایی مصداق بارزی نسل کشی است.
رهبر حزب وحدت اسالمی افغانستان تصریح کرد 
که مردم هزاره در طول بیست سال گذشته به 
اشکال مختلف کشته شد ه اند. به گفته او، وقتی که 
این مردم در برابر این نوع حرکت می ایستند و 
معنای  به  می کنند،  فریاد  عدالت خواهی  صدای 
قرار گرفتن در مقابل سایر گروه های قومی نیست. 
خلیلی افزود که این فریادها به عامالن »جنایت و 

نسل کشی« برمی گردد.
محمدکریم خلیلی هم چنان خاطر نشان کرد که 
در جریان سال های گذشته همه مردم افغانستان 
مردم  همه  و  بوده اند  جنگ  و  خشونت  قربانی 
برخی  افزود  اما  او  شریک اند.  قربانی ها  این  در 
آن  برای  توجیه  هیج  که  می دهد  رخ  قضایایی 
نابودی یک قوم است.  ندارد و هدف شان  وجود 
خلیلی توضیح داد که در این میعاد زمانی مردم 
مراکز  مکاتب،  مساجد،  راه ها،  مسیر  در  هزاره 
ورزشی  کلپ  و  عروسی  سالون های  آموزشی، 
و خون کشیده  به خاک  و  گرفته اند  قرار  هدف 
تفسیر جز  این عمل چه  پرسید که  او  شده اند. 

مصداق نسل کشی دارد؟
دیگر  که  کرد  نشان  خاطر  وحدت  حزب  رهبر 
حوصله مردم هزاره به سر رسیده و فریادشان را 
بلند کرد ه اند. او کشته شدن مردم هزاره را به نام 
قوم و مذهب  دردناک توصیف کرد و از همه مردم 

کشور خواست که با این قوم همنوا شوند.
او گفت: »ازحقوق دانان برادران پشتون، اوزبیک، 
این  از  که  می کنیم  تقاضا  اقوام  سایر  و  تاجیک 
دادخواهی مردم هزاره حمایت کنند. جنایت کاران 
تالش می کنند که با هر وسیله هویت این قوم 

)هزاره( را از بین ببرند.«
حقوق  مستقل  کمیسیون  از  هم چنین  خلیلی 
که  خواست  بین المللی  جامعه  نهادهای  و  بشر 
را  شیعه  و  هزاره  جامعه  بر  اخیر  رویدادهای 

بررسی کنند.
اسالمی  وحدت  حزب  رهبر  دیگر،  جانب  از 
نکردن  تأمین  علت  به  حکومت  از  افغانستان 
رهبران  که  گفت  او  کرد.  انتقاد  هزاره ها  امنیت 
از جان،  قانون  مطابق  دارند  حکومت مسوولیت 
را  امنیت شان  و  حفاظت  مردم  ناموس  و  مال 
تأمین کنند. خلیلی افزود که حکومت نمی تواند 
با متهم کردن باندهای جنایت کار، خود را سبک 

دوش کند.
با  حکومت  که  می گوید  خلیلی  محمدکریم 
باید  دستگاه های استخباراتی و کشفی که دارد 
مشخص می کرد که در پشت چنین قضایا چه 
چنین  که  حاال  او،  گفته  به  دارد.  دست  کسی 
نکرده باید بعد از این امنیت شهروندان به ویژه 
جامعه هزاره را تأمین کند. خلیلی بیان کرد که 
چیزی اضافه از حکومت نمی خواهد و باید مطابق 

قانون به وظیفه اش عمل کند.
خلیلی افزود که حکومت نباید منتظر طرح تأمین 
امنیت از جانب مردم باشد. به باور او، حکومت و 
نهادهای امنتیی مسوول اند که امنیت شهروندان 
از  برابر حمالت هدف مند  در  و  تأمین  را  کشور 
آن ها حفاظت کنند. او تأکید کرد که »هیچ قوم 

نباید مورد هویت زدایی قرار گیرد«.
اسالمی  وحدت  حزب  رهبر  دیگر،  سویی  از 
عامالن  هدف  اگر  که  کرد  تصریح  افغانستان 
کشتار هزاره ها نابود کردن این قوم باشد، محال 
است و به این هدف نمی رسند. به گفته او، صد 
سال پیش نیز ۶3 درصد نفوس هزاره ها قتل عام 
نابود نشده و حضور قوی در  تاکنون  اما  شدند، 
کشور و سراسر جهان دارند. خلیلی تأکید کرد که 
هیچ کسی نمی تواند هویت مردم هزاره  را نابود و 

حذف فزیکی کند.

بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  کابل:  ۸صبح، 
افغانستان اعالم کرده است که شماری از ولسوالی ها 
قرار  طالبان  گروه  اقتصادی  محاصره  در  در کشور 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  اعالمیه  در  دارد. 
شد،  نشر  جوزا،  بیست وسوم  یک شنبه،  روز  که 
اقتصادی و بسته شدن  با محاصره  آمده است که 
طالبان  گروه  توسط  ولسوالی ها  مواصالتی  راه های 
مردم نمی توانند به مواد غذایی و خدمات اساسی 

دسترسی داشته باشند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر هشدار می دهد که 
این وضعیت نگران کننده است و باید پیش از این 
که بحران و فاجعه انسانی جدی و فراگیر به وجود 

۸صبح، کابل: وزارت امور داخله می گوید که در 
روزهای اخیر شماری تحت نام »متنفذان محلی« 
پاسگاه های  تسلیمی  برای  والیت ها  از  برخی  در 

امنیتی به طالبان میانجی گری می کنند.
روز  داخله،  امور  وزارت  سخنگوی  آرین،  طارق 
یک شنبه، بیست وسوم جوزا، در یک رشته توییتی 
قواعد  و  اصول  »خالف  کار  این  که  است  نوشته 
افرادی  چنین  بازداشت  دستور  و  است  نظامی« 

صادر شده است.
سخنگوی وزارت امور داخله افزوده است که تاهنوز 
چندین نفر در پیوند به این قضایا بازداشت شده اند.

به  دست  که  »هرکس  است:  نوشته  ادامه  در  او 

کرده  اعالم  عامه  صحت  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
است که روند انتقال 7۰۰ هزار دوز واکسین کرونا 
که از سوی چین اهدا شده است، به سراسر کشور 
آغاز شده و تا روز دوشنبه، بیست وچهارم جوزا، به 

تمام والیات انتقال داده خواهد شد.
سرپرست وزارت صحت عامه می گوید که افغانستان 

به 48 میلیون دوز واکسین کرونا نیاز دارد.
عامه،  صحت  وزارت  سرپرست  مجروح،  وحید 
روز یک شنبه، بیست وسوم جوزا، در یک نشست 
والیت   34 در  تن  هزار   3۵۰ که  گفت  خبری 
افغانستان، واکسین وارد شده از چین را دریافت 

خواهند کرد.
به گفته مجروح، با درنظرداشت ضایعات واکسین، 
3۲۰ تا 33۰ هزار نفر از 3۵۰ هزار نفر در سراسر 
قرار  کرونا  واکسین  تطبیق  پوشش  زیر  کشور 

می گیرند.
واکسین وارد شده از چین به کسانی تطبیق خواهد 

شد که تا حال هیچ واکسین دریافت نکرده اند.
طبق اعالم وزارت صحت عامه، این دور واکسین در 
مرحله نخست به صورت هدف مند و برنامه ریزی 
امنیتی،  نیروهای  صحی،  کارمندان  به  شده 
معلمان، مهاجران در کمپ ها و دیگر ادارات دولتی 
تطبیق  هستند،  ارتباط  در  مردم  با  بیش تر  که 

خواهد شد.
این وزارت افزوده است که افراد باالتر از ۵۵ سال 
و بیماران مزمن نیز در این تقسیم بندی ها اولویت 

خواهند داشت.
حال حاضر  در  که  است  کرده  تصریح  مجروح 
ضرورت  واکسین  دوز  میلیون   48 به  افغانستان 
دارد و دولت توانایی خرید 4۲ میلیون دوز را  دارد 
و به محض این که منبع معتبر واکسین پیدا شود، 

واکسین کرونا خریداری خواهد کرد.
دوز  میلیون   1۶ از   COVAX مجروح،  گفته  به 

آید، پایان یابد.
که  است  افزوده  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
اقتصادی در جنگ ها، جنایت  از محاصره  استفاده 

است.
به باور این کمیسیون، استفاده از این شیوه جنگی، 
حق حیات را سلب، گشت وگذار و امکان بهره مند 
آنان  از  را  شان  اقتصادی  حقوق  از  مردم  شدن 

می گیرد.
با این حال این کمیسیون خواستار بازشدن فوری 
راه ها شده است تا مردم در شرایط حساس جنگ، 
خشک سالی و همه گیری کرونا به نیازهای اساسی 

شان دسترسی پیدا کنند.

و  امنیتی  نیروهای  به  بزند،  کاری  چنین   انجام 
از قبل صادر  بازداشت شان  دفاعی کشور دستور 

شده است.«
طارق آرین می گوید که نیروهای امنیتی در دفاع 
از  و  ایستاده اند  کشور  دشمنان  برابر  در  مردم  از 

حمایت مردم قدردان هستند.
در جریان دو ماه گذشته بیش از ۲۰ ولسوالی و 
افتاده  طالبان  دست  به  امنیتی  نیروهای  قرارگاه 

است.
در مواردی گزارش شده است که این قرارگاه ها و 
ولسوالی ها با وساطت برخی باشنده گان محل در 

هیأت »میانجی « به طالبان واگذار شده اند.

واکسین که به افغانستان وعده کرده است ۵۰۰ 
تا  است  قرار  و  است  کرده  تامین  را  دوز  هزار 
پایان ماه جوالی ۵۰۰ هزار دوز واکسین دیگر به 

افغانستان کمک کند.
مجرای  از  دولت  که  گفت  مجروح  وحید 
دیپلماتیک از کشورهای امریکا، کانادا ، دانمارک 
و قطر تقاضای کمک برای تامین نیازهای صحی 

خود در امر مبارزه با کرونا کرده است.
وزارت صحت عامه می گوید که نیاز به آکسیجن 
این  است.  بیش تر  کرونا  سوم  موج  بیماران  نزد 
به  کرونایی  بیماران  نیازهای  رفع  برای  وزارت 
آکسیجن مجبور است ظرفیت تولید آکسیجن در 

شفاخانه ها را چهار برابر کند.
در همین حال، مجروح خاطرنشان کرده است که 
کمبود  ایران،  و  اوزبیکستان  با  قرارداد  امضای  با 

آکسیجن برطرف خواهد شد.
 گفتنی است که در حال حاضر، ۶۵۶ هزار و 7۵8 
نفر از جمله 81 هزار 474 معلم و  1۲1هزار و 
8۰9 کارمندان صحی در سراسر کشور واکسین 

دریافت کرده اند.
طبق آمار وزارت صحت عامه، تعداد واقعات مثبت 
و  است  هفته گذشته  از  بیش تر  هفته جاری  در 

مردم نباید به آمارهای روزانه دل ببندند.
در هفته جاری 1۰هزار ۶۲۵ تن مبتال به ویروس 
کرونا تشخیص شده اند، در حالی که این رقم در 
هفته گذشته هشت هزار و 474 مورد بوده است.

وزارت صحت عامه افزوده است که میزان اشغال 
درصد   81 به  طرف  این  به  جون   11 از  بستر 
افزایش یافته است که این رقم افزایش در میزان 

مراجعه کننده گان به شفاخانه ها را نشان می دهد.
با این حال، مجروح هشدار می دهد که موج سوم 
هنوز در حال گسترش است و مردم باید از خود 

محافظت کنند.

کمیسیون حقوق بشر: طالبان به محاصره اقتصادی 
ولسوالی ها پیش از وقوع فاجعه انسانی پایان دهند

وزارت داخله: دستور بازداشت کسانی که برای تسلیمی 
پاسگاه ها به طالبان میانجی گری می کنند، صادر شده است

خلیلی:    افغانستان به ۴۸ میلیون دوز واکسین کرونا نیاز دارد
حمالت علیه هزاره ها 
به هدف »هویت زدایی« 
اجرا می شود و مصداق 

»نسل کشی« است



یادداشت: گفت وگوهای صلح افغانستان دچار بن بست و دامنه جنگ در این کشور رو به گسترش است. 
هم زمان جامعه سیاسی افغانستان نیز دچار اختالف و چنددسته گی است و مسیر آینده این کشور ناروشن 

است. در چنین شرایطی، حبیب حمیدزاده، گفت وگویی را با صالح الدین ربانی، رییس حزب جمعیت اسالمی، 
انجام داده و از او درباره وضعیت حکومت داری، جنگ و صلح و آینده کشور پرسیده است. از شما دعوت 

می کنیم این گفت وگو را بخوانید.
حبیب حمیدزاده

حمیدزاده: بسیار تشکر که وقت تان را در اختیار ما 
امور خارجه  از دوره کاری تان در وزارت  قرار دادید. 
آغاز می کنیم. شما یک دوره وزیر امور خارجه کشور 

بودید، رابطه کاری تان با رییس جمهور چگونه بود؟
ربانی: تشکر می کنم از شما و از روزنامه 8صبح که 
و  است  افغانستان  خوب  بسیار  روزنامه های  از  یکی 
یک اعتماد و اعتباری را در جامعه ایجاد کرده است. 
من معموالً روزنامه 8صبح و اطالعات روز را همیشه 
تعقیب می کنم. این اولین مصاحبه من با 8صبح است.

با  ملی  در حکومت وحدت  رابطه من  به  ارتباط  در 
نبود.  خاصی  گپ  کدام  اول  ماه های  در  غنی،  آقای 
می رفت.  پیش  معمول  به شکل  کابینه  نشست های 
به خصوص زمانی  که  بعدی،  آهسته آهسته در ماه 
که  وعده هایی  و  گرفتم  اعتماد  رای  پارلمان  از  من 
خارجه  امور  وزارت  در  که  بودم  سپرده  پارلمان  به 
اصالحات می آوریم، مسائل تشکیل وزارت را تجدید 
و  نهاد  این  به  که  دیگری  مسائل  و  می کنیم  نظر 
دستگاه سیاست خارجی افغانستان ارتباط می گیرد، 
باید بهتر و خوب تر شود، تا یک نماینده گی سالم و 
خوب از افغانستان در جهان داشته باشیم. با توجه به 
این که حکومت وحدت ملی هم یک تجربه جدید در 
افغانستان بود و اساس یا مبنای حکومت هم توافق 
فضای  یک  در  تا  بود  همین  ما  تالش  بود،  سیاسی 

اعتماد و هم پذیری در حکومت کار کنیم.
آمدیم و کار شروع شد. همه آقای غنی را )طبیعت 
و  می دانند  را(  اداره اش  طرز  و  شخصیتش  کارش، 
نشریه ها و مطبوعات هم در این مورد زیاد گفتند. بار 
اول پس از این که روی پیشنهاد یکی از سخن گویانش 
برای مقرری به حیث مستشار وزیر مختار در یکی از 
وزارت  داخل  در  کاری سه ساله  دوره  بدون  کشورها 
موافقه نکردم و در مالقاتی که با آقای غنی داشتم، 
در  مدتی  یک  برای  این شخص  است  خوب  گفتم، 
وزارت خارجه در کابل کار کند تا کمی بیش تر بلد 
شما  که  جایی  همان  در  بعداً  بگیرد،  تجربه  و  شود 
می خواهید، مقررش می کنیم. من به آقای غنی گفتم 
از آوردن اصالحات زدیم و  پارلمان حرف  که ما در 
وعده سپردیم که مطابق قانون کارکنان دیپلماتیک 
کارمندان  قانون،  مطابق  می کنیم.  عمل  افغانستان، 
باید سه سال در داخل و سه سال در خارج  وزارت 
کردم،  احساس  که  بود  جا  همین  کنند.  مأموریت 
روابط مان به تیره گی گرایید. در همان ابتدا من این 
احساس را کردم که شاید استدالل من سرش خوش 

نخورده باشد.
همان  آخر  تا  ملی  وحدت  حکومت  در  متأسفانه 
روحیه انتخاباتی حاکم بود. به این معنا که آقای غنی، 
وزیران تیم مقابل را اعضای تیم رقیب می دانست، نه 
تشکیل  را  تیم مشترکی که حکومت  به حیث یک 
دادند و تفاهم نامه امضا کردند. نه  تنها که وزارت امور 
خارجه از این وضعیت متأثر بود، بلکه اکثر حکومت، 
به خصوص وزارت خانه هایی که به تیم داکتر عبداهلل 
ارتباط داشتند، بیش تر زیر فشار قرار می گرفتند. این 
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روحیه متأسفانه تا آخر حکومت وحدت ملی حاکم 
بود و هیچ تغییری در آن نیامد.

در  شما  کاری  دوره  اواخر  در  مردم  اما  حمیدزاده: 
جریان کشیده گی و تنش میان شما و آقای غنی قرار 
گرفتند؛ بیش تر بر سر تعیین یکی از معینان وزارت 
امور خارجه بود. شما چرا چهار ماه اجازه ندادید که 
یکی از معینان تعیین شده از سوی رییس جمهور به 

کارش آغاز کند؟
ربانی: وزارت امور خارجه، به خصوص بخش معینیت 
کسی  اگر  است.  تخنیکی  بسیار  بخش  یک  اداری، 
مشکالت  با  باشد،  نداشته  کاری  ظرفیت  و  تجربه 
به  که  را  شخصی  پیشنهاد  می شود.  مواجه  زیادی 
به  من  با  شروع  در  اصاًل  بودند،  آورده  معین  عنوان 
حیث آمر مستقیم مشوره نشده بود. فقط روان کردند 
فرستاده  حکم  حتا  شود،  فرستاده  پیشنهادش  که 
بودند. مالحظه ما همین بود که معین پیشنهادشده 
تجربه و ظرفیت کافی ندارد. ما گفتیم که ُخب، اگر 
و می خواهید  است  این یک خانم  که  فکر می کنید 
مراعات  خارجه  امور  وزارت  در  جنسیتی  ترکیب 
به حیث  را  این   شود، می شود که در سطح رهبری 
معین اقتصادی معرفی کنید، نظر من این است  که 
وزارت  باتجربه  کارمندان  از  یکی  اداری  معینیت  در 
خارجه تعیین شود. اما آن ها تأکید داشتند که به هر 
قیمتی که می شود، این خانم به حیث معین اداری 
تعیین شود که برای ما قابل قبول نبود. از جانب دیگر، 
چون طرف دیگر حکومت، آقای عبداهلل بود، من این 
موضوع را با وی مطرح کردم. او تا یک مدتی با من 
در  ماه کشید.  دو سه  به  این که گپ  تا  بود  هم نظر 
اخیر، خواست آقای عبداهلل این بود که رییس جمهور 
پیشنهاد کرده، خوب است شما هم قبول کنید و با 
پادرمیانی بعضی از بزرگان سیاسی این خانم معرفی 
و  مشکالت  با  خانم  این  که  شد  دیده  بعدها  شد. 
آقای  توسط  و  است  روبه رو شده  زیادی  چالش های 

غنی که خود مقررش کرده بود، برکنار شد.

حمیدزاده: شایعه هایی در آن زمان وجود داشت که 
برخی  تقرری  قسمت  در  پیشنهادات شما  از  بعضی 
اما شما  رد می شد؛  رییس جمهور  از سوی  افراد  از 
خالف خواست رییس جمهور تقرری های تان را انجام 

می دادید، این درست است؟
ربانی: اول، باید این موضوع واضح باشد که من هر 
چارچوب  در  قانون،  با  مطابقت  در  کردم،  که  کاری 
داده  خارجه  وزیر  به  قانون  که  صالحیتی  و  قانون 
بود، انجام شده است. هیچ کاری خالف قانون نشده 
است و اگر می بود، امروز روشن و واضح می شد. دوم، 
بعضی  مورد  در  آمد،  مرحله  چند  در  پیشنهادهایی 
که  افرادی  از  برخی  مثاًل  داشتیم.  مالحظاتی  آن ها 
به سفارت معرفی شده بودند و گفته بودند که آن ها 
شود،  فرستاده  سفیر  عنوان  به  پیشنهادشان  باید 
آقای  مثال،  گونه  به  داشتیم،  آن  در  مالحظاتی  ما 

را  پیشنهادشان  که  شد  گفته  که  وقتی  نورستانی. 
به عنوان سفیر در اسپانیا بفرستید، من با آن موافق 
نبودم، به دلیل این که آقای نورستانی یک پروسه کالن 
ملی را صدمه زده بود و نباید به جای مجازات، مکافات 
می شد. این امتیازدهی سیاسی از هیچ لحاظی درست 
نبود. بعداً ثابت هم شد که آقای نورستانی در امریکا 
یک دوسیه دارد، که فکر کنم محکمه حکم داده و 

مجازات هم اعالم شده است.
به  زیاد  بسیار  سیاسی  تقرری های  دیگر،  موضوع 
موارد،  بعضی  در  بود.  وزارت خارجه  در  سطح سفرا 
کشورهای میزبان حتا مخالف تقرر بعضی از افراد در 
آمدند و گفتند  بودند. حتا خود کشورها  کشورشان 
که قبل از این که ما موافقت نامه »اگریمان« خود را 
به سفیر پیشنهادی تان بدهیم، از طرف حکومت تان 
اعالن می شود که فالن شخص در کشورمان به حیث 
سفیر مقرر شده است، این موافقت ارتباط می گیرد به 
کشور میزبان. متأسفانه تقرری های سیاسی حتا قبل 
از رسیدن به وزارت خارجه به مطبوعات درز می کرد. 
کشورهای میزبان در مواردی مخالفت صریح شان را 

نشان می دادند.
خارجه  وزارت  از  بیرون  تقرری های  دیگر،  حرف 
بود. نظرم این بود که در وزارت خارجه افراد بسیار 
خوبی داشتیم که می توانستند از افغانستان به حیث 
سفیر نماینده گی بسیار سالم و خوبی بکنند و تجربه 
و ظرفیت داشتند. تأکید من بیش تر بر این بود که 
تشویق  باید  است،  خارجه  وزارت  در  که  ظرفیتی 
شود و کارمندان باتجربه و باظرفیت به حیث سفیر 
تعیین شوند. طبیعی است که در هر کشور فیصدی از 
مقرری های سفارت ها سیاسی می باشد؛ اما چیزی را 
که من در وزارت خارجه می دیدم و روندی که از طرف 
ریاست جمهوری آغاز شده بود، تکان دهنده بود. مثاًل 
هر کسی که توسط آقای غنی بنابر هر دلیلی برکنار 
می شد، به حیث سفیر معرفی می شد. همین حاال در 
وضعیت کنونی اگر ببینید، یک تعداد زیادی از سفرای 
ما مقرری های سیاسی هستند. البته نمی گویم که همه 
مقرری های سیاسی افراد خوب نبودند یا ناکاره بودند؛ 
اما تعدادی بودند که از افغانستان نماینده گی خوب 
مطبوعات  به  مشکالت شان  که  دیدیم  ما  و  نکردند 
از  که  سفیرانی  همه  برعکس  اما  رسید.  رسانه ها  و 
میان کارمندان وزارت خارجه با پیشنهاد ما معرفی 
نتیجه  بودند،  پرکار  که  بودند  کسانی  بودند،  شده 
کارشان خوب بوده است و نماینده گی بسیار خوبی از 
افغانستان در خارج از کشور داشتند و موفق هم بودند. 
چون آن ها در کار بلد بودند، تجربه داشتند و سال ها 
این مسیر را طی کرده اند. قبل از سفیر شدن، سکرتر 
اول بوده، مستشار، مستشار وزیر مختار، معاون سفیر 
بوده، خوب پیش آمدند و بسیار موفق هم  و سفیر 
بودند و هستند. یکی از دالیل اصلی اختالف با آقای 
از حقوق کارمندان وزارت  غنی حمایت و دفاع من 
خارجه بود که متأسفانه به دالیلی با وزارت خارجه 

عقده مندانه برخورد صورت می گرفت.

حمیدزاده: آیا گاهی پیش آمد که در نشست های 
از کشور شاهد  بیرون  یا در جریان سفرهای  کابینه 
با  نادرست رییس جمهور  و  برخوردهای غیرمعمول 

یکی از اعضای کابینه باشید؟
قبلی  شناخت  غنی  آقای  با  من  ابتدا  در  ربانی: 
آغاز  ملی  وحدت  حکومت  در  ما  شناخت  نداشتم. 
حرکات،  می رفتم،  که  کابینه  اول  جلسات  در  شد. 
عمل کرد و فضای حاکم در جلسه برایم تکان دهنده 
بود. این گونه احساس می کردم که آقای غنی تا حال 
در ذهنش هم چنان در صنف درسی دانشگاه است و 
دیگران همه گی محصالن هستند که باید نوت بگیرند. 
آهسته آهسته برخی از اتفاقاتی افتاد، در شروع این 
طور نبود. در ماه های بعدی و هفته های بعدی، دیدیم 
که در اکثر موارد عصبانی می شد و متأسفانه برخی از 
همکاران ما در کابینه مورد خشم او قرار می گرفتند. 
می شد  احساس  که  بود  حدی  در  نادرست  برخورد 
این ها، وزرا نیستند، متعلمان و محصالن یک صنف 
هستند که باید هرچه استاد می گوید، آن ها خاموش 
باشند و گپ استاد را گوش بگیرند. این متأسفانه کار 
درستی نبود، باید به اعضای کابینه احترام می شد و 
باید کرامت انسانی مراعات می شد. گرچه در چندین 
مورد با هم، هم نظر نبودیم؛ اما هیچ گاه مستقیم با من 
در کابینه چنین برخوردی نشد. البته در چند موردی 
که آقای غنی سواالتی داشت، پاسخ شان در همان  جا 

داده شد و قناعت هم فراهم شد.

اخیر  انتخابات  برگزاری  از  پس  شما  حمیدزاده: 
سیاسی  مقاطعه  عبداهلل  آقای  با  جمهوری  ریاست 
انتخاباتی او بیرون شدید؛ در حالی  کردید و از تیم 
که تفاوت نتیجه انتخابات اخیر با ۲۰14 و فرصتی 
که برای تیم انتخاباتی شما و تیم حزب جمعیت پیش 
آمده بود، هر دو از یک لحاظ، یکی بود. چرا در اول، 
در  در ۲۰14  اصاًل چرا  نکردید؟  مقاطعه  در ۲۰14 

برابر تقلب و آقای غنی ایستاد نشدید؟
صورت  خوبی  بسیار  ایستاده گی   ۲۰14 در  ربانی: 
گرفت. نتیجه همان ایستاده گی بود که هم دنیا و هم 
تیم مقابل قبول کرد که بیاید و باالی حکومت وحدت 
توافق نامه  همین  نتیجه  در  برسیم.  توافق  به  ملی 
سیاسی، پست ریاست اجراییه ایجاد شد که این را 
قانون اساسی که در ۲۰۰4 تصویب شده بود،  با  ما 
اسالمی  جمعیت  هدف  طرف  به  مثبت  قدم  یک 
پارلمانی - صدارتی  نظام  ایجاد  افغانستان که همانا 
می دیدیم.  نزدیک تر  بود،  نظام  غیرمتمرکزسازی  و 
بسیار  قدم  یک  که  ولو  اجراییه  ریاست  ایجاد  بناً 
ابتدایی به طرف غیرمتمرکزسازی نظام بود؛ ولی ما 
آن را یک دستاورد کالن در این راستا می دانستیم. 
گرفته  صورت  که  توافق نامه ای  مواد  اگر  هم چنان، 
اساسی،  قانون  تعدیل  کمیسیون  ایجاد  مثاًل  بود، 
و  ولسوالی ها  شورای  انتخابات  انتخاباتی،  اصالحات 
مسائل دیگر، عملی می شد، قطعاً در انتخابات ۲۰19 
که  می بودیم  دیگری  بزرگ  دستاوردهای  شاهد  ما 
می شد.  برآورده  افغانستان  مردم  خواسته های  اکثر 
متأسفانه در ۲۰14 پس از ایجاد حکومت وحدت ملی 
باید بر سر تطبیق  آن توجهی را که رییس اجرایی 
توافق نامه می کرد، نکرد. این یک عقب نشینی بود که 

متأسفانه تا امروز مردم ما زیانش را می بینند.
عبداهلل  داکتر  که  جایی  تا  ما   ۲۰19 انتخابات  در 
رفتیم.  پیش  تحلیف  تا  بود،  مردم  از  دفاع  خط  در 
بود  این دلیل  به  این که چرا مقاطعه صورت گرفت، 
اسالمی  جمعیت  کاندیدای  که  عبداهلل  داکتر  که 
بود و باید در راستای اهداف جمعیت عمل می کرد، 
متأسفانه با امضای توافق نامه سیاسی از خواسته های 
ما عقب نشینی کرد. در حالی که از تجربه سابقه کار 
با آقای غنی و عدم پای بندی او به توافق نامه حکومت 
این  امضای  به  تن  می دانست،  خوب  ملی  وحدت 

توافق نامه داد و نتیجه اش را امروز همه می بینیم.
ما طرف دار تعامل بودیم و می خواستیم که یک تعامل 
معقول و مبتنی بر منافع مردم  مان صورت بگیرد و بر 
به عنوان مرجع متوازن سازی  حفظ ریاست اجراییه 
صالحیت  که  دیدیم  وقتی  اما  شود؛  تأکید  قدرت 
اجرایی در حکومت نیست و سایر بخش ها تنها در حد 
توافق نامه روی کاغذ باقی می ماند و مسأله مشارکت 
معنادار در نظام و قدرت مطرح نیست، گفتیم که نیاز 
باشد.  توافق نامه  این  شامل  اسالمی  نیست جمعیت 
هم چنان آقای عبداهلل زیاد به شامل شدن در حکومت 
و قدرت اجرایی عالقه مند نبود. او زیادتر فکرش این 
بود که این حکومت بیش تر از شش ماه دوام نمی کند 
و همه جهان سر پروسه صلح توجه دارند و بناً تأکید 
عالی  شورای  رییس  حیث  به  بودنش  که  داشت 
تصمیم  بناً  نهاد مهم تر است،  این  مصالحه در رأس 

گرفت که برود. ما موافق نبودیم و مقاطعه کردیم.
ادامه در صفحه 7

شیوه کار غنی باید تغییر کند، افغانستان 
با دید قومی اداره نمی شود

ربانی در گفت وگو با ۸صبح: 

در ابتدا من با آقای غنی 
شناخت قبلی نداشتم. 

شناخت ما در حکومت وحدت 
ملی آغاز شد. در جلسات اول 

کابینه که می رفتم، حرکات، 
عمل کرد و فضای حاکم در جلسه 
برایم تکان دهنده بود. این گونه 

احساس می کردم که آقای غنی تا 
حال در ذهنش هم چنان در صنف 

درسی دانشگاه است و دیگران 
همه گی محصالن هستند که باید 

نوت بگیرند. 



مانی

در برابر محالت مرگ بار، صدای مشترک 
نفرين را بلندتر کنيم

حمالت مکرری که به صورت قصدی 
هم وطنان هزاره  و شیعه مذهب 

ما را هدف قرار می دهند، نیز 
می توانند ناشی از یک فیصله  عمومی 

هراس افگنان و نتیجه  یک سیاست 
واضح کشتار و قتل های بی رحمانه ای 

باشند که با اهداف چندگانه انجام 
می شوند. با درنظرداشت آنچه که 
به صورت روزافزون در بخش های 
مختلف کشور اتفاق می افتد، فردا 
ممکن است گروه های مشخص، با 
ویژه گی ها و پوشش های اجتماعی 

دیگر، مورد هدف قرار بگیرند. 
به گونه  نمونه، ممکن است فردا 

هراس افگنان مشخصاً قصد 
جان گروه های تحصیل کرده و 

درس خوانده های ما را کنند و یا 
ممکن است اقشار دیگر جامعه  ما، 

مثل زنان، به صورت سیستماتیک و 
دوام دار، مورد حمله قرار بگیرند. 
این گروه ها، بارها هم وطنان اهل 

هنود و سیک ما و اماکن دینی شان را 
هدف قرار داده اند.

از سقوط ولسوالی های فرخار و چاه آب والیت تخار، خیزش های مردمی و ارتش یک جا جلوگیری کردند. بازار ولسوالی علی آباد والیت کندز 
هم به دست گروه طالبان سقوط کرده است. همین طور در روزهای گذشته قرارگاه ارتش در منطقه بغاوی ولسوالی سوزمه قلعه والیت 
سرپل به دست طالبان افتاده است. در والیت بلخ هم اوضاع به شدت وخیم است و در یک مورد، نیروهای امنیتی از ولسوالی زاری با 

تمام تجهیزات شان عقب نشینی کرده اند. در صورتی که غفلت صورت بگیرد، چندین ولسوالی دیگر والیت های شمال کشور نیز در معرض 
سقوط قرار دارد.

سرعتی که جریان دارد به نفع گروه طالبان پیش برود، 
شاید احزاب و فرماندهان مطرح جهادی در هفته ها و 
ماه های آینده وادار به وارد شدن و سهم گرفتن در 

جنگ علیه طالبان شوند.
چند روز قبل، ولسوالی اشکمش تخار به دست طالبان 
این  در  ارتش  نظامی  تجهیزات  تمامی  کرد.  سقوط 
این  که  است  افتاده  طالبان  گروه  به دست  ولسوالی 
نشان  می کند،  ادعا  ارتش  که  را  چیزی  آن  مسأله 
نمی دهد. عقب نشینی تاکتیکی که ارتش از آن سخن 
می گوید، در صورتی درست است که نیروهای ارتش، 
کنند.  تخلیه  تجهیزات  انتقال  از  پس  را  ولسوالی ها 
محل  موی سفیدان  وساطت  با  ولسوالی ها  از  بعضی 
سقوط داده شده است. گروه طالبان از طریق متنفذان 
محلی به سربازان پیام فرستاده است که امریکایی ها 
آنان  از خروج  عمومی پس  اوضاع  و  خارج می شوند 
نیاز  برای همین، دیگر  و  تغییر خواهد کرد  بنیاد  از 
نیست خودتان را به کشتن بدهید. بنابراین، سقوط 
می گوید،  حکومت  که  هم  طور  آن  ولسوالی ها  همه 
نیست. اغلب ولسوالی ها با جنگ، توطئه و دیپلماسی 

سقوط کرده است.
از سقوط ولسوالی های فرخار و چاه آب والیت تخار، 
خیزش های مردمی و ارتش یک جا جلوگیری کردند. 
بازار ولسوالی علی آباد والیت کندز هم به دست گروه 
روزهای  در  همین طور  است.  کرده  سقوط  طالبان 
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عبدالستار، از بسته گان نزدیک من، بیست و پنج سال 
سن داشت و دیروز در ولسوالی خاشرود والیت نیمروز، 
به خاطر دفاع از مردم و نظام، در کنار سایر هم رزمانش 
قربانی داد و شهید شد. او پدر دو دختر بود و انتظار 
بعد  ماه  را می کشید که شش  فرزند سومی اش  تولد 
تولد می شود. ستار، عضو نیروهای خاص اردو بود و از 
این که در کنار سایر هم رزمانش -که از نقاط مختلف 
یک  از  دفاع  برای  هستند-  کشور  مختلف  اقوام  و 
افغانستان آباد و همه شمول در یک صف ایستاده بود، 

احساس افتخار می کرد.
در سال های پسین، موارد زیادی از حمالتی را شاهد 
بوده ایم که به گونه  مستقیم و منظم، اعضای گروه قومی 
هزاره و مردم شیعه مذهب ما را هدف قرار داده و از آنان 
قربانی گرفته است و به این طریق هارمونی اجتماعی 
ما را که ستار به آن افتخار می کرد و برایش قربانی داد، 
در معرض تهدید قرار داده است. قربانیان این حمالت 
و  زنان  بی دفاع ترین غیرنظامیان -مثل  غالباً  مستمر، 
بودن  اعمال که سیستماتیک  این  کودکان- هستند. 
بازگوکننده   است،  آشکار  خیلی  آن   بودن  هدفمند  و 
بین المللی  قوانین  که  است  نابخشودنی ای  جنایات 

بشردوستانه درباره   آن بحث های واضح و روشن دارد.
این حمالت با سایر اعمالی مشابهت دارد که از سوی 
گروه های مختلف، به شمول طالبان، داعش و دیگران 
کشور  گوناگون  بخش های  در  و  گوناگون  مقاطع  در 
سایر  و  احمدی  محمدامین  استاد  می شود.  انجام 
حقوق دانان برجسته  کشور در توضیح چنین حمالت، 
حمالت،  این  که  است  روشن  داشته اند.  نوشته هایی 
قبیح ترین نوع جنایاتی است که به هدف کشتار مردم 

بی گناه صورت می گیرد.
اولین بار روش سازمان یافته و هدفمند این جنایات را 
در سال 1387 که در کمیسیون مستقل حقوق بشر 
بودم، زمانی متوجه شدم که روی مستندسازی تلفات 
ملکی در جنگ ها کار می کردیم. نتیجه  آن، گزارشی 
بود زیر عنوان »از امید به سوی ترس« و یک گزارش 
دیگر، زیر عنوان »تخطی های مخالفین مسلح حکومت 
علیه مردم ملکی در افغانستان«. اولی به تلفات انسانی 
حکومت  طرف دار  بین المللی  نیروهای  عملیات های 
هدفمند،  کشتارهای  درباره  دومی  اما  می پرداخت؛ 

به نظر می رسد که نبرد نهایی و فیصله کن گروه طالبان 
و ارتش پیش از به نتیجه رسیدن گفت وگوهای صلح 
بزرگ،  تا سطح شهرهای  قریه ها  از  است.  آغاز شده 
جنگ جریان دارد و در جریان این جنگ، روزانه چند 
نظامی کشته می شوند. هرچند در  و  نفر ملکی  صد 
جریان ماه می، یعنی در اولین ماه آغاز روند خروج 
را  طالبان  گروه  کشور  ارتش  امریکایی،  نیروهای 
طی  اما  کرد؛  وارد  بزرگی  تلفات  آنان  بر  و  مجازات 
چند هفته اخیر، طالبان چندین ولسوالی را از کنترل 
ارتش خارج کرده و سقوط داده اند و حکومت هم از 
چندین ولسوالی نیروهایش را خارج کرده است. این 
برای  ولسوالی ها  و سقوط  تاکتیکی  عقب نشینی های 
مردم نگرانی جدی خلق کرده است؛ زیرا بیش تر این 

عقب نشینی ها مشکوک و پرسش برانگیز است.
جنگ میان گروه طالبان و نیروهای ارتش در شمال 
کشور شدت یافته است. همین اکنون در والیت های 
فاریاب، بلخ، جوزجان، بغالن، کندز، تخار و بدخشان 
میان ارتش و گروه طالبان جنگ شدید جریان دارد و 
طی روزهای گذشته چندین ولسوالی به دست طالبان 
افتاده است و هم چنان خیزش های مردمی همراه با 
در  دیگر  ولسوالی  چندین  سقوط  از  ارتش  نیروهای 
والیت  مرکز  کرده اند.  جلوگیری  شمال  والیت های 

نمونه، ممکن است  به گونه   بگیرند.  قرار  مورد هدف 
گروه های  جان  قصد  مشخصاً  هراس افگنان  فردا 
تحصیل کرده و درس خوانده های ما را کنند و یا ممکن 
صورت  به  زنان،  مثل  ما،  جامعه   دیگر  اقشار  است 
سیستماتیک و دوام دار، مورد حمله قرار بگیرند. این 
گروه ها، بارها هم وطنان اهل هنود و سیک ما و اماکن 

دینی شان را هدف قرار داده اند.
درنظرداشت  با  حمالت،  این  عامالن  اصلی  هدف 
دهه   دو  ظرف  در  حداقل  عمل کردشان،  شیوه های 
گذشته، ایجاد فاصله میان مردم و ایجاد تنش و تقویت 
بی اعتمادی در میان شهروندان کشور است. متأسفانه 
یکی از پیامدهای جنگ ها ایجاد شک در  اعتماد میان 
اقوام ما بوده است. این بی اعتمادی در مواردی به گونه  
سطحی قابل رویت است و در بعضی از موارد محدود، 
متأثر  را  ما  اعتماد مشترک  و  در عمق سرایت کرده 

ساخته است.
این طریق  از  تا  گروه های جنایت کار تالش می کنند 

سازمان یافته و منسجمی بود که از سوی طالبان در 
 1387 و   138۶ سال های  در  نفوذشان  زیر  مناطق 
انجام می شد. طالبان جمعیت ملکی را به وسیله نشر 
قطع  سربریدن(،  )عموماً  کشتن  ربودن،  شب نامه ها، 
اعضای بدن و جرایم دیگر، وحشت زده می کردند. در 
نتیجه  آن کشتارهای هدفمند، گسترده و سازمان یافته 
-که آمار قربانیان آن در کم تر از دو سال به ۶۰۰ نفر 
می رسید- اکثراً غیرنظامیان، موسفیدان، بزرگان قومی 
و محلی، اعضای شورای علما و بعضاً کارکنان دولت و 
آن  می رسیدند.  قتل  به  هدفمندانه  روزمزد،  کارگران 
و  غزنی  به  تا  قندهار  و  هلمند  ارزگان،  از  کشتارها، 
جنوب شرق افغانستان امتداد می یافت و تمام آن ها در 
یک زمان واحد و به صورت سیستماتیک اجرا می شد. 
و  رهبری  فیصله   نتیجه   بیانگر  بیش تر  حمالت  آن 
بیانگر شیوه  عمل کرد گروه های شامل جنگ، مخصوصاً 
طالبان بود که با انگیزه  ایجاد ترس و ارعاب و جلوگیری 
انجام می شد. در آن  برابر طالبان  از سخن گفتن در 
زمان که من برای بررسی آن حمالت به  قندهار رفته 
بودم، با تعداد زیادی از باشنده گان برخی از این والیت 
صحبت کردم و قصه های آنان را شنیدم. از حدود 31۰ 
مکتب در قندهار، ۲1۰ مکتب یا سوخته بود و یا بسته 
شده بود. حمالت، هم متوجه نهادهای آموزشی بود و 
هم متوجه نهادهای عام المنفعه . از آن زمان تاکنون، 
چنان عمل کردها را طالبان و سایر گروه های جنگ جو، 
مخصوصاً داعش، در حمالت تروریستی خود به نمایش 
گذاشته اند. در انجام آن گونه حمالت، انقطاعی به وجود 
یافته  گسترش  جنایت  ارتکاب  جغرافیای  اما  نیامده؛ 
است. از لحاظ روش شناختی رفتارهای جنگی، گرچه 
اما  می شود؛  مختلف  گروه های  به  مربوط  اعمال  این 
شیوه  عمل کرد و هدف تمامی حمالت هم سان و بیانگر 
روش سازمان یافته  ناشی از یک سیاست اتخاذشده در 

سطح رهبری این گروه ها است.
حمالت مکرری که به صورت قصدی هم وطنان هزاره  
و شیعه مذهب ما را هدف قرار می دهند، نیز می توانند 
ناشی از یک فیصله  عمومی هراس افگنان و نتیجه  یک 
سیاست واضح کشتار و قتل های بی رحمانه ای باشند 
که با اهداف چندگانه انجام می شوند. با درنظرداشت 
مختلف  بخش های  در  روزافزون  صورت  به  که  آنچه 
گروه های  است  ممکن  فردا  می افتد،  اتفاق  کشور 
مشخص، با ویژه گی ها و پوشش های اجتماعی دیگر، 

سرپل، مرکز والیت تخار و چندین والیت دیگر همین 
اکنون در محاصره گروه طالبان قرار دارد و حکومت 
اوضاع  در  تغییر  آوردن  برای  روشن  برنامه  مرکزی 
برای  مورد  این  در  و حتا چیزی  ندارد  این والیت ها 
مردم و مطبوعات نمی گوید. شدت جنگ ها در شمال 
این بخش مهم کشور،  و پیش روی گروه طالبان در 
نبرد  اول  به صف  را  او  فرزند  پای مارشال دوستم و 
در برابر طالبان کشانده است و اگر اوضاع به همین 

با  تا  بیاورند  میان  به  را  نابهنجاری  و  ناامن  فضای 
انتشار فکری، رشد سازمانی و  از آن بتوانند  استفاده 
قدرت عمل کرد بیش تر به دست بیاورند. این گروه ها 
به صورت مستمر، شیوه، تاکتیک و روش جنایت خود 
را تغییر می دهند و با رفتار محیالنه، فضایی از ارعاب و 

ترس و بی اعتمادی را تقویت می کنند.
نیروهای امنیتی ما شجاعانه برای جلوگیری از وقوع 
چنین جنایاتی خود را قربانی می کنند؛ اما مقابله در 
اتکا  با  تنها  جنایت کاران  شیوه های  و  روش ها  برابر 
به  نیاز  بلکه  نیست،  ممکن  امنیتی رسمی  تدابیر  به 
هر  دارد.  جامعه  سطوح  تمام  در  خالقیت  و  نوآوری 
زمانی که یک گروه قومی، مذهبی، سمتی و یا قشری 
از جامعه  ما مورد حمله قرار می گیرد، نیاز است تا ما 
همه به صورت جمعی، خود را به آن گروه و یا قشر 

نسبت بدهیم.
موسسه   کارکنان  بر  گذشته  هفته  حمله   رویداد  در 
از  یکی  بغالن،  والیت  در  ترست  هلو  ماین پاکی 
مسووالن این موسسه مدعی است که حمله کننده گان 
در جست وجوی هزاره ها بودند؛ ولی او با شجاعت گفته 
است که هزاره ها در آن جا نیستند و در نتیجه  حمله، 
خودش نیز زخم برداشته است. چنین رفتارها، قوت 
وحدت و هم دلی میان مردمان ما را نشان می دهد و 
نیاز است تا به رفتار جمعی ما تبدیل شود. در عین 
جنایاتی  وقوع  از  بعد  لحظه   در  که  است  نیاز  زمان، 
از این دست، باید تمام ما -به هر قومی که منسوب 
استیم- هزاره شویم و صدای مشترک نفرین در مقابل 
همچو اعمال را رساتر کنیم. همین طور، از آن جایی که 
این گونه جنایات مشابه، همه روزه در نقاط دیگر کشور 
برای مردم سایر اقوام و اقشار جامعه  ما اتفاق می افتد، 
در مواردی نیز همه  ما به صورت کلی و لفظی جزو 
همان قوم و قشر باشیم. این شیوه مقاومت می تواند 
صف ما را در مقابل این جنایات، نفوذناپذیر و قوی کند.

از دید من، این تنها یک بحث انتزاعی روشن فکرانه و 
مردم سوریه  که  است  تجربه ای  نیست؛  آرمان گرایانه 
نزدیک به هشت سال گذشته با آن به صورت بسیار 
وحشتناک و دردآوری روبه رو بوده ، مردم عراق نیز آن 
را تجربه کرده اند و ما هم با این تجربه به صورت عملی 
روبه رو هستیم. در پهلوی آن که باید درد تمام کشتارها 
را با قلب و جان حس کنیم و حس مشترک داشته 
به  آرام تر و هدفمندتر،  با فکر  تا  باشیم، الزمی است 
چگونه گی تشخیص ابعاد و خنثاسازی آنچه دشمنان 
که  است  چیزی  حداقل  این  بپردازیم.  می خواهند، 
و  محمدی  فاطمه  موسوی،  طیبه  چون  شهیدانی 
هزاران شهید گم نام دیگر این جنایات، از ما می طلبند.

ولسوالی  بغاوی  منطقه  در  ارتش  قرارگاه  گذشته 
سوزمه قلعه والیت سرپل به دست طالبان افتاده است. 
در والیت بلخ هم اوضاع به شدت وخیم است و در 
یک مورد، نیروهای امنیتی از ولسوالی زاری با تمام 
که  صورتی  در  کرده اند.  عقب نشینی  تجهیزات شان 
غفلت صورت بگیرد، چندین ولسوالی دیگر والیت های 

شمال کشور نیز در معرض سقوط قرار دارد.
گروه طالبان در حال حاضر باالی سقوط ولسوالی ها و 
تصرف و تسخیر حواشی شهرهای بزرگ شمال تمرکز 
کرده است و به نظر می رسد تا خروج کامل نیروهای 
امریکایی و متحدان آن ها باالی شهرهای بزرگ حمله 
در  می کنند  فکر  طالبان  که  دلیل  این  به  نمی کند. 
صورت سقوط شهرهای بزرگ، ممکن است نیروهای 
امریکایی بر آنان حمله کنند. یا شاید فکر می کنند که 
اگر چنین شود، ایاالت متحده امریکا در سیاست خود 
در قبال افغانستان تجدید نظر می کند که نتیجه اش 
سرگیری  از  و  امنیتی  نیروهای  با  دوباره  همکاری 
حمالت هوایی باالی گروه طالبان است. برای همین 
شاید در گام اول طالبان می کوشند فرماندهان سابق را 
از سر راه خود بردارند و موانع احتمالی را برای سقوط 

شهرها نابود کنند.
برنامه گروه طالبان در حال حاضر تصرف ولسوالی ها 
به  این  که  است  والیات  مراکز  به  شدن  نزدیک  و 
معنای محاصره کردن شهرهای بزرگ است. محاصره 
نه  است،  شهرها  سقوط  پیامدش  بزرگ  شهرهای 
نتیجه  آینده  در  طالبان  تاکتیک  این  دیگر.  چیزی 
خوب خواهد داد. یعنی در صورتی که پیش از خروج 
کامل نیروهای امریکایی از افغانستان، مذاکرات صلح 
به نتیجه نرسد، سقوط شهرها برای گروه طالبان آسان 

خواهد بود.

آتش جنگ در شمال شعله ور است

احمدنادر نادری
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نویسنده و پژوهشگر

جزم گرایانه، متصلبانه و بنیادگرایانه است. بدین سان، 
ویژه گی های  با  که  طالبانی  سوبژکتیو  عقالنیت 
جزم گرایی، بنیادگرایی، افراط گرایی و تعصب و تصلب 
همراه است، مبنا و منطق تمام فعالیت های طالبان در 
استراتژی سیاسی شان است. بر این  اساس، عقل سیاسی 
طالبان نه عقل سلیم و متعارف سیاسی یونیورسال و 
حاکم بر جریان های سیاسی دیگر، بلکه عقل سوبژکتیو 
و بنیادگرایانه  ای مبتنی بر پیش فرض های کاذب از دین 
است که در عین حال، به شدت متأثر از اقتدارگرایی 
قدرت طلبی  و  مذهبی  استبداد  توتالیتاریستی، 
افسارگسیخته است. بنابراین، مهم ترین آسیب و چالش 
عقالنیت طالبانی که آن را از مذاکره و گفت وگوهای 
سازنده در موضوع صلح بین االفغانی باز داشته است، 

همین مسأله است.
مسأله دیگر، اما تأثیرپذیری عقالنیت دگماتیک طالبانی 
از  ناشی  یعنی  است؛  به »قدرت«  زیاد  از طمع ورزی 
چنگ آوردن  به  برای  طالبان  شدید  برداشتن  خیز 
باره می فرماید که  این  قدرت است. حضرت علی در 
بیش ترین قربانگاه/لغزشگاه عقل ها در زیر برق طمع ها 
المطامع«.4  بروق  تحت  العقول  مصارع  »أکثُر  است: 
نسبت  شدید  طمع ورزی  حکیمانه،  بیان  این  مطابق 
دچار  را  انسان  عقالنیت  قدرت،  ویژه  به   هر چیز،  به 
لغزش می کند. در جای دیگر، حضرت از تأثیرپذیری 
سخن  نفسانی  خواهش های  و  نفس  هوای  از  عقل 
به شدت  نفسانی  هوا ی  که  معنا  این  به  است.  گفته 
أسیٍر  عقٍل  است: »کم من  تأثیرگذار  انسانی  بر عقل 
تحت هوا أمیر«.۵ چه بسا عقلی که اسیر فرمان روایی 
هوای نفس است. در این جا سخن از دو نوع عقل است: 
»عقل امیر« و »عقل اسیر«. بر این  اساس، عقل اگر 
در اسارت هوای نفس باشد، عقل اسیر است؛ عقل اما 
اگر بر هوای نفس امارت و فرمان روایی داشته باشد، 
آنچه گفتیم، عقل طالبانی  براساس  است.  امیر  عقل 
از نوعی عقل اسیر است و عقل اسیر پتانسیل تشکیل 
بنابراین،  ندارد.  را  راستین  امارت اسالمی  تأسیس  یا 
الجرم تنها عقل امیر است که ظرفیت تأسیس امارت 
اسالمی را دارد که البته طالبان از این نوع عقل بهره ای 
بند هوای نفس است،  نبرده اند. عقل اسیر، چون در 
الزمه اش اسارت و برده گی اتباع حکومت است. نکته 
پایانی این که، نخبه گان و جریان های سیاسی - قومی 
افغانستان باید بدانند که گفت وگو با طالبان تنها زمانی 
بنیادین  پیش فرض های  در  که  می رسد  نتیجه  به 
براساس  آن ها  و  شود  ایجاد  تغییر  طالبانی  عقالنیت 
گفت وگو  وارد  بین المللی  متعارف  سیاسی  عقالنیت 
شوند. در غیر این صورت، مذاکره با آن ها سودی ندارد.

مدینه  حاکمیت  یا  طالبان  امارت  جمع بندی؛ 
تغلبیه  جاهله

از مجموع آنچه گفتیم به این نتیجه می رسیم که برایند 
هدف  به  که  طالبان  کشتار  و  ترور  استراتژی  قطعی 
امارت اسالمی صورت  به قدرت و تشکیل  دست یابی 
و  جاهله  تغلبیه   )مدینه(  جامعه  حاکمیت  می گیرد، 
فاسقه است و فارابی سیاست مدینه تغلبیه را بدترین 
زیرا مدینه  برمی شمارد؛  انواع مدینه جاهله۶  سیاست 
تغلب، هدفش کسب قدرت و امپراتوری و به برده گی 
 گرفتن  مردم است. بنابراین، نظام سیاسی که بر مبنا و 
روش تغلب و نظریه »الحق لمن غلب« تأسیس گردد، 
از سوی  آن  پذیرش  و  فاقد مشروعیت سیاسی است 

مردم، هیچ توجیه شرعی و عقلی ندارد.

درباره  اندیشه هایی  و  خشونت  آرنت،  هانا   -1
سیاست و انقالب، ترجمه عزت الهم فوالدوند، ص 

.118
پس  )می اندیشم،    Cogito ergo sum  -۲

هستم(.
 - فقهی  دیدگاه  از  عبارت  »تغلب«،  نظریه    -3
کالمی است که اسلحه و زور را منبع مشروعیت 
می داند.  حقانیت  مترادف  را  قدرت  و  سیاسی 
جمله  این  در  را  نظریه  این  مسلمان  فقهای 
خالصه کرده اند: »الحق لمن غلب«، )حق با کسی 
است که پیروز باشد(. این نظریه در میان برخی 
از فقهای اهل سنت مطرح است. به عنوان نمونه، 
امام محمد غزالی در احیاءالعلوم می گوید: »الحقُّ 
لمن غلب و الُحکم لمن غلب، نحن مع من غلب«، 
یعنی )حق با کسی است که غلبه کند و حکومت 
هم از آن او است و ما هم با حاکم غالب هستیم(.

4- نهج البالغه، حکمت ۲19.

۵- نهج البالغه، حکمت ۲11.
۶- مدینه جاهله، نامی برای هر جامعه ای است که 

از عقل نظری و عملی در آن اثری نیست.

دو شنبه
شماره 3622

24 جوزای 1400
14 جون 2021

قیمت: 20 افغانی

سال پانزدهم
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تبیین مسأله
از حوادث تروریستی وحشتناک، فجیع و جنایت کارانه 
دو  به  مجموع،  در  افغانستان  اخیر  سال های  و  روزها 
نوع استراتژی می رسیم: یک( استراتژی طالبان و دیگر 
مخالفان  فیزیکی  که حذف  آن ها  با  گروه های هم سو 
گفت وگو  و  اندیشه ورزی  بر  را  خود  قومی   - سیاسی 
 - سیاسی  مخالفان  استراتژی  دو(  می دهند.  ترجیح 
قومی طالبان و به  طور مشخص شیعیان هزاره. استراتژی 
اول بر »ترور و کشتن« مخالفان سیاسی تمرکز دارد. 
را  »اندیشه ورزی«  و  »علم جویی«  اما  دوم  استراتژی 
در اولویت فعالیت های خویش قرار داده است. بر این 
 اساس، گروه طالبان در تقابل با مخالفان  سیاسی  خود، 
به  ویژه هزاره ها، استراتژی »می ُکشم، پس هستم« را به 
عنوان مهم ترین استراتژی نظامی - سیاسی، در اولویت 
سیاست خود قرار داده است. این استراتژی که از آن 
به عنوان استراتژی »ارعاب و ارهاب« )ترس و وحشت 
و ترور و کشتار( هم می توان نام  برد، در تالش است تا 
از راه کشتار و حذف  سلطه و اقتدار سیاسی خود را 

فیزیکی و سیستماتیک مخالفان تعقیب  کند.
عمل کرد طالبان در چهار پنج سال اخیر، نشان می دهد 
لوله   در  را  »اقتدارگرایی«  و  »خوداثباتی«  آن ها  که 
تفنگ و عملیات های انتحاری می بینند که می توان از 
آن به استراتژی »می ُکشم، پس هستم«، تعبیر کرد. 
این در حالی است که قدرت/اقتدار و کسب مشروعیت 
سیاسی  فیلسوف  آرنت،  هانا  که  همان گونه  سیاسی، 
معروف قرن بیستم نیز بر آن تأکید کرده است، از راه 
لوله  تفنگ به دست نمی آید؛ زیرا اقتدار را تنها از طریق 
حضور افراد، یعنی مشارکت گسترده  گروه های مختلف 
مردم در عرصه  قدرت می توان به دست آورد. آرنت در 
تبیین تفاوت دو پدیده »خشونت« و »قدرت/اقتدار«، 
می گوید: »خشونت همیشه می تواند قدرت )اقتدار( را 
نابود کند. موثرترین فرمان از لوله تفنگ بیرون می آید 
و فوراً به کامل ترین اطاعت می انجامد. چیزی که هرگز 
ممکن نیست از لوله تفنگ بیرون آید، قدرت )اقتدار( 

است.«1
بر این  اساس، بین خشونت و قدرت تفاوت است که 
متأسفانه طالبان به این تفاوت التفات نکرده و خشونت 
را قدرت پنداشته اند. در برابر استراتژی »ترور و کشتار« 
»اندیشه ورزی«  و  »علم اندوزی«  استراتژی  طالبان، 
که  هزاره  ها  است.  هزاره ها  ویژه  به   طالبان،  مخالفان 
متأثر از آموزه های اسالم و معارف اهل  بیت پیامبر اکرم 
هستند؛ تجهیز به سالح علم و دانش را در اولویت شان 
قرار داده اند. دموکراسی رنجور افغانی که پس از حادثه 
11 سپتامبر ۲۰۰1 به وجود آمد، اندک مجالی برای 
»خوداثباتی« و اظهار وجود برای هزاره ها فراهم کرد تا 
خودی نشان دهند و به  عبارتی، »هویت« و »هستی« 
خود را در عرصه  علم و دانش به رخ بکشند. در این 
را  هستم«  پس  »می اندیشم،  استراتژی  آن ها  راستا، 
انتخاب کردند. این استراتژی اما در عرصه  اندیشه ورزی، 
مسبوق به کوگیتوی   )می اندیشم، پس هستم(۲ دکارت 
زیربنایی  و  بنیادین  اصل  را  کوگیتو  دکارت،  است؛ 
فلسفه راسیونالیستی خویش قرار داد و فلسفه تعقلی را 

برپایه  آن استوار کرد.
نمی توان  مستقیم  گونه   به  و  قطع  طور  به  هرچند 
و  متعلمان  هستِم«  پس  »می اندیشم،  استراتژی 
کوگیتوی  به  را  اخیر  دهه  دو  در  هزاره  دانشجویان 
خوداثباتی  را  آن ها  خوداثباتی  و  داد  نسبت  دکارت 
فلسفی دکارتی تلقی کرد، با این حال اما برخی قراین 
این دو »می اندیشم،  و شواهد نشان می دهد که بین 
کرد؛ چون  پیدا  معنادار  رابطه   می توان  پس هستم«، 
که  داده اند  نشان  در عمل  اخیر،  دهه  دو  در  هزاره ها 
وجود،  اظهار  و  خوداثباتی  مسأله  در  استراتژی شان 
استراتژی »می اندیشم، پس هستم« بوده است. در این 
راهبرد، به جای جنگ و خشونت و حذف و نفی مخالفان 
و رقیبان سیاسی - قومی، بر توسعه علم و عقالنیت و 
حال،  هر  به  می شود.  تأکید  اندیشه ورزی  و  گفت وگو 
هزاره   علم آموزان  هستِم«  پس  »می اندیشم،  بین  چه 
و »می اندیشم، پس هستِم« دکارت نسبت و رابطه ای 
باشد و چه نباشد، در این مطلب اما تردیدی نیست که 
استراتژی هزاره ها در مسأله خوداثباتی و اقتدارطلبی 
تاکنون استراتژی »می اندیشم، پس هستم« بوده است. 
هستم«  پس  »می اندیشم،  میان  رابطه  فرض  در  اما 
به  باید  هزاره ها،  و »می اندیشم، پس هستم«  دکارت 
مدلوالت و ملزومات کوگیتوی دکارت هم توجه داشت؛ 
استلزاماتی  و  داللت ها  دارای  دکارت  کوگیتوی  زیرا 

است که به مهم ترین  شان اشاره می کنم:
1- اولویت شناخت بر هستی، یا تقدم شناخت شناسی 

بر هستی شناسی؛
 - سیاسی  مسائل  و  اندیشه  حوزه   در  عقل گرایی   -۲

اجتماعی؛

است.  مذهبی«  »ماکیاولیسم  نوع  یک  بیانگر  طالبان 
اندیشه   ما  که  است  معنا  این  به  ماکیاولیسم مذهبی 
ماکیاولیسم را در زمینه  تاریخی و در ذیل گفتمان های 
دینی و با تمسک به ابزارهای دینی محقق کنیم. اگر در 
سیاست طالبان اندک تأملی داشته باشیم، درمی یابیم 
و جز  ماکیاولیسم مذهبی اند  ایده پردازان  از  آن ها  که 
نمی اندیشند.  دیگری  چیزی  به  سلطه«  و  »قدرت 
منطق  بیانگر  اخیر  سال های  در  طالبان  عمل کرد 
ماکیاولیسم است. در این منطق، »قدرت« اصل و هدف 
هر  از  آن  حفظ  یا  قدرت  به  رسیدن  برای  لذا  است، 
شیوه و روشی می توان بهره  برد. در فلسفه ماکیاولیسم، 
ایمان و وجدان و فضیلت محکوم است، چنان چه اخالق 
باید  و سیاست مداران  ندارد  معنا  و صداقت  عدالت  و 
طبیعت بشر و واقعیت سیاست را آن گونه که هست 
و نه آن گونه که باید باشد، برای مردم بیان کنند. در 
این قدرت است که اصل و هدف  نگرش طالبان هم 
است و مدعیات دیگر آن ها همه ابزار رسیدن به قدرت 
را  ماکیاولی  گفتار شجاعت  در  طالبان  هرچند  است. 
اما  تا از سیاست به  گونه  رئال آن دفاع کنند؛  ندارند 
در عمل همان منطق ماکیاولیسم را به شیوه  خطرناک 
مذهبی آن دنبال می کنند. طالبان در سال های اخیر 
فضیلت،  مذهب،  دین،  آن ها  برای  که  داده اند  نشان 
تنها چیزی که  صداقت و حتا خدا، همه وسیله اند و 

هدف و غایت است، قدرت و سلطه بر مردم است.

4- حس نوستالژیک جهاد
دیگر  از  بودن  »مجاهد«  و  »جهاد«  حسرت  در 
هستم«  پس  »می ُکشم،  طالبانی  استراتژی  عوامل 
فرماندهان،  ویژه  به   از سخنان رهبران طالبان،  است. 
با  که  پایین شان  سطح   مولوی های  و  جنگ جویان 
چنین  ندارند،  آشنایی  سیاست   درون  و  پشت پرده  
دل  در  را  جهاد  حسرت  آن ها  که  می شود  استفاده 
دارند و به  همین دلیل، جنگ جویان خود را مجاهدین 
می نامند. این دسته از افراد طالبان که به انگیزه جهاد 
آیینه   در  را  خود  جهاد  نوستالژیک  می جنگند، حس 
آیات جهاد، مجاهدت های اصحاب پیامبر اکرم و خلفای 

راشدین می بینند.

5- ارزش پنداری عمل تباه شده ؛ جهاد پنداشتن 
ترور و انتحار

گروه ها،  و  افراد  برخی  کریم،  قرآن  بیان  طبق 
زیان بارترین اعمال خود را ارزش و فضیلت می پندارند، 
تباه شده است. آیات 1۰3 و  در حالی که آن ها عمل 
1۰4 سوره »کهف« بیانگر مدعای باطل این افراد است: 
َِّذیَن َضلَّ َسْعُیُهْم  »ُقْل َهْل نَُنبُِّئُکْم بِاْلَْخَسِریَن أَْعماالً اَل
َُّهْم یُْحِسُنوَن ُصْنعاً«،  نْیا َو ُهْم یَْحَسُبوَن أَن فِي الَْحیاةِ الدُّ
اند  زیان کارتر  از آن ها که در کردار  را  بگو: »آیا شما 
در  سعی شان  که  هستند  کسانی  آن ها  سازیم؟  آگاه 
که  می پندارند  این حال  با  و  رفته  هدر  دنیا  زنده گی 
این  بدترین کار  انجام می دهند.« بی تردید،  نیک  کار 
ارزش و کار  را  انسان زیان بارترین کار خود  است که 
نیک تلقی کند و نداند که عملش تباه شده است و در 
آیه،  این  بارز  از مصادیق  به  سر می برد.  جهل مرکب 
اقدامات تروریستی گروه های تروریست پرور طالبان و 
داعش است که به انگیزه و هدف دینی - مذهبی دست 
و  راستی  به  انتحاری می زنند.  و  تروریسم مذهبی  به 
تروریستی   - تکفیری  و  بنیادگرا  گروه های  بی تردید، 
طالبان و داعش در افغانستان و دیگر کشورها، مصدایق 
بارز این آیه هستند و عمل تباه شده   نیک  پنداشته شده   
مورد نظر آیه شریفه، اعمال تروریستی و انتحاری است 
که عامالن مستقیم و غیرمستقیم آن، کار تروریستی 
خود را عمل نیک و جهاد در راه خدا می پندارند. رهبران 
طالبان عناصر فریب خورده جاهل و بی خبر از مفاهیم 
دین را به قتل گاه مردم بی گناه می فرستند تا با انتحار 
بنابراین،  اقدام به خودُکشی و دیگرُکشی کنند.  خود 
عناصر فریب خورده طالبان، با اقدام تروریستی خود به 
زعم باطل خویش گمان می کنند که در راه خدا جهاد 
زیان بارترین  قرآن  بیان  طبق  که  حالی  در  می کنند؛ 
عمل خود که عمل هدررفته است را کار نیک و عمل 
شایسته می پندارند. در حقیقت آن ها در جهل مرکب 
به سر می برند و نمی دانند که عمل دنیوی شان عمل 
تباه شده است و عمل شایسته  پاداش نیست. این تفکر، 
تلقی  چیز  بهترین  چیز  »بدترین  که  است  این  مثل 

شود«.

6- عقالنیت سوبژکتیو جزم گرایانه  و بنیادگرایانه
نظامی  ماشین  پیشران  عبارتی،  به  و  محرک  موتور 
سیاست،  و  میدان  عرصه   دو  در  طالبان  سیاسی  و 
دگماتیسمی  خودبنیاد(  و  )شخصی  سوبژکتیو  عقل 
خودبنیاد  عقالنیت  یعنی  است؛  فاندامنتالیستی  و 

3- آزادی و نفی سلطه گری و سلطه پذیری؛ 
4- برابری و نفی فرادستی طبیعی؛

۵- استقالل و خودمختاری.
این ها، همان قراین و شواهدی است که از رابطه  معنادار 
»می اندیشم، پس هستِم« هزاره ها با کوگیتوی دکارت 
گذشته  دهه   دو  تاریخ  و  تجربه  زیرا  برمی دارد؛  پرده 
هزاره ها بیانگر آن است که آن ها تا حدودی به مضمون 
و مدلول این قضیه  بنیادین دکارتی التفات داشته اند. 
به  همین جهت، دانشجویان و نخبه گان هزاره و دیگر 
مخالفان سیاسی - قومی طالبان مدام از دموکراسی، 
آزادی، برابری، خودمختاری، عقل گرایی و حقوق بشر 
سخن می گویند و با نمادهای استبداد، تمامیت خواهی، 
نابرابری، مطلق گرایی و سنت گرایی قبیله  ای طالبان و 
امثال طالبان مخالفت می کنند. امروزه نسل نو هزاره 
با  را  اقتدارگرایی خود  و  تا خوداثباتی  تالش می کند 
در  بکشد،  رخ  به  می ُکشم«  نه  و  »می اندیشم  منطق 
برابر استراتژی طالبان و دیگر قدرت طلبان تمامیت خواه 
کانون  در  را  می اندیشم«  نه  و  »می ُکشم  منطق  که 
»هستی«   هزاره ها  بنابراین،  داده اند.  قرار  توجه شان 
خود را از راه اندیشه )تعلیم و تعلم( اثبات می کنند و 
اقتدارگرایی را در علم آموزی و اندیشه ورزی می جویند. 
طالبان اما »هستی« و اقتدارطلبی خود را از راه کشتار 
دنبال  قومی   - سیاسی  مخالفان  فیزیکی  حذف  و 
می کنند. اکنون باید این پرسش مهم را مطرح کرد: چرا 
طالبان به استراتژی مرگ بار و دهشتناک »می ُکشم، 
آن سود می جویند؟  از  و  آورده اند  روی  پس هستم« 
به چند مسأله  پرسش،  این  پاسخ  روشن شدن  برای 
که از عوامل مهم روی آوری طالبان به چنین استراتژی 

است، اشاره می کنم:

1- شهوت ترور و خشونت
و  ترور  غیرانسانی  رویکرد  اتخاذ  عوامل  مهم ترین  از 
کشتار طالبان، مسأله »شهوت ترور و خشونت« است. 
از ابتدای تشکیل گروه طالبان در دهه 9۰ میالدی، به 
افرادی  طالبان  که  می بینیم  اخیر،  سال های  در   ویژه 
هستند که به شدت اسیر شهوت ترور و خشونت اند. اگر 
از دوره اول طالبان در دهه 199۰، یعنی طالبان متقدم 
بگذریم و تنها عمل کرد دوره دوم، یعنی فعالیت های 
نظامی و سیاسی طالبان متأخر را در سال های اخیر 
گروه  که  می رسیم  نتیجه  این  به  دهیم،  قرار  مالک 
طالبان یک گروه »تروراندیش« است و برای دست یابی 
خشونت گرایی  و  تروریسم  از  کم تر  به  قدرت،  به 
نمی اندیشد؛ به همین جهت، برای رسیدن به قدرت 

استراتژی ترور و کشتار را برگزیده  است.

با  مخالفت  و  »تغلب/زور«  نظریه  از  تبعیت   -2
دموکراسی

سخن  اسالمی«  »امارت  از  امروز،  تا  آغاز  از  طالبان 
راه خدا و خود  را »جهاد« در  می گویند، جنگ خود 
با  افغانستان  در  که  می نامند  اسالم  »مجاهدین«  را 
اند. در حالی که رفتار  دشمنان اسالم در حال جهاد 
با  آن ها  که  می دهد  نشان  اخیر  سال های  در  طالبان 
و  نخبه گان  مردم،  بیش تر  تروریستی،  شیوه  های 
تروریستی شان  حمالت  آماج  را  افغانستان  نظامیان 
جاده ای  بین  پل های  و  عمومی  جاده های  داده،  قرار 
را تخریب کرده اند. این گروه قدرت طلِب تمامیت خواه 
و  متصلبانه  سطحی نگرانه،  اسالم  از  شناختش  که 
جزم گرایانه است، با مفاهیم دموکراسی، برابری، آزادی، 
کرامت انسانی، حقوق بشر و دیگر مفاهیم معقول جهان 
مدرن بیگانه  است؛ از این رو، حرکت خود را تئوکراتیک 
و خداساالرانه می پندارد. بر این  اساس، مبنای بنیادین 
»تحریک طالبان« به زعم خودشان تئوکراسی است، 
مدرن  ارزش های  دیگر  و  دموکراسی  با  آن ها  لذا 
تئوکراسی خواهی هم طالبان  البته در  ندارند.  نسبتی 
صداقت ندارند و صرفاً در ظاهر و به دروغ، از آن سخن 
نیز  اسالمی  واقعی  تئوکراسی  در  چون  می گویند؛ 
آزادی، برابری، کرامت و حقوق انسانی نفی نشده است. 
دلیل این که طالبان در تئوکراسی خواهی نیز صداقت 
تا  کرده اند  تالش  مدام  آن ها  که  است  این  ندارند، 
تئوکراسی را از راه »غلبه/تغلب« و »خشونت/جنگ« به 
کرسی بنشانند و قدرت را با نظریه »الحق لمن غلب«3 
در  مردم حتا  بر  است، سلطه  بدیهی  آورند.  فراچنگ 
تئوکراسی از راه تغلب در دنیای امروز مشروعیت ندارد، 

پس قابل پذیرش نیست.

3- تبعیت از روش و منطق ماکیاولیسم
سیاسی  مشی  در  به  ویژه  طالبان،  رفتار  در  تأمل  با 
سیاست  کنش گران  به  مثابه  گروه  این  رهبران 
سیاست  در  را  ماکیاولیستی  استراتژی  تئوکراتیکال، 
رهبران  رفتار  می کنیم.  مشاهده  وضوح  به  طالبانی 

خوداثباتی و اقتدارطلبی از راه ترور و کشتار
طـالبـان؛ 



از صفحه 3

ما هیچ گاهی طرف دار بدتر 
شدن اوضاع نیستیم و 
نمی خواهیم که خدای 
نخواسته نهادهای دفاعی 
و امنیتی ما به یک حالت 
فروپاشی روبه رو شوند. 
جمعیت اسالمی افغانستان 
به حیث یک حزب سیاسی، 
همواره طرف دار حفظ نظام، 
حمایت و تقویت نهادهای 
دفاعی و امنیتی افغانستان 
بوده است. چون جمعیت 
اسالمی بیش از هر جریان 
دیگری به خاطر دفاع از 
نظام قربانی داده است و 
همین اکنون نیز در خط اول 
دفاع از مردم قرار دارد. 

حمیدزاده: در مورد صلح گپ بزنیم. ایاالت متحده 
امریکا با گروه طالبان توافق نامه امضا کرد. آیا امضای 
این توافق نامه به طالبان مشروعیت داخلی، منطقه ای 
و جهانی نبخشیده است؟ اشکال اصلی این توافق نامه 

چیست؟
و  امریکایی ها  میان  سیاسی  توافق نامه  یک،  ربانی: 
و  منطقه ای  رسمیت  طالبان  به  که  نه  تنها  طالبان 
بین المللی و مشروعیت بخشید؛ بلکه آن ها را به حیث 
یک طرف اصلی قضیه تبدیل کرد که طبعاً چیزی بود 

که طالبان از سال ها به این سو آن را می خواستند.
دو، مشکل کالن دیگر این موافقت نامه، همین بود که 
حکومت افغانستان در این مذاکرات از آغاز شامل نبود 
و نادیده گرفته شده بود. نیروهای بین المللی به ویژه 
امریکایی ها در کنار این که در بیست سال گذشته با 
خون و خزانه شان در کنار مردم افغانستان قرار گرفتند 
و ما از آن ها تشکری می کنیم؛ ولی متأسفانه با نادیده 
افغانستان، نظام و جمهوریت، ضربه  گرفتن حکومت 
این  هم  نتیجه اش  زدند.  نظام  پیکر کل  بر  را  کالنی 
شد که طالبان تشجیع شدند و یک احساس کاذب 
پیروزی برای شان دست داده است. حاال فکر می کنند 

که برنده هستند.
سوم، غیرعملی بودن مواد این موافقت نامه بود. مثاًل 
رهایی ۵۰۰۰ زندانی طالبان در مدت ده روز و ملزم 
بودن حکومت بر رهایی آنان؛ در حالی که حکومت در 

مذاکرات حضور نداشت.

و  سخن  بیش ترین  اخیر  سال  دو  طی  حمیدزاده: 
با  سروصدا در مورد مسأله صلح افغانستان و مذاکره 
گروه طالبان است؛ اما شما چند روز قبل گفتید که 
طی چند سال اخیر، از زمانی که امریکایی ها گفت وگو 
را با طالبان شروع کردند و البته بعد از آن حکومت، 
قسمت  این  در  عملی  و  جدی  گام  یک  هم  تاهنوز 
برداشته نشده است. شما پس به این روند مشکوک 

هستید و فکر می کنید این یک روند ناقص است؟
و  طالبان  موافقت نامه  امضای  از  بعد  دقیقاً  ربانی: 
امریکایی ها، قرار بود مذاکرات تیم جمهوریت با طالبان 
آجندا  روی  توافق  مسأله  تنها  که  دیدیم  شود.  آغاز 
بیش تر از هفت ماه را دربرگرفت. از طرف دیگر، نبود 
استقاللیت و عدم تصمیم گیر بودن تیم جمهوریت در 
دوحه که در همان آغاز مذاکرات از سوی ارگ اعالم 
تا این تیم در جایگاه خوبی قرار  شد، نیز سبب شد 
نگیرد. بحث دیگر جایگاه شورای مصالحه و نقش آن 
ارگ  سوی  از  روز  به  روز  متأسفانه  که  بود  صلح  در 
تضعیف شد. جمعیت اسالمی از همان آغاز این روند را 
به دلیل عدم حضور طرف های اصلی قضیه افغانستان 
ناقص می دانست و باور داشت که باید به عنوان یک 
طرف اصلی زیر چتر جمهوریت، یک تیم مستقل به 
مذاکرات دوحه بفرستد که چنین نشد. از جانب دیگر 
عدم صداقت دو طرف -هم طالبان و هم حکومت- نیز 

بر این روند تأثیر منفی گذاشت.

و  رسانه   اصحاب  میان  از  که  کسانی  حمیدزاده: 
گروه  با  جمهوری  طرف  گفت وگوکننده  هیأت   از 
آن که  از  بعد  طالبان  گروه  و عمل کرد  دیدند  طالبان 
با امریکایی ها توافق نامه امضا کردند در قسمت کاهش 
خشونت ها، ترورهای هدفمند و حمالت بر شهرهای 
برنامه های  و ولسوالی ها، نشان می دهد که در  بزرگ 
طالبان هیچ تغییری نیامده است. یعنی گروه طالبان 
با همان رویکرد دهه هفتاد هنوز فعالیت می کند و به 
نظر می رسد که به گزینه نظامی متمرکز است، هنوز 
به مذاکره و گفت وگو و حل معضله و منازعه افغانستان 
این که  مگر  ندارد،  باور  چندان  شاید  گفت وگو  راه   از 
معجزه ای رخ بدهد در این مورد. در صورتی که طالبان 
این راه را انتخاب کنند و جمهوری و خدای نخواسته 
ارتش در برابر این ها کم بیاورند و نتوانند از شهرها دفاع 
کنند، برنامه حزب جمعیت چیست؟ شما چه کاری 

می خواهید بکنید؟
ربانی: ما هیچ گاهی طرف دار بدتر شدن اوضاع نیستیم 
و نمی خواهیم که خدای نخواسته نهادهای دفاعی و 
امنیتی ما به یک حالت فروپاشی روبه رو شوند. جمعیت 
اسالمی افغانستان به حیث یک حزب سیاسی، همواره 
طرف دار حفظ نظام، حمایت و تقویت نهادهای دفاعی 
و امنیتی افغانستان بوده است. چون جمعیت اسالمی 
بیش از هر جریان دیگری به خاطر دفاع از نظام قربانی 
از  دفاع  اول  خط  در  نیز  اکنون  همین  و  است  داده 
مردم قرار دارد. تأکید می کنم که اگر خدای نخواسته 
وضعیت به آن حد برسد، طبعاً مردم آماده دفاع از خود 

هستند و جمعیت در کنار مردم خود خواهد بود.

حمیدزاده: چند روز پیش بنین سیوان، فرستاده وقت 

که همه کار در دست یک نفر است، مشکالت را بسیار 
زیاد ساخته است و همه روزه ما شاهد همین مشکالت 
هستیم. این که یک شخص، از یک کارمند عادی تا والی 
و همه چیز را تعیین کند، در بیست سال گذشته تجربه 
ناکام بوده است و این باور که نظام ریاستی متمرکز 
یک نسخه مناسب برای کشوری مثل افغانستان است، 

باطل شده است.

حمیدزاده: چرا در حکومت و دولت اسالمی مسأله 
تمرکززدایی از نظام، حاال چیزی که شما می گویید، 

مطرح نشد؟ چرا حتا بحث آن مطرح نشد؟
ابتدا  همان  از  نظام  از  تمرکززدایی  مسأله  ربانی: 
متأسفانه  ولی  است.  بوده  اسالمی  جمعیت  داعیه 
شرایط آن زمان و جنگ های تحمیلی زمینه را فراهم 
که  دارم  را  شهید  استاد  یادداشت های  من  نساخت. 
در لویه جرگه تصویب قانون اساسی به همه، به ویژه 
 به جمعیتی هایی که در لویه جرگه آمده بودند، تأکید 

داشت که ما طرف دار نظام پارلمانی هستیم.

حمیدزاده: در ماه های اخیر میان شما و عطامحمد 
رایج  اصطالح  به  که  آمد  پیش  کشیده گی  یک  نور 
منجر به انشعاب جمعیت شد. حاال آقای عطامحمد 
نور جدا از شما، تشکیالت دیگری دارد. مشکل اساسی 
چه بود که کار به این جا کشید؟ یعنی شما بر سر چه 
چیزی به توافق نرسیدید؟ یا آقای نور نتوانست با شما 

به توافق برسد؟
ربانی: اول، من شخصاً با هیچ کسی مخالفت شخصی 
ندارم و اگر مخالفتی بوده، براساس ارزش ها و منافع 
کالن مردم  مان بوده است. استاد عطامحمد نور یکی 
از شخصیت هایی است که در شمال افغانستان نفوذ 
مشکل  است.  حرمت  قابل  و  دارد  را  خود  جایگاه  و 
برمی گردد  مشکل  این  است،  نشده  پیدا  تازه گی  به 
برخالف  دوستان  از  بعضی  که   ۲۰19 انتخابات  به 
از کاندیدای دیگری حمایت کردند.  اکثریت،  فیصله 
دیدیم که این تیم قبل از شروع کارزارهای انتخاباتی 
از هم فروپاشید. در مرحله بعدی و بعد از این که ما 
اصرار  ما  با حکومت مقاطعه کردیم، همین دوستان 
باید حضور پر قدرت هم در نظام و هم  داشتند که 
با  بود که  این  ما  نظر  باشیم.  در مسأله صلح داشته 
مشارکت چند کرسی بی صالحیت در کابینه، ما برای 
از تقلب مشروعیت می بخشیم و به  حکومت برآمده 
فرهنگ جعل و تزویر مهر تأیید می گذاریم و این همه 
فقط برای چند کرسی کوتاه مدت است که این خواست 
و هدف جمعیت اسالمی نیست. دوستان نپذیرفتند و 
بعدها دیدیم که بعضی از وزیران چگونه تحقیر و از 
وزارت بیرون کشیده شدند. در بحث جمعیت اسالمی 
و اتفاقات اخیر فعالیت های جمعیت اسالمی افغانستان 
در مطابقت با قانون اساسی، قانون احزاب و اساس نامه 
جمعیت اسالمی افغانستان که در وزارت عدلیه ثبت 
است، صورت می گیرد. خارج از آن، هیچ گونه حرکت 

و فعالیتی از لحاظ قانونی اعتبار ندارد.

رهبری  روزگاری  جمعیت  حزب  حمیدزاده: 
حکومت ها را برعهده داشت. فکر نمی کنید که از سال 
۲۰۰1 به این طرف سیر نزولی و رو به عقب داشته 

است؟ فکر نمی کنید افت کرده اید؟
ربانی: متأسفانه بعد از موافقت نامه بن و حتا در جریان 
بردن جمعیت اسالمی  انزوا  به  برای  آن، تالش هایی 
حتا  می گیرد.  و  گرفت  صورت  عده  یک  سوی  از 
شاهد هستیم که در مخالفت با استاد شهید تصمیم 
می گرفتند. در دور جدید پساطالبان نیز دست هایی 
و  می کردند  کار  اسالمی  جمعیت  تضعیف  برای 
می کنند و این متأسفانه از یک طرف به خاطر کم رنگ 
ساختن حضور احزاب قدرتمند است و از جانب دیگر 

به خاطر تضعیف همین حوزه کالن مردمی ما.
حزب  یک  شک  بدون  افغانستان  اسالمی  جمعیت 

رژیم حزب  بین  میانجی گری  خاطر  به  ملل  سازمان 
دموکراتیک خلق و مجاهدین که حتماً مصاحبه آن  
را شما شنیده اید، در جواب یک سوال بسیار مشخص 
گفت که تاریخ در حال تکرار شدن است. یعنی ممکن 
رژیم  یا  حکومت  دوره  آخر  روزهای  افغانستان  است 
حزب دموکراتیک خلق را تجربه کند، یعنی فروپاشی 
عالمت های  آیا  است،  چه  شما  پیش بینی  سقوط.  و 

فروپاشی را می بینید؟
بنین سیوان  به خود  بنین  سیوان  ربانی: حرف های 
ارتباط می گیرد. ولی چیزی را که در وضعیت فعلی ما 
می بینیم، افغانستان نیاز به ایجاد اجماع ملی، تقویت 
ایجاد فضای  روحیه وحدت ملی و هم دیگرپذیری و 
ایجاد  در  هم  فعلی  رهبری  متأسفانه  دارد.  اعتماد 
اجماع ملی و هم در تقویت روحیه وحدت ملی موفق 
نبوده و اگر اقدامی صورت گرفته، مقطعی و نمایشی 
بوده است. ما طرف دار به نتیجه رسیدن گفت وگوهای 
قربانی  بزرگ ترین  راه  همین  در  و  هستیم  صلح 
را  افغانستان(  مردم  مقاومت  و  جهاد  رهبر  )شهادت 
متقبل شده ایم. هم چنان هیچ طرفی نباید در این فکر 
باشد که برنده میدان است. اگر یک طرف فکر کند که 
با خروج نیروهای خارجی برنده است و طرف دیگر با 
استفاده از این فرصت به فکر تداوم سلطه شان باشد، 
اشتباه می کنند. در آن صورت باز احتمال هرچیزی 

وجود دارد.

حمیدزاده: شما در حال حاضر هیچ گونه همکاری با 
حکومت ندارید. به نظر شما در حال حاضر آقای غنی 
و حکومت چه گام هایی را باید بردارند و چه اقداماتی 

عملی ای برای بهتر شدن وضعیت باید داشته باشند؟
ربانی: از نظر ما از یک طرف نظام با مشکل مشروعیت 
روبه رو است و از طرف دیگر با توجه به وضعیت حساس 
دیگری  انتخابات  یک  برگزاری  امکان  کشور،  کنونی 
همین  گزینه  بهترین  و  راه  بهترین  بناً  ندارد.  وجود 
است که تالش شود، تا یک اجماع ملی واقعی به وجود 
آید. آقای غنی باید شیوه کار خود را تغییر دهد. با دید 
قومی، انحصارگرایی و برتری طلبی نمی شود افغانستان 
را اداره کرد. افغانستان را باید خانه مشترک همه بداند 

و افغانستان را به حیث افغانستان قبول کند.

حمیدزاده: شرط اساسی تان برای پذیرفتن عضویت 
شورای عالی دولت چه است؟

ربانی: تا حال شورای عالی دولت شکل نگرفته و ایجاد 
نشده است. ولی نظر ما این است که هر نهادی که 
ایجاد می شود، یک نهاد تصمیم گیر و باصالحیت باشد. 
جریان های  و  مقتدر  احزاب  از  متشکل  آن  ترکیب 
باشد. ترکیب جنسیتی و  با تعداد محدود  تأثیرگذار 

قومی نیز مراعات شود.

حمیدزاده: شما با نظام متمرکز مورد نظر آقای غنی 
که فعاًل ریاستش را برعهده دارد، موافق نیستید. نظام 
برای  که حزب جمعیت  را  نظامی  و  نظر شما  مورد 

تحقق آن تالش می کند، چگونه نظامی است؟
ما  اسالمی  دولت  دوره  در  نخست،  گام  در  ربانی: 
نخست وزیر داشتیم و نخست وزیر، رییس حکومت بود. 
والی ها و مسووالن محلی نیز براساس خواست مردم و 
مطابق پیشنهاد آن ها منصوب می شدند. یعنی گام هایی 
شد.  برداشته  نظام  غیرمتمرکزسازی  راستای  در 
جمعیت اسالمی افغانستان طرف دار غیرمتمرکزسازی 
نظام و ایجاد نظام پارلمانی - صدارتی است. ما طرف دار 
نقش برجسته احزاب سیاسی هستیم. نظام پارلمانی - 
صدارتی تأمین کننده حضور تمام اقوام در نظام و حضور 
و مشارکت عادالنه آنان خواهد بود. طبعاً در وقتی که 
این نظام تغییر کند، نظام انتخاباتی ما هم باید تغییر 
کند. نظام انتخاباتی حزبی شود، والی ها انتخابی شوند 
و مردم در تعیین والی ها و ولسوال های شان نقش موثر 
داشته باشند. اما وضعیت نظام فعلی ریاستی متمرکز 
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تاریخ  است،  طوالنی  بسیار  پیشینه  یک  با  سیاسی 
گوشه  گوشه  در  و  دارد  طوالنی  بسیار  مبارزات 
افغانستان طرف دار دارد. یک حزب پرقدرت بود و حاال 

هم است.
مشکالت پیش آمده انشااهلل حل می شود و ما امیدواریم 
با درک وضعیت  که  دوستان صدا می کنیم  باالی  و 

شکننده کنونی متحد شوند.
ما  اسالمی،  جمعیت  کنگره  برگزاری  به  رابطه  در 
همیشه طرف دار برگزاری کنگره شفاف و سراسری در 
مطابقت با اساس نامه جمعیت اسالمی بودیم و هستیم 

و گام هایی هم در این راستا برداشته شده است.

حزب  فعاًل  تا  مقاومت  آخر  روزهای  از  حمیدزاده: 
جمعیت کسانی مثل احمدشاه مسعود، قهرمان ملی، 
استاد ربانی، رییس دولت اسالمی و چهره  هایی مثل 
جنرال داوود، سیدخیلی و همانند آنان را قربانی داده 
معمولی  رویدادهای  جزء  را  رویدادها  این  آیا  است. 
افغانستان می دانید یا  روزانه، یعنی مرتبط به جنگ 
فکر می کنید که این یک توطئه است علیه فرماندهان 

بزرگ شمال و مشخصاً حزب جمعیت؟
این  نیست.  عادی  رویدادهای  این ها  قطعاً  ربانی: 
 ترورها بسیار هدفمند صورت می گیرد که از قهرمان 
ملی، شهید احمدشاه مسعود آغاز شد. بعد از آن تعداد 
اسالمی  جمعیت  حزب  اساسی  پایه های  از  زیادی 
جمعیت  تأثیرگذار  و  مهم  فرماندهان  افغانستان، 
مردم  مقاومت  و  جهاد  رهبر  و  افغانستان  اسالمی 
افغانستان در حمالت تروریستی و مشکوک به شهادت 
رسیدند. طبعاً هدف این  ترورهای هدفمند، ضربه زدن 
جمعیت  خواست  و  افغانستان  اسالمی  جمعیت  به 
اسالمی بود. ما خواهان تحقیق و پی گیری نهادهای 
امیدواریم  هستیم.  موارد  این  در  قضایی  و  عدلی 
دوسیه ها  این  پی گیر  و صادقانه  فعال شود  حکومت 

شود و فراموش نکند.

حمیدزاده: رابطه تان با معاون اول ریاست جمهوری 
چگونه است؟ در رفت وآمد هستید؟ در مورد مسائل 

ملی مشوره ای بین شما جریان دارد؟
از  یکی  و  ما  خوب  دوست  صاحب  صالح  ربانی: 
رابطه  من  و  است  افغانستان  خوب  شخصیت های 
نیک همراه شان دارم. اما چون در حکومت نیستیم در 
مسائلی  ولی  نداریم؛  مشوره ای  مسائل حکومت داری 
که به آینده مشترک همه ما ارتباط می گیرد، گاه  و 

ناگاه مشوره هایی داریم و صحبت هایی می کنیم.

حمیدزاده: شناس نامه برقی دریافت کرده اید؟
ربانی: نخیر، شناس نامه برقی نگرفته ام.

حمیدزاده: دلیل آن، همان دالیل مردم است؟
است.  اختالف  مورد  کنونی  برقی  ربانی: شناس نامه 
نیاز است تا باالی آن بحث بیش تر صورت بگیرد. در 
نهایت راه حل مورد توافق و قبول همه مردم افغانستان 
سلیقه ای  نباید  ملی  کالن  مسائل  با  شود.  دریافت 

برخورد شود.

حمیدزاده: به عنوان سوال آخر، معتقد هستید که 
در کشور یک برتری طلبی ویرانگر حاکم است؟ یک 
چیزی که در ادبیات سیاسی افغانستان به آن ستم 

ملی می گویند، آیا به چنین چیزی اعتقاد دارید؟
ربانی: بلی، انحصارگرایی و برتری طلبی بیش از حد 
حاکم است و این ناشی از یک نظام متمرکز ریاستی 
نظام  خاطر طرف دار  همین  به  ما  است.  فردمحور  و 
غیرمتمرکز هستیم و جمعیت اسالمی یکی از اهدافش 

همین است.

حمیدزاده: بسیار تشکر.
ربانی: سالمت باشید.

شیوه کار غنی...



هم زمان با شروع خروج نیروهای خارجی از افغانستان، 
کردند.  آغاز  را  از حمالت شان  جدیدی  موج  طالبان 
طبق معلومات نهادهای امنیتی، حمالت طالبان تقریباً 
در همه والیت گسترش یافته و آن ها عماًل با نیروهای 
کدام  هرچند  گروه  این  جنگ اند.  درگیر  امنیتی 
اما  نکرده،  راه اندازی  والیات  برای سقوط  را  عملیات 
بیش تر به سقوط ولسوالی ها روی آورده است. براساس 
خبرهای نشر شده، تنها در ده روز گذشته دست کم 
پانزده ولسوالی به دست جنگ جویان طالبان سقوط 
راه  شهروندان  نگرانی  موج حمالت  این  است.  کرده 
به همراه داشته است، تا جایی  که شماری از آنان با 
راه اندازی کارزار ملی ضد جنگ، خواهان ختم خشونت 
و درگیری در کشور شده اند. شهروندان کشور ضمن 
طرف های  از  هستند،  جنگ  توقف  خواستار  این که 
درگیر خواسته اند که سالح شان را به زمین بگذارند 
و برای برقراری صلح تالش و مذاکرات را »فوراً« آغاز 
از سرگیری  خواستار  حالی  در  شهروندان  این  کنند. 
مذاکرات صلح شده اند که این روند پیش تر به بن بست 
خورده است. هیأت مذاکره کننده دولت در حال حاضر 
در دوحه حضور دارد تا مذاکرات را آغاز کند، اما هیات 

طالبان تاکنون چراغ سبز نشان داده نشده است. 
از  تازه ای  دور  اخیر  ماه های  در جریان  طالبان  گروه 
گروه  این  جنگ جویان  است.  کرده   آغاز  را  حمالت  
عماًل در 34 والیت کشور با نیروهای امنیتی در نبرد  

افغانستان یک مسأله  تردیدی نیست که جنگ در 
عمومی است. از شروع جنگ های داخلی در کشور 
تا اکنون، همه به نحوی در معرض آسیب پذیری قرار 
ناامنی در کشور،  دارند و قربانی می دهند. جنگ و 
زیست  فضای  چون  است؛  سرزمینی  تهدید  یک 
عمومی را نامصون کرده و کلیه برنامه های عمرانی 
را با چالش مواجه ساخته است. در اوج این جنگ و 
آشوب، اکنون افغانستان فاقد یک چشم انداز است که 
وضعیت مطلوب را در فراز آینده نوید دهد. در شرایط 
آشوب و متأثر از جنگ و خون ریزی، نه تنها برای 
آینده مطلوب بسترسازی های الزم صورت نمی گیرد، 
بلکه فرصت های عینی در محیط داخلی، منطقه ای و 
بین المللی نیز از دست می رود. از زمانی که افغانستان 
دو دهه  قرار گرفت،  توجه جامعه جهانی  در محور 
می گذرد و در این دوره  منابع گسترده مالی برای 
حمایت از افغانستان رقم خورد و شاهد فرصت های 
خیال  در  حتا  پیش  سال ها  که  بودیم  گسترده ای 
جنگ ها  و  خشونت ها  تداوم  اما  نمی گنجید؛  کسی 
باطل بچرخد  افغانستان در یک دور  سبب شد که 
و بخش اعظم از امکانات در مسیر جنگ به مصرف 
برسد، بی آن که به نتیجه ملموس و قابل دفاع دست 

یافته باشیم. 
تا اکنون سناریوی جنگ در افغانستان توسط عامالن 
دلیل  گویا  که  می شد  توجیه  گونه ای  به  آن  اصلی 

 گروه طالبان در جریان ماه های اخیر دور تازه ای از حمالت  را آغاز کرده  است. جنگ جویان این گروه عمالً در 34 والیت کشور با نیروهای امنیتی 
در نبرد  هستند. هرچند نهادهای حقوق بشری از طرف های درگیر جنگ به ویژه گروه طالبان خواسته اند که حمالت شان را کاهش دهند و برای 
برقراری صلح تالش کنند، این گروه  اما به این خواست ها وقعی نگذاشته و حمالتش را تشدید کرده  است. این امر سبب نگرانی شهروندان 

شده است. آنان با راه اندازی کارزار »جنگ را در افغانستان بس کنید«، از طرف های درگیر می خواهند که به صدای صلح خواهانه مردم لبیک 
گویند و دست از جنگ بکشند. 

آصف مهاجر

پیامدهای اجتماعی و سیاسی کشتار هزاره ها

کارزار ملی ضد جنگ؛ 

عبداالحمد حسینی 
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فضلی، در صفحه توییترش با اشاره به جنگ اسراییل 
و فلسطین گفته است که آنان سه روز جنگ کردند 
و سرانجام به دلیل بدبختی جنگ آتش بس کردند. او 
گفته است: »جنگ بدبختی است. نتیجه نهایی جنگ 
نابودی وطن است. ملت های خردمند برای جلوگیری 
از جنگ راه حل  می یابندو« او افزوده است که دیگر 
دعوا و جنگ بس است. او خطاب به طالبان گفته است 

که نگذارید دیگر وطن ویران شود. 
راه اندازی این کارزار با استقبال چهره های سیاسی و 
علمی کشور مواجه شده است. محمد امین احمدی، 
عضو هیأت مذاکره کننده دولت، گفته است نشانه ها 
حاکی از آن است که جهان، مردم افغانستان را یک 
او  می کند.  فراموش  رنج هایش  تمامی  با  دیگر  بار 
فراموشی  این  از  بخشی  مسوولیت  که  است  افزوده 
به خود مردم افغانستان بر می گردد. به گفته احمدی، 
و  برابری  عدالت،  راستای  در  کشور  شهروندان  اگر 
صلح پایدار متحد و منسجم نشوند، نیروی موثر در 
سیاست منطقه و جهان به حساب نمی آیند. او توضیح 
اولویت جهان در مورد  داده است که در آن صورت 
تنزل  القاعده  و  داعش  با  مبارزه  حد  در  افغانستان 

خواهد کرد.
است  افزوده  دولت  مذاکره کننده  هیأت  عضو  این 
تمامی  گروه های  اجتماعی  بسیج  و  که سازمان دهی 
خشونت،  جنگ،  با  مبارزه  برای  اجتماعی  ذی نفع 
تبعیض و انحصار گرایی الزم است. او در ادامه تصریح 
و  متحد  را  ما  می تواند  آرمان ها  »این  است:  کرده 
قدرت مند بسازد. اگر بر محور این ارزش ها متحد شویم 
و تکنیکهای مبارزه و مقاومت مبتنی بر عدم خشونت 
از راه  بیاموزیم، دیگر هیچ کسی نخواهد توانست  را 
جنگ بر سر نوشت ما مسلط شود و نسل دانش آموخته 
و توانمند ما در آتش نخواهد سوخت؛ آتشی که در 
نتیجه نفرت و جهل مذهبی و قومی، هر روز بخشی از 

پیکر ما را طعمه خود می کند.«
کارزار ملی ضد جنگ در حالی راه اندازی شده است 
که هم  اکنون جنگ در بیش تر والیت ها جریان دارد. 
در  طالبان  گروه  شده،  منتشر  معلومات  براساس 
جریان ده روز گذشته 1۶ ولسوالی را در والیت های 

زیر پرچم  این دو دهه در  تشکیل می دهند و طی 
صدای  همواره  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت 
صلح خواهی را در کنار سایر شهروندان بلند کرده اند 
پایه های فرهنگی نظام  از سوی دیگر، در تقویت  و 
نقش  نظام  درون  سیاسی  مشارکت  و  جمهوری 
اساسی داشته اند، اکنون با موجی از شک و تردیدها 
هزاره ها  اکثریت  که  شرایطی  در  شده اند.  رو به رو 
نسبت به عادالنه بودن عملکرد ساختارها و نهادهای 
ملی، توزیع قدرت و فرصت ها، شاکی اند و نسبت به 
نسبت  بی توجهی  جمله  از  حکومت  رفتار  و  اعمال 
به حقوق و مطالبات شان معترض به نظر می رسند، 
قرار  تروریستی  هدفمند  حمالت  مورد  که  اکنون 
فزیکی شان  و هستی  موجودیت  عماًل  و   می گیرند 
با تهدید مواجه شده ، بی باوری ها در بین این مردم 
گسترش می یابد و این احساس که جمیعت هزاره ها 
نتیجه  افتاده است، تقویت می شود.  از چشم دولت 
این وضعیت، هرچه نباشد، حس ناامیدی را نسبت 
قانون  چارچوب  در  که  مسوول  مراجع  و  دولت  به 
مسوولیت حراست و حفاظت از جان مردم را دارند، 
بیش تر می سازد و در یک کالم مردم به صورت عموم 
و جمعیت هزاره ها به صورت خاص ، به تنگ می آیند. 
کشور  جمعیت  از  بخشی  و  مردم  از  گروهی  وقتی 
قرار  تمام  ناگزیری  یک  در  که  کنند  احساس 
گرفته اند، غلیان احساس و رفتارهای واکنشی، جای 
واکنش های هنجاری و قانونمند را خواهد گرفت و این 
امر نه به نفع هزاره ها خواهد بود و نه به نفع کشور. 

هستند. هرچند نهادهای حقوق بشری از طرف های 
که  خواسته اند  طالبان  گروه  ویژه  به  جنگ  درگیر 
حمالت شان را کاهش دهند و برای برقراری صلح تالش 
کنند، این گروه  اما به این خواست ها وقعی نگذاشته و 
حمالتش را تشدید کرده  است. این امر سبب نگرانی 
شهروندان شده است. آنان با راه اندازی کارزار »جنگ 
درگیر  طرف های  از  کنید«،  بس  افغانستان  در  را 
لبیک  مردم  صلح خواهانه  صدای  به  که  می خواهند 
نویدی،  نصیر احمد  بکشند.  از جنگ  و دست  گویند 
پیوستن  با  اجتماعی،  کاربران شبکه های  از  تن  یک 
به این کارزار از حکومت و طالبان خواسته است که 
به ندای ملت لبیک گویند و جنگ را »فوراً« متوقف 
کنند. او تصریح کرد که گرچند مذاکرات بین االفغانی 
صلح به بن بست خورده، اما طرف های مذاکره کننده 
باید به شکل جدی و صادقه این روند را آغاز کنند. 
او از هیأت های مذاکره کننده دولت و طالبان خواسته 
است که پیش از خروج مکمل نیروهای خارجی، باالی 
»پلت فورم« واضح برای آینده کشور به توافق برسند. 

مدثر اسالمی، شهروندی دیگر، گفته است که جنگ 
جاری در کشور سبب بدبختی شهروندان شده است. 
طالبان  گروه  ویژه  به  جنگ  درگیر  طرف های  از  او 
خواسته است که هرچه زودتر به جنگ خاتمه دهند 
تا مادری در سوگ فرزندنش ننشیند و خواهری درد 
از دست دادن برادرش را نکشد. به همین ترتیب امید 

اصلی تداوم جنگ و ناامنی، حضور نیروهای خارجی 
نیروهای  خروج  آغاز  از  پس  که  حالی  در  است؛ 
روند  گرفتند  تصمیم  امریکایی ها  اینکه  و  خارجی 
خروج سربازان شان از افغانستان را آغاز کنند، ماشین 
جنگ با سرعت بیش تر از قبل فعال شد و  اکنون 
زبانه می کشد. در  از گذشته  آتش جنگ شعله ورتر 
ادامه این وضعیت جنگی و خونین، مسأله دیگری که 
قابل تامل و توجه است و از سوی دیگر نگرانی ها را 
پردامنه تر ساخته است، گسترش حمالت هدف مند 
بر جمعیت قومی هزاره ها است. پس از حمله اخیر بر 
مکتب سیدالشهداء واقع در دشت برچی، این دیدگاه 
قرار  نسل کشی  معرض  در  هزاره ها  که  شد  تقویت 
گرفته اند. حمالت دو روز قبل بر موترهای مسافربری 
که حامل شهروندان هزاره بود ، بار دیگر این دیدگاه 
را تقویت کرد. اکنون چه بپذیریم یا نپذیریم که این 
نسل کشی شمرده  از  مصداق هایی  سلسله کشتارها 
می شود ، واقعیت این است که این نوع حمالت مرتبط 
کشته  که  کسانی  تمامی  نیست.  جنگ  میدان  به 
و  غیرنظامی اند  افراد  اول  می شوند،  کشته  و  شدند 
دوم در ساحات و محالت غیرنظامی مورد هدف قرار 
می گیرند و سوم این که همه متعلق به تبار و مذهب 
خاص هستند. حاال ممکن است برداشت ها نسبت به 
اما خود هزاره ها که در  این حمالت متفاوت باشد، 
معرض این حذف فزیکی قرار دارند، این حمله ها را 

در حد نسل کشی درک می کنند. 
از آن جایی که هزاره ها بخشی از جمعیت کشور را 

بلخ،  کندز،  فاریاب،  ارزگان،  غزنی،  زابل،  نورستان، 
سرپل، تخار، بدخشان، بادغیس و هرات سقوط داده 
بیست وسوم  تازه ترین مورد، روز یک شنبه،  است. در 
جوزا، خبرهایی از سقوط بازار ولسوالی علی آباد کندز، 
به نشر  اوبه  و  فراه  ولسوالی  »الش و جوین« والیت 
رسید. دولت تاکنون سقوط این ولسوالی ها را نپذیرفته 
این  از  امنیتی  نیروهای  حکومت،  تعبیر  به  است. 
امور  آگاهان  کرده اند.  تاکتیکی  عقب نشینی  ساحات 
نظامی اما معتقدند که موضوع عقب نشینی تاکتیکی 
که در ادبیات نهادهای امنیتی راه یافته، با عقب نشینی 
تاکتیکی هم خوانی ندارد. به باور آنان، در عقب نشینی 
حفظ  مهمات  و  سالح  امنیتی،  نیروهای  تاکتیکی 
این گونه  اکنون وضعیت  آن ها،  به گفته  اما  می شود، 

نیست. 
عملیات  راه اندازی  با  طالبان  گروه  دیگر  سوی  از 
تهاجمی راه های مواصالتی ولسوالی ها را مسدود کرده 
و نیروهای امنیتی و مردم محل را در تنگنای اقتصادی 
قرار داده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر با ابراز 
نگرانی از این عملکرد طالبان، گفته است که با محاصره 
اقتصادی و بسته شدن راه های مواصالتی ولسوالی ها 
توسط گروه طالبان، مردم نمی توانند به مواد غذایی و 
خدمات اساسی دسترسی داشته باشند. این کمیسیون 
هشدار داده است که وضعیت نگران کننده است و باید 
پیش از این که بحران و فاجعه انسانی جدی و فراگیر 
بشر  مستقل حقوق  کمیسیون  یابد.  پایان  دهد،  رخ 
در  اقتصادی  محاصره  از  استفاده  که  است  افزوده 
جنگ ها، جنایت است. به باور این کمیسیون، استفاده 
و  می کند  سلب  را  حیات  جنگی، حق  شیوه  این  از 
حقوق  از  مردم  شدن  بهره مند  امکان  و  گشت وگذار 

اقتصادی شان را از آنان می گیرد.
از سرگیری  از جانب دیگر شهروندان کشور خواستار 
مذاکرات صلح شده اند. این در حالی است که مذاکرات 
صلح به بن بست خورده و از چندی به این سو هیچ 
نشستی میان هیأت های مذاکره کننده دولت و طالبان 
برگزار نشده است. هرچند قرار بود یک نشست مهم 
در مورد صلح افغانستان بعد از عید فطر در استانبول 
ترکیه برگزار شود، این نشست اما به دلیل آماده گی 
نداشتن طالبان تاکنون برگزار نشده است. هنوز هم 
معلوم نیست که این نشست برگزار می شود یا خیر. 
به  نزدیک  دولت  مذاکره کننده  هیأت  هم  سویی  از 
دو هفته است که در قطر به سر می برد، اما تاکنون 
مذاکره آغاز نشده است. هرچند منابع می گویند که 
هماهنگی برای آغاز مذاکرات کلید خورده، اما طالبان 
هنوز آماده گی شان را برای از سرگیری این روند اعالم 

نکرده اند.

امور  این وجود، الزم است که دولت و مسووالن  با 
امنیتی، نسبت به تأمین امنیت کل کشور و تأمین 
امنیت گروه های قومی و مذهبی آسیب پذیر که به 
می گیرند،  قرار  هدفمند  حمالت  مورد  خاص  طور 
جدی تر عمل کرده و تدابیر الزم را اتخاذ کنند؛ چون 
از هر زاویه ای که نگاه کنیم، مسوولیت تأمین امنیت 
مردم متوجه دولت بوده و از این رو، دولت در قبال 

وضعیت جاری، مسوول است.
در صورتی که دولت در این خصوص کوتاهی کند 
و   بین دولت  نگیرد،  را  این حمالت مرگ بار  و جلو 
مردم در کل و جمعیت قومی که همیشه با مشارکت 
سیاسی و فرهنگی  شان، پایه های نظام جمهوری را 
ایجاد  جدایی  بوده اند،  نظام  حامی  و  کرده  تقویت 
چون  نیست؛  دولت  و  نظام  نفع  به  این  و  می شود 
به قدر کافی دولت در معرض بی ثباتی قرار دارد. از 
سوی دیگر، بحران مشروعیت نیز یک چالش جدی 
حقوق  به  نسبت  دولت  بی توجهی  نوع  هر  و  است 
ساخته  جدی تر  را  مشروعیت  بحران  مسأله  مردم، 
و اعتبار حقوقی و اخالقی دولت بیش تر در معرض 
آسیب پذیری قرار می گیرد. در شرایطی که دولت با 
موجی از تهدیدهای جنگ افروزانه مواجه است، ادامه 
چنین حمالت، تنش های اجتماعی را پردامنه خواهد 
ساخت و از وضعیت پیش آمده، تنها دشمنان کشور 

بیش ترین نفع را خواهند برد، نه مردم و نه دولت.
نیازمند  موجود  اجتماعی  شرایط  این،  وجود  با 
هم گرایی است و این که همه در برابر دشمنان این 
خاک، صف واحد تشکل دهند؛ اما بی توجهی دولت 
را  اجتماعی  شکاف های  جنایت ها،  این  برابر  در 

عمیق تر می سازد.

تقالیی برای برقراری صلح
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دشاروالیو معینیت
ولسی ترون پروگرام

اعالن دعوت به داوطلبی
عنوان پروژه: پروژه خریداری وسایل دفتر  برای برنامه ملی میثاق شهروندی 

شماره دعوت به داوطلبی :-
برنامه ملی میثاق شهروندی  معینیت شاروالی ها اداره مستقل ارگان های محلی ازتمام داوطلبان واجد 
شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی خریداری وسایل دفتر  اشتراک نموده وکاپی شرطنامه 
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معاونت نظارت و حراست از قانون 
به  امور ریاست جمهوری  اداره 
تازه  گی یک گزارش را به بورد 
عالی ریاست عمومی این اداره 
ارایه کرد. این گزارش به دستور 
محمداشرف غنی، رییس جمهور، 
تهیه شده است و در آن، اعضای 
امور  و  کار  وزارت  عملکرد  که  گرفته اند  وظیفه   هیأت 
اجتماعی در سال 1399 و آغاز سال 14۰۰ را ارزیابی 
کنند. گزارش از سوی بورد عمومی اداره امور تأیید شده 
نیز قرار گرفته است.  این وزارت  و در اختیار مسووالن 
اعالن  به  غیرقانونی،  تقرری های  به  گزارش،  نتیجه  در 
نرفتن برخی از بست ها، ایجاد واحدهای موازی، انفکاک 
جمعی برخی از کارمندان، امضای قرارداد با افراد ریزرف 
به جای کامیابان، اجرای هم زمان معاشات پروژه ای برای 
کودکان  پروژه  بودجه  نشدن  رسمی، مصرف  کارمندان 
تهیه  برای کودکان،  نبود دیتابیس  یتیم و آسیب دیده، 
غذاهای بی کیفیت و غیرصحی برای پرورشگاه ها، پوشش 
نیافتن کودکان کوچی، حیف ومیل پول پروژه ها و دیگر 
مسایل مرتبط اشاره شده است. پس از بررسی ها و در 
میان پیشنهادهای هیأت به رییس جمهور، از عزل برخی 
از رییسان، معرفی شماری از افراد به نهادهای عدلی و 
قضایی، وضاحت دهی وزیر و حتا تاخیر معاش او نیز یاد 
شده است. هرچند بورد عمومی اداره امور با پیشنهادها 
روشن  جمهور  رییس  نهایی  دیدگاه  اما  کرده،  موافقت 
نشده است. وزارت کار و امور اجتماعی در مورد یافته های 
اداره امور حاضر به ارایه معلومات نشد. گفتنی است که 
ارگ پیش تر در نتیجه یکی از این گزارش ها، تصمیم به 

عزل وزیر مالیه گرفته بود.
بورد  فیصله  گزارش  جمهوری  ریاست  امور  اداره 
ثور  بیست وهفتم  در  را  اداره  این  عمومی  ریاست  عالی 
این  با ارگ ریاست جمهوری در میان گذاشت.   14۰۰
گزارش توسط یک گروه فنی ریاست نظارت و ارزیابی 
هفت  در  شده  ارایه  گزارش  است.  شده  تهیه  نهاد  این 
بخش »منابع بشری و تشکیل«، »توزیع جواز به اتباع 
تدارکاتی«،  و  »مالی  ارزیابی«،  و  »نظارت  خارجی«، 
»آموزشگاه و پرورشگاه ها«، »توسعه مهارت های فنی و 
حرفه ای« و »تأمینات اجتماعی« جمع بندی شده است. 
هرچند تصمیم نهایی ریاست جمهوری در این گزارش 
واضح نیست و مسووالن نیز در مورد آن چیزی نگفته اند، 
امور  و  کار  وزارت  در  درشتی  کاستی های  متن،  در  اما 
این  است.  یافته  تذکر  هیأت  پیشنهادهای  و  اجتماعی 
گزارش بحث های پیرامون تصمیم گیری در مورد آینده 
کرسی وزارت را بیش تر ساخته است؛ زیرا پیش از این 
ارگ در نتیجه یکی از این گزارش ها، تصمیم گرفت که 

عبدالهادی ارغندیوال، وزیر پیشین مالیه را عزل کند.  

کردن  نهایی  در  ناتوانی  تا  غیرقانونی  مقرری  از 
تشکیل سال 1400 مالی

براساس تحقیق این هیأت، 1۰۰ کارمند رسمی و 19 
کارمند قراردادی وزارت کار و امور اجتماعی بدون پشت 
استخدام شده اند. هیأت  آزاد،  رقابت  روند  سر گذاشتن 
سفارش داده است که در جریان 1۰ روز، رییس منابع 
بشری این وزارت و برخی دیگر از افراد که در این روند 
غیرقانونی دست داشته اند، منفک و در ادامه به نهادهای 
عدلی و قضایی معرفی شوند. این هیأت پیشنهاد کرده 
با کمیسیون  است که بست های متذکره در هماهنگی 
افراد  استخدام  برای  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات 
به  گزارش  این  در  هم چنان  برود.  اعالن  به  شایسته، 
اشاره شده  بالمقطع  کارمند  مقرره 834  تقرری خالف 
و پیشنهاد شده است که قرارداد همه این افراد پس از 
لغو شود. هم چنان گفته شده  منظوری گزارش هیأت، 
برود و  به اعالن  است که همه بست های خالی رسمی 
»در صورت نیاز به محافظان در هر بخش وزارت«، وزارت 
امورد داخله متناسب به مسوولیت قانونی اش اقدام کند.

در ادامه به تخصیص 1۵۲ سیت سوپر اسکیل به بست های 
»غیرمسلکی« و »غیرتخصصی« اشاره شده است که به 
این  در  هم چنان  است.  طرزالعمل  خالف  هیأت،  باور 
نرفتن  اعالن  به  و  بست   ۵4۵ ماندن  خالی  به  گزارش 
آن تأکید شده است. در گزارش به بحث واحدهای منابع 
بشری، مالی و حسابداری، تدارکات و نظارت و ارزیابی 
برای  اشاره شده است که در کنار تشکیل رسمی،  نیز 
پروژه های انکشافی ایجاد شده است. بر اساس تحقیق این 
هیأت، هشت بست کلیدی وزارت کار و امور اجتماعی 

از تطبیق  اجتماعی  امور  و  ارزیابی وزارت کار  و  نظارت 
عدم  است.  نکرده  الزم  نظارت  توسعه ای  پروژه های 
نظارت از تفاهم نامه ها با دیگر موسسه ها و نهادها، دیگر 
پیشنهاد  هیأت  است.  شده  یاد  آن  از  که  است  موردی 
کرده است که با ایجاد یک کمیته داخلی در یک هفته، 
ارزیابی صورت گیرد و رییس جمهور نیز هر گونه که الزم 
می بیند، در مورد معین این وزارت به دلیل غفلت کاری 

هدایت دهد. 
است.  مالی  و  تدارکاتی  بحث  گزارش،  این  دیگر  بخش 
به گفته هیأت، در سال مالی 1399 حدود 38 میلیون 
افغانی جنس به گونه پرچون خریداری شده است. هیأت 
گفته که این نقض طرزالعمل است و افراد دخیل در آن 
باید زیر پی گرد عدلی قرار گیرند. بخش دیگر نیز تطبیق 
این وزارت است.  تدارکاتی  نیازهای  تثبیت  روند  نشدن 
و  کار  وزارت  تدارکات  رییس  هیأت،  پیشنهاد  بر اساس 
امور اجتماعی به دلیل عمل نکردن مطابق قانون و فراهم 
این  و  برکنار  از وظیفه  برای سوءاستفاده،  زمینه  کردن 
بست تا یک ماه دیگر به اعالن برود. هم چنان گفته شده 
است که این وزارت از جریان پنج سال گذشته بیش از 
3۵ میلیون افغانی قرضدار است که باید به دلیل غفلت ها، 
و قضایی معرفی  نهادهای عدلی  به  آن  افراد دخیل در 

شوند. 
مرکز  کارمندان خدمتی  است که  آمده  این گزارش  در 
و واحدهای دوم وزارت در خرید لباس های زمستانی و 
بهاری برای کودکان پرورشگاه ها کوتاهی کرده اند. هیأت 
نبود  صورت  در  مالیه  وزارت  که  است  کرده  پیشنهاد 
از  پیش  وزارت  این  بودجه  در  تعدیل  از  موثق،  شواهد 

ارزیابی خودداری کند. 
از  افغانی  میلیون   7,3 گرفتن  گزارش،  این  دیگر  بحث 
برنامه ملی توسعه مهارت ها برای تجهیز اتاق کنفرانس 
مقام وزارت است. هیأت گفته است که این کار باید از 
مورد  در  قانون  مطابق  و  بررسی  کیفی  و  کمی  لحاظ 
مالی  به گفته هیأت، در جریان سال  اجراآت شود.  آن 
1399 از معتمد نقدی برنامه ملی توسعه مهارت ها حدود 
۶7۰ هزار افغانی پول نقد گرفته شده و این پول برگشت 
از  که  پول  این  هیات،  سفارش  مطابق  است.  نخورده 
سوی رییس این برنامه گرفته شده است، باید تا یک ماه 
برگردانده شود و او 1۲ درصد جریمه را به دلیل پرداخت 

نکردن به موقع آن بپردازد. 
از اجرای معاشات پروژه ای برای کارمندان رسمی مقام 
وزارت یاد شده و گفته شده است که این پول در سال 
برای  معاش  اجرای  نیز  دیگر  بحث  شود.  قطع   14۰۰
است.  مالیه  وزارت  موافقت  بدون  بالمقطع  کارمندان 
هیأت اداره امور این مورد را »نقض قانون« خوانده و گفته 
است که افراد دخیل در آن به نهادهای عدلی و قضایی 

اداره می شود.  از سوی وارسی کننده گان  در حال حاضر 
اعالن  به  بست ها  این  باید  که  است  گفته  هیأت  این 
برود، وزارت در آینده از چنین استخدام ها اجتناب ورزد 
و رییس جمهور نیز مطابق مصوبه کابینه، در این مورد 
هدایت دهد. در گزارش به سرپرستی سه سال یک فرد در 
بست ریاست محافظت شبکه کودکان اشاره شده و گفته 
شده است که رییس این بخش به دلیل فساد، از سمتش 

برکنار شود و این بست »هرچه زودتر« به اعالن برود.
هیأت اداره امور گفته است که در یک مورد، 33 کارمند 
قراردادی برنامه ملی توسعه مهارت ها )NSDP( از کار 
است.  نشده  تمدید  قراردادشان  هم  یا  شده اند  منفک 
کمیسیون  شکایات  بورد  باید  که  است  گفته  نهاد  این 
با  را  آن  نتیجه  و  بررسی  را  مورد  این  اداری  اصالحات 
ریاست جمهوری شریک کند. هم چنان گفته شده است 
نیز خالف الیحه ان تی ای، معاش  برنامه  این  که رییس 
بلند دریافت کرده است و باید پول اضافی خالف الیحه 
که  است  گفته  هیأت  این،  کنار  در  گرفته شود.  از وی 
افراد  پروژه،  این  کامیاب  کارمندان  از  شماری  جای  به 
این هیأت تصریح  امضا کرده اند. اعضای  ریزرف قرارداد 
کرده اند که رییس این برنامه به دلیل تقرر بدون رقابت 
آزاد، سوءاستفاده از صالحیت ها و استفاده از امکانات مالی 
برای منافع شخصی اش، برکنار و از همه کارمندان این 

برنامه »امتحان ویژه« گرفته شود. 
در بخش دیگر این گزارش آمده است که با وجود حاضری 
الکترونیکی، این حاضری از یک سال پیش غیرفعال بوده 
است. هم چنان تصریح یافته است که در مواردی، شماری 
از کارمندان از یک روز تا سه ماه در حاضری اضافه کاری 
وزارت امضا نکرده اند. به گفته هیأت، مسووالن وزارت کار 
امور اجتماعی هنوز تشکیل سال مالی 14۰۰  خود را  و 
که  کرده اند  پیشنهاد  هیأت  اعضای  نکرده اند.  ترتیب 
تشکیل این وزارت هرچه زودتر نهایی شود و وزارت مالیه 
نیز در نیمه دوم سال مالی، معاش وزیر، معاونان، رییسان و 
آمران آن را تا زمان نهایی کردن تشکیل، به تاخیر بیندازد.

از بست های  برخی  تنزیل  و  تنقیص  به  این گزارش  در 
اساسی در سال 1399 اشاره و گفته شده که در تشکیل 
بخش های حمایتی این وزارت 3۰ درصد تنزیل و تنقیص 
کمیسیون  مالحظات  رعایت  عدم  به  هم چنان  بیاید. 
این تشکیل اشاره و گفته شده که  اداری در  اصالحات 
ریاست  به  مورد  این  در  روز  ده  جریان  در  وزارت  این 
جمهوری وضاحت دهد. در این گزارش به نیاز ادغام و 
اشاره  وزارت  این  معینیت  ریاست های  تشکیل  بازبینی 
شده و گفته شده است که این کار در چارچوب آمریت ها 

تنظیم شود. 

کارمندان  صحی  بیمه  دریافت  کردن  انحصاری 
خارجی؛ وزیر باید وضاحت دهد

عملکردهای خالف  بر  گزارش  این  بخش های  دیگر  در 
مقرره مسووالن در بیمه صحی اتباع خارجی اشاره شده 
است؛ زیرا به گفته هیأت، وزیر کار و امور اجتماعی خالف 
قوانین با شفاخانه خصوصی بالسم تفاهم نامه امضا کرده 
است که بر اساس آن، همه اتباع خارجی مکلف اند تنها از 
از دو شفاخانه  این شفاخانه بیمه صحی دریافت کنند. 
یسرا و سیتی نیز به عنوان شفاخانه های دخیل در این 
بخش نام برده شده است. هیأت پیشنهاد کرده است که 
به محمداشرف  مورد  این  در  اجتماعی  امور  و  کار  وزیر 
ادامه  در  دهد.  وضاحت  کشور،  جمهور  رییس  غنی، 
گزارش به ناقص بودن اسناد جواز کار اتباع خارجی در 
سال 1399 اشاره شده و پیشنهاد شده است که با توجه 
به »برخورد غیرمسلکی« در این بخش و هم چنان تخلف 
در بخش تصدیق صحی، رییس این بخش برکنار و فرد 

دیگری از طریق رقابت آزاد جایگزین او شود. 
در این گزارش به نبود طرز العمل برای نظارت از کارمندان 
خارجی در ریاست توزیع جواز کار به اتباع خارجی اشاره 
شده و گفته شده است که این طرزالعمل در جریان دو 
ماه تدوین و به ریاست جمهوری فرستاده شود. در گزارش 
گفته شده که سیستم الکترونیکی بخش جواز کار اتباع 
خارجی توانایی ارایه گزارش های مهم را ندارد و پیشنهاد 
و  احصاییه  اداره  با  هماهنگی  در  این سیستم  که  شده 
معلومات و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ارزیابی 

و اصالح شود. 
بر اساس تحقیق این هیأت، وزارت کار و امور اجتماعی 
در بخش نظارت و ارزیابی تا حال راهکار خاصی ندارد. 
شده  یاد  بخش  این  در  موازی  واحدهای  از  هم چنان 
امور هم چنان گفته است که ریاست  اداره  است. هیأت 

معرفی شوند. 
و  کار  وزیر  سوی  از  امریکایی  دالر  هزار  پنج  منظوری 
امور اجتماعی برای رییس برنامه ملی توسعه مهارت ها 
تحقیق  برجسته  موارد  از  نیز  به هدف مصرف شخصی 
هیأت بوده است. این هیأت پیشنهاد کرده است که پول 
مورد نظر باید تا یک ماه از رییس این برنامه گرفته شود 
و رییس جمهور در مورد مقام وزارت به دلیل منظوری 
را  موارد الزم  ریاست جمهوری،  این حکم خالف حکم 

هدایت دهد. 
پرداخت بودجه ۶4 میلیون اضافه از سوی وزارت مالیه 
برای وزارت کار و امور اجتماعی، بحثی دیگر است. هیأت 
گفته است که این کار بدون پروپوزل و پالن انجام شده 
است که باید برگشت بخورد. بدین ترتیب پیشنهاد شده 
است که رییس جمهور هر گونه که مناسب می بیند، در 
مورد مدیریت ناسالم بودجه از سوی مسووالن دو نهاد، 

هدایت دهد.
مصرف نشدن بودجه پروژه کودکان یتیم و آسیب دیده 
به منظور اهداف مشخص، نبود دیتابیس کودکان، تهیه 
غذای بی کیفیت و غیرصحی برای پرورشگاه های مرکز، 
پرورشگاه ها،  در  باال  به  سال   18 سنین  بی سرنوشتی 
امور  کار  وزارت  و  معارف  وزارت  میان  قانونی  مشکالت 
اجتماعی در بخش تعلیمات دوره های پیش از کودکستان 
مورد  در  رییس جمهور  هدایت  نشدن  عملی  مکتب،  و 
ارایه طرح ایجاد مرکز حمایتی کودکان و پوشش نیافتن 
کودکان کوچی ها در کودکستان ها از دیگر موارد گزارش 
بوده است که هیأت به آن پرداخته است. هیأت در این 
مورد خواستار ارایه وضاحت به ارگ ریاست جمهوری و 

اقدام های الزم شده است.
و  نظارت  کمیسیون  بودن  غیرمفید  بحث،  ادامه  در 
پول  دالر  میلیون   1۰ حیف ومیل  وزارت،  تصدیق دهی 
آن،  در  پیش رفت  عدم  و  جنوبی  کوریای  با  تفاهم نامه 
غیرمفید بودن برنامه ملی توسعه مهارت ها، عدم پیش رفت 
کردن  ضایع  و  کشور  از  خارج  به  کارگران  ارسال  در 
کمک های بین المللی، نبود پالیسی مصونیت اجتماعی و 
استفاده نشدن از ُکد جبران خسارت کارمندان دولتی نیز 
مطرح شده است. در نتیجه هیأت پیشنهاد کرده است 
که مسوول مرکز آموزشی افغان-کوریا از سمتش برکنار 
و به دلیل حیف ومیل کمک این کشور، به نهادهای عدلی 
و قضایی معرفی شود. بحث ادامه کار برنامه ملی توسعه 
مهارت ها نیز به تصمیم ریاست جمهوری منوط خوانده 

شده است. 
گفتنی است که بورد عالی ریاست عمومی اداره امور همه 
پیشنهادهای هیأت را تأیید و ریاست جمهوری نیز آن را 
مالحظه کرده است. با این حال تصامیم نهایی محمداشرف 
غنی در این مورد روشن نشده است. مسووالن وزارت کار 
و امور اجتماعی نیز در این مورد صحبت نکردند. ارگ 
پیش از این با نشر یکی از این گزارش ها، تصمیم به عزل 

وزیر مالیه گرفت. 
گفتنی است که در حال حاضر بشیراحمد ته ینج به عنوان 
وزیر کار و امور اجتماعی کار می کند. او از جناح سپیدار 

به مجلس رفت و رای تأیید گرفت.

وزارت کار زیر ذره بین ارگ؛
رییس جمهور از وزیر جناح سپیدار ناراضی است؟
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داده  هشدار  هفت«  »گروه  کشورهای  رهبران  به  چین 
دیگر زمان آن که گروه کوچکی از کشورها درباره سرنوشت 

جهان تصمیم گیری کنند، گذشته است.
این اظهارات توسط سخنگوی سفارت چین در لندن پس 
از آن بیان شده که کشورهای »گروه هفت« در تالش اند 

موضعی واحد در مورد چین اتخاذ کنند.
لندن  در  چین  سفارت  سخنگوی  بی بی سی،  گزارش  به 
گفته است: »روزهایی که تصمیمات جهانی توسط تعداد 
کمی از کشورها گرفته می شد، گذشته است. ما همیشه 
معتقدیم که کشورها، بزرگ یا کوچک، قوی یا ضعیف، 
فقیر یا ثروت مند با هم برابر هستند و مسایل جهانی باید 

از طریق مشاوره با همه کشورها انجام شود.«
رهبران »گروه هفت« که در حال حاضر در نشستی در 
کورنوال انگلیس شرکت کرده اند، در صدد پاسخی منسجم 

به نفوذ رو به رشد چین هستند.
خبرنگار بی بی سی در نشست »گروه هفت« گفته است که 
جو بایدن، رییس جمهور امریکا، در تالش است تا دنیای 
بعد از همه گیری کووید-19 را به عنوان کش مکش بین 
دموکراسی ها و حکومت های خودکامه ترسیم کند، اما به 
نظر می رسد که هنوز توافقی در مورد شریک و یا رقیب 
بودن و یا تهدید امنیتی چین در بین کشورهای »گروه 

هفت« وجود ندارد.
ظهور مجدد چین به عنوان یک قدرت جهانی پیش رو، در 
کنار سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 که به 
جنگ سرد پایان داد، یکی از مهم ترین وقایع ژیوپولتیک 

اخیر است.
روز گذشته رهبران »گروه هفت« موافقت کردند تا برنامه 
در  زیرساخت ها  روی  سرمایه گذاری  برای  را  گسترده ای 

کشورهای در حال توسعه آغاز کنند.
رییس جمهور امریکا گفته خواستار آن است تا ابتکار عمل 
با کیفیت  جایگزین  کشور  این  جهانی  جدید  زیرساختی 

باالتر برای برنامه چین باشد.
چین میلیاردها دالر در سراسر جهان در زمینه عملی کردن 

»ابتکار یک کمربند، یک راه« سرمایه گذاری کرده است.
طرح یک کمربند، یک راه شی جین پینگ، رییس  جمهور 
چین که به طرح »راه ابریشم جدید« هم معروف است، 
از  می خواهد دو سوم جمعیت جهان در هفتاد کشور را 
طریق شبکه ای از خطوط زمینی )کمربند( و مسیرهای 

دریایی )جاده( به هم متصل کند.
اما منتقدان می گویند که این طرح چین کشورهای فقیر 
را با بدهی هایی که قادر به بازپرداخت آن نیستند، روبه رو 

می کند.
دولت بایدن هم چنین چین را متهم می کند که با استفاده 
از نیروی کار اجباری در ایالت سنکیانگ، مانع ایجاد رقابت 

اقتصادی منصفانه می شود.
شیوع  زمان  از  هفت«  »گروه  رهبران  نشست  اولین  این 

کرونا در جهان است.
و  کانادا  ایتالیا،  آلمان،  فرانسه،  بریتانیا،  امریکا،  رهبران 
جاپان به مدت سه روز در کورنوال، در این نشست حضور 

دارند.

ژائیر بولسونارو، رییس جمهور برازیل، روز گذشته به دلیل 
عدم استفاده از ماسک حدود 1۰۰ دالر جریمه شد.

رییس جمهور برازیل در صف اول هزاران نفر از هواداران 
خود که در شهر سائوپائولو با موترسایکل به خیابان ها آمده 
بودند، حضور داشت. ایالت سائوپائولو استفاده از ماسک را در 
راستای جلوگیری از شیوع بیماری همه گیر »کووید-19« 
اجباری کرده است. با این حال ژائیر بولسونارو در جمع 
هوادارانش که اکثر آن ها ماسک به صورت نزده بودند، از 

عدم استفاده از ماسک دفاع کرد.
برازیل  جمهور  رییس  که  است  داده  گزارش  نیوز  یوروو 
شده  واکسین  افراد  برای  ماسک  از  استفاده  که  گفت 
»بی فایده« است. این در حالی است که اکثر متخصصان به 

چنین ادعایی باور ندارند.
مقام های ایالت سائوپائولو از ماه می سال ۲۰۲۰ استفاده از 
ماسک را در اماکن عمومی این ایالت اجباری کرده اند. به 
گفته مسووالن ایالتی 1۲ هزار موترسایکل سوار روز شنبه 

ژائیر بولسونارو را در سائوپائولو همراهی می کردند.
دفتر رییس جمهور برازیل تاکنون به جریمه نقدی وی 

واکنشی نشان نداده است.
بنا بر آمار وزارت بهداشت برازیل تاکنون کم تر از 1۲ درصد 
جمعیت این کشور در برابر بیماری همه گیر »کووید-19« 
واکسین شده اند. متخصصان بیماری های همه گیر در این 
کشور تاکید کرده اند که استفاده از ماسک باید تا زمانی 
ادامه  نشده اند،  واکسین  کشور  این  اکثریت جمعیت  که 

پیدا کند.
دارد،  افراطی  راست  گرایش  که  برازیل  جمهور  رییس 
ماه گذشته نیز به دلیل عدم استفاده از ماسک در جمع 

هوادارانش جریمه شده بود.

واکنش چین به »گروه هفت« 
برای مقابله با افزایش نفوذ 

جهانی این کشور

یک فرد ناشناس با پرداخت ۲۸ میلیون دالر 
با جف بیزوس به فضا می رود

رییس جمهور برازیل به دلیل 
موتر سایکل سواری بدون 
ماسک ۱۰۰ دالر جریمه شد

روز  ناشناس  فرد  فردا، یک  رادیو  به گزارش 
شنبه با پرداخت مبلغ نجومی ۲8 میلیون دالر 
در یک مزایده، موفق شد در پرواز ماه آینده 
جف بِیزوس، مؤسس شرکت آمازون، به فضا، 

صندلی ای را برای خود رزرو کند.
شرکت موشک سازی آقای بیزوس، به نام »بلو 
اوریجین« قرار است یک فضاپیمای کوچک را 
به نام »نیو ِشپرد« روز ۲۰ جنوری در سالگرد 
از  پایین تر  فضای  به  ماه،  در  آپولو 11  فرود 

مدار زمین بفرستد.
در این پرواز قرار است جف بیزوس و برادرش 
مارک، همراه برنده ناشناس این مزایده و یک 

مسافر دیگر، شرکت داشته باشند.
پایگاه »ون  از  کپسول پروازی که قرار است 
تا  را  افراد  این  شود،  پرتاب  تگزاس  هورن« 
خواهد  باال  کیلومتری   1۰۰ از  بیش  ارتفاع 
برد و آن ها در حالی که سه دقیقه بی وزنی 
بزرگ  پنجره  شش  از  می کنند،  تجربه  را 

می توانند مناظر زمین و فضا را نظاره گر باشند. 
شرکت »بلو اوریجین « می گوید این پنجره ها 
بزرگ ترین در نوع خود هستند که تاکنون به 

فضا فرستاده شده اند.
قیمت پیشنهادی برای شرکت در این پرواز 
1۰ تا 1۲ دقیقه ای روز شنبه در مزایده از 4.8 
میلیون دالر آغاز شد و در کم تر از دو دقیقه به 

1۰ میلیون دالر رسید.
این قیمت، یک دقیقه و 1۰ ثانیه بعد از آن 
و  رسید  دالر  میلیون   ۲۰ به  و  شد  برابر  دو 
فرد  دالری  میلیون   ۲8 پیشنهاد  سرانجام 
ناشناس برنده، شش دقیقه پس از شروع دور 

نهایی حراج، پذیرفته شد.
برای شرکت در این حراج، 7۶99 نفر از 1۵9 
فرد  به ۲۰  که  بودند  کرده  نام نویسی  کشور 
نام  شد.  داده  مزایده  در  شرکت  اجازه  برتر 
برنده این مزایده قرار است در هفته های آینده 

علنی شود.

حمله موشکی در یک منطقه مسکونی و هم چنین 
سوریه،  شمال  در  واقع  عفرین،  در  شفاخانه  یک 
نیروهای  نفر شد.  باعث کشته و زخمی شدن ده ها 
دموکراتیک سوریه هرگونه نقشی در حمله به شهر 

کردنشین عفرین را تکذیب کرده اند.
کنترل شهر کردنشین عفرین برعهده نیروهای نظامی 
ترکیه است. در اثر حمله موشکی به عفرین واقع در 
شمال حلب، عده ای از ساکنان این شهر و از جمله 

تعدادی از کادر درمانی کشته و مجروح شده اند.
روز یکشنبه، 13 جون )۲3 جوزا( شهر عفرین هدف 

یک  می شود  گفته  شد.  واقع  موشکی  حمله  چند 
منطقه مسکونی و هم چنین شفاخانه »الشفا« هدف 

این حمله موشکی بوده  است.
شدن  کشته  از  خبرگزاری ها  از  نقل  به  دویچه وله 
این حمله های موشکی  نفر در جریان  دست کم 1۶ 
خبر داده است. دفتر دیده بان حقوق بشر سوریه در 

لندن شمار زخمیان این حمله را اعالم نکرده است.
این در حالی است که رسانه های جمهوری اسالمی 
هم چنین  و  العالم  خبری  شبکه  از  نقل  به  ایران 
فرستنده خبری الجزیره، تعداد قربانیان این حمله را 

اعالم  نفر  را 33  و شمار زخمیان  نفر  دست کم 18 
کرده است.

گفته می شود یک پزشک و هم چنین چند نفر از کادر 
این  قربانیان  بین  در  نیز  شده  یاد  شفاخانه  درمانی 

حمله بوده اند.
خبرگزاری »تسنیم« به تصویرهایی اشاره کرده است 
به  موشکی  حمله  از  »الجزیره«  خبری  شبکه  که 

بیمارستان »الشفا« منتشر کرده است.
»دویچلندفونک«  آلمانی زبان  رادیوی  دیگر  از سوی 
روز یکشنبه، 13 جون، با انتشار گزارشی در همین 
ارتباط از کشته و زخمی شدن عده ای کودک در اثر 

این حمالت خبر داده است.
خبرگزاری رسمی سوریه، »سانا«، اعالم کرده است 
نیروهای  از مناطق تحت کنترل  که حمله موشکی 

مخالف دولت اسد صورت گرفته است.
نیروهای دموکراتیک سوریه  این در حالی است که 
و  نقش  هیچ  اخیر  حمالت  در  که  کرده اند  اعالم 

مسوولیتی نداشته اند.

دست کم ۱۶ نفر در اثر حمله موشکی در سوریه کشته شدند


