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قیمت: 20 افغانی

کابل هم چنان در 
قرنطین می ماند
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کابینه جدید تشکیل شود

جنگ و دیگر هیچعطیه قرن 21؛ آیا تاریخ به پایان رسیده است؟
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ده روز از امضای موافقت نامه بین محمد اشرف غنی، رییس جمهور و عبداهلل عبداهلل، 
کابینه جدید  معرفی  از  خبری  هنوز  اما  می گذرد،  مصالحه  عالی  شورای  رییس 
نیست. بر اساس موافقت نامه امضا شده بین غنی و عبداهلل، قرار است 50 درصد 
اعضای کابینه شامل وزارت های کلیدی، توسط تیم ثبات و هم گرایی به رهبری 
عبداهلل عبداهلل معرفی شوند. این سهم شامل معرفی والیان والیت ها هم می شود. 
اداره ارگان های محلی خبر داده که بررسی ها برای معرفی والیان جدید در جریان 
است. در همین حال دولت افغانستان می گوید که هنوز خبری از تصمیم حکومت 
برای تشکیل کابینه در دست نیست. مجلس نماینده گان کشور هم به این نظر 
است که دو طرف باید برای دور نگهداشتن افراد فاسد از کابینه تالش کنند و اصل 

تخصص و تعهد باید مد نظر هر دو جناح برای معرفی افراد مرتبط به آنان باشد.

از  یکی  به  طرف،  این  به  سال   12 از  بدخشان 
مهم ترین مراکز نظامی و قدرت گروه طالبان تبدیل 
این والیت،  در  طالبان  تقویت  و  است. ظهور  شده 
این  در  آن  از شرح  که  دارد  درازی  و  دور  داستان 
ظهور  و  فعالیت  می شود.  نظر  صرف  کوتاه  نوشته 

آغازین این گروه از ولسوالی وردوج بود.

مثبت  موارد  که  کشور  والیت  نخستین  هرات،  در 
کووید-19 در آن ثبت شد، شمار مبتالیان نزدیک 
ریاست صحت  دید  از  است.  نفر رسیده  هزار  به 2 
عامه، در شرایط کنونی قرنطین کردن دوباره شهر، 
برای جلوگیری از گسترش ویروس، کارساز نیست. 
عامه  با صحت  نظرشان  مقام های محلی هرات هم 
یکی است. به باور اداره محلی هرات، امکان ندارد با 

زور تفنگ، مردم را به رعایت موارد...
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آیا هرات دوباره قرنطین می شود؟

مخالفان مسلح دولت در بدخشان 
چگونه تمویل و تقویت می شوند؟ شمار بیماران کووید - ۱۹ 

در کشور با ثبت ۶۵۸ مورد 
جدید به ۱۱ هزار و ۸۳۱ تن 

افزایش یافت
۸صبح، کابل: وزارت صحت عامه اعالم کرد که در 
یک شبانه روز گذشته ۶5۸ مورد تازه ابتال به ویروس 

کرونا شناسایی شده است.
با ثبت این رقم، شمار مجموعی بیماران کووید -19 

در کشور به 11 هزار و ۸۳1 نفر رسیده است.
گذشته  شبانه روز  یک  در  عامه  صحت  وزارت 
در  را  کرونا  به  مشکوک  نمونه   152 و  هزار  یک 

آزمایش گاه های کشور بررسی کرده است.
طبق اعالم وزارت صحت عامه، 2۳۷ نفر در کابل، 
۸5 نفر در هرات، ۷۷ نفر در بلخ، 59 نفر در بغالن، 
در  نفر  فراه، 29  در  نفر  بادغیس، 52  در  نفر   52
فاریاب، 2۷ نفر در ننگرهار، 11 نفر در بامیان، هفت 
نفر در لوگر، شش نفر در کاپیسا، چهار نفر در سرپل 
نفر  یک   - یک  سمنگان  و  تخار  والیت های  در  و 
مبتال  کرونا  ویروس  به  شبانه روز گذشته   یک  در 

شناسایی شده اند.
در یک شبانه روز گذشته یک بیمار کووید -19 در 
بلخ درگذشته است. شمار قربانیان ویروس کرونا در 

کشور به 220 نفر رسیده است.
هم چنان در یک شبانه روز گذشته ۳1 تن از بیماران 
کووید -19 صحت یاب شده و به این ترتیب شمار 
بهبودیافته گان به  یک هزار و 12۸ نفر رسیده است.

دفتر والی کابل: 
تصمیمی درباره گشایش 

مکاتب و دانشگاه ها گرفته 
نشده است

نشر  با  کابل  والی  دفتر  کابل:  ۸صبح، 
بازگشایی  طرح  که  کرد  اعالم  اطالعیه ای 

مکاتب و دانشگاه ها هنوز نهایی نشده است.
طرح  روی  کار  که  است  گفته  دفتر  این 
هم آهنگی  در  دانشگاه ها  و  مکاتب  بازگشایی 
با وزارت های تحصیالت عالی، معارف و بخش 
به  و  نهایی  هنوز  اما  دارد،  جریان  خصوصی 

کابینه ارائه نشده است.
اطالعیه ای  اجتماعی  شبکه های  در  پیش تر 
در  کابل  والی  گویا  که  بود  رسیده  نشر  به 
و  عالی  تحصیالت  وزارت های  با  هم آهنگی 
معارف، طرح بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها را 

ارئه کرده است.
در جزییات این طرح گفته شده بود که قرار 
اساس  بر  دانش آموزان  و  دانشجویان  است 
روزهای  در  جفت«  و  »تاق  حاضری  شماره 

جداگانه به دانشگاه ها و مکاتب حاضر شوند.
دفتر والی کابل با تکذیب این اطالعیه  گفته 
بازگشایی  مورد طرح  در  پیش رفت  است که 
و  رسمی  مراجع  از  را  دانشگاه ها  و  مکاتب 

رسانه ها اعالم می کند.
نهادهای آموزشی به هدف جلوگیری از انتشار 
تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  کرونا  ویروس 

بسته است.

۸صبح، کابل: وزارت امور خارجه اعالم 
کرد که یک هیأت عالی رتبه دپیلماتیک 
بررسی  هدف  به  ایران  خارجه  وزارت 
کارجویان  افکندن  رودخانه  به  حادثه 
افغان در مرز ایران، به کابل آمده است.

جوزا،  ششم  سه شنبه،  که  هیأت  این 
اتمر،  حنیف  با  است،  رسیده  کابل  به 
و  دیدار  خارجه  امور  وزارت  سرپرست 
درباره اسناد و مدارک به دست آمده در 
پیوند به کشتار کارجویان افغان در مرز 

ایران، گفت وگو کرده است.
طبق اعالم وزارت خارجه، ریاست هیأت 
ایرانی را محسن بهاروند، معین وزارت 
خارجه این کشور بر عهده دارد و یک 
محموله وسایل و تجهیزات طبی را نیز 
به هدف مبارزه با ویروس کرونا با خود 

به کابل آورده است.
حنیف اتمر از کمک ایران برای مبارزه 
با ویروس کرونا در کشور قدردانی کرده 
توجه  خواهان  حال  عین  در  و  است 
به تحقیقات مشترک در  ایران  بیش تر 
مورد کشتار کارجویان افغان شده است.

گفته  خارجه  امور  وزارت  سرپرست 
است که هدف از این تحقیقات دریافت 
حقایق، رسیده گی قانونی به عامالن آن 
و اتخاذ تدابیر الزم است تا در آینده از 
ممکن  که  ناگواری«  »حوادث  چنین 
باشد،  تاثیرگذار  کشور  دو  روابط  بر 

جلوگیری شود.
با نشر خبرنامه ای گفته  وزارت خارجه 
است که محسن بهاروند حادثه کشتار 
کارجویان افغان را محکوم کرده و گفته 
است که این عمل برای مردم و دولت 

ایران پذیرفتنی نیست.
متعهد  ایران  دولت  که  است  افزوده  او 
است تا این حادثه را به صورت مشترک 
عدالت  تامین  تا  افغانستان  هیأت  با 
وزارت  معین  کند.  تعقیب  و  بررسی 
و  اسناد  که  است  گفته  ایران  خارجه 

را  افغانستان  تحقیق  هیأت  مدارک 
از مجاری مرتبط  را  تسلیم شده و آن 
را  آن  نتایج  و  تحقیق  نیز  ایران  دولت 

با جانب افغانستان در میان می گذارد.
تأکید  گفت وگو  این  در  طرف  دو  هر 
کرده است که براساس نتایج تحقیقات و 
رسیده گی قانونی به عامالن این حادثه، 
هدف  به  دوجانبه  چهارچوب های  روی 
تقویت روابط و راهکارهایی که بتواند در 
آینده از تکرار حوادث مشابه جلوگیری 

کند، کار می کنند.
براساس گزارش ها، شماری از کارجویان 
در  ایران  با  مشترک  مرز  از  که  افغان 
وارد  ذوالفقار«  »دهانه ی  منطقه ی 
نیمه های شنبه شب،  بودند،  ایران شده 
دوازدهم ثور، از سوی مرزبانان ایرانی به 

رودخانه انداخته شدند.
ایران پس از رسانه ای شدن این رویداد، 
نیروهای  بیانیه  ای، دخیل بودن  با نشر 
مرزی اش در کشتار کارجویان افغان را 
رد کرد، اما حکومت افغانستان دو هیأت 
جداگانه، یکی در سطح محلی هرات و 
را،  مرکزی  حکومت  سطح  در  دیگری 

برای بررسی آن تشکیل کرد.
حقیقت یاب  هیأت  یافته های  طبق 
طهماسی،  حمید  را  آن  ریاست  که 
مسلح  قوای  اعلی  قوماندانی  سرمفتش 
از  نفر  بر عهده داشت، در مجموع ۴۶ 
هریرود  رودخانه ی  در  افغان  کارجویان 
انداخته شده اند. از این میان، 1۷ ناپدید، 
نیز  نفر دیگر  نفر غرق شده و 1۷   12

نجات یافته اند.
بود  گفته  خارجه  امور  وزارت  پیش تر 
هیأت  یافته های  و  اسناد  ایران  که 
مورد  در  را  افغانستان  حقیقت یاب 
کشتار کارجویان افغان که ادعا می شود 
از سوی مرزبانان ایرانی ابتدا شکنجه و 
سپس به دریا افکنده شده اند، نپذیرفته 

است.

هیأت ایرانی برای بررسی حادثه به 
رودخانه افکندن کارجویان افغان به کابل آمد
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انقالب علمی )15۴۳ -1۶۸1(، حیثیت سومین انقالب تاریخ انسانی را به دوش می کشد. با آن که پشتوانه تاریخی این انقالب، حوزه علم را 
دگرگون کرد، اما بشریت در هم سویی با انقالب علمی، سنت زدایی را منبعث ساخت نظم نوین دانست. لوتریسم داعیه ضدپاپی بود و سنت 

حکم رانی پاپ، من حیث عطیه کنستانتین را نقطه ی پایان گذاشت و لیبرالیسم نخستین جوانه های فرهنگی خود را طی کرد.

نماینده گان مجلس:

پایان عید؛

سیر صعودی کرونا؛

موقف طالبان درباره دوام یا پایان 
آتش بس مبهم است



عبداالحمد حسینی

براساس اعالم وزارت صحت 
به  مبتالیان  عامه، شمار 
ویروس کرونا هر روز در 
است. سیر  افزایش  حال 
ویروس  این  صعودی 
وزارت  مقام های  نگرانی 
صحت و اداره والیت کابل 
را برانگیخته است. اداره والیت کابل می گوید که 
بعد از عید نیز قیود رفت و آمد به گونه جدی در 
شهر کابل تطبیق می شود. این اداره می گوید که 
برای جلوگیری از شیوع بیش تر ویروس کرونا، 
براساس آن اصناف  آماده  کرده اند که  را  پالنی 
و وسایل نقلیه در سطح شهر می توانند فعالیت 
کنند. در همین حال وزارت صحت عامه هشدار 
تازه ای  مرحله  وارد  کرونا  ویروس  که  می دهد 
فاجعه  نشود،  گرفته  جدی  اگر  و  است  شده 

انسانی رخ خواهد داد.
ناصر مهری، سخنگوی والیت کابل، به روزنامه 
۸صبح می گوید که بعد از عید نیز شهر کابل در 
قرنطین می ماند و از آن جایی  که شمار مبتالیان 
به ویروس کرونا هر روز در حال افزایش است، 
نیاز است تا قیود منع رفت وآمد در این والیت 
تطبیق شود. او افزود که اصناف و وسایط نقلیه 
به  است،  اداره ساخته  این  که  پالنی  اساس  بر 
او  گفته  به  کرد.  خواهند  آغاز  فعالیت شان 
در  است،  طاق   پلیت شان  نمبر  که  موتر هایی 
پلیت شان  نمبر  که  موتر هایی  و  طاق  روزهای 
جفت است در روزهای جفت رفت وآمد خواهند 
براساس شرایط  نیز  این، اصناف  بر  کرد. عالوه 
خاصی به فعالیت شان آغاز می کنند. به گفته او 
اصناف مکلف اند که توصیه های صحی و فاصله 
معیاری را در حین خرید و فروش مراعات کنند 
تا از شیوع بیش تر ویروس کرونا جلوگیری شود. 
او تصریح کرد در صورتی  که تجمعات در سطح 
شهر کاهش نیابد و مردم بدون در نظر گرفتن 
توصیه های صحی به رفت وآمد شان ادامه دهند، 
اداره والیت کابل بعضی قیود دیگر را نیز وضع 
و تطبیق خواهد کرد تا تجمعات و گشت وگذار 

مردم در سطح شهر کاهش پیدا کند.
از سوی دیگر سخنگوی والی کابل بیان داشت 
خوب تر  گونه ی  به  مردم  عید  روز  سه  در  که 
طرح منع قیود رفت وآمد را عملی ساخته بودند 
و در جریان روزهای عید کم تر به گشت وگذار 
کشور  شهروندان  از  مهری  آقای  پرداختند. 
از شیوع  برای جلوگیری  که  دیگر خواست  بار 
بیش تر ویروس کرونا قیود رفت وآمد را تطبیق 
کنند و از گشت وگذار های بی جا در سطح شهر 

بپرهیزند.
با این حال، براساس مصوبه کابینه، ادارات دولتی 
در کابل امروز چهارشنبه در دو وقت کاری صبح 

و عصر به فعالیت خود آغاز می کنند.

هشدار وزارت صحت عامه به شهروندان
در همین حال وزارت صحت عامه از بی پروایی 
مردم نسبت به ویروس کرونا هشدار داده است. 
مردم  که  صورتی   در  است  گفته   وزارت  این 

 

اخیراً چند اتفاق خوب در افغانستان رخ داده است. میانجی گری 
تاثیرگذار چهره های پر نفوذ داخلی برای حل مشکالت سیاسی 
در حوزه جمهوریت که در نهایت منجر به ایجاد شورای عالی 
مصالحه شد و تالش مستقیم حکومت و طالبان برای رسیدن 
به برخی توافقات از اتفاقات خوب سیاسی در هفته های اخیر 

برای افغانستان بوده است.
پیش از این هم از سوی حکومت و هم از سوی طالبان، پیام های 
که  طالبان  سوی  از  ویژه  به  می شد،  نشر  دل سردکننده ای 
حکومت را طرف اصلی گفت وگوها نمی دانستند. این که طالبان، 
حکومت را طرف اصلی گفت وگو نمی دانستند، راه رسیدن به 
صلح را ناهموار ساخته بود. چنین روی کردی بی تردید، منطق 
سیاسی ای به همراه نداشت.  طالبان در ماه های اخیر مشخص 
است که انعطاف نشان داده اند. آن ها باید سال ها پیش به این 
نتیجه می رسیدند که دست یابی به صلح در افغانستان با دخالت 
جریان های غیر بومی ممکن است نتایج خوبی در پی نداشته 

باشد.
در زمان جنگ های داخلی در افغانستان، بسیاری از کشورها 
برای توقف تنش ها تالش کردند. حقیقت این است که در آن 
زمان نیز، اکثر کشورها به صلحی در افغانستان موافق بودند که 

منافع سیاسی خودشان را هم تامین کند.
طالبان باید از تجربه های تلخ گذشته درس بگیرند. آنان باید 
بدانند که تهداب گذاری صلح و آرامش در افغانستان به وسیله ی 
جریان های داخلی بی نتیجه نیست و مردم افغانستان را نیز به 

دوام صلح، امیدوار می سازد.
در سه روز عید، نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان به مواضع 
یک دیگر حمله نکردند. عالوه بر این که طی این ۷2 ساعت کم تر 
خانواده ای به دلیل تداوم جنگ  به گلیم غم نشست، کورسوی 
امیدی از بازگشت حکومت و طالبان به پای میز مذاکرات جهت 

بر قراری صلح در کشور دوباره ایجاد شده است.
برخی از کشورهای  جهان و شماری از سازمان های بین المللی 
نیز از این آتش بس استقبال کردند. حکومت افغانستان نیز به 
نشانه ی »حسن نیت« 100 زندانی طالبان را به تازه گی آزاد 

کرده و گفته که 900 زندانی دیگر را هم آزاد می سازد.
تاخیر  از دالیل  اخیر، یکی  ماه های  این است که در  حقیقت 
در آغاز گفت وگوهای بین االفغانی، نبود اعتماد دو طرفه میان 

حکومت افغانستان و طالبان بوده است.
طرف  دو  میان  بی اعتمادی  توانست،  عید  روزه  سه  آتش بس 
میان  بی اعتمادی  از  موجی  واضح  صورت  به  دهد.  کاهش  را 
با  اواخر  این  را در  افغانستان، روند صلح  طرف های درگیر در 

چالش های تازه ای روبه رو ساخته بود.
روند تبادله زندانیان که برای اعتمادسازی در نظر گرفته شده 
بود، نه تنها موفق به ایجاد اعتماد نشده بود، بلکه مانع پیش رفت 
بهترین گزینه  از آن،  این گفت وگوها گردید. طالبان پس  در 
برای به کرسی نشاندن خواسته های شان، تداوم خشونت ها را 
ادامه دادند. آن ها بارها حکومت افغانستان را به کارشکنی در 
امریکا  متحده  ایاالت  و  طالبان  میان  صلح  توافق نامه  تطبیق 

متهم ساختند.
مذاکره  ماه ها  طالبان،  و  حکومت  میان  بی اعتمادی  افزایش 
دستگاه  بود.  ساخته  رو به رو  چالش  با  نیز  را  امریکا  و  طالبان 
و  شد  کرونا  پاندمی  با  مبارزه  مصروف  نیز  جهان  دیپلماسی 

تمرکز کم تری بر مسایلی چون صلح در افغانستان داشت.
در پی آتش بس سه روزه عید، بخشی از این بی اعتمادی کاهش 
یافته است. حکومت افغانستان و طالبان نباید کاری کنند که 

اعتماد دو طرفه را دوباره خدشه دار سازد.
بیستم حوت سال گذشته  بین االفغانی  مذاکرات  زمان شروع 
این  از  ماه  به چهار  نزدیک  با گذشت  هنوز  بود.  تعیین شده 
حکومت  نیست.  مشخص  نشست  این  برگزاری  زمان  میعاد، 
را  گفت وگوها  این  آغاز  زمان  سریع تر  چه  هر  باید  طالبان  و 
ارائه  برای  باید  گفت وگوکننده  تیم های  بسازند.  مشخص 

طرح های اثربخش، آماده شوند.
طالبان باید بپذیرند که ایاالت متحده امریکا نقش تسهیل کننده 
باید  طالبان  تصمیم گیرنده.  نه  می کند،  بازی  را  گفت وگوها 
باید  آن ها  دهند.  افزایش  هم  باز  را  خودشان  انعطاف پذیری 
بدانند که رسیدن به صلح تنها در گفت وگوهای بین االفغانی 

قابل دست یابی است.
برای  زمینه  کند،  دوام  هم چنان  عید،  روزه  سه  آتش بس  اگر 
تعیین زمان گفت وگوهای بین االفغانی نیز آماده می شود. رهایی 
طرفه   دو  اعتماد  می یابد.  سرعت  طرف،  دو  توسط  زندانی ها 
افزایش می یابد و در نهایت دست رسی به صلح را برای هر دو 

سوی گفت وگوها آسان تر می سازد.

نسبت به این ویروس بی اعتنا باشند و توصیه های 
صحی را مراعات نکنند، فاجعه انسانی رخ خواهد 
داد. وحیداهلل مجروح، معین عرضه خدمات صحی 
وزارت صحت عامه، هشدار داده است که روزهای 
سخت در کشور فرا رسیده است و شیوع ویروس 

کرونا وارد مرحله تازه ای در کشور شده است.
معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه روز 
سه شنبه، ششم جوزا، با نشر یک مطلب در صفحه 
فیس بوکش نوشته است که کارمندان صحی ده 
اما  می کنند،  تالش  دارند،  توان  در  آن چه  برابر 
ویروس  به  نسبت  مردم  بی توجهی  و  بی پروایی 
کرونا، همه  ی زحمت های آن ها را برباد می دهد. او 
خطاب به مردم گفته است که به خاطر کارمندان 
صحی نه، بلکه به خاطر صحت خود به توصیه های 
»جنازه«  از  پر  جاده ها  ورنه  کنند،  توجه  صحی 

خواهد شد.
مجروح در این نوشته اش از مردم گالیه کرده است 
داده  رخ  کشورها  دیگر  در  که  اتفا ق هایی  از  که 
این وضعیت  است، درس عبرت نگرفته و اکنون 
دامن گیر افغانستان نیز شده است. او گفته است: 
»ما شاهد ابتال و مرگ عزیزان خود خواهیم بود 
مردم  از  عرضه خدمات صحی  معین  متاسفانه.« 
و  رعایت  را  توصیه های صحی  که  است  خواسته 
مردم  به  ادامه  در  او  کنند.  بس  را  سهل انگاری 
گفته است که به گراف مبتالیان به ویروس کرونا 
شدن  شکسته  از  پیش  وضعیت  شود،  دیده  اگر 
قرنطین تحت کنترل بوده است و انتشار ویروس 
به تأخیر افتاده بود، ولی زمانی که مردم به جاده ها 
ریختند و قرنطین را به خاطر خرید عیدی نقض 
کردند، شمار مبتالیان به ویروس کرونا به گونه ی 

سرسام آور افزایش یافته است.
والیت های  عید  از  پیش  که  است  حالی  در  این 
کامل  طور  به  را  قرنطین  ننگرهار  و  کندز  بلخ، 
گفته   والیت ها  این  محلی  مقام های  کردند.  رفع 
بودند که به دلیل مشکالت اقتصادی مردم، این 
تصمیم را گرفته اند. پس از شکسته شدن قرنطین 
در این والیت ها، شمار مبتالیان به ویروس کرونا 
با  کابل  در  این،  بر  پیدا کرد. عالو  سیر صعودی 
جودی  که قرنطین رفع نشده بود، مردم به گونه ی 
اساس  بر  برآمدند.  شهر  سطح  در  غیرمسووالنه 
چشم دیدها، مردم در شهر کابل بدون در نظرداشت 
معیاری  فاصله  رعایت  و  صحی  توصیه های 
گشت وگذار می کردند. اکنون والیت کابل با ثبت 
۳00 تا ۴00 مورد مثبت در روز، در صدر جدول 
قرار گرفته است. براساس آماری که از سوی وزارت 
صحت عامه به نشر رسیده، در والیت کابل چهار 

هزار و ۴11 تن به ویروس کرونا مبتال شده اند.
سال  حوت  پنجم  در  کرونا  ویروس  مثبت  مورد 
گذشته در والیت هرات به ثبت رسید. فرد مبتال 
مردی ۳5 ساله بود که از ایران به کشور بازگشت 
کرده بود. پس از آن این ویروس به سراسر کشور 
گسترش یافت و براساس آماری که از سوی وزارت 
صحت عامه نشر شده تا روز سه شنبه، ششم جوزا، 
شده  مبتال  کرونا  ویروس  به  تن   ۸۳1 هزار   11
بودند. از این میان در حدود یک هزار و 12۸ تن 

صحت یاب شده و 220 تن دیگر جان داده اند.
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سیر صعودی کرونا؛ 
کابل هم چنان در 
قرنطین می ماند

عرضه  معین  مجروح،  وحید  کابل:  ۸صبح، 
خدمات صحی وزارت صحت عامه، هشدار داده 
است که »روزهای سخت« در کشور فرارسیده 
وارد  جامعه  در  کرونا  ویروس  شیوع  و  است 

مرحله ی جدیدی شده است.
با  جوزا،  ششم  سه شنبه،  روز  مجروح  آقای 
انتشار مطلبی در فیس بوکش، گفته است که 
کارمندان صحی »ده برابر« آن چه در توان دارد 
بی توجهی«  و  »بی پروایی  اما  می کنند،  تالش 

مردم همه زحمت های آن ها را برباد می دهد.
او خطاب به مردم نوشته است: »به خاطر ما نه 
به خاطر خود، به توصیه های صحی توجه کنید 

ورنه جاده ها پر از جنازه خواهد شد.«
معین عرضه خدمات صحی در این نوشته  که 
آن را زیر عنوان »حرف دل و واقعیت های تلخ« 
اتفاق هایی  از  که  است  کرده  گالیه  کرد،  نشر 
کسی  است،  داده  رخ  کشورها  دیگر  در  که 
دامن گیر  وضعیت  این  اکنون  و  نگرفت  درس 
نوشته است: »ما  او  نیز شده است.  افغانستان 
بود  خواهیم  خود  عزیزان  مرگ  و  ابتال  شاهد 

متاسفانه.«
از مردم خواسته است که توصیه های  مجروح 
بهداشتی را رعایت و سهل انگاری را بس کنند. 
در ادامه او گفته است: »به گراف ها نگاه کنید، 
وضعیت تحت کنترول بود - انتشار ویروس به 
به جاده ها  مردم  زمانی که  تا  بود  افتاده  تاخیر 
ریختند - به خرید عیدی پرداختند و قرنطین 
را شکستند و حاال به آمار ابتال و مرگ و میر نگاه 
سردچار  را  سرنوشتی  چه  که  ببینید  و  کنید 

شدیم.«
نمونه های  آزمایش  ظرفیت  مجروح،  گفته  به 
هزار  دو  به  نمونه   200 از  کرونا  به  مشکوک 
نمونه افزایش یافته است، اما در هر روز 10 تا 
20 هزار نمونه مشکوک برای آزمایش می رسد.

نمونه های  از  زیادی  شمار  که  است  گفته  او 
و  می ماند  آزمایش  معطل  کرونا  به  مشکوک 

تأخیر در اعالم نتایج آن اجنتاب ناپذیر است.
هیچ  در  که  است  نوشته  ادامه  در  مجروح 
 »PCR« آزمایش  مردم  همه  دنیا  کشوری 
با  این  از  پس  کارمندان صحی  و  است  نشده 
دیدن »اعراض و عالیم کلینیکی« تشخیص و 
مراقبت خواهند کرد. به گفته ی او، اولویت در 

آزمایش، با کارمندان صحی است.
ویروس  به  ابتال  گراف  که  است  حالی  در  این 
کرونا در کشور در هفته های اخیر افزایش یافته 

است.
نمونه   ۸۷0 و  هزار   ۳2 از  حاضر  حال  در 
مشکوک به کرونا ابتالی 11 هزار و ۸۳1 تن 

تثبیت شده است.
از این میان 220 نفر از بیماران کووید - 19 در 
کشور جان باخته و یک هزار و 12۸ نفر دیگر 

نیز بهبودیافته اند.
به موازات افزایش ابتال به ویروس کرونا، قیود 
روزگردی که در شهرها اعالم شده بود، نیز از 

سوی مردم شکسته شده است.

هشدار تازه  ی وزارت صحت 
به مردم: 

اگر کرونا را جدی نگیرید، 
جاده ها از جنازه ها پُر 

می شود
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روزه  سه  آتش بس  چند  هر 
در  حکومت  با  طالبان 
پایان  به  عید  روزهای 
رسیده، اما موقف رسمی اش 
یا  ادامه  مورد  در  گروه  این 
مبهم  هنوز  روند  این  پایان 
با  هم زمان  حکومت  است. 
آخرین روز آتش بس، پیشنهاد ادامه آن را با طالبان 
در میان گذاشت، اما این گروه با وجود رهایی 1000 
هزار زندانی شان در جریان دو روز، به این پیشنهاد 
پاسخ نداده اند. حکومت هشدار داده است که مراحل 
روند صلح، از جمله رهایی زندانیان، گفت وگوهای 
بین االفغانی و آتش بس، با هم مرتبط اند و آینده این 
روند نیز به گروه طالبان بسته گی دارد. این در حالی 
است که عالوه بر نهادهای حقوق بشری، شماری 
از سازمان ها و کشورهای جهان نیز خواستار ادامه 

آتش بس از سوی گروه طالبان شده اند.
حکومت روز سه شنبه، ششم جوزا از گروه طالبان 
خواست که روند آتش بس را ادامه داده تا مراحل 
برقراری صلح تسریع یابد. جاوید فیصل، سخنگوی 
شورای امنیت ملی در یک کنفرانس خبری گفت 
که حکومت توقع دارد خشونت های گروه طالبان 
گروه  این  جنگ جویان  آتش بس  و  شود  متوقف 
افزود که  یابد. وی  ادامه  نیز  روزهای عید  از  پس 
دوام  و  اند  کشور  در  جنگ  اصلی  قربانیان  مردم 
آتش بس میان دو طرف می تواند سبب تسریع روند 
بین االفغانی  گفت وگوهای  آغاز  و  زندانیان  رهایی 
ادامه  ملی  امنیت  شورای  در  مسووالن  شود. 
آتش بس از سوی گروه طالبان را ضروری خوانده 
و تصریح کردند که بحث های صلح، گفت وگوهای 
زندانیان و آتش بس دو طرف  بین االفغانی، رهایی 

با هم مرتبط اند.
برقراری  از  پس  امریکا  که  است  حالی  در  این 
ادامه  خواستار  طالبان،  و  حکومت  میان  آتش بس 
این روند از سوی دو طرف شده بود. مایک پومپئو، 
وزیر امور خارجه امریکا روز یک شنبه، چهار جوزا 
با استقبال از برقراری آتش بس در جریان روزهای 
روزهای  از  افزایش خشونت ها پس  عید، گفت که 
و  عید سبب عمیق تر شدن شکایت های دو طرف 
وی  می شود.  افغانستان  مردم  رنج  شدن  طوالنی 
از حکومت و طالبان خواسته بود که برای تسهیل 
روند صلح، خشونت ها را پس از پایان روزهای عید 
افزایش ندهند. پومپئو روز دوشنبه، پنجم جوزا در 
با رییس جمهور غنی و عبداهلل  تلفنی  تماس های 

موقف طالبان درباره دوام یا پایان 
آتش بس مبهم است

عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی، از تصمیم 
رهایی دو هزار زندانی طالب، گفته بود که امریکا به 
دنبال آتش بس درازمدت و شروع مذاکرات مستقیم 

صلح در افغانستان است.
روز  نیز  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
سه شنبه، ششم جوزا از حکومت و طالبان خواست 
که آتش بس را تمدید کنند و جنگ را پایان دهند. 
دو  که  بود  گفته  اعالمیه ای  نشر  با  این کمیسیون 
طرف در برابر جان و امنیت مردم مسوولیت دارند و 
نیاز است که آتش بس برای فراهم سازی زمینه برای 
سبب  تا  یابد  ادامه  بین االفغانی  گفت وگوهای  آغاز 
افزایش دست یابی شهروندان به حقوق بشری شان 
از سهیل  نقل  به  رسانه ها  از  برخی  هر چند  شود. 
در  طالبان  گروه  سیاسی  دفتر  سخنگوی  شاهین، 
قطر گزارش داده اند که این روند تمدید نمی شود، 
اما این گروه هنوز موقف رسمی اش در مورد پیشنهاد 
حالی  در  این  است.  نکرده  اعالم  را  حکومت  اخیر 
است که سخنگویان گروه طالبان نیز در مورد ادامه 

یا پایان آتش بس معلومات ارایه نکردند.
با  طالبان روز شنبه، سوم جوزا آتش بس سه روزه 
حکومت را اعالم کردند. حکومت نیز با استقبال از 
این اقدام طالبان، روند رهایی زندانیان این گروه را 
گروه  زندانی  هزار  دو  که  داد  دستور  و  کرده  آغاز 
روند  تا  شوند  آزاد  حکومتی  زندان های  از  طالبان 
صلح سرعت گیرد. این در حالی است که برقراری 
از  برخی  استقبال  با  کشور  در  روزه  سه  آتش بس 

سازمان ها و کشورهای خارجی قرار گرفت.

رهایی یک هزار زندانی طالب؛ »ادامه روند به 
گروه طالبان بسته گی دارد«

حکومت پس از اقدام طالبان مبنی بر اعالم آتش بس 
در جریان روزهای عید، اعالم کرد که روند تبادله 
زندانیان دوباره آغاز شده و دو هزار زندانی طالب از 
زندان ها آزاد می شوند. بر اساس این تصمیم، 100 
زندانی گروه طالب روز دوشنبه، پنجم جوزا از زندان 
بگرام آزاد شده و 900 زندانی دیگر نیز روز گذشته 
به این روند پیوستند تا یک هزار زندانی تکمیل شود. 
با این حال، شورای امنیت ملی تصریح کرد که دوام 
تبادله زندانیان دو طرف به آتش بس گروه طالبان 
بسته گی دارد. جاوید فیصل افزود که حکومت در 
داده  انجام  متعددی  تالش های  صلح  روند  جریان 
که به تنهایی موثر نیست باید طالبان نیز اقدامات 
الزم را روی دست گیرند. سخنگوی شورای امنیت 
رهایی  اوقات  تقسیم  که  کرد  امیدواری  ابراز  ملی 

زندانیان این بار نیز نقض نشود، زیرا به گفته وی، 
هر  عقب اند.  زندانیان  تبادله  روند  در  هنوز  طالبان 
چند سخنگوی شورای امنیت ملی تصریح کرد که 
ادامه رهایی زندانیان به این گروه وابسته است، اما 
مشخص نساخت که گام بعدی حکومت در صورت 

رد پیشنهاد ادامه آتش بس چه خواهد بود.
با  طالب  زندانی  هزار  یک  رهایی  حال،  این  با 
استقبال این گروه روبه رو شده است. سهیل شاهین، 
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با نشر یک 
توییت گفته است که رهایی 900 زندانی این گروه 
طالبان  و  است  پیش رفت خوبی  از سوی حکومت 
را  حکومت  زندانیان  از  شماری  زودتر  چه  هر  نیز 
آزاد خواهد کرد. وی پیش از این نیز دستور رییس 
این  زندانی  هزار  دو  رهایی  بر  مبنی  غنی  جمهور 
بود  و تصریح کرده  پنداشته  را »گام خوب«  گروه 
که باید روند رهایی زندانیان این گروه تکمیل شده 
تا زمینه برای پیش رفت های بعدی مساعد شود. به 
گفته سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، رهایی 
زندانیان بخشی از توافق نامه این گروه با امریکا در 
دوحه بوده که زمینه را برای اعتماد میان دو طرف 

فراهم می کرد.
از  پس  طالبان  گروه  زندانی  هزار  دو  کنون  تا 
امضای توافق نامه صلح این گروه با امریکا در قطر، 
از زندان های حکومت آزاد شده اند. طالبان اما تنها 
2۶1 عضو نیروهای امنیتی را از زندان های شان آزاد 
ساخته اند که با اما و اگرهایی روبه رو است. شورای 
امنیت ملی پیش تر گفته بود که بخشی از زندانیان 
رها شده از سوی طالبان عضویت نیروهای امنیتی را 
ندارد. این شورا هم چنان تصریح کرده بود که طالبان 
روند  این  و  مانده اند  عقب  زندانیان  رهایی  روند  از 
است  این در حالی  به گونه موقت متوقف کرد.  را 
که بر اساس تناسبی که حکومت و گروه طالبان در 
جریان رهایی زندانیان در نظر گرفته اند، نیاز است 
که 200 زندانی نیروهای امنیتی در ازای رهایی یک 

هزار زندانی طالب از زندان  آزاد می شد.

روزهای آتش بس چگونه گذشت؟
هر چند گروه طالبان اعالم کرد که به آتش بس سه 
روزه با حکومت متعهد است، اما تصریح کرده بود 
که در صورت حمالت نیروهای امنیتی از خود دفاع 
آتش بس،  تأیید  از  پس  نیز  حکومت  کرد.  خواهد 
این موقف تأکید کرده بود. اکنون آمارها نشان  بر 
روز  سه  جریان  در  تحرکات  از  برخی  که  می دهد 
آتش بس رخ داده و فرد یا گروهی مسوولیت آن را 

برعهده نگرفته است. روز اول عید با حمله ی راکتی 
ناکام بر پایگاه نظامی بگرام آغاز شد. حکومت پیش 
از چاشت روز یک شنبه، چهارم جوزا اعالم کرد که 
از  پیش  موتر  یک  در  جابه جا شده  راکت  فیر  سه 
رسیدن به هدف انفجار کرده است. هر چند مقامات 
نظامی  پایگاه  را  این حمله  پروان هدف  در  محلی 
بگرام خواندند، اما هیچ گروهی مسوولیت آن را بر 

عهده نگرفت.
بدخشان  در  مقام های محلی  رویداد،  مهم ترین  در 
بر  طالبان  گروه  تهاجمی  حمالت  رشته  یک  از 
ولسوالی خواهان و راغستان این والیت خبر دادند. 
به گفته ثناءاهلل روحانی، سخنگوی پولیس بدخشان، 
گروه طالبان در جریان روزهای آتش بس بر این دو 
ولسوالی حمله کرد که با توجه به آگاهی های قبلی، از 
سوی نیروهای امنیتی عقب زده شده است. به گفته 
وی، در پی درگیری چند ساعته در ولسوالی خواهان 
بدخشان، 1۴ تن از جنگ جویان گروه طالبان کشته 
شدند. هم زمان با این، دفتر مطبوعاتی والی بدخشان 
گفته است که یک حمله گروه طالبان در جریان روز 
دوم بر پوسته های امنیتی در ولسوالی راغستان را 
عقب زده اند که در نتیجه آن، سه جنگ جوی طالب 

کشته و شده و پنج تن دیگر زخم برداشتند.
در  آتش بس  نقض  به  را  اما حکومت  طالبان  گروه 
ذبیح اهلل  است.  کرده  متهم  عید  روزهای  جریان 
مجاهد، سخنگوی این گروه تصریح کرده که نیروهای 
امنیتی در منطقه »سپیدسنگان« ولسوالی خواهان 
انجام  تهاجمی  حمالت  طالبان  گروه  مواضع  بر 
داده اند. وی گفته است که در این حمله، سه پولیس 
جان باخته و سه پولیس دیگر زخم برداشته اند. به 
گفته سخنگوی طالبان، این گروه هیچ گونه حمله ای 
بر مواضع نیروهای امنیتی در جریان آتش بس انجام 
نداده است. گفتنی است که نهادهای امنیتی امروز 
چهارشنبه، هفتم جوزا گزارش شان از آتش بس سه 

روزه با گروه طالبان را نشر می کنند.
طالبان اوایل شنبه شب، سوم جوزا آتش بس سه روزه 
با حکومت را اعالم کرده بودند. این در حالی است که 
برخی از حمالت دیگر در والیت های غزنی و لغمان 
ساعاتی پیش تر از برقراری آتش بس نیز اتفاق افتاده 
اعالم کرده اند  نیز  قندهار  است. مقامات محلی در 
انفجار ماین  نتیجه  که چهار عضو یک خانواده در 
کنار جاده ای در ولسوالی میانشین این والیت جان 
باخته  اند و یک عضو دیگر این خانواده نیز زخمی 
شده است. با این حال، این روند تا پایان سه روز عید 

از سوی دو طرف به شکل عادی ادامه یافت.

حسیب بهش

حکومت روز سه شنبه، ششم جوزا از گروه طالبان خواست که روند آتش بس را ادامه داده تا مراحل برقراری صلح تسریع یابد. جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی در 
یک کنفرانس خبری گفت که حکومت توقع دارد خشونت های گروه طالبان متوقف شود و آتش بس جنگ جویان این گروه پس از روزهای عید نیز ادامه یابد. وی افزود که مردم 
قربانیان اصلی جنگ در کشور اند و دوام آتش بس میان دو طرف می تواند سبب تسریع روند رهایی زندانیان و آغاز گفت وگوهای بین االفغانی شود. مسووالن در شورای امنیت 

ملی ادامه آتش بس از سوی گروه طالبان را ضروری خوانده و تصریح کردند که بحث های صلح، گفت وگوهای بین االفغانی، رهایی زندانیان و آتش بس دو طرف با هم مرتبط اند.



سعید حقیقی

فیلسوفان روشن گری چنان به آینده بشر امیدوار بودند که هرگز 
فکر نمی کردند، زمانی برسد که دوباره انسان ها چون گذشته های 
بزنند.  هم نوعان شان  نسل کشی  و  کشتار  به  دست  تاریخی شان 
کانت بزرگ ترین فیلسوف روشن گری نوشت دو چیز ذهن او را 
از ستایش و احترام لب ریز می کنند: »آسمانی پر ستاره بر فراز 
کانت  احترام  و  این ستایش  اما  قلب.«  اخالقی در  قانونی  و  سر 
دیری نپایید و با خونین ترین فجایع قرن بیستم که از دل چنین 
امیداوری بیرون می شد، همراه شد. قرن بیستم بر خالف قرون 
گذشته چنان تاریخی از توحش را در اروپا رقم زد که هرگز بشر 
انتظار آن را نداشت. دو جنگ جهانی مهلک و جنگ های فراوان 
منطقه ای و ملی دمار از روزگار انسانی که به کره ماه قدم گذاشته 
بود، بیرون کرد. این جا بود که انسان ها متوجه شدند که به صرف 
داشتن تکنولوژی و علم نمی توان بر خواست قدرت انسان ها چیره 
ابزارها و امکانات دیگری  شد. رسیدن به آرامش و صلح نیاز به 
دارد که هنوز انسان ها به آن ها نیندیشده اند. نهادی به نام سازمان 
ملل متحد و ده ها کنوانسیون و اعالمیه جهانی از درون چنین 
دغدغه هایی سر بیرون کردند که بار دیگر جزایر کوالک، اشوویتس 
از همان  نیز بخشی  افغانستان  نشوند. جنگ  تکرار  و هلوکاست 
بیست  قرن  از  دو دهه پس  است که حتا  بیستم  قرن  فاجعه ی 
کرد  نباید  فراموش  البته  می گیرد.  قربانی  هم چنان  نیز  یک  و 
به  بزرگی آغار شد. حمله  با فاجعه  که قرن بیست و یکم خود 
برج های تجارت جهانی در امریکا. شاید به دنبال این حادثه جنگ 
افغانستان چهره عوض کرده باشد ولی قربانی گرفتن و خشونت به 
هیچ صورت چهره عوض نکرده است. جنگ در همه حال جنگ 
است. توجیه های ایدیولوژیک و سیاسی به هیچ وجه بار مسوولیت 
کسانی را که می کشند و قربانی می گیرند کم نمی کند. الکساندر 
سولژنتسین که از جزایر کوالک اتحاد جماهیر شوروی جان به 
سالمت به در برده بود، می نویسد: »مکبث برای توجیه اقدامش 
دالیل ضعیفی داشت. بلی. حتا ایاگو نیز بره ی کوچکی بیش نبود. 
بدکاران نمایش نامه های شکسپیر حتا قدرت تخیل و تحمل ده ها 
جنازه را نیز نداشتند، چون از ایدیولوژی بی بهره بودند.« بی بهره 
بودند چون نمی دانستند که حربه چنین سهم گین هنوز در اختیار 
بشر قرار نگرفته است. استالین در پاسخ به پرسش یک خبرنگار 
به کشتن مردم  زمانی  بود، »تا چه  کم تجربه غربی که پرسیده 
ادامه می دهید؟« به ساده گی پاسخ داد که »این فرایند تا زمانی 
که برای استقرار جامعه کمونیستی ضروری باشد ادامه می یابد.« 
استالین کم از کم 15 میلیون انسان را قربانی کرد بدون آن که 
جامعه کمونیستی در اتحاد شوروی استقرار پیدا کند. پس معلوم 
این  دیکتاتوران  دل بخواهی  نظام های  استقرار  برای  که  می شود 
رقم ها، رقم های درشت و قابل اعتنایی نیستند. جنگ افغانستان 
چهار دهه است که قربانی می گیرد، بدون آن که هنوز عطش آنانی 
را که این جنگ ها را بر افروخته اند، سیراب کرده باشد. در چنین 
بحبوحه ای البته از صلح سخن گفتن همیشه شادکننده است. یادم 
می آید از سال های شصت یک و شصت و دو که آن زمان ببرک 
افغانستان  قدرت  سریر  بر  خلق  دموکراتیک  رهبر حزب  کارمل 
نشسته بود. او هر سال در سخنرانی ساالنه اش به مناسبت نوروز 
و سال نو با قاطعیتی باور نکردنی و مثال زدنی می گفت: »امسال 
پایان جنگ در افغانستان است.« اما جنگ حتا بدون حضور کارمل 
و قدرت حزب دموکراتیک خلق نیز در افغانستان هم چنان ادامه 
دارد. این روزها اکثریت مردم خوش حال اند که شاید روزی طالبان 
صلح را بپذیرند و جنگ در کشور پایان یابد. روزهای عید امسال 
که با وجود دغدغه های کرونا، سه روز آتش بس با خود داشت این 
فکر را تقویت کرد که ممکن است این گونه آتش بس ها ادامه پیدا 
کنند و دیگر کسی صفیر گوله ها را نشنود. اما بحث تنها این نیست 
که یک طرف بیاید و آتش بس کند. پرسش اصلی بر سر این است 
که این صلح چگونه خواهد بود؟ همین حاال در جبهه حکومت 
نمی توان طرح و برنامه مدون و سنجیده در این مورد مشاهده 
کرد. حتا در میان سران نظام فعلی دیدگاه واحد و مشترک در 
مورد صلح به وجود نیامده است. همه منتظر اند که امریکا چه 
اما این که خودشان چگونه به صلح می اندیشند هیچ  می گوید، 
خبری نیست. به گونه مثال اگر امریکا نباشد، رهبران افغانستان 
چگونه برای صلح کار خواهند کرد؟ آیا ترس این وجود ندارد که 
خود این ها به موانع صلح تبدیل شوند؟ در مورد نیات امریکا نیز 
نباید زیاد مطمین بود ولی حداقل ظواهر امر نشان می دهد که 
این کشور از جنگ افغانستان خسته شده و به شکلی می خواهد 
خود را از آن بیرون بکشد. اما دیدگاه واحد داخلی در این خصوص 
چیست؟ طالبان چه نیاتی دارند؟ چگونه می شود میان ارزش های 
هنوز هیچ  گفته می شود  که  طالبان  با خواست های  فعلی  نظام 
تغییری نکرده آشتی برقرار کرد؟ ما ۴0 سال گذشته را سوختیم 
و ساختیم. ۴0 سال را به این امید واهی از دست دادیم که به 
ناندیشیدیم. بینادگرایان جبهه و دیدگاه تقریباً واحد  صلح واقعاً 
دارند اما آنانی که می گویند از جمهوریت دفاع می کنند، خودشان 
نمی دانند که چگونه دفاع خواهند کرد. در افغانستان جبهه برای 
ارزش های انسانی به وجود نیامده است. اگر چنین نمی بود، سال ها 
پیش، جنگ امروز پایان یافته بود. از الروش یک زمانی خوانده 
بودم که »جدل ها تا به این اندازه دوام نمی آوردند؛ اگر تنها یک 

طرف مقصر می بود.«

جنگ و دیگر هیچ

درجه36

انقالب علمی )15۴۳ -1۶۸1(، حیثیت سومین انقالب 
پشتوانه  آن که  با  می کشد.  دوش  به  را  انسانی  تاریخ 
اما  کرد،  دگرگون  را  علم  حوزه  انقالب،  این  تاریخی 
سنت زدایی  علمی،  انقالب  با  هم سویی  در  بشریت 
داعیه  لوتریسم  دانست.  نوین  نظم  ساخت  منبعث  را 
عطیه  من حیث  پاپ،  حکم رانی  سنت  و  بود  ضدپاپی 
لیبرالیسم  و  گذاشت  پایان  نقطه ی  را  کنستانتین 
نخستین جوانه های فرهنگی خود را طی کرد. بشریت، 
پس از رنسانس، اتکایش بر اومانیسم نهاده شد؛ تفکری 
که انسان را مرجع معنا در هستی تعبیر می کرد. پتک 
اومانیسم، سنت را ویران کرد، و مامن تحکم نظام های 
سیاسی نوینی گردید. اومانیسم، وعده طراحی و تهداب 
بهشتی زمینی را یدک کشید، هر یک از کیش هایش 
چونان لیبرالیسم، سوسیالیسم و فاشیسم، محصوالتی اند 
که ریشه در طرح پایه گذاری بهشت، سر برآوردند. باور 
لیبرال، آزادی را مرجِع شادمانی تلقی می کند. در سوی 
می کشد  دوش  بر  را  برابری  کول  سوسیالیسم،  دیگر، 
آموزه های  بر  متکی  ایدیولوژی  من حیث  فاشیسم  و 
زیست شناسی داروین، قدرت نژاد برتر را منبعث قدام 

شادمانی می داند.

بهشت اومانیسم یا جهنم سده ی بیستم؟
مهم ترین  من حیث  زمین،  صنعتی،  انقالب  از  پس 
دارایی عصر باستان، ارزش پیشین خود را از دست داد. 
توده های  بود .  صنعتی  ماشین آالت  اما  آن  جای گزین 
دادند  دست  از  را  ارزش مندی  پیش،  از  بیش  مردم، 
شد.  پیراهن آبیان  جای گزین  صنعتی،  ماشین آالت  و 
سیستم لیبرالیستی در هم سویی با کیش های سلطنتی، 
این  می نمود.  توانایی  مزید  را  کارگر  روی طبقه  فشار 
مهم، موجب شورش های توده ای و بروز تفکرات انقالبی 
توان  که  بسته ای  تنها  شاید  و  مهم ترین شان  گردید. 
تقابل با مناسبات حاکم را داشت، سوسیالیسم شناخته 
می شد. تفکرات سوسیالیستی، ریشه اش به ارستوکراسی 
نوع  بر می گردد.  افالتون )۴2۷ - ۳۴۷(  سوسیالیستی 
دیگر آن، سوسیالیسم تخیلی است که به تبع فرانسویان 
که  بود  کامل  بسته ای  مارکسیسم،  اما  می چربید. 
به  را  فرهنگی جوامع غرب  و  اقتصادی  ابعاد سیاسی، 
تکنولوژی  با  و در هم سویی  صورت ژرف مطالعه کرد 
و با نقد سیستم اقتصادی آن دوران سر برآورد. انقالب 
 -  1۸1۸( مارکس  کارل  آن چه  سوسیالیستی، خالف 
1۸۸۳(، فیلسوف انگلیسی، پیش بینی کرد، از دولت های 
غربی و سرمایه داری برنخاست، بلکه سر از روسیه تزاری 
جوانه   )191۷-1991( مارکسیسم -لینینیسم  درآورد. 
زد و قدرت آن با استالینیسم به اوج رسید و نهضت های 
ضد استبدادی، سراسر اروپای شرقی را فرا گرفت. در 
نازیسم،  و سوسیالیسم، حزب  لیبرال  نبرد  بحبوحه ی 
پس از فروپاشی جمهوری وایمار، تاسیس شد و مبتنی 
بر اصول زیست شناسی داروین و باورهای راست گرایانی 
چون فریدریش هگل و فریدریش ویلهلم نیچه، جنگ 
فرزندان  اومانیسم،  یافت.  نقطه ی عزیمت  جهانی دوم 
خود را پروراند. هرچند تمام شان داعیه ساخت بهشت 
هر سه  عمل  در  اما  می کشیدند،  یدک  را  زمین  روی 
برای تحکم پایه های سیستم شان به نبرد پرداختند و 
استالینیسم،  کرد.  را سپری  ویران گر  نبرد  دو  بشریت 
به عنوان دولتی نه چندان قابل توجه، در میدان جنگ 
جهانی دوم، نفوذ کرد و چیزی به شکست آن نمانده، 
زمین،  برتر  قدرت  دو  از  یکی  من حیث  و  برلین  فاتح 
و  سوسیالیستی  شرقی  آلمان  به  آلمان  برآورد.  سر 
آلمان غربی دموکراتیک تفکیک شد و فاشیسم آلمانی 
اسطوره  اما  غربی  دول  کشید.  را  آخرش  نفس های 
احیای روم باستان موسیلینی را با خاک یکسان کردند. 
نبرد های  داستان  دفتر  اتمی،  سالح   ،19۴5 از  پس 
آزمون  در  بشریت  و  بست  را  دهشتناک  و  سرسام آور 
صلح دایمی و نوین، من حیث قانون ابدی، پای گذاشت. 
سده ی بیستم، میدان نبرد سه تفکر اومانیستی، عوض 
بهشت موعود، به جهنم توده ها تبدیل شد. باور هریک 
از سیستم های اومانیستی، رفاه عمومی، افزایش تولید 
ناخالص و ایجاد شادمانی را می داد، ولی واژگان ارزان تر 
از عمل اند و در عمل، میلیون ها انسان قربانی ایسم های 
عام  قتل  و  گوالگ  به  اکتبر،  انقالب  شدند.  سیاسی 
استالین انجامید و بوروکراسی حزب کمونیست چین ) 
1921(، با »جهش بزرگ رو به جلو« بزرگ ترین قحطی 
تاریخ را رقم زد. مارکسیسم، تبدیل به ارعاب و وحشت 
حذف ناشدنی تاریخ شد. با آن حال، تفکر غالب توده ها 
برپا  را  بهشت  که  می دانست  عطیه ای  را  سوسیالیسم 
خواهد کرد و دول اروپایی، برای کوبیدن بر طبل آن 
قدم گذاشتند. در هند وضعیت فوق العاده اعالن شد و 
جاده به سوی سوسیالیسم هموار گردید. سیستم لیبرال 
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مضحکه ی علم پژوهان و در هم رده دول استبدادی 
و سلطنتی چون عربستان سعودی، بریتانیا و ایران 
جنبش  من حیث  سوسیالیسم  می شد.  دانسته 
مجازات  به  چیزی  و  دواند  ریشه  استبدادی  ضد 
»راسکولنیکف« نمانده بود که لیبرالیسم با خوانش 
ساده لوحی  پیشتوانه  مارکسیستی،  اقتصاد  متن 
در  را  سوسیالیسم  و  زدود  را  میشکین«  »پرنس 
در  داستان سوسیالیسم،  داد.  جنگ سرد شکست 
اتحاد جماهیر شوروی  فروپاشی  با  بالژوا )1991( 
نفع  به  هند  فوق العاده ی  وضعیت  رسید،  پایان  به 
پس  اروپایی  دول  رفت،  کنار  لیبرال  دموکراسی 
را  دموکراسی  سلطنتی،  سیستم های  فروپاشی  از 

پذیرفتند و پایان تاریخ اعالن شد.

موانع دموکراسی لیبرال چیستند؟
باورهای  راه  سد  بزرگ  مشکلی  مهاجرت،  بحران 
دموکراسی  لیبرال  است.  نهاده  دموکراتیک 
استوار  ناسیونالیسم  بر  جمله گی  مرفه،  دولت های 
است و کم تر دولت لیبرالی را تاریخ سراغ می دهد 
آلمان،  باشد.  نکوبیده  ناسیونالیسم  طبل  بر  که 
سویدن، سویس، کانادا و ایاالت متحده امریکا، عمده 
مثال های ناسیونالیسم لیبرال اند. اما مهاجرت، سدی 
را در مقابل ملی گرایی و انتخابات نهاده است. بشر 
اروپایی با حدت بحث مهاجرت، شناخته می شود. 
مهاجرت، مفهوم دموکراسی را در فاز دیگری نهاد. 
دموکراسی و نتیجه سیاست اومانیسم، انتخابات، در 
حالتی مردم را به پای صندوق رای می کشاند که 
فرد فرد رای دهنده، اطمینان این را داشته باشد که 
هر طیف و طبقه ی رای دهنده، احساساتی منطبق 
یا شبیه به احساسات آنان را دارا است. یک آلمانی 
چطور می تواند سهم داشتن یک مهاجر آسیایی در 
اروپایی  دول  آن،  تبع  به  کند؟  قبول  را  انتخابات 
نهند؟  ارج  را  آسیایی  سنت های  می توانند  چطور 
مهاجر آسیایی حیثیت شهروند درجه یک را خواهد 
داشت؟ اتحاد مهاجر سوری با تود ه های آلمانی، چه 
می کشد؟  دوش  به  را  مشترک  فعالیتی  و  پیمانی 
ملی سازی مهاجران سوری به نفع فرهنگ آلمانی، تا 
چه سرحدی مورد قبول مهاجران قرار می گیرد؟ و 
توده های آلمانی، چگونه ملیت های دیگر را هم رده ی 
سوری،  فرهنگ  تکثیر  فابیای  آیا  می دانند؟  خود 
خواب از چشم آلمانی ها برای آینده ی فرزندان شان 
نزدوده است؟ این دسته، پرسش هایی است که دول 
اروپایی تاکنون با آن درگیر اند و نتیجه اما مطلوب 

نیست.
باور لیبرال متکی بر فردگرایی است. مطابق به باور 
لیبرال، فردفرد بشر، تجربه   ویژه خود را دارا است. 
در واقع، بشر تجزیه پذیر بوده و در نهایت به یک 
»من« ختم می شود. از سوی دیگر، زیست شناسی، 
فردگرایی را نفی می کند و آن را به مازاد »آزادی«، 
انتزاعی  دموکراسی،  لیبرال  بسته  دیگر  پایه 
افراد  که  است  آن  زیست شناسی  داعیه  می خواند. 
بشر، دارای یک »من« تصمیم گیرنده و آزاد نیستند. 
تصامیم بشر، مجموع یاخته های عصبی است که در 
طی طریق هزاران سال تکامل، شکل گرفته است. 
به روایت دیگر، فرد، مجموع احساساتی  است که او 
را هدایت می کنند و تفکر منطقی، سوای احساسات 
انتخاب  را  خود  انتخاب  فرد،  نیست؛  موجود 
لیبرال  دموکراسی  علیه  سد  و  پرسش  نمی کند. 
انسانی  علوم  انتزاع  اراده،  آزادی  اگر  است:  این  اما 
در  و  آزاد  اراده ی  صاحب  رای دهنده،  فرد  و  باشد 
نتیجه فردگرایی ویژه خود نباشد، نتیجه دموکراسی 
شعایر  و  تبلیغات  از  متاثر  توده ها  اگر  چیست؟ 
انتخاب شان  می روند،  رای  صندوق  پای  انتخاباتی 
چه ارزشی دارد؟ نهیب طبل فردگرایی، تجربه ویژه 

فرد فرد بشر چه می شود؟
پس از همه پرسی برگزیت )201۶( و خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا، زیست شناسان در مقابل همه پرسی 
باید  چرا  بود:  آن  اعتراض  عمده  کردند.  اعتراض 
سهم  عین  مهمی  تصمیم  چونان  در  مردم  عموم 
دانش  عموم شان  که  حالی  در  باشند؟  داشته  را 
افراد  آرای  ارزش  آیا  ندارند.  سیاسی  و  اقتصادی 
کرد؟  نخواهند  اشتباه  مردم  آیا عموم  است؟  یکی 
پاسخ پوزیتیویستی به آن اما این است که اگر مردم 
حق انتخاب دارند، حق اشتباه نیز دارند. این پاسخ 
مغلطه آمیز و دور باطل است. اگر قرار بر داشتن حق 
لیبرال  دموکراسی  الگوهای  و  آرمان  باشد،  اشتباه 
چه می شود؟ چگونه بهشت زمینی تحقق می یابد؟ 
اگر بشر اشتباه کند و دست به نابودی بزند، بسته 
لیبرال چه توجیهی دارد؟ اگر یورو، ارزش اقتصادی 
چه  لیبرال  بسته  بدهد،  دست  از  را  خود  پیشین 
پاسخی به اتحادیه اروپا می دهد؟ سقوط ارزش پوند، 
مردم؟  توده ی  اشتباه  یا  است  لیبرال  بسته  نتیجه 
مسوول تقلیل رشد اقتصادی جهان از ۳.۴درصد به 

۳.2درصد، چه کسی است؟
پروراند.  را  جهانی  دو جنگ  نطفه  بیستم،  سده ی 
باالیی  سیاسی  و  اقتصادی  ارزش  توده ها، 
را  رایگان  تحصیالت  مارکسیسم،  کردند.  دریافت 
عمومی سازی کرد و دول غربی و شرقی به توده ها 
داشتند.  نیاز  نظامی شان  و  اقتصادی  اهداف  برای 
طبیعی  معادن  نتیجه  در  و  زمین  برای  جنگ ها، 
بیش تر و اقتصاد غنی تر آغاز می شد. دولت ها برای 
توده های  به  نیاز  نظامی شان،  و  اقتصادی  اهداف 
جهانی،  جنگ های  داشتند.  دانا  و  تنومند  سالم، 
فیمینیستی  جنبش های  و  نظریات  تحکم  موجب 
شد و آحاد مردم، اعم از زن و مرد، در امور سیاسی، 
اداری و نظامی دخالت داشتند. اوپنهایمر اما ورق 
و  سیاسی  بازی های  اتمی،  سالح  برگشتاند.  را 
جنگ های بین دول را وارد مرحله  ی نوین ساخت. 
ترس از سالح هسته ای، ترس از جنگ و نتایج آن 
معادلت  در  قرن 21،  در  جنگ  بخشید.  فزونی  را 
قرار دارد. جز مورد حمله  با ویرانی کامل شهرها، 
که  یافت  می توان  موردی  کم تر  کریمه،  بر  روسیه 
سوم  جهانی  جنگ  راه اندازی  دنبال  به  دولت ها 
باشند. نتیجه ی اختراع اوپنهایمر و تلر، حذف مفهوم 
جنگ در میدان و استفاده از سالح های سنگین بود. 
نظامی  مشاغل  دادن  دست  از  اما  آن  دیگر  وجه 
توده های مردم و در نتیجه مفاد اقتصادی شان است. 
دولت ها با حجمی از ارتش ناکارآمد چه می کنند؟ 
تروریسم به تنهایی می تواند میلیون ها فرد نظامی 
بروند،  بین  از  اگر مشاغل نظامی  را مشغول کند؟ 
انسان  میلیون ها  برای  جای گزینی  چه  دولت ها 
راه اندازی  نظامیان  نسل کشی  آیا  دارند؟  ناکارآمد 
نمی شود؟ سود نبردهای نظامی، به نفع بازار کنار 
رفته است و تجارت بازار آزاد، جای گزین میدان نبرد 
شده است. ولی پرسش این است: آیا تجارت و بازار 
آزاد، می توانند در مقیاس جنگ ، برای توده ها ارزش 
اقتصادی بیافرینند؟ اگر بلی، شکاف اقتصادی فعل 
ثروت مند  نفوس  درصد  یک  چیست؟  جهان  حال 
جهان، بیش از نیم ثروت جهان را دارند و 100 فرد 
ثروت مند جهان، بیش از چهار میلیارد انسان، ثروت 
بسته  می شود؟  توجیه  چطور  فوق  وضعیت  دارند. 
دموکراسی لیبرال با توده های ناکارا چه خواهد کرد؟

آیا تاریخ به پایان رسیده است؟
جار عمده فالسفه ی 1990 به بعد، پایان تاریخ بود. 
جنجال برانگیز  اثر  انسان«  آخرین  و  تاریخ  »پایان 
را  لیبرال  بسته ی   ،)1952( فوکویاما  فرانسیس 
فاضله  مدینه  و  دانسته  غرب  تمدن  منتهی علیه 
افالتونی را در قالب دموکراسی لیبرال، بنا نهاد. پایان 
تاریخ، داعیه شکست بسته های مارکسیسم، فاشیسم 
یدک  را  دموکراسی  سوسیال  رفاه  دولت های  و 
می کشد. آزادی، دموکراسی، فردگرایی و بازار آزاد، 
فقرزدایی،  بوده اند.  لیبرال  دموکراسی  بسته  تحفه 
توسعه اقتصادی، جهانی شدن، ناسیونالیسم لیبرال، 
بزرگ  بستری  در  جنگ  حذف  و  سالمتی  ارتقای 
شده اند.  شناخته  لیبرال  دموکراسی  بسته  نتایج 
لیبرالیسم با اهدای آزادی و شادمانی برای توده ها، 
توانست به تفکر غالب بدل گردد و سرمایه داری با 
ریشه نهادن در تحقیقات علمی، سرمایه را پهلوی 
تفکیک نشدنی از علم تلقی می کرد. اسمیت )1۷2۳ 
- 1۷90(، در »ثروت ملل«، سرمایه را پولی تعریف 
می کند که یک سره در چرخ بازار است؛ یعنی سود 
شود  تولید  صرف  باید  سرمایه،  از  آمده  دست  به 
اقتصاد  می یابد.  ادامه  بار  بی نهایت  چرخه،  این  و 
را  توده ها  دوباره،  سرمایه گذاری  و  سود  بر  متکی 
بهشت  را  21م  قرن  بشریت،  می نمود.  شادمان 
لیبرال را مبنا و پایه گذار آن  زمینی و دموکراسی 
در  شکست  مهاجرت،  بحران  اما  است.  داده  قرار 
انتخابات،  در  هویت ها  همگن سازی  شدن،  جهانی 
تیوریک  پایه های  تکاملی،  زیست شناسی  و  علم 
لیبرال دموکراسی را لرزاند و آن چه به نظر می رسد، 
هرچند برای فعل حال نمایشی کاریکاتوری باشد، 
بسته دموکراسی لیبرال، پایان تاریخ نیست و این 
نوین، چونان اصالحاتی که  بسته مامن اصالحاتی 
لیبرال های سده بیستم با عاریت از متن مارکسیسم 
را  لیبرال  به اجرا درآوردند و ساده لوحی »آزادی« 
اما پرسش این است:  به نفع »برابری« کنار زدند. 
دموکراسی لیبرال چگونه مغاک علمی را دور خواهد 
تکرار  عدم  تضمین  لیبرال چگونه  دموکراسی  زد؟ 
حباب اقتصادی )200۷( و بحران مسکن )200۸( 
شدن،  جهانی  می کشد؟  کول  را  متحد  ایاالت 
حذف  کرد؟  خواهد  حل  را  ناسیونالیسم  چگونه 
ناسیونایسم و حل بحران مهاجرت، چگونه در بستر 
در  لیبرال  دموکراسی  اگر  می شود؟  توجیه  لیبرال 
و  نوین  بسته  نباشد،  موفق  برحال  منازعات  حل 

جای گزین چیست؟

علی عمر فروزش



مخالفان مسلح دولت در بدخشان چگونه تمویل و تقویت می شوند؟

موافقت نامه  امضای  از  روز  ده 
رییس  غنی،  محمد اشرف  بین 
جمهور و عبداهلل عبداهلل، رییس 
شورای عالی مصالحه می گذرد، 
اما هنوز خبری از معرفی کابینه 
جدید نیست. بر اساس موافقت نامه 
امضا شده بین غنی و عبداهلل، قرار 
است 50 درصد اعضای کابینه شامل وزارت های کلیدی، 
توسط تیم ثبات و هم گرایی به رهبری عبداهلل عبداهلل 
معرفی شوند. این سهم شامل معرفی والیان والیت ها هم 
می شود. اداره ارگان های محلی خبر داده که بررسی ها 

برای معرفی والیان جدید در جریان است.
در همین حال دولت افغانستان می گوید که هنوز خبری 
از تصمیم حکومت برای تشکیل کابینه در دست نیست. 
مجلس نماینده گان کشور هم به این نظر است که دو 
طرف باید برای دور نگهداشتن افراد فاسد از کابینه تالش 
کنند و اصل تخصص و تعهد باید مد نظر هر دو جناح 

برای معرفی افراد مرتبط به آنان باشد.
ریاست  به  جدید  حکومت  آغاز  از  که  است  گفتنی 
مالیه،  خارجه،  وزارت های  نامزدان  غنی،  محمد اشرف 

زنان و اطالعات و فرهنگ معرفی شده اند.

در انتظار تشکیل کابینه
غنی  محمد اشرف  بین  موافقت نامه  امضای  از  روز  ده 
معرفی  از  خبری  هنوز  اما  گذشت،  عبداهلل  عبداهلل  و 

نامزد وزیران و تشکیل کابینه جدید نیست.
به  جمهور،  رییس  سخنگوی  معاون  مینه پال،  دواخان 
روزنامه ۸صبح می گوید که هنوز خبری از تصمیم دولت 
برای معرفی کابینه جدید نیست. آقای مینه پال توضیح 
بیش تری در مورد زمان اتخاذ تصمیم و چگونه گی آن در 

مورد کابینه جدید نمی دهد.
توافق نامه سیاسی بین عبداهلل عبداهلل و محمد اشرف غنی 
پس از دست کم پنج ماه تنش سیاسی بین دو طرف، ده 
روز قبل در ارگ ریاست جمهوری کشور امضا شد. بر 
اساس این توافق نامه، آقای عبداهلل رییس شورای عالی 

سیدحسن حسینی
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بدخشان از 12 سال به این طرف، به یکی از مهم ترین مراکز 
نظامی و قدرت گروه طالبان تبدیل شده است. ظهور و تقویت 
طالبان در این والیت، داستان دور و درازی دارد که از شرح 
آن در این نوشته کوتاه صرف نظر می شود. فعالیت و ظهور 
آغازین این گروه از ولسوالی وردوج بود. مردم محل، ظهور 
طالبان در بدخشان را ناشی از بی عدالتی و فساد در نهاد های 
عدلی و قضایی، ظلم و بی قانونی مقامات محلی و حمایت 
تعدادی از بزرگان محلی از نا امنی منطقه می دانند. از سال 
1۳9۳ به این طرف ساحه فعالیت این گروه گسترده تر شد 
و در سال 1۳99 تقریبا در اکثریت ولسوالی های بدخشان به 
گونه ای حضور دارد. در حال حاضر خستک ولسوالی جرم، 
ولسوالی یمگان، ولسوالی وردوج، ولسوالی نسی و ولسوالی 
راغستان شاهد حضور گسترده و فعال این گروه اند. این گروه 
گروه  دارد.  کنترل  در  را  مناطق  این  درصد   50 از  بیش تر 
طالبان در حال حاضر از طریق ولسوالی های اشکاشم، وردوج، 
شغنان، نسی، کوف، خواهان و راغستان خود را به مرز های 
ولسوالی ها  این  سرحدی  مناطق  در  و  رسانده  تاجیکستان 

حضور و کنترل دارد.
سوال اساسی این است که برای چرخاندن ماشین جنگی، در 
پهلوی نیرو بشری، به پول و منابع مالی نیاز است؛ این گروه 

چگونه تمویل و تقویت می شود؟
پاسخ کوتاه به این پرسش این است که این گروه منابع درآمد 
در  گروه  این  منبع  عمده ترین  ولی  کرده،  ایجاد  را  متنوع 
بدخشان، معدن است. افراد این گروه در محالتی که حضور 
دارند، به گونه ی مستقیم و غیر مستقیم از معادن نفع می برند.

مهم ترین معدنی که به گاو شیری این گروه تبدیل شده است، 
معدن طالی راغ والیت بدخشان است. در حال حاضر تقریبا 
بیش تر از ۳00 معدن در ولسوالی های راغستان و کوهستان 
این والیت تحت کار و استخراج قرار دارند. این معادن هم در 
ساحه تحت کنترل دولت و هم زیر کنترل طالبان قرار دارند. 
بیش تر از 250 معدن آن در مناطق تحت کنترل طالبان و 
دولت  کنترل  تحت  مناطق  در  دیگر  معدن  به 50  نزدیک 
موقعیت  والیت  این  کوهستان  و  راغستان  ولسوالی های  در 
به صورت سنتی طال  از معادن مذکور در گذشته ها  دارند. 
دیگر  و  اسکواتور  از  استفاده  با  حاال  ولی  می شد،  استخراج 
وسایل پیش رفته ، طال استخراج می شود که درآمد ناشی از 
یا  و  دریا  مسیر  از  این طال  است.  ساخته  برابر  چند  را  آن 
اطراف آن به دست می آید که مردم محل به آن زرشویی یا 
طال کاری می گویند. هم کارمندان و مسووالن دولتی و هم 
طالبان از این معادن به گونه ی مستقیم و غیر مستقیم نفع 
می برند. مردم محل با استفاده از وسایل دست داشته خویش 
رودخانه های  تخریب  با  غول پیکر،  اسکواتور های  شمول  به 

محلی و چمن زار های نزدیک دریا، طال استخراج می کنند. 
جهان  طال های  مرغوب ترین  از  یکی  بدخشان  راغ  طالی 
مناطق  از  شده  استخراج  طالی  مجموع  از  طالبان  است. 
تحت کنترل خویش خمس یا پنج یک می گیرند. به عبارت 
مستقیماً  شده  استخراج  طالی  تمام  درصد   20 ساده تر 
هر  ارایه شده  گزارش های  بر  بنا  می رود.  طالبان  به جیب 
کارگاه طال ماهانه به گونه اوسط به ارزش ۳ میلیون افغانی 
 ۷50 حدود  در  هم  کارگاه   250 و  می کند  استخراج  طال 
میلیون افغانی و یا در حدود یک میلیون دالر در یک ماه 
عاید دارد که سهم مستقیم طالبان در حدود 150 میلیون 
منسوبان  تمام  کارگاه  هر  در  آن  بر  افغانی می شود. عالوه 
مزد شان  و  سهم شان  کارگر  یک  عنوان  به  طالبان  افراد  و 
الی ۳000  بین 500  روزانه جدا می شود. درآمد هرکارگر 
افغانی در یک روز است. بیش تر از ۷0 اسکواتور روزانه در این 
کارگاه ها کار می کنند. کار عمده این اسکواتور ها برداشتن 
الیه های خاکی به عمق دو الی ده متر از چمن زار ها و تخریب 
چمن زار ها است. مالک هر اسکواتور روزانه سهم پنجاه کارگر 
را دریافت می کند. فرماندهان طالبان بین دو الی پنج کارگر 
بدون حضور و کار فزیکی از این کارگاه ها مزد اخذ می کنند. 
از معادن طال  بدون کارگر  پرداختن مزد  به عبارت دیگر، 
به پیوستن  افراد طالبان سبب تشویق بیش تر مردم  برای 
به طالبان شده است. در حال حاضر بیش تر از ۸00 نفر در 
صفوف طالبان حضور دارند و همه روزانه از این معادن و یا 
کارگاه های استخراج طال حقوق منظم دریافت می کنند. آغاز 
و ایجاد کارگاه جدید جداً به اجازه کتبی رهبر طالبان محلی 
بسته گی دارد. عالوه بر آن طالبان از معادن الجورد، لعل و 
سایر دانه های قیمتی که در ولسوالی های کران و منجان، 
بهارک، خاش، شهدا و اشکاشم موقعیت دارند، به صورت 

غیر مستقیم ماهانه پول دریافت می کنند.
گرفتن عشر از محصوالت زراعتی منبع دیگر درآمد طالبان 
تمام  از  خویش  کنترل  تحت  مناطق  در  طالبان  است. 
محصوالت زراعتی از ده حصه یک حصه و یا عشر دریافت 
می کنند. به عبارت دیگر 10 درصد تمام محصوالت زراعتی 
به ویژه گندم و جو به جیب و گدام های طالبان می ریزد. 
این محصوالت اکثرا به پول نقد به فروش رسیده و به جیب 

بزرگان این گروه در منطقه می ریزد.
زکات منبع دیگر درآمد این گروه در بدخشان است. طالبان 
از صاحبان مواشی و حیوانات با درنظرداشت معیارهایی که 
خود شان ساالنه تعیین می کنند، زکات جمع آوری می گیرند. 
این مواشی متعاقبا به فروش رسیده و به پول نقد تبدیل 

می شوند.
غذای افراد این گروه توسط مردم تهیه می شود. افراد این 
گروه در هر قریه و قصبه ای که حضور پیدا کنند، از یک روز 
الی یک سال مردم قریه مکلف به تهیه و اکمال مواد غذایی 

مصالحه شناخته شده و صالحیت دارد که رهبری روند 
عالی  شورای  جلسات  باشد،  داشته  عهده  بر  را  صلح 
و  مقام ها  تقرر  و  تعیین  در  و  کند  رهبری  را  مصالحه 
وزارت  شمول  به  مربوطه،  اداری  و  اجرایی  کارمندان 

دولت در امور صلح، صالحیت دارد.

تغییر والیان
کشور  محلی  ارگان های  مستقل  اداره  حال  همین  در 
و  مردم  به  بهتر  برای رسیده گی  است که  نظر  این  به 
ارایه خدمات دولتی به آنان، نیاز است که والیان برخی 
والیت ها تبدیل شوند. تغییر والیان والیت ها بخشی از 

مواد مورد توافق دو طرف بوده است.

برای آن ها هستند. هرگونه تعلل و بی توجهی در کیفیت 
و کمیت غذای تهیه شده، باعث تنبیه جدی مردم محل 
می شود. مردم محل ناچار اند بهترین مواد غذایی ممکن و 

موجود را تهیه و تقدیم کنند.
منبع دیگر در آمد این گروه، اعانه است. این گروه از مردم 
محل بنا بر ضرورت مبلغ مشخصی را تحت نام اعانه ابالغ 
و جمع آوری می کنند. این کار ممکن است در هر سال یک 
الی چهار بار صورت گیرد. مبلغ اعانه هم از 500 افغانی الی 
5000 افغانی با درنظرداشت وضعیت اقتصادی مردم محل 

متفاوت است.
در مناطقی که طالبان در بدخشان حضور دارند، کشت و 
تجارت مواد مخدر آزاد است. قاچاق بران اکثرا افراد نزدیک و 
مورد اعتماد این گروه اند. این گروه از قاچاق بران مواد مخدر 
مبلغی مشخص بین 10 الی 20 درصد ارزش محموله ها را 

دریافت می کند.
عالوه بر آن، طالبان از سرمایه داران و تجارت پیشه های این 
والیت به گونه ی غیر مستقیم وقتاً فوقتاً کمک و یا به عبارت 
دیگر باج دریافت می کنند. این کمک ها منظم نبوده و بنا 
بر تقاضا و درخواست ساالنه بین یک الی پنج بار متفاوت 

است. سرمایه داران هم از نا چاری تن به این کار می دهند.
ویژه  به  و  انکشافی  پروژه های  ارزش  از  درصد  ده  گرفتن 
منابع  دیگر  از  غیره  و  کلینیک  مکتب،  پل،  برق،  سرک، 
تطبیق کننده ای  است. هیچ  بدخشان  در  این گروه  درآمد 
مناطق  در  را  پروژه ای  مبلغ  این  پرداخت  بدون  نمی تواند 
تحت کنترل این گروه تطبیق کند. حتا گفته می شود که 
در طرح و یا پروپوزل اکثریت پروژه ها تحت نام »هزینه های 

امنیتی« در طرح بودجه پروژه گنجانیده می شود.

همکاری غیر مستقیم توسط مسووالن دولتی
می شود.  استفاده  طال  استخراج  منظور  به  اکثرا  تیل 
تیل  بیرل  دو  الی  یک  بین  روزانه  بزرگ  اسکواتور های 
مصرف می کنند. روزانه بین 100 الی 150 بیرل تیل توسط 
واتر پمپ ها و اسکواتور های غول پیکر سوزانده می شود. برای 
مناطق تحت کنترل طالبان ممنوع  به  تیل  انتقال  مدتی 
شده بود، اما از چند ماه به این سو مسووالن محلی دولتی به 
ویژه منسوبان نیرو های دولتی با گرفتن 2000 الی ۳000 
افغانی از هر بیرل تیل، اجازه می دهند تیل به مناطق تحت 
کنترل طالبان قاچاق شود. تیل باید از مسیر زیرکی مرکز 

ولسوالی راغستان انتقال داده شود.
فروش اسلحه و مهمات به طالبان از دیگر روش های تمویل 
پول دارترین  از  راغستان  است. طالبان  این گروه  و تجهیز 
نیرو های  مسووالن  می روند.  حساب  به  بدخشان  طالبان 
پولیس ملی، پولیس محلی و سایر نیرو های نظامی موجود 
وقتاً فوقتاً اسلحه و به ویژه مرمی های خویش را با قیمت 

سیدشاه سقیم، رییس نشرات اداره مستقل ارگان های 
محلی ، به روزنامه ۸صبح می گوید که در روزهای قبل 
پنج  والیت،  پنج  دست کم  برای  فطر  سعید  عید  از 
فعال  تصریح می کند که  او  معرفی شدند.  والی جدید 
بررسی ها برای تغییر والیان والیت های مختلف کشور 
در جریان است و اولویت به والیت هایی داده می شود 
که بیش ترین نیاز را برای تغییر داشته باشند. به گفته 
والیان  تغییر  برای  تقویم مشخصی  آقای سقیم، هنوز 
والیت ها مد نظر گرفته نشده، اما پرونده این موضوع 
در ارگان های محلی باز است. او تاکید می کند که تغییر 
والیان بر اساس اصل انکشاف متوازن و سپردن تخصص 

به اهل آن، مد نظر گرفته می شود.

بلند به افراد ارتباطی طالبان به فروش می رسانند.
جمع آوری باج و کمیشن از دیگر فساد های رایج در میان 
است.  محلی  امنیتی  مقامات  ویژه  به  و  محلی  مقامات 
از  محلی  امنیتی  مسووالن  ویژه  به  و  دولتی  مسووالن 
طال کاران مناطق تحت کنترل دولت به صورت مستقیم و از 
طال کاران مناطق تحت کنترل طالبان به صورت غیر مستقیم 
کمیشن دریافت می کنند. این کمیشن به گونه ی ماهانه از 

هر معدن بین 20000 الی 100000 افغانی است.
از  والیت  سطح  در  حکومتی  مقامات  از  معدودی  تعداد 
معادن مناطق تحت پوشش طالبان نفع مادی می برند. این 
مقامات در سازش با مسووالن محلی ولسوالی های مذکور 
به صورت ماهانه سهم مشخص دریافت کرده و در مواردی 
در آمد  که  است  شده  گرفته  کرایه  به  اسکواتور های شان 
ماهانه هر اسکواتور بین 2 الی ۳ میلیون افغانی تخمین زده 
می شود. تعدادی به این باور اند که این مقامات ارشد دولتی 
تالش می کنند جلو عملیات های نظامی هدف مند به این 

مناطق به گونه ای گرفته شود.
این  از  شده  استخراج  طالی  انتقال  و  جمع آوری  خرید، 
ولسوالی ها  این  محلی  مقامات  نزدیکان  توسط  کارگاه ها 
اشخاص  و  افراد  به جیب  و سود  کالنی  مدیریت می شود 
در  حاکم  گروه های  می شود.  واریز  بابت  این  از  مشخص 
منطقه، گاهی با تهاجم باالی کاروان های انتقال طال از این 
ولسوالی ها به فیض آباد و یا مزار شریف، چندین کیلو طالی 

خام را غارت می کنند.
میان  در  فساد  موجودیت  و  معدنی  سرشار  درآمد های 
این گروه هر  تا  امنیتی محلی سبب شده است  نیرو های 
روز نسبت به روز قبل قوی تر و مجهز تر شود. سهیم سازی 
افراد و فرماندهان این گروه در درآمد های معدنی و در آمد 
بین 20000 الی 50000 افغانی برای جنگ جویان عادی 
برای  افغانی   100000 الی   50000 بین  ماهانه  درآمد  و 
فرماندهان میانه این گروه، سبب جلب و جذب افراد زیادی 
و حتا پیوستن منسوبان نیرو های امنیتی با سالح و امکانات 
انتقال  با وجود ممنوعیت  دولتی به این گروه شده است. 
تیل به مناطق تحت کنترل این گروه، گرفتن رشوه بین 
دو الی سه هزار افغانی از یک بیرل تیل توسط منسوبان 
امنیتی محلی و افراد صاحب نفوذ و اجازه انتقال تیل به 
این مناطق سبب دوام استخراج طال و تقویت بی حد و مرز 
این گروه شده است. طبق اطالعات واصله در حال حاضر 
گروه طالبان نزدیک به ۸5 درصد ولسوالی راغستان، ۳0 
درصد ولسوالی کوهستان و 20 درصد ولسوالی یاوان که 
در  را  دارند  قرار  دریایی  معادن طالی  ساحه  در  همه گی 
به  کند،  دوام  صورت  همین  به  وضعیت  اگر  دارد.  اختیار 
زودی ولسوالی های خواهان، نسی، کوف، مایمی و شکی از 

حاکمیت دولت خارج خواهند شد.

تعهد، تخصص، فوریت
صحبت ها در حالی در این مورد رد و بدل می شود که 
مجلس نماینده گان کشور از دو طرف می خواهد که در 
تعهد و  به اصل  توجه  با  افغانستان  مورد کابینه جدید 

تخصص، تصمیم بگیرند.
سید عظیم کبرزانی، عضو مجلس نماینده گان، می گوید 
که توافق نامه سیاسی بین اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل 
نباید زمینه را برای سیاسی کردن بیش تر کابینه فراهم 
کند. به گفته وی با توجه به این که توافق نامه بین دو 
طرف بر اساس معامله سیاسی انجام گرفته، اما بهتر است 
که زمینه را برای دور کردن کسانی از قدرت فراهم کند 
که در کابینه های گذشته به فساد آغشته بوده و کارآیی 
نداشته اند. او می افزاید که در کابینه پیش رو، بهتر است 
چهره های جدید و آشنا با درد مردم روی کار بیایند تا 

در کنار تعهد و تخصص، علیه فساد اداری مبارزه کنند.
حبیب الرحمن پدرام، عضو دیگر مجلس نماینده گان، هم 
به این نظر است که رهبران کنونی کشور باید به زودترین 
فرصت ممکن به دنبال تشکیل کابینه جدید باشند. به 
گفته وی، در کنار فوریت معرفی کابینه جدید، نیاز است 
از چهره هایی که در گذشته کارایی الزم  دولت کنونی 
نداشته و بنا بر معامله سیاسی وارد دولت شده بودند، 
اگر محمداشرف  که  تاکید می کند  او  کنند.  جلوگیری 
شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  و  جمهور  رییس  غنی، 
عالی مصالحه با استفاده از مسیرهای سیاسی به دنبال 
مردم  اراده  به  باشند،  گذشته  ناکام  چهره های  معرفی 
»ریشخند« می زنند. او می گوید که فضا باید برای افراد 
بهتر کشور، گام های  فردای  برای  تا  فراهم شود  جدید 

مفید و ارزنده ای بردارند.
با تمام این ها دیده شود که آقایان غنی و عبداهلل که فعال 
زمام امور کشور را در دست دارند، آیا سناریوی چهارماهه 
معرفی کابینه حکومت وحدت ملی را دوباره تکرار کرده 
می روند  پیش  به  آهسته  و  کند  زمان بندی  همان  با  و 
یا این بار سرعت بیش تری برای شریک کردن ایده ها و 
معرفی افراد مورد نظر خود برای عضویت در کابینه به 

خرج می دهند.

نماینده گان مجلس: 

کابینه جدید تشکیل شود
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سال سوم    

  شماره مسلسل ۱24 

  چهارشنبه 7 جوزا ۱399

  صفحه آرا: رضا مرادی

  دبیر بخش طنز: موسی ظفر

  کاریکاتوریست: فرهاد زاهدی

عید مبارک امپراطور. حوصله نیس. باز گپ 
می زنیم.

شماره ای که شما دایل کرده اید خاموش می باشد. 
لطفاً بعداً به تماس شوید.

تو چقه ساعتت تیر اس.

دو بجه شاو است. بلحاظ خدا برو بخواب.

خرررررررررر پففف خررررر پففف خررررر پفففف

عید مبارک آقای الگوی مدیریت. وال بیادر چسبک ما 
نچسبید. حالی چطو کنیم؟

مه میگم بیا انقالب کنیم. تو سرخ من زرد، بیا نارنجی 
شویم.

در کل افغانستان یک تو مرا درک می کنی. تو هم 
خوابیدی. لعنت به بی کسی.

ههههه ای چال ها سر ما کار نمیته. گپ بزن. راستی 
محب چه میگفت؟ یگان پیشنهاد برای مه و طارق جان 

هم داشت یا نه؟

خواب چه اس جان بیادر. تایتانیک ما غرق شده تو 
میگی برو بخواب. شش شاو میشه که حرام اگه پلک 

زده باشم.

ساعت بیادرت همیشه تیر اس. سی وپنج هزار 
دالر خریدیمش. بندش طالست گلک هایش الماس. 

عکسشه رایی کنم؟

آن حمله اکر طالبان 
من نیست. اکر آن 

داعش است.

 روزنامه
ضمیمه طنز

 روزنامه
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چوچه ی زاغ و سگ و آدم فرزانه یکیست
***

آن که دارد هوس لمس دوصد حور بهشت
بیخ  گوشش فُشس و پند حکیمانه یکیست

***
تو که بر »پُس پُسِک« »سوله چیان« دل بستی

قصه ی صلح و گپ چرسی و افسانه یکیست
***

پیش جلد ستم پیشه ی لب تشنه به خون
کله ی مرغ و سِر نرس شفاخانه یکیست

***
ای که از کوچه ی »طالب  بچگان« می گذری
خصلت طالب و خوی گاو دیوانه یکیست

***
یادم آمد سخن مرد جرینگانه فروش:

»ناله و آه من و صوت جرینگانه یکیست«
***

یا خدا! خسته ام از طنزِک بی حاصل خود
حاصل طنز من و »َشف َشف« چایخانه یکیست

نور عالم خلیلی

 روزنامه
ضمیمه طنز

سازمان هتل های جهان هتل پل چرخی را به عنوان بهترین هتل 
سال در افغانستان شناخت. در اعالمیه این سازمان آمده است که 
خدمات هتل پل چرخی نسبت به سال های قبل خیلی بهتر شده 
است، در حالی که در خدمات دو هتل پنج ستاره دیگر - هتل 
سیرینا و انترکانتیننتال - تغییر خاصی نیامده است. مودواردو 
لگان لگان، رییس سازمان هتل های جهان، پل چرخی را الگوی 
مدیریت منطقه دانست و از اشرف غنی، مدیر زندان پل چرخی، 

به عنوان بهترین هتل دار جهان یاد کرد.
آقای لگان لگان در سخنرانی خود گفت: »آن چه خوبان همه دارند، 
پل چرخی تنها دارد. در این زندان از چرس مقبول وطنی گرفته 
تا بلک لیبل اصلی، هیرویین خالص و بچه های سفید شیرپیره ای 
یافت می شود. در ضمن، مسافران عزیز می توانند با قیمت نازل 
از خدمات قاتل های حرفه ای، دزدان مجرب، راه گیر های باتجربه، 
سارنواالن دلسوز و قضات رحم دل مستفید شوند. این چیزها در 

اکثر هتل های جهان میسر نیست.«
اشرف غنی احمدزی، مدیر زندان پل چرخی، پس از دریافت جایزه 
بهترین مدیر سال در سخنرانی خود گفت: »قبل از این که من 
رییس جمهور منتخب افغانستان انتخاب شوم، پل چرخی یک 
زندان طبیعی بود که حکم رانان قبلی هیچ توجهی به آن نداشتند. 
مردم این زندان حتا برق بیست وچهار ساعته نداشتند. از فضل 
خداوند جلوشانو امروز پل چرخی تبدیل به بزرگ ترین تفریح گاه 
برای طلبای کرام و مجرمین محترم شده است. دولت افغانستان 
متعهد است که تا سال 202۴ پل چرخی را از طریق هفت دهلیز 
هوایی به بازارهای جهانی وصل نماید، انترنت 5جی را به صورت 
رایگان در اختیار مسافرین قرار دهد و پروازهای مستقیم میان 
پل چرخی و استانبول را آغاز نماید. با درآمد حاصله از این هتل، 
انشاال و تاال دولت افغانستان می تواند به هر شهروند خود تا یازده 

کیلو 
م  گند

تقسیم 
کند.«

نی  ا فر مسا
هتل  در  که 

داشته اند،  اقامت  Trip پل چرخی  در 
 Palms Casino خدمات این هتل را بهتر از خدمات Adviser

Resort که در الس وگاس امریکا موقعیت دارد، دانسته اند.
فیلمون رابابکا، مسافری از کشور اوگاندا که چندی قبل با هفت 
کیلو هیرویین در نشیمن گاهش از میدان  هوایی کابل دستگیر 
دسته  دو  به  »انسان ها  است:  نوشته  ادوایزر  ترپ  در  بود  شده 
تقسیم می شوند: آنانی که در زندان پل چرخی بوده اند و آنانی 
که نبوده اند. کسانی که نبوده اند، در حقیقت از زنده گی چیزی 

نمی دانند. آن ها فقط نفس کشیده اند.«
محمد مهراهلل باغ قاضی، یکی دیگر از مسافران این هتل، نوشته 
نام شه  دارید، فقط  است: »پدرا! جگرم د جگر تان. هر چه کار 
کامنت کنید، الالی تان بیست دقیقه بعد در پل چرخی حاضر 
الالی تان  از  می کنه.  رایی  برتان  ثبوت  به  عکسشه  می کنه. 
فقط یک نصیحته گوش کنین که نماز خوده همیشه بخوانین. 

موشکالت زنده گی تان کلش برطرف می شه. عزت زیاف.«
عبداهلل منصور ابوحمزه الوردک که از ده ستاره، نه ونیم ستاره به 
هتل پل چرخی داده، نوشته است: »اندیواالن هست. مال صاب 
هست. کشمش هست. نماز جماعت او روژه مات هست. ابومالک 
از  انشااهلل و تعالی  ارائه می فرمایند.  الکندوزی هر شبانه ماساژ 
بیست  نیست. که هر وقت خالص می شی،  هیچ چیزیش کم 
هزار افغانی او یو کالی، یو واسکت، یو لنگی جیب خرچه می ته. از 
دوستان ما هر کس که د جهاد نه خسته شده باشد، باید یک بار 

این جا استراحت بفرماید. دیره یو شه جای است.«
خدمات  سیزدهم  حوزه  در  قباًل  که  قلعه خشک  محمدحسین 

و  بایسکل 
و  موبایل 
بکسک جیبی ارایه 
توصیف  در  می کرد، 
عجب  گمشکو.  »یاره  است:  نوشته  هتل  این 
جایه. از برچی کده خو صد برابر لوکس استه. 
گل و الی نیه، برق استه، کوچه هایش نقشه کشی 
استه، راه بندان که هیچ نیسته، مینی بوس ندره، 
پیام  اگه  بچیم  جواد  خوبه.  هم  شی  نان  و  آو 
د  بروید  کریم  قد  شمو  دوی  هر  دیدی،  مره 
خوده  کدیم.  جنگ  مکتب  د  ما  بگویید  حوزه 
دزد معرفی نکونین که حوزه دستگیر نموکونه. 
مه  از  قید  کارهای خوده جور کنید که  زودتر 
فقط شش ماه دیگه مانده. خدا کنه که د کدام 

بخشش برابر نشوم.«
چندملیتی  سیاحتی  شرکت  هفت  هنوز  تا 
دولت  به  را  پل چرخی  هتل  خرید  پیشنهاد 
رییس  فالورسن،  ویلیام  افغانستان سپرده اند. 
به  شنگریال،  زنجیره ای  هتل های  شرکت 
خبرنگاران گفته است که اگر دولت افغانستان 
حاضر به فروش این هتل شود، او حاضر است 
آن را به قیمت چهار میلیارد دالر بخرد. آقای 
است:  گفته  الجزیره  تلویزیون  به  فالورسن 
افغانستان  دولت  است.  خوب  ما  »پیشنهاد 
مگ21  طیاره  چندین  پول  این  با  می تواند 
دهد  قرار  کابل  شاروالی  خدمت  در  و  بخرد 
مواجه  امکانات  کمبود  با  صاحب  شاروال  تا 

نشود.«

زندان پل چرخی 
جایزه بهترین 
هتل سال را 

گرفت

پیش مال هبتو

 روزنامه
ضمیمه طنز



در هرات، نخستین والیت کشور 
که موارد مثبت کووید-19 در 
مبتالیان  شمار  شد،  ثبت  آن 
نفر رسیده  به 2 هزار  نزدیک 
صحت  ریاست  دید  از  است. 
عامه، در شرایط کنونی قرنطین 
برای  شهر،  دوباره  کردن 

جلوگیری از گسترش ویروس، کارساز نیست.
مقام های محلی هرات هم نظرشان با صحت عامه یکی 
زور  با  ندارد  امکان  هرات،  محلی  اداره  باور  به  است. 
تفنگ، مردم را به رعایت موارد بهداشتی و جلوگیری از 

گسترش ویروس، مجبور کرد.
برخی ساکنان هرات و فعاالن مدنی این والیت، یک 
ناکام می پندارند  را، تجربه ای  ماه قرنطین شدن شهر 
در حالت  نیازمندان  به  در کمک رسانی  را  و حکومت 

قرنطین و مدیریت آن، ناکام می دانند.
وزارت صحت عامه کشور هشدار می دهد که گسترش 
ویروس میان مردم بسیار نگران کننده است و شهروندان 
از  جلوگیری  برای  را  بهداشتی  موارد  باید  افغانستان 

مبتال شدن به بیماری کووید-19 رعایت کنند.

قرنطین کردن شهر کارساز نیست
آمار ارایه شده از سوی ریاست صحت عامه هرات نشان 
می دهد که از میان 9۳ نمونه ی آزمایش شده در این 
والیت، ۸5 نمونه  مثبت تشخیص شده است؛ یعنی از 
روز سه شنبه،  نتیجه اش  نمونه هایی که  میان مجموع 
ششم جوزا، اعالم شد، 9۳ درصد آن مثبت بوده است.

این  در  ویروس  گسترش  هرات،  عامه  ریاست صحت 
باور  به  اما  می داند،  خطرناک  و  نگران کننده  را  شهر 
این نهاد، قرنطین کردن شهر در چنین شرایطی برای 

جلوگیری از گسترش ویروس، کارساز نیست.
عامه  صحت  ریاست  سخنگوی  شیرزی،  محمدرفیق 
که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  هرات، 
مقام های مسوول محلی تاکنون در مورد قرنطین کردن 
دوباره هرات، پس از رخصتی های عید فطر، به این نهاد 

چیزی نگفته اند.
از دید او، بررسی های سکتور صحت نشان می دهد که 
تنها قرنطین کامل شهر، به مدت سه ماه نتیجه بخش 
است و قرنطین  محدود 10 تا 15 روز، که مردم آن را 

رعایت نکنند، بی فایده است.
آقای شیرزی می افزاید که حضور مردم در محل های 
و  عید  روزهای  در  رفت وآمد  خطرناک،  و  پُرازدحام 
در  ویروس  گسترش  سبب  کرونا،  برابر  در  بی پروایی 
هرات شد و در چنین شرایطی، خود مردم باید با رعایت 

موارد بهداشتی، مانع ابتالی شان به کرونا شوند.
از سویی هم عبیداهلل نورزی، فرمانده پولیس هرات، در 
گفت وگو با روزنامه ۸صبح می گوید که به دلیل موقعیت 
از سوی  جغرافیایی هرات، قرنطین کردن کامل شهر 
نیروهای امنیتی ممکن نیست و این اقدام پی آمدهای 

منفی به دنبال خواهد داشت.

استفاده از زور تفنگ نتیجه نمی دهد
اداره محلی هرات، در روزهای عید  بر اساس تصمیم 
فطر، برخی خیابان های شهر به روی تردد مسدود شد؛ 
اقدامی که برای محدودسازی رفت وآمد و جلوگیری از 

دیدارهای عیدانه عملی شد.

آیا هرات دوباره 
قرنطین می شود؟
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روزنامه  با  صحبت  در  هرات،  والی  قتالی،  سیدوحید 
شهر  این  در  کرونا  گسترش  که  می گوید  ۸صبح 
نگران کننده است و باید شرایط کنونی با جزییات آن، 

برای مردم به صورت همه جانبه شرح داده شود.
مسدودسازی  و  رفت وآمد  محدودیت  او،  گفته ی  به 
رفت وآمدهای  از  جلوگیری  برای  شهر،  خیابان های 
عیدی بود، اما حکومت محلی نمی خواهد به بن بست 
یک ماه پیش برگردد و تمام چرخه اقتصادی مردم را 

زیر سوال ببرد.
به  برای  کشورها  از  بسیاری  که  می افزاید  هرات  والی 
روزانه،  اقتصادی  فعالیت های  و  نان  آوردن  دست 
برای  باید  هم زمان  اما  نیامدند،  کنار  قرنطین  با 
رفت وآمدهای غیرضروری مردم محدودیت هایی وضع 

شود.
آقای قتالی تأکید می کند که با افزایش شمار مبتالیان 
و قربانیان کرونا، مردم کم کم به خطرهای آن پی برده 
کوچک انگاری  را  ویروس  نخست،  روزهای  مانند  و 
جدی  را  بیماری  که  افرادی  برار  در  اما  نمی کنند، 

نمی گیرند، استفاده از زور و تفنگ نتیجه نمی دهد.
فیروز، وزیر صحت  فیروزالدین  همین چند روز پیش 
عامه کشور، در یک نشست خبری در کابل اعالم کرد 
که  هنگامی  تا  کووید-19  بیماری  است  ممکن  که 
با  باید  نرود و مردم  بین  از  واکسین آن کشف نشود، 

شکستن قرنطین، زیر سایه ی کرونا زنده گی کنند.

اگر شهر قرنطین شود، مردم گرسنه می مانند
روز سوم عید فطر، برای بررسی وضعیت شهر هرات، 
در خیابان های اصلی آن، گشت زدم. گوشه ی خیابانی 
بود،  بسته  دلیل رخصتی های عید  به  که دکان هایش 
مردی زیر گرمای سوزان آفتاب سرگرم »پنچری گیری« 

تایرهای موتر بود.
از غالم فاروق پرسیدم نظرش در مورد قرنطین کردن 
دوباره هرات چیست؟ پاسخش این بود که اگر حکومت 
را قرنطین  را دارد، شهر  توان سیر کردن شکم مردم 
کند، اما اگر چنین توانی ندارد، تعطیلی شهر، اقدامی 

زیان بار و اشتباه است.
به  و  بود  غالم فاروق  کنار  که  راننده ای  اسماعیل، 
حرف  های ما گوش می داد، به نانوایی آن سوی خیابان 
اشاره کرد و گفت حکومتی که نتوانست چهار روز به 
توزیع کند، چگونه می خواهد شکم  نان خشک  مردم 

خالی نیازمندان را در حالت قرنطین پُر کند.
در خیابان های هرات کسب وکار رستوانت ها پس از یک 
ماه تعطیلی روزانه در ماه رمضان، دوباره رونق گرفته و 
دود کباب و بوی غذای شان، فضای مقابل رستوانت ها 

را قبضه کرده است.
از نظر فعاالن مدنی، با وجود افزایش شمار مبتالیان، 
و  است  اشتباه  اقدامی  شهر  کامل  کردن  قرنطین 
پی آمدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت. سیداشرف 
سادات، از فعاالن مدنی هرات، بر ایجاد سازوکاری جامع 
برای فاصله گیری اجتماعی، بدون قرنطین کردن کامل 

شهر، پافشاری دارد.
با توجه به تجربه ی ناکام قرنطین یک ماه پیش و ناتوانی 
حکومت در کمک رسانی به نیازمندان، به نظر نمی رسد 
رخصتی های  از  پس  را  شهر  هرات،  محلی  مقام های 
عید فطر، دوباره قرنطین کامل کنند و مانع بازگشایی 

دکان ها، مراکز تجارتی و فعالیت های اقتصادی شوند.

محمدحسین نیک خواه

 خدمات پولی 
اعالن داو طلبی

دفتر هیت ناروی برای مهاجرین ارایه  خدمات پولی  را که ذیال ذکر گردیده است به مناقصه گذاشته و از تمام شرکت های 
داخلی مربوطه  دعوت به عمل میاورد تا در این پروسه اشتراک نموده و اسناد مناقصه را طوری که ذیال تذکر یافته است  

بدست بیاورند. 

محورهای ضروری برای داوطلبان 
کمپنی های محترم داخلی مربوطه باید تجارب قبلی خدمات پولی   تذکر یافته  را با دفاتر دولتی و غیر دولتی ، موسسات 

بین المللی  و نمایندگی های ملل متحد  داشته باشند.
اخذ اسناد مناقصه 

ادرس  ایمیل  به  پیام  ارسال  با  یا   و  اکبر   سایت  ویب  از  را  مناقصه  اسناد  میتوانند  محترم  درخواست کننده گان 
af.procurement@nrc.no  در روزهای یکشنبه الی پنجشنبه از ساعت  ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر بدست بیاورند.

دفتر هیت ناروی برای مهاجرین )NRC( درکابل
ناحیه دهم ، سرک سوم قلعه فتح اهلل  

کابل؛ افغانستان 
 شماره تماس: 0۷2۸9۳2۷99

کمپنی های محترم داخلی بعد از دریافت اسناد مناقصه افر های خویش  را باید در پاکت های سربسته به تاریخ ذکر شده 
به  دفتر هیت ناروی برای مهاجرین  تسلیم نمایند.

دفتر هیت ناروی برای مهاجرین )NRC( حق رد و انتخاب هر درخواست را بطور قسمی و کلی در حالت لزوم دید  بدون 
کدام شرح بیشتر دارا می باشد و هیچ نوع شکایت  در این مورد پذیرفتنی نیست.

NRC-SO-2020-006

آمریت تدارکات
مدیریت خدمات مشورتی

وزارت صنعت و تجارت از تمامی داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد تا در پروسه داوطلبی پروژه خدمات 
مشورتی فوق الذکر مورد ضرورت این اداره طبق الیحه وظایف اشتراک نموده و بسته های اظهار عالقه مندی خویش را 
از تاریخ نشر اعالن الی  1۴ روز تقویمی تسلیم نمایند. سند درخواست برای ظهار عالقه مندی یا )REOI( را میتوانند به 

زبان انگلیسی از وب سایت وزارت www.moci.gov.af دریافت نمایند. 
آدرس : کارته سه ، سرک دارالمان ، مدیریت تدارکات خدمات مشورتی، آمریت تدارکات، وزارت صنعت و تجارت، منزل 

سوم. 
ایمیل آدرس: 

شماره های تماس: 020210۳۴05-0۷۸5000۸91-0۷9۸۶۸۸۸۳۸ 

وزارت صنعت و تجارت نهاد تدارکاتی:  
شماره قرار داد: 

)QCBS( قیمت و کیفیت روش انتخاب:       
MOIC/QCBS/CS/99/002 

General Directorate of Admin-Finance

wahid.wesal2017@gmail.com / humamajiz14@gmail.com     

The campaign of Invest in Afghanistan (IIA) for investment promotion and opportunities in 
which comprises the followings: (1) Primary sector, (2) Light Industry, (3) Heavy Industry, & (4) 
Non-Tradable Sector of Afghanistan through following tools: 
• A to Z Investment Guide and other marketing materials (translated in English, Chinese, 
Arabic, Russian, Pashto, and Dari languages)
• IIA Website
• IIA Mobile Apps (IOS & Android)
• Social Media Platforms
Video clips for promoting investment sectors of Afghanistan

Branding and promotional materials for Afghanistan export which  consists of 
(1) Developing national brand and logo (2) Developing branding guidelines (3) 
Capturing photos (4) Developing a video  positive image of Afghanistan  (5) 
Developing video for six NES sectors and (6) printing promotional materials 
based on the terms of reference of this project.

وزارت صنعت و تجارت از تمامی دواطلبان  واجد شرایط دعوت به عمل  می اورد تا درپروسه دواطلبی  
پروژه خدمات مشورتی  فوق  الذکر مورد ضرورت این اداره طبق  اشتراک نموده  و بسته های اظهار 
عالقه  مندی خویش  را سر از نشر اعالن الی 21 روز تقویمی تسلیم نمایند ستد در خواست برای ظهار 
www. را می توانید به زبان انگلیسی  از وب سایت  وزارت صنعت و تجارت )REOI( عالقه مندی یا

moci.gov.af دریافت نماید.
آدرس: کارته سه  سرک دارالمان مدیریت تدارکات خدمات مشورتی امریت تدارکات وزارت صنعت  و 

تجارت  منزل سوم
ایمیل آدرس:  

 شماره های تماس  020 210۳۴05 - 0۷۸5000۸91 - 0۷9۸9۶۸۸۸۳۸

اعالن درخواست  برای ابراز عالقه مندی

 wahid.wesal2017@gmail.com  /ilyas_tabish@hotmail.com
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صلح در خدمت محیط زیست

خود،  امروزی  معنای  در  زیست«  »محیط  دانش واژه ی 
در  دست کم  آن  به  مربوط  مفاهیم  ندارد.  کهنی  تاریخ 
برخورد  است.  نوبنیاد  نوین،  علمی  و  پژوهشی  مباحث 
نادرست انسان با عناصر طبیعت، تهدید نابودی گونه های 
زیست محیطی، آلوده گی دریاها، استفاده بی رویه از منابع 
زمین و فرسایش خاک، نابودی جنگل ها، گرم شدن کره ی 
زمین و از این دست حوادث از قرن نزدهم میالدی به این 
سو، کاربرد پیوسته اصطالح محیط زیست را به گونه ی 

فراگیری مطرح ساخته است.
با توجه به تازه گی به کارگیری مفهوم »محیط زیست«، 
داریم.  سراغ  کم تر  واحد،  تعریفی  آن  شناخت  برای 
دامنه ی  تا  است  تعاریف سبب شده  فراوانی  گاه گاه،  اما 
آن  تشکیل دهنده ی  مولفه های  و  عناصر  برای  فراخی، 
فراهم گردد. در یک مورد جامع تر از دیگر تعاریف، محیط 
زیست: »مجموعه ای است که شامل بخش های سه گانه 

ذیل می باشد:
- منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر مانند 
هوا، خاک، و کل جانوران و گیاهان و تاثیر متقابل این ها 

بر یک دیگر؛
- اموال و دارایی هایی که جزء میراث فرهنگی بشر اند؛

- و مناظر و چشم اندازهای ویژه
مسوولیت  کنوانسیون  در  که  باال،  تعریف  به  توجه  با 
مدنی، در خصوص خسارات ناشی از اعمال خطرناک در 
محیط زیست شورای اروپا بیان شد؛ آثار تاریخی، بناها، 
که  ویژه ای  مناظر  هم چنان  و  گوناگون  ساختمان های 
محیط زیست ساخت بشر محسوب می گردند هم در کنار 
از تخریب حفاظت  باید  سایر بخش های محیط زیست، 

شوند.
با در نظر داشت وسعت و شمولیت تعریف محیط زیست؛ 
حوادث طبیعی، تحوالت صنعتی، دگرگونی های اجتماعی 
از یک طرف؛ و رفتارها، نوع برخوردها و کنش های بشری، 
رقابت های تسلیحاتی و توجه به توسعه از طرف دیگر، در 
نگه داری و پایداری محیط زیست و یا هم در تخریب و 

بی ثباتی آن می توانند نقش آفرین باشند.
از این رو، در بحبوحه مباحثات صلح در افغانستان، مناسب 
می نماید که تاثیر صلح بر محیط زیست به طور عمومی 
و در مورد افغانستان، به طور ویژه بررسی گردد. جهت 
قضیه ی  بررسی  یافته های  عینی تر،  نتیجه ی  به  رسیدن 
»صلح و تاثیرات آن را بر محیط زیست کلمبیا« که در 
ادامه بیش تر شرح خواهیم داد را نیز، با حفظ ویژه گی های 
اما  تعمیم می دهیم.  اواخر،  این  افغانستان در  مخصوص 
پیش از آن، منطقی به نظر می رسد تا به مفهوم و معنای 
صلح پرداخته و در خصوص رابطه ی آن با محیط زیست، 

با استناد به منابع علمی و اسناد بین المللی بپردازیم.
با  که  است  انسان  آرمانی  خواسته های  از  یکی  صلح 
وجود  با  که  کنیم  ادعا  می توانیم  بیش تری  جسارت 
و  شایسته  طور  به  کنون  تا  تالش های خسته گی ناپذیر، 
بایسته ی آن محقق نشده است. زدوخورد درون کشوری 
به  همواره  بین المللی  و  کشوری  میان  درگیری های  و 
سبب بهانه گیری های سیاسی، اقتصادی، دریایی، رقابت 
تسلیحاتی، فرهنگی و مذهبی به وجود آمده است. این 
جنگ ها، گاهی خیلی زود و گاهی پس از مدت ها متوقف 
شده اند. اما این توقف، هرگز به معنای پایان دایمی جنگ 
و آغاز صلح پای دار نبوده، بلکه بار دیگر، جای دیگری به 

بهانه ی متفاوت تری از سرگرفته شده اند.
ایجاد، نگه داری و توسعه ی صلح از اهداف قریب به اکثریت 
سازمان های ملی، منطقه ای و جهانی است. این هدف، در 
و  اقتصادی،  اقدامات  پژوهش ها، گزارش ها،  کنفرانس ها، 
قانون گذاری مطرح شده است که نتیجه ی آن، در منشور 
به شکل  بین کشورها و سازمان ها  و معاهدات مختلف، 
قواعد الزام آور و یا هم الزامات اخالقی، انعکاس یافته است. 

مسأله ی افغانستان تعمیم دهیم.
دارد،  موقعیت  جنوبی  امریکای  در  که  کشوری  کلمبیا 
تجربه ی جنگ طوالنی را دارد که از دهه 50 در آن کشور 
به  به )فارک(  بین دولت و روستاییان مزرعه دار موسوم 
علت تقسیم زمین های روستاییان به سرمایه داران شروع 
گردید که بیش تر از تقریباً نیم قرن، ادامه داشته است، 
صلح  توافق نامه ی  امضای  با   201۶ سال  در  که  این  تا 
یافت. شواهد،  پایان  این جنگ  و دولت،  بین شورشیان 
گزارش های معتبر بین المللی و پژوهش های گوناگون، آثار 
جنگ بر تخریب محیط زیست و ایستایی توسعه را در این 

کشور، به شدت نگران کننده توصیف می کنند.
بیلیون   1.۳ انتشار  جنگل،  هکتار  میلیون  سه  نابودی 
هکتار  میلیون   1.5 فرسایش  اضافی،  کاربن دای اکساید 
زمین، به هدر رفتن ۴.1 میلیون بشکه نفت، در معرض 
آلوده گی قرار گرفتن ۶0 درصد منابع آبی، کشت و قاچاق 
در  جنگ  آثار  از  غیره  و  زیربناها  تخریب  مخدر،  مواد 
کلمبیا است، که هزینه ی بالغ بر 19۷ میلیارد دالر خساره 
به بار آورده است. بر عالوه این که بیش تر از 200 هزار 

انسان کشته به جای گذاشته است.
حقیقت امر این است که صلح در جهت مخالف جنگ، 
آثار مثبت خود را بر محیط زیست می گذارد. با توجه به 
رابطه ی صلح و محیط زیست و اهمیت صلح در حفظ، 
توسعه و پایداری زیست محیطی که در قسمت نخست 
این مقاله ذکر شد، صلح در خدمت مقام محیط زیست 
زیست  محیط  به  جنگ،  فقدان  و  صلح  می کند.  عمل 
اجازه ی نفس کشیدن را داده و پویایی را به آن می بخشد. 
نمونه ای از این تاثیرات مثبت بر محیط زیست را، می توان 
در کلمبیا، پس از توافق نامه ی صلح آن کشور بین دولت 

و گروه مخالف آن مشاهده کرد.
در واقع، پس از توافق صلح، به عالوه ی از دست نرفتن 
میلیاردها دالر سرمایه کشور و مردم، در کوتاه مدت روند 
در  آبی  منابع  آلوده گی  شده،  متوقف  جنگل ها  کاهش 
چند منطقه رو به کم شدن نهاده و کاهش چشم گیری 
در آزادسازی زاید کاربن دای اکساید رونما گردیده است. 
این در حالی می باشد که سازمان ها، بانک ها و کشورهای 
مختلف جهان جهت سرمایه گذاری به مناطقی که قباًل در 
نمودند  اعالن همکاری  بوده اند،  این کشور زیر خشونت 
که این، زمینه ی بهسازی و توسعه را با تمرکز به استفاده 
بهینه از محیط زیست و عدم تعرض به حقوق نسل های 

آینده، فراهم خواهد کرد.
جنگ در افغانستانـ  که از جهت طوالنی بودن، نقش مواد 
مخدر در تمویل شورشیان و قسماً ایدیولوژیک بودن، با 
جنگ در کلمبیا شباهت داردـ  نیز، آثار مخربی بر محیط 
زیست داشته است. آثار جنگ بر محیط زیست افغانستان، 
از آن جایی که کم ترین پژوهشی در خصوص آن صورت 
گرفته است، گنجایش دارد تا موضوع تفحص، پژوهش، 
تحلیل و ارزیابی جداگانه قرار گیرد. اما در این نوشته، به 
صورت مجمل به برخی از تاثیرات جنگ بر محیط زیست 

نمونه ی پرآوازه ی آن، منشور 
سازمان ملل متحد است که، 
جلوگیری  و  صلح  »حفظ 
خود  اهداف  از  را  جنگ"  از 
می شمارد. زیرا صلح، تاثیری 
اقتصاد،  توسعه،  بر  مستقیم 
تمدن سازی و ارتقای ظرفیت 
ابنای بشر، تمامی ابعاد آن را 

دارا است.
در این میان، یکی از مباحث 
توجه  همواره  که  مهمی 
در  ناظران  و  کنش گران 
عرصه ی بین المللی را به خود 
صلح  رابطه ی  نموده،  جلب 
این  است.  زیست  محیط  و 
تاثیری  چه  صلح  وجود  که، 

یافتن  برای دست  دارد؟ صلح  زیست  بر سالمت محیط 
به محیط زیست پایدار چه نقشی ایفا می کند؟ انگیزه ی 
پاسخ دهی به این نگرانی ها و مسایل مطرح شده، منجر به 
برجسته شدن رابطه ی صلح با محیط زیست در اسناد و 

معاهدات بین المللی گردیده است.
ملل  منشور  اهداف  از  شد،  اشاره  این  از  پیش  چنان که 
امنیت  شورای  آن،  بر  عالوه  است.  صلح  حفظ  متحد، 
ملل متحد، که وظیفه ی اصلی حفظ صلح و جلوگیری 
از اقدامات ناقض صلح را به اساس فصل ششم و هفتم 
منشور به عهده دارد. در قطع نامه های مختلف خود تاکید 
نموده، که  و عدم تخریب محیط زیست  بر حفظ صلح 
اکتوبر   ۳1 مورخ   5۳0 شماره  قطع نامه ی  آن  نمونه ی 
19۸۳ در واکنش به درگیری نفت کش ها در خلیج فارس 
است، که بر اساس بند پنج، شورای امنیت از دو طرف 
به محیط زیست منطقه  اقدامی که  از هر  تا  می خواهد 
آسیب می رساند جدا خودداری کنند. به همین ترتیب، 
مملو  قطعاً  زیست،  محیط  به  مربوط  بین المللی  اسناد 
و محیط زیست هستند  رابطه ی مستقیم صلح  بیان  از 
رابطه ی  ریو،  اعالمیه ی  پنجم  و  بیست  اصل  که  طوری 
صلح و محیط زیست را مستقیم دانسته و بیان می دارد 
که: »صلح، توسعه و حفاظت از محیط زیست وابسته گی 

متقابل داشته و غیر قابل تجزیه می باشند.«
اگر خواسته باشیم از صلح سخنی بگوییم، فوراً ذهن ما به 
طرف جنگ و احوال مربوط به آن معطوف می شود، پس 
به منظور درک بیش تر اهمیت صلح برای محیط زیست، 
اشاره به آثار مخرب و منفی جنگ بر محیط زیست، خالی 
از مناسبت پژوهشی نخواهد بود. در واقع، آثار جنگ بر 
محیط زیست و تخریب آن، امری است که به هیچ رو از 
آن چشم پوشی ممکن نیست. طوری که در این خصوص، 
اسناد زیست محیطی به آثار زیان بار و تهدید کننده ی 
ناشی از »نبود صلح« هم، توجه نموده و دولت ها را ملزم به 
ایجاد و حمایت از قواعد و مقررات متناسب به آن می داند 
که نمونه ی بارز این مدعا؛ اصل بیست و چهارم اعالمیه ی 
ریو است، بیان می دارد: » جنگ ذاتاً بر توسعه ی پایدار 
قواعد حقوق  باید  این، دولت ها  بر  بنا  دارد.  اثر تخریبی 
بین الملل در رابطه با حفاظت از محیط زیست در زمان 
مخاصمات مسلحانه را رعایت نموده و در صورت ضرورت 
در توسعه آن مشارکت نمایند.« در تداوم همین تالش ها، 
برای برجسته سازی نگرانی های ناشی از آثار مخرب جنگ 
بر محیط زیست، سازمان ملل متحد در سال 2002 روز 
ششم نوامبر را به عنوان »روز بین المللی پیش گیری از 
سوء استفاده ی محیط زیست در جنگ« و یا روز جهانی 

مقابله با آثار جنگ بر محیط زیست« نام گذاشته است.
عراق،  فارس،  خلیج  منطقه ی  تا  کلمبیا  از  روی،  هر  به 
آثار  و  طبیعت  افغانستان چهره ی جنگ زده ی  و  سوریه 
مخرب جنگ بر محیط زیست، به وضوح قابل دید است. 
در این مطلب سعی کردیم کوتاه، برخی از این اثرات را در 
مورد کلمبیا به بحث گرفته و در ادامه، یافته های آن را به 

افغانستان اشاره می کنیم تا با استناد به آن، اهمیت صلح، 
کرده  اذعان  زیست  محیط  پایداری  بر  را  جنگ  نبود  و 

بتوانیم.
پر واضح است که آثار جنگ بر زوایای مختلف زنده گی 
که  است  یافته  وسعت  طوری  افغانستان  شهروندان 
بخش های  و  زیست  محیط  ماندن  امان  در  برای  دلیلی 
شدن ها،  بی جا  نمی تواند.  بوده  متصور  آن  به  مرتبط 
و خشک،  بایر  مناطق  در  ویژه  به  مهاجرت های جمعی 
رسانیده  و خاک  زمین  به  را  فوق العاده جدی  زیان های 
است. شواهد حاکی از آن است که در دهه های جنگ در 
کشور، بیش تر از ۷0 درصد چراگاه ها، بوته های گیاهی، 
درخت های جنگلی، تخریب شده و یا در معرض تخریب 
قطع درختان،  تاکستان ها،  آتش زده شدن  گرفته اند.  قرار 
و  آثار فرهنگی  انهدام  )پسته(،  بردن جنگل های  بین  از 
تاریخی-آثار مشترک فرهنگ بشری- تخریب مناظر زیبا 
و علف زارها، شکارهای غیرقانونی گونه های نادر و یا فرار و 
ناپدیدشدن حیوانات به اثر صدای گوش خراش و مهیب 
زیربناها  ساخت  برای  فرصت ها  بین رفتن  از  جنگ ها، 
بر محیط زیست  ناگوار جنگ  آثار  از  و بهسازی شهرها 

افغانستان هستند.
با توجه به موارد گفته شده و با در نظر داشت اهمیت 
در  صلح  زیست،  محیط  پایداری  و  حفظ  در  صلح 
افغانستان، شاید در درازمدت، اندکی بر زخم های عمیق 
و کهنه ی محیط زیست، بتواند مرهم شود. مسلماً قطع 
جنگ می تواند آسیب هایی که مستقیم بر عناصر محیط 
زیست وارد می شوند مثل سوزاندن جنگل ها و درختان را 
متوقف سازد. اما، برای پایداری محیط زیست و توسعه 
آن، تنها قطع جنگ کفایت نمی کند بلکه، نیاز است که 
تعهد به توسعه پایدار با تاکید بر پایداری محیط زیست 
به همان مفهوم وسیع آن در فرایند صلح آوری سیاسی 
این  به  یازیدن  برای دست  که  کند.  باز  در کشور جای 
مهم، دانشگاهیان، کنش گران حقوق بشری، کنش گران 
زیست محیطی، کارگزاران توسعه ی پایدار در سطح ملی 
می توانند  زیست،  محیط  نگران  بین المللی  نهادهای  و 

اثرگذار باشند.
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