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 نهادهای عدلی و قضایی در برخی 
ولسوالی های هرات مسدود اند

بیپناهیمردمدربازیمصالحهدوحهبرایختممنازعهافغانستان؛چشماندازوچالشها
تاجوتختامارتوجمهوریت
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مقام های محلی هرات می پذیرند که نهادهای عدلی و قضایی در برخی ولسوالی های 
این والیت فعالیت ندارند و تهدیدهای امنیتی سبب توقف فعالیت این ادارات در 
ولسوالی ها شده است. ریاست محکمه استیناف هرات و ریاست سارنوالی این والیت، 
مسدود بودن نهادهای عدلی و قضایی در برخی ولسوالی ها را تأیید می کنند. افزون 
مسووالن  نگرانی  قضایی  و  عدلی  ادارات  کارمندان  بر  امنیتی  تهدیدهای  این،  بر 
ریاست محکمه و سارنوالی هرات را به دنبال داشته است. از دید کارمندان نهادهای 
عدلی و قضایی، افزایش تهدیدهای امنیتی در ولسوالی ها و مرکز هرات، برای آنان 
قابل پذیرش نیست.  اداره محلی هرات عدم فعالیت نهادهای عدلی و قضایی در 
ضعف  نشان گر  مسأله  این  که  دارد  پافشاری  اما  می پذیرد،  را  ولسوالی ها  برخی 
استره محکمه و لوی سارنوالی نیست و مشکالت امنیتی عامل اصلی مسدود بودن 

ادارات عدلی و قضایی می باشد.

اجالس دوحه با ابتکار ایاالت متحده امریکا و با میزبانی دولت قطر منعقد گردیده است. این اولین اجالس مصالحه نیست و شاید آخرین 
اجالس هم نباشد که به هدف ختم منازعه افغانستان در بیرون از کشور برگزار می گردد. قباًل در مسکو، دوحه، بن و چندین شهر دیگر نیز 

چنین مذاکراتی برگزار گردیده بود که تا الحال نتیجه نداده و صلح در افغانستان تجربه نشده است. 

طرح به سازی دشت برچی که حدود چهار سال پیش اعالم 
و اجرایی شده بود، هنوز تکمیل نشده است. این طرح قرار 
بود تا اواخر سال 2019 میالدی از سوی شهرداری کابل 
تکمیل شود، اما این اداره تنها بخش اندکی از این طرح ها 
از  برچی  دشت  باشنده گان  اکنون  است.  کرده  عملی  را 
با  می گویند  و  می کنند  انتقاد  کابل  شهرداری  کم کاری 
اواخر  تا  ساحه  این  به سازی  طرح  بود  قرار  وجودی  که 
از  با گذشت یک سال  اما  2019 میالدی تکمیل شود، 

تاریخی که برای ختم آن...
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طرح به سازی حومه های غرب 
پایتخت چه قدر عملی شده است؟

رییس هیأت مذاکره کننده دولت: 
هیچ کس نمی تواند مانع خواست مردم برای صلح شود

استانکزی،  محمدمعصوم  کابل:  ۸صبح، 
رییس هیأت مذاکره کننده دولت می گوید که 
هیچ کس نمی تواند مانع خواست مردم برای 

تأمین صلح شود.
استانکزی روز جمعه، هژدهم میزان در توییتی 
نوشته است که برای رسیدن به صلح دایمی در 

کشور تعهد دارد.
که  »امیدواریم  است:  افزوده  ادامه  در  او 
مذاکرات صلح در روشنی قرآن و سنت نتایج 
داشته  مردم  خواست  اساس  بر  را  مطلوبی 

باشد.«

رییس هیأت مذاکره کننده از صبر و شکیبایی 
صلح«  تأمین  و  »جنگ  ختم  برای  مردم 

قدردانی کرده است.
مذاکرات صلح از 22 سنبله به این سو دوحه 

جریان دارد.
ملموسی  نتیجه ای  تاکنون  مذاکرات  این 
نداشته است و دو طرف بر سر تهیه طرزالعمل 

دچار اختالف شده اند.
از جانب دیگر از دست کم نُه روز به این سو 
هیچ  طالبان  و  دولت  مذاکره کننده  تیم های 

نشست رسمی نداشته اند.

۸صبح، کابل: صالح فرزند مادری است که هفته 
گذشته در والیت فاریاب از سوی دو فرد تفنگ دار 

در برابر چشمانش تیرباران شد.
فاریاب  والی  با  دیداری  در  ساله   11 پسر  این 
مدعی شده است که پدر او برای کشتن مادرش 

100هزار افغانی داده است.
هژدهم  جمعه،  روز  فاریاب  والی  فایق،  نقیب اهلل 
میزان عکسی از دیدار خود با این کودک را در 
توییترش همه گانی کرده و گفته است که  این 
شده  پدرش  بر  عدالت  اجرای  خواهان  کودک 

است.
فاریاب، صالح 11 ساله است و  والی  به گفته ی 

صالح به والی فاریاب:
پدرم به قاتالن مادرم ۱۰۰هزار افغانی داده بود تا بکشند
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بزرگ ترین اندوه دنیا را بر دوش می کشد.
والی فاریاب نوشته است که صالح هفته گذشته 
با مادر، برادر و خواهرش به سوی روستا می رفت 
را  وی  مادر  تفنگ دار  فرد  دو  راه  مسیر  در  که 

شناسایی و در برابر چشمانش تیرباران کرده اند.
 نقیب اهلل فایق از قول صالح نوشته است: »اوگفت 
که پدرش به کسی زنگ زده بود تا در بدل یک 

لک خانمش را بکشد.«
صالح  که  است  نوشته  ادامه  در  فاریاب  والی 

خواهان اجرای عدالت بر پدرش شده است.
کودک  این  پدر  بازداشت  درباره  فایق  نقیب اهلل 

چیزی نگفته است.

بازداشت ۸00 دزد در 45 روز:

کابل هم چنان جوالنگاه دزدان است

حصاِر شش ماهه ی ولسوالی 
قادس بادغیس شکست

2

وزارت امور داخله می گوید که کنترل شهر پنج میلیونی از سوی حدود 10 هزار نیروی پولیس کار سختی 
است و باید مردم برای مبارزه با جرایم به بسیج ملی بپیوندند.



عملیات  راه اندازی  پی  در 
امنیتی  نیروهای  مشترک 
در والیت بادغیس، مسیر 
باشنده گان  رفت وآمد 
قادس پس از شش  ماه با 
قلعه  نو، مرکز این والیت، باز 
شده است. هم چنان در پی 
این عملیات، 38 تن از جنگ جویان طالبان کشته 
و 26 تن دیگر زخمی شده اند. مقام های امنیتی 
بازگشایی  منظور  به  عملیات  این  که  می گویند 
راه اندازی  نو  قلعه  شهر  با  قادس  ولسوالی  مسیر 
جانی  و  مالی  خسارت  طالبان  به  که  بود  شده 

زیادی وارد شده است.
از  تن   10 والیت،  این  از  دیگر  رویداد  یک  در 
طالبان مسلح کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. 
که  می گویند  والیت  این  در  امنیتی  مقام های 
طالبان قصد تصرف ولسوالی باالمرغاب این والیت 

را داشتند، اما موفق به این کار نشدند.
تأکید  بادغیس  والیتی  شورای  اعضای  از  برخی 
رفت وآمد  راه   گذشته  ماه  شش  در  که  دارند 
ولسوالی قادس با قلعه نو به روی مردم و نیروهای 
امنیتی بسته بود و پس از عملیات نظامیان ارتش، 
مستقر  قادس  راه  مسیر  در  امنیتی  نیروهای 

شده اند.
بادغیس،  از کنش گران مدنی در والیت  شماری 
راه اندازی عملیات پاک سازی  اند که  باور  این  به 
به  ندارد.  چندانی  تاثیر  تنهایی  به  ناامن  مناطق 
روز،  چند  گذشت  از  پس  طالبان  آنان،  گفته ی 
را  شده  پاک سازی  مسیرهای  کنترل  دوباره 
گذشته  حالت  به  اوضاع  و  می گیرند  اختیار  در 

برمی گردد.
از شش  باشنده گان ولسوالی قادس هم که پس 
ماه توانسته اند به مرکز والیت سفر کنند، خرسند 
هستند. با این حال، آن ها هرچند می گویند امنیت 
نسبت به گذشته تا حدی بهتر شده، اما به تداوم 
این وضعیت باور چندانی ندارند. مسووالن ارتش در 
بادغیس می گویند که عملیات مشترک نیروهای 
امنیتی برای بازگشایی مجدد راه ولسوالی قادس 
با مرکز والیت، سه روز ادامه داشت و هم اکنون 

و  است  امن  پاسگاه،  ایجاد چندین  با  مسیر  این 
مردم منطقه می توانند با فکر آرام  در این مسیر 

رفت وآمد کنند.
این  در  ارتش  سخنگوی  معاون  نیازی،  علی رضا 
می گوید  8صبح  روزنامه  با  گفت وگو  در  والیت، 
پاسگاه های  امنیتی  نیروهای  هوایی  حمله   که 
طالبان را در ولسوالی قادس هدف قرارداد که در 
این حمله 38 طالب کشته و 26 تن دیگر زخمی 
شدند. به گفته ی او 38 عراده موترسایکل و یک 
عراده موتر طالبان کاماًل از بین رفت و نیروهای 
این  استراتژیک  و  مهم   مناطق  کنترل  امنیتی 
ولسوالی را در اختیار دارند. او تأکید بر این دارد که 
در این عملیات، به نیروهای امنیتی هیچ آسیبی 

نرسیده است.
عبدالعزیز بیک ، رییس شورای والیتی بادغیس، در 
صحبت با روزنامه 8صبح می گوید که طالبان در 
این عملیات، بیش از 30 کشته دارند و خسارت 
زیاد مالی و جانی به آنان رسیده است. به گفته ی 
ولسوالی  مسیر  در  طالبان  پیش  ماه  از شش  او، 
قادس - قلعه  نو با ایجاد چندین پاسگاه، آرامش 
مردم این منطقه را بر هم زده و راه رفت وآمدشان 

را بسته بودند.
دارند  باور  بادغیس،  مدنی  کنش گران  از  برخی 
که راه اندازی عملیات های نیروهای امنیتی، تاثیر 
برنامه ای  امنیتی  مسووالن  و  دارد  کوتاه  مدت 
مشخص برای حفظ امنیت نسبی به میان آمده، 
ندارند. سیدمحمود انتظار، از کنش گران مدنی در 
بادغیس، به روزنامه 8صبح می گوید بارها شاهد 
آن بوده  که با گذشت کم تر از یک هفته، ساحات 
جنگ جویان  کنترل  به  دوباره  شده  پاک سازی 

طالبان درآمده است.
نسبی  تأمین  برای  امنیتی  مسووالن  او،  دید  از 
امنیت طوالنی مدت در این والیت برنامه  خاصی 
ندارد و تاثیر عملیات های آنان کوتاه مدت بوده و 
با همان مشکالت  روز دوباره  از چند  مردم پس 
از  این،  بر  افزون  وی  می گردند.  روبه رو  گذشته 
نبود امنیت در بزرگ راه های هرات - بادغیس نیز 
شکایت دارد و تأکید می کند که هنوز از عملیات 
مسیر  امنیت  تأمین  منظور  به  امنیتی  نیروهای 

زرمست چند روز بیش تر نمی گذرد، اما ناامنی ها 
دوباره در این مسیر افزایش یافته است.

پس  که  قادس  ولسوالی  باشنده گان  از  برخی 
این والیت سفر  از شش ماه توانسته اند به مرکز 
رفت وآمدشان خرسند  مسیر  بازگشایی  از  کنند، 
هستند، اما به تداوم این روند باور چندانی ندارند. 
ولسوالی،  این  باشنده گان  از  عبدالصبور صبوری، 
زادگاهش  شش ماهه ی  سختی های  از  برایم 
چون  فراوانی  مشکالت  با  مردم  که  می گوید 
و  بوده اند  روبه رو  گرانی  و  خوراکی  مواد  کم بود 
نیازشان  مورد  مواد  خرید  برای  طالبان  ترس  از 

نمی توانسته اند به مرکز این والیت سفر کنند.
عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی قادس والیت 
بادغیس در حالی انجام شد که طی روزهای اخیر و 
پس از آغاز مذاکرات بین االفغانی در شهر دوحه ی 
قطر، نیروهای امنیتی افغانستان در حالت »دفاع 
فعال« قرار دارند و کم تر بر مواضع طالبان حمله 
می کنند. در حالی که نیروهای امنیتی در حالت 
بخش های  بر  طالبان  دارند، حمالت  قرار  دفاعی 
گوناگون والیت بادغیس طی روزهای اخیر افزایش 

چشم گیری داشته است.
همین چند روز پیش، به دنبال حمالت طالبان 
باالمرغاب  ولسوالی  در  ارتش  نظامیان  مواضع  بر 
والیت بادغیس، 10 تن از طالبان مسلح کشته و 
20 تن دیگر زخمی شدند. در میان زخمیان این 
رویداد، یکی از فرماندهان »قطعه سرخ« طالبان 

نیز حضور دارد.
در  ملی  ارتش  سخنگوی  سلطان مراد،  لطیف 
بادغیس، در گفت وگو با روزنامه 8صبح می گوید 
که گروهی از طالبان مسلح به سرکرده گی ولسوال 
مقر  بر  گروه،  این  سرخ  قطعه  فرمانده  و  نام  نهاد 
نیروهای امنیتی حمله کردند که با تلفات جانی 

طالبان، درگیری پایان یافت.
شدن  گرم  با  و  خورشیدی  روان  سال  آغاز  از 
والیت  گوناگون  مناطق  در  طالبان  حمالت  هوا، 
افزون  و  داشت  بی پیشنیه ای  افزایش  بادغیس 
ویژه  به  والیت  این  ارتباطی  مسیرهای  این،  بر 
گواه حضور گسترده  بادغیس،   - هرات  بزرگ راه 

طالبان بوده است.

 

ایاالت متحده امریکا گفته است که تا کریسمس امسال باید نیروهایش 
را از افغانستان خارج کند و این زمان، کم تر از چیزی است که پیش از 
این اعالم شده بود. رییس  جمهور ترمپ در توییتی نوشته است که »ما 
باید گروه کوچک باقی مانده از مردان و زنان شجاع خود که در افغانستان 
خدمت می کنند را تا کریسمس به کشور برگردانیم.« ناتو به عنوان یکی 
از شرکای اصلی امریکا در جنگ افغانستان دست کم طی یکی - دو سال 
اخیر نقش حاشیه ای در روند صلح افغانستان داشت. با توجه به شتابی 
که واشنگتن برای آوردن صلح در افغانستان دارد، واکنش ناتو و اروپایی ها 
ناتو، در یک  استولتنبرگ، دبیرکل سازمان  بود. ینس  قابل پیش بینی 
نشست خبری در بروکسل، مقر این سازمان، در واکنش به توییت اخیر 
دونالد ترمپ مبنی بر خروج نیروهای امریکایی از افغانستان گفته است 
که در زمینه خروج نیروهای خارجی از این کشور، شرکای بین المللی نیاز 
به مشورت دارند. واکنش ناتو به عنوان سازمانی که قربانیان زیادی را در 
جنگ افغانستان متحمل شده، معنادار است. ناتو قدرت مندترین سازمان 
برای ورود  ایاالت متحده زمانی که  نظامی چند کشوری جهان است.  
به جنگ افغانستان در جست و جوی مشروعیت جهانی بود، کشورهای 
مختلفی از جمله سازمان ناتو را توانست با خود همراه سازد. اما واقعیت 
این است که ایاالت متحده امریکا در ماه های اخیر،  کشورهایی که در 
افغانستان دخیل بودند را به حاشیه رانده است. نمونه واضح و  جنگ 
غیر قابل انکار آن،  توافق نامه صلح ایاالت متحده امریکا با طالبان است؛ 
توافق نامه ای که بدون دخالت هر کشور و سازمان دیگری ترتیب و امضا 
شد. بسیاری از تصامیم بزرگ مانند توافق بر سر رهایی 5000 زندانی و یا 
همه ی زندانیان طالبان نیز دور از چشم دولت افغانستان و بدون مشوره با 

نهاد قانونی ای به اسم »دولت« در افغانستان صورت گرفت.
داخل  در  امریکا  متحده  ایاالت  اقدام  این  که  است  این  دیگر  واقعیت 
افغانستان با واکنش های تندی روبه رو نشد. بزرگ ترین و اصلی ترین عامل 
افغانستان  از جنگ طوالنی مدت در  آن خسته گی و درمانده گی مردم 
افغانستان  در  اخیر  سال های  در  قانون  نقض  از  متعددی  موارد  است. 
افتاده است. مردم به دلیل خسته گی مفرط از جنگ و به امید  اتفاق 
بازگشت آرامش به کشورشان، نسبت به این موارد هیچ واکنشی نشان 
با  متناقض  امریکا صریحاً  متحده  ایاالت  یکه تازی  آن،   غیر  در  ندادند. 
قانون اساسی افغانستان بود. استقالل افغانستان که در ماده اول قانون 
اساسی به آن اشاره شده ، با توافق مستقیم ایاالت متحده با طالبان زیر 
سوال رفت. حاکمیت ملی که در ماده چهارم قانون اساسی افغانستان به 
آن اشاره شده، با سواالت جدی روبه رو شد. مطابق ماده هفتاد و پنجم 
قانون اساسی،  حفظ استقالل، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت از منافع 
و حیثیت افغانستان در جامعه بین المللی، از وظایف حکومت افغانستان 
است. عالوه بر آن حکومت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور 
و تنظیم وظایف خود باید مقررات وضع و تصویب کند. این مقررات باید 
ناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد. عالوه بر این که اراده جمعی مردم 
افغانستان نیز در توافق نامه صلح میان طالبان و امریکا نیز تا حدود زیادی 
نادیده گرفته شد،  تقریباً اکثر مواد قانون در افغانستان نیز نقض گردید. 

ناتو و کشورهای دخیل در جنگ افغانستان با روند صلح در این کشور با 
احتیاط کامل برخورد کرده اند. آن ها حساسیت های داخلی و منطقه ای 
موجود را به خوبی می دانند. اما این کشورها نسبت به آن چه در پروسه 
صلح افغانستان می گذرد، ناخشنود اند. این ناخشنودی می تواند پروسه 
صلح را با خطرهای جدی ای روبه رو سازد. جنگی که با حضور نزدیک 
کشور  یک  اذن  با  شدنش  خاموش  شده،   شروع  دنیا  کشور  چهل  به 
خاص،  محال است. کشورهای متحد با ایاالت متحده امریکا،  سال ها در 
افغانستان علیه طالبان و دیگر گروه ها جنگیدند. آن ها سرمایه های بزرگی 
را در افغانستان مصرف کردند و بسیاری از این کشورها در افغانستان 

قربانی دادند.
از جنوری سال 2006، ناتو با عملیات خودش موسوم به آیساف کارهای 
بلند مدت گرفت و خود عهده دار آن ها در  آزادی  از عملیات  را  جنگی 
جنوب افغانستان شد. نیروهای ناتو در اول از بریتانیا، کانادا، نیروهای 
همراه  به  استونی  و  رومانی  دنمارک،  از  کوچکی  نیروهای  و  هالندی 
حمایت هوایی ناروی و حمایت هوایی و توپ خانه ای ایاالت متحده شکل 
گرفت. هر چند در آن زمان نیز ایاالت متحده عملیات های زیادی را به 
تنهایی و بدون مشورت با ناتو زیر نام »عملیات بلندمدت آزادی« انجام 
می داد. به نظر می رسد که عالوه بر شتاب امریکا، تفاوت دیدگاه های ناتو 
و امریکا نیز در به حاشیه  رانده شدن ناتو و دیگر کشورها از روند صلح 

افغانستان بی تأثیر نبوده است.
ایاالت متحده امریکا برای رسیدن به صلح عجله فراوانی دارد. این شتاب 
امریکا ممکن است انجام خوبی برای مذاکرات صلح نداشته باشد. یکی از 
دالیل واضح شتاب و عجله ایاالت متحده،  انتخابات پیش رو در امریکا و 
دیدگاه های شخصی دونالد ترمپ، رییس  جمهور بر حال این کشور است. 
جهان و کشورهای دخیل در جنگ 19 ساله افغانستان طی یکی - دو 
سال گذشته و با اوج گرفتن مباحث مربوط به صلح در افغانستان، عمدتاً 

تماشاگر این اتفاقات بوده اند. 
برای به ثمر نشستن آرزوی مردم افغانستان،  نیاز به اجماع بین المللی 
است؛ چرا که جنگ افغانستان، جنگ میان دو گروه فکری داخلی نبوده 
ابعاد داخلی  از  فربه تر  افغانستان همیشه  بین المللی جنگ  ابعاد  است. 
روند  بر  تاثیرگذار  کشورهای  پاکستان  و  ایران  روسیه،   است.  بوده  آن 
صلح افغانستان اند. اروپایی ها برای این که از افغانستان پسا جنگ حمایت 
اقتصادی و سیاسی کنند، نیاز است که امروز در روند صلح افغانستان 

شریک باشند.

شتاب امریکا نباید به روند 
صلح آسیب برساند
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حصاِر شش ماهه ی 
ولسوالی قادس بادغیس شکست

جایزه صلح نوبل ۲۰۲۰ 
به برنامه جهانی غذا 

)WFP( رسید
 )WFP( ۸صبح، کابل: برنامه جهانی غذا
را  میالدی   2020 سال  نوبل  صلح  جایزه 

دریافت کرد.
کمیته  سوی  از  پیش  لحظاتی  جایزه  این 

نوبل به برنامه جهانی غذا اعطا شد.
جایزه صلح نوبل به دلیل رسیده گی و توزیع 
غذا به گرسنه گان به ویژه در جریان بحران 
تعلق  غذا  جهانی  برنامه  به  کرونا  از  ناشی 

گرفته است.
فوزیه کوفی، عضو هیأت مذاکره کننده دولت 
با طالبان از افغانستان نیز نامزد دریافت این 

جایزه بود.
او اعطای این جایزه را به برنامه جهانی غذا 

تبریک گفته است.
علی،  ابی احمد  به  جایزه  این  گذشته  سال 
فدرال  دموکراتیک  جمهوری  نخست وزیر 

اتیوپیا، اعطا شده بود.

خلیل رسولی 

پولیس قندهار:  
طالبان یک مکتب تازه تأسیس را با بمب منفجر کردند

که  می گوید  قندهار  پولیس  کابل:  ۸صبح، 
در  را  تأسیس  تازه  مکتب  یک  طالبان  گروه 
ولسوالی ژری این والیت بمب گذاری و منفجر 

کرده است.
قندهار،  پولیس  سخنگوی  بارکزی،  جمال 
روز جمعه، هژدهم میزان، گفته است که این 
اتفاق شام روز پنج شنبه در نزدیکی کمپ دوم 

مهاجران در ولسوالی ژری رخ داده است.
سخنگوی پولیس قندهار افزوده است که این 
مکتب از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات و 
در چهارچوب پروژه اقراء به ارزش پنج میلیون 

افغانی ساخته شده بود.
که  است  گفته  دیگر  جانب  از  بارکزی  جمال 
طالبان در این اواخر به تخریب پل چک، مکتب، 
شفاخانه و جاده روی آورده اند و به این طریق 

»پروژه ناروا«ی پنجاب را کامل می کند.
باره واکشنی نشان  این  تاکنون در  اما  طالبان 

نداده اند.
گزارش های متعدد از تخریب جاده ها و پل چک 
شده  منتشر  قندهار  والیت  در  طالبان  توسط 
اعالم  این مورد  تاهنوز در  است. گروه طالبان 

موضع نکرده است.
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در شرایطی که پولیس از کاهش 
جنایی  جرایم  آمارهای  در 
معتقدند  مردم  می دهد،  خبر 
بدل  جوالنگاه  به  پایتخت  که 
شده است. قتل یک دانش آموز 
تازه فارغ در کابل از سوی دزدان 
در  اعتراض ها  از  موجی  مسلح، 
فضای مجازی را در پی داشته است. برخی از شهریان 
در پایتخت می گویند که پولیس در بازداشت دزدان و 
با دزدان  از حوزه ها،  ناتوان است و حتا برخی  راه زنان 
دست داشته یا به شکل هم سو عمل می کنند. وزارت 
امور داخله اما با آسیب شناسی وضعیت کابل، می گوید 
که پولیس در امر کاهش جرایم در شهر میلیونی تالش 
کرده و نیاز است برای کاهش جرایم جنایی در پایتخت، 
شهریان کابل به بسیج ملی بپیوندند. این وزارت تصریح 
می کند در جریان یک ونیم ماه اخیر حدود 800 دزد 
تا 22 سال  بین 12  بازداشت شده است که  در کابل 
بازداشت  سن دارند. به گفته مسووالن، هر چند روند 
مجرمان از سوی پولیس ادامه یافته، اما ثبت یک رویداد 
قتل برخاسته از جرایم جنایی سبب می شود که مردم 
آگاهان  بگیرند.  نادیده  را  پولیس  دست آوردهای  همه 
نظامی اما معتقدند که کابل امروز با سابق تفاوتی ندارد 
در  اداری  ضعف  جنایی،  جرایم  افزایش  دلیل  تنها  و 
چارچوب پولیس است، چرا که نمی توانند با جدیت الزم 

در مبارزه با جرایم عمل کنند. 
بی رویه  افزایش  از  اخیر  روزهای  در  کابل  شهریان 
در  دارند.  جنایی شکایت  جرایم  از  برخاسته  قتل های 
یکی از موارد، رامین یوسفی، جوان 20 ساله که تازه 
به رشته مهندسی دانشگاه پولی تخنیک راه یافته بود، 
شام گاه سه شنبه، پانزدهم سنبله از سوی دزدان کشته 
حوزه های  در  قتل  از  مورد  چند  این،  بر  افزون  شد. 
مختلف امنیتی در جریان یک هفته اخیر ثبت رسید 
پایتخت  در  آن چه  از  مردم  که  است  شده  سبب  و 
متقعد  شهروندان  بگشایند.  شکایت  به  لب  می گذرد، 
با دزدان و بی توجهی وزارت  پولیس  اند که هم سویی 
امور داخله سبب شده است که میزان جرایم جنایی در 
پایتخت به باالترین میزان ممکن برسد. به گفته آنان، 
شهریان کابل در روزهای اخیر از شرایط هراس دارند و 
حتا نمی توانند در جریان روز به راحتی در سطح شهر 

گشت وگذار کنند.
مرتضی حسینی، شهروند کابل در گفت وگو با روزنامه 
8صبح، تصریح کرد که در جریان هفته گذشته در سرک 
داراالمان با دزدان روبه رو شد و همه دست داشته اش را 
پوسته  به  را  مورد  این  وی،  گفته  به  گرفته اند.  وی  از 
امنیتی نزدیک ساحه گزارش کرد، اما پولیس با وجود 
اطمینان دهی به وی، تحرک الزم در این مورد نداشته 
است. ذبیح محمدی، دیگر باشنده حوزه هشتم امنیتی 

داشته است.
پولیس  که  می گوید  داخله  امور  وزارت  سخنگوی 
می کند،  بازداشت  را  مجرمان  روز  همه  خود  سهم  در 
قتل  و یک  نیستند  قانع  به گفته وی، مردم هنوز  اما 
برخاسته از جرایم جنایی سبب می شود که مردم همه 
دست آوردهای پولیس را نادیده بگیرند. آمارهای وزارت 
امور داخله هم چنان نشان می دهد که پولیس در شش 
ماه اخیر دست کم 11 هزار مجرم جنایی را در سراسر 
آرین  آقای  حال،  این  با  است.  کرده  بازداشت  کشور 
تصریح کرد که نیاز است یک بسیج کالن شکل بگیرد 
تا نهادهای ذی ربط، نهادهای آموزشی و رسانه ها در آن 
دخیل باشند، زیرا به باور سخنگوی وزارت امور داخله، 
کاهش  در  می تواند  روانی  و  اجتماعی  تربیتی،  نقش 
جرایم تاثیرگذار باشد. از سویی هم، وزارت امور داخله 
می گوید که پولیس هم اکنون تنها در مبارزه با جرایم 
جنایی دخیل نبود، بل که در خط نبرد و در مبارزه با 
مواد مخدر نیز تالش دارد. به باور آقای آرین، یک بسیج 
کالن برای رفتن به وضعیت مطلوب و مبارزه مشترک 
بر  افزون  ترتیب،  تا بدین  با جرم و جنایت الزم است 
نقش شان  روند  این  در  بتوانند  نیز  پولیس، شهروندان 

را ایفا کنند.
امنیتی  میثاق  که  می کند  تصریح  داخله  امور  وزارت 
اما به گفته مسووالن در  در کاهش جرایم موثر بوده، 
این وزارت، باید بیش تر تالش شود و نهادهای امنیتی 
و مردم به گونه مشترک در آن سهم بگیرند. مسووالن 
هم چنان معتقدند که نفوس شهر کابل از حد معمول 
آن بیش تر است و سازوکارهایی که بتواند هویت افراد 
تسهیل  را  مجرمان  تشخیص  روند  و  بسازد  روشن  را 
بخشد، هنوز وجود ندارد. به گفته آقای آرین، کنترل 
جمعیت بیش از پنج میلیونی توسط 10 هزار منصوب 

پولیس ناممکن است و برای کاهش جرایم، نیاز است 
که مردم در ساحه شان به عنوان پولیس عمل کرده و از 
طریق نمبر 119، با حفظ هویت شان نهادهای امنیتی 
را در جریان بگذارند. وی افزود که برای ایجاد شفافیت، 
نگهداری مجرمان در حوزه ها ممنوع شده است و دزدان 
فرماندهی  قرارگاه  به  عاجل  گونه  به  بازداشت  از  پس 
کابل یا قرارگاه وزارت امور داخله انتقال پیدا می کنند. 
به گفته آقای آرین، این کار سبب می شود که از آزاد 

کردن دزدان توسط زورمندان جلوگیری شود.
از  مواردی  دارند که  این، شهروندان شکایت  بر  افزون 
پولیس  و  می افتد  اتفاق  کابل  شهر  در  جنایی  جرایم 
برای گریز از مسوولیت هایش، محل رویداد را ساحه زیر 
می گوید  اما  داخله  امور  وزارت  نمی داند.  پوشش خود 
که به پولیس در این مورد هدایت داده شده است، زیرا 
با دیدن رویداد مشهود جرمی،  ندارد که  پولیس حق 
پولیس  دو  به  وی  دهد.  برائت  را  خود  و  کرده  غفلت 
زنان در کابل غفلت وظیفه ای  که در قضیه لت وکوب 
کرده بودند، اشاره کرد و افزود که این افراد زندانی و 
به لوی سارنوالی معرفی شده اند. با این حال، آقای آرین 
تالش  که  می گوید  و  می پذیرد  را  کاستی ها  از  برخی 

دارند تا این موارد را حل کنند.
در  اداری  کاستی ها  که  اند  معتقد  اما  نظامی  آگاهان 
جرایم  کنترل  تا  است  شده  سبب  پولیس  چارچوب 
شود.  خارج  پولیس  اختیار  از  پایتخت  در  جنایی 
روزنامه 8صبح  به  نظامی  امور  آگاه  امرخیل،  عتیق اهلل 
گفت که کابل در واقع همان پایتخت سابق است، اما 
نبود کادرهای »متعهد« و »کارکشته« سبب شده است 
که جرایم جنایی افزایش یابد. وی افزود که در برخی 
از موارد، افراد بلندرتبه و حتا در میان پولیس از دزدان 
حمایت می کنند که سبب تشدید جرایم جنایی می شود. 
او هم چنان گفت که پولیس با توجه به نداشتن تجربه 
الزم، در بیش تر موارد از مدارا کار می گیرند که سبب 
می شود تا دزدان با آزادی بیش تر به جرایم شان ادامه 
نیست و  امنیتی موافق  با میثاق  امرخیل  آقای  دهند. 
می گوید که پولیس باید در اعمال قانون جدیت بیش تر 

به خرج دهد تا وضعیت را دوباره زیر کنترل درآورد.
گفتنی است که افزون بر کابل، جرایم جنایی در شهر 
هرچند  است.  یافته  چشم گیری  افزایش  نیز  هرات 
برنامه »میثاق  امنیتی،   برای کنترل وضعیت  حکومت 
امنیتی« را سازمان دهی کرد، اما شهروندان معتقد اند 
به  در سطح جرایم جنایی  کاهش محسوس  که هیچ 
افزایش  پایتخت  در  موارد جرمی  حتا  و  نیامده  وجود 

یافته است.

این  نقاط  از  برخی  در  دزدان  که  می گوید  کابل  شهر 
حوزه با خیال راحت عابران را متوقف کرده و جیب آنان 
را خالی می کنند. وی می گوید که پولیس در مواقعی 
به عنوان فرد هم سو با مجرمان جنایی عمل  کرده یا از 
پیگیری رویداد خودداری می کند. به باور او، شهروندان 
داشته های  حاضرند  که  دارند  قرار  شرایطی  در  اکنون 
شان را به شرط این که برای شان صدمه نرسد، به دزد 
چند  هر  که  می گوید  اما  داخله  امور  وزارت  بسپارند. 
سطح جرایم جنایی در پایتخت نسبت به سال گذشته 
نیاز است که مردم برای  اما  پنج درصد کاهش یافته، 
کنترل وضعیت، با پولیس همکاری کرده و بسیج ملی 

را شکل دهند.

گره مشکل در کجاست؟
وزارت امور داخله می گوید که کنترل شهر پنج میلیونی 
از سوی حدود 10 هزار نیروی پولیس کار سختی است 
و باید مردم برای مبارزه با جرایم به بسیج ملی بپیوندند. 
جمعه،  روز  داخله  امور  وزارت  سخنگوی  آرین،  طارق 
هژدهم میزان به روزنامه 8صبح گفت که این وزارت در 
جریان دو هفته اخیر یک همکاری مشترک با مردم را 
در حوزه پنجم امنیتی شهر کابل به راه انداخته است 
و توانسته که نتیجه خوبی به دست آورد. وی هرچند 
را یک محل »جرم زا«  امنیتی شهر کابل  حوزه پنجم 
خواند اما افزود که با کمک مردم، سطح جرایم جنایی 
در دو هفته اخیر حدود 90 درصد کاهش یافته است. 
به گفته آقای آرین، پولیس در یک ونیم ماه اخیر نزدیک 
به 800 دزد در کابل بازداشت و بایومتریک شده است. 
او افزود، افراد بازداشته شده بین 12 تا 22 سال سن 
دارد که نشان می دهد افزون بر عوامل فقر، بیکاری و 
سواد ناکافی، مسایل تربیتی خانواده گی نیز در آن نقش 

بازداشت ۸۰۰ دزد در ۴۵ روز:

کابل هم چنان جوالنگاه دزدان است
حسیب بهش

می پذیرند  هرات  محلی  مقام های 
که نهادهای عدلی و قضایی در 
برخی ولسوالی های این والیت 
تهدیدهای  و  ندارند  فعالیت 
فعالیت  توقف  سبب  امنیتی 
ولسوالی ها شده  ادارات در  این 
استیناف  محکمه  ریاست  است. 
این  سارنوالی  ریاست  و  هرات 
والیت، مسدود بودن نهادهای عدلی و قضایی در برخی 

ولسوالی ها را تأیید می کنند. 
ادارات  کارمندان  بر  امنیتی  تهدیدهای  این،  بر  افزون 
و  محکمه  ریاست  مسووالن  نگرانی  قضایی  و  عدلی 
سارنوالی هرات را به دنبال داشته است. از دید کارمندان 
نهادهای عدلی و قضایی، افزایش تهدیدهای امنیتی در 
ولسوالی ها و مرکز هرات، برای آنان قابل پذیرش نیست. 
اداره محلی هرات عدم فعالیت نهادهای عدلی و قضایی 
در برخی ولسوالی ها را می پذیرد، اما پافشاری دارد که 
این مسأله نشان گر ضعف استره محکمه و لوی سارنوالی 
بودن  مسدود  اصلی  عامل  امنیتی  مشکالت  و  نیست 

ادارات عدلی و قضایی می باشد. 
از چگونه گی فعالیت  طی دو دهه اخیر، شکایت هایی 
مناطق  و  ولسوالی ها  در  قضایی  و  عدلی  نهادهای 
زون  مناطق  برخی  در  است.  داشته  وجود  دوردست 
غرب کشور، به دلیل عدم فعالیت محکمه و سارنوالی، 
مردم برای حل وفصل مسایل حقوقی شان به دادگاه های 

صحرایی طالبان مراجعه می کنند. 
هرات،  استیناف  محکمه  ریاست  معلومات  بر اساس 

افزون بر چهار ولسوالی تازه تأسیس »شیندند«، در چهار 
ولسوالی دیگر نیز محاکم مسدود اند. شمس الرحمان 
رییس خیل، رییس پیشین محکمه استیناف هرات، در 
گفت وگو با روزنامه 8صبح می گوید دلیل مسدود بودن 

محاکم در ولسوالی ها، مشکالت امنیتی است. 
به گفته ی او، در جریان پنج سال اخیر تالش هایی برای 
بازگشایی محاکم در ولسوالی ها انجام شد، اما به دلیل 
مساعد نبودن شرایط امنیتی، آن ها موفق نشدند محاکم 
را در ولسوالی های هرات فعال بسازند. وی می افزاید، در 
ُکشک کهنه،  و  فارسی  گلران،  شیندند،  ولسوالی های 

نهادهای عدلی و قضایی مسدود اند. 
رییس پیشین محکمه استیناف هرات افزود، در مناطقی 
که نهادهای عدلی و قضایی مسدود اند، کارمندان آن 
در مرکز شهر خدمات قضایی را به مردم عرضه می کنند 
و فعالیت چهار محکمه ی مسدود، در مرکز والیت هرات 

جریان دارد. 
محمدشریف فانی، رییس محکمه استیناف هرات، در 
صحبت با روزنامه 8صبح، مسدود بودن نهادهای عدلی 
تأیید  را  والیت  این  ولسوالی های  برخی  در  قضایی  و 
می کند. از دید او، هدف اصلی نهادهای عدلی و قضایی، 
به  مردم  بهتر  دست رسی  برای  و  است  عدالت  تأمین 

عدالت، باید محاکم در ولسوالی ها بازگشایی شوند. 
آقای فانی افزود، نهادهای امنیتی باید برای بازگشایی 
محاکم و سارنوالی ها در مناطق دوردست و ولسوالی ها 
و  امنیتی  نهادهای  همکاری  بدون  و  کنند  همکاری 
فراهم سازی امنیِت کارمندان محاکم در مناطق ناامن، 

فعالیت این نهادها دشوار است. 

مسووالن ریاست سارنوالی هرات نیز می پذیرند که در 
برخی ولسوالی های این والیت به دلیل ناامنی، نهادهای 

عدلی و قضایی از جمله سارنوالی ها فعالیت ندارند. 
عبدالحق احمدی، رییس سارنوالی هرات، در صحبت با 
روزنامه 8صبح می گوید که ادارات دادستانی در چهار 
ولسوالی هرات مسدود اند. به گفته ی او، از مجموع 19 
دادستانی  نهادهای  ولسوالی   15 در  هرات،  ولسوالی 
تازه تأسیِس  ولسوالی  چهار  در  اما  دارند،  فعالیت 
اداری  مراکز  زاُول،  و  کوه زور  زیرکوه،  پشت کوه، 
ولسوالی ها تاکنون انتقال نیافته و هر زمان سایر مراکز 

اداری ایجاد شوند، سارنوالی  نیز فعال خواهد شد. 
آقای احمدی هم چنان می افزاید که نگرانی ها در مورد 
و  زیاد است  بسیار  امنیت سارنوال ها در هرات  تأمین 
تهدید های امنیتی با شورای نظامی، مقام والیت هرات و 
مقام های ارشد امنیتی در مرکز کشور در میان گذاشته 

شده است. 
پافشاری  نیز  هرات  والیتی  شورای  اعضای  برخی 
ولسوالی ها  در  امنیتی  وضعیت  شدن  بدتر  که  دارند 
شکایت های  مردم  و  است  نگران کننده  بزرگ راه ها،  و 
این مورد دارند. وکیل احمد کُرخی، رییس  زیادی در 
کمیته امنیتی شورای والیتی هرات، از مقام های محلی 
می خواهد که برای تأمین امنیت در ولسوالی ها و مسیر 

بزرگ راه های این والیت، »اقدام ریشه ای« کنند. 
مقام های محلی هرات باور دارند که عدم فعالیت  نهادهای 
»استره محکمه  ضعف  ولسوالی ها،  در  قضایی  و  عدلی 
قتالی،  سیدوحید  نیست.  کشور  سارنوالی«  لوی  و 
می گوید  8صبح  روزنامه  با  صحبت  در  هرات،  والی 

برخی  در  قضایی  و  عدلی  ادارات  بودن  مسدود  دلیل 
ولسوالی ها این است که شرایط از لحاظ امنیتی برای 

قاضی ها مساعد نیست. 
تشکیالت  ولسوالی ها،  برای  که  می افزاید  قتالی  آقای 
عدلی و قضایی وجود دارد، اما مجبوراً کارمندان نهادهای 
عدلی و قضایی برخی ولسوالی ها در شهر حضور دارند. 
به گفته ی او، حراست از جان کدرهای عدلی و قضایی، 
برای حکومت اهمیت دارد و برای دشمنی که به »عالم 
و معلم« رحم نمی کند، نباید کارمندان عدلی و قضایی 

طعمه قرار داده شوند. 
والی هرات افزود: »دشمنی که بدون هیچ شرطی دست 
به جان مردم افغانستان می زند، ما این شرایط را برایش 
شرایط  شاید  ولسوالی ها  خود  در  نمی کنیم.  مساعد 
مساعد باشد، اما مسیر رفت وآمد برای قاضی ها دشوار 
است. شرایط را در ولسوالی ها هم مساعد می کنیم تا 

خدمات عدلی و قضایی خوب تر فراهم شود.«
 بر اساس معلومات ارایه شده از سوی اداره محلی هرات، 
کدرهای  از  حفاظت  برای  خاص«  امنیتی  »تیم  یک 
تأمین  برای  عدلی و قضایی تشکیل شده که هرچند 
امنیت آن ها کفایت نمی کند، »اما باز هم خوب است«. 
مسووالن ریاست محکمه استیناف و ریاست سارنوالی 
هرات، از تهدیدهای امنیتی بر کارمندان این نهادها ابراز 
نگرانی کرده و پافشاری دارند که با وجود تهدیدهای 
امنیتی، آنان برای عرضه خدمات قضایی به مردم تالش 

می کنند. 
به روایت برخی ساکنان ولسوالی های هرات، کارمندان 
ارشد محاکم و سارنوالی ها تنها چند روز در هفته به 
وظایف شان حاضر می شوند و نهادهای عدلی و قضایی 
همه روزه باز نیستند و همین امر سبب شده که مردم 
طالبان  به  خود،  حقوقی  مسایل  به  رسیده گی  برای 

مراجعه کنند.

 نهادهای عدلی و قضایی در برخی 
ولسوالی های هرات مسدود اند

محمدحسین نیک خواه
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اجالس دوحه با ابتکار ایاالت متحده امریکا و با میزبانی 
دولت قطر منعقد گردیده است. این اولین اجالس مصالحه 
نیست و شاید آخرین اجالس هم نباشد که به هدف ختم 
می گردد.  برگزار  کشور  از  بیرون  در  افغانستان  منازعه 
قباًل در مسکو، دوحه، بن و چندین شهر دیگر نیز چنین 
مذاکراتی برگزار گردیده بود که تا الحال نتیجه نداده و 
صلح در افغانستان تجربه نشده است. تلفات و خسارات 
ناشی از جنگ بسیار زیاد و حیرت آور بوده و در طول بیش 
از چهار دهه منازعه، هنوز روزنه امید به سوی صلح تصور 
نمی شود. در این اواخر که روند مصالحه بین االفغانی کلید 
نفر  تا 60  اوسط 50  به صورت  خورده است، همه روزه 
تلفات نظامی و ملکی ثبت می گردد. قبل از آغاز مذاکرات 
دوحه پیش فرض های دولت افغانستان و افکار جمعی در 
مورد طالبان چنین بود که این گروه با تغییر پالیسی و 
حکمتیار  اسالمی  حزب  بساِن  احتماالً  سیاسی  نگرش 
متکثر  جامعه  واقعیت های  و  شود  حاضر  مصالحه  به 
بپذیرد.  کشور  این  در  را  دموکراتیک  نظام  و  افغانستان 
ثابت  این پنداشت ها وارونه  اما  در مقدمه اجالس دوحه 
گردید و طالبان واضح ساخت که اندک ترین تحولی در 
نداده است. همین  آنان رخ  راهبرد سیاسی  و  استراتژی 
اصرار و ایستاده گی های واپس گرایانه در برابر حکومت داری 
مدرن، نظام دموکراتیک، حقوق زنان، حقوق اقلیت های 
مذهبی و قومی و دست آورد های دو دهه نظام موجود در 
افغانستان مذاکرات را از آغاز به بن بست مواجه کردند. به 
آن وضاحت  انکشاف  از  مذاکرات  آغاز  در  بن بست  دلیل 

داده نمی شود. 
جنگ تا رفع جنگ

نقاط  در  جنگ  تشدید  و  دوحه  در  مذاکرات  بن بست 
مختلف افغانستان تاکتیکی است که طالبان تالش می کند 
با آن واقع نمایی کند. واقعیت طالبان همان است که از 
و  برمی آید  مذاکرات  پیش شرط های  و  مطالبات  فهوای 
باالی  را  سلطه  و  جبر  بر  مبتنی  نظام  می خواهند  آنان 
مردم افغانستان بقبوالنند و از راه جنگ بر جانب مقابل 
غالب شود. این تاکتیک در جنگ و سیاست پدیده تازه 
نیست. نظریه ویلسون »جنگ تا رفع جنگ« یک پایان 
وحشت ناک برای یک آغاز خوب تفسیر شده است. و درو 
ویلسون )1856-192۴( بیست وهشتمین رییس جمهور 
امریکا در بیانیه تاریخی خود در کانگرس که به صورت 
ویژه در مورد مصالحه ایراد نموده بود از »جنگ تا رفع 
جنگ« سخن گفت. در این سخنرانی او چهارده نکته مهم 

در این روزها همه به نتیجه گفت وگوهایی صلح دوحه 
تا  گرفته  کشور  سیاسی  رهبران  از  دوخته اند؛  چشم 
شهروندان عادی، جنگ ۴0 ساله ی افغانستان بی گمان 
یک نسل را ُکشت، نسل دیگر را پیر کرد و نسل امروز 
نیز در میانه ی این بازی ها، احساس بی پناهی می کند. 
چهل  جنگ  سناریونویسان  که  می دانند  نیک  مردم 
ساله ی افغانستان دیگران بودند و سناریوی صلح هم 
دست دیگران است. آن ها همان گونه ی که جنگ را 
پدید آورده و تا این جا ادامه دادند، نیز می توانند کشتی 
صلح را هم به سر منزل مقصود برسانند. ما همیشه 
به   بوده ایم،  بیرونی  سناریونویسان  دست  بازیچه ی 
خصوص در چهار دهه اخیر چه کمونیست، چه مجاهد، 
چه طالب و چه تکنوکرات  همه و همه طبق سناریوی 
آماده شده، بازی کرده اند. قصه ی گفت وگوهایی صلح 
تاریخ  دنباله دار  داستاِن  همین  جزو  هم  طالبان  با 
بهانه ی  به  طالبان  به  زمانی  امریکا،  است.  ما  معاصر 
جهانی  و  منطقه ای  مشروعیت  صلح،  گفت وگوهایی 
بخشید که 19 سال پیش به بهانه ی نابودی آن ها به 
آوردن  مشتاق  امروز  اما  کرد؛  لشکرکشی  افغانستان 
دسترخوان  در  میان گذاری  در  و  افغانستان  به  آن ها 

قدرت است.
حکومت افغانستان طی 19 سال در تبانی با امریکایی ها 
به دالیل قومی و تباری، دست طالبان را باز گذاشتند، 
فکر  سیاست  دنیایی  در  ساده ی  ابزار  را  آن ها  چون 
را  سیاسی  کالن  روایت  هیچ گاهی  که  می کردند، 

نمی توانند به چالش بکشند.
اینک مردم افغانستان در میانه ی بازی تاج و تخت میان 
از یک سو  مانده اند،  گیر  و جمهوریت  امارت  متولیان 
طالبان با آن همه سخت گیری و ترسی که ایجاد کرده 
و جنایاتی که انجام داده اند و از سوی دیگر حامیان 
جمهوریت که مردم تا کنون از آن ها جز فساد و تعصب 

که  بود  داده شده  تذکر  پیرامون چگونه گی ختم جنگ 
به »چهارده نکته ویلسون« مشهور است. او می گوید که 
ما جنگ می کنم و جنگ را تا زمانی ادامه می دهیم که 
جنگ رفع شود. طالبان هم در میز مذاکره نشسته اند و 
هم به میدان جنگ تقال دارند. آنان هر روز نظامی های 
می کنند،  ماین گذاری  می دهند،  قرار  آماج  را  افغانستان 
با  و  می کنند  تخریب  را  شاهراه ها  و  دولتی  تاسیسات 
روش های مختلف خشونت می آفرینند. کارشناسان بر این 
باور اند که این تاکتیک طالبان دقیقاً برای نیل به مقصود 
سیاسی آن گروه و حامیان بیرونی آنان است. به عبارت 
دیگر تعیین موقعیت غالب که برای طرف مقابل پذیرفتنی 
نیست و تحقق آن برای طالبان حیات دوباره سیاسی در 
عرصه ملی و بین المللی به شمار می رود. در جریان کم تر 
نتیجه  کنون  تا  اجالس،  این  برای  تمهیدات  ماه  یک  از 
مثبت نداشته و هنوز گروه های تماس هر دو جانب موفق 
به تسوید کارشیوه مذاکره نگردیده و اختالفات کماکان 
باقی مانده است. لذا چنین پیدا است که این پروسه قبل 
به  به بن بست رسیده و هیچ گامی  این که آغاز گردد  از 

پیش نبرده است.

عدم اجماع قدرت ها
تذکر داده شد، مذاکرات صلح در دوحه،  همان گونه که 
ابتکار امریکایی است و عدم حضور کشور های ذی نفوذ در 

چیزی  قانون ستیزی  و  برتری خواهی  و  بی عدلتی  و 
افزوده  آن ها  بی پناهی  و  نگرانی  به  ندیده اند،  دیگری 
است. طالبان در همان ابتدایی گفت وگوهای شان نشان 
دادند که با کثرت گرایی اجتماعی و فرهنگی جامعه ی 
افغانستان مشکل دارند، حساسیت در برابر مذهب اهل 
این ها هنوز  افغانستان، نشان داد که  تشیع جامعه ی 
جامعه ی افغانستان را با مدارس سنتی که آموزش های 
دینی دیده اند، یکی می دانند. از این که سناریونویسان 
]هستند[،  و  بودند  دیگران  افغانستان  صلح  و  جنگ 
الجرم باید همین برخورد نماینده گان طالبان در برابر 
مذهب شیعه را نیز جزو سیاست های منطقه ای امریکا 
تصمیم  این که  باوجود  آن ها  دانست.  ایران  برابر  در 
افغانستان  از  صلح  گفت وگو های  راه اندازی  با  دارند 
زبانی  و  قومی  اختالفات  بر  افزون  اما  شوند،  بیرون 
شدید در جامعه افغانستان، آتش اختالفات مذهبی را 
نیز بر افروزند و بروند. هر چه بود طالبان بازیگر این 
سناریو بودند. اگر نیت و اهداف اصلی طالبان همین  
باشد، قطعاً فردا این ایده دامن همه ی پدیده های دیگر 
فرزندان  انسان ها  که  نیست  شکی  می گیرد،  نیز  را 
محیط خویش اند و جهان بینی شان هم ذیل محیطی 
که تربیت شده اند، شکل می گیرد. »مدارس«، محیط 
یک دست و یک سویه است، هیچ  دیگراندیشی و منتقِد 
آن جا حضور ندارد، هیچ زن، رسانه و ابزارهای مدرن 
آنجا حضور ندارد. پرورش یافته گان این محیط، وقتی 
یادشان می رود که خداوند  بیرون می شوند،  از آن جا 
جهان و انسان ها را متفاوت و گوناگون آفریده است. 
خورده  تغییر  طالبان  که  می کنند  استدالل  برخی ها 
باشد،  خورده  تغییر  اندکی  آن ها  رهبری  شاید  اند، 

مسایل جنگ و صلح افغانستان یک چالش اساسی فرا راه 
این پروسه به حساب می آید. جمهوری خلق چین یکی 
از کشور های ابرقدرت منطقه و دوست نزدیک پاکستان 
است که همواره از نظر دیپلماسی و ایدولوژیک بر طالبان 
نفوذ دارد. چینایی ها می توانند با استفاده از نفوذ مستقیم 
پاکستان در روند مصالحه، دورنمای اقتصادی مفید برای 
آینده چین ترسیم کنند. در یک گفتمان بزرگ اقتصادی، 
نیازمند  بند«  کمر  یک  راه،  »یک  بزرگ  پروژه  تطبیق 
افغانستان متحد با چین می باشد. روسیه، ایران و ترکیه 
افغانستان داشته اند  نیز نقش فعال در معادالت سیاسی 
به  توجه  با  ندارند.  مستقیم  نقش  مذاکرات  این  در  که 
روابط قبلی با ایران؛ طالبان در آغاز این مذاکرات تاکید بر 
رسمی بودن فقه حنفی داشته و تحقق این داعیه با عالیق 
مذهبی ایران سازگاری نخواهد داشت. مهم تر از همه نقش 
هندوستان و پاکستان نیز در منازعه افغانستان قابل مکث 
است که در این روند مصالحه به صورت اساسی شریک 

نیستند و در استقرار صلح افغانستان اجماع ندارند.

انزوای سازمان ملل متحد
نقش  و  متحد  ملل  سازمان  جهانی  جایگاه  به  توجه  با 
تاریخی آن در امور مصالحه، این سازمان در اجالس دوحه 
نقش مستقیم ندارد. رییس سازمان ملل متحد با اظهار 
نظر خوش بینانه نسبت به توافق جوانب متخاصم و نقش 

چون جهان دیده شدند و از همین نشانی به ملک و 
انقالبی  و  ساده  پیروان  اما  رسیده اند،  بسیاری  منال 
آن ها هرگز! آن ها که تمام زنده گی شان را در کشتن، 
استقرار  به  روزی  اگر  بردن سپری کرده اند،  سوختن 
سیاسی هم برسند، باز هم آرام شان نمی گیرد؟ تجربه 
گروه های انقالبی در همه جای جهان، نشان داده است 
بلکه  نمی اندیشند،  استقرار  به  انقالبی  گروه هایی  که 
مخالفان  روزی همه  اگر  اند، حتا  باورمند  به حرکت 
و دشمنان شان را هم نیست و نابود کنند، باز هم با 
وجودی  اصالت  چون  می شوند.  درگیر  »خودی ها« 
آن ها همین گونه است و از همین دریچه به جهان و 
محیط بیرونی نگاه می کنند. این تجربه را ما در زمان 

پیروزی مجاهدین داریم.
اما در این سو شماری پرچم جمهوریت را بلند کرده اند، 
این  است،  خودش  نوع  به  منحصر  که  جمهوریتی 
»جمهوریت«  اصلی  مفهوم  خالف  بر  را  جمهوریت 
تعریف  سیستم  این  ذیل  که  نظام هایی  تجربه ی  و 
به  باورمند  شمول گرایی،  کثرت گرایی،  می شوند، 
که  کسی  هر  ندارد.  جایی  انتقاد  و  اجتماعی  عدالت 
در جمهوریت اشرف غنی دهل مخالفت مدنی را هم 
بزند، دستش از همه امکانات حکومتی قطع می شود 
قرار  جمهوریت  فراوردهای  همه  مطرود  خودش  و 
انحصارگرایی حکم فرما  غنی  در جمهوریت  می گیرد. 
قرار  کوچک  حلقه ی  یک  دست  در  چیز  همه  است. 
دارد و دست این حلقه در همه چیز و همه جا باز است، 
نه قانون جلو رفتارهایی یکه ساالر آن ها را می گیرد و نه 
ارزش هایی دیگر و نه هم اعتراض میلیون ها انسان. این 
جمهوریت برخالف نامش از حمایت جمهور مردم و 

محوری ایاالت متحده بسنده کرده است. از آغاز تاسیس 
تا اکنون نقش سازمان ملل متحد در ختم منازعات حاد، 
متعدد  کشور های  در  انکشاف صلح  و  آتش بس  برقراری 
مهم و ارزنده بوده است. اولین اقدام مصالحه ملل متحد 
در سال 1956 است که بعد از اشغال قسمت های از مصر 
توسط فرانسه، انگلیس و اسراییل صورت گرفت. تعیین 
و  قبرس  منازعات  حل  هند،  و  پاکستان  مرزی  خطوط 
کشور هایی  در  سالح سازی  خلع  و  صلح  استقرار  لبنان، 
از  دیگر  ده ها کشور  و  موزامبیک  گواتماال،  نامبیا،  مانند 
فعالیت های تاریخی سازمان ملل متحد در ختم منازعات و 
انکشاف صلح می باشند. با توجه به نوعیت متفاوت منازعه 
در افغانستان، چارچوب مصالحه و رفع دایمی مناقشات نیز 
بایست با مداخله سازمان ملل متحد و کشور های بزرگ 
تعریف می گردید.  افغانستان  و صلح  در جنگ  ذی دخل 
بدین ملحوظ تعریف کارشیوه مذاکرات دوحه و تداوم آن با 
مشکل مواجه گردیده است و دوام این لفاظی های سیاسی 
و سفسطه گویی های دینی در عدم مداخالت سازمان ملل 
متحد و سایر سازمان های بین المللی بی نتیجه خواهد بود. 
تصور بر این است که اگر توافقی هم صورت بگیرد ضمانت 
اداره  از حضور و عدم حضور طالبان در  بعد  اجرایی آن 

افغانستان بعید به نظر می رسد.
ارگ و سپیدار 

سپیدار  و  ارگ  بین  انتخابات  از  ناشی  جدی  اختالفات 
نامزد  روز ها  آخرین  در  اند.  باقی  خود  قوت  به  کماکان 
وزیران هر دو جانب مشخص گردید که هنوز به پارلمان 
معرفی نگردیده اند. حاشیه های اشتراک آقای عبداهلل در 
نیز  پاکستان  در  موصوف  سفر  و  دوحه  جلسات  افتتاح 
اختالفات دولت توافقی را برجسته تر نموده و نگرانی های 
آقای غنی را از الغای حکومت توافقی و تشکیل حکومت 
حاضر  حال  در  است.  کرده  بیش تر  عبوری  یا  موقت 
سرنوشت افغانستان شباهت به وضعیت سومالیا دارد که 
بعد از قطع شدن کمک های خارجی، اختالفات سیاسی و 
خصومت های قومی باال گرفته بود که در نتیجه جنگ های 
داخلی و ناآرامی های زیاد را در پی داشت. هم چنان در 
یک شرایط مشابه دیگر بعد از خروج قوت های پرتگالی 
از انگوال شرایط طوری عیار شده بود که مردم جمهوری 
تا  جنگ ها  این  و  گردید  داخلی  منازعات  گرفتار  آنگوال 
سال های 1992 به مدت بیش تر از 15 سال ادامه یافت. لذا 
معطوف به واقعیت های تاریخی و با در نظر داشت شدت 
جنگ، ناامنی ها و اختالفات بین الحکومتی چنین استنباط 
می گردد که امریکایی ها در پروسه مصالحه دوحه؛ سازمان 
و کشور های همسایه  منطقه  قدرت های  ابر  متحد،  ملل 
افغانستان را در انزوا نگه داشته و در آوردن صلح موفق 

نخواهد بود.

شهروندان برخوردار نیست، به دلیل این که بی عدالتی، 
و  قوم گرایی  تیم بازی،  خویش خوری،  قانون ستیزی، 
اقوام  و  گروه ها  دیگر  زبان  و  فرهنگ  به  بی احترامی 
جزو اصلی ترین برنامه ی جمهوریت غنی است. اینک 
امارت  افغانستان در میانه ی جمهوریت غنی و  مردم 
طالبان قرار گرفته اند. امروز »متولیان امارت« به کمک 
»حامیان جمهوریت« بر سِر میز گفت وگوهایی صلح 
نشسته اند، در این سو مدعیان تاج و تخت جمهوریت 
سنگ اندازی نموده و عزم را جزم کرده اند تا »صلح«  
آن ها، به نتیجه نرسد. در این میان، این مردم افغانستان 
هستند که تاوان این بازی  های تاج و تخت را به  گونه ی 
روزانه می پردازند، چون به هر پیمانه ی که سِر ریسمان 
صلح را مدعیان جمهوریت  ارگ نشین َکش کنند، به 
همان پیمانه سربازان باالفعل »امارت« به جان و مال 
مردم دست بُرد می زنند و تنور جنگ را داغ و داغ تر 

می کنند.
»جمهوریت«  روایت  دو  هر  سِر  پشت  این که  از  اما 
کشورهای  از  بسیاری  آن ها،  بازیگران  و  »امارت«  و 
»هرچه  پس  هستند،  امریکا  با  تبانی  در  منطقه ای 
اکنون  همین  امریکا  کند«.  شیرین  کند،  خسرو  آن 
غنی«  و »جمهوریت  طالبان«  »امارت  حلقه ی وصل 
در افغانستان است. اما از این که سر دسته ی جمهوریت 
»جنون قدرت« دارد و قدرت نیم بند را مساوی به جان 
از  او  انداختن   دور  این  بر  بنا  می داند،  زنده گی اش  و 
قدرت کار ساده ی نیست، امریکا باید در آخرین لحظه، 
تاوان سرکشی هایی مردی را بدهد که طی این  سال ها 
با استفاده از نام و نشان امریکا، بسیاری از سیاست گران 

کشور را زمین گیر کرد.

مصالحه دوحه برای ختم منازعه افغانستان؛

بی پناهی مردم در بازی تاج وتخت 
امارت و جمهوریت

چشم انداز و چالش ها
عطاءاهلل فاضل دانشجوی مقطع دکتری در هندوستان 

عبدالمنان دهزاد، پژوهشگر



پروفیسور نصراهلل ستانکزی

تنها  این مطلب توسط شبکه جامعه ی مدنی و حقوق بشر تهیه شده است. روزنامه 8صبح،  یادداشت: 
مسوولیت چاپ و نشر آن را بر  عهده دارد.

گفت وگوی شبکه ی جامعه ی مدنی و حقوق 
بشر با عارف رحمانی، نماینده ی مجلس

بخش های  در  تغییراتی  طالبان،  رژیم  سقوط  از  پس 
از آن جمله می توان  آمد که  به میان  گوناگون جامعه 
به  پسران  و  دختران  از  اعم  جوانان،  دسترسی  به 
فرصت های آموزشی و کاری اشاره کرد. با افزایش این 
فرصت ها و در کنار آن فراهم شدن زمینه های پیشرفت 
اخیر،  سال های  در  کشور  مردم  از  زیادی  تعداد  برای 
حوزه های  در  بانوان،  جمله  از  شهروندان  از  بسیاری 
گوناگون رشد کردند و به موفقیت دست یافتند. حضور 
از جمله مناصب دولتی و  زنان در بخش های مختلف، 
فعالیت های اجتماعی بخشی از این موفقیت ها است که 
با عنوان تغییرات عمیق در جامعه یاد  از آن  بسیاری، 
دست آوردها،  این  صاحبان  آنان  گفته ی  به  و  می کنند 
قربانی شدن موفقیت های شان در گفت وگوهای صلح را 

نخواهند پذیرفت.
با  گفت وگویی  در  مجلس،  نماینده ی  رحمانی،  عارف 
شبکه ی جامعه ی مدنی و حقوق بشر )شبکه( می گوید، 
خواسته های طالبان حاکی از این است که آنان خواهان 
احیای امارت اسالمی ولو با یک نام مستعار استند، اما 
چنین  و  است  آمده  پدید  جامعه  در  عمیقی  تغییرات 
چیزی برای مردم افغانستان پذیرفتنی نیست. »نمی توان 
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شبکه: اگر احتماال محدودیتی در مورد حقوق زنان از 
سوی طالبان مطرح شود، موقف حکومت چه باید باشد؟

رحمانی: فکر می کنم باید با هر چیزی که حقوق انسانی 
زنان را محدود کند برخورد شود. ما تشنه ی صلح استیم 
و طالبان خواستار کشتار و ویران گری استند. صلح یک 
یک  اگر  اما  است،  آرامش  ایجاد  هم  آن  و  دارد  معنی 
فضای آرامش گورستانی ایجاد شود و صلح استبدادی 
به وجود بیاید، بهتر همان است که جنگ صورت بگیرد. 
اگر طالبان خواهان نظامی استند که نتیجه ی آن یک 
آرامش گورستانی به نام صلح باشد، به گمان من این 
صلح ممکن است نهایتا تا پنج سال پاسخ گو باشد و پس 
از آن یک بار دیگر جنگ داخلی آغاز خواهد شد. بهتر 
است طالبان واقعیت های زمان را درک کنند و بپذیرند 
که یک نسل و عصر دیگر آمده است و دنیا نمی تواند 
طالبانیسم و وحشی گری های آنان را بپذیرد. این گروه 
باید بر اساس روح معتدالنه ی آموزه های اسالم و باورهای 
اسالمی حکومتی را ایجاد کند که مردم در سایه ی آن 
خود  استعدادهای  کردن  بارور  و  رفاه  به سوی  بتوانند 

بروند.

شبکه: ارزیابی تان از آن چه تا کنون در مذاکرات اتفاق 
افتاده است، چیست؟

رحمانی: من فکر می کنم که طالبان در یک بازی بسیار 
پیچیده، امتیازات الزم را از امریکا گرفته و طبیعی است 
که امتیازاتی نیز به امریکایی ها داده اند. آزادی پنج هزار 
توافق  یا  برقرار شود  آتش بسی  این که  بدون  تروریست 
بزرگترین  شاید  واقع  در  بگیرد،  صورت  جدی  بسیار 
امتیاز و بهایی بود که امریکا می توانست به طالبان بدهد، 
بهانه ای  دیگر  طالبان  که  بود  این  افتاد  که  اتفاقی  اما 
نداشتند  افغانستان  دولت  با  مذاکرات  آغاز  عدم  برای 
از  طالبان  آن جایی که  از  ولی  و دست شان خالی شد، 
به  تن  عماًل  نیستند  صلح  و  مذاکره  طرف دار  اساس، 
مذاکرات واقعی نخواهند داد. تقریباً یک ماه یا کم تر از 
سلسله  یک  روی  سرسختی  با  گروه  این  که  است  آن 
شروط برای آغاز مذاکره ایستاده گی کرده است که این 

شروط برای دولت ما قابل قبول نیست.

شبکه: در مورد این شروط کمی بیش تر توضیح بدهید.
رحمانی: یکی از مسائلی که طالبان مطرح کردند این 
بود که در فرایند مذاکرات، مباحث طبق فقه حنفی پیش 
برود و بحث رسیده گی به حقوق اقلیت ها و بحث مذهب 
جعفری پس از توافق و استقرار در کابل آغاز شود، در 
افغانستان قابل قبول نیست  برای دولت  این  حالی که 
واقع  در  بیفتد،  اتفاق  کنیم چنین چیزی  فرض  اگر  و 
در حدود هفت تا هشت میلیون جمعیت شیعه مذهب 
کشور که قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان حق 
آنان را به رسمیت شناخته است، نادیده گرفته خواهند 
شد. آیا چنین چیزی ممکن است؟ بحث بعدی این است 
که طالبان تنوع و تکثر را از بین می برند، جمهوریت را 
امارت  نمی خواهند و خواستار نظامی استند که همان 
اسالمی است، اما با یک نام مستعار. یکی از موضوعات 
دیگر این است که طالبان تا کنون نپذیرفته اند که با آزاد 
شدن پنج هزار زندانی باید به سمت آتش بس بروند و 

برعکس هر روز دست به انفجار و انتحار می زنند.

در  دولت  سرخ  خطوط  از  باید  مواردی  چه  شبکه: 
مذاکرات باشد؟

رحمانی: خطوط سرخ دولت و مردم افغانستان واضح 
شود،  گرفته  مردم  از  کشور  اساسی  قانون  اگر  است؛ 
فکر می کنم دیگر فرقی نداشته باشد که در این جا یک 
حکومت شاهنشاهی، مطلقه یا مشروطه بیاورید یا یک 
عقب گرد جدی  یک  که  معنی  این  به  اسالمی؛  امارت 
مردم  قبول  قابل  چیزی  چنین  و  افتاد  خواهد  اتفاق 

نیست.
به باور آقای رحمانی، مشکلی که در مورد گفت وگوهای 
صلح وجود دارد این است که طالبان از یک سو در حال 
مذاکره با دولت افغانستان استند و از سوی دیگر حمالت 
آنان در حال شدت گرفتن است که این حالت حاکی از 
این  با  دارد.  ادامه  عمال  جنگ  و  است  دوگانگی  نوعی 
قدرت های  برخی  در حال حاضر  گفته ی وی،  به  حال 
منطقه ای و فرامنطقه ای از ارزش های جمهوریت حمایت 

می کنند که نکته ی مثبتی برای افغانستان است.

و  کرده اند  تحصیل  علمی  عالی  رتبه های  تا  که  زنانی 
صاحب مناصب و کرسی های دولتی استند، در جامعه 
فعالیت می کنند یا تجارت های خصوصی دارند را نادیده 
شامل  جوان  نسل  یک  کردن  قربانی  هم چنین  گرفت. 
چند میلیون فارغ التحصیل دانشگاه که به دنبال تغییر 
استند ناممکن است و هیچ یک از این موارد را نمی توان 

پذیرفت.«

زنان  حضور  با  رابطه  در  تغییراتی  به  شما  شبکه: 
نادیده  این که  و  کردید  اشاره  سیاست  و  اجتماع  در 
پذیرفتنی  آنان  برای  دست آوردها  این  گرفته شدن 
نیست، با توجه به رویکردی که طالبان نسبت به زنان 
دارند، به باور شما نفس روبه رو شدن بانوان با طالبان، 
چه در جایگاه اعضای تیم مذاکره کننده و چه به عنوان 
نمایندگان رسانه ها چه تاثیری بر دیدگاه طالبان خواهد 

داشت؟
رحمانی: به باور من طالبان به نوعی غافل گیر شدند، 
برای شان  موضوع  این  نکرده اند  تغییری  اصال  اما چون 
زیاد مهم نبود و آن گونه که باید رفتار نسبتا انسانی و 
زمانی  تا  می کنم  فکر  من  ندادند.  نشان  از خود  مدنی 
و  سیاسی  اجتماعی،  عینی  واقعیت های  طالبان  که 
نپذیرند  را  زنان  فرهنگی بیست سال گذشته در مورد 
و تا وقتی که از لحاظ ایدیولوژیک یک تغییر عمیق در 
بخش اعتقادات شان به وجود نیاید، باید به صورت جدی 
نگران نقض حقوق زنان در حوزه هایی که طالبان پس از 
توافق صلح صاحب صالحیت و مسئولیت قانونی در آن 
که من طرف دار  است  این  دیگر  نکته ی  بود.  می شوند 
یعنی  جمهوریت،  می گوییم  ما  وقتی  نیستم؛  افراط 
در  چه  ما  اسالمیت،  می گوییم  بالفاصله  بعد  و  مردم 
قیود  زنان یک سلسله  و چه در حوزه ی  بخش مردان 
بانویی  اگر  به همین دلیل فکر می کنم  رفتاری داریم؛ 
خبرنگاران  یا  مدنی  جامعه ی  مردم،  از  نماینده گی  به 
در چنین جایی حضور می یابد باید یک بانوی مسلمان 
معتدل و متمدن باشد که نشان بدهد وقتی در مورد یک 
انسان مورد عنایت قانون اساسی حرف می زنیم، منظور 

چنین شخصی است.

»نسل تغییرات عمیق، قربانی صلح نخواهد شد«

در تاریخ سیاسی جهان »جمهوریت چهارم« به جمهوری 
جنگ  از  بعد  که  می شود  اطالق  فرانسه  در  چهارم 
جهانی دوم در بین سال های 19۴6 تا 1958میالدی بر 
سرنوشت این کشور حاکم بود. از ویژه گی های عمده این 
از جنگ جهانی  اقتصادی فرانسه بعد  جمهوریت، رشد 
حاضر،  نبشته  از  منظور  اما  بود.  استعمارزدایی  و  دوم 
تحلیل مفهوم چهارمین جمهوریت در افغانستان، ابقا و یا 

احتمال اضمحالل آن است.
نخستین جمهوریت افغانستان در 26 سرطان سال 1352 
خورشیدی، تحت زعامت فقید محمد داوود خان تاسیس 
شد. این جمهوریت که با پیروزی اش مورد حمایت مردم 
قرار گرفت و منتج به سقوط نظام شاهی چند صد ساله 
را  اسالمی  و  ملی  ارزش های  آنکه  ضمن  شد،  کشور 
مبنای فعالیتش می دانست، به منظور رفع نابسامانی های 
اقتصادی و اجتماعی که آن را میراث رژیم های شاهی و 
استعمار کهن می دانست، اقتصاد سوسیالیستی را تجویز 
کرد. محمد داوود، مؤسس این جمهوریت در بیانیه اش 
در لویه جرگه تصویب قانون اساسی در دلو سال 1355 
ما  که  را  »سوسیالیسمی  بود:  گفته  چنین  خورشیدی 
به منظور سازمان دهی جامعه  اقتصادی  به حیث روش 
به  توصل  راه  امر  حقیقت  در  برگزیده ایم،  افغانی  نوین 
عدالت اجتماعی و از بین بردن تفاوت و تضاد طبقاتی 
مسالمت آمیز  طرق  به  و  مترقی  و  مثبت  شیوه های  به 
آن است و این همان روش و راهی است که منابع آن 
و  عینی  و شرایط  ملی  فرهنگ  تاریخی  واقعیت های  را 
ذهنی حاکم بر جامعه ما و روحیه حقیقی و واقعی اسالم 
تشکیل می دهد و از اصول عمده و اساسات مترقی در 
برادری  مساوات،  و  آزادی  عدالت،  و  حق  تامین  جهت 
و برابری و محکوم کردن تبعیض و ریشه کن ساختن 
استثمار و از بین بردن هر نوع بهره کشی انسان از انسان 

استفاده می کند.«
 135۷ ثور  هفتم  در  افغانستان  جمهوریت  اولین 
خلق  دموکراتیک  حزب  کودتای  نتیجه  در  خورشیدی 
افغانستان )حزب پیرو ایدیولوژی مارکسیسم -لینینیسم 
تیپ ماسکو( سرنگون و به عوض آن دومین جمهوریت 
افغانستان تحت نام »جمهوری دموکراتیک افغانستان« 
تاسیس  منظور  بدین  جمهوریت  این  شد.  تاسیس 
غیر  رشد  راه  لینینیسم  افکار  از  پیروی  به  تا  بود  شده 
سرمایه داری به سوسیالیسم را برای افغانستانی که از نظر 
صورت بندی اجتماعی - اقتصادی ماتریالیسم تاریخی، در 

باالخره حکومت انتقالی اسالمی جانشین دولت جمهوری 
 1382 سال  اساسی  قانون  انفاذ  با  سرانجام  شدند. 
خورشیدی، بعد از انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات 
»جمهوری  نام  تحت  چهارم  جمهوریت  ولسی جرگه، 

اسالمی افغانستان« به میان آمد.
این جمهوریت مانند جمهوری های دیگر مشروعیتش را 
از قانون اساسی اش کسب می کند و این بارزترین ممیز 
یک نظام جمهوری است که منبعث از ماهیت این نوع 
نظام است. از سوی دیگر هر نظام جمهوری محصول اراده 
ملت است که این موضوع در ماده چهار قانون اساسی 
افغانستان صراحت دارد. هم چنان دو ممیزه دیگر که 
است  مردم  به  پاسخ دهی  و  قانون  حاکمیت  از  عبارت 
نظام  برابری،  اصل  رعایت  با  قانون  یک سان  تطبیق  و 

جمهوری را از غیر جمهوری متمایز می سازد.
به منظور جلوگیری از اطاله کالم، این جا سوالی مطرح 
می گردد که جمهوری چهارم ما که بر سرنوشت کشور 
حاکم است، چنین ممیزاتی را دارد؟ برای پاسخ به این 
و  می نمایم  مراجعه  افغانستان  اساسی  قانون  به  سوال، 
اسالمی  جمهوری  دولت  شناسایی  به  آن  روشنایی  در 

افغانستان می پردازم:
که  دارد  وجود  قوا  تفکیک  جمهوری،  نظام  یک  در 
نیز آن را پذیرفته  خوش بختانه قانون اساسی کشور ما 
است. اما در عمل این قوا ناقص است. استره محکمه باید 
نُه عضو داشته باشد که از سالیان متمادی بدین سو تعداد 
این اعضا تکمیل نیست و فعاًل صرف شش عضو دارد. این 
وضعیت طبیعتاً بر روند عدالت و حاکمیت قانون اثرگذار 

است.
به اساس قانون اساسی افغانستان، حکومت مجموع وزرا 
است که در راس آن رییس جمهور قرار دارد و شخصی 
که از جانب رییس جمهور به منظور تایید به ولسی جرگه  
معرفی و بعد از اخذ رای تایید آن جرگه و اجرای تحلیف 
با  بناً  در حضور رییس جمهور، وزیر شناخته می شود. 
در نظر داشت صراحت احکام قانون اساسی، سرپرست 
بودن وزرا که مجموع آن  ها حکومت را تشکیل می دهند، 
مجاز نیست. این در حالی است که این مجموعه همه 
سرپرست  حکومت  ترتیب  بدین  و  هستند  سرپرست 
نظام حقوقی کشور  باعث نقض  شکل گرفته است که 

شده است.

از سوی دیگر به اساس حکم فقره دوم ماده ۷۷ قانون 
برابر  در  مشخصه ی  وظایف  از  وزرا  افغانستان،  اساسی 
رییس جمهور و ولسی جرگه پاسخ گو هستند. در حالی 
اعتماد هم  و رای  نیستند  که سرپرست وزارت ها، وزیر 
به ولسی جرگه  پاسخ گویی  به  ملزم  بناً  نکرده اند،  کسب 
نیستند. به این ترتیب، اصل پاسخ گویی حکومت به ملت 
روح  خالف  خود  که  است  شده  منتفی  حالت  این  در 

جمهوریت است.
ملی  شورای  افغانستان،  اساسی  قانون  حکم  اساس  به 
ترکیب  و  بوده  مشرانوجرگه  و  ولسی جرگه  از  متشکل 
است.  کرده  مشخص  قانون  را  جرگه ها  این  از  یک  هر 
قانون  ماده 8۴  مشرانوجرگه  اعضای  مورد  در  جمله  از 
مشرانو  »اعضای  دارد:  صراحت  چنین  کشور  اساسی 
از  انتخاب و تعیین می شوند: 1-  جرگه به ترتیب ذیل 
جمله اعضای شورای هر والیت یک نفر به انتخاب شورای 
مربوط برای مدت چار سال. 2- از جمله اعضای شوراهای 
شوراهای  انتخاب  به  نفر  یک  والیت  هر  ولسوالی های 
مربوط برای مدت سه سال. 3 - یک ثلث باقی مانده از 
جمله شخصیت های خبیر و باتجربه به شمول دو نفر از 
نماینده گان معلوالن و معیوبان و دو نفر از کوچی ها به 

تعیین رییس جمهور برای مدت پنج سال.«
اگر به این بخش ماده فوق الذکر دقت نماییم مشروعیت 
مجلس علیای شورای ملی افغانستان زیر سوال رفته است. 
کار شوراهای والیتی  از یک سو مدت  که  معنی  بدین 
خاتمه یافته و انتخابات شوراهای مذکور دایر نشده که 
بدین اساس مشروعیت یک ثلث اعضای مشرانوجرگه را 
انفاذ  از  از سوی دیگر متاسفانه  و  برده است  زیر سوال 
قانون اساسی تا حال انتخاباتی برای شوراهای ولسوالی ها 

صورت نگرفته و چنین شورایی وجود ندارد.
منظور از ذکر نکات فوق این است که نظام جمهوری را 
دولت جمهوری اسالمی افغانستان تمثیل می کند و این 
ماهوی  نظر  از  دولت  متشکله  قوای  که  است  حالی  در 
خود  و  می بَرد  سر  به  قرار  وضعیت  این  با  ساختاری  و 
ناقض روح قانون اساسی یک نظام جمهوری است. این 
در حالی است که جمهوریت چهارم افغانستان با همین 
امارت قرار گرفته است  برابر چالش  وضعیت آشفته در 
و دچار بحران درونی است. زمام داران جمهوری چهارم 
باید از سرنوشت سه جمهوریت ماضی بیاموزند که آن 
جمهوری ها را دشمنان شان از بیرون سقوط ندادند، بلکه 

از داخل پوسیدند و مضمحل شدند.

فارماسیون فئودالیسم قرار داشت، مهیا سازد.
این جمهوریت که متمایل یا حتا متکی به اتحاد شوروی 
سوسیالیستی سابق بود، دولت و نظام سیاسی اش را در 
ماده اول اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان 
دموکراتیک  جمهوری  موقت  اساسی  قانون  مثابه  )به 
افغانستان( چنین معرفی می کرد: »جمهوری دموکراتیک 
مردم  تمام  دموکراتیک  و  مستقل  دولت  افغانستان 
زحمت کش مسلمان افغانستان اعم از کارگران، دهقانان، 
کسبه کاران، کوچیان، روشن فکران و سایر زحمت کشان و 
تمام نیروهای دموکراتیک و وطن پرست و کلیه ملیت ها 

و اقوام کشور می باشد.«
جمهوری دموکراتیک افغانستان برای تحکیم حاکمیتش 
از  و حضور بالک سوسیالیستی،  پشتی بانی مستقیم  با 
نیروی مسلح و سیاست خشن استفاده برد که منتج به 
کشتن صدها هزار افغان و مهاجرت میلیون ها انسان این 

کشور شد.
با تغییراتی که در بالک سوسیالیستی و در راس آن اتحاد 
جماهیر شوروی سابق در سطح بین المللی و فشار فزاینده 
حزب  رهبری  آمد،  وجود  به  ملی  سطح  در  مقاومت ها 
دموکراتیک خلق افغانستان، نیاز تغییر رژیم سیاسی را 
تشخیص داد و در پی اعالن سیاست مشی مصالحه ملی 
اساسی جمهوری  قانون  و وضع  نجیب اهلل  داکتر  توسط 
اساسی جمهوری دموکراتیک  الغای اصول  و  افغانستان 
افغانستان و با انفاذ قانون اساسی سال 1366 خورشیدی 
جمهوریت سوم تاسیس شد. در بخشی از مقدمه قانون 
اساسی آن جمهوریت چنین آمده بود: »ما نماینده گان 
مردم افغانستان در لویه جرگه با درک تحوالت تاریخی که 
در میهن ما و در جهان معاصر رونما گردیده و با پیروی از 
اساسات دین مبین اسالم، حفظ و غنای مواریث نهضت 
مشروطیت کشور، احترام به منشور سازمان ملل متحد و 
اعالمیه جهانی حقوق بشر، این قانون اساسی را به مثابه 
مهم ترین وثیقه ملی بتاریخ 1366/9/9 در سیزده فصل و 

1۴9 ماده تصویب کردیم.«
مجاهدین  به دست  نجیب اهلل  داکتر  با سقوط حکومت 
 13۷1 ثور   8 در  افغانستان  اسالمی  دولت  تاسیس  و 
به  گردید.  سرنگون  نیز  جمهوری  سومین  خورشیدی، 
تعقیب آن امارات اسالمی در سال 13۷5 خورشیدی و 
سپس تاسیس اداره موقت در سال 1380 خورشیدی و 

جمهوریت چهارم



مرضیه حسینی، دکترای مطالعات هایدروپولیتیک

جواد دبیر
رییس اطالعات و ارتباط عامه وزارت صنعت و تجارت

مقدمه
است  توسعه  پساصلح،  افغانستان  اساسی ترین چالش 
و مستقیم ترین راه حصول آن، توسعه زیرساخت های 
کشاورزی و تولید برق در کشور است و کارآمد ترین 
ابزار آن، مدیریت بهینه منابع آب کشور است. مدیریت 
باز تعریف منافع  از طریق  سیاسی آب های فرامرزی، 
مشترک با همسایه گان پایین آب، راه کاری است دو 
سر برد، برای حل منازعات هایدروپلیتیک در منطقه، 

به رهبری افغانستان.
امکان سنجی  نهادین جهت توسعه،  اقدامات  از  یکی 
زیر ساخت های موجود در کشور  به  توجه  با  توسعه، 
است. در طول سالیان گذشته، میلیاردها دالر جامعه 
بین المللی، برای دموکراسی، آزادی بیان و حقوق زن 
در  دموکراسی  حالیکه  در  شد،  مصرف  افغانستان  در 
می گیرد  قرار  آن  چهارم  منزل  در  توسعه،  ساختمان 
آن،  به  رسیدن  برای  و   )1386 سریع القلم،  )دکتر 
مستحکم  کشور  اقتصادی  زیرساخت های  است  الزم 
کشور  در  صادرات  گسترش  و  ثروت  تولید  شوند. 
ارزش های  اساس  افغانستان،  مانند  توسعه نیافته ای 
دموکراسی، و مرحله ابتدایی تسلسل توسعه محسوب 
گذاشته  بنیان  اساس  این  که  مادامی  تا  و  می گردد 
نشود، هر آن چه بر ساخته خواهد شد، حباب و توهم 
توسعه است. در افغانستان، ما در ابتدا نیازمند ساخت 
سیستم بودیم و باید سیستم را مبنایی برای تحول قرار 
می دادیم، این در حالی است که در ابتدای راه توسعه 
با مفاهیم خوش آب و رنگ دموکراسی و آزادی بیان 
اغوا شده و فرصت را از دست دادیم. در کشوری که 
تنها درصد ناچیزی از آن باسواد هستند، دموکراسی 
به عنوان کاالیی لوکس و بس گران، به ملت فروخته 
به  نزدیک  گذر  و  دالر  میلیون ها  اندازه  به  گران  شد. 

20 سال زمان.

دکترین مسوولیت حمایت، توجیه دو دهه حضور 
امریکا، در افغانستان

و  سپتامبر   11 حادثه  از  پس  امریکا،  متحده  ایاالت 
اقدام به جنگ در  اتخاذ رویکرد یک جانبه گرایانه،  با 
با تروریسم، در  افغانستان کرد و تحت عنوان مبارزه 
چهارچوب دکترین مسوولیت حمایت، نزدیک به 20 
سال حضور نظامی و اقتصادی خود را در کشور حفظ 
کرد. این دکترین یکی از تیوری های مطرح فعلی در 
باز  به  توجه  با  است.  بین المللی  بحران های  مدیریت 
منشای  عنوان  به  خورده  شکست  دولت های  تعریف 
اساسی بحران های فعلی در عرصه بین الملل، استراتژی 
بحران،  مدیریت  برای  ملل  سازمان  اجبار  از  استفاده 
بحران  مدیریت  برای  راه کار  بهترین  شاید  و  اخرین 
در عرصه بین الملل تلقی شد. این مفهوم به مقابله با 
نقض حقوق بنیادین انسان ها در قلمرو یک کشور و 
توسط دولت مربوطه می پردازد. این دکترین که به ارائه 
تعریفی جدید از حاکمیت، یعنی حاکمیت مسووالنه، 

در  سرمایه گذاری  چگونه گی  به  این که  از  پیش 
افغانستان پرداخته شود، الزم است تا نگاه اجمالی به 
وضعیت افغانستان در دو دهه گذشته داشته باشیم:

افغانستان در شرایط استثنایی  با فروپاشی طالبان، 
قرار گرفت. با کمک های نقدی جامعه جهانی، ساالنه 
میلیاردها دالر به اقتصاد کشور و چرخ زنده گی مردم از 
طریق های مختلف تزریق می شد. وضعیت اقتصادی و 
روانی شهروندان کشور در سال های 2002 - 2013 
مسیر رو به پیش رفت را نشان می داد. منابع ملی و 
بین المللی رشد اقتصادی افغانستان را تا 16 درصد 
در سال ثبت کرده اند؛ رقمی که در دنیا کم تر تجربه 
شده است. رشد اقتصادی چین، یکی از بزرگ ترین 
اقتصاد دنیا در بهترین حالت به شش درصد رسیده 

بود. 
بود که  به صورت عموم در کشور، طوری  وضعیت 
بسیاری ها به کارهای بنیادی و اساسی کم تر تأمل 
می کردند. کار و مزد گرفتن از یک نهاد یا سازمان 

تامین  در  دولت  ناتوانی  و  ناامنی   ،) سرطان 99   28
از خاک کشور در  نیمی  قرار داشتن حدود  امنیت و 
سیگار،  توسط  شده  منتشر  گزارش  طلبان)  تصرف 
سال 139۷(، وابسته گی 80 درصدی برق مورد نیاز به 
واردات )گزارش شرکت برشنا، 139۷( و تراز تجارتی 
-95 فی صد در واردات و صادرات) گزارش منتشر شده 
حالیست  در  این  است.  سال 96(  در  تجارت  اتاق  از 
بازسازی  جهت  امریکا  توسط  شده  مصرف  مبلغ  که 
کشور   16 به  شده  کمک  مبلغ  از  بیش تر  افغانستان 
بازسازی  جهت  مارشال،  طرح  عنوان  تحت  اروپایی، 
پی آمد های پس از جنگ جهانی دوم برآورد می شود. 
بازسازی  برای  امریکا  عمومی  بازرسی  اداره  )گزارش 

افغانستان موسوم به »سیگار« 201۴(

توسعه کشاورزی و هایدروپاور، مسیر مستقیم، 
مستقل و متضمن توسعه در کشور 

با خروج امریکا از افغانستان و بر باد رفتن فرصت های 
طالیی توسعه در کشور، دیگر امیدی به حمایت چندان 
جامعه ملل از روند توسعه در افغانستان نیست و دولت 
مسیری  گذشته،  تجارب  از  استفاده  با  بتواند  باید 
مستقیم و مستقل برای توسعه ایجاد کنند. استفاده از 
عوامل بالقوه توسعه، مانند منابع طبیعی، تنها فرصت 
در  و  میشود  قلمداد  کشور  مردان  دولت  اختیار  در 
این بین عامل تولید برق و توسعه کشاورزی، به طور 
مستقیم با مدیریت منابع آب ارتباط میگیرد. در واقع 
مدیریت منابع آب در کشور میتواند به عنوان عاملی 
بالقوه در توسعه زیرساخت های دو بخش کشاورزی و 

هایدروپاور باشد.
علی رغم این که، 30 درصد از تولید ناخالص داخلی در 
افغانستان، وابسته به کشاورزی بوده و حدود 80 درصد 
از نفوس کشور در این بخش مشغول فعالیت هستند، 
آبیاری در این صنعت، هم چنان به روش سنتی انجام 
می شود و هنوز مکانیزه نشده است. به گزارش وزارت 
زراعت، بیش از هفت و نیم میلیون هکتار زمین قابل 
کشت در کشور وجود دارد که از این میان، سی فی صد 
از این زمین ها به علت ضعف موجود در سیستم آبیاری 
و کانال کشی آب، بال استفاده مانده اند. در واقع می توان 
گفت، به علت نبود زیر ساخت مساعد، آب نه به عنوان 
عامل، بلکه مانعی است برای زراعت. چرا که یکی از 
دریا،  آمو  در حوزه  برای ساکنین  اساسی  چالش های 
طغیان های فصلی آب و از بین رفتن زمین های زراعتی 
نیز  هریرود  دریای  محدوده  در  است.  نواحی  این  در 
فقدان  آب،  ذخیره  و  سلما  بند  راه اندازی  علی رغم 
حجم  ازدیاد  از  مانع  یافته،  توسعه  آبیاری  سیستم 
از  عمده ای  بخش  و  است  شده  کشت  محصوالت 
زمین های اطراف این حوزه آبریز، هم چنان خشک و 

بایر است.
منجر  این که  ضمن  افغانستان  در  کشاورزی  توسعه 
به حرکت به سوی خودکفایی در بخش مواد غذایی 

بعد از شروع حکومت وحدت ملی، بازار انجوها سرد 
و  تجارتی  جوازهای  صدور  و  ثبت  مقابل  در  شد، 
ثبت  آمار  به  نظر  نهاد.  گرمی  به  رو  سرمایه گذاری 
شده در وزارت صنعت و تجارت، حد اوسط در چهار 
سال گذشته، ساالنه 10 هزار شرکت در این کشور در 
زمینه های مختلف سرمایه گذاری کرده اند که نزدیک 
به ۴00 سرمایه گذار خارجی نیز در میان آنان قرار 
دارد. آمار این وزارت نشان می دهد که ساالنه بیش 
از یک میلیارد و 200 میلیون دالر وارد چرخ تولید و 

صنایع داخلی و تجارت گردیده است. 
با توجه به تهدیدات امنیتی، تبلیغات گسترده روانی، 
اتفاقات سیاسی و اجتماعی و ابهامات، سرمایه گذاری 
در کشور نه تنها کاهش نیافته، بلکه امیدوارکننده و 

در مسیر ثبات قرار گرفته است. 
قوانین،  تدوین  و  طرح  بخش های  در  خوشبختانه 
و  سرمایه گذاری  چارچوب  پالیسی ها،  استراتژی، 
همین  با  است.  داشته  پیش رفت های خوبی  زیربنا، 
و  بار  و  کار  فضای  زمینه ی  در  انکشاف های جدید، 
ایجاد تسهیالت در عرصه سرمایه گذاری، چشم انداز 

می شود، بلکه با افزایش تولید و ارتقای صادرات، تاثیر 
بسزایی در تعدیل تزار تجارتی افغانستان با همسایه گان 
خواهد گذاشت. برای مثال؛ تراز تجارتی بین دو کشور 
ایران و افغانستان، -95 فی صد به ضرر دولت افغانستان 
است؛ به این معنی که افغانستان تبدیل به بازار مصرف 
محصوالت غذایی تولید ایران شده است، حالی که خود 
توان توسعه اقتصادی از طریق افزایش صادرات به این 
کشور را ندارد. در صورتی که با توسعه زیرساخت های 
کشاورزی در کشور، بتوانیم کمیت و کیفیت محصوالت 
ارتقا داده و صادر کنیم، ضمن این که  کشت شده را 
بخشی از نیاز کشاورزی کشورهای همسایه، را تامین 
تزار  شدن  متوازن  در  مثبت  تاثیری  کرد،  خواهیم 
افزایش  و  توسعه  گذاشت.  خواهیم  کشور  تجارتی 
باال بردن تولید  صادرات در صنعت کشاورزی، ضمن 
نیز مؤثر  ناخالص ملی، در کاهش فقر و اشتغال زایی 

خواهد بود.
هایدروپاور  آب،  منابع  مدیریت  با  مرتبط  عامل  دیگر 
است. طبق گزارش وزارت انرژی و آب در سال 2011، 
میزان برق مورد نیاز کشور 23۴8.۷ میگاوات برآورد 
کشور های  از  آن  فی صد   80 میزان  این  از  که  شد. 
همسایه خریداری و وارد کشور می شود، که گاه گاه به 
علت مشکالت امنیتی و یا زیر ساختی در روند انتقال 
داخل کشور، پر چالش و ناموفق است، و این امر، یکی 
از خال های عمده در بخش توسعه کشور را نمایان گر 
است. تولید برق با استفاده از آب یکی از کاربردی ترین 
روش های دسترسی به این انرژی است که از دیر باز در 
افغانستان رایج بوده است. علی رغم مصارف میلیاردها 
دالر جامعه جهانی در افغانستان، هیچ کشوری حاضر 
آب های  مدیریت  زمینه  در  زیرساخت ها  توسعه  به 
جز  به  است.  نشده  کشور  در  احداث سد  و  فرامرزی 
اقداماتی در بخش سد سازی حوزه  بانک جهانی که 
مسائل  دلیل  به  عمدتا  است،  داده  انجام  کابل  آبی 
سیاسی مرتبط با آب های فرامرزی، از حمایت توسعه 
سد سازی بر روی منابع آبی مشترک، اجتناب می شد. 
در مصاحبه با یکی از منابع آگاه این طور عنوان شد که 
یکی از نهاد های بین المللی در افغانستان جهت تامین 
منابع برق خود، ژنراتوری به مبلغ حدوداً ۴00 میلیون 
ژنراتور،  این  تیل  تنها مصرف  که  دالر خریداری کرد 
است  حاکی  محرز،  مثال  این  بود.  دالر  ماهیانه 200 
از سو مدیریت جدی در مصارف بودجه های کالن؛ در 
حالی که تنها کسری از مبالغ مصرف شده در این 20 
سال، می توانست اساسی ترین نیاز رفاهی کشور، یعنی 
برق را نه تنها تامین، بلکه تضمین کند. به نوعی که به 
عنوان کشور صادرکننده برق بتوانیم درآمد حاصل از 
آن را، به عنوان عایدات مستقل دولت از توسعه، باز در 

راه توسعه بیش تر به مصرف برسانیم.
در  برق،  تولید  به  مربوط  زیرساخت های  ارتقای 
درازمدت، کشور را به یکی از صادرکننده گان برق در 
منطقه بدل می کند و گسترش صادرات در سه بخش 
محصوالت کشاورزی، برق و آب به کشور های هم جوار، 
افغانستان به عنوان منبع صادرکننده  و مطرح شدن 
انرژی در منطقه، به طور مستقیم، بر اقتصاد، امنیت، و 
سیاست کشور متکی و توسعه نیافته افغانستان، تاثیر 

صعودی خواهد گذاشت.

جدیدی جهت جذب سرمایه گذاران بیش تر خارجی 
از  ابتدایی  گزارش های  چنان که  است.  شده  ایجاد 
از  زیادی  تعداد  که  می رساند  کشور  غربی  والیات 
سرمایه گذاران خارجی در حال زمینه سازی برای آغاز 
فعالیت ها و تاسیس کارخانه های بزرگ در کشور اند. 
عالوه بر حضور سرمایه گذاران استرالیایی، اندونیزیا، 
و  دولتی  هیات  بازدید  میانه،  آسیای  کشورهای 
از وزارت صنعت  ایران  خصوصی جمهوری اسالمی 
سرمایه گذاری  گفت وگوهای شان جهت  و  تجارت  و 
می دهد  نشان  معادن  استخراج  و  صنایع  بخش  در 
که وضعیت سرمایه گذاری در کشور رو به بهبود و در 

حال جان گرفتن است.
با توجه به تبعات کاهش کمک های بین المللی، بحران 
201۴ و چالش های بی شمار فراروی سرمایه گذاری، 
در  عمومی  فضای  که  است  این  اساسی  دست آورد 
کشور اکنون از ابهام بیرون شده و حتا سرمایه گذاران 
خارجی افغانستان مکان مصون تر ارزیابی نموده، با 
اعتماد عالقه مندی شان را جهت سرمایه گذاری ابراز 

می کنند.
در  سرمایه گذاری  فرصت های  و  دورنما  که  اکنون 
در  که  می رود  امید  می گردد.  روشن تر  افغانستان 
رفاه  و  بیش تر  میزبان سرمایه گذاران  آتی  سال های 

عمومی و شکوفایی وطن باشیم.

بین المللی  جامعه  حساسیت  از  بازتابی  می پردازد؛ 
دهه  در  که  است  بشری  دلخراش  فجایع  به  نسبت 
به  کوزوو  و  بوسنی  رواندا،  سومالی،  در  میالدی  نود 
اوج خود رسیده است. این اصل با سه بعد پیشگیری، 
واکنش و بازسازی، به عنوان راه حلی در پاسخ به ضعف 
و کاستی نظام بین المللی در رویارویی با نقض عمده 
حقوق بنیادین بشری، از اواخر دهه نود میالدی وارد 
ادبیات حقوقی شده است. به موجب این اصل، کشورها 
جنگی،  جرایم  )نسل کشی(،  ژنوسید  وقوع  قبال  در 
پاک سازی قومی  و جرائم علیه بشریت، در هر گوشه 
با  و  بوده  از جان ملت  از جهان، مسوول حمایت  ای 
کسب مجوز از سوی شورای امنیت، ابتدا به پیش گیری 
از علل ریشه ای و مستقیم بحران پرداخته و در صورت 
غیر  ابزارهای  به  توسل  با  روش ها،  این  کفایت  عدم 
نظامی  و دیپلماتیک واکنش نشان خواهند داد. مداخله 
نظامی  همواره به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته 
می شود. پس از بحران نیز جامعه بین المللی مسوول 
بحران زده  ریخته کشور  هم  در  بازسازی ساختارهای 
خواهد بود؛ آن چه امریکا را ملزم به تداوم حضور در 

افغانستان کرد.
حمله امریکا به افغانستان در قالب این دکترین، مبارزه 
دهه،  دو  به  نزدیک  در  حضور  تداوم  و  تروریسم  با 
هم سو با سومین اصل آن، یعنی بازسازی توجیه شد. 
این حضور در دوران طالبان و پسا طالبان، دست آویز 
مستحکمی شد برای پروسه دولت سازی و دموکراسی 
دهه  یک  گذشت  با  و  مرور  به  اما  کشور،  در  پروانی 
به دالیل متعدد سیاسی و سیستمی، در روندی قرار 
آن، فقط در  توسعه ای  نزولی، که پی آمد های  گرفت، 
میدیا و به صورت سمبولیک قابل مشاهده بود. صرف 
مهم  آن چه  نافرجام،  این  معلول های  و  علل  از  نظر 
است و ملموس، این است که پس از نزدیک به بیست 
سال که امریکا عزم رفتن از افغانستان را جزم کرده 
است. آن چه می ماند کشوری است هم چنان ناامن، با 
اقتصادی متکی و معلق، و دنیایی از سو محاسبات که 
است.  رفته  دست  از  طالیی  فرصت  از  است  حاصلی 
در طول دو ده دهه گذشته، امریکا و جامعه جهانی، 
بردند،  راه  توسعه  به سمت  را  افغانستان  گامی،  چند 
اما راه رفتن را یاد ندادند. علی رغم مصرف میلیاردها 
در  هم چنان  کشور  گذشته،  دهه  دو  طول  در  دالر 
و  پایدار  توسعه  به  مربوط  شاخص های  بدیهی ترین 
حتا توسعه هزاره، در ابتدایی ترین سطح ممکن، قرار 
و  امریکا  بی شایان  کمک های  از  امتنان  . ضمن  دارد 
جامعه بین المللی، می توان دریافت که مدیریت مصرف 
بودجه های کالن دالری در کشور، به علت سو مدیریت 
دولت افغانستان، در سطحی ترین روش ممکن و بدون 

تقویت زیرساخت ها انجام شد.
 در حال حاضر، حاصل افغانستان از توسعه، قرار داشتن 
دالر  دو  از  کم تر  درآمد  با  کشور  جمعیت  درصد   90
رییس جمهورـ مورخ  فقر )سخنان  زیر خط  روز،  در 

خارجی، ضمانت زنده گی مرفه تشخیص داده می شد. 
در واقع پول اندوزی به یک امر ساده تقلیل یافته بود. 
به عالوه، کم نبود کسانی که از خانه ی کرایی، دفتر 
کرایی، موتر کرایی و... به دارایی ها غیر قابل هضم 
وضعیت  که  می شد  تصور  لذا  بودند.  یافته  دست 

دایمی افغانستان همین گونه خواهد بود.
افغانستان و  از  با آهنگ خروج نیروهای بین المللی 
اجتماعی،  و  نظامی  بخش های  در  هزینه ها  کاهش 
زنگ »بحران 201۴« نواخته شد. متاسفانه تعداد از 
هموطنان ما سراسیمه با دارایی های شان افغانستان را 
ترک و در کشورهای منطقه و خلیج موقعیت گرفتند. 
هر چند با کاهش هزینه های بین المللی در افغانستان 
و فرار سرمایه ها، رشد اقتصادی کشور نیز افت کرد، 
جدید  درسی  اقتصادی  آشفته گی  و  شوک  این  اما 
برای سکان داران سیاسی و اقتصادی کشور نیز بود. 
هم زمان با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، 
دولت  گردید،  برگزار  جمهوری  ریاست  انتخابات 
کار  به  مالی جامعه جهانی  عقبه  با کم ترین  جدید 

آغاز کرد.

هایدروپلیتیک افغانستان، 
ابزار توسعه زیرساخت ها

آیا سرمایه گذاری در افغانستان 
کاهش یافته است؟
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Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

)CBARD( پروژه رشد، زراعت  و انکشاف روستایی

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

ضمیمه شمار )۱( : تعدیل بل احجام و دیزاین پروژه پروژه اعمار ۱ پلچک و ۲۱۰ مترکانال قریه آبگرمک، 
اعمار 3۲ متر دیوار محافظوی قریه توتک و اعمار ۱۸۰ متر کانال در قریه پیتو ولسوالی غورماچ والیت بادغیس 

شماره داوطلبی:
پروژه رشد، زراعت و انکشاف روستایی وزرات زراعت، آبیاری ومالداری به اطالع تمام داوطلبان عالقمند 
به اشتراک در پروسه داوطلبی  پروژه اعمار 1 پلچک و 210 مترکانال قریه آبگرمک، اعمار 32 متر دیوار 
محافظوی قریه توتک و اعمار 180 متر کانال در قریه پیتو ولسوالی غورماچ والیت بادغیس میرساند، اینکه 
بل احجام و دیزاین پروژه متذکره تعدیل گردیده، بنآ داوطلبان محترم میتوانند نقل تعدیل بل احجام و 
دیزاین )ضمیمه شماره یک( پروژه مربوطه را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از بخش تهیه وتدارکات 
پروژه رشد، زراعت وانکشاف روستایی وزارت زراعت آبیاری و مالداری ویا ویب سایت اداره تدارکات ملی 

)https://www.npa.gov.af( به دست آورند. 
نوت1: قابل یاد آوری است اینکه زمان جلسه آفرگشایی پروژه نامبرد از تاریخ 10 اکتوبر 2020، ساعت 
10:00 قبل از ظهر تعدیل شده و آفر گشایی آن به تاریخ 1۷ اکتوبر2020  ، ساعت 10:00 قبل از ظهر 
در صالون جلسات پروژه رشد، زراعت و انکشاف روستایی واقع تعمیر آمو، منزل دوم، وزارت زارعت، آبیاری 

ومالداری، جمال مینه، کارته سخی تدویر میگردد.  
نوت2: در ضم از تمام داوطلبان محترم که قبال تضمین آفر خویش را تهیه نموده و ایجاب تمدید را 
مینمایند، تقاضا میگردد که معیاد تضمین آفر خویش را تمدید نموده و حد اقل از تاریخ 1۷ اکتوبر2020   

برای مدت 118 روز مدار اعتبار باشد.
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طرح به سازی حومه های غرب پایتخت 
چه قدر عملی شده است؟

که  برچی  دشت  به سازی  طرح 
اعالم  پیش  سال  چهار  حدود 
هنوز  بود،  شده  اجرایی  و 
طرح  این  است.  نشده  تکمیل 
 2019 سال  اواخر  تا  بود  قرار 
از سوی شهرداری کابل  میالدی 
تنها  اداره  این  اما  شود،  تکمیل 
بخش اندکی از این طرح ها را عملی کرده است. اکنون 
کابل  شهرداری  کم کاری  از  برچی  دشت  باشنده گان 
انتقاد می کنند و می گویند با وجودی  که قرار بود طرح 
به سازی این ساحه تا اواخر 2019 میالدی تکمیل شود، 
اما با گذشت یک سال از تاریخی که برای ختم آن در 
نظر گرفته شده بود ،  هنوز در مرحله ابتدایی است. این 
بودن  به علت خاکی  باشنده گان تصریح می کنند که 
با  کابل  غرب  باشنده گان  سنگین،  ترافیک  و  جاده ها 
مشکالت زیادی مواجه اند. به گفته ی آن ها،  شماری از 
نقاط که کار ساخت شان از سوی شهرداری کابل آغاز 
شده بود، نیمه کاره  مانده و این اداره یا کارش را متوقف 
می کند.  کار  حد«  از  بیش  »ُکندی  با  هم  یا  و  کرده 
در همین حال شهرداری کابل می گوید که این اداره 
توانسته است قسمت زیادی از پالن هایش را در غرب 
کابل تطبیق و عملی کند. به گفته ی این اداره، در حال 
حاضر ده ها پروژه زیر کار است و قرار است به زودی 
تکمیل شود. هم چنان شهرداری کابل می افزاید که 90 
درصد ساخت و ساز در غرب کابل غیر پالنی است و این 

اداره در تالش است تا این ساحات را پالنی بسازد. 
با   1395 سال  اواخر  در  برچی  دشت  به سازی  طرح 
معاون دوم رییس جمهور و حکومت در میان گذاشته 
شد. حکومت تطبیق این طرح را به شهرداری کابل و 
وزارت شهرسازی و مسکن واگذار کرد. حکومت برای 
اجرایی شدن این طرح، فیصله کرده بود که مشکالت 
و چالش های مردم اولویت بندی و طرح به سازی دشت 
برچی در پالن های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت 
و  ازدحام  کابل  شهرداری  آن  وقت  در  شود.  اجرایی 
که  بود  کرده  یاد  چالش هایی  از  را  سنگین  ترافیک 
همین  به  مواجه اند.  آن ها  با  برچی  باشنده گان دشت 
دلیل شهرداری وعده داده بود که اتصال سه سرک از 
کمپنی به جاده شهید مزاری را در اولویت کارش قرار 
می دهد. هم چنین وعده سپرده بود که کار ساخت و 
اوایل  تا  را  کابل  غرب  کوچه های  و  به سازی سرک ها 

سال 1396 آغاز می کند. 
در جلسه ای دیگر که در بیستم حوت سال 1396 در 
دفتر سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری برگزار 
شده بود، شهرداری کابل بار دیگر تأکید کرد که کار 
و  دارد  قرار  اداره  این  اولویت  در  کابل  غرب  به سازی 
طرح  این  می کند.  شروع  را  آن  عملی  کار  به زودی 
تکمیل شود.  میالدی  اواخر سال 2019  در  بود  قرار 
اکنون که نزدیک به یک سال از موعد آن می گذرد، 
کار ساخت سه سرک فرعی که جاده شهید مزاری را با 
سرک کمپنی وصل می کند، آغاز نشده است. براساس 
سرک  ساخت  کار  تنها  محل،  باشنده گان  معلومات 
شهرک عرفانی آغاز شده و از دو سرک دیگر که یکی از 

گوالیی مهتاب قلعه می گذرد، خبری نیست.
شریف وطن دوست، فعال مدنی و باشنده غرب کابل، 
که  گفت  و  کرد  انتقاد  کابل  شهرداری  کم کاری  از 
شهرداری کابل نسبت به وعده هایش صادق نیست و 
به  او  نکرده است.  بود، عمل  آن طوری  که وعده داده 
عنوان نمونه به کار ساخت سرک عرفانی و دو سرک 
فرعی که سرک شهید مزاری را به سرک کمپنی وصل 
می کند، اشاره کرد و گفت: »شهرداری کابل وعده داده 
با کمپنی  نقطه  از سه  را  برچی  بود که سرک دشت 
را یک  عرفانی  کار ساخت سرک  تنها  وصل می کند. 
اما کار قیرریزی آن به  سال پیش آغاز و وصل کرد، 
کندی به پیش می رود. شهرداری تنها خانه ها را تخریب 

عالوه بر این، بارکزی بیان داشت که ساخت 1۴ کیلومتر 
کوچه در گذر پانزده ی ناحیه ی سیزدهم جریان دارد 
که شامل ساخت 113 کوچه، سرک و آب رو می شود. 
وی تصریح کرد که کار ساخت این پروژه ها حدود ۷0 
و  تکمیل  اوایل زمستان  تا  و  داشته  درصد پیش رفت 
نمونه  عنوان  به  او  بهره برداری سپرده خواهد شد.  به 
و  کرد  اشاره  قاضی«  قلعه  الی  »پل خشک  به سرک 
گفت که این پروژه از مهم ترین این ها است که شهرک 
مهدیه را با پل خشک وصل و مشکالت هزاران خانواده 

را حل می کند.

کرده و دیگر کارش معلوم نیست. از دو سرک دیگر که 
از گوالی مهتاب قلعه می گذرد،  خبری  از آن ها  یکی 

نیست و هنوز آغاز نشده است.«
کرد  خاطر نشان  وطن دوست  شریف  این،  بر  عالوه 
بعضی  اخیر  سال  چند  طول  در  کابل  شهرداری  که 
نقاطی  اکثر  اما  کرده،  بازسازی  و  تخریب  را  کوچه ها 
که باید بازسازی می شد، نشده است. عالوه بر این، او 
انتقاد  به شدت  از شروع نشدن کار سرک های فرعی 
کرد. وطن دوست گفت که در حال حاضر راه بندان و 
ازدحام ترافیکی، یک چالش عمده فراروی مردم است 
و باشنده گان این منطقه راه 15 دقیقه ای را به دلیل 
ازدحام ترافیکی در یک ساعت طی می کنند. او گفت، 
بخش  شود،  ساخته  فرعی  سرک  سه  که  صورتی  در 
بزرگی از مشکالت باشنده گان غرب کابل حل خواهد 

شد. 
می گوید  او  است.  کابل  غرب  دیگر  باشنده  رحیم، 
تا  کابل  غرب  به سازی  طرح  بود  قرار  این که  رغم  به  
اواخر سال 2019 میالدی تکمیل شود، اما این طرح 
به دلیل کم کاری شهرداری کابل تکمیل نشده است. 
اکثر  اکنون سرک ها و کوچه های  او گفت که همین 
مناطق غرب کابل خاکه مانده و پُخته نشده است. به 
نفر  میلیون  دو  به  نزدیک  کابل  غرب  در  او،  گفته ی 
زنده گی می کنند، اما حکومت نسبت به ساخت و ساز در 
این منطقه کدام توجهی نکرده است. وی افزود که در 
اوایل سال 1395 حکومت وعده سپرده بود که تا اوایل 
غرب  سرک  و  کوچه ها  تمامی  میالدی   2020 سال 
کابل پُخته کاری می شود، اما این وعده ها هنوز اجرایی 
نشده است. او از حکومت خواست که به وعده هایش 
عمل کند و کوچه ها و سرک هایی که ساخته نشده اند 

را بسازد. 
در همین حال شهرداری کابل می گوید که اصل انکشاف 
نواحی، مطابق ماستر پالن »چارچوب طراحی  متوازن 
شهر« اولویت این اداره است. نعمت اهلل بارکزی،  مسوول 
مطبوعاتی شهرداری کابل، در صحبت با روزنامه 8صبح 
تکمیل  برچی  در دشت  پروژه ها  از  که شماری  گفت 
پروژه های دیگر در حال  و  اند  زیر کار  تعدادی  شده، 
تهیه اسناد تخنیکی و در مراحل تدارکاتی قرار دارند. 

ساخت  کار  حاضر  حال  در  که  داشت  بیان  بارکزی 
عرض  و  کیلومتر  دو  طول  به  مهدیه  شهرک  سرک   
کیلومتر   1.8 طول  به  قرآن  زیارت  متر،  سرک  شش 
و عرض شش متر، سرک چهل دختران به طول ۴.2 
شهرک   12 گذر  سرک  متر،  هفت  عرض  و  کیلومتر 
جاغوری ها، سرک گذر 36 و 29 معرفت و سرک گذر 
سوم گوالیی مهتاب قلعه  تکمیل شده است. به همین 
ترتیب کار ساخت پروژه های به سازی گذر قافله باشی،  
قلعه سلطان، گذر هفتم شهرک دوازده  امام و گذر دهم 

ایستگاه نقاش نیز تکمیل شده است. 
هم چنان وی بیان داشت که کار ساخت ادامه سرک 
چهل متره شهید مزاری به طول 3.۷91 کیلومتر و با 
عرض ۴0 متر جریان دارد و هنوز تکمیل نشده است. 
سرک  کار  که  کرد  اضافه  بارکزی  ترتیب  همین  به 
چهل متره شهرک عرفانی، سرک شهرک دوازده امام و 
ساخت سرک در 51 منطقه شهرک مهدیه در جریان 
و به زودی تکمیل می شود. بارکزی اما در مورد ساخت 
سرک اتصالی دیوان بیگی و مهتاب قلعه گفت که این 
سرک شامل برنامه است و به خاطر مشکالت استمالک 

خانه ها، کار آن شروع نشده است. 

هم چنان مسوول مطبوعاتی شهرداری کابل گفت که 
90 درصد ناحیه ی سیزدهم بی رویه و غیرپالنی است 
و این اداره پالن دارد تا ساحات غیر پالنی را به پالنی 
خاطر نشان  بارکزی  نعمت اهلل  این همه  با  کند.  تبدیل 
کرد که شهرداری کابل نظر به اصل انکشاف متوازن 
ناحیه ها و امکانات خود، برای به ساری ناحیه ی سیزدهم 
برنامه های دیگر نیز روی دست دارد. او هرچند در این 
مورد جزئیات بیش تر نداد، اما بیان داشت که این اداره 
طرح هایی را روی دست دارد که براساس آن در سال 

آینده این طرح تطبیق و عملی خواهد شد.

عبداالحمد حسینی 

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
د سیمه ییزو اورگانونو خپلواکه اداره

د شاروالیو معینیت
د کارموندنی پروگرام  

د اداری آمریت

دولت جمهوری اسالمی افغانستان   
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی

معینیت شاروالی ها 
برنامه اشتغالزائی 

آمریت اداری
Islamic Republic of Afghanistan

Independent Directorate of Local Governance
Deputy Ministry for Municipalities

Eshteghal Zaiee – Karmondena Project (EZ-KAR)

اعالن دعوت به داوطلبی
عنوان: پروژه : خریداری تجهیزات برقی و نلدوانی

شماره داوطلبی:
برنامه اشتغالزائی ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها از تمام داوطلبان واجد شرایط 
دعوت بعمل میآورد، تا در پروسه داوطلبی خریداری تجهیزات برقی و نلدوانی، برنامه اشغالزائی اشتراک 
نموده وکاپی شرطنامه مربوط را به طور سافت از برنامه اشتغالزائی ریاست مستقل ارگان های محلی و یا از 
طریق ایمیل آدرس ذیل و هم چنان از سایت تدارکات ملی، اکبر به دست آورده، آفر های خویش را طور 

سر بسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 10 عقرب 1399 ارائه نماید. 
تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ 50.000 پنجاه هزار افغانی و جلسه آفر گشایی به ساعت 10:00  
قبل از ظهر 10 عقرب 1399 در صالون کنفرانس برنامه ملی میثاق شهروندی/ و اشتغالزائی ریاست مستقل 

ارگان های محلی معینیت شاروالی ها تدویر میگردد.
نوت )1(: پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمیشود.

  a.nooragha@ccnpp.org ,  t.safi@ccnpp.org .ایمیل آدرس
procurement.idlg@ccnpp.org

شماره تیلیفون: 020221۴012
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برخوردش پیدا است که دوست ندارد با کسی صحبت کند. 
باالخره با تالش زیاد، خودش را نجیبه معرفی می کند. او که 
سن و سالش را نمی داند، می گوید که صاحب چهار فرزند 
رو  مواد کشنده  این  به  پیش  نجیبه حدو سه سال  است. 
آورده است. او که بعد از سه سال تصمیم به ترک اعتیاد 
گرفته است، می گوید روزی مریض می شود و شوهرش برای 
درمان دردش، به او تریاک می دهد. تریاک در اکثر مناطق 
کشور به عنوان مسکن استفاده می شود. اکثر خانواده ها برای 
در  حتا  می کنند.  استفاده  مواد  این  از  درد،  دادن  تسکین 
برخی مناطق به اطفال نیز تریاک می دهند تا راحت بخوابند. 
این تنها مشکل نجیبه نبوده است. از آن جایی  که او و شوهرش 
در خانه مواد مخدر استفاده می کرده اند، فرزندان شان نیز به 
به گفته ی  معتاد شده اند.  مواد مخدر  به  طور غیر مستقیم 
نجیبه، زمانی  که دخترش را برای شیردادن در بغل می گرفته، 
مواد مخدر نیز استفاده می کرده است. دودی که از دهن او 
بیرون می شده، دخترش آن را تنفس می کرده و این سبب 
شده تا او نیز آغشته به مواد مخدر است. او می گوید، هر 
زمانی  که مواد مخدر استفاده نمی کرده، دخترش بی تابی و 
گریه می کرده است. او برای این که گریه ی دخترش را آرام 
از  با تنفس  استفاده می کرده و دخترش  کند، مواد مخدر 
دود آن آرام می گرفته است. او دخترش را آمنه می خواند و 

روی  به  و  می رود  پیش  هم دیگرپذیری  با  امروز  نفری، 
اقتصادش کار می کند، چیزی که تمام سرزمین ها به آن 

نیاز دارند.
دچار  افغانستان  در  مردم  می رسد  نظر  به  طور  این 
گناه کار  دنبال  به  ملی شده اند. همه  کهنه ی  بغض  یک 
می گردند و این گناه کار می تواند هر کسی باشد که ذره ای 

نظرش مخالف نظر آن ها است.
حاال یا این مخالف هم تبار و هم زبان ایشان است و یا هم 
مزید بر علت است و کسی است از قومیت دیگر؛ این همه 
بی توجهی به آن صورت می گیرد که اگر یک کشتی غرق 
شود تمام سرنشینان آن کشتی از بین خواهند رفت و 
طوفان هرگز از اهالی یک شهر قوم و تبارشان را سوال 

نمی کند.
به  صلح  آوازه ی  دیگری  زمان  هر  از  بیش  روزها  این 
گوش می رسد. مردم افغانستان به شکل عام به صلح فکر 
می کنند. البته تصور صلح رویایی ۴0 ساله در هر خانه ی 
این کشور ست. اما واقعیت آن است که در این روزهای 
حساس، بیش از هر زمان دیگری ما به صلح و به رنگ 

آرامش بخش آن می اندیشیم .
در  که  ندارم  یاد  به  بود.  نخواهد  بیرونی  هدیه ای  صلح 
کتب تاریخی در مورد هیچ ملتی خوانده باشم که صلح و 
ثبات و آرامش به آن ها ودیعه داده شده باشد. در واقع هر 
مردمی که امروز در صلح زنده گی می کنند آن را با دستان 

خودشان کمایی کرده اند.

می گوید که اکنون او صحت یاب شده و روزهای پایانی ترک 
اعتیادش را سپری می کند. 

وقتی تصمیم به ترک شفاخانه گرفته بودم، در منزل دوم 
در  می کند.  جلب  را  توجهم  کودکان  سرو صدای  شفاخانه 
جمع  دسترخوانی  دور  که  کودکان  از  جمعی  دوم  منزل 
شده اند، مصروف غذا خوردن هستند. این کودکان در سنین 
مختلف قرار دارند. براساس گفته های مسووالن کمپ، این 
کودکان از یک تا ده سال سن دارند که بیش تر آن ها دختران 
خردسال هستند. آن ها تا زمانی که مادران شان تحت تدوای 
مراقبت  و  نگهداری  کمپ  این  کارمندان  توسط  هستند، 

می شوند. 
با این همه شایسته حکیم، ریس شفاخانه صد بستر معتادان 
برای زنان، می گوید که در این شفاخانه 100 زن و کودک 
به صورت رایگان تداوی می شوند. او می گوید که معتادان 
می شوند  جمع آوری  شفاخانه  این  ساحه ای  تیم  توسط 
قرار  تداوی  تحت  مرحله  دو  در  روز   ۴5 برای  سپس  و 
می گیرند. او گفت: »بعد از این که مریض آورده می شود، به 
او لباس مخصوص داده می شود. بعداً وارد بخش »ریهاب« و 
»دیتاکس« می شود که در بخش دیتاکس، مریض 15 روز 

می ماند و در بخش ریهاب 30 روز.«
 خانم حکیم تصریح می کند که در 15 روز اول مریض از 
نظر جسمانی و روانی تحت تداوی قرار می گیرد و در 30 
روز دیگر برایش حرفه آموزش داده می شود. به گفته ی او، در 
این مدت به زنان حرفه های آرایش گری و خیاطی آموزش 
داده می شود تا پس از برگشت به زنده گی عادی از آن طریق 

مایحتاج زنده گی شان را تأمین کنند. 
از  مریض  تداوی  روز   ۴5 از  بعد  حکیم،  خانم  گفته ی  به 
این  به مدت یک سال  دوباره  و  شفاخانه مرخص می شود 
مریضان توسط داکتران در بیرون از شفاخانه تحت تعقیب 
آمد،  پیش  برای شان  دیگری  مشکل  اگر  تا  می گیرند  قرار 

رفع شود. 
از سویی هم رییس این شفاخانه می گوید که بیشتر از هفتاد 
مخدر  مواد  به  همسران شان  تشویق  با  خانم ها  این  درصد 
آغشته شده اند. با این همه، فقر و بی کاری از جمله عوامل 

دیگر ازیاد اعتیاد در کشور به شمار می رود.

حال  در  سخت  که  چنان  افغانستان  امروز  جامعه ی  بر 
پی گیری خبرهای سیاسی و پروگرام های سیاست زده ی 
رسانه ها است، الزم و ضروری است تا به خود بیاید و در 
مسیر آشتی ملی و بخشش و گذشت عمومی قرار بگیرد.

ما باور داریم که در حال جنگ با دشمنی خارجی هستیم 
به  سخت  خود  اجتماع  و  جامعه  درون  در  آن که  حال 

دریدن حرمت ها و باورهای یک دیگر مشغول می باشیم .
بر  و هر سخنی  داریم  ابا  مخالف  نظر  پذیرفتن چند  از 
خالف سخن خود را برنمی تابیم. با آن که می دانیم حتا 
نیست، پس چطور  پنجه ی یک دست هم یک سان  پنج 

تمام یک کشور باید هم نظر و هم باور باشند.
جامعه امروز افغانستان قبل از رسیدن صلح و ادغام گروه 
محتاج  شدیداً  سیاستش  صحنه ی  به  جدیدی  سیاسی 
رسیدن به یک گذشت و بخشش عمومی از طرف تک تک 

افراد اجتماع است.
باید  دیگران،  پذیرش  از  پیش  افغانستان  امروز  جامعه 

خودش را بپذیرد.
چنان چه غیر از آن باشد، حتا صلح هم نخواهد توانست 
زمینه ی رسیدن به آینده ای مرفه و روشن را فراهم بیاوَرد.

بر هر عضو جامعه افزودن بر تحمل اجتماعی و رسیدن 
به یک بخشش عمومی ضروری و الزم است. هم چنان 

که موالنای بلخی شاعر پر آوازه ی کشورمان می فرماید :
تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید

تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود برافروز.

برنامه ی  با  بامداد،  حوالی ساعت 10 
از قبل پالن شده وارد کمپ ترک 
می شوم.  بانوان  ویژه ی  معتادان 
داخل  به  مرا  مهربانی  با  مسووالن 
اتاقی رهنمایی می کنند که در آن جا 
زنان معتاد به مواد مخدر بستری اند و 
قرار است زنده گی جدید را رقم بزنند. 
با سالمی وارد اتاق آن ها می شوم و آن ها نیز با لحن ملیحی 
جواب سالمم را لبیک می گویند و برایم جای باز می کنند 
تا بنشینم. به محیط خاموش اتاق نظر می اندازم و می بینم. 
خانم های جوانی که روزهای پایانی ترک اعتیادشان به مواد 
مخدر را می گذرانند، در چهار گوشه ی اتاق با خود درگیر 
اند. سر صحبت را باز می کنم. تعدادی به حرف هایم توجه 
نمی کنند و شماری نیز با نگاه مملو از مهربانی مرا می پایند. 
این زنان وضعیت متفاوت دارند. شماری که به تازه گی به 
این کمپ پیوسته اند، حالت شان ناجور است و رمقی برای 
ترک  روزهای  آخرین  که  دیگر  شماری  ندارند.  صحبت 
موج  پیشانی شان  در  امید  می کنند،  سپری  را  اعتیادشان 

می زند. آن ها آماده اند تا زنده گی را از نو مشق کنند. 
شرح  را  وضعیت شان  صمیت  با  زنان  از  شماری  سرانجام 
می دهند و می گویند که چه گونه به این مواد کشنده مبتال 
برای  معتادان  بستر  »کمپ صد  در  که  زنان  این  شده اند. 
هیرویین،  چون  مختلفی  مخدر  مواد  بستری اند،  زنان« 
تریاک، تابلیت کا، پودر و شیشه استفاده کرده اند، اما بیش تر 
زنان که در این کمپ بستری اند، معتاد به تریاک و یا هم 

شیشه اند. 
که  او  است.  مخدر  مواد  به  معتاد  و  دارد  سال  شبانه 22 
آخرین روزهای ترک اعتیادش را سپری می کند، می گوید 
ترغیب  با  پیش  سال  دو  و  است  کودک  دو  صاحب  که 
پر  زنده گی  آورده است. شبانه  به مواد مخدر  شوهرش رو 
فراز و نشیبی را پشت  سر گذاشته و بار دوم است که در این 
کمپ بستری شده است. او می گوید که در سن 13 ساله گی 

هم چون  اجتماعی  رسانه های  کاربر  اگر  است  کافی 
فیس بوک و اینستاگرام در جامعه افغانستان باشید تا با 
اما بسیار پررنگ این روزهای  پدیده ی نه چندان جدید، 
پدیده ی  باشید.  شده  آشنا  افغانستان  مجازی  فضای 
دعوا، جدال و توهین های مجازی بین شهروندان، جاری 
است؛ به شکلی که تقریباً هیچ پستی در فضای مجازی 
از  نفر  چند  کامنت هایش  در  این که  مگر  نمی شود  نشر 
افغان های داخل و خارج، حین دعوا نباشند و گپ شان به 

دشنام کشیده نشود.
نظر  به  چنین  و  دارد  مختلف  دسته بندی های  دعوا ها 
می رسد که هر روز به طبقه بندی های این کتگوری اضافه 
قومی،  نزاع ها  دسته بندی ها  برجسته ترین  اما  می شود 

زبانی، حزبی و جنسیتی است .
گمان می شود ما مردمی هستیم که تقریباً در هر زمینه با 
هم نزاع داریم و راه رسیدن به یک دیگرپذیری را سال ها 

است گم کرده ایم.
به  افغانستان  مجازی  فضای  از  مدام  استفاده کننده گان 
خوبی به این موضوع اشراف پیدا کرده اند که تقریباً هر روز 
موضوع جدیدی برای بحث و جدال بین کاربران به وجود 
می آید. این موضوع همیشه الزاماً یک خبر ناراحت کننده 
نیست. کاربران ثابت کرده اند که توان این را دارند تا در 
ذیل عنوان یک خبر مسرت بخش ملی مثل پیروزی یک 
تیم ورزشی ملی بر تیمی خارجی؛ هم موضوعی برای نزاع 

بیابند و به یک دیگر سخت بتازند.
می پذیریم که افغانستان از تنوع قومی باالیی برخوردار 
ست در اقلیم این کشور سال های زیادی است که مردم 
از تبارها و قومیت های مختلف در کنار هم زیسته اند. اما 
کشورهای دیگر هم از چنین تنوع قومی بی بهره نیستند 
و امروزه به ندرت می توان کشوری یافت که از بافت کاماًل 

یک دست قومی یا مذهبی برخوردار باشد .

با شوهرش به خوشی  ازدواج کرده و مدت هشت سال را 
سپری کرده است. او اما در سن بیست ویک ساله گی، پس از 
فوت یگانه پسرش، روزهای پر درد و رنجی را سپری کرده 
است. شوهرش برای این که از درد او بکاهد، مواد مخدر را 
پیش کش می کند و این طوری شبانه زنده گی را می بازد و 

معتاد به مواد مخدر می شود. 
او که اکنون دو فرزند )یک پسر و یک دختر( دارد، از خانه ی 
این  از  رانده می شود،  پدر خودش  خانواده ی  و  پدر شوهر 
می کند.  استفاده  مخدر  مواد  شوهرش  با  زیادی  مدت  رو 
سرانجام مادرش که درد او را در استخوانش حس می کند، 
شبانه را برای ترک اعتیاد به شفاخانه ی صد بستر معتادان 
برای زنان می برد. اما در اولین گام وی موفق نمی شود که 
مواد مخدر را ترک کند. از این رو مادرش برای بار دوم او 
را در این کمپ بستری می کند. اکنون او می گوید که آماده 
از مواد مخدر  پا به زنده گی جدید و عاری  تا دو باره  است 
بگذارد. شبانه که در این کمپ حرفه ی آرایش گری آموخته 
است، در نظر دارد تا پس از ترک اعتیاد، دکان آرایش گری 

باز و زنده گی اش را از نو آغاز کند. 
در گوشه ی دیگر اتاق، خانمی با بدن ضعیف و رنگ و رخ 
است.  آرمیده  آغوشش  در  و دختر کوچکی  نشسته  پریده 
تالش می کنم تا رشته ی کالم را با او باز کنم، اما از طرز 

از  که  است  انسان هایی  از  متنوعی  مجموعه ی  جهان، 
بسترهای رنگارنگ نژادی، باوری، مذهبی و اجتماعی به 

هم پیوسته اند.
الزمه ی زنده گی مسالمت آمیز این انبوه از آدم ها در کنار 
یک دیگر پذیرفتن تفاوت های فردی و تنوع نظریات آن ها 
است. موضوعی که به طور گسترده در قرن بیست ویکم 
در سرزمین های مختلف حل شده است و امروزه ما کم تر 

شاهد جنگ های بین قومی و ملیتی در جهانیم.
اما چه شده است که فضای مجازی افغانستان به بستری 
بدل  علیه هم  به  مردم یک کشور  برای حمالت  جدید 

شده است؟
چرا یک ملت باید از هر موضوع خرد و کالن برای تحقیر 

هم وطنان شان استفاده کنند؟
هند  فقید  و  افسانه ای  رهبر  گاندی  مهماتا  می گویند 
رسالت رهبریت خود را با پیام عشق به خدمت مردم و 
برابری همه گان بیان کرد. برخالف رهبران مطرح دیگر 
دنیا چون ناپلئون بناپارت که می گفت حق از دهنه ی توپ 
بیرون می آید گاندی معتقد بود ایمان از پذیرفتن آدم ها 

سرچشمه می گیرد.
و  مسلمانان  بین  خونین  جنگ های  که  روزگاری  در 
به خاطر کشته  بود گاندی  برقرار  هندوهای هندوستان 
شدن چند مسلمان به دست هندو ها روزه گرفت و پیام 

اندوه خود را این چنین به جهان رساند.
این طور است که هندوستاِن یک میلیارد و 600 میلیون 

زنان معتاد در بستر ترک اعتیاد؛ 
آماده ایم زنده گی را از نو مشق کنیم

هم دیگرپذیری و صلح درون ملتی
گم شده ی جامعه افغانستان 

عادله زمانی 


