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تاکید طالبان بر رهایی زندانیان این گروه و ادامه  خشونت ها از سوی این گروه، آغاز 
مذاکرات بین االفغانی را با تاخیر روبه رو کرده است. حکومت در واکنش به تاخیر این 
روند می گوید که به سهم خود برای برقراری صلح تالش کرده و اکنون نیاز است که 
گروه طالبان برای آغاز مذاکرات بین االفغانی بکوشد. به باور ارگ ریاست جمهوری، 
طالبان هنوز »روایت خشونت دارند« و شهروندان را آماج قرار می دهند. گروه طالبان اما 
هم چنان بر رهایی کامل زندانیان تاکید کرده و تصریح می کنند که کاهش خشونت ها 
از دو  تازه گی  به  نیازمند »بحث جداگانه« است. جامعه جهانی  برقراری آتش بس  و 
طرف خواسته است که زمینه برای آغاز مذاکرات را فراهم کرده و خویشتن داری نشان 
دهند. آگاهان سیاسی نیز با تاکید بر نقش هر دو طرف، می گویند که برای آغاز زودتر 
مذاکرات نیاز است که گروه طالبان خشونت ها در برابر هم وطنان شان را متوقف کرده و 

حکومت نیز موانع فرا راه صلح را بردارد.

ریاست جمهوری در ۲۱ سرطان سال جاری برنامه ی کمک غذایی تحت عنوان دسترخوان ملی را با هزینه ۲۴۴ میلیون دالر آغاز کرد. 
این کمک ها در دو مرحله اجرا می گردد که مرحله اول شامل آرد، برنج، روغن، لوبیا و صابون که ۸۶ میلیون دالر هزینه بردار است و 

مرحله دوم بیش از ۹۰ درصد مردم افغانستان را شامل می شود که ۱۵۸ ملیون دالر هزینه می گیرد.

اتفاق  گاهی  که  است  طبیعی  پدیده  یک  زلزله 
می افتد، اما اغلب باعث ایجاد مشکالتی چون تخریب 
زیر ساخت ها ، خانه ها و سایر پدیده های انسان ساخت 
و حتا طبیعی می شود . زلزله هایی که در افغانستان 

اتفاق می افتد...

جمهوری  رییس  چهل و پنجمین  ترمپ،  دونالد 
ایاالت متحده امریکا و کاندیدای انتخابات ۲۰۲۰م، 
به  مانده  ماه  چهار  و  انتخاباتی  مبارزات  شروع  با 
۲۰۲۰م،  نوامبر،  سه  جمهوری  ریاست  انتخابات 
روزهای دشوار و آشفته و پرحاشیه ای را زیر سایه  ی 
انتقادات و اعتراضات می گذارنَد. به باور  از  موجی 

عده ای از کارشناسان...
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آیا ترمپ رییس جمهور یک دوره ای 
خواهد بود؟

ارزیابی میزان جابه جایی  قشر زمین 
به دلیل امواج زلزله به کمک تصاویر 

ـ راداری ماهواره ای 

مشاور امنیت ملی در کنر: 
حمالت راکتی دشمن را 

بی پاسخ نمی گذاریم
۸صبح، کابل: حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی، 
صبح روز سه شنبه، سی ویکم سرطان، در سفری به 
راکتی  حمالت  در  که  خانواده هایی  با  کنر  والیت 

ارتش پاکستان آسیب  دیده بودند، دیدار کرد.
دفتر شورای امنیت ملی گفته است که آقای محب 

را در این سفر یک هیأت دولتی همراهی می کند.
با  »دشمن«  که  است  کرده  خاطرنشان  محب 
همکاری طالبان و دیگر گروه های تروریستی تالش 
می کند تا در این سوی خط »فرضی دیورند« پاسگاه 

و تأسیسات بسازند.
طبق اعالم این دفتر، آقای محب ضمن غم شریکی 
گفته  پاکستان  ارتش  راکت پراکنی های  قربانیان  با 
اجازه ساخت تأسیسات داده  نه  است: »به دشمن 
بی جواب  راکتی شان  حمالت  هم  نه  و  می شود 

می ماند.«
مشاور امنیت ملی در دیدار با باشنده گان ولسوالی 
سرکانی والیت کنر هم چنان از طالبان خواسته است 
که غیرنظامیان را برای منافع بیگانه  گان نکشند و 

وطن خود را خراب نکنند.
حمداهلل محب به طالبان پیشنهاد کرده است که به 
جای ویرانی و کشتار، دوشادوش نیروهای امنیتی 

در برابر دشمنان افغانستان مبارزه کنند.
اسعدآباد،  شهر  از  بخش هایی  و  سرکانی  ولسوالی 
مرکز والیت کنر در چند روز گذشته شاهد حمالت 
راکتی ارتش پاکستان بوده است. هم زمان با این به 
دلیل ساخت تأسیسات تازه از سوی ارتش پاکستان 
در نقاط صفر مرزی، بین نیروهای امنیتی و ارتش 

پاکستان درگیری نیز رخ داده است.
مقام های محلی در کنر گفته اند که در پی حمالت 
غیرنظامی  هفت  دست کم  پاکستان  ارتش  راکتی 
کشته و بیش از ۱۰ غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.
وزارت امور خارجه در پیوند به این راکت پراکنی ها، 
اعالم  پاکستان  دولت  به  را  خود  شدید  اعتراض 
که  است  شده  گزارش  آن  با  هم زمان  است.  کرده 
دولت افغانستان به صورت رسمی به شورای امنیت 
بابت شکایت کرده  این  از  نیز  متحد  ملل  سازمان 

است.

آزمایش تشخیص کرونا 
برای کسانی که به خارج 
سفر می کنند، رایگان شد

می گوید  عامه  صحت  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
می کنند،  سفر  کشور  خارج  به  که  کسانی 
آزمایش کرونا را در البراتوارهای این وزارت، به 

صورت رایگان انجام داده می توانند.
صحت  وزارت  سرپرست  عثمانی،  احمدجواد 
در  سرطان،  سی ویکم  سه شنبه،  روز  عامه 
توییتی نوشت: »افرادی که به خارج از کشور 
سفر می نمایند، تست کرونا را در البراتوارهای 
انجام  رایگان  صورت  به  عامه،  صحت  وزارت 
سرپرست  آن چه  اساس  بر  می توانند.«  داده 
این  از  پیش  است،  گفته  عامه  وزارت صحت 
آزمایش تثبیت کرونا از مسافران رایگان نبوده 

است.
است  شده  گرفته  آن  از  پس  به  تصمیم  این 
از  خارجی  هوایی  شرکت های  از  برخی  که 
را  پروازهایش  ایرالین  ترکش  شرکت  جمله 
از کابل به ترکیه متوقف کرده است. هرچند 
اداره هوانوردی ملکی گفته است که دلیل این 
نشده  گذاشته  میان  در  اداره  این  با  تصمیم 
در  کرونا  ویروس  شیوع  آن  دلیل  اما  است، 
افغانستان و احتمال ابتالی مسافران افغان به 

این ویروس خوانده شده است.
به  خود  دوشنبه  روز  نشست  در  نیز  کابینه 
وزارت صحت عامه هدایت داده بود که زمینه 
آزمایش کرونا را برای کسانی که به بیرون از 
کشور سفر می کنند، به صورت رایگان فراهم 

کند.
پروازهای بین المللی از میدان های هوایی کشور 
پس از شیوع ویروس کرونا متوقف شده بود و 

در چهارم سرطان از سر گرفته شد.
توقف پروازهای بین المللی و داخلی و هم چنان 
افغانستان  فضای  از  عبوری  پروازهای  کاهش 
عواید  در  دالری  میلیون  ده ها  کاهش  سبب 

اداره هوانوردی ملکی شده است.

ریاست جمهوری می گوید  ۸صبح، کابل: 
که برخی از نامزدانی که از سوی متحدان 
سیاسی حکومت برای وزارت خانه ها معرفی 
شده اند، معیارهای قانونی و شایسته گی را 

ندارند.
جمهور  رییس  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
یک  در  سرطان،  سی ویکم  سه شنبه،  روز 
غنی  جمهور  رییس  گفت  خبری  نشست 
می خواهد که این بار کابینه مسلکی تشکیل 
دهد و اعضای آن وزن سیاسی داشته باشند 
و آیینه ای برای ثبات و حاکمیت در کشور 

باشند.
کابینه ای  چنین  معرفی  برای  که  افزود  او 
»مشکل« وجود دارد و کسانی که تا هنوز 
از سوی متحدان سیاسی حکومت معرفی 

شده اند، معیارهای الزم را ندارند.
بر اساس توافق نامه ای که بین محمداشرف 
بیست وهشتم  در  عبداهلل  عبداهلل  و  غنی 
در  برابر  سهم  دو  هر  شد،  امضا  ثور  ماه 
تشکیل کابینه دارند. جناح عبداهلل تاکنون 
که  است  نکرده  اعالم  رسمی  صورت  به 
ارگ  به  را  خود  سهم  نامزدان  فهرست 

ریاست جمهوری فرستاده است.
ریاست  ارگ  سخنگوی  حال،  این  با 
برای حکومت  جمهوری گفت که معیارها 

و مردم مهم است و باید فهرستی که مردم 
آن را بپذیرند و مجلس نماینده گان به آن 

رای بدهد، تهیه شود.
برای  که  نام هایی  گفت،  صدیقی  صدیق 
نامزدی برای عضویت در کابینه مطرح شده 
است، معیار الزم را که همان شایسته گی، 
خدمت به مردم و وزن سیاسی است، ندارند.

کابینه  معرفی  برای  حکومت  او،  گفته  به 
چند  »هر  گفت،  و  است  متعهد  مسلکی 
تشکیل چنین کابینه ای زمان طوالنی را نیز 

در بر بگیرد.«
از امضای توافق نامه سیاسی نزدیک به دو 
ماه می گذرد. جناح ارگ ریاست جمهوری 

نامزدانش را معرفی کرده است.
سپیدار اما تاکنون فهرست نامزدان مربوط 
این جناح را به صورت رسمی اعالم نکرده 

است.
گفته شده است که سپیدار در تالش است 
پست های  و  وزارت خانه ها  نامزدان  همه  تا 
کلیدی مربوط این جناح را به صورت یک 

بسته، به ارگ ریاست جمهوری بفرستد.
پیش  از این فهرستی نیز از نامزدان احتمالی 
که  است  شده  نشر  رسانه ها  در  سپیدار 
اشاره  آن  به  جمهوری  ریاست  سخنگوی 

کرد.

برخی از نامزدانی که برای وزارت خانه ها از 
سوی عبداهلل معرفی شده اند، معیار عضویت 

در کابینه را ندارند
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مجلس نماینده گان دسترخوان 
ملی را جمع کرد

روند صلح در گرو ۵۹۲ زندانی طالب؛



دولت باید سیاست اقتصادی ای را طرح کند که 
کند.  بدل  درآمدزا  والیات  به  را  مصرفی  والیات 
امروز اکثر والیات کشور، والیت های مصرفی اند؛ 
دارند  را  این  والیات ظرفیت  این  اما  درآمدزا  نه 
اندکی ظرف چند سالی به  با سرمایه گذاری  که 

والیات درآمدزا بدل شوند. 
در حقیقت ریشه همه ی مشکالت در افغانستان 
به بی کاری و فقر برمی گردد، انسان های فقیر و 
بی کار، همیشه مورد سوء استفاده قرار می گیرند. 
با عزت یک حق شهروندی  داشتن شغل و کار 
حق  این  از  شهروندان  اکثر  که  است  بشری  و 
محروم اند؛ دولت پساطالبانی افغانستان، با وجود 
کمک میلیاردها دالر در زمینه ی ایجاد شغل وکار 

برای شهروندانش ناکام بوده است.
بود  خوبی  فرصت  کمک ها  این  شدن  سرازیر 
در  بی کاری  و  فقر  به  می توانست  افغانستان  که 
کشور پایان بدهد و از محتاج بودن به کمک های 
کمک ها  این  متأسفانه  اما  شود.  بی نیاز  دیگران 
درست رهبری نشد و به جای ساخت زیربناهای 
رهبران  بانکی  حسابات  از  سر  کشور،  اقتصادی 
بانک های سویس،  در  افغانستان  مردان  دولت  و 

دوبی... و کاخ های مجلل شان برآورد.
اقتصادی  عمده  چالش های  به  افغانستان  امروز 
این  و  تهدید می کند  را  بقایش  مواجه است که 
فرمان  به  گوش  را  افغانستان  اقتصاد  مشکالت 
امروز در منطقه،  افغانستان  است.  دیگران کرده 
ضعیف  ارتباطی  خطوط  که  است  کشوری  تنها 
دارد که نیاز است حکومت در این زمینه تجدید 
انحصار  از  باید  افغانستان  شاه راه های  کند.  نظر 
به  والیات  شوند،  بیرون  )کابل(  مرکز  به  وصلی 
شوند.  وصل  ولسوالی ها  به  ولسوالی ها  و  والیات 
کابل،   - بلخ  کابل،   - قندهار   - هرات  شاه راه 
بدخشان- کابل و ننگرهار- کابل تنها شاه راه های 
ارتباطی اند؛ که در انحصار وصلی به مرکز اند بعد 
از مرکز به والیات وصل می شوند که هزینه بلند را 

برای انتقال کاالی تجارت دربر دارد.
سبب  شود،  کوتاه تر  ارتباطی  خطوط  اگر  اما 
به  اسرع وقت کاال ی تجارتی داخلی  به  رسیدن 
بازار های داخلی خواهد شد. شاه راه های هرات - 
غور - بامیان، بدخشان - پنجشیر- کابل و هرات 
- بادغیس - فاریاب، از جمله شاه راه هایی اند که 
از  را  کشور  ارتباطی  خطوط  شوند  ساخته  اگر 
انحصار تک شاه راهی خالص کرده و باعث رونق 
با  می شوند.  کشور  در  گردش گری  و  بازرگانی 
ساخت شاه راه هرات - بادغس - فاریاب، سرک 

حلقه ای تکمیل می شود و ۱۶ والیت با هم وصل 
با  را  میانه  آسیا  کشور های  هم چنان  و  می شود 
ایران و بندر چابهار وصل کرده و ساالنه میلیون ها 
دالر عاید ترانزیتی افغانستان از این شاه راه خواهد 

شد.
فعاًل اکثر والیات از نداشتن سرک آسفالت شده 
به  تجارتی  کاالی  رساندن  هزینه  و  می بند  رنج 
این والیات، دو چندان بهایش تمام می شود، که 
هزینه  این  باید  ناچار  به  والیات  این  شهروندان 
منظم  ارتباطی  خطوط  نبود  بپردازند.  را  گزاف 
باعث راکد ماندن دادوستد و بازرگانی داخلی در 

کشور شده است.
افغانستان با داشتن آب های فراوان، امروز یکی از 
است،  منطقه  در  برق  واردکننده گان  بزرگ ترین 
ساالنه بیش از ۴۰۰ میلیون دالر پول برق وارداتی 
را به کشور های همسایه می پردازد. اما اگر ساالنه 
بند های  را مصرف ساخت  این پول  نصف مقدار 

برق می کرد حاال نیاز به برق وارداتی نبود.
منابع  افغانستان  اقتصادی  منابع  از  دیگر  یکی 
طبیعی و معادن است که دولت افغانستان تا به 
حال در این زمینه استفاده مثبت و استخراج این 
معادن ناکام بوده است. وزارت معادن افغانستان 
است.  بوده  از مصارفش کم تر  درآمدش  همیشه 
استخراج  قانونی  غیر  گونه  به  افغانستان  معادن 
می شود و پول درآمد از معادن به جیب مافیا و 

گروه های تروریستی می رود.
برنامه های  اولویت  در  باید  فعلی  حکومت 
اقتصادی اش سرمایه گذاری روی خطوط ارتباطی، 
انرژی و استخراج معادن را قرار دهد. چون چرخه 
تولید نیاز به انرژی دارد؛ داشتن انرژی و عرضه 
ارزان آن در کشور باعث تشویق سرمایه گذاری های 
کشور  داخلی  در  سرمایه گذاری  و  شده  داخلی 
باعث اشتغال می گردد و سرانجام فقر و بی کاری 
برده و سبب صادرات می شود. هنگام  بین  از  را 
چرخش  به  کشور  داخل  در  تولید  چرخه های 
دربیایند صادرات بلند خواهد رفت؛ وقتی صادرات 
از ورات بلند بیرود سیاست بازرگانی مثب خواهد 
بارزگانی منفی  باشد سیاست  اما عکس آن  شد 
است، که متاسفانه سیاست بازرگانی در افغانستان 

امروز منفی است.
از آن جایی که افغانستان یک کشور کثیرالقومی 
است، داشتن خطوط ارتباطی جامع و کامل که 
مختلف بازرگانان کاالی تولیدی را با هزینه کم تر 
و به اسرع وقت در بازار های داخلی برسانند و در 
بازار های داخلی کشور به فروش برسانند، باعث 
مختلف  اقوام  میان  اتحاد  و  ملی  تقویت وحدت 

داخلی  فابریکه های  چرخه  می شود،  افغانستان 
بیش تر به چرخش درخواهد آمد. 

استخراج معادن به گونه قانونی و پروسس آن 
میلیون ها  برای  را  کار  زمینه  کشور  داخل  در 
تن مساعد خواهد ساخت. برای به چرخش در 
آوردن فابریکات و کارخانه جات انرژی ضرورت 
خام  مواد  به  فاریکه ها  و  کارخانه جات  است، 
منابع  داشتن  با  افغانستان  که  دارند  ضرورت 
دارد،  اختیار  در  را  خام  مواد  فراوان،  طبعی 
در  استفاده  ظرفیت  حال  به  تا  متاسفانه  اما 
فابریکه های داخلی از مواد خامش را ندارد. به 
فابریکه ها  به  معادن  از  خام  مواد  انتقال  خاطر 
منظمی  ارتباطی  خطوط  به  نیاز  کارخانه ها  و 
و  است  آن  فاقد  هم  هنوز  افغانستان  که  است 
نیاز است باالی خطوط ارتباطی سرمایه گذاری 
کند. هم چنان فروش کاال ی تولیدی در بازار های 
خطوط  به  نیاز  که  است  مهم  خیلی  داخلی 
ارتباطی کوتاه و کم هزینه است تا کاالی داخلی 

با کاالی وارداتی بتواند رقابت کند.
از  منظم  ارتباطی  خطوطی  و  انرژی  داشتن 
که  می شوند  پنداشته  اقتصادی  اولویت های 
افغانستان با داشتن منابع آب فراوان هنوز وابسته 
خطوطی  داری  هنوز  و  است  وارداتی  انرژی  به 
ارتباطی غیر منظم وصلی به مرکز است. خطوط 
ارتباطی انحصاری به مرکز باید برداشته شود و 
ارتباطی  خطوط  و  اقتصادی  سیاست  یک  این 
اشتباه است که والیات را محتاج به مرکز ساخته 
است و از استقاللیت اقتصادی والیات می کاهد، 
به  ولسوالی  والیت،  به  والیت  ارتباطی  خطوط 
ولسوالی در برنامه های های اقتصادی و انکشافی 
کوتاه مدت و درازمدت باید قرار گیرد. ساالنه باید 
بودجه ای در این زمینه در نظر گرفته شود، چون 
کاالی  برای  بازاریابی،  و  گردش گری  زمینه های 
داخلی میان والیات به والیات و ولسوالی ها را به 

ولسوالی ها مساعد می سازد.
تمام برنامه ها و طرح های اقتصادی دیگر نیاز به 
انرژی و خطوط ارتباطی و وصلی منظم، کوتاه و 
کم هزینه دارد، که نبود انرژی و خطوط ارتباطی 
منظم و کم هزینه، تمام برنامه های دیگر اقتصادی 
اقتصاد  سیستم  و  کشانید  خواهد  چالش  به  را 

کشور را راکد خواهد ساخت.
بناً نیاز است دولت افغانستان در قدم نخست روی 

سه بخش سرمایه گذاری کند: 
۱- خطوط ارتباطی )شاه راه ها(؛

۲- انرژی
3- و استخراج معادن و پروسس در داخل کشور.

 

هر چند علت تأخیر مذاکرات بین االفغانی اختالف ها بر سر رهایی 
۵۹۲ زندانی طالب عنوان شده است، اما اختالفات حکومت بر سر 
نهایی سازی لیست نامزدوزیران و تطبیق مواد توافق نامه ی سیاسی 
عدم  باعث  می تواند  نیز  حکومت،  تشکیل دهنده  طرف  دو  میان 
آماده گی های الزم برای برگزاری این مذاکرات باشد. در کنار آن، 
این جدل ها در زمانی که باید صدای واحدی از آدرس حکومت بلند 

شود، به وجود آمده است.
از حکومت  باربار  پارلمان  است.  نشده  نهایی  نامزدوزیران  لیست 
درخواست کرد تا نامزدوزیران حکومت جدید قبل از فرا رسیدن 
رخصتی های تابستانی وکیالن، به پارلمان معرفی شوند. طوری که 
دیده می شود هنوز بر سر اعضای کابینه توافق نظر به وجود نیامده 

و اختالف نظرها ادامه یافته است.
ارگ و سپیدار به جای آماده گی های الزم برای مذاکرات بین االفغانی 
هنوز بر سر اعضای کابینه، معینیت ها و والیات، چانه زنی دارند و 
این چانه زنی ها در شرایط کنونی، که بحث مذاکرات صلح در سطح 
منطقه و دنیا مهم پنداشته می شود، به نفع دولت و مردم افغانستان 

نیست.
فرض کنیم طالبان پذیرفتند که آن ها حاضر به مذاکره اند، پرسش 

این است که آماده گی های حکومت برای این مذاکرات چیست؟
اعالم لیست هیات مذاکره کننده  با  تنها  باشد که  این  اگر تصور 
کار دولت در زمینه گفت وگوهای صلح پایان یافته است، چنین 

تصوری، نادرست است.
افغانستان در شرایط کنونی در آستانه ی یک رویداد بزرگ قرار 
افکار  بسیج  به  نیاز  کنونی،  شرایط  در  موضعی  هر  اتخاذ  دارد. 
عمومی دارد. پرسش این است که حکومت افغانستان برای معرفی 
روایتش برای روند صلحی که در پیش رو است، چه اقداماتی کرده 

است؟
آیا حکومت برای تقویت این روایت در میان مردم کاری انجام داده 
افغانستان  مردم  نظر  برای وحدت  افغانستان  آیا حکومت  است؟ 

درباره صلح و بازتاب نظریات آن ها کاری کرده است؟
مذاکرات صلح نیاز به کار سامان مند و گسترده اجتماعی دارد. نیاز 
است تا بحث گفت وگوهای صلح از سطح رسمیات فراتر برود و وارد 
الیه های گوناگون جامعه ما گردد. برای این که صدای تمام مردم 
افغانستان در روند صلح بازتاب یابد، نیاز است تا در سطح والیات 
افغانستان گفت وگوها و رأی زنی هایی درباره انتظار مردم افغانستان 

از صلح صورت بگیرد.
چنین کاری نیاز به برنامه ریزی از جانب حکومت و به ویژه شورای 

عالی مصالحه ملی و وزارت دولت در امور صلح دارد.
نظر مردم افغانستان باید درباره صلح به گونه گسترده پرسیده شود. 
تنها با انتخاب سمبلیک افراد نمی توان به موفقیت در روند صلح 
امید بست، هیات مذاکره کننده صلح از جانب دولت افغانستان باید 
از جانب الیه های گوناگون مردم افغانستان مورد حمایت قرار گیرد. 
هم زمان با نهایی سازی لیست مذاکره کننده از جانب دولت، باید 

نظرسنجی هایی نیز در سطح والیات به راه انداخته می شد.
در  را  مذاکره کننده  هیأت  می توانست  نظرسنجی ها  این  نتایج 
چانه زنی بر سر ارزش هایی که مردم افغانستان به آن باور دارند، 

قدرت بیش تر ببخشد.
در کنار آن راه اندازی بحث های گسترده در میان مردم می توانست 
صدای مردم افغانستان را برجسته کند و این صدا به عنوان اجندای 
اصلی مذاکرات صلح از جانب دولت افغانستان می توانست مطرح 

شود.
شرایط  در  مهم،  کارهای  این  انجام  به جای  افغانستان  حکومت 

حساس کنونی در حال چانه زنی بر سر تقسیم قدرت است.
ایجاب می کند تا در شرایط کنونی، بحث تقسیم قدرت با سعه 
صدر و از خودگذری هر دو تیم اشتراک کننده در حکومت همراه 

گردد.
نباید اختالف نظر ها بر سر تقسیم قدرت و یا گمارش افراد، چنان 
مهم باشد که حکومت افغانستان در یکی از حساس ترین بحث های 

ملی، وظایف اصلی اش را از یاد ببرد.
برای مردم مهم ترین مسأله چگونه گی روند صلح است، درباره این 
روند، مردم با نگرانی بحث و ابراز نظر می کنند. مردم حاضر نیستند 
از دست آوردهای دو دهه اخیر بگذرند، برای تضمین این خواست ها 
الزم است تا حکومت افغانستان با کارهای اجتماعی معنادار در 
زمینه روند صلح، مردم افغانستان را در این روند دخیل بسازد و 
از نگرانی های آن ها بکاهد. برای رسیدن به چنین مأمولی ایجاب 
می کند که لیست کابینه هرچه زودتر نهایی گردد. از آن جایی که 
اولویت همکاران بین المللی افغانستان صلح است، باید این پروسه 
در اولویت برنامه ی حکومت نیز قرار بگیرد و کارهای الزم در این 
زمینه اجرا شود. چانه زنی بر سر تقسیم قدرت در شرایط کنونی 
به نفع دولت نیست و انتباه نادرستی از حکومت و دولت ایجاد 

خواهد کرد.

جنجال تقسیم قدرت در 
آستانه مذاکرات بین االفغانی
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اولویت های اقتصادی برای افغانستان

۸صبح، کابل: وزارت امور خارجه می گوید که تا 
کنون ۲۹ جسد مهاجران افغان که در دریاچه ی 
وان ترکیه غرق شده بودند، شناسایی شده است. 
روز  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  هیواد،  گران 
سه شنبه، سی ویکم سرطان، گفت که سه جسد از 
شهر استانبول ترکیه سه شنبه شب به کابل منتقل 

می شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که تاکنون ۵۹ 
جسد سرنشینان کشتی حامل مهاجران که در 
جهیل وان ترکیه غرق شده بودند، از آب بیرون 
آن  نفر  میان ۲۹  این  از  که  است  شده  کشیده 

شهروندان افغانستان بوده اند.
گران هیواد توضیح داد که قراراست چهار جسد از 
شهر انقره ترکیه روز چهارشنبه و ۱۰ جسد دیگر 

نیز روز جمعه از این شهر به کابل منتقل شود.
اجساد  انتقال  روند  ترکیه  در  افغانستان  سفارت 
طریق  از  کابل  به  را  افغان  مهاجران  قربانیان 
پی گیری  آریانا  و  کام ایر  هوایی  شرکت های 

می کند.
گران هیواد روز گذشته گفته بود که ۲۴ جسد از 
شهروندان افغانستان متعلق به کشتی غرق شده 
حامل پناه جویان در جهیل وان ترکیه، شناسایی 

شده است.
گفته شده است که در میان قربانیان، چند کودک 
دولت  سوی  از  اجساد  از  برخی  و  شامل اند  نیز 

ترکیه به صورت موقت دفن شده است.
از شهروندان کشور  دیگر،  از جانب  هیواد  گران 
غیرقانونی  مهاجرت های  از  که  می خواهد 

خودداری کنند و زنده گی و سرنوشت شان را به 
دست قاچاق  بران نسپارند.

یک کشتی حامل حدود ۷۰ تا ۸۰ سرنشین در 
اوایل ماه جاری در دریاچه وان ترکیه غرق شده 
است. این کشتی حامل مهاجران افغان، ایرانی و 

پاکستانی بوده  است.
برای  ترکیه  در  افغانستان  سفارت  از  هیأتی 
فرستاده  وان  به شهر  این موضوع  به  رسیده گی 

شده است.
دریاچه وان در نزدیکی مرز ایران و در مسیری 
به  پناه جویان  انتقال  برای  آن  از  که  دارد  قرار 
ترکیه استفاده می شود. در این مسیر در سال های 
غرق  پناه جویان  حامل  کشتی های  نیز  گذشته 

شده است.

غرق شدن کشتی مهاجران در ترکیه؛ 
سه جسد از پناه جویان افغان امشب به کابل منتقل می شود

جعفر ایشانی
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یک  در  نماینده گان  مجلس 
بودجه  فوق العاده،  نشست 
که  را  ملی  برنامه دسترخوان 
شده  اعالم  حکومت  سوی  از 
است، رد کرد. این نشست روز 
سه شنبه، سی ویکم سرطان برگزار 
مجلس  نماینده گان  بود.  شده 
این طرح »ناکارا، غیر شفاف و نامؤثر« خوانده اند. هر 
چند در این نشست معین وزارت مالیه برای توضیح 
این طرح حضور یافته بود، اما توضیحات او، »قناعت« 
اعضای مجلس نماینده گان را »فراهم« نکرد. به این 
ترتیب بودجه برنامه ای که حکومت آن را »گسترده« 
و برای کاهش فقر و تأثیرات ناشی از بحران ویروس 
کرونا موثر می خواند، از مجلس رای نیاورد. ساعاتی 
صدیق  نماینده گان،  مجلس  تصمیم  این  از  پس 
صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در یک نشست 
این  از  نماینده گان  مجلس  حمایت  خواهان  خبری 
برنامه شد. ارگ از مجلس نماینده گان خواسته است 
که برای مؤثریت این طرح، نظارتش را بر برنامه ای که 
به امدادرسانی به قشر آسیب پذیر راه اندازی شده است، 
افزایش دهد و در کنار مؤکالنش قرار گیرد. مجلس 
برنامه های  مورد  در  تصمیم گیری  اما  نماینده گان 
بودجه ای را از صالحیت قانونی خود می داند و »نگران 

ضایع شدن« بودجه ی این برنامه است. 
قیود  وضع  و  کرونا  ویروس  دامنه  گسترش  با 
گشت وگذار،  چرخه ی اقتصادی شهروندان نزول پیدا 
کرد و حکومت برای مبارزه با آن برنامه های گوناگون 
اقدام،  اولین  کمکی را طرح و عملی کرده است. در 
سپس  و  کرد  توزیع  گندم  نیازمندان  به  حکومت 
برنامه ی توزیع نان خشک را روی دست گرفت و در 
سرتاسر کشور تطبیق کرد. این دو برنامه با اتهام های 
فساد گسترده و نداشتن شفافیت همراه بود. حکومت 
را موفقیت آمیز  این طرح ها  این گفته ها  اما برخالف 
خواند. با این حال ممکن است اجرای این دو برنامه 
از سوی حکومت برای کاهش تأثیر ویروس کرونا در 
برنامه  بودجه  رد  برای  نماینده گان  مجلس  تصمیم 

دسترخوان ملی اثر گذاشته باشد.
محمدعظیم کبرزانی،  منشی کمیسیون مالی و بودجه 
در صحبت با ۸صبح گفت که بر اساس قانون، تصویب 
برنامه های بودجه ای و توسعه ای جزوی از صالحیت های 
مجلس نماینده گان است، حکومت اما بدون توجه به 
این قانون، این برنامه را با اعضای مجلس نماینده گان 
در میان نگذاشته است. این عضو مجلس تصریح کرد 
جمهور،  رییس  توسط  برنامه  این  افتتاح  از  پس  که 
فوق العاده  نشست  در  مالیه  وزارت  معین  توضیحات 
مجلس نماینده گان قناعت اعضای این مجلس را فراهم 
نکرد،  از این رو مجلس نماینده گان برنامه دسترخوان 

تاکید طالبان بر رهایی زندانیان 
این گروه و ادامه  خشونت ها از 
سوی این گروه، آغاز مذاکرات 
تاخیر  با  را  بین االفغانی 
حکومت  است.  کرده  روبه رو 
روند  این  تاخیر  به  واکنش  در 
می گوید که به سهم خود برای 
برقراری صلح تالش کرده و اکنون نیاز است که گروه 
طالبان برای آغاز مذاکرات بین االفغانی بکوشد. به باور 
ارگ ریاست جمهوری، طالبان هنوز »روایت خشونت 
دارند« و شهروندان را آماج قرار می دهند. گروه طالبان 
و  کرده  تاکید  زندانیان  کامل  رهایی  بر  هم چنان  اما 
برقراری  و  خشونت ها  کاهش  که  می کنند  تصریح 
آتش بس نیازمند »بحث جداگانه« است. جامعه جهانی 
به تازه گی از دو طرف خواسته است که زمینه برای 
نشان  و خویشتن داری  کرده  فراهم  را  مذاکرات  آغاز 
دو  هر  نقش  بر  تاکید  با  نیز  سیاسی  آگاهان  دهند. 
طرف، می گویند که برای آغاز زودتر مذاکرات نیاز است 
که گروه طالبان خشونت ها در برابر هم وطنان شان را 
متوقف کرده و حکومت نیز موانع فرا راه صلح را بردارد.

ماه  در  بین االفغانی  مذاکرات  بود  قرار  که  حالی  در 
جاری میالدی برگزار شود، دو طرف هنوز نتوانسته اند 
چالش های فرا راه این روند را برطرف کنند. حکومت 
به تازه گی دوباره بر آن چه »تالش برای برقراری صلح 
دارد. صدیق صدیقی   تاکید  می شود،  خوانده  پایدار« 
سه شنبه،  روز  جمهوری  ریاست  ارگ  سخنگوی 
با  که  گفت  خبری  نشست  در  سرطان  سی ویکم 
»گروه  عنوان  به  طالبان  حکومت،  تالش های  وجود 
شورش گر« هنوز روایت خشونت دارند و بر تعهداتی 
که با امریکا در قطر امضا کرده بودند،  پابند نیستند. 
وی افزود که با وجود تاکید حکومت و جامعه جهانی بر 

ملی را به رأی گذاشتند و با اکثریت آرا آن را رد کرد.
منشی کمیسیون مالی و بودجه دلیل رد شدن برنامه 
وزارت  و  ارگ  میان  تناقض گویی  را  ملی  دسترخوان 
رییس  که  گفت  کبرزانی  آقای  کرد.  عنوان  مالیه 
ملی  دسترخوان  هزینه  افتتاح،  برنامه  در  جمهور 
به  اما  مالیه  وزارت  کرد،   اعالم  دالر  میلیون  را ۲۴۴ 
مجلس نماینده گان گزارش داده که هزینه این برنامه 
برای  آن  دالر  میلیون  و 3۶  است  دالر  میلیون   ۲۸۰
افزود  وی  است.  شده  گرفته  نظر  در  نقل وانتقاالت 
که این برنامه، کارایی نداشت و مجلس نماینده گان 
توسعه ی  پروژه های  در  آن  بودجه ی  خواهان مصرف 

شده است.
محمدعظیم محسنی رییس کمیسیون مالی و بودجه 
او  خواند.  شفاف«  غیر  و  »نامؤثر  را  برنامه  این  نیز 
زیر  دولتی  ادارات  از  شماری  است  ممکن  که  گفت 
حیف ومیل  را  پول ها  ملی،   دسترخوان  برنامه ی  نام 
کرد  تصریح  بودجه  و  مالی  کمیسیون  رییس  کنند. 
و  بنیادی  پالن  برنامه  این  توزیع  برای  حکومت  که 
مشخصی نداشت و توضیحاتی که از سوی حکومت 
در این زمینه ارائه شده است،  »قناعت« نماینده گان را 
»فراهم« نکرد و آنان نیز تصمیم به رد آن گرفتند. از 
سویی هم او، حکومت را به رفتارهای غیرقانونی متهم 
کرد. محسنی گفت که بر اساس قانون، دادن و گرفتن 
نماینده گان  مجلس  از صالحیت های  ادارات  به  پول 
اعضای  اساسی،   قانون  برخالف  اما  حکومت  است. 
مجلس نماینده گان را در جریان نگذاشته،  از این رو 
این نماینده گان طرح حکومت را غیرقانونی خوانده اند 

و آن را رد کرده اند. 

توقف خشونت ها، کاهش نیروهای خارجی، قرار گرفتن 
نیروهای امنیتی در حالت »دفاع فعال« و رهایی حدود 
چهار هزار و ۴۰۰ طالب، از خشونت های گروه طالبان 
حال  در  صدیقی،  آقای  گفته  به  است.  نشده  کاسته 
حاضر انگشت انتقاد متوجه طالبان است و این گروه 

»زیر ذره بین« مردم و جامعه جهانی قرار دارد.
حکومت  که  افزود  جمهوری  ریاست  ارگ  سخنگوی 
بدون هیچ پیش شرطی وارد گفت وگوهای صلح شده، 
مطرح  را  بهانه هایی  و  پیش شرط ها  طالبان  گروه  اما 
کرده اند که سبب تاخیر در آغاز مذاکرات شده  است. 
تغییر  طالبان  برابر  در  ادبیات حکومت  گفته وی،  به 
نکرده و هنوز این گروه را به عنوان »گروه هراس افگن« 
پایان  به گفته وی، حکومت خواستار  اما  می شناسد، 
نمی توانند  که  کند  تفهیم  طالبان  به  تا  است  جنگ 
ارگ  پیش تر  برسند.  اهداف شان  به  جنگ  طریق  از 
از طالبان خواسته بود که به جای  ریاست جمهوری 
را مرتکب شده اند،  زندانی ای که جرایم جنایی   ۵۹۲
فهرست تازه ای بفرستند تا روند رهایی پنج هزار زندانی 
تکمیل شده و مذاکرات مستقیم آغاز شود. طالبان اما 
هم چنان بر موقف شان مبنی بر رهایی کامل زندانیان 
تاکید کرده و تصریح می کنند که خشونت ها پس از 
پیش تر  است.  یافته  کاهش  دوحه  توافق نامه  امضای 
کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای حامی حقوق 
بشری بارها از افزایش آمار تلفات غیرنظامیان در جنگ 
سخن گفته و از طالبان خواسته اند که خشونت ها را 

که  می گوید  جمهوری  ریاست  ارگ  حال  همین  در 
مجلس نماینده گان به دلیل این که از اهمیت برنامه 
دسترخوان ملی اطالع دقیق نداشته است،  تصمیم به 
رد آن گرفته است. صدیق صدیقی، سخنگوی رییس 
دسترخوان   برنامه ی  نشست خبری،  یک  در  جمهور 
ملی را یک برنامه مهم و »گام فوق العاده بزرگ« در 
منفی  تاثیرات  و  گرسنه گی  فقر،   با  مبارزه  راستای 
اقتصادی در جامعه عنوان کرد. صدیقی تصریح کرد 
از مسوولیت های  که در چنین شرایطی دشوار یکی 
تاثیرات منفی  با فقر و  افغانستان مبارزه  مهم دولت 
اقتصادی است. وی خاطرنشان کرد که هدف برنامه 
دسترخوان ملی ، رساندن کمک به افراد فقیر و گرسنه 

کشور است. 
سخنگوی رییس جمهور از این کار پارلمان انتقاد کرد 
این که اطالعات  به دلیل  اعضای مجلس  و گفت که 
دقیق از این برنامه نداشتند،  آن را رد کردند. صدیقی 
تصریح کرد که انتظار حکومت از نماینده گان مجلس 
این است که در روزهای دشوار در کنار مردم بایستند 
و از برنامه های کمکی حکومت به مردم حمایت کنند. 
او گفت،  در صورتی که اعضای مجلس نماینده گان از 
روند توزیع و فساد در این پروسه نگران اند،  باید با تمام 
توان نظارت کنند. سخنگوی رییس جمهور اطمینان 
داد که حکومت در امر مبارزه با فساد مصمم است و با 
کسانی که منابع را ضایع و فساد کنند،  برخورد جدی 
می کند. از سوی دیگر وی در رابطه به شکایت ها در 
توزیع نان خشک گفت،  حکومت با تمام توان به تمامی 
شکایت ها رسیده گی می کند. این در حالی است که 
پیش تر روزنامه ۸صبح یافته هایش مبنی بر حیف ومیل 

پایان بخشند.
دو  میان  که  زندانیانی  آمار  در  تفاوت  این،  بر  افزون 
هر چند  است.  هنوز محسوس  تبادله شده اند،  طرف 
زندانی   ۸۵۰ از  بیش  که  می گویند  طالبان  گروه 
نیروهای امنیتی را آزاد کرده اند، اما حکومت می گوید 
که مجموع زندانیان آزاد شده به ۶۶۸ نفر می رسد که 
از میان، ۱۷۵ تن آن غیرنظامیان و ۷۵ تن دیگر نیز 
اعضای خیزش های مردمی اند. از سویی هم، حکومت 
از  را  زندانی   ۴۰۰ و  هزار  چهار  حدود  که  می گوید 
که  می کنند  تصریح  طالبان  اما  کرده اند،  آزاد  زندان 
هزار  چهار  حدود  به  آزادشده ی شان  زندانیان  شمار 
و ۵۰ نفر می رسد. گفتنی است که گروه طالبان ۱۶ 
زندانی نیروهای امنیتی را از زندان آزاد کرده اند. این 
در حالی است که امریکا و اتحادیه اروپا به تسریع روند 
تاکید  بین االفغانی  مذاکرات  آغاز  و  زندانیان  رهایی 
دارد. پیش تر، راس ویلسون، سرپرست سفارت امریکا 
مذاکرات  آغاز  و  زندانیان  رهایی  روند  ادامه  خواستار 
بین االفغانی شده است. روالند کوبیا، نماینده اتحادیه 
اروپا برای افغانستان نیز تصریح کرد که رهایی زندانیان 
عنوان  به  می تواند  خشونت ها  کاهش  و  باقی مانده 

گزینه ها مورد بحث قرار گیرد.
از سویی هم، آگاهان سیاسی می گویند که دو طرف در 
تاخیر مذاکرات مستقیم، نقش دارند. گلرحمان قاضی، 
آگاه سیاسی در گفت وگو با ۸صبح گفت که حکومت 
بر رها نکردن حدود ۵۰۰ زندانی، مذاکرات  تاکید  با 

شدن هزینه نان خشک در شهر کابل را به نشر رساند. 
از  افغانی  میلیون   ۸۰۰ حدود  گزارش  این  براساس 
در  نان خشک  توزیع  خاطر  به  یافته  اختصاص  پول 
اتحادیه ی  شهرداری،   مسووالن  سوی  از  کابل،   شهر 
مواد ارتزاقی و خّبازان شهر کابل اختالس و زیر نام 

دست مزد حیف ومیل شده است. 

دیدگاه شهروندان
در همین حال شماری از شهروندان این کار مجلس 
می کنند.  نقد  نیز  شماری  و  ستایش  را  نماینده گان 
لطیف یعقوبی،  یک تن از باشنده گان شهر کابل است. 
او می گوید که از آغاز شیوع بیماری کرونا،  حکومت 
تصمیم گرفت که به خانواده های بی بضاعت نان خشک 
توزیع کند. او اما این کمک ها را پر از مشکالت یاد کرد. 
وی گفت که حکومت برای توزیع آن کدام مکانیسم 
مشخصی نداشت،  از این رو در اکثر جاها افراد مستحق 
از این پروسه مستفید نشدند و حق به حق دار نرسید. 
او تصریح کرد که اکنون در پروسه دسترخوان ملی نیز 
کدام مکانیسم مشخص وجود ندارد و ممکن است که 

پول آن توسط مقام ها حیف ومیل شود. 
این  اما  او  است.  کابل  شهر  دیگر  باشنده  رحمت اهلل 
که  گفت  او  کرد.  ارزیابی  مهم  و  ارزنده  را  کمک ها 
شماری از شهروندان در نان شب در مانده اند و این 
کمک می توانست تا جایی  برای شان مفید واقع شود. 
گرسنه گان  حال  از  مردم  نماینده گان  که  گفت  او 
نمی آیند،  از این رو مانع توزیع این کمک ها شده اند. 
او از نماینده گان خواست که از مردم گرسنه حمایت 
فقیر  به مردم  و  آغاز  برنامه  این  بگذارند که  و  کنند 

کمک ها توزیع شود. 
بیست وهشتم  شنبه ،   روز  جمهوری  ریاست  ارگ 
کرد.  افتتاح  را  ملی  دسترخوان  برنامه ی  سرطان،  
است  قرار  و  می شود  اجرا  مرحله  دو  در  برنامه  این 
به ارزش ۲۴۴ میلیون دالر به بیش از چهار میلیون 
حکومت  شود.  توزیع  غذایی  مواد  بسته های  خانواده 
 3۴ در  برنامه  این  اول  مرحله  در  که  است  گفته 
به  روستا   ۸۹۶ و  ۱۲هزار  و  ولسوالی   ۱۲3 والیت،  
اجرا گذاشته می شود و هزینه آن را ۸۶ میلیون دالر 
تخمین کرده اند. در مرحله دوم این برنامه نیز در 3۴ 
والیت، ۲3۵ ولسوالی و ۲۱ هزار و ۸۴۲ روستا به ۲.۵ 
میلیون خانواده به ارزش ۱۵۸ میلیون دالر مواد غذایی 
توزیع می شود. قرار است این برنامه ۹۰ درصد مردم 

را پوشش دهد.

بین االفغانی را با تاخیر مواجه کرده است. وی هم زمان 
بر  خشونت ها  نیز  طالبان  که  می کند  تصریح  این  با 
»هم وطنان شان« را کاهش نداده اند که نشان می دهد 
دو طرف هنوز سبب تاخیر در آغاز گفت وگوها اند. وی 
عبداهلل  و  غنی  رییس جمهور  تصامیم  میان،  این  در 
عبداهلل را ارزنده می شمارد و تصریح می کند که این 
تصامیم در ُکندی روند صلح تاثیر گذاشته است. وی 
افزود که شهروندان باید خودشان دست به کار شوند 
و زمینه را برای صلح فراهم کنند، زیرا به گفته وی، 

قربانیان اصلی جنگ مردم اند.
توافق نامه  امضای  از  ماه  پنج  است که حدود  گفتنی 
این حال  با  می گذرد.  قطر  در  طالبان  و  امریکا  صلح 
اما دو طرف هنوز موفق به آغاز مذاکرات بین االفغانی 
نشده اند. بر اساس زمان بندی امریکا، این مذاکرات باید 
در اواخر حوت سال گذشته برگزار می شد، اما این روند 
به تاخیر افتاد. پس از این تاخیر، منابع تصریح کردند که 
مذاکرات در بیست وششم جوزا برگزار می شود، اما این 
مذاکرات برای بار دوم با چالش روبه رو شد. در سومین 
بار نیز منابعی تصریح کردند که مذاکرات بین االفغانی 
در ماه جوالی سال روان میالدی برگزار می شود، اما 
»مشخص«  زندانیان  رهایی  بر  طالبان  گروه  تاکید 
سبب شد که این روند برای سومین بار با چالش جدی 
روبه رو شود. با توجه به ادامه اختالف  نظرها پیرامون 
رهایی زندانیان، آغاز مذاکرات بین االفغانی در هاله ای 

از ابهام قرار گرفته است.

مجلس نماینده گان 
دسترخوان ملی را جمع کرد

روند صلح در گرو ۵۹۲ زندانی طالب؛

حکومت و طالبان یک اینچ کوتاه نمی آیند

عبداالحمد حسینی 

حسیب بهش



»پرولتریا در مبارزه با سرمایه داری چیزی ندارد که از دست 
بدهد، به جز از زنجیرهایش«.

)کارل مارکس(
نود در صد مردم افغانستان زیرخط فقر زنده گی می کنند. این 
رقم را نه یک سازمان خارجی و نه هم یک نهاد ملی ارایه 
کرده است، بل مستقیم از زبان فرد شماره اول کشور بیرون 
شده است. این که رییس جمهور غنی این رقم را چگونه به 
دست آورده، جای پرسش دارد، ولی از آن جایی که از زبان 
بلندربتهترین فرد کشور بیرون شده است، می تواند در حال 
حاضر مورد تایید قرار داشته باشد. شاید آقای غنی از ارایه 
چنین رقمی اهداف دیگری نیز در سر داشته است که فقط با 
توجه به زمینه و کانتکس موضوع می توان در مورد آن حدس 
و گمان هایی را مطرح کرد، از جمله این که می تواند موضوع 
راه اندازی »دسترخوان ملی« به هدف کمک به نیازمندان و 
به هر حال چنین  باشد.  و خارجی  داخلی  جلب کمک های 
جامعه همخوانی  واقعیت های  با  درصد  اگر صد  حتا  رقمی 
نداشته باشد، بازهم رقمی به شدت تکان دهنده، نگران کننده 

و هشدارآمیز است. 
حکومت  سکان  غنی  آقای  تازه  که  زمانی   ۲۰۱۴ سال  در 
وحدت ملی را به دست گرفت و از تغییرات بنیادی در سطح 
جامعه و ایجاد رفاه اجتماعی برای عموم شهروندان سخن 
گفت، 3۶ در صد افراد جامعه زیر خط فقر قرار داشتند، اما 
حاال پس از گذشت شش سال از آن وعده ها نه تنها تغییر 
مثبتی در وضعیت رونما نشده، بل فقر و فاقه بیشتر از پیش 
جان انسان های این سرزمین را تهدید می کند. تری ایگلتون، 
اندیشمند و نویسنده پرآوازه مارکسیست که اخیراً کتابی در 
دفاع از دیدگاه های مارکس به نام »پرسش هایی از مارکس« 
نوشته است، می پرسد وقتی در جهان نود در صد مردم در 
به جیب  مادی جوامع  نعمات  و کل  زنده گی می کنند  فقر 
و شکم ده در صد باقی مانده می رود، حق نداریم از مارکس 
سخن بگوییم و یافته هایش را برای تغییر جهان مهم بدانیم؟ 
به نظر ایگلتون سرمایه داری لجام گسیخته چنان جهان را به 
کام خود کشیده است که چاره ای جز مبارزه بی امان با این 
باقی  اتفاق مردم جهان  پدیده شوم برای اکثریت قریب به 
نمانده است. جالب این جا است که رقم ارایه شده از سوی 
ایگلتون با رقمی که آقای غنی از فقر موجود در افغانستان 

خبر می دهد، یکسان است.
ایگلتون در کتابش می گوید، سرمایه یک میلیاردر برازیلی 
برابر است با کل سرمایه هفده میلیون جمعیت این کشور. او 
می افزاید که در سال ۲۰۰۲ بانک جهانی اعالم کرد که در 
جهان ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون انسان زیر خط فقر زنده گی 
می کنند. او با توجه به چنین داده هایی انقالب مارکسی را در 

جهان ما امری کاماًل قابل دفاع و مقدس می داند.
واقعاً وقتی نان نود در صد که مسوول تولید آن نیز هستند، به 
شکم ده درصد مفت خوار می رود، آیا راهی به جز از انقالب 
باقی می ماند؟ مارکس اگر می بود، بدون شک آری می گفت 
و از آن بیشتر لنین که تجربه یک انقالب موفق در روسیه 
را نیز داشت، فتوای مرگ آن در ده در صد شکمباره را بدون 
ذره ای تامل صادر می کرد. حاال جالب است که وقتی آقای 
غنی از نود در صد زیر خط فقر در افغانستان سخن می گوید، 
خودش جزو کدام افراد است؟ آیا او به نود در صد زیر خط 
فقر تعلق دارد و یا آن ده درصدی که نان نود در صد را به 
رایگان می خورند؟ وضعیت گذشته و حال آقای غنی نشان 
نمی دهد که او به نود در صد فقیر جامعه تعلق داشته باشد. 
و در  بوده  از خانواده های متمول کشور  آقای غنی  خانواده 
او در نهاد های سرمایه داری کار می کرده  سال هایی هم که 
است، جزو پول درآوران محسوب می شده است. آقای غنی 
به هیچ صورت نمی تواند در صف نود درصد افراد فقیر و زیر 
خط فقر جامعه قرار داشته باشد که علیه نظم فعلی بشورد. 
نظم فعلی دقیقاً محصول کار و تالش آقای غنی و همان ده 
در صدی است که بیشتر از 3۰۰ میلیارد کمک  جامعه جهانی 
به جیب های شان ریخته شده است. اگر کسی و یا کسانی 
خواسته باشند برای آن ۹۰ درصد افراد زیر خط فقر کاری 
انجام دهند، باید ده در صد مفت خوار را از روی کره زمین 
نمی خورد.  به چشم  فعاًل  برای  حداقل  دیگری  راه  بردارند؛ 
پول های  نیست  قرار  آخرت  از  ترس  و  نصیحت  با  آن ها 
باد آورده شان را دوباره به صاحبان اصلی شان تحویل دهند، 
پس می ماند یک راه که آن راه را هم مارکس در قرن نوزده 

اعالم کرده است.

مارکس اگر امروز 
می بود...

درجه36

سعید حقیقی

پس از سال ها جنگ و کشمکش، در ۲۰۰۱ روزنه ای 
به سوی افغانستان باز شد که در آن امیدی تازه برای 
یک فرصت مهم تاریخی به دست آمد. بازیگران در 
جلسه ی بُن به جای »حل مسایل ملی« به تقسیم 
نهادمحور قدرت روی آوردند که این رسم نامیمون 
هیچ گاه  که  آن جایی  از  است.  یافته  ادامه  امروز  تا 
یک روایت مشترک سیاسی ایجاد نشد، بی اعتمادی 
اجتماعی به حیث یکی از ابزارهای مانع ملت شدن 
و  گشت  بدل  سیاسی  عرف  یک  به  افغانستان  در 
و  قوم  اساس  بر  افغانستان  در  سیاسی  مناسبات 
زبان پایه گذاری شد. این قوم گرایی و زبان محوری 
داشته  اجتماعی  ریشه های  آن جا  تا  سیاست  در 
است که تعدادی از سیاست گران پیشین به خاطر 
این  با طالب؛ ماهیت و خطر  هم تباری و هم زبانی 
گروه را درک نکردند تا آن جا که این گروه وابسته را 
به خاطر امیال سیاسی شان وارد مناسبات سیاسی 
کار در حالی  این  افغانستان ساختند.  در  و قدرت 
افغانستان  رسمی  شهروند  یک  که  گرفت  صورت 
که در سایه ی میثاق حقوقی قانون اساسی زنده گی 
می کرد، برای این که متعلق به یک زبان و قوم غیر 
از زبان و قوم حاکم بوده است؛ در نگاه سیاست گران 
قومی بدتر از طالب شمرده شده است و در مواردی 
افغانستان  مردم  قاتالن  برای  که  احترامی  و  عزت 
و  مسلح  قوای  شهیدان  به  است؛  گرفته  صورت 

خانواده سربازان دفاعی صورت نگرفته است.
خارجی ها در مناسبات سیاسی و قدرت افغانستان، 
روایت های  همیشه  سیاسی  گروه  چند  میان  در 
ارگ  به  که  کسانی  زده اند؛  دامن  را  بی اعتمادی 
خرج  کرزی  آقای  زمان  در  جمهوری  ریاست 
نیز  طالبان  برای  هلمند  در  می دادند،  دسترخوان 
در  که  کسانی  همین گونه  می کردند.  توزیع  سالح 
گوش حامد کرزی هراس از جبهه شمال را تزریق 
می کردند، پشت صحنه به بزرگان مجاهدین حامد 
کرزی را طراح قتل های زنجیره ای معرفی می کردند. 
می خواهم صریح بگویم که ما از ۲۰۰۱ به این طرف در 
تمام سطوح سیاسی با بی اعتمادی عمیق مواجهیم. 
که  است  شده  ریشه دار  حدی  به  بی اعتمادی  این 
امروز شمولیت در ساختار سیاسی افغانستان مطابق 
به حق شهروندی و شایسته ساالری نه بلکه بر اساس 
مناسبت های قومی و حزبی است. صادقانه باید گفت 
که انرژی و توان سیاسی ما در طول سالیان گذشته 
و طیف های  گروه ها  برای  بلکه  نه  افغانستان  برای 
در  که  است  رسیده  مصرف  به  مافیایی  و  کوچک 

ماهیت عناصر اقتصاد سرمایه داری بوده اند.
سیاست  به  نسبت  ما  سیاسی  نگاه  که  همان گونه 

جاری  سال  سرطان   ۲۱ در  جمهوری  ریاست 
برنامه ی کمک غذایی تحت عنوان دسترخوان ملی 
را با هزینه ۲۴۴ میلیون دالر آغاز کرد. این کمک ها 
اول شامل  اجرا می گردد که مرحله  در دو مرحله 
آرد، برنج، روغن، لوبیا و صابون که ۸۶ میلیون دالر 
از ۹۰ درصد  هزینه بردار است و مرحله دوم بیش 
افغانستان را شامل می شود که ۱۵۸ ملیون  مردم 
دالر هزینه می گیرد؛ آیا این مقدار گزاف پول مقطعی 
یا دایمی؟ بحثی  به دسترخوان مردم نان می آوَرد 

است که درباره ی آن می پردازیم. 
به اساس آمار سازمان خوراک و زراعت ملل متحد یا 
FAO یک افغان ساالنه ۱۵۸ کیلوگرام نان خشک 
را مصرف می کند. بدین معنا که ۴.۸۴ میلیون تن 
مقدار  این  که  است  این کشور  نان گندم ضرورت 
نوین  روش های  از  استفاده  با  می توان  را  حاصل 
به  زمین  هکتار  میلیون  یک  مساحت  از  زراعتی 
دست آورد، در حالی که مجموعاً ۷.۸ میلیون هکتار 
زمین ساحه قابل کشت در افغانستان وجود دارد که 
3.3 میلیون هکتار آن آبی و ۴.۵ میلیون هکتار آن 
للمی می باشد؛ از این جمله دو میلیون هکتار آن 
ساحه تحت کشت گندم است. پس چرا دو میلیون 
نمی تواند  گندم  کشت  تحت  ساحه  زمین  هکتار 
نیاز غذایی جامعه را مرفوع بسازد؟ پاسخ آن نبود 
تخم های اصالح شده در توافق اقلیمی محلی و مقاوم 

در گذرگاه سقوط
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به  هیچ کسی  است؛  بوده  زبانی  و  قومی  قدرت  و 
سیاست گران  نکرد.  توجه  طالب  بالقوه ی  تهدید 
آمده از غرب، برای نداشتن بستر اجتماعی، طالبان 
غافل  اما  می پنداشتند  خودشان  قومی  سربازان  را 
سیاسی  خاص  روایت  دارای  گروه  این  این که  از 
به  را،  هیچ کسی  بگیرد  جان  روزی  اگر  که  است 
جز خودش، نخواهد شناخت. فرصت های بسیاری 
را به خاطر ملت سازی و برداشتن مفاهیم تبعیض 
از  سیاسی  زدوبندهای  در  که  داشتیم  تعصب  و 
با  افغانستان  مردم  همه ی  امروز  و  دادیم  دست 
سرنوشت مشترک به »گذرگاه سقوط« رسیده ایم. 
سیاه  و  بزرگ  موج های  درگیر  افغانستان  کشتی 
سیاست های مقطعی قدرت های بزرگ شده است. 
ما برای گذار از »گذرگاه سقوط« دوتا مسیر داریم:

پند  گذشته  از  سیاسی  عینیت  به  مطابق  اگر   -۱
نگرفته باشیم و خیره سرانه ماهیت سیاسی وضعیت 
را تحلیل نکنیم؛ با بسیار اطمینان می توانم بگویم 
میدان  وارد  فاتحانه  نشسته  کمین  در  طالِب  که 
خواهد شد. این موضوع بسیار قریب الوقوع و یکی 

از احتماالت محتوم است.
۲- اما اگر با توجه به وضعیت موجود، »مسأله های 
اولویت کاری حکومت جدید قرار بگیرد  ملی« در 
من  بپذیرد،  صورت  کاری  اعتمادسازی  برای  و 
اطمینان دارم یک روایت مشترک و بسیار قوی در 
برابر طالب سامان می گیرد که کشتی افغانستان را 
از گرداب و گام سیاسی ما را از »سقوط« می گذراند.

»مسایل ملی«
- قومی سازی قدرت: جان مایه ی بی اعتمادی ملی، 
قومی سازی قدرت بوده است. البته در شرایط عادی، 
قومی سازی قدرت می تواند یکی از عوامل یک دست 
مدیریت سیاسی باشد اما در شرایط فعلی یکی از 
چیزهایی که بایست به آن نقطه پایان گذاشته شود، 

قومی سازی قدرت سیاسی است. 
- مبحث زبان و اصرار بر تحمیل: دومین مسأله ملی 
است.  زبان  در  تبعیض آمیز  برخورد  افغانستان،  در 
بزرگ ترین  که  است  دامنه دار  آن جا  تا  قضیه  این 
شده  پشتو«  و  »فارسی  صرف  ما  فرهنگی  نیروی 
به صورت کامل و روشن  باید  زبانی  است. مسایل 
و  آزاد  دموکراتیک،  دیدگاه  یک  پرتو  در  و  شفاف 

حقوق مند شود.
- هویت: چالش دیگری که تا گلو مردم افغانستان را 
در چندین جبهه به جان هم انداخته است، مسأله 
هویت است. حکومت در این مسأله به جای شنیدن 
حرف مردم و رفراندوم، دست به تحمیل زد. در این 
به  افغانستان  پارلمان  رای  و  دیدگاه  حتا  خصوص 

در مقابل امراض و خشکی با تفکیک ساحات کشت 
للمی و آبی می باشد. 

مشکالت که دهاقین افغانستان به آن مواجه است 
در  اصالح شده  شده  اصالح  تخم های  نبود  همانا 
بودن  آبی  و  للمی  تفکیک  با  اقلیمی محلی  توافق 
خشک  اقلیم  دارای  افغانستان  هم چنان  می باشد. 
بوده و آب وهوا از یک منطقه تا منطقه دیگر تفاوت 
فاحش دارد لذا نیاز است تا انستیتیوت تحقیقات و 
تولید تخم های اصالح شده در سطح هر والیت ایجاد 
بررسی  به  نزدیک  از  را  منطقه  زراعتی  وضعیت  و 
گرفته مطابق آن تخم های اصالح شده تصدیق شده 
بدهد.  قرار  به دسترس دهاقین  ارزان  به قیمت  را 
مثاًل: گندم »دیورم۲« برای زون مرکز و شمال شرق 
تحقیق و تجربه شده که حاصالت آن ۶.۰۹ تن فی 
هکتار است اما از لحاظ توپوگرافی هر منطقه ی زون 
نمویی  و فصل  تفاوت آب وهوا  و شمال شرق  مرکز 
حاصالت  روی  مستقیماً  که  می باشد  دارا  را  خود 

گندم تاثیر منفی می گذارد. 
دولت به جای خریداری مواد غذایی و آوردن نان به 
گونه موقتی به دسترخوان مردم باید تمرکز به ایجاد 
انستیتیوت تحقیقات و تولید تخم های اصالح شده 
زراعت  پوهنزی  قیمومیت  در  در سطح هر والیت 
پوهنتون های کشور کند. این انستیتوت ها با استفاده 
از کادر های دیپارتمنت اگرونومی من حیث محقق 
و از دانشجویان این رشته در جمع آوری اطالعات 

حیث مهم ترین نهاد حقوقی نادیده گرفته شد.
تمام  افغانستان  اساسی  قانون  اقوام:  درجه بندی   -
شهروندان این سرزمین را دارای حق مساوی دانسته 
است، اما مناسبات سیاسی عرف نانوشته ای دارد که 
اجتماعی  درجه بندی  سرزمین  این  اقوام  آن  در 
دارند. این درجه بندی ها وقتی درشت می شوند که 
مناسبات قدرت نیز نه بر اساس قانون اساسی که بر 

اساس تبار و زبان اعمال می شود. 
بزرگ تر  فرصت  که  می شوند  مهار  وقتی  چالش ها 
طالب  آمدن  کنیم.  ایجاد  شان  مقابل  در  را  آن  از 
یک چالش سیاسی است، اما فرصت سازی نیاز به 
ببندد،  کمر  یکی  باید  دارد.  عمیق  بازنگری  یک 
بکشد  خط  گذشته  مناسبت های  و  مناسبات  بر 
و  بزرگ  این سرزمین  را مثل سینه ی  و سینه اش 
پهناور بسازد. باید یکی تمام چالش های اجتماعی 
آن  اگر  که  بسازد  هندوکش  بزرگی  به  فرصتی  را 
از آن عبور  را در مسیر مزدوران پنجابی بگذاریم، 
چندگانه گی  و  سیاسی  فرقه بازی های  نتوانند. 
نزدیک  پرتگاه  به  را  افغانستان  سیاسی،  مدیریت 
ملی،  اعتمادی  آمدن  میان  به  برای  است.  ساخته 
ساختارهای  می کند  ایجاب  یک دست  رهبری  و 
این  مردمان  و  شوند  ملی  حقیقی  معنای  به  ملی 
بتوانند چهره ها و  نهادها  این  آیینه ی  سرزمین در 
حقوق خودشان را شفاف بیابند. به امتیاز شمردن 
قدرت پایان دهید و قدرت را از بستر مادی-امتیاز به 
بستر معنایی-مسوولیت تغییر معنا دهید. شما اگر 
از دایره ی کوچک تیمی، گروهی و در نهایت قومی 
بیرون بیایید، در پشت سرتان تمام مردم افغانستان 
را خواهید یافت که با یک صدا به طالب نه می گویند. 
در غیر آن، کشاکش های سیاسی درون افغانستانی 
از  خیلی  می کند.  بازتر  طالب  آمدن  برای  را  فضا 
جای  به  موقعیت هایی  چنین  در  ما  سیاست گران 
به  دست  سیاسی،  مسایل  از  دوراندیشی  و  تعقل 
لج بازی های سیاسی زدند، در حالی که می توانستند 
پشتی بانی خارجی،  به جای  بنیادین،  اصالحات  با 
حمایت سنگ و چوب این خاک را به دست بیاورند. 
ما امروز نیاز داریم برای مقابله با یک روایت بیگانه، 
روایت ها و ارزش های برخاسته از آرای جمعی مردم 
افغانستان را داشته باشیم. این کار وقتی ممکن است 
که برای عبور از چالش های درون اجتماعی، مسایل 
ملی را حل کنیم. اگر شهامت پرداختن به مسایل 
ملی را داشته باشید، من با اطمینان می توانم ادعا 
کنم که به زودی چالش های اجتماعی را می توانیم 
به فرصتی بزرگ بدل کنیم که این فرصت بتواند 
امروز  افغانستان  ارزش های  حافظ  و  ثبات  ضامن 

باشد.

البراتوار  به  مجهز  برداشت  و  کاشت  وضعیت  از 
بایوتکنولوژی فعالیت کند و برای رسیدن به نتیجه 
آوردن  و  بلند  مطلوب خویش، که همانا حاصالت 
نان به صورت دایمی به دسترخوان مردم است، موثر 

واقع خواهد شد. 
طور مثال: کارشناسان انستیتوت تحقیقات و تولید 
تخم های اصالح شده که کادر های علمی دیپارتمنت 
به  را  کارشان  مرحله  دو  در  می باشند  اگرونومی 
تخم های  محلی  انواع  اول  مرحله  ببرند  پیش 
خشکی  مقابل  در  مقاوم  حاصل خیز،  اصالح شده 
معرفی  دهاقین  به  و  نموده  شناسایی  را  امراض  و 
دوم  مرحله  نیست.  زمان گیر  مرحله  این  که  کند 
دورگه سازی  روش های  به  خالص  الین های  تولید 
یا Hybridization و بایوتکنولوژی جهت به دست 
آوردن نژادهای اصالح شده در توافق با اقلیم محلی 
انجام شود، بی گمان مرحله زمان گیر بوده و نتیجه 

۱۰۰ درصدی را درخود دارد.
ایجاد  در  موجود  ظرفیت های  از  استفاده 
تخم های  تولید  و  تحقیقات  انستیتوت های 
اصالح شده در سطح هر والیت زیر اثر پوهنزی های 
زراعت با هزینه کم تر ضرورت نیازمندی مواد غذایی 
به  زمین  هکتار  میلیون  یک  از  می توان  را  جامعه 
دست آورد، این در حالی است که قباًل نمی توانستیم 
از مساحت دو میلیون هکتار زمین نیازمندی غذایی 

جامعه را تکاپو کنیم.

نجیب بارور

علی سینا جیحون



احمد سمیر شهیم
کارشناس سنجش از دور و 

تصاویر ماهواره ای 

اتفاق  گاهی  که  است  طبیعی  پدیده  یک  زلزله 
می افتد، اما اغلب باعث ایجاد مشکالتی چون تخریب 
زیر ساخت ها ، خانه ها و سایر پدیده های انسان ساخت و 
حتا طبیعی می شود . زلزله هایی که در افغانستان اتفاق 
می افتد، اکثراً تکتونیکی بوده و منشای آن تصادم ها و 
فشار هایی است که بالک هند و یوریشیا روی هم دیگر 
شکسته گی ها ،  ایجاد  باعث  کار  این  می کنند.  وارد 
حرکات که زایی و فرورفته گی ها می شود. مرکز بسیاری 
از زلزله های افغانستان بدخشان بوده است. از این که 
پلیت هند و پلیت یوریشیا اغلب در تقابل اند، بسیاری 
امتداد  در  زلزله  امواج  انتشار  باعث  برخوردها  اوقات 
منطقه  حتا  و  افغانستان  سراسر  در  شکسته گی ها 

می شود. 
در افغانستان در کنار شکسته گی های کوچک، چندین 
شکسته گی  چون  دارد؛  وجود  بزرگ  شکسته گی 
از این که در طول  هری رود و شکسته گی چمن مقر . 
سالیان گذشته این دو شکسته گی آن قدر فعال نبودند، 
اما  نبودیم؛  آن ها  امتداد  در  زلزله  وقوع  شاهد  ما  لذا 
لرزه های  ماه گذشته سال جاری که  اتفاقات دو  قرار 
فعال  ادعای  دانشمندان  شدیدی در کابل حس شد، 
شدن شکسته گی چمن مقر را کردند که می تواند زنگ 

خطری برای شهر کابل و حوالی آن باشد . 
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ارزیابی میزان جابه جایی  قشر زمین به دلیل امواج 
ـ  راداری زلزله به کمک تصاویر ماهواره ای  

امروز با گسترش تکنولوژی های فضایی و سنجش از 
)Remote sensing( در جهت جابه جایی های  دور 
قشر زمین که ناشی از وقوع زلزله می باشد، مطالعاتی 
تصاویر  از  می توان  میان  این  از  که  است  یافته  انجام 

راداری نام برد. 
 Radio Detection مخفف  رادار  چیست ؟  رادار 
و  دسترسی  معنای  به  و  بوده   and Ranging
ردیابی رادیویی است . منظور از رادار سیستم سنجش 
از  مایکروویو  انرژی  آن  است که در  فعال  راه دور  از 
عارضه به سنجنده یا sensor برگشت داده می شود. 
سیستم های سنجش از دور غیر فعال از این که منبع 
در  که  بوده  کوتاه  آن  امواج  لذا  می باشد،  آفتاب  آن 
برخورد با ذرات و ابر در فضا قابلیت نفوذ ندارند ، اما 
طوالنی  امواج  و  فعال  دور  از  سنجش  سیستم های 
چون مایکروویو قادر به نفوذ در هر نوع وضعیت آب 
و هوایی چون شب ، روز ، بارانی، ابری و غیره بوده و 
می تواند در هر نوع شرایط آب و هوایی تصویر برداری 
نسبت  به  راداری در جهان  ماهواره های  اگرچه  کند . 
ماهواره های نوری کم تر است، اما دسترسی به دیتا ها 
و یا تصاویر راداری برای تمام ماهواره ها مساعد نیست . 
از این ماهواره ها هستند که  تنها تعداد انگشت شمار 
می توان به دیتا های آن ها به صورت رایگان دسترسی 
داشت. متباقی ماهواره ها تجارتی بوده و برای به دست 
به  نیاز  راداری  مختلف  امواج  با طول  تصاویر  آوردن 
پرداخت هزینه می باشد. در میان ماهواره های راداری 
 1-Sentinel که تصاویر آن رایگان می باشد، ماهواره
مربوط اتحادیه اروپا بوده که در سال ۲۰۱۴ به فضا 
آن ۱۰*۱۰  پیکسل  ماهواره که هر  این  پرتاب شد . 
متر می باشد، حاوی پالرایزیشن های VV و VH بوده 
که از لحاظ کاربرد می توان یکی از بهترین ماهواره ها 
به حساب آورد. این ماهواره دو نوع دیتا را عمدتاً برای 
آن ها  از  یکی  نوع  که  می دهد  ارایه  خشک  مناطق 
 Single Look یا SLC بوده و نوع دیگر آن ها GRD
این  در  فاکتوری که  مهم ترین  می باشد .   Complex
مقاله به آن اشاره می شود، اطالعات فاز است که این 

اطالعات از محصول SLC قابل دریافت می باشد .

و  ارسالی  انرژی  اختالف  از  عبارت  فاز  چیست؟  فاز 
ارسال  پدیده  یک  به سمت  که  است  امواج  برگشتی 
کمک  به  می توان  را  فاز  اطالعات  این  است .  شده 
تکنیک تداخل سنجی راداری به دست آورد . ابتدا باید 

واضح ساخت که تداخل سنجی راداری چیست.
عبارت  راداری  تداخل سنجی  راداری :  تداخل سنجی 
صورت  به  که  است  علمی  تکنیک های  مجموعه  از 
تصویر  چند  یا  دو  روی  به  پی در پی  و  زنجیره ای 
ماهواره ای راداری از زوایای مختلف اجرا می شود تا از 
طریق ترکیب این تصاویر ما بتوانیم اطالعات مفیدی را 
استخراج کنیم. ما می توانیم به کمک همین تکنیک، 
مدل  زمین ،  ارتفاعی  مدل  چون  مختلفی  اطالعات 
فرونشست ، لغزش زمین و جابه جایی های ناشی از زلزله 
را به دست آورد که در این مقاله هم تمرکز روی همین 

مدل جابه جایی های قشر زمین است.
افتاد،  اتفاق  تاریخ ۶/۷/۲۰۲۰ در کابل  به  زلزله ای که 
اتحادیه  زلزله سنجی  براساس اطالعات مرکز  مرکز آن 
اروپا و سازمان زمین شناسی امریکا ولسوالی پغمان کابل 
اعالن شد . شدت این زلزله در حدود ۴.۶ درجه ریشتر 
و عمق ۷.۵ کیلومتری زمین تثبیت شد . از این که در 
عمق کمی رخ داد، لذا شدت لرزش در تمام شهر کابل 
احساس شد و حتا در بعضی والیات های همجوار کابل 
اگر  همیشه  زلزله ها  شد .  احساس  خفیف  نسبتاً  نیز 
وجود  به  را  جابه جایی هایی  بدهد،  رخ  کم تر  عمق  در 
می آورد . بنابراین جهت اندازه گیری انومالی های فازی در 
منطقه می توان از تصاویر راداری پروداکت SLC استفاده 
کرد. تصاویری که برای این تحقیق استفاده شده، از قبل 
وقوع  از  بعد  تصویر  یک  و  تاریخ 3/۷/۲۰۲۰  در  زلزله 
زلزله در تاریخ ۱۵/۷/۲۰۲۰ می باشد. بعد از انجام پروسه 
تداخل سنجی راداری اطالعات و انومالی های فازی ثبت 

شده در تصاویر بعد از زلزله به خوبی نمایان شد . 
آبی رنگ  مناطق  تصویر دیده می شود،  قسمی که در 
در  که  است  فرورفته گی ها  و  جابه جایی ها  نمایانگر 
هر قسمت تصویر میزان جابه جایی متفاوت بوده، اما 
در قسمتی که یک خط سفید دیده می شود، میزان 
فرورفته گی در حدود 3 سانتی متر نشان داده می شود.

 مناطق سفیدرنگ هم باال آمده گی را نشان می دهد. در 
قسمتی که خط سفید رنگ دیده می شود، در حدود ۵ 

سانتی متر باال آمده گی دیده می شود.
 
 

یا  دور  از  سنجش  مطالعات  با  زمینی  مطالعات  اگر 
به اطالعات  تلفیق شوند،  باهم   Remote sensing
وسیع در این زمینه می توان دست یافت و می توان با 
احتمال فرو  نقاطی که  مطالعه زمین شناسی منطقه، 
رفتن شان در اثر شدت زلزله بیش تر است را شناسایی 
و پالن های خود را مطابق طرح کرد . امیدوارم در آینده 
بیش تر از این تکنولوژی مهم در تمام ادارات سکتوری 

منابع طبیعی و محیط زیستی استفاده صورت گیرد.

میزان جابجایی به متر

نهادهای  و  زنان  امور  ریاست 
والیت  در  زن  حقوق  پشتی بان 
امنیت  تأمین  نگران  غور، 
غوری  »شجاع«  دختر  قمرگل، 
دختر  این  آنان،  دید  از  هستند. 
و برادرش زیر تهدید شدید طالبان 
به  زودتر  هرچه  باید  و  دارند  قرار 

محلی امن انتقال یابند. 
که  طالبانی  کشتن  در  او  شجاعانه ی  اقدام  آوازه ی 
در  کوچک شان  روستای  از  بودند،  مادرش  و  پدر  قاتل 
ولسوالی »تیوره« والیت غور، به سرتاسر کشور و ارگ 
شجاعت  از  افغانستان  کابینه   رسید.  ریاست جمهوری 
قمرگل، ستایش کرد و رییس جمهور غنی، معاون اول 
برای  را  زنان  و  داخله  وزارت های  و  ریاست جمهوری 

پی گیری قضیه اش  موظف کرده است.
 3۱ سه شنبه،  روز  نشست  در  نیز  سنا  مجلس  اعضای 
و  قمرگل،  مادر  و  پدر  رویداد کشته شدن  به  سرطان، 
»قهرمانی« او در »گرفتن انتقام« آن ها اشاره کردند و از 
مقام های ارشد امنیتی کشور خواستند، در تأمین امنیت 
تدابیر جدی  اعضای خانواده اش  و  این »دختر «شجاع 

بگیرند. 
نماینده گان غور در مجلس نماینده گان، از دادخواهی در 
سطح حکومت مرکزی برای رسیده گی به وضعیت این 
دختر جوان سخن می گویند. رقیه نایل، نماینده غور در 

نگرانی از تهدید طالبان بر قمرگل:
دختر »شجاع« غوری به مکانی امن 

منتقل شود
مجلس نماینده گان، بر این باور است که با توجه به 
وضعیت امنیتی ولسوالی تیوره، تأمین امنیت قمرگل 
و برادرش حبیب اهلل، مهم است و حکومت مرکزی و 
نهادهای امنیتی باید آنان را به جایی امن و مطمین 

انتقال دهند. 
این  بر  طالبان  تهدید  ویژه  به  امنیتی،  تهدید  از  او 
دختر و برادرش نگران است و می گوید قمرگل، در 
جریان جنگ با طالبان، افزون بر پدر و مادر، تمام 
باید برای  دارایی اش را نیز از دست داد و حکومت 
فراهم سازی شرایط زنده گی قناعت  بخش به او، اقدام 

فوری کند. 
از  غور،  والیت  در  مدنی  فعال  حکیمی،  حسن 
جمله افرادی است که موفق شده باوجود مشکالت 
شبکه های مخابراتی، با قمرگل تلفنی صحبت کند. 
قمرگل، برایش گفته است: »افتخار می نمایم که مثل 
ماللی وارد میدان شدم و با شجاعت در مقابل کسانی 
که به خانه ی ما حمله کردند و پدر و مادرم را شهید 
ساختند، درس عبرت دادم. سه تَن شان را کشتم و 

یک فرد خطرناک شان را زخمی ساختم.«
افغانستان  زنان  از  تلفنی،  تماس  این  در  قمرگل، 
و  کنند  ایستاده گی  جنایت کاران  برابر  در  خواسته 
این  خواست  بجنگند.  کشور  آزادی  و  امنیت  برای 
تا  است  این  کشور  رییس جمهور  از  غوری  دختر 
زمینه ی فراگیری آموزش را برای دختران در مناطق 

محروم فراهم کند. 
آقای حکیمی، در صحبت با ۸صبح می گوید به دلیل 
تیوره  ولسوالی  مسیر  در  موجود  امنیتی  مشکالت 
تا مرکز والیت غور، انتقال قمرگل و برادرش از راه 
زمین ممکن نیست و آن ها باید با چرخ بال از تیوره 

به شهر فیروزکوه منتقل شوند. 

دختری  را  قمرگل  غور،  والیت  زنان  امور  ریاست 
برابر  »شجاع« می داند که »اقدام قهرمانانه اش « در 
»یاغی گری و بی نظمی« الگویی برای دیگر زنان شد 
و حاال وی به »نمادی از قهرمانی زنان« بدل شده 

است. 
»اقدام شجاعانه « قمرگل، در دفاع از خانه اش بازتاب 
او میان  زیادی در والیت غور داشت و »شجاعت« 
زنان غوری دهان به دهان می چرخد. حلیمه پرستش، 
رییس امور زنان غور، در صحبت تلفنی با این دختر 

جوان، خواست هایش از حکومت را شنیده است.
»شجاعت  غور،  والیت  زنان  امور  رییس  دید  از 
به  غوری  زنان  و  دختران  شد  سبب  قمرگل«، 
توان مندی خود باور بیش تری پیدا کنند. زنانی که 
از دید او، طی سالیان گذشته به حاشیه رانده شدند، 
توانایی های شان نادیده گرفته شد، سرکوب شدند و 

راه پیش رفت آن ها سد شد. 
مهم ترین  که  است  باور  این  بر  پرستش،  خانم 
نگرانی در مورد قمرگل و برادرش، چگونه گی تأمین 
امنیت شان است و آن ها باید هرچه زودتر به محلی 

امن انتقال و از سوی حکومت پشتی بانی شوند. 
رییس امور زنان غور می افزاید، پدر و مادر قمرگل 
شرایط  باید  و  شدند  کشته  هم زمان  حبیب اهلل،  و 
زن  حقوق  فعاالن  شود.  فراهم  آنان  برای  مناسب 
و  استند  برادرش  و  قمرگل  آینده   نگران  غور،  در 
بی سرپرست ماندن این خواهر و برادر، از دغدغه های 

اصلی آنان است. 
امور  ریاست  مانند  نیز  زن  حقوق  فعاالن  برخی 
نماینده گان،  مجلس  در  مردم  نماینده گان  و  زنان 
هستند.  غوری  شجاع  دختر  امنیت  تأمین  نگران 
فریده ناصری، فعال حقوق زنان در غور، از حکومت 

می خواهد قمرگل و برادرش را به مرکز کشور انتقال 
دهد. 

از دید او، شهر فیروزکوه، مرکز والیت غور برای اقامت 
این دختر جوان امن نیست و حکومت، به ویژه وزارت 
امور زنان، نهادهای پشتی بان زنان و نهادهای جهانی، 

باید شرایط زنده گی بهتر را برای او فراهم سازند. 
این فعال حقوق زنان، در صحبت با ۸صبح می افزاید، 
رییس جمهور غنی به امراهلل صالح، معاون اول ریاست 
جمهوری و وزارت های داخله و امور زنان دستور داده 

قضیه قمرگل و برادرش را دنبال کنند. 
در  آنان  دارند،  تأکید  غور  در  زن  حقوق  فعاالن 
معاونت  والیت،  این  محلی  مقام های  با  هم آهنگی 
اول ریاست جمهوری، وزارت داخله و وزارت زنان، 
با جدیت تالش می کنند محل امن و مناسبی برای 

سکونت قمرگل فراهم شود. 
پیام  یک  نشر  با  تیوره،  ولسوال  اعلم،  محمدرفیق 
برای  می خواهد  غنی  رییس جمهور  از  ویدیویی، 
اهدا  شجاعت  مدال  حبیب اهلل،  برادرش  و  قمرگل 
کند و شرایط زنده گی آرام و ادامه تحصیل را به آنان 

فراهم کند. 
سرطان،  بیست وششم  پنج شنبه شب،  نیمه های 
گروهی از طالبان بر منزل ارباب شاه گل، در روستای 
»گریوه« ولسوالی تیوره والیت غور حمله کردند و او، 
همسرش و یکی از همایسه هایش را تیرباران کردند.

در واکنش به این جنایت آنان، قمرگل، دختر ارباب 
شاه گل، تفنگ برداشت و سه عضو طالبان را کشت 
و یکی از فرماندهان کلیدی آن ها را زخمی ساخت. 
این کار قمرگل، طی روزهای اخیر بازتاب گسترده ای 
در کشور داشت و بسیاری از او به عنوان »یک دختر 

قهرمان« یاد کرده اند.

میزان باال آمدگی به متر

محمدحسین نیک خواه
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اشرف غنی، رییس  جمهور متفکر افغانستان، هر وقت به والیات 
سفر می کند، در البه الی سخنانش از کشفیات جدیدی که در 
مورد والیات کرده است پرده برمی دارد. او که روزانه شانزده 
ساعت  یک  همان  می کند،  مطالعه  ساعت  نه  و  کار  ساعت 
آخری را همیشه به تاریخ والیات اختصاص می دهد. همین 
است که وقتی دهن می گشاید، ُدر می بارد و تا مغز استخوان 

ما را با تاریخ کشورمان آشنا می سازد. 
را  افغانستان  والیت  چند  مورد  در  او  جمالت  مشهورترین 
این جا می نویسم تا محققان آینده بتوانند از جایی که متفکر 

رها کرده، از سر گیرند. 

در  است.  کابل  اورانوس  سیاره  به  شهر  نزدیک ترین  کابل: 
کتاب جهان الحکمه که در زمان اسکندر مقدونی نوشته شده، 
آمده است که هر کس بر کابل حکومت کند، بر کل افغانستان 
حکومت می کند. شهر کابل از مشهورترین شهرهای جهان 
است که تا حال توسط هیچ قدرت جهانی دو بار فتح نشده 

است. 

بامیان: کنفوزیوس که از حاال بیست  هزار سال پیش پادشاه 
میانه  آسیای  طرف  به  ابریشم  شاهراه  طریق  از  بود،  چین 
حرکت کرد. او وقتی به بامیان رسید، به مشاورانش دستور 
بامیان پاینش کنند. وقتی به زمین رسید، یک  داد که در 
مشت خاک گرفت و به هوا باد کرد و به دقت مطالعه کرد. 
شمالک خاک را به طرف چین برد. کنفوزیوس به فضلی خود 
گفت: »بامیان را در یک پله ترازو بگذارید و طال و جواهرات 
را در پله دیگر. این ملک را بخرید«. خوش بختانه کنفوزیوس 
نتوانست به وزن بامیان طال و جواهرات پیدا کند. آن دانشمند 
چینی بیست  هزار سال پیش فهمیده بود که ای ملک طال 

است! 

که  شد  گرفته  تصمیم  پیش  سال  میلیارد   ۷ حاال  از  بلخ: 
هیچ  بسازیم؟  کجا  »در  گفتند:  فرشته ها  بلخ ساخته شود. 
ساخته  زمین  که  گرفته شد  تصمیم  نیست«. سپس  جای 
نمی شد،  بلخ ساخته  اگر  بازسازی شود.  بلخ  رویش  و  شود 

امروز امریکا و جرمنی و کوریا هم نبود. 

هرات: در زمان سلطان محمود غزنوی یک نفر پیش محمود 
غزنوی می رود و شکایت می کند که کاشی هرات پایش را 
بریده است. محمود غزنوی می گوید که نفر را اعدام کنید. 
وزیران از آقای غزنوی می پرسند که چرا اعدام کنیم. محمود 
غزنوی می گوید، اگر اژدهای هرات شما را بخورد، فامیل شما 
را تکه تکه کند و از پوست شما چرم بسازد، بازهم پیش من 
شکایت نکنید. هرات، هرات است )چیک چیک هراتی حضار(. 

ننگرهار: پارسال همراه قیومی صاحب به امریکا رفتیم. در 
بین بیک مسافرت من یک عدد نارنج ننگرهار بود که نمی دانم 
از چه وقت مانده بود. وقتی در میدان  هوایی رسیدیم، سکرتر 
خاص وزیر خارجه که آقای پامپیو است، به استقبال ما آمده 
بود. تا از طیاره پایین شدیم، سکرتر آقای پامپیو خنده کرد 
و گفت: »نارنج ننگرهار آورده اید؟« گفتم، وال مه نمی فهمم، 
شاید آورده باشیم. گفت: »اگر آوردین، شما را به خدا جلشانو 
داکترها  و  مادرم مریض است  زیرا  بدهید،  به من  قسم که 
جواب داده. آخرین امید ما نارنج ننگرهار است«. باور کنید 
که وقتی از امریکا پس می آمدیم، نفر آمد و دست مرا بوسید 

و گفت: »ننگرهار مادرم را دوباره زنده گی بخشید«.

لغمان: لغمانی ها 3۵۰۰ سال قبل از میالد از صفر استفاده 
می کردند. آن زمان بشر صفر را نمی شناخت و مردم هر کجا 
چیست؟«  »این  می پرسیدند:  هم دیگر  از  می دیدند،  صفر 
امروز ما صفر  تا  اگر دانشمندان لغمانی نمی بودند، احتماالً 

نداشتیم و به جایش از هفت یا هشت استفاده می کردیم. 

قندهار  در  فضاپیما  اولین  که  می دانید  شما  آیا  قندهار: 
ساخته شد ؟ دانشمندان ناسا حدود ۲۷۰ سال پیش در زمان 
رونالد ریگان از طریق سفینه »سگریتی-۱« توانستند به کره 

ماه و مریخ سفر کنند. اولین بار یک فضانورد قندهاری متوجه 
سوراخ اوزون شد و بشر را از خطرات گازهای گلخانه ای آگاه 

کرد. 

وحش  باغ   هلمند  امروز  از  پیش  سال  هفت هزار  هلمند: 
آسیا  بودنه جنگی  جام  همیشه  وحش  باغ   این  در  داشت. 
تماشا می آمدند.  به  از سراسر جهان  و مردم  برگزار می شد 
یک روز داینوسورجنگی برگزار شد و همان باعث شد تا نسل 
تخریب  نیز  هلمند  باغ  وحش  و  شود  منقرض  داینوسورها 

گردد.  

بدخشان: یک روز من در امریکا از کار رخصت شده بودم 
و به طرف خانه می رفتم. یک امریکایی که خارجی بود، از 
من پرسان کرد از کجا هستی. گفتم از افغانستان. شما باور 
به خدا کنید که به طرف من سیل کرد و اشک هایش جاری 
شد. آخر پرسیدم که چرا گریه می کنی. گفت شما بدخشان 
دارید و ما نداریم. آن روز فهمیدم که ما چه گنج گران بها 
داریم. پس ای مردم بدخشان، قدر بدخشان را بدانید که حتا 

خارجی ها بدخشان ندارند )چک چک بی وقفه حضار(. 

میدان وردک: مطمین هستم جوان های امروز از این حقیقت 
علمی خبر ندارند که اولین توپ حدود ۲3۲۰ سال پیش از 
میالد در میدان وردک ساخته شده. در تاریخ شفاهی آمده 
است که این توپ پنجاه نفر را در محلی که از آن جا شلیک 
شد،  کشت و تعداد نامعلوم دیگر را در جایی که گلوله اش 
اصابت  کرد به قتل  رساند.  )با صدای خروسی( آیا کسی امروز 

چنین توپ ساخته می تواند؟ 

غزنی: شاید کسی باور نکند اما غزنی و غزنویان مسیر تاریخ 
را کج کرده اند. از ابزارهایی که از زیر خاک غزنی به دست 
باستان شناسان آمده، این حقیقت کشف شده که در غزنی 
اروپا  داکترهای  شش هزار سال پیش جراحی مغز می شده. 
تازه امسال موفق شده اند که مغز را جراحی کنند. اگر آن ها 
از دانش اسالمی غزنی کار می گرفتند، شش هزار سال پیش 

جان هزاران اروپایی به شکل فجیعی نجات یافته بود. 

بغالن: سه سال پیش ملکه بریتانیا به ما پیام رایی کرد که 
تبدیل کنیم. محب صاحب نشسته و  با مانچستر  را  بغالن 
شاهد زنده است. ما بین خود مشوره کردیم و پرسیدیم که 
چرا ملکه بریتانیا بغالن را می خواهد. یک هیات از دانشمندان 
را به بغالن فرستادیم که مطالعه کنند. آیا خبر دارید که در 
هیلونیوم خالص  بغالن  کوه های  تمام  آخر چه کشف شد؟ 

است که هیچ کجای جهان نیست. 

پکتیا: حضرت بالل حبشی برای کار به 
عربستان سعودی رفته بود و آن جا تبدیل 
پکتیا  از  شد.  اسالم  بزرگ  شخصیت  به 
می رود  عربستان  به  نفر  هزاران  ساالنه 
این  است.  حبشی  بالل  کدامش  هر  که 
است.  اسالم  بزرگان  خواستگاه  سرزمین 
شدن  )خم  بوسید  باید  را  سرزمین  این 
و بوسیدن زمین و صدای تکبیر بی وقفه 

حضار(.

برای  فوتبال  توپ  بشر  تاریخ  در  پروان: 
از  اولین بار در پروان استفاده شد. بروید 
خبر  را  موضوع  این  بپرسید  تاریخ دان ها 
ندارند. اما حقیقت این است که پروانی ها 
۴3۰ سال قبل از مسیح از یک چرم سیاه 
آن  کردند.  بازی  و  ساختند  توپ  یک 
آن  به  پروانی ها  نبود،  توپ  اسمش  وقت 
سیاه ِگرد می گفتند. همین است که امروز 
ما در پروان یک منطقه مشهور داریم به 

نام سیاه گرد. 

وصل  بحر  به  زمان  یک  فراه  فراه: 
این جا طوفان می آمد.  و هر سال  بود 

کشتی نوح وقتی از کنار فراه عبور کرد، 
مردم از حضرت نوح صاحب خواستند 
که فراه را کمی در جای خشک تر انتقال 
آبرو  پیامبر  نزد  فراه آن قدر  دهد. مردم 
داشتند که حضرت نوح فراه را از بحر جدا 
کرد. مردم فراه امروز نیز نزد ما آبرو دارند. 

نقاط  دیگر  به  کاپیسا  از  فلسفه  کاپیسا: 
حدود  خلدون  ابن  است.  شده  پخش  جهان 

۴۰۰۰ سال پیش در محمودراقی کتابی نوشت 
که بعدها به دست افالطون و سقراط افتاد و آن ها 

با استفاده از آن مکتب یونانیزم را پایه گذاری کردند 
و نام کشیدند. 

قاچاقی  در سال ۱۶۲۰  نیوزیلند  و  آسترالیا  مردم  ارزگان: 
ارزگان  وقت  آن  کنند.  پیدا  کار  تا  می آمدند  ارزگان  به 
پیش رفته ترین شهر جهان بود که در آن هفتادهزار کارخانه 
شرکت  می شد.  تولید  جنس  قلم   ۹۱۱ و  داشت  وجود 
پاناسونیک می خواست یک نماینده گی در ارزگان داشته باشد 
که درخواستش به دلیل بی کفیت بودن جنسش نسبت به 

اجناس ارزگان رد شد. 

صحن  در  می رفتم.  حج  به  که  بود  سوم  دفعه  کندز: 
مسجدالحرام شریف قدم می زدم که یک کاکای ریش سفید 
نورانی از پشتم آمد و نزدیک شد. بسیار که نزدیک شد، من 
گوشه شدم و راه را به کاکا ایال کردم. کاکا باز از پشت من 
آمد. آخر پرسیدم که چرا به من چسبیده راه می رود. کاکا در 
گوشم گفت: »از تو بوی کندز می آید«. گفتم، تو کندز را بلد 
هستی. کاکا گفت: هر کس که کندز را بلد نیست، مسلمان 

نیست و حجش قبول نیست. این را گفت و کاکا غایب شد.

لوگر: امروز میلیاردها نفر در جهان از ارابه یا چرخ استفاده 
می کنند، اما مردم نمی دانند که چرخ در لوگر اختراع شده 
استندرد  تایر  اولین  تولد  محل  لوگر  چرخ  ولسوالی  است. 
جهان است. چندین نوع چرخ دیگر نیز در این والیت کشف 

شده است که فعاًل نمی توانیم از آن حرف بزنیم.

 H2O پنجشیر: دریای والیت پنجشیر بهترین مسیر تردد
است. صالح صیب شاهد است که ما این گپ را هر کجا گفته 
سیاره های  تمام  خارجی ها  که  می فهمید  شما  نمی توانیم. 
اما  می گردند،  سرگردان  جنس  این  پشت  را  کهکشان 
نمی توانند پیدا کنند. به همین دلیل پنجشیر پیش ما والیت 

نیست، دل است، دل افغانستان. 

کشفیات گهربار اشرف  
غنی در مورد والیات

  کاریکاتوریست: علی موسوی سام

 روزنامه
ضمیمه طنز

 روزنامه
ضمیمه طنز

رئیس؟سرعت چطور است 

ت هستیم 
ج

ال، جت
ال

دایکندی: در سال ۱۲ میالدی بادام در سراسر گیتی ناپدید 
نیافتند. شش  بادام  شد. دانشمندان تمام گیتی را گشتند، 
سال بعدش پسری از دایکندی به اسم شاه جمعه خان به اروپا 
سفر کرد. شاه جمعه در بروکسل بادامی از جیبش کشید و 
میده کرد تا بخورد. دانشمندی که در چوکی بغلی نشسته 
بادام دی؟« و شاه جمعه  بود، متوجه شد و پرسید: »آیا دا 
سهمیه بندی  بر اساس  که  دانشمند  آن  »اره صیب«.  گفت: 
دانشمند شده بود، ارزش او را ندانست و به بادام پشت پا زد. 
شاه جمعه دل شکسته شد و بادام را همان جا رها کرد. همان 

یک بادام دایکندی درخت شد و جهان دوباره بادام دار شد. 

نام خوست.  به  ستاره ای هست  هفتم  آسمان  در  خوست: 
ههههه. هیچ کسی تا حال نمی فهمید که چنین ستاره در 
آسمان هست. ولی امروز من شما را خبر می کنم که بلی، 
خوست در آسمان هست )چک  چک شدید حضار(. من بعد هر 
کسی به خوست سفر می کند، باید بگوید که به خوسِت زمین 
سفر می کند یا به خوسِت آسمان. دیگر هیچ جایی در زمین 

این رقم نیست. هههههه. 

از  هارون  اسم  به  موسی  صحابی حضرت  از  یکی  نیمروز: 
به  را  موسی  از  نامه ای  وقتی  بود.  نابغه  هارون  بود.  نیمروز 
پادشاه روم برد، دو ساعت در مورد سنگ گرانیت و الجورد 
و تحصیالت عالی سخن گفت. پادشاه روم از هارون پرسید: 
»تو دیپلماتی؟ معدن شناسی؟ مشاوری؟ چه خاکی هستی؟« 
هارون فرمود: »مولتی نابغه«. پادشاه روم پرسید: »مولتی نابغه 
چیست؟« هارون گفت: »مثل مولتی ویتامین و مولتی میدیا و 

این چیزها است. شما نمی فهمید.«

اعالن جنس پیدا شده
یک عدد مبایل آیفون، یک ساعت رولکس و یک عدد کارت 
پیدا  کردیم  جمع  دیروز  که  دسترخوان  لب  از  دولتی  اداره 
شده. از هر فقیری که باشد بیاید از دفتر رییس جمهور ببرد. 

با احترام
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ایاالت  رییس جمهوری  ترمپ، چهل و پنجمین  دونالد 
متحده امریکا و کاندیدای انتخابات ۲۰۲۰م، با شروع 
مبارزات انتخاباتی و چهار ماه مانده به انتخابات ریاست 
جمهوری سه نوامبر، ۲۰۲۰م، روزهای دشوار و آشفته و 
پرحاشیه ای را زیر سایه  ی موجی از انتقادات و اعتراضات 
می گذارنَد. به باور عده ای از کارشناسان امور سیاسی، 
به  را دوباره  با شعار »امریکا  ترمپ جمهوری خواه  که 
باعظمت ترین کشور دنیا بدل می کنیم« کاخ سفید را 
فتح کرد. اکنون پس از یک دوره  چهارساله و کارنامه ی 
خارجی،  و  داخلی  سیاست  در  درخشان  چندان  نه 
گرفته  قرار  سفید  کاخ  از  رفتن  آستانه  در  ناامیدانه 
است. طوری که با فضای سیاسی کنونی و بحران  های 
کرونایی و اجتماعی که در جامعه ی امریکا اتفاق افتاده 
است، همه چیز مهیا است، تا جو بایدن دموکرات، به 
کاخ  در  دوره  ای  دو  جمهوری  ریاست  سیاسی  سنت 
سفید پایان بدهد و ترمپ را یک دوره ای از بام زعامت 

کاخ سفید به پایین بکشد.
برخی از تحلیل گران امور سیاسی، بر این عقیده اند که 
چانس پیروزی جو بایدن نامزد دموکرات ها در انتخابات 
پیش رو بر ترمپ باال است و امریکایی ها دل خوشی 
از چهارسال مدیریت و رهبری ترمپ ندارند. ترمپ نه 
عظمت و شکوه را به امریکا برگردانید و نه هم از پس 
تعهد شغل آفرینی اش برای مردم برآمد. این برداشت ها 
امریکا جای  افکار عمومی  و گمانه زنی ها به شدت در 
خوش کرده و در نظرسنجی های رسانه ای قابل مشاهده 
است. من، در این نوشته  تالش می کنم موارد درشت 
و  موضع گیری ها  و  سیاست ها  و  مسأله ها  از  نکاتی 
کنم  بحث  را  ترمپ  دولت  درباره ی  نظر سنجی های 
که نشان می دهند، همه این  نکته ها نقطه های منفی 
کارنامه حکومت ترمپ استند، که راه او را برای فتح 
دوباره قله ی کاخ سفید با چالش های روبه رو کرده است.

سیاست یک جانبه گرایی و تنش با چین
روابط  عرصه ی  در  ترمپ  یک جانبه گرایی  سیاست 
که  )جهان  شده  جهانی  جهان  عصر  در  بین الملل، 
که  است(  افتاده  اتفاق  جهانی شدن  پروسه ی  آن  در 
میان  سیاسی  و  امنیتی  و  اقتصادی  وابسته گی های 
شدت  به  جهانی  سازمان های  و  نهاد ها  و  کشورها 
و  واگرایی ها  شده اند،  گسست ناپذیر  و  به هم تنیده 
بی اعتمادی های سیاسی را در پی داشته است. ترمپ 
با اتکا به سیاست خاص اقتصادی که متکی به تولیدات 
داخلی - امریکایی و فروش آن بود، تعرفه های خاص 
بر سایر کاالی خارجی از جمله  کاالی چینی وضع کرد 
وضع  پیش برد.  راه  این  از  را  اقتصادی اش  سیاست  و 
باعث  تنها  نه  باالی کاالی چینی،  تعرفه های سنگین 
بیش تر  سودآوری  و  امریکایی  کاالی  محبوب شدن 
نگردید، بلکه نارضایتی های مصرف کننده گان را نیز به 
دنبال داشت. همکاری های تجارتی چین و امریکا که در 
زمان بارک اومابا رونق گرفته بود، با این سیاست ترمپ 
تغییر  و  لفظی  بروز تنش های  یافت و موجب  کاهش 
رویکردهای سیاست اقتصادی میان دو کشور گردید. 
و  امریکا  بزرگ ترین طلب کار  عنوان  به  با چین  تنش 
ضربه  جهان  در  اقتصادی  بزرگ  قدرت های  از  یکی 
وارد  امریکایی  محصوالت  فروش  بازارهای  به  بزرگی 
کرد. با شیوع کرونا در چین و امریکا، رهبران سیاسی 
کرونا  ویروس  ساخت  به  متهم  را  هم دیگر  کشور،  دو 
کردند و این مسأله تنش های لفظی را در قبال داشت. 
عرصه ی  در  ترمپ  سیاست های  که  است  این  مسأله 
و  بین المللی  همکاری های  موجب  تنها،  نه  بین الملل 
حفظ پرستیژ امریکا نگردید، بلکه پای نبدی امریکا به 

تعهدات بین دولتی و حقوقی را نیز زیر سوال برد.

در  صلح  مبهم  آینده  طالبان؛  با  صلح  توافق 
افغانستان

ختم جنگ در افغانستان یکی از وعده های انتخاباتی 
ترمپ برای مردم امریکا بود. ترمپ، با فرستادن نماینده 
ویژه امریکا، زلمی خلیل زاد در امور صلح افغانستان، گام 
جدی را برای این عملی کردن این تعهدش برداشت. 
مذاکرات  دور   ۱۸ و  سال  دوونیم  از  پس  خلیل زاد، 
فشرده با گروه طالبان سرانجام در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰م، 
در دوحه قطر با حضور نماینده گان بیش از 3۰ کشور 

و علت های  را وخیم ترین دوره گفته اند  او  جمهوری 
نژادپرستی  از  ناشی  اخیر  ناآرامی های  را  مسأله  این 
نظرسنجی های  نموده اند.  عنوان  کرونا  همه گیری  و 
سراسری شبکه سی ان بی سی و نیویارک تایمز که در 
هفته گذشته صورت گرفت، نشان می داد حمایت از 
ترمپ در مقابل بایدن به زیر ۴۰ درصد رسیده است. 
با  ترمپ  برخورد  و  اخیر  نشان می دهد، حوادث  این 
ساخته  او  علیه  را  عمومی  افکار  مظاهره کننده گان، 

است.

نتیجه گیری
سیاست یک جانبه گرایی ترمپ، عملی نشدن مهم ترین 
و  جنگ  مسأله ی  جمله  از  انتخاباتی اش  وعده هایی 
صلح افغانستان، بحران کرونا، ناآرامی ها و اعتراض های 
نارضایتی  فلوید،  جورج  قتل  و  نژاد پرستی  از  ناشی 

توافق نامه  برادر  غنی  مال  با  بین المللی  سازمان های  و 
صلح را امضا کرد. امریکا پس از ۱۹ سال جنگ با گروه 
طالبان با آن ها توافق نامه امضا کردند و به طوالنی ترین 
جنگ تاریخ امریکا در افغانستان پایان بخشیدند. سه 
شرط اساسی توافق نامه و فراهم شدن زمینه صلح میان 
و  افغانستان  از  نیروهای خارجی  کامل  افغانی: خروج 
و  دولت  بند  از  طالبان  گروه  زندانی  هزار  پنج  رهایی 
کاهش خشونت های گروه طالبان می باشند. اما پس از 
به  از شروط  توافق نامه هیچ یکی  این  از  پنج  گذشت 
صورت کامل عملی نشده است و وضعیت جنگ و صلح 
نگران کننده و سرنوشت صلح  افغانستان هم چنان  در 
نظری چندی  اظهار  در  ترمپ،  است.  مبهم  و  تاریک 
قبل از خروج زودهنگام نیروهای امریکایی از افغانستان 
امریکا  سنای  مجلس  تازه گی  به  اما  بود،  داده  خبر 
ماندن سربازان امریکایی را بسته گی به شرایط امنیتی 
تعیین  از پیش  اوقات  تقسیم  نه  افغانستان خوانده اند 
شده. توافقی که قرار بود استفاده کمپینی برای ترمپ 
داشته باشد، با تشدید خشونت های گروه طالبان و آغاز 
نشدن مذاکرات بین االفغانی ظاهراً جذابیت شعاری اش 

را از دست داده است.

بحران کرونا
ترمپ که در اوایل از ابتکار دولت در مهار کرونا و از 
توانایی های پزشکی و تجهیزات بهداشتی می گفت ولی 
در عمل با شیوع کرونا در امریکا به شکل وقیحانه ای 
سیستم  و  سفید  کاخ  نخبه گان  ابتکار  شد.  زمین گیر 
بر  کرونا  مهار  پس  از  دولتش  پزشکی  قدرت مندی 
نیامد و در طی دو هفته ویروس کرونا تمام ایالت های 
امریکا را آلوده کرد و امریکا بدل به کانون اول شیوع 
تعطیلی  و  کرونا  بحران  پی  در  شد.  جهان  در  کرونا 
هم چنان  کرونا  امریکا،  در  ایالت ها  قرنطین  و  مشاغل 
به بیدادی اش ادامه داد تا جایی که طرح یک تریلیون 
دالری ترمپ در جهت مبارزه با کرونا نیز جواب نداد. 
و  مبتال  میلیون  به 3  نزدیک  با  امریکا  اکنون  همین 
کانون  اول  رده  ی  در  جان باخته  هزار   ۱۴۰ به  قریب 
مدیریت  امر  در  ترمپ  ناکامی  دارد.  قرار  کرونا  شیوع 
در  امریکایی  هزار  ده ها  جان باخته گان  و  کرونا  شیوع 
اثر مبتال به کرونا ویروس نشانی از بی کفایتی او در نزد 

امریکایی است.

قتل جورج فلوید؛ ناکامی ترمپ در مهار رفتارهای 
نژادپرستانه

قتل جورج فلوید، شهروند سیاه پوست امریکایی توسط 
پلیس مینیاپولیس، آتش اعتراضات علیه دونالد ترمپ، 
رییس جمهور امریکا را برانگیخت. در شرایطی که وی 
برای کنترل اعتراضات چه با سرکوب و چه با خشونت 
حوادث  وی  رقبای  کرد،  تالش  قدرت  در  ماندن  و 
جاری را به عنوان سندی از بی کفایتی او برای ریاست 
جمهوری مورد بهره برداری قرار داده اند. دست پاچه گی، 
موضع گیری و برخورد او با اعتراض کننده گان امریکایی 
نژادی  تبعیض  علیه  و  بودند  برآمده  خیابان ها  در  که 
شعار می دادند، نشان از ناکامی او در امر مهار بحران های 
اجتماعی است. قتل جورج فلوید یک بار، جامعه امریکا 
دیگر  یک بار  و  کرد  اجتماعی  دسته گی  دو  دچار  را 
باور  به  که  آتشی  شد.  شعله ور  نژادی  تعبیض  آتش 
رهبر  عنوان  به  ترمپ،  جمهور  رییس  سیاه پوستان 
سیاسی تالشی چندان برای مهار و انسجام اجتماعی 
نکرده و تا حدی زیاد مقصر این اوضاع بوده است. ترمپ 
که در یکی از شعارهای انتخاباتی اش در سال ۲۰۱۶م، 
نسبت به توجه و اعتمادش به شهروندان سیاه پوست 
دوره ی  پایان  در  »من  می گفت:  چنین  امریکایی 
چهارساله ریاست جمهوری ام تضمین می دهم که ۹۵ 
درصد آرای سیاه پوستان امریکا را برای انتخابات بعدی 
کسب خواهم کرد.« اما حاال با اوضاع پیش آمده دیده 
می شود، سیاست های ترمپ حمایت چندانی از سوی 
پیروزی  مسأله  این  و  ندارد  همراه  به  را  سیاه پوستان 

ترمپ را با شک و تردیدهایی همراه کرده است.«

افکار عمومی؛ نظرسنجی های رسانه ای
نظرسنجی های رسانه ای که میان ترمپ و بایدن انجام 
یافته است، مشاوران ترمپ آن را بسیار نگران کننده 
ریاست   دوره ی  ترمپ،  مشاوران  کرده اند.  توصیف 

شهروندان سیاه پوست امریکایی از سیاست های ترمپ، 
و  ترمپ  سیاست های  با  عمومی  افکار  بودن  ناهم سو 
بایدن  حمایت عده ای نخبه گان سیاسی امریکا از جو 
به  ترمپ  و شکست  بایدن  نفع  به  را  پیروزی  بادهای 
را  باورش  نیز  ترمپ، خودش  است.  آورده  در  حرکت 
هفته ی  که  جایی  تا  است؛  داده  دست  از  پیروزی  به 
که  گفت  فاکس نیوز  شبکه ی  با  مصاحبه ای  در  پیش 
ممکن است در انتخابات شکست بخورد و جو بایدن 
ندارند.  دوست  را  او  برخی  زیرا  شود.  جمهور  رییس 
تحلیل های  و  و پیش بینی ها  نظرسنجی های رسانه ای 
کارشناسان سیاسی احتمال رفتن ترمپ از کاخ سفید 
بایدن.  بر  پیروزی اش  و  ماندن  تا  بیش تر می دانند،  را 
در صورت شکست ترمپ در انتخابات ۲۰۲۰م، سنت 
سیاسی حکم روایی دو دوره ای در کاخ سفید شکستانده 

خواهد شد.

آیا ترمپ رییس جمهور یک دوره ای خواهد بود؟
 قربان دانش، دانشجوی روابط بین الملل

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

معینیت مالی واداری
ریاست تهیه وتدارکات

آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از فقره)۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می 

شود، وزارت زارعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا پروژه ذیل را

 Laarleed Consulting تحت شماره داوطلبی                                             را به شرکت
قیمت  به  را  نمبر ۴۹3۹3  جواز  دارای  افغانستان  کابل  زمانخان،  قلعه  آدرس   Services
مجموعی مبلغ ۲.۴۵۵.۰۰۰ افغانی، دو میلیون و چهار صدو پنجاه و پنج هزار افغانی اعطاء 

نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض 
خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست 
تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع سرک پوهنتون کابل کارته سخی وفق احکام 

ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی 

بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

Hiring of Consultant (Firm) for Design, Estimation and Specification of Two 
Different Cold storages at Different Airports/Provinces
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دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

معینیت مالی واداری
ریاست تهیه وتدارکات

آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از فقره)۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، 

وزارت زارعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا پروژه ذیل را

 Socioconsult Ltd, in تحت شماره داوطلبی                                            را به شرکت
association with AERC Afghan Engineering consulting (JV آدرس شهری بنگله نیگر، 
داکه بنگلدیش ۱۲۱۵ دارای جواز نمبر ۰۵-۵۶۱۵۵ و مقابل بالک های شاداب ظفر، سرک سیلو، 
کابل افغانستان دارای جواز نمبرD-44730 را به قیمت مجموعی مبلغ 3۵۸۱۴۱۰۰ افغانی، سی و 

پنج میلیون و هشت صدو چهارده هزار و یکصد افغانی  اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را 
از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت 
قانون  آبیاری و مالداری واقع سرک پوهنتون کابل کارته سخی وفق احکام ماده پنجاهم  زراعت، 

تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، 

قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

Hiring of Consultant (Firm) for Feasibility Study of Agricultural Projects,
I -Utilization of the Concept of (5200 ha) of New Land (UCNL), II - Watershed Management 
through Establishment of Almond Orchards, Cultivation of Saffron (WMEAOCS) and III 
- Almond Production, Processing, Packaging and Marketing (APPPM).
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پای زن نامحرم هم حرام است.
حجاب اجباری زنان که اولین بار صد سال قبل، شاه 
ثریا برداشته بودند و دوباره حبیب اهلل  امان اهلل و ملکه 
داوودخان  و  شاه  ظاهر  باز  و  آورده  وجود  به  کلکانی 
رواج  دوباره  مجاهدین  حکومت  باز  و  بودند  برداشته 
ساخته بودند، در دوره طالبان در حدی اجباری شد که 

حتا چشم زنان نیز دیگر دیده نمی شد. 

نتیجه
مطالعه تاریخ بشریت و انکشاف جامعه بشری به همان 
اما در عین  نیز است؛  اندازه که وسیع است، دلچسب 
حال بسیار پراگنده و گیج کننده نیز می باشد. چون این 
از آن ها  یکی  دارد که  و مختلفی  ابعاد متعدد  مطالعه 
و  جایگاه ها  مشابهت ها،  تفاوت ها،  مرد،  و  زن  موضوع 

چگونهگی ایجاد مناسبات اجتماعی آن ها است. 
دانستن  و  بشری  تاریخ  از  بخش  این  مطالعه  گاهی 
حق  در  که  مظالمی  و  نا همگونی ها  تبعیض ها،  انواع 
و  دلسرد کننده  واقعاً  می گیرد،  و  گرفته  صورت  زنان 
نا امید کننده است؛ زیرا انتظار این نمی رود که یک بخش 
اندازه بی مهر  تا این  انسان ها نسبت به بخش دیگرش 

بوده و تا این حد تبعیض روا دارد .
مطمیناً جامعه شناسان و بشرشناسان در این خصوص و 
علل آن آسیب شناسی، پژوهش های فراوان و تحلیل های 
مختلف داشته و دارند؛ اما آن چه می توان بعد از مطالعه 
این  کرد،  ارایه  نتیجه  عنوان  به  رساله ی مشخص  این 
است که با وجودی که مرد و زن دو جزء الینفک انسان 
و جامعه انسانی است و جامعه  ی بشری نمی تواند در نفی 
یکی از آن ها وجود داشته و ادامه یابد، اما با وجود آن 
نبرد عجیبی میان این دو در طول تاریخ در انواع مختلف 
وجود داشته است که هرچند ناگوار است، ولی از جانب 
دیگر به صورت طبیعی باعث رشد هر دو نیز شده است. 
کاماًل روشن است که زنان در طول تاریخ برای تامین 
حقوق انسانی شان باید دنبال تثبیت جایگاه اجتماعی 
و اقتدار سیاسی شان باشند. دلیل این مبارزه و تالش، 
تبعیضی بوده و است که سیستم مرد ساالرانه بر آن ها 

روا داشته و می دارد.
نقشی که امروز زنان در حیات اجتماعی و سیاسی جهان 
دارند، در نتیجه مبارزات ممتد شان به دست آمده است. 
البته با وجود دست آورد های زیاد، به نظر می رسد هنوز 
هم کار زیادی باید صورت بگیرد و این تالش تا رسیدن 
به اهداف نهایی تثبیت حقوق حقه و انسانی زنان در 
تمام جهان ادامه یابد؛ چون هنوز جوامعی وجود دارند 
که در آن ها متاسفانه خشونت و تبعیض جنسیتی علیه 

زنان به شدت ادامه دارد.
تمام  زنان در  احیاناً  اگر  این است که  اصلی  اما سوال 
کشور های جهان موفق شوند جایگاه و اقتدار سیاسی شان 
را به دست آورند، آیا تبعیض جنسیتی کاماًل رفع شده 
و جامعه انسانی به یک مساوات عادالنه جنسیتی دست 
خواهد یافت؟ یا به عبارت دیگر آیا اقتدار سیاسی زنان 

می تواند متضمن خاتمه تبعیض جنسیتی باشد؟ 
پاسخ مطلوب به این سوال، خود مستلزم به وجود آمدن 
نحوه  از جمله  دیگر  ارزش های  و  معیار ها  یک سلسله 
تغییر ذهنی در آدم ها است. باید فهمید که آیا بعد از 
تثبیت اقتدار سیاسی زنان، باور ذهنی انفرادی همه ی 
زنان و همه ی مردان تحول کرده است یا خیر! چون اگر 
هر فرد در درون خود به این باور منطقی که مرد و زن 
نیازی  و  انسانیت هستند  و  انسان  برابر  کاماًل  دو جزء 
نیست که برای برتر جلوه دادن یکی بر دیگری و کهتر 
نشان دادن یکی نسبت به دیگری فکر و کوشش شود، 
این اقتدار سیاسی نتوانسته به هدف اصلی برسد. کاماًل 
کشور های  همین  در  حتا  که  می شود  دیده  وضوح  به 
متمدن و پیش رفته که زنان جایگاه اقتدار سیاسی نسبتاً 
زندهگی شان  نحوه  اما  آوردند،  دست  به  هم  مناسبی 
نشان می دهد که متاسفانه هنوز این باور در حدی که 

الزم است به وجود نیامده است.
مهم ترین موضوعی که در این بحث همواره سوال برانگیز 
بوده است، مساله باور ها و اعتقادات دینی است، به ویژه 
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سرکوب اقتدار سیاسی زنان در افغانستان 
متاسفانه تاریخ افغانستان شاهد روز های سیاه و دشوار 
برای زنان کشور نیز بوده است که به نام های مختلف 
مانع رشد ، نقض حقوق طبیعی و قدرت سیاسی زنان 
اقتدار  ایجاد  برای  تالش ها  که  همان طور  است.  بوده 
کردیم،  بررسی  مختلف  مراحل  در  را  زنان  سیاسی 
می خواهم سرکوب این امر را نیز در چند مرحله و قرار 

شرح آتی به بررسی بگیرم:

1- مرحله اول: حاکمیت حبیب اهلل کلکانی مشهور 
به سقاو

بعد از این که امان اهلل، شاه نوگرای افغانستان اعالم کشف 
حجاب کرد و ملکه ثریا، همسر او به عنوان اولین زن در 
افغانستان حجاب را از سر برداشت و هم چنان در اولین 
خورشیدی،   ۱3۰3 سال  در  افغانستان  اساسی  قانون 
مواردی به آزادی های اجتماعی زنان اختصاص یافت و 
قوانین جدیدی به نفع زنان از جمله منع ازدواج دختران 
برای  آموزش  شدن  اجباری  و  چند همسری  و  نابالغ 
دختران، همه تغییراتی بود که به نفع زنان بود، اما برای 

جامعه سنتی تحمل ناپذیر بود. 
این تغییرات اجتماعی نارضایتی روحانیون را بیش تر و 
زمینه سقوط نظام امانی توسط شورشیان به سرکرده گی 

حبیب اهلل کلکانی را مساعد کرد.
حبیب اهلل کلکانی هر چند فقط ۹ ماه حکومت کرد، اما در 
همین مدت کوتاه تمام روزنه هایی که برای آینده روشن 
زنان باز شده بود را به سرعت بست. مکاتب زنانه کاماًل 
مسدود شد و آزادی های نسبی ای که به وجود آمده بود، 
پایان یافت. او به بسیار صراحت و افتخار در مورد سلب 
آزادی مردم خصوصاً زنان، دستور ها و فرمان جداگانه ای 
صادر کرد. نسخه ای از این فرمان هنوز در آرشیف ملی 
افغانستان نگهداری می شود که در آن نوشته شده است: 
مردان باید لنگی بگذارند، لباس محلی بپوشند و ریش 
زنان گفته شده که »ترک  مورد  در  نتراشند.  را  خود 
صدر را که قباًل حکم شده بود، مسترد کردم، برآمدن 
زنان و دختران بالغه را بدون اجازه ولی شان و مکتب 
مستورات را موقوف کردم، فرستادن دختران را که به 
خارجه روان نموده بود، چون بدناموسی ملت بود جایز 
ندانستم و آن ها را خواسته و دیگر فرستادن را ممنوع 

نمودم...«

2- مرحله دوم: حاکمیت تنظیم های جهادی
در سال ۱۹۹۲، بعد از سقوط حکومت داکتر نجیب اهلل 
نام  به  جهادی  تنظیم های  حکومت  آمدن  وجود  به  و 
صورت  که  تحولی  اولین  افغانستان،  اسالمی  دولت 
گرفت، وضع محدودیت های بی شمار در برابر زنان بود. 
زنان، وضع  امور شخصی  تنها در  نه  این محدودیت ها 
بلکه  بود،  آن ها  زنده گی  نحوه  و  لباس شان  در  حجاب 
فرهنگ،  هنر،  اجتماعی،  زنده گی  عرصه های  تمام  در 
آمد.  وجود  به  سیاسی  اقتدار  و  کار  تحصیل،  و  تعلیم 
ابتکاری که برای  اولین  اقتدار شان  مجاهدین در زمان 
محدودیت های  آوردند،  ارمغان  به  حکومت داری شان 
کرد  تغییر  طوری  وضعیت  بود.  زنان  برابر  در  متعدد 
این  تمام مبارزه و جهاد مسلحانه ۱۴ ساله  که گویی 
آزادی های طبیعی  از  نارضایتی شان  به دلیل  تنطیم ها 
با وجود آن هنوز  اما  بود.  و عادی زنان صورت گرفته 
مکاتب دختران باز بود و برای زنان اجازه کار در ادارات 
برنامه های  می شد.  داده  خاصی  شرایط  تحت  دولتی 
تنظیم شده  زنان  کار  و  برای تحصیل  سخت گیرانه ای 
بود که به اجرا گذاشته شود، مانند جدا سازی تحصیل 
دختران و پسران و منع حضور مختلط زنان و مردان 
در کار. اما به علت درگیری ها و جنگ های وحشتناک 
داخلی که میان این تنظیم ها آغاز شد، به مرحله اجرا 

قرار نگرفت. 
آن چه در جریان زمام داری گروه های مختلف مجاهدین 
این  شدید  اختالف  بود،  مشهود  وضاحت  به  و  کاماًل 
گروه ها در مورد قرائت های مختلف شان از دین و اجرایی 
و حقوق  زنده گی  زمینه  در  دولت  کردن سیاست های 

گروه های  آن ها،  میان  که  بود  معلوم  کاماًل  بود.  زنان 
بنیادگرا و تندروی هم بودند که شرایط حبیب اهلل کلکانی 
بعد از شاه امان اهلل را برای زنان می خواستند. هم زمان 
گروه های میانه رو تری هم بودند که تحت شرایط خاص 
و قیود و محدودیت های شدید حاضر بودند به زنان به 
شکل نسبی اجازه تحصیل و کار بدهند که با مخالفت 

شدید دوستان بنیادگرای شان مواجه بودند.
تفاوت فکر و عقیده این گروه ها با وجودی که منشای 
آن در همه ی این تنظیم ها به صورت  واحد شرع دین 
اسالم بود، برای مردم افغانستان نگران کننده بود. تعابیر 
که  داشتند  تاکید  هر کدام  و  می شد  دین  از  متعددی 

برداشت و تعبیر آن ها اسالمی و قابل اجرا است. 
و  روحانیون  میان  تفسیر  و  فکر  تفاوت  این،  بر  عالوه 
تسنن  تنظیم های  و  روحانیون  و  تشیع  تنظیم های 
و  افراطیون  گروه،  دو  هر  میان  در  بود.  مطرح  نیز 
تشیع  افراطیون  هرچند  داشتند،  وجود  میانه رو هایی 
با افراطیون تسنن و میانه رو های تشیع با میانه رو های 

تسنن هم، هم فکر نبودند.
مسلحانه  درگیری های  علت  به  مجاهدین  حکومت 
جنگ های  نتیجه  در  و  بیاورد  دوام  نتوانست  شدید، 
خانمان سوز داخلی با سقوط مواجه شد. اما معلوم نبود 
که اگر جنگی به وجود نمی آمد و آن دولت می توانست 
ادامه داشته باشد، چه سرنوشتی برای زنان افعانستان 
اما آن چه مسلم  اقتدار سیاسی آن ها رقم می خورد.  و 
است، این است که با حاکمیت این دولت، حداقل حقوق 
داده  برای شان  هم  زنان  انسانی  طبیعی  آزادي های  و 

نمی شد.
جالب این بود که همه ی آن ها ادعا داشتند که حاضر 
داده  زن ها  برای  اسالم  دین  که  را  حقوقی  صرفاً  اند 
آن ها  آن.  از  کم تر  یا  بیش تر  چیزی  نه  بدهند،  است، 
معتقد بودند و هستند که هیچ تفکر انسانی و دینی جز 
اسالم به زنان ارزشی قایل نیست. با این وجود، مشکل 
اصلی این بود که دقیقاً برداشت و تعبیر آن ها از همین 
ادعای شان که حقوقی را که دین اسالم برای زن ها داده 
است، برای شان ارزش داشته و قابل اجرا است، چه است 
و چرا در مورد چیزی که همه ی آن ها به آن اعتقاد دارند 

و آن را یک اصل می شناسند، اختالف دارند.

3- مرحله سوم: حاکمیت امارت اسالمی طالبان
تحریک  حاکمیت  آغاز  و  مجاهدین  دولت  سقوط  با 
اتفاقی  بودند،  مجاهدین  از  جزیی  خود  که  طالبان 
تاریخی به وقوع پیوست. با آمدن و حاکم شدن طالبان 
در افغانستان که از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ اکثر والیات 
برای  کردند،  تصرف  را  کابل  آن  پایتخت  و  افغانستان 
اولین بار در جهان حکومتی به وجود آمد که در نوعش 
بی سابقه بود؛ حکومتی به ادعای خود طالبان صد درصد 

اسالمی و ناب محمدی. 
که  اقداماتی  اولین  حکومت،  این  روز های  اولین  در 
طالبان در هر منطقه ای که تصرف می کردند، به خانه 
و  مکاتب  بود .  دختران  و  زنان  کامل  و  مطلق  شاندن 
دانشگاه ها برای دختران و زنان بسته شد. کار زنان در 
بیرون از خانه به جز بخش صحی، کاماًل ممنوع شد. حتا 
کار در بخش صحت برای زنان هم محدود به شرایط 
زنان مسدود شد  و حمام های  آرایشگاه ها  بود.  خاصی 
محرم شرعی  و  همراه  بدون  زنان  و  دختران  و خروج 
از خانه ممنوع اعالن گردید. برای اولین بار به زنان در 
جاده ها شالق زده شد و حکم سنگسار، اعدام و تیرباران 
زنان در محاکم صحرایی بدون شنیدن دفاع شان و دادن 
حق دفاع به آن ها، در محضر عام به تکرار صورت گرفت. 
در حدی حقوق عادی و اولیه انسانی زنان از آن ها گرفته 
شد که فکر در مورد اقتدار سیاسی زنان حتا در خیال 

هم نمی گنجید.
دین  که  داشتند  اعتقاد  مجاهدین  مانند  هم،  طالبان 
فراوان  ارزش های  و  انسانی ترین حقوق  زنان  به  اسالم 
تا همان حقوق داده  اند  نیز حاضر  داده است و آن ها 
شده  ی شرع اسالم را به زنان بدهند. این در حالی بود که 
آن ها هم زمان بار بار گفته بودند که حتا شنیدن صدای 

و  افغانستان  مانند  معتقد  و سنتی  مذهبی  جوامع  در 
و  پرسید چرا همیشه دین  باید  آن .  کشور های مشابه 
اعتقادات دینی مانعی برای تثبیت جایگاه اجتماعی زنان 
و اقتدار سیاسی آن ها است؟ چرا مردان و حتا عده  ی 
اقتدار  از  دارند،  مرد ساالرانه  تفکر  که  زنان  از  زیادی 
سیاسی زنان بیم دارند؟ به عبارت دیگر چرا مردانی که 
گاهی مدعی اند بهشت زیر پای مادر است و چون مادر، 
زن است، خواهر است، همسر است یا دختر است، لذا 
مقدس و واجب االحترام است، از جایگاه اقتدار سیاسی 
این مادر، خواهر، همسر و دختر در هراس اند؟  چرا آن ها 
برای مخالفت با رسیدن زن به جایگاه اجتماعی و اقتدار 
سیاسی ای که الیقش است، دین، باور های دینی و رسوم 
و عنعنات فرهنگی را سپر قرار می دهند و هر موقعی که 
در مبارزه منطقی کم می آورند، این باور ها را به جنگ با 

زنان به کار می گیرند؟
تاریخ جامعه بشری در تمام مدت حیات انسان، شاهد 
این جنگ است؛ جنگی که مرد ساالر می داند اگر زن با 
آن مخالفت کند، باز به آسانی زمینه این ایجاد می شود 
با  رویارویی  برای  را  دین  که  مردی  همین  خود  که 
پرداخته  زن  تکفیر  به  است،  خوانده  فرا  زن  حقوق 
مثال می خواهم  به طور  کند.  مجازات  را شدیداً  او  و 
سیاسی  مخالفان  و  افغانستان  روحانیت  جامعه  از 
طرف های درگیر قدرت و سیاست در کشور خود سوال 
کنم که چرا همیشه برای مخالفت های سیاسی شان، 
زن افغانستان را بهانه قرار می دهند و بر منافع انسانی 
زنان چانه زنی کرده و شرط و شروط می بندند؟  چون 
نمی توانم باور کنم پروردگاری که مرد و زن را هم سان 
آفریده است، بر یکی از این دو، این قدر نامهربان باشد. 
چون هر وقت زن صدایش را برای رسیدن به مساوات 
عادالنه بلند کرده است، مرد ساالری از طریق جامعه 
روحانیت و دین به مخالفت پرداخته و این صدا را به 

شدت سرکوب کرده است. 
مخالفت  هر  برای  و  نکرده  بسنده  هم  این  به  حتا 
سیاسی ای که با نظام های سیاسی مختلف داشته است، 
حقوق زن را مایه گذاشته و این که زن خواسته به جایگاه 
انسانی ای که حقش است دست یابد را بهانه مخالفت 
سیاسی خود قرار داده و با فشار جانب مقابلش را وادار 
کرده است که با بی رحمی تمام حق زن را دوباره پایمال 

کند؛ کاری که همین اکنون نیز در شرف وقوع است. 
حتا امریکا به عنوان بزرگ ترین حامی دموکراسی در 
با طالبان و مخالفان مسلح خود و دولت  میز مذاکره 
از  رهایی  خاطر  به  افغانستان،  در  حمایتش  تحت 
از  جنگ،  میدان های  در  مسلحش  نیروهای  شکست 
حقوق و منافع انسانی زنان به بسیار ساده گی در حال 

عبور است.
این یک هشدار جدی است برای تمام زنان افغانستان 
و حتا زنان جهان که نگذاریم این اتفاق بیفتد؛ زیرا اگر 
این بار منافع زنان در میز مذاکرات معامله شود، ممکن 
دیگر زنان افغان هیچ وقت نتوانند به جایگاه انسانی شان 
دست یابند و این کار سرمشقی برای کشور های دیگر 

جهان در مقابله با مرد ساالری نیز بشود.
به امید روزی که تمام انواع تبعیض  و خشونت جنسیتی 
پایان یافته و مرد و زن هر دو اجزای برابر جامعه انسانی 

باشند و به جایگاه واقعی شان دست یابند.
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رسانیده  بانک  عزیزی  محترم  مشتریان  و  هموطنان  تمام  اطالع  به 
وسترن  جهانی  شبکی  خدمات  ضمن  بانک  عزیزی  که  میشود 
است.  نموده  آغاز  نیز  را   MoneyGram گرام  منی  خدمات  یونین، 
اکنون هموطنان و مشتریان محترم عزیزی بانک می توانند در تمام 
زودترین  به  کشور  از  خارج  و  داخل  به  بانک  عزیزی  نمایندگی های 
فرصت با قیمت مناسب پول ارسال و دریافت نمایند. برای معلومات 
لینک ذیل  به  یا  بگیرید  تماس  ما 1515  با شماره 24 ساعته  بیشتر 

کلیک نمایید.


