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مجلس نماینده گان هفته ی آینده روند 
رای دهی به نامزدوزیران را آغاز می کند

3

مجلس نماینده گان بیست روز پس از معرفی کابینه، تصمیم گرفته است که روند 
رأی دهی به نامزدوزیران را آغاز کند. اعضای این مجلس می گویند که روند بررسی 
اسناد تحصیلی و تابعیت 10 نامزدوزیر تکمیل شده است و از این رو این مجلس 
تصمیم گرفته  که هفته ی آینده برای آن ها صندوق رأی بگذارد. این نماینده گان 
تصریح می کنند که تالش کمیسیون ها برای تکمیل بررسی اسناد سایر نامزدوزیران 
ادامه دارد تا این روند به زودی تکمیل شود. از سویی هم، موضوع دو تابعیته بودن 
نامزدوزیران یک بحث جنجالی در میان نماینده گان مجلس بوده است. برخی از 
اعضای مجلس می گفتند که نخست باید تکلیف نامزدوزیران دو تابعیتی مشخص و 

اسناد شان از چرخه بررسی خارج شود.
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درسهایوابستهگیراهناپیمودهیترمپرابایدنمیپیماید
بهبیگانهگان جو بایدن خودش را ملزم به احیای میراث اداره ی بارک اوباما )2009-2016( می داند و بر بازگشت به وضعیت چندجانبه گرایی در سیاست 

خارجی امریکا تاکید می کند. میراثی که دونالد ترمپ با سیاست »اول امریکا« آن را دور زد و عالوه بر نادیده گرفتن جایگاه نهادهای دولت امریکا، 
حتا نقش و جایگاه دولت ها را در پایان منازعات و حل بحران در مناطق مشخص جهان به چالش کشید.

یافته های یک بررسی تازه نهاد حمایت از رسانه های آزاد 
افغانستان )نی( نشان می دهد که دست رسی به اطالعات 
در زون غرب کشور نسبت به سال های گذشته محدود تر 
ارایه  شده است و در برخی موارد مقام های حکومتی از 
معلومات به خبرنگاران خودداری می کنند. خبرنگاران و 
فعاالن رسانه ای در غرب کشور، نگران محدودیت آزادی 
هشدار  و  هستند  اطالعات   به  دست رسی  حق  و  بیان 

می دهند که اگر وضعیت...
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یک روز پس از توصیه حکومت؛ 
»نی« از محدودیت دست رسی 

به اطالعات نگران است

جاپان ۸.۱ میلیون دالر را برای تهیه واکسین 
به افغانستان کمک کرد

برای  را  دالر  میلیون   ۸.1 جاپان  کابل:  8صبح، 
افغانستان  دولت  به  واکسین  فراهم سازی  و  تهیه 

کمک کرده است.
به  تفاهم نامه ای  عامه،  صحت  وزارت  اعالم  طبق 
این منظور بین تکاهاشی یوشیاکی، کاردار سفارت 
جاپان در کابل و شیما سن گپتا، نماینده معاونیت 
دفتر یونیسف برای افغانستان روز سه شنبه، بیستم 
عقرب امضا شده است. در این مراسم احمدجواد 
عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامه نیز حضور 

داشته است.
تازه  کمک  که  است  گفته  عامه  صحت  وزارت 
جاپان از طریق یونیسف برای تهیه و فراهم سازی 
واکسین های توبرکلوز )BCG(، سرخکان، واکسین 
سیاه،  زردی  واکسین  دوز صفری   ،)OPV( پولیو 
و  سرنج  ضم   )TD( دیفتری  تیتانوس-  واکسین 
بکس های مصون )Safety Boxes( برای کودکان 

و زنان مصرف می شود.
سرپرست وزارت صحت عامه در مراسم امضای این 
تفاهم نامه از مصرف شفاف و موثر کمک های تازه 

جاپان به تمویل کننده گان اطمینان داده است.
به گفته او، تالش ها برای ریشه کن کردن بیماری 

و شرقی سرعت  مناطق جنوبی  در  فلج کودکان 
شکل گیری  زمان  تا  تالش ها  این  و  است  یافته 

معافیت کتله ای ادامه خواهد یافت.
امسال بیش ترین واقعات پولیو در حوزه های جنوب 

و شرق کشور ثبت شده است.
یونیسف  دفتر  معاونیت  نماینده  گپتا،  شیما سن 
برای افغانستان، در این نشست گفته است که اداره 
یونیسف متعهد است تا واکسین های مورد نیاز را 

برای وزارت صحت عامه افغانستان تهیه کند.
به گفته او، این واکسین ها از طریق مراکز صحی 
به اطفال زیر سن پنج سال و مادران 1۵ الی ۴۵ 

سال تطبیق می شود.
نیز گفته است که  کادار سفارت جاپان در کابل 
هنوز  که  است  از جمله چند کشوری  افغانستان 
امیدواری  ابراز  او  است.  نشده  محو  آن  در  پولیو 
این  از  عاری  افغانستان  روزی  که  است  کرده 

بیماری شود.
جاری  سال  جریان  در  که  است  حالی  در  این 
کودکان  فلج  به  ابتال  مورد   ۵۳ از  بیش  میالدی 
ثبت شده است که نسبت به سال گذشته افزایش 

را نشان می دهد.

امنیت ملی: عضو رهبری القاعده برای هند که پیشینه 
عضویت گروه طالبان را داشت، در فراه کشته شد

8صبح، کابل: ریاست عمومی امنیت ملی اعالم کرد 
که یک عضو رهبری شبکه القاعده برای شبه قاره هند 
در پی اجرای یک عملیات »ویژه و هدف مند« نیروهای 

این ریاست در ولسوالی بکواه فراه کشته شده است.
در این عملیات دو شهروند زن پاکستانی نیز بازداشت 

شده اند.
اعالمیه امنیت ملی روز سه شنبه، بیستم عقرب نشر 

شد.
به  القاعده  شبکه  رهبری  عضو  این  از  ملی  امنیت 
مستعار  نام  به  که  است  کرده  یاد  محمدحنیف  نام 

»عبداهلل« زنده گی می کرد.
حنیف  ملی،  امنیت  عمومی  ریاست  معلومات  طبق 

باشنده ی اصلی شهر کراچی پاکستان بوده است.
ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که محمدحنیف 
ابتدا عضویت طالبان را داشت و پس از سال 2010  

عضویت شبکه القاعده را نیز کسب کرد.

است  آمده  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  اعالمیه  در 
میالدی  در سال 2010  القاعده  این عضو شبکه  که 
به همکاری مستقیم گروه طالبان وارد هلمند شد و 

سپس به فراه انتقال داده شده است.
تنگاتنگی  رابطه ی  حنیف  که  می گوید  ملی  امنیت 
تعبیه ی مواد  با گروه طالبان داشت و در بخش های 
انفجاری، ساخت موتربمب ها و ساخت وساز ماین های 
آموزش  و  را کمک می کرد  خودساخت گروه طالبان 

می داد.
ریاست عمومی امنیت افزوده است که حنیف اقامت 
ثابت نداشت و بین والیت های هلمند، فراه، نیمروز و 

آن سوی خط دیورند، در رفت وآمد بود.
این در حالی است که امنیت ملی در اوایل ماه جاری 
اعالم کرد که ابومحسن المصری، فرمانده ارشد شبکه 
القاعده در شبه هند و فرد شماره دوم این شبکه، در 
اندر غزنی  عملیات نیروهای امنیت ملی در ولسوالی 

کشته شده  است.
رییس جمهور غنی به دنبال آن بیانیه داد که طالبان 

رابطه ی شان را القاعده قطع نکرده اند.
براساس توافق نامه صلح دوحه، طالبان باید روابط خود 

را القاعده قطع کنند.

دولت: بازنگری شود
 طالبان: عملی شود

جو بایدن و توافق نامه دوحه؛ 



8صبح، کابل: محمداشرف غنی، رییس جمهور، 
نشست  در  عقرب،  بیستم  سه شنبه،  روز  عصر 
شانگهای  همکاری  سازمان  رهبران  مجازی 

سخنرانی کرد.
نظرسنجی های  گفت،  نشست  این  در  غنی 
نشان می دهد  انجام شده ،  تاکنون  متعددی که 
که ۷۵ تا ۸۵ درصد مردم از جمهوریت حمایت 
می کنند. به گفته غنی، در این نظرسنجی ها تنها 
حمایت  طالبان  از  مردم  درصد  هشت  تا  چهار 
کرد  تأکید  موضوع،  این  به  اشاره  با  او  کرده اند. 
که تحمیل اراده اقلیت بر اکثریت مطلق، می تواند 

فقط منجر به درگیری طوالنی مدت شود.
آقای غنی در این سخنرانی به مسایل متعدد از 
جمله روند صلح کشور پرداخت و گفت با وجود 
چالش های گسترده که دامن گیر افغانستان است، 

اما به صلح به عنوان یک اولویت نگاه می کند.
با  صلح  مذاکرات  شروع  برای  که  افزود  غنی 
عنوان  به  سخت  تصمیم های  اتخاذ  با  طالبان، 
رییس جمهور یک کشور و عضو جامعه، شهامت 

کرده است.
محمداشرف غنی هم چنان با ابراز تأسف گفت که 
تعهد کاهش خشونت و آتش بس جامع اما تحقق 
نیافته، بلکه خشونت ها از سوی طالبان افزایش 

نیز یافته است.
او از حمله بر دانشگاه کابل یاد کرد که در آن 
ده ها دانشجو کشته و زخمی شدند. غنی گفت 
که این حمله فارغ از این که مسوولیت آن را چه 

کسی برعهده گرفته است، غیرانسانی است.
اصول  و  جمهوریت  گفت،  غنی  جمهور  رییس 
حقوق برابر شهروندان که در قانون اساسی درج 
است، زمینه های ادغام مسالمت آمیز طالبان در 
سیاست، اقتصاد و جامعه افغانستان دموکراتیک 

را فراهم می کند.
محمداشرف غنی گفت که احترام به حاکمیت، 
یک اصل اساسی سازمان همکاری شانگهای است 
و از این رو از اعضای این سازمان می خواهد تا از 
روند صلح پایدار در چهارچوب جمهوری اسالمی 

افغانستان حمایت کنند.
اساسی  قانون  نظم  در  اخالل  که  افزود  غنی 
برای  گسترده ای  منفی  پی آمدهای  افغانستان 
و  داشت  خواهد  شانگهای  همکاری  سازمان 
سبب اختالل در سیستم اقتصادی اروپا، آسیا و 
هم چنان گسترش شبکه های تروریستی و جنایی 

می شود.

شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  کابل:  8صبح، 
عالی مصالحه ملی بعد از چاشت روز سه شنبه، 
بیستم عقرب، در راس یک هیأت عازم تاشکند، 

پایتخت اوزبیکستان شد.
سفر رییس شورای عالی مصالحه ملی در ادامه 
سفرهای منطقه ای او برای جلب حمایت از روند 

صلح، انجام شده است.
طبق اعالم سپیدار، سفر عبداهلل به تاشکند به 

دعوت رسمی اوزبیکستان صورت گرفته است.
معاون  جمهور،  رییس  با  سفر  این  در  عبداهلل 
بورد  رییس  خارجه،  امور  وزیر  نخست وزیر، 

8صبح، کابل: وزارت صحت عامه اعالم کرد که 
در یک شبانه روز گذشته 166 مورد تازه ابتال به 

ویروس کرونا در کشور ثبت شده است.
براساس آمار روزانه ابتال به ویروس کرونا که روز 
وزارت صحت  از سوی  عقرب  بیستم  سه شنبه، 
عامه نشر شد، در 2۴ ساعت گذشته ۵66 نمونه 
وزارت  این  البراتوارهای  در  کرونا  به  مشکوک 

آزمایش شده است.
یک  در  کووید-19  بیمار  سه  آمار،  این  طبق 
شبانه روز گذشته جان باخته  و 2۳۳ بیمار دیگر 

بهبود یافته اند.
با این احتساب، شمار کل مبتالیان کووید-19 

در کشور به ۴2 هزار و ۴6۳ تن رسیده است.
از این میان، یک هزار و ۵۷۷ تن جان باخته و 

۳۴ هزار و 9۵۴ تن دیگر بهبود یافته اند.
در حال حاضر پنج هزار و 9۳2 بیمار کرونایی در 

کشور فعال هستند.
وزارت صحت عامه از آغاز تاکنون 126 هزار و 
کرده  بررسی  را  کرونا  به  مشکوک  نمونه   ۷۳۵

است.

خارجی  سیاست  اصل  که  داد  توضیح  غنی 
افغانستان دخیل نشدن در اختالفات است و با 
چندجانبه گرایی منافع و روابط خود را با منطقه و 

جهان گسترش می دهد.
سازمان   سران  نشست  در  غنی  جمهور  رییس 
همکاری شانگهای گفت، با موج پنجم تروریسم 
شبکه های  با  که  هستیم  روبه رو  بین المللی 
تروریستی و سازمان جرمی به ویژه قاچاق چیان 

مواد مخدر و انسان ارتباط تنگاتنگ دارد.
این موضوع سبب شده است که  او،  به گفته ی 
چالش  به  صلح  و  یابد  ادامه  نامتعارف  جنگ 

کشیده شود.
غنی اطمینان داد که افغانستان قادر به گسترش 
همکاری  سازمان  ناظران  و  اعضا  با  همکاری 
شانگهای برای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر 

است.
ویژه  نیروهای  که  گفت  غنی  جمهور  رییس 
امنیتی افغانستان اعم از پولیس و ارتش، تنها 10 
درصد از کل نیروهای مسلح را تشکیل می دهند، 
اما ۴۸ درصد بودجه برای آن ها هزینه می شود 
اجرا  مستقالنه  را  نظامی  عملیات  درصد   9۸ و 

می کنند.
در  دولت  با  دولت  همکاری  لزوم  بر  غنی 
با  مبارزه  برای  جهانی  و  منطقه ای  چهارچوب 

شبکه های جرمی و تروریستی، تأکید کرد.
رییس جمهور غنی در پایان خاطرنشان کرد که 
ایجاد صلح زمینه ادغام آواره گان و مهاجران را 
فراهم می کند و برای از بین بردن فقر و رسیدن 

به رفاه، به ظرفیت قوی و دولت پویا نیاز است.
 Shanghai یا  شانگهای  همکاری   سازمان 
سال  در   Cooperation Organization
به منظور خلع سالح  سازی مرزها  ابتدا   1996
- به خصوص مرزهای آسیای میانه و چین- به 
میان آمد. در آن زمان روسیه، چین، تاجیکستان، 
این  اصلی  عضو  پنج  قرقزیستان  و  قزاقستان 

سازمان بودند.
همکاری های  سازمان  ایجاد  اصلی  اهداف 
عضو،  دولت های  میان  متقابل  اعتماد  شانگهای 
همکاری های مؤثر، صلح، ثبات و امنیت منطقوی 
و  اقتصادی  جدید  نظام  یک  آوردن  میان  به  و 
این  اصلی  بازیگران  در جهان می باشد.  سیاسی 
در  آنان  نقش  و  استند  چین  و  روسیه  سازمان 
بوده  حیاتی  و  بارز  کامال  سازمان  این  تشکیل 

است.

دینی  امور  کمیسیون  رییس  و  اسالمی 
اوزبیکستان دیدار خواهد کرد.

عالی  شورای  رییس  که  است  گفته  سپیدار 
اوزبیکستان  رهبران  با  دیدار  در  ملی  مصالحه 
ضرورت  و  دوحه  مذاکرات  صلح،  روند  درباره 
صلح  تالش  از  منطقه ای  حمایت  و  اجماع 

افغانستان گفت وگو کند.
عبداهلل عبداهلل پیش از این به پاکستان، هند و 

ایران نیز سفر کرده بود.
هدف این سفرها تقویت اجماع منطقه ای برای 

صلح خوانده شده است.

 

زندانی  پنج هزار  از  بیش  مجموع  از  داخله  امور  وزارت  اعالم  طبق 
رهاشده ی گروه طالبان، ۵۸0 تن آنان دوباره به میدان های جنگ 
برگشته اند. به گفته ی این وزارت، شماری از این زندانیان، پس از 
کشته  دولتی  نیروهای  با  درگیری  در  جنگ،  میدان  به  بازگشت 
چگونه  را  فوق  آمار  این که  باره ی  در  داخله  امور  وزارت  شده اند. 

به دست آورده، معلومات نداده است.
جنجالی  موضوعات  از  یکی  طالبان  گروه  زندانیان  رهایی  موضوع 
بین االفغانی  مذاکرات  شروع  از  پیش  کشور  در  بحث برانگیز  و 
طبق  تا  بودند  آورده  فشار  افغانستان  حکومت  بر  امریکایی ها  بود. 
از شروع  توافق نامه ی دوحه، پنج هزار زندانی گروه طالبان را پیش 
مذاکرات آزاد کند. اشرف غنی که در آن زمان رییس حکومت وحدت 
ملی بود، در یازدهم حوت پارسال در یک موضع گیری تند گفت که 
افغانستان هیچ تعهدی برای رهایی پنج هزار زندانی طالبان ندارد. او 
این سخن را یک روز پس از امضای توافق نامه ی دوحه بین امریکا و 
طالبان در یک کنفرانس خبری در کابل به زبان آورد. غنی هشت روز 
بعد، در نوزدهم حوت، روزی که به عنوان رییس جمهور جدید سوگند 
یاد می کرد، تغییر موضع داد و اعالم کرد که قرار است فرمان رهایی 
این پنج هزار زندانی را صادر کند. در بیستم حوت همان سال، این 

فرمان صادر شد و به تعقیب آن زندانیان طالبان از بند رها شدند.
سخنگویان ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی کشور بارها اعالم 
کرده بودند که دولت حاضر نیست مطابق توافق نامه ای که در آن 
نقشی نداشته است، به رهایی زندانیان طالبان اقدام کند. بعدتر این 
موضع اصالح شد و اعالم کردند که دولت، زندانیان طالبان را به عنوان 
»حسن نیت« با این دو شرط آزاد می کند: 1 . رهایی زندانیان باید 
به آتش بس منتج شود. 2 . زندانیان پس از رهایی، تابع ضمانت، به 
زندانیان  وقتی دیدند که رهایی  برنگردند. مردم هم  میدان جنگ 
موافقت  زندانیان  این  رهایی  تصمیم  با  نیست،  و شرط  قید  بدون 

کردند.
شورای امنیت ملی که مسوول اجرای فرمان رهایی زندانیان گروه 
طالبان بود، در ماه حمل اعالم کرد که زندانیان رهاشده »سوگند« 
نهاد  این  برنمی گردند.  جنگ  جبهه ی  به  دیگر  که  کرده اند  یاد 
هم چنان گفته بود که عین »تعهد« از جانب دفتر سیاسی طالبان 
در قطر به جانب دولت سپرده شده است. اما آن چه را که حکومت 
قباًل به عنوان »ضمانت« به زبان می آورد و برای آرامش خاطر مردم 
آن را مطرح می کرد، عماًل محقق نشد. اگر چنان چه ضمانتی هم 
وجود داشت، رسماً با رسانه ها و مردم به اشتراک گذاشته نشد. به 
همین دلیل، اکنون که ماه ها از روند رهایی زندانیان طالبان سپری 
شده است، کسی نمی داند که این زندانیان در ازای چه ضمانتی از 

بند رها شده اند.
زلمی خلیل زاد، نماینده ی ویژه ی امریکا در امور صلح افغانستان، در 
ماه حوت پارسال بارها در صحبت با رسانه های افغانستان اعالم کرد 
که مردم نگران رهایی زندانیان طالبان از بند دولت نباشند. او تأکید 
کرد که طالبان باید تضمین کنند که زندانیان رهاشده ی این گروه 
دوباره به میدان جنگ برنمی گردند. خلیل زاد هیچ گاه تصریح نکرد 
که این ضمانت باید چگونه باشد و در صورت برگشت زندانیان به 
میدان جنگ، چه ترتیبات تازه ای روی دست گرفته شود. خلیل زاد 
فقط اصرار داشت که زندانیان باید رها شوند و این کار راه را برای 

شروع مذاکرات بین االفغانی هموار می کند.
دولت تابع فشارهای امریکا، زندانیان گروه طالبان را به نوبت رها کرد. 
از میان زندانیان رهاشده، ۴00 زندانی این گروه »خطرناک« گفته 
شده بود که بعدتر با رأی لویه جرگه از بند رها شدند. در بین این 
شمار زندانی »خطرناک«، 1۸0 تن آنان، قاچاق بران بین المللی مواد 
مخدر معرفی شده اند. غنی هشدار داده بود که با رهایی این زندانیان 

ممکن است قاچاق مواد مخدر در سطح جهانی بیش تر شود.
مشاهدات میدانی نشان می دهد که هیچ یک از شروط دولت برای 
کاهش  و  آتش بس  است.  نیافته  تحقق  طالبان  زندانیان  رهایی 
خشونت ها که از شروط مهم دولت بود، تاکنون عملی نشده است. 
به همین شکل، زندانیان رهاشده به سوگند خود صادق نمانده اند 
و به جای زنده گی در خانه دوباره به جبهه ی جنگ برگشته اند. اما 
چیزی که از رهایی زندانیان تاکنون حاصل شده است، شروع بدون 

پیش رفت مذاکرات صلح است. 
با این حال، دولت باید از جانب امریکا بپرسد که ضمانت طالبان چه 
بود؟ البته این را هم می دانیم که طالبان بارها گفته اند که زندانیان 
این گروه تابع ضمانت رها نشده اند. هم چنان مردم نیز باید از دولت 
بپرسند که زندانیان طالبان را در ازای چه ضمانتی رها کرده است و 
چرا آن را پی گیری نمی کند؟ اگر چنا ن چه هیچ ضمانتی در این زمینه 
موجود نیست، چرا چنین دروغی به مردم گفته شده است؟ این ها 

پرسش های تمام مردم است که باید دولت برای آن پاسخ بدهد. 
به  طالبان  زندانیان  بازگشت  قبال  در  دولت  موضع  آن،  کنار  در 
از  بارها  که  وجودی  با  دولت  شود.  روشن  باید  جنگ  میدان های 
اما  است،  گفته  میدان های جنگ سخن  به  زندانیان  این  بازگشت 
هیچ گاه در قبال این اتفاق موضع گیری نکرده است. دولت نمی تواند 
تنها با ارایه ی خبر و آمار و با گفتن این که بازگشت زندانیان به جنگ 
مخالف تعهدات طالبان است، رفع مسوولیت کند. دولت باید تمام 
گزینه ها را به آزمون بگذارد تا طالبان را بر سر تعهداتش ثابت نگه 
دارد؛ این چیزی است که مردم از دولت خود انتظار دارند و باید به 

آن رسیده گی شود.

بازگشت زندانیان طالبان به جنگ؛ 
ضمانت چه بود؟
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غنی در نشست سران شانگهای: 

تحمیل اراده اقلیت بر اکثریت، فقط 
سبب دوام جنگ می شود

وزارت داخله: 
نزدیک به ۶۰۰ زندانی 
طالبان به میدان جنگ 

برگشته اند

ثبت ۱۶۶ مورد تازه ابتال 
به ویروس کرونا

عبداهلل برای جلب حمایت منطقه ای از روند 
صلح به اوزبیکستان رفت

8صبح، کابل: وزارت امور داخله اعالم کرد که 
بیش از ۵۸0 زندانی طالبان که از بند حکومت 
جنگ  میدان   از  سر  دوباره  بودند،  شده  رها 

درآورده اند.
روز  داخله  امور  وزارت  سخنگوی  آرین،  طارق 
تصویری  نوار  یک  در  عقرب،  بیستم  سه شنبه، 
به  زندانیان رهاشده طالبان  برگشتن  گفت که 
میدان جنگ، خالف تعهدی بود که گروه طالبان 

داده بود.
حکومت بیش از شش هزار زندانی طالبان را به 
دلیل آن چه نشان دادن »حسن نیت« برای صلح 

خوانده شد، رها کرده است.
ویژه ۴00  به  و  زندانیان  رهایی  روند  چند  هر 
شورای  اما  بود،  همراه  جنجال  با  آن  زندانی 
رهاشده  زندانیان  از  که  بود  گفته  ملی  امنیت 
طالبان تعهد کتبی و ضمانت گرفته شده است تا 

به میدان  نبرد بر نگردند.
داخله،  امور  وزارت  سخنگوی  دیگر،  جانب  از 
می گوید که گروه طالبان رویکرد جنگی شان را 

تغییر داده است.
طارق آرین گفت که طالبان تالش می کنند تا 
با استفاده از انفجارها و ماین گذاری ها موفقیت 

کسب کنند.
افغانستان  امنیتی  نیروهای  که  می گوید  آرین 

آماده دفع انواع تهدیدات طالبان هستند.
محمدسرو دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، 
نیز روز گذشته اعالم کرد، حکومت از این که به 
طالبان »امتیاز« داده و زندانیان این گروه را رها 

کرده است، مورد انتقاد افکار عمومی است.
او نیز گفت که زندانیان رهاشده طالبان دوباره به 

میدان جنگ برگشته اند.
طالبان در گذشته موضوع برگشتن زندانیان این 

گروه به میدان جنگ را رد کرده بودند.
بر  که  است  کرده  متهم  را  دولت  گروه  این 
می کند؛  حمله  رهاشده  زندانیان  خانه های 
ادعایی که از سوی حکومت تکذیب شده است.

زندانیان گروه طالبان براساس توافق نامه امریکا - 
طالبان رها شدند. حکومت که نقشی در امضای 
با رهایی  نداشت، در چند مورد  توافق نامه  این 
زندانیان طالبان مخالفت کرد، اما سرانجام به آن 

تن داد.



روز  بیست  نماینده گان  مجلس 
پس از معرفی کابینه، تصمیم 
گرفته است که روند رأی دهی 
کند.  آغاز  را  نامزدوزیران  به 
می گویند  مجلس  این  اعضای 
که روند بررسی اسناد تحصیلی 
و تابعیت 10 نامزدوزیر تکمیل 
شده است و از این رو این مجلس تصمیم گرفته  که 
این  بگذارد.  رأی  صندوق  آن ها  برای  آینده  هفته ی 
نماینده گان تصریح می کنند که تالش کمیسیون ها 
ادامه  نامزدوزیران  سایر  اسناد  بررسی  تکمیل  برای 

دارد تا این روند به زودی تکمیل شود. 
نامزدوزیران  بودن  تابعیته  دو  موضوع  هم،  از سویی 
یک بحث جنجالی در میان نماینده گان مجلس بوده 
است. برخی از اعضای مجلس می گفتند که نخست 
و  مشخص  تابعیتی  دو  نامزدوزیران  تکلیف  باید 
اسناد شان از چرخه بررسی خارج شود. اکنون اعضای 
نامزدوزیران  تابعیت  دانستن  که  می گویند  مجلس 
زمان بر است و به همین دلیل، مجلس تصمیم گرفته 
است که از این نامزدوزیران تعهد بگیرند. به گفته ی 
نماینده گان، در صورتی که معلومات این نامزدوزیران 
خالف اسنادشان ثابت شود، از پست شان برکنار و به 

دادستانی معرفی می شوند. 
نامزدوزیر  ماه گذشته 2۳  حکومت در سی ام میزان 
به  اعتماد  رأی  گرفتن  برای  را  نهادها  رییس  سه  و 
مجلس معرفی کرد. مجلس اما با گذشت بیست روز، 
موفق به گذاشتن صندوق رأی نشد. کمیته روسای 

هم زمان با پیروزی جو بایدن، نامزد 
انتخابات  در  دموکرات  حزب 
ریاست جمهوری امریکا، بحث 
روی توافق نامه صلح دوحه باال 
گرفته است. مقام ها در حکومت 
این  بازنگری  خواستار  افغانستان 
کنونی  صلح  روند  و  توافق نامه 
شده اند، زیرا به گفته ی آنان، دولت در این توافق نامه حضور 
نداشته و آن را تایید نکرده است. مجلس سنا در سهم خود 
از حکومت جدید امریکا می خواهد که شخص دیگری را 
به جای زلمی خلیل زاد به عنوان فرستاده ویژه در قضایای 
صلح افغانستان بگمارد و در توافق نامه صلح دوحه نیز بنا 
طالبان  گروه  کند.  بازنگری  دارد،  که  »کاستی ها«یی  بر 
اما تبدیلی در رهبری امریکا را »موضوع داخلی« خوانده 
برای  موثر  و  »راه خوب  عنوان  به  دوحه  توافق نامه  بر  و 
حل معقول منازعه« تاکید کرده است. از سویی هم، ارگ 
ریاست جمهوری باور دارد که طالبان با وجود تالش ها و 
حسن نیت دولت، به تعهدات شان پابند نبوده  و خشونت ها 
را هم چنان ادامه داده اند. حکومت هشدار می دهد که گروه 
طالبان با توجه به فراهم بودن فرصت های بسیار، دیگر از 
دولت و مردم توقع بیش تر نداشته  باشند و امتیازدهی به 

این گروه برای قطع خشونت ها ادامه نمی یابد. 
توافق نامه امریکا و گروه طالبان در دوحه با پیروزی بایدن 
موضوع  به  دوباره  امریکا،  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
مورد بحث میان دولت و طالبان بدل شده است. دولت 
کاستی ها  بر  بنا  که  می خواهد  امریکا  از حکومت جدید 
کند.  بازنگری  را  توافق نامه  این  دوحه،  توافق نامه  در 
روز  جمهوری،  ریاست  دوم  معاون  دانش،  محمدسرور 
»عدم  و  »سماجت«  که  گفت  عقرب،  نوزدهم  دوشنبه، 
بن بست  اصلی  عامل  طالبان  سوی  از  انعطاف پذیری« 
مذاکرات دوحه و مانع پیش رفت ها در این مذاکرات است. 
وی تصریح کرد که در شرایط کنونی، مردم حکومت را به 
دلیل رهایی زندانیان طالبان مسوول می دانند، زیرا بیش تر 
این زندانیان به میدان های جنگ بازگشته اند. آقای دانش 
افزایش خشونت ها و ترورها توسط عوامل طالبان را غیر 
قابل پذیرش و »نقض صریح توافق نامه دوحه« خواند و 
گفت که این گروه هنوز روابطش با گروه های تروریستی 

را قطع نکرده است.
از  و  تاکید  زودتر گفت وگوها  آغاز هرچه  بر  وی هرچند 
ابراز  اما  کرد،  قدردانی  بین المللی  جامعه  تالش های 
شده  طی  روند  امریکا  جدید  رهبری  که  کرد  امیدواری 
صلح را بازنگری کند تا بدین ترتیب، »مشکالت موجود« 
رفع شود و همه ی جوانب به صورت »مسووالنه تر و با دقت 
بیش تر که متکی بر واقعیت ها و حقایق باشد«، روند صلح 
را حمایت کنند. افزون بر این، مجلس سنا نیز بر بازنگری 
در توافق نامه صلح دوحه تاکید دارد. اعضای این مجلس 
در نشست عمومی روز سه شنبه، بیستم عقرب، گفته اند 
که نیاز است امریکا توافق نامه دوحه را بازنگری کند، زیرا 
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را تکمیل نکرده است. حجت اهلل خردمند دلیل ُکندی 
این روند را بررسی اسناد تابعیت نامزدوزیران خواند. او 
گفت که تردیدها در مورد برخی از نامزدوزیران وجود 
دارد، مبنی بر این که ممکن است آنان دو تابعیته باشند. 
او گفت که اعضای مجلس نماینده گان فیصله کرده اند 
که به هیچ وجه به نامزدوزیران دو تابعیتی رأی ندهند؛ 
زیرا به باور آن ها، این نامزدوزیران نمی توانند به کشور 
از اعضای مجلس  از این، برخی  خدمت کنند. پیش 
گفته اند، تجربه  در حکومت های گذشته نیز نشان داده 
به  شدن  مرتکب  از  پس  دوتابعیته  وزیران  که  است 
را داشته اند،  تابعیت آن  به کشوری که  اداری،  فساد 
و  عدلی  نهادهای  ترتیب دست  این  به  و  برگشته  اند 
قانون  در  است.  شده  کوتاه  آن ها  تعقیب  در  قضایی 
اساسی نیز به صراحت ذکر شده است که نامزدوزیر 
صورت  در  و  باشد  داشته  را  افغانستان  تابعیت  باید 
نماینده گان  مجلس  دیگر،  کشوری  تابعیت  داشتن 

صالحیت دارد که به او رأی تایید و یا رد بدهد. 
مجلس  که  داشت  بیان  خردمند  آقای  این همه،  با 
نماینده گان سرانجام فیصله کرده تا از این نامزدوزیران 
تابعیت  و در صورتی که مشخص شود  بگیرد  تعهد 
به  و  برکنار  وظایف شان  از  دارند،  را  دومی  کشور 
دادستانی معرفی شوند. او افزود که روند درخواست 
این  و  است  زمان بر  نامزدوزیران  تابعیت  از  معلومات 
سبب  شد که این روند با گذشت روزها، آغاز نشود. 
او گفت: »مساله تابعیت نامزدوزیران خیلی زمان گیر 
درخواست  دارد،  تابعیت  که  کشوری  از  چون  است. 
با  معلومات کنیم، 60 روز زمان را در بر می گیرد.« 

افزود که اصل سیاست خارجی  ادامه  رییس جمهور در 
با  و  است  اختالفات  در  نشدن  دخیل  افغانستان 
چندجانبه گرایی منافع و روابط خود را با منطقه و جهان 
موج  با  کشور  غنی،  آقای  گفته ی  به  می دهد.  گسترش 
پنجم تروریسم بین المللی روبه رو است که با شبکه های 
مواد  قاچاق چیان  ویژه  به  جرمی  سازمان  و  تروریستی 
این  افزود که  دارد. وی  تنگاتنگ  ارتباط  انسان  و  مخدر 
موضوع سبب شده است تا جنگ نامتعارف ادامه یابد و 
به گفته ی رییس جمهور،  به چالش کشیده شود.  صلح 
۷۵ تا ۸۵ درصد مردم از جمهوریت حمایت می کنند و 
تنها چهار تا هشت درصد مردم از طالبان حمایت کرده اند. 
آقای غنی با اشاره به این موضوع، تأکید کرد که تحمیل 
به  اکثریت مطلق، می تواند فقط منجر  بر  اقلیت  اراده ی 
درگیری طوالنی مدت شود؛ زیرا به باور وی، افغانستان با 
وجود چالش های گسترده، به صلح به عنوان یک اولویت 
نگاه می کند. آقای غنی گفت که او برای شروع مذاکرات 
صلح با طالبان، با اتخاذ تصمیم های سخت به عنوان رییس 

جمهور یک کشور و عضو جامعه، شهامت کرده است. 
دوحه  توافق نامه  دوام  بر  در سهم خود  اما  طالبان  گروه 
تاکید دارد. این گروه روز سه شنبه، بیستم عقرب، با نشر 
اعالمیه ای، ارزش های توافق نامه صلح را برای بایدن بازگو 
توافق نامه دوحه میان  این گروه،  به گفته ی  کرده است. 
امریکا و طالبان، »وثیقه خوبی برای پایان یافتن جنگ و 
آینده خوب هر دو کشور است«. طالبان در این اعالمیه به 
رییس جمهور جدید امریکا و دولت آینده آن کشور یادآور 
شده اند که عملی کردن پیمان دوحه، »راه خوب و موثر 
برای حل معقول منازعه هر دو کشور« و »مداخله نشدن 
در کشور و استفاده نشدن از خاک افغانستان علیه امریکا« 

وزارت  از  نماینده گان  افزود که مجلس  آن  هم، وی 
امور خارجه خواسته است تا در جریان دو ماه دیگر 

معلومات تابعیت این نامزدوزیران را تکمیل کند. 
به  نماینده گان،  مجلس  عضو  رضایی،  خان آغا 
مجلس  روسای  کمیته  که  گفت  ۸صبح  روزنامه 
دو شنبه  روز  را  نامزدوزیر   10 تا  است  کرده   فیصله 
ترتیب،  بدین  و  بخواند  فرا  مجلس  به  آینده  هفته 
در  مجلس  اعضای  با  را  برنامه های شان  نامزدوزیران 
میان بگذارند. او افزود که این نامزدوزیران در نخست 
ارائه می کنند و سپس  به مجلس  را  برنامه های شان 
مجلس نماینده گان برای شان صندوق رأی می گذارد. 
وی افزود: »اول برنامه های شان را ارایه می کنند، بعد 
ما برای چهار نامزدوزیر صندوق رای دهی می گذاریم.« 
او اما در مور سایر نامزدوزیران و رییسان نهادها بیان 
داشت که اسنادشان تکمیل نشده و زمانی  که روند 
بررسی تکمیل شود، برای شان صندوق رأی گذاشته 
خواهد شد. پیش تر فهرستی در شبکه های اجتماعی 
همه گانی شده بود که نشان می داد اسناد تحصیلی 
اعضای  است.  ناقص  نامزدوزیر  ده  حدود  تعلیمی  و 
مجلس اما صحت و سقم این فهرست را تایید یا رد 

نکرده اند.
گفتنی است که نامزدوزیران در اول عقرب ماه جاری 
به  اعتماد  رأی  گرفتن  برای  جمهور  رییس  توسط 
مجلس نماینده گان معرفی شدند. این در حالی است 
که اکنون تمام وزارت خانه ها توسط سرپرستان اداره 
مجلس،  اعضای  برخی  باور  به  که  کاری  می شوند؛ 
براساس  که  اند  معتقد  آنان  زیرا  است؛  غیرقانونی 
سه  از  بیش  نمی تواند  وزیر  یک  سرپرستان،  قانون 
ماه به عنوان سرپرست کار کند. با این حال، برخی 
از وزارت خانه ها از سال ها بدین سو توسط سرپرستان 

اداره می شوند.

است. این گروه گفته است که به توافق نامه صلح دوحه 
»متعهد« است و ترجیح می دهد که »مشکل داخلی نیز 
از راه دیالوگ و مذاکرات حل  شود«. به گفته ی طالبان، 
بایدن و حکومت جدید امریکا باید به »حلقات، اشخاص 
کشور  در  جنگ  خواستار  که  جنگ طلب«  جهت های  و 
هستند و تالش دارند که امریکا را در این جنگ دخیل 

نگه  دارند، توجه کند.
متعهد  وجود  با  که  می گوید  اما  جمهوری  ریاست  ارگ 
دوحه،  توافق نامه صلح  به  و جامعه جهانی  دولت  ماندن 
صدیقی،  صدیق  ندارند.  تعهد  توافق نامه  این  به  طالبان 
سخنگوی ریاست جمهوری، روز سه شنبه، بیستم عقرب، 
و 100  هزار  روزنامه ۸صبح گفت که حکومت شش  به 
»افغان کشی«  و  تا خشونت ها  کرد  آزاد  را  طالب  زندانی 
پایان یابد و برای معضل راه حل پیدا شود. افزون بر این، 
جامعه جهانی نیز برای اولین بار حاضر شد با »یک گروه 
در  هنوز  که  گروهی  و  القاعده  هم دست  هراس افگن، 
فهرست سیاه است« صلح کند تا جنگ طالبان پایان یابد. 
با این حال، آقای صدیقی می گوید که همه ی طرف ها »به 
جز گروه طالبان« به روند صلح متعهد اند و موارد ارایه 
شده از سوی این گروه »بهانه جویی« و »ادامه و افزایش 

خشونت ها« است. 
سخنگوی ریاست جمهوری گفت که گروه طالبان مسوول 
اگر پیش رفتی که  و  روند کنونی صلح است  بن بست در 
این گروه خواهد  بر دوش  صورت نمی گیرد، مسوولیتش 
ادامه  طالبان  به  کنونی  امتیازدهی  که  افزود  وی  بود. 
این  تالش  با  هم زمان  جهان  که  نیست  نیاز  و  نمی یابد 
افزایش  و  شهرها  بر  حمله  سرک ها،  تخریب  برای  گروه 
خشونت ها، برای طالبان امتیازخواهی کند. به گفته ی آقای 
صدیقی، گروه طالبان مسوولیت برخی از ترورها، از جمله 
قتل پدر شهردار میدان وردک را بر دوش می گیرد و برخی 
او  می کند.  انکار  را  کابل  دانشگاه  بر  حمله  همانند  دیگر 
افزود که موضع گیری طالبان از اول تا حال غیراساسی و 
خالف اصول معاهدات صلح است، زیرا به گفته ی وی، این 
موضع گیری ها تداوم رویکرد خشونت گرایانه و جنگ طلبانه 
طالبان است که هر سال وارد روند صلح می شوند و در ادامه 
به تخریب سرک، ماین گذاری و ترور مردم ادامه می دهند. 
صدیق صدیقی تصریح کرد که طالبان باید از مردم و دولت 
توقع بیش تر نداشته  باشند، زیرا این »فرصت بزرگ« فراهم 

شده است و اکنون انتخاب به دست آن ها است. 
گفتنی است که توافق نامه دوحه میان حکومت امریکا و 
گروه طالبان در دهم حوت سال گذشته امضا شد. با آن که 
دولت در این توافق نامه حضور نداشت، اما حاضر شد که 
برای شروع مذاکرات صلح، حدود شش هزار زندانی طالبان 
را آزاد کند. گفتنی است که مذاکرات صلح بین االفغانی از 
بر سر  اما اختالف  ادامه دارد،  دو ماه بدین سو در دوحه 
به عنوان مبنای  امریکا و طالبان  توافق نامه صلح  تعیین 
مذاکرات، سبب شده است که این روند با بن بست روبه رو 

شود.

مجلس نماینده گان پس از تکمیل بررسی اسناد 10 
سرانجام  مربوط،  کمیسیون های  سوی  از  نامزدوزیر 
که  است  کرده  فیصله  عقرب،  بیستم  سه شنبه،  روز 
نامزدوزیران  از  شمار  این  آینده،  هفته   دوشنبه  روز 
برای ارایه برنامه های شان در نشست عمومی مجلس 
حضور یابند. حجت اهلل خردمند، نایب منشی مجلس 
نماینده گان گفت که اسناد تحصیلی، تعلیمی و تابعیت 
محمدحنیف اتمر نامزدوزیر وزارت امور خارجه، اسداهلل 
خالد نامزدوزیر وزارت دفاع ملی، محمدمسعود اندرابی 
ارغندیوال  عبدالهادی  داخله،  امور  وزارت  نامزدوزیر 
نامزدوزیر وزارت مالیه، عباس بصیر نامزدوزیر وزارت 
وزارت  نامزدوزیر  خاوری  معصومه  عالی،  تحصیالت 
معنوی  فضل احمد  معلومات،  و  تکنولوژی  مخابرات 
نامزدوزیر وزارت عدلیه، بشیراحمد ته ینج نامزدوزیر 
وزارت کار و امور اجتماعی، قاسم حلیمی نامزدوزیر 
نامزدوزیر  غوریانی  نثاراحمد  و  اوقاف  و  حج  وزارت 
وزارت صنعت و تجارت تکمیل شده و قرار است برای 
این نامزدوزیران صندوق رأی گذاشته شود. هرچند 
۸صبح  روزنامه  به  نماینده گان  مجلس  منشی  نایب 
گفت که این نامزدوزیران امروز چهارشنبه، 21 عقرب، 
به مجلس فرا خوانده می شوند، اما کمیته روسای این 
مجلس فیصله کرده است که این روند در هفته  آینده 

آغاز شود. 
با آن که از معرفی نامزد وزیران حدود یک ماه می گذرد 
ماه  دو  به  نزدیک  پارلمانی  امور  در  دولت  وزارت  و 
مجلس  به  بررسی  برای  را  نامزدوزیران  اسناد  پیش 
نماینده گان فرستاده بود، اما مجلس تاکنون این روند 

به گفته ی آنان، این توافق نامه »کاستی های زیاد« دارد. 
»نماینده  پُست  در  تغییر  خواهان  هم چنان  سنا  مجلس 
ویژه امریکا برای صلح افغانستان« شده اند، به گونه ای که 
جایگزین زلمی خلیل زاد از »تجربه« و »موثریت بیش تر« 
برخوردار باشد. این مجلس دلیل تغییر در نماینده امریکا 
را متعهد نماندن طالبان به کاهش خشونت ها در توافق نامه 
دوحه عنوان کرده اند؛ موردی که نماینده ویژه امریکا برای 

صلح افغانستان از آن به دولت و مردم اطمینان داده بود.
در  جمهور،  رییس  غنی،  محمداشرف  حال  همین  در 
نشست مجازی رهبران سازمان همکاری شانگهای، گفت 
که تعهد کاهش خشونت و آتش بس جامع تحقق نیافته 
و برخالف آن، طالبان خشونت ها را افزایش داده اند. وی 
که روز سه شنبه، بیستم عقرب، در این نشست سخنرانی 
می کرد، از  حمله بر دانشگاه کابل که در آن ده ها دانشجو 
کشته و زخمی شدند، به عنوان نمونه یاد کرد. او اما افزود 
این که مسوولیت آن را چه کسی  از  که این حمله فارغ 
غنی،  آقای  گفته ی  به  است.  غیرانسانی  گرفته،  برعهده 
قانون  در  که  برابر شهروندان  اصول حقوق  و  جمهوریت 
اساسی درج است، زمینه  ادغام مسالمت آمیز طالبان در 
سیاست، اقتصاد و جامعه افغانستان دموکراتیک را فراهم 
از »احترام به حاکمیت« به عنوان یک اصل  او  می کند. 
اعضای  از  و  کرده  یاد  سازمان  این  نشست  در  اساسی 
پایدار در چهارچوب  روند صلح  از  است که  آن خواسته 
جمهوری اسالمی افغانستان حمایت کنند. وی هم چنان از 
»پیامد های منفی گسترده« اخالل ساختار قانون اساسی 
کشور به اعضای این سازمان هشدار داد و گفت که این کار 
سبب اخالل در سیستم اقتصادی اروپا، آسیا و هم چنان 

گسترش شبکه های تروریستی و جنایی می شود. 

مجلس نماینده گان هفته ی آینده روند 
رای دهی به نامزدوزیران را آغاز می کند

جو بایدن و توافق نامه دوحه؛ 

دولت: بازنگری شود
 طالبان: عملی شود

عبداالحمد حسینی 

حسیب بهش



نگه داری و محافظت افغانستان وظیفه ی مردم و حکومت افغانستان است نه ایاالت متحده ی امریکا و یا کشورهای منطقه و همسایه. وابسته گی به 
همسایه ها و ایاالت متحده امریکا نه تنها بحران را حل نمی کند، بلکه شکاف موجود را بزرگ تر و یک پارچه گی مردم افغانستان را بیش تر از این 

تهدید می کند. تمام مردم افغانستان طعم تلخ وابسته گی و پناه بردن به حکومت پاکستان و دیگر کشورهای همسایه و منطقه را چشیده اند.

مرسلین ارسال، تحلیل گر روابط بین الملل 

درس های وابسته گی به بیگانه گان

راه ناپیموده ی ترمپ را بایدن می پیماید

چهار شنبه
شماره 3475

21 عقرب 1399
11 نومبر 2020

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

4
جمهوری  اخیر،  هفته های  در 
اسالمی پاکستان داکتر عبداهلل 
را به پاکستان دعوت کرد و از 
کرد.  بی پیشنه  استقبال  وی 
دعوت از داکتر عبداهلل به منظور 
گفت و گوهای  روند  در  تسهیل 
در  پاکستان  هم کاری  و  صلح 
از  پاکستان  آن  تعقیب  به  بود.  شده  اعالم  روند  این 
به  دعوت  نیز  اسالمی  حزب  رهبر  حکمتیار،  گلبدین 
عمل آورد. گلبدین حکمتیار پس از برگشت از سفر، 
ادعای  و  افغانستان شد  برای  موقت  خواهان حکومت 
دولت مبنی بر کشته شدن شهروندان پاکستان در جنگ 
به  حکمتیار  سفر  با  هم زمان  کرد.  تکذیب  را  هلمند 
پاکستان،  عطامحمد نور، یکی از مجاهدین سابق نیز به 
هند- رقیب و دشمن پاکستان، دعوت شد. عطامحمد 
نور پس از برگشت از هند برخالف گلبدین حکمتیار 
از مقاومت سوم علیه طالبان سخن گفت. اکنون نیت 
هند و پاکستان در قبال افغانستان و انتظار آنان از صلح 
حکومت افغانستان با طالبان، تمامی مردم افغانستان را 
نگران ساخته است. زیرا کابل و افغانستان را افراد وابسته 
به پاکستان و کشورهای منطقه و جهان یک بار ویران 
کردند. متأسفانه مرض وابسته گی بخشی از مجاهدین 
و سیاست مداران گذشته ی افغانستان به حکومت فعلی 
افغانستان نیز سرایت کرده است. حکومت کابل به جای 
ارایه ی طرح،  برنامه و داشتن ابتکار، وابسته گی به امریکا 

را افتخار می داند و به آن می بالد.
ندارند.  طوالنی  عمر  وابسته  حکومت های  ولی 
که  ندارند  طوالنی  عمر  تنها  نه  وابسته  حکومت های 
چه بسا سرانجام بدی در انتظارشان است. زیرا حیات 
اقتصادی  و  نظامی  سیاسی،  وضعیت  به  دوام شان  و 
دارد.  بسته گی  بین الملل  عرصه ی  در  حامیان شان 
دموکراتیک خلق،  داخلی اش حکومت حزب  نمونه ی 
مجاهدین و طالبان است. حکومت و نظام چپ گرای 
افغانستان تا زمانی دوام آورد که اتحاد جماهیر شوروی 
با خروج  برایش کمک همه جانبه می رساند. هم زمان 
اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان، نظام کمونیستی 
شروع به زوال و فروپاشی کرد. تمامی رهبران حزب 
و  اتحاد  از  تاب  و  آب  با  افغانستان  خلق  دموکراتیک 
برادری مستحکم و ناگسستنی »افغان-شوری« سخن 
می گفتند و خود را متعلق به یک اردوگاه می دانستند، 
افغانستان  اتحاد جماهیر شوروی جنگ  آخر  ولی در 

اداره ی  میراث  احیای  به  ملزم  را  خودش  بایدن  جو 
بارک اوباما )2009-2016( می داند و بر بازگشت به 
امریکا  خارجی  سیاست  در  وضعیت چندجانبه گرایی 
تاکید می کند. میراثی که دونالد ترمپ با سیاست »اول 
امریکا« آن را دور زد و عالوه بر نادیده گرفتن جایگاه 
نهادهای دولت امریکا، حتا نقش و جایگاه دولت ها را در 
پایان منازعات و حل بحران در مناطق مشخص جهان 

به چالش کشید.
بایدن جایگاه و نفوذ ایاالت متحده را در نظام بین الملل 
تضعیف شده می پندارد و به این باور است که واشنگتن 
باید نقش »رهبری بر جهان« را که در زمان رهبری 
دونالد ترمپ از دست داد، اعاده کند. عالوه بر برگشت 
به برخی کنوانسیون ها و تعهدات بهداشتی، اقتصادی و 
اقلیمی در نظام بین الملل که ترمپ به آن پشت پا زد، 
تجدید پیمان با سازمان پیمان اتالنتیک شمالی )ناتو( 
تصامیمی است که در صدر سیاست خارجی اداره ی 
طوالنی ترین  و  بزرگ ترین  داشت.  خواهد  قرار  بایدن 
ماموریت مشترک امریکا - ناتو در حال حاضر، جنگ 
راه حل  دریافت  برای  مشترک  تالش  و  افغانستان 
سیاسی برای پایان این جنگ است. تالشی که ترمپ 
آن را به واشنگتن منحصر ساخت و جایگاه ناتو به پشت 

در مذاکرات تقلیل یافته بود. 
از اعالن استراتژی نظامی اداره ی رییس جمهور ترمپ 
برای جنوب آسیا )201۷( که نه در طرح آن دیدگاه 
دولت افغانستان پرسیده شد و نه هم نسخه ی از آن 
صلح  مذاکرات  آغاز  تا  گرفت،  قرار  کابل  اختیار  در 
میان واشنگتن - طالبان )201۸( و نهایی شدن متن 
این  از  یکی  در هیچ   ،)2020( دو طرف  توافق نامه ی 
جریان ها که روی منازعه ی افغانستان در آن تصمیم 
گرفته می شد، دولت افغانستان دخیل نبود. در بهترین 
حالت رهبری دولت افغانستان توانست تنها نسخه ی 
میز  روی  از  را  طالبان   - واشنگتن  توافق نامه ی صلح 
از  نسخه ی  نتوانست  اما  کند،  مرور  خلیل زاد  زلمی 
آن بردارد. در چهار سال حکومت داری رییس جمهور 
رییس جمهور غنی مالقات  با  بار  دو  تنها  ترمپ، وی 

را »زخم خونین« خواند و پشت نظام مورد حمایتش 
وابسته گی  و  رابطه  آن  فرجام  کرد.  خالی  کابل  در  را 
پاکستان  کام  به  افغانستان  که  شد  این  ناسنجیده، 
فرو رفت و بدترین روزگار را تجربه کرد. پاکستانی ها 
اتحاد  حمایت  مورد  کمونیست  رییس جمهور  آخرین 
جماهیر شوروی را از دفتر سازمان ملل متحد بیرون 
را  او  بی جان  و جسد  کردند، شکنجه کردند، کشتند 
از  یکی  در  سرانجام  و  کشیدند  کابل  خیابان های  در 
که  افغانستان  مجاهدین  کردند.  آویزان  چهارراهی ها 
در  شوروی  جماهیر  اتحاد  با  جنگ  دوره ی  تمام  در 
پاکستان کمپ و پایگاه داشتند نیز روزگار بد نجیب را 
تجربه کردند. این پاکستان بود که نیروهای مجاهدین 
توانا ترین  از کابل بیرون راند و در 19 سال پسین  را 
آنان را با حمالت انتحاری به وسیله ی طالبان از میان 
برداشت. این یکی از درس هایی است که هیچ یک از ما 
حق ندارد آن را فراموش کند. سفر به پاکستان و هند 
کشورها  آن  میل  مطابق  بعد  و  دیگر  کشورهای  یا  و 

این دیدارها زمینه ساز گفت وگو  ولی  مختصر داشت، 
معضل  به  رابطه  در  مهم  تصامیم  و  مسایل  روی 
افغانستان نشد و تنها در حد تشریفات و ستایش از 
هم کاری کابل - واشنگتن در مبارزه با تروریسم بوده 

است.
سفید  کاخ  وارد  موقعی  درست  ترمپ  رییس جمهور 
شد )2016( که جدال سیاسی بر سر ایجاد حکومت 
وحدت ملی در کابل ثبات داخلی افغانستان را سخت 
صدمه زده بود و این وضعیت برنامه های ایاالت متحده 
در افغانستان را نیز با موانع همراه ساخت. این ثبات 
شکننده و نبود مرجع واحد تصمیم گیری و مشورت 
در کابل، سبب شد تا دولت افغانستان به حاشیه برود 
و واشنگتن با در پیش گرفتن روی کرد یک جانبه گرایی، 
از استراتژی جنوب آسیا تا تصمیم برای گشودن باب 
نماید  اقدام  کابل  با  مشورت  بدون  طالبان  با  مذاکره 
و این گونه جایگاه افغانستان به عنوان دولت مستقل و 

شریک نظامی - استراتژیک امریکا تضعیف شود. 
عملیات  با  چندان  2011م  سال  در  که  بایدن  جو 
موافق  پاکستان  در  الدن  بن  اسامه  اقامت گاه  باالی 

فعالیت  نه  است  غالمی  مبارزه کردن،  و  موضع گرفتن 
سیاسی.

بعید نیست که مقامات بلندپایه ی حکومت افغانستان 
گرفتار سرنوشت داکتر نجیب اهلل شوند. زیرا اوضاع این 
روزهای حکومت افغانستان همانند اوضاع روزهای آخر 
حکومت نجیب اهلل است. به این معنا که حدود 19 سال 
بین بردن  از  برای  امریکا  متحده  ایاالت  امروز  از  قبل 
لشکرکشی  افغانستان  به  القاعده  تروریستی  شبکه ی 
امریکا  متحده  ایاالت  گذشته  سال  در 19  بود.  کرده 
بشر،  حقوق  بیان،  آزادی  دموکراسی،  آوردن  از  مدام 
ساختن یک جامعه ی دموکراتیک و دوستی افغانستان 
وعده ها،  این  می گفت.  امریکا سخن  متحده  ایاالت  و 
بی خود  خود  از  چنان  را  حکومتی  مقامات  از  عده ای 
کرده بود و کرده است که هنوز ایاالت متحده ی امریکا 
مقامات  نیستند  کم  می دانند.  افغانستان  منجی  را 
داشتن  امریکایی  دوست  از  که  افغانستان  حکومتی 
بزرگ ترین موفقیت و  را  رابطه داشتن  امریکایی  با  یا 

نبود، حضور نظامی ایاالت متحده را در افغانستان به 
معنی دفع تهدید شبکه ی القاعده در برابر امنیت ملی 
امریکا عنوان می کند. از اظهارات جنجالی وی در زمان 
تقسیمات جغرافیایی  به  رابطه  در  انتخاباتی  مبارزات 
دیدگاه  در  چندانی  تفاوت  بگذریم،  اگر  افغانستان 
افغانستان دیده  با ترمپ در خصوص مسأله ی  بایدن 
رییس جمهور  اداره ی  اقدامات  برخی  بلکه  نمی شود. 

ترمپ راه گشایی اداره ی بایدن خواهد شد. 
بایدن طرف دار کاهش حضور نظامی ایاالت متحده در 
افغانستان است و ترمپ این کار را کرد. وقتی بایدن در 
سال 2016 از قصر سفید بیرون شد، 1۳000 نظامی 
می جنگیدند.  افغانستان  جنگ  جبهه ی  در  امریکایی 
ترمپ این تعداد را به کم تر از ۵000 تن کاهش داد. 
بایدن خودش را اهل دیپلماسی و مذاکره می داند. با 
به دست آمدن توافق »آوردن صلح به افغانستان« میان 
واشنگتن و طالبان، ایاالت متحده و طالبان از جبهه 
رو در روی جنگ در افغانستان عقب رفته و در دوحه 
باهم در پشت میز مذاکره نشسته اند و باب دیپلماسی 
گشوده شده است. هرچند عهدشکنی های هم از جانب 

افتخار زنده گی شان می دانند. تا جایی که بلندترین مقام 
حکومت افغانستان، رییس جمهور محمد اشرف غنی از 
ایستادن در قطار سربازان ایاالت متحده ی امریکا برای 
شنیدن سخنان ترمپ احساس شرم نمی کند. مقامات 
حکومت و تیم کاری محمداشرف غنی هر روز زمزمه 

می کنند که »ما همه سرباز تو ایم امریکا!«. 
محمداشرف غنی و دیگر مقامات بلندپایه ی حکومت 
ایاالت  انتخابات  در  بایدن  جو  پیروزی  افغانستان، 
متحده امریکا را تبریک گفتند و افزودند که افغانستان 
ادامه  خویش  استراتژیک  همکاری های  به  امریکا  و 
ایاالت متحده امریکا  بلندپایه ی  اما مقامات  می دهند. 
انتخاب شده ی  تازه  رییس جمهور  بایدن،  به شمول جو 
هم  و  کرزی  حامد  برای  هم  امریکا  متحده ی  ایاالت 
برای محمداشرف غنی به وضاحت گفته بود که طالبان 
هستند.  امریکا  دوست  بلکه  نیستند،  امریکا  دشمن 
ایاالت متحده ی امریکا برای حامد کرزی و اشرف غنی 
به وضاحت گفته است که طالب زمانی تروریست است 
که به تأسیسات ایاالت متحده امریکا حمله کند و یا 
طالبان  در صورتی که  ولی  بکشد.  را  امریکایی  سرباز 
در  نهادی  یا  و  افغانستان  افغانستان،  ارتش  مکتب  بر 
افغانستان حمله می کنند، این مشکل داخلی افغانستان 
جو  طالبان.  و  امریکا  متحده  ایاالت  نه  می شود  گفته 
بایدن قباًل گفته بود که افغانستان برای ایاالت متحده 
امریکا اهمیت ندارد، بلکه اهمیت پاکستان پنجاه برابر 

بیش تر از افغانستان است. 
و  مردم  وظیفه ی  افغانستان  محافظت  و  نگه داری 
حکومت افغانستان است نه ایاالت متحده ی امریکا و 
یا کشورهای منطقه و همسایه. وابسته گی به همسایه ها 
و ایاالت متحده امریکا نه تنها بحران را حل نمی کند، 
مردم  یک پارچه گی  و  بزرگ تر  را  موجود  شکاف  بلکه 
افغانستان را بیش تر از این تهدید می کند. تمام مردم 
افغانستان طعم تلخ وابسته گی و پناه بردن به حکومت 
را  منطقه  و  همسایه  کشورهای  دیگر  و  پاکستان 

چشیده اند.

گزینه ی  به عنوان  دیپلماسی  اما  شده،  دیده  طالبان 
مورد نظر آقای بایدن کار را کرده است و طالبان برای 
نخستین بار به واشنگتن تضمین داده اند که روابط شان 

را با گروه های تروریستی قطع کنند. 
در  را  امریکا  نظامی  کامل حضور  پایان  ترمپ  دونالد 
افغانستان وابسته به بهبود شرایط می داند؛ شرایطی که 
با توجه به واقعیت های هشت ماه گذشته، چندان بهبود 
نیافته است. جو بایدن حضور محدود نظامی امریکا، 
به ویژه حفظ نیروهای ویژه ی امریکایی را در افغانستان 
از  امریکایی  نظامیان  داری  با خود  می داند.  نیاز  یک 
طالبان،  با  جنگ  روی  در  رو  جبهه ی  به  بازگشت 
زمینه ی  افغان  نیروهای  از  هوایی  حمایت  دوام  اما 
عملی ساختن چنین استراتژی را به وجود آورده است.  
باری بایدن در دیدار با حامد کرزی )2011(، جایگاه 
پنجاه  را  اوباما  اداره ی  خارجی  سیاست  در  پاکستان 
مرتبه باالتر از جایگاه افغانستان بر شمرده بود. اداره ی 
رییس جمهور ترمپ نیز در عمل چنین موقفی را برای 
اثربخشی  عدم  وجود  با  و  داشت  نظر  در  اسالم آباد 
هم کاری پاکستان در مذاکرات صلح بر وضعیت جنگ و 
کاهش خشونت در افغانستان، هر بار اسالم آباد نقطه ی 
آغاز سفرها و مرجع مشورت های مقام های امریکایی در 

خصوص تالش های صلح افغانستان بوده است. 
که  کرده اند  پیشنهاد  بایدن  به  طالبان  که  حالی  در 
روند صلح را با روی کرد موجود به پیش ببرد و عمران 
حکومت  است،  داده  هم کاری  دوام  وعده ی  نیز  خان 
افغانستان اما از این روند دل خوش ندارد و معاون دوم 
آینده ی  حکومت  که  می کند  پیشنهاد  رییس جمهور 
ایاالت متحده باید روند موجود صلح را بازنگری کند. 

از دست رفتن آزادی های مدنی و ارزش های دموکراتیک، 
به ویژه حقوق زنان در مذاکره با طالبان از دغدغه های 
کالن جامعه ی افغانستان است. بایدن قول داده است 
که در سال نخست کارش مجمع جهانی دموکراسی 
را تشکیل خواهد  ارزش های دموکراتیک  برای حفظ 
داد، اما تا این جای کار طالبان به دست آوردهای بیست 
سال گذشته به دیده ی ارزش نمی نگرند و در پی تحقق 
تعریف خودشان از دین و نهادینه شدن امارت اسالمی 

در یک ساختار متفاوت تر هستند.

حبیب حمیدزاده
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می کند. این روزنامه یک صفحه ی ویژه تبلیغاتی را به همین منظور راه اندازی کرده است. در این صفحه ی ویژه به تناسب استطاعت شما فضا وجود دارد. ما با داشتن تیراژ بلند در نسخه ی چاپی و 

مخاطبان حداکثری در پایگاه های مجازی مان آماده همکاری با مشاغل و کسب وکارهای مختلف هستیم تا تبلیغات شما را با مخاطبان خود به اشتراک بگذاریم.
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE كاشت مو طبیعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
  شماره تماس: 0781235040

info@ayenasehat.af :ایمیل آدرس

تخفیف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني
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حزب 
و  رفتن  معنای  به   Partir از   »Party« حزب  واژه ی 
  Party،وسطی قرون  در  است.  شده  گرفته  قسمت کردن 
به  رفتن  برای  که  دسته ای  به  و  داشت  نظامی  معنای 
صحنه ی نبرد از دیگران جدا می شدند، اطالق می شد. در 
فکر  با گرایش فکری و طرز   Party واژه ی  نوزدهم  قرن 
یا گروه  اندیشه های یک طبقه  بود؛ گرایشی که  مترادف 
اجتماعی را به نمایش می گذارد. )نقیب زاده، احمد، حزب 

سیاسی و نقش آن در جوامع امروز، ص 1۳(.
و  دموکراسی«  ماشین  دنده ی  »چرخ  به عنوان  احزاب  از 
)عالم،  است.  تعبیر شده  نیز  دموکراسی«  فقرات  »ستون 

عبدالرحمان، بنیادهای علم سیاست، ص ۳۴۵-۳۴۸(.
در اروپا، واژه ی حزب از قرن 1۸ میالدی در ادبیات سیاسی 
متداول شد؛ چنان چه دیوید هیوم )رساله ی احزاب( را در 
سال 1۷60 میالدی منتشر کرد. اصطالح سازمان سیاسی، 
مقدم بر حزب سیاسی به کار رفته است. هم چنان لیتره، 
لغت شناس فرانسوی، حزب سیاسی را اتحاد چندین نفر 
علیه افرادی دیگر تعریف می کند که دارای منافع و عقاید 

متفاوت اند.
حزب سیاسی به معنای گروهی از انسان ها است، با اهداف 
مشترک که برای تحقق آن برنامه، طرح و تشکیالت خاصی 
را به وجود می آورند و برای مشارکت در قدرت سیاسی و 
مبارزه  خود  اهداف  و  اندیشه ها  به  مطابق  جامعه  اداره ی 

و  است  مردم  بیش تر  آرای  و کسب  انتخابات  در  شرکت 
از شرکت  غیر  امروز،  و سیاسی  تعامل حقوقی  در  اصوالً 
در انتخابات و کسب آرای مردم، هیچ راه مشروع دیگری 
را نمی توان پیدا کرد. چون تحقق حاکمیت ملی که حق 
اصلی مردم یک کشور و زیربنای دموکراسی است، تنها از 
این طریق میسر است و مردم تنها از طریق یک انتخابات 
آزاد، سری و عمومی می توانند اراده ی خود را تبارز دهند و 
نماینده یا نماینده گان خود را برای اداره ی کشور برگزینند.
مبارزات مردم در غرب عامل مساعد ایجاد بستر طبیعی 
و منطقی احزاب سیاسی به شمار می آید. پیدایش دولت-
ملت زمینه ساز بروز احزاب سیاسی شده و احزاب سیاسی 
دولت ها  و  است  یافته  شکل  مردمی  دولت های  بطن  در 
به وجود  احزاب سیاسی  تکامل  برای  را  بستر مناسب  نیز 

آورده اند.
به  بسته  را  حزب ها  هستی  منشأ  سیاسی،  نخبه گان 
و  انتخابات  در  مردم  عام  شرکت  دموکراسی،  توسعه ی 
سهیم شدن آنان در مبارزات پارلمانی می دانند. از دیدگاه 
گروه های  شکل گیری  با  سیاسی  حزب های  ظهور  آنان، 
دارد.  متقابل  رابطه ی  انتخاباتی  کمیته های  و  پارلمانی 
حزب های سیاسی مبتنی بر عقالنیت و غریزه در اجتماع، 
منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح می دهند و برای 

آنان آن چه اصالت دارد، منافع جمعی است.
آن جمله  از  دیگر،  و عنصر  مقوله  با چند  حزب سیاسی 
»حکومت«، »دموکراسی«، »انتخابات«، »مردم«، »آزادی« 
به گونه ای که  دارد.  تنگاتنگ  و  پیوند عمیق  و »رقابت« 

احزاب مغلوب و ضرورت 
شکل گیری روند غالب 

پایدار  گردهمایی  عام،  مفهوم  در  حزب  یک  می کنند. 
گروهی از مردم است که دارای عقاید مشترک و تشکیالت 
منظم اند و با پشتیبانی مردم برای به دست آوردن قدرت 

سیاسی از راه های قانونی مبارزه می کنند.
اجزای احزاب سیاسی به شرح زیر است:

- توافق نظر در باره ی اصول بنیادی حزب سیاسی.
کاماًل  وجودی  فلسفه ی  و  منسجم  تشکیالت  داشتن   -

مشخص.
- تالش برای دست یافتن به اهداف از راه های مشخص و 

مشروع.
- کوشش در راه تعمیم و تأمین منافع ملی نه منافع محلی 

و یا منطقه ای و سازماندهی در جهت اهداف حزبی.
برخی از رهبران سیاسی برای ایجاد حزب، این چهار شرط 
وجود  مرکزی،  پایدار  تشکیالت  وجود  دانسته اند:  الزم  را 
شعباتی که با مرکز پیوند داشته باشد، حمایت مردمی و در 

نهایت کوشش برای دست یافتن به قدرت سیاسی.

عامل ظهور احزاب 
خاستگاه اجتماعی، تاریخی، فکری و فرهنگی احزاب در 
اما می توان ادعا کرد که  جوامع مختلف یک سان نیست. 
نقش و کارکرد احزاب سیاسی در کشورهای مختلف دنیای 
امروز بسیار مشابه و بلکه یک سان و یک نواخت است و آن 
این که هدف اصلی هر حزب، کسب قدرت و یا مشارکت در 

قدرت از راه های مشروع و قانونی است.
از طرف دیگر مفهوم بسیار واضح »راه مشروع و قانونی«، 

تمام این عناصر یک ارتباط زنجیره ای با هم دیگر دارد و 
موجودیت هر کدام بدون دیگری امکان پذیر نیست و از 
همین جا است که نقش فوق العاده و مهم احزاب سیاسی در 

حیات ملی و سرنوشت سیاسی هر جامعه روشن می شود.

کارویژه  های احزاب 
اساسی ترین کارویژه ی احزاب این گونه معرفی شده است:

مهم  کارویژه های  از  پیروزی؛  با هدف  انتخاباتی  رقابت   -
برای کسب  و تالش  انتخاباتی  نامزدهای  گزینش  احزاب 

آرای مردم و پیروزی در جریان انتخابات است.
- تدوین سیاست های عمومی؛ احزاب مجموع برنامه ها و 
سیاست های مورد نظر شان را برای اعضا و مردم تبیین 

می نمایند.
- آموزش سیاسی مردم؛ از کارویژه های مهم احزاب آموزش 

سیاسی مردم و باالبردن آگاهی سیاسی افراد است.
نظرگرفتن  در  با  احزاب  حکومت؛  از  انتقاد  و  برخورد   -
نظام  عمل کرد  مجموعه  دولت مردان،  رفتار  و  عمل کرد 
سیاسی را زیر نظر می گیرند و رفتارهای نامناسب حکومت 

را مورد انتقاد قرار می دهند.
- واسطه میان حکومت و مردم؛ حزب پیوند دهنده ی فرد 

و حکومت است.
- تسهیل کار حکومت پارلمانی؛ احزاب به عنوان پشتوانه 

برای حکومت پارلمانی هستند.
- گردآوری هم فکران؛ حزب همه هم فکران و کسانی که 
را  به هم هستند  نزدیک  دارای گرایش فکری و سیاسی 
ترجمه ی  چیست،  دموکراسی  )بیتهام،  می آورد.  گردهم 

شهرام نقش تبریزی، ص 2۷(.
ادامه دارد...
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همه  دادند.  نشانم  »یکی یکی 
خون.  در  غرق  و  یکسان اند 
هر چه  بشناسم،  نمی توانستم 
را  حنیفه  می کردم،  کوشش 
حتا  کنم.  پیدا  نمی توانستم 
بزنم  زنگ  خانه  به  می ترسیدم 
و از خواهرش بپرسم امروز چه 
پوشیده بود تا حداقل از روی لباسش شناسایی کنم. 
مستاصل تکیه دادم به دیوار دهلیز شفاخانه. صبحی که 
گذشت، پیش چشمانم آمد و خودم را لعنت فرستادم 
که حبیب، چرا حتا دقت نکردی حنیفه چه پوشیده؟ 

اگر مرده باشد، تو او را یک دل سیر هم ندیدی.«
با چهره ی تکیده و صورت استخوانی روبه رویم نشسته 
را در دست  است. در همان حالت که عکس حنیفه 
بی طاقت  صحبت ها  میان  در  آن چنان  گاه  گرفته، 
می شود که گوشه های عکس مچاله می گردد و همان 
لحظه است که اشک امانش نمی د هد. می گوید: »کی از 
اوالد خود سیر آمده که مه آمده باشم؟ کی می فامه ای 
شب و روزها مه چی می کشم؟ شکایتم ره پیش چی 
کسی ببرم که حسرت همی به دلم مانده که کاش همو 
روز آخر دخترکم را بیش تر نگاه می کردم«. دستش را 
می گذارد روی صورتش و برای دقایقی غیر از صدای 
هق هق گریه ی یک مرد سوگ وار، دیگر صدایی نیست. 
او حبیب اهلل است، پدر حنیفه افشار، دانشجوی سال 
چهارم اداره پالیسی عامه دانشگاه کابل که در حمله 
تروریستی دوازدهم عقرب بر این دانشگاه، جان باخت.

می پرسم چطور فهمیدی که در دانشگاه کابل حادثه 
رخ داده است؟ می گوید: »آن روز صبح حنیفه گفت: 
پدر جان برای سمستر جدید پیسه ی کتاب نیاز دارم. 
2۵0 افغانی به او دادم و پرسیدم مادرکم کافی است؟ 
)حنیفه هم دختر کالنم بود و هم بسیار دوستش دارم، 
آن  می زدم(.  صدا  مادرکم  را  او  همیشه  همین  برای 
روز آن قدر غرق در افکار و گرفتاری های روزمره بودم 
که حتا دقت نکردم چه کاالیی پوشیده، آیا صبحانه 
این که یک دل سیر  از  غافل شدم  نه؟ حتا  یا  خورد 
ببینمش. ساعت 12 چاشت بود، سر ساختمان داشتم 
نان چاشت می خوردم، شوهرخواهرم زنگ زد و گفت: 
حبیب! حنیفه و گل آرا کجا استن؟ دانشگاه کابل حمله 
شده، خبر داری یا نی؟ همان لحظه قاشق از دستم 
افتاد، انگار دهانم کرخت شده بود، فقط توانستم بگویم 
امروز  که  کاش  و  رفته  حنیفه  اما  است،  خانه  گل آرا 

نمی رفت«.
به  را  کابل  دانشگاه  حوالی  عقرب  دوازدهم  روایتش 

آخرین باری که به سینما رفتید، چه زمانی بود؟ آیا شما 
که این نوشته را می خوانید، باری به سینما رفته اید؟ به 
طور خاص، امسال چند بار تکت سینمای پارک شهر نو را 
خریده بودید؟ مسلماً خیلی از پاسخ ها منفی است. بعد هم 
با این همه مراجعان اندک سینما، کابل به چند سینما نیاز 
دارد؟ اکثریت مطلق کسانی که امروز برای طرح نو به جای 
سینما پارک در شهر نو در توییتر یا فیس بوک شان مرثیه 
نوشته اند، هنوز یک بار هم به سینما نرفته اند. واقعیت امر 
اما حاال  این است که سینما و سینمارفتن خوب است، 
جایش را به دیگر سرگرمی ها داده است و ما و هیچ کس 
کابل  در  کافه  ده ها  بگیرد.  را  تغییر  این  جلو  نمی تواند، 

فعال اند که بیروبار زیادی هم دارند.
ما چرا خبر نمی شویم که زمان ایستا نیست و گذشتنی 
دیگر  اخیر،  سال   20 در  که  نداریم  خبر  چرا  است. 
دوست شان  که  وجودی  با  چای خانه ها،  و  سماوارخانه ها 
دیگر جای  داده اند.  نو  پدیده های  به  را  داریم، جای شان 
کاکاهای  پهن  و  بردار  قصه های  جای  و  کافه  را  سماوار 
قصه گو و چای خور و بی کار را، نت کافه ها گرفته اند. زیبایی 
سماوارها و خانه های قدیمی را من هم دوست دارم. من 
هم از لذتی که خوردن چای از سماوار برایم شاید بدهد 
)چون هنوز مثل اکثریت شما این طور چای نخورده ام( 
را نمی توانم انکار کنم، ولی مطمینم یک چای به مراتب 
خوش مزه تر از آن هم می توان در کافه ای در پل سرخ یا 

شهر نو کابل خورد.
این که  دلیل  به  کشور  اکثر شهرهای کالن  در  سینماها 
استفاده ای از آن نشده است، به مکان های مختلف، مثل 
اداره های دولتی و ... بدل گشته است. شهر نو و پل سرخ 
متروک  مکان های  و  پارک ها  که  نیست  جاهایی  کابل، 
داشته باشد. این دو مکان چنان که از همه جاهای شهر 
مکان ها  این  شود.  متفاوت تر  باید  است،  متفاوت  کابل 
افغانستان است  از آزادی های نسبی فردی در  نمادهایی 

و شاید با کل افغانستان متفاوت باشد.
خیلی ها وقتی گفته شده در سینما پارک، معتادان گرد 
مکان  تنها  است  خواسته  دولت  کرده اند  فکر  می آمدند، 

هم  او  که  حنیفه  خواهر  گل آرا  شد،  که  صبح  شب. 
دانشجوی دانشگاه کابل است را گفتم: »دخترم کمر 
پیدا  ره  حنیفه  باید  که  بیا  مه  با  کو  بسته  ره  همت 

کنیم«. 
روی  را  کابل، گل آرا عکس خواهرش  دانشگاه  رفتیم 
که  آمد  بند  انگار  زبانش  و  »پدر!«  گفت:  دید.  دیوار 
جنازه های  داشت.  نخواهیم  دیگر  را  او  بگوید  من  به 
کنار هم و خانواده هایی که برای شناسایی آمده بودند. 
نبود.  نبود،  نبود،  را کنار می زدیم،  پارچه ها  یکی یکی 
حنیفه  »پدر  گفت:  و  ترکید  بغضش  گل آرا  یک باره 
است، از چادرش شناختمش. دیروز به  من گفته بود 

چادر مرا می پوشد«.
بی تاب  حنیفه،  پدر  حبیب،  می رسیم،  که  این جا  به 
می شود. روایتش آمیخته با صدای لرزان و اشک است. 
تالش می کند خود را از دست ندهد و مدیریت کند، 
اما سوگ حنیفه نمی گذارد. می گوید: اولین چیزی که 
بعد تشخیص پیکرش یادم آمد، جسم نحیف و کم جان 
دخترم بود. چه کشیده بود در آن لحظات جوان 21 
ساله ی من؟ مبایل حنیفه را که تسلیم شدیم، 2۵2 
زنگ تنها از مه آمده بود. جسمم کرخت شده بود که 

صاحب این مبایل دیگر پاسخ نخواهد داد«.
پرتاب  مهاجمان  که  دستی  »نارنجک  می دهد:  ادامه 
کرده بودند، به پهلوی دخترم اصابت کرده بود. آن قدر 
از او خون رفت و خونش بند نیامد که نتوانستیم او 
او  به  شده  وصل  پیپ  از  خون  دهیم.  غسل  حتا  را 
فواره می زد. صبح سه شنبه همان هفته پیکر حنیفه 
را منتقل کردیم مسجد صاحب الزمان افشار و در مزار 
فوت شده گان محله خود به خاک سپردیمش. غریبانه 

و پر از دل ُمردگی«.
حبیب می گوید: »مادر حنیفه و گل آرا خیلی زود فوت 
کرد، اقتصاد من هم ضعیف. ِگل کارم و سر ساختمان 
کار می کنم، اما از همان کودکی اعتقادم این بود که 
باید درس بخوانند. حنیفه 6 ساله که بود، خودم شامل 
و می آوردم،  افشار ساختمش. می بردم  نسوان  مکتب 

هست.  هم  خون بار  افغانستان  در  گذشته گرایی  وسعت 
خیلی ها به دنبال بازگشت به 1۴00 سال قبل هستند و 
در این راه عاشقانه مردم می ُکشند. نزدیک تر از آن، همین 
حاال یک بخش از جامعه خواهان »امنیت طالبی« هستند. 
مردم  از  بخشی  برای  چنین  این  گذشته ای،  هر  کل  در 
اهمیت دارد، حتا اگر مهم نباشد و مضر باشد. مثاًل تعریفی 
که از »امنیت طالبی« می شود، با اغراق و غلوی فوق العاده 
امنیت طالبی،  باره ی  از حقیقت ها در  همراه است. یکی 
به  ولسوالی ها  راه های  اکثر  در  زمان،  آن  که  است  این 
مرکزهای والیات، موتری وجود نداشت و مردم با »کراچی 
اسبکی« و یا چهارپایان به مرکز شهر می رفتند. بخش های 
دیگر اقتصاد مردم را می شود با همین معیار کراچی به 
جای موتر اندازه گرفت. پس دزد در آن زمان چه را باید 
می دزدید. هم چنان بی بندوباری در زمان طالبان تا جایی 
اگر  امروز  بود که  به حدی  بودم،  که من مشاهده کرده 
یک چهارم آن را اجرا کنید، تمام دنیا از طریق شبکه های 
اجتماعی از کار شما خبر می شود و شما مثل مجرمان، 
باید فراری در کوه ها پنهان شوید. واقعیت امر این است 
که امروز ممکن است، جرایم فراوان باشد، اما خبررسانی 
مردم  و  بود  صفر  به  نزدیک  طالبان  دوران  در  جرایم  از 
فکر می کردند، وقتی نمی بینند و نمی شنوند، پس نیست. 
جماعتی که عاشق »امنیت طالبی« هستند، هیچ گاه به 
این فکر نمی کنند که اگر امروز طالب/تفکر طالب افغان ها 

را نُکَشد و آرام بنشیند، کشور تقریباً آرام می شود.
سایر  در  گذشته گرایی  که  گفت  می شود  مثال،  این  با 
است  داده  سوق  درک  سوء  همین  با  را  ما  نیز  بخش ها 
زمان ها  بهترین  در  حتا  است.  بسته  را  چشم های مان  و 
با  بخشی  ولی  نبود،  امروز  اندازه ی  به  ما  آزادی های  هم 
می کنیم  نشر  را  وطن  قدیمی  گذشته گرایی، عکس های 
که  این  بدون  می خوریم،  افسوس  گذشته  به گذشتن  و 
بدانیم آزادی های مدنی امروز را هیچ زمانی نداشته ایم و آن 
عکس ها، حاال هم با اختیار شهروندان می شود، دوباره رخ 

بنماید و شکل بگیرد.
در گذشته شاید چیزهای خوب فراوان داشته بودیم، اما 

چی  کسی  گرفتاری.  و  سختی  در  گرما،  و  سرما  در 
می داند؟ این قدر زحمت و سرمایه گذاری روی فرزندان 
آن همه  تکلیف  شوند؟  پرپر  ثانیه ای  در  آخرش  که 
آرزوهای قشنگ دخترم پس چه می شود؟ ما همیشه 
فکر می کردیم که مکتب و دانشگاه برای فرزندان مان 

مصون است، اما نیست«.
می پرسم گل آرا کجا است؟ می خواهم با او هم حرف 
بزنم. می گوید رفته دانشگاه، از همان روز که صنف ها 
شروع شد دوباره فرستادمش. توکل به خدا، نمی شود 
به  صحبِت  می کنم  احساس  بمانند.  باز  درس  از  که 
روحی  لحاظ  از  می دهد،  آزارش  ما  کشیده ی  درازا 
خوب نیست و به سختی توان حرف زدن دارد. آخر 
قربانی  یک  عنوان  به  »من  می گوید:  صحبت هایش 
جنگ، یک پدر عزادار و یک شهروند آسیب دیده این 
شهر، باور به این صلح ندارم. صلح این نیست که آن ها 
به خاک  این جا  بگویند و ما  امیدواری ها  از  در دوحه 

سیاه نبودن عزیزان خود بنشینیم«.
روی  دوحه،  ببرم  را  حنیفه  پیکر  می تانستم  »کاش 
امروز  افغانستان  میز مذاکرات بگذارم، بگویم واقعیت 
این  است. جسم به خون غلتیده دختر جوانی که هزار 
تا شما  ولی کشته شد  داشت،  آرزوی قشنگ  و یک 
معامله کنید. من چطور این صلح را و این مذاکرات 
را باور کنم وقتی زخمی ناسور در وجودم ایجاد شده 
به  نارنجک دستی  که  انگار  یافت؟  نخواهد  التیام  که 
گرده ی من اصابت کرده... انگار که وجود من خونین 

و پاشان شده...« 
فقط که دانشگاه کابل نیست، چند خانواده مثل من 
به سوگ نشسته اند؟ صلح و ختم جنگ واژه  ی بی معنا 
و  مادر  می شود،  یتیم  کودکی  روز  هر  وقتی  است 
پدری در سوگ فرزند خود سیاه پوش می شوند و زنی 
شوهرش را از دست می دهد. چه کسی پاسخگوی این 

خون های ریخته شده غیرنظامیان است؟
است.  بس  می گوید  و  می ریزد  اشک  باز  حبیب  و 

نمی توانم دیگر!

امروز را اگر بشماریم، بهتر از تمامی زمان هایی است که 
خیلی  می توانیم  امروز  ما  است.  کرده  سپری  افغانستان 
ارزش های خوب دیگر هم داشته باشیم، ولی باید به یاد 
داشته باشیم که ما می توانیم فردای مان را بهتر از امروز 

بسازیم، اما هیچ کس نمی تواند به گذشته برگردد.
گذشته گرایی و پرستش نوستالژی در افغانستان تنها یک 
سلیقه نیست، متأسفانه یک روش مسلط زنده گی است. 
باعث ایستایی جامعه شده است. روشی  روشی که اکثراً 
که فرداها را نمی گذارد زودتر وارد جامعه شود. روشی که 
این روش مسلط  بمانیم.  باعث شده است ما در دی روز 
باعث شده است که همواره آهنگ های قدیمی بشنویم، با 
تکنولوژی در جنگ باشیم، پدیده های نو را یا حرام بدانیم 
تا کهنه شود، وقتی  باشیم  یا اگر حرام ندانیم، بدبینش 

کهنه شد، بپرستیمش.
در میان موجی از انتقادها، آتش افضلی، یکی از کاربران 
فیس بوک در صفحه اش در باب طرح نو برای سینما پارک 
ممکن  می داند.  چه  »کسی  است:  نوشته  چنین  شهرنو 
روزی ایشان را به خاطر انهدام آن بنا و اعمار »این؟« بنا 
تحسین کنیم. شاید سورپرایزی در راه است. یا خوب یا 
بد. اگر خوب باشد ما از پیش داوری ها و اعتراض های مان 
نادم خواهیم شد. اگر بد باشد، اعتراض مان برحق خواهد 
در  را  پیش رفت  راه  نمی شود  کهنه  خاطرات  با  اما  بود. 
پیش گرفت. نوستالژی راهکار درستی برای ایجاد نیست و 

گزینه ای برای تعالی و ارتقا ندارد.«
بلی. دولت افغانستان در چند سال اخیر، در ساخت بناهای 
قدیمی، خیلی خوب پیش رفته است. قصرهای داراالمان 
و پغمان و چهل ستون نمونه های این کارها است. هم چنان 
امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری در پاسخ هایش 
می اندیشد.  عارفانه  که  است  داده  نشان  افراط  گرایان  با 
حاال که در رأس قرار دارد، از کجا معلوم که سینما پارک 
که اخیراً گفته شد سقفش چوبی بود و بازسازی ناپذیر، به 

مکان فرهنگی کاربردی تر بدل نشود؟

گذشته  هم  چاشت   12 از  »ساعت  می کشد:  تصویر 
اما مبایل حنیفه جواب نمی داد. زنگ می خورد،  بود، 
تا پاسخ بدهد. همان  انگار کسی پشت خط نبود  اما 
لحظه دلم لرزید. با خود گفتم شاید مجروح شده باشد. 
شاید هم... معلوم نیست! رو به روی دانشگاه روز محشر 
بود، عین قیامت. از هر دروازه ای تالش می کردم، اجازه 
ورود به دانشگاه را نمی دادند. صدای فیر و جنگ شدید 
داخل  جگرگوشه های مان  و  دانشگاه  بیرون  ما  شد. 
دانشگاه. در میان جمعیت گاهی صدایی بلند می شد 
که »یافتم یافتم. می گویند یک جنازه دیگر پیدا شده. 

دیگری زخمی.«
و  نمی گذشت  پیدا می کرد،  و ساعت ها کش  »دقایق 
خبری هم نمی شد. ساعت یک بجه، دو بجه، سه بجه 
و می  گذشت، هفت شام شد و هنوز به ما اجازه ورود 
به دانشگاه داده نشد. موترسایکلم  را جایی گذاشتم و 
به سمت دیگر دروازه های دانشگاه رفتم. هر جا همین 
از  تعدادی  که  گفت  جمع  میان  از  کسی  بود.  حال 
 ۴00 شفاخانه  برده اند  را  مجروحان  و  جان باخته گان 
بستر. تعلل نکردم و بالفاصله رفتم شفاخانه.  هشت 
دریای خون  دلم  در  دانشجویان دختر.  بی جان  پیکر 
نباشد.  کاش  باشد...  حنیفه  اگر  که  بود  متالطم 
یکی یکی نشانم دادند. همه یکسان اند و غرق در خون. 
نمی توانستم بشناسم، هر چه کوشش می کردم، حنیفه 
را نمی توانستم پیدا کنم. حتا می ترسیدم به خانه زنگ 
تا  بود  پوشیده  چه  امروز  بپرسم  خواهرش  از  و  بزنم 
حداقل از روی لباسش شناسایی کنم. مستاصل تکیه 
دادم به دیوار دهلیز شفاخانه، صبحی که گذشت پیش 
چشمانم آمد و خودم را لعنت می فرستم که حبیب، 
اگر مرده  چرا حتا دقت نکردی حنیفه چه پوشیده؟ 

باشد، تو او را یک دل سیر هم ندیدی.«
 ادامه می دهد: ناامیدانه رفتم شفاخانه استقالل و بعد 
ایمرجنسی، هیچ نشانه ای برایم نبود. نه خوشایند و نه 
تا صبح  بود. برگشتم خانه و  ناوقت شده  ناخوشایند. 
روی حویلی قدم می زدم. تاریک و تیره شبی بود آن 

معتادان را تخریب کند، ولی واقعیت این است که سینماها 
به اساس نیازهای وقت ایجاد شده  است، امروز که این نیاز 
تغییر کرده است، مگر نباید این مکان هم تغییر کند؟ این 

تغییر شاید نیاز به دگرگونی کالن تر داشت. 
هم سان  را  شهرنو  سینمای  و  بودا  تخریب  بسیاری ها 
اما خودشان را فریب می دهند و نیت هر دو  دانسته اند. 
را به بررسی نمی گیرند. نیت دولت، تا این دم که گفته 
شده، ایجاد یک مکان فرهنگی است. معاون اول ریاست 
سینما  جای  »در  است:  نوشته  باب  این  در  جمهوری 
منزل  بلند  شد.  نخواهد  ساخته  عروسی  سالن  پارک، 
به  ناپاک  یا  و  پاک  تجار  کدام  به  شد.  نخواهد  ساخته 
فروش نخواهد رسید. غرفه های غذای سردستی گذاشته 
نخواهد شد. در جای سینما پارک یک محل فرهنگی که 
برگزار  آن  وجه  بهترین  در  فرهنگی  نشست های  آن  در 
گردد، ساخته خواهد شد. جایی که شهریان کابل اعم از 
زن و مرد در رفتن به آن عار نداشته باشند و از حضور 
و  تمام سهولت های شهری  و  ببرند  معنوی  لذت  آن  در 
مدنی در آن باشد.« نیت دولت این است، اما نیت طالب 
خودمان  از  آیا  بود؟  چه  بامیان  بت های  ویران سازی  از 

پرسیده ایم که این مقایسه چگونه است؟
طرح  به  معترض  که  کسانی  از  یکی  همه،  این  میان  از 
بود، فرهاد دریا  نو  برای سینما پارک شهر  جدید دولت 
اما هیچ گاه یک  است. دریا، آوازخوان خوبی شاید باشد. 
این شخصیتش،  اساس  به  و شاید  نبوده است  روشن گر 
فرهاد  نمی رود.  وی  از  زمینه  این  در  هم  انتظاری  هیچ 
در  آب  موافق جریان  دومش،  نام  هم سان  همیشه  دریا، 
امروز  مخاطب  به  دریا  »اوغایتا«ی  آهنگ  است.  حرکت 
که خبر دقیقی از دی روز ندارد، حسی می دهد که یک 
شهروند آگاه حیران بمانَد. مخاطب این آهنگ، شاید فکر 
کند که افغانستان روزگاری ابرقدرت جهان بوده است و 
همسایه گان، مقابلش زانو می زده اند. »اوغایتا« هم سویی با 
موج کالنی از گذشته گرایی افغان ها است. گذشته گرایی 
در افغانستان عام است و متأسفانه مرز و حدی هم نداشته 

است.

جان پدر كجاستی؟؛
»کاش می تانستم پیکر بی جان حنیفه 
را ببرم دوحه و روی میز مذاکره بگذارم«

عشق به گذشته؛ 
ـَی بود؟ آخرین باری که سینما رفتید، ک

آسیه حمزه ای



اعجازالحق سامی

از رسانه های  نهاد حمایت  تازه  بررسی  یافته های یک 
به  که دست رسی  می دهد  نشان  )نی(  افغانستان  آزاد 
سال های  به  نسبت  کشور  غرب  زون  در  اطالعات 
گذشته محدود تر شده است و در برخی موارد مقام های 
خودداری  خبرنگاران  به  معلومات  ارایه  از  حکومتی 
می کنند. خبرنگاران و فعاالن رسانه ای در غرب کشور، 
به  دست رسی  حق  و  بیان  آزادی  محدودیت  نگران 
وضعیت  اگر  که  می دهند  هشدار  و  هستند  اطالعات  
مجبور  آنان  است  ممکن  کند،  پیدا  ادامه  همین گونه 
فعالیت  نبود  در  و  کنند  ترک  را  وظایف شان  شوند 
گسترده   دولتی  ادارات  در  فساد  دامنه ی  خبرنگاری، 
می شود. افزون بر این، نهادهای پشتی بان خبرنگاران، از 
افزایش تهدیدهای امنیتی و »آماج قرار گرفتن عمدی 
خبرنگاران« از سوی گروه های درگیر جنگ افغانستان، 
ابراز نگرانی می کنند. از دید آنان به دلیل این که قتل 
برخی  دارد،  گسترده ای  رسانه ای  پوشش  خبرنگاران 

گروه ها عمداً این قشر را آماج قرار می دهند.
نهاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان )نی( می گوید 
جامعه  بزرگ  معضل  »به  اطالعات  به  دست رسی 
نهادهای  از  بسیاری  و  است  شده  تبدیل  رسانه ای« 
آنان در  با  را  نیاز خبرنگاران  حکومتی معلومات مورد 
در  نهاد  این  ارزیابی  یک  بر اساس  نمی گذارند .  میان 
کشور،  غرب  زون  در  اطالعات  به  دست رسی  مورد 
به درستی  را  نهادهای دولتی و سخنگویان ، اطالعات 
به دست رس خبرنگاران و رسانه ها قرار نمی دهند. نهاد 
سه شنبه،  روز  افغانستان،  آزاد  رسانه های  از  حمایت 
وضعیت  مورد  در  تازه اش  بررسی های  عقرب،  بیستم 
دست رسی به اطالعات در زون غرب کشور را همه گانی 
نهاد،  این  اجرایی  رییس  خلوتگر،  عبدالمجیب  کرد. 
از  سخنگویان  که  گفت  عقرب،  بیستم  سه شنبه،  روز 
و  نظر خودشان  مورد  اخبار  تا  خبرنگاران می خواهند 

تجربیات اجتماعی »کووید-۱9« 
و تأثیر آن بر جرایم در افغانستان مقدمه

بیماری »کووید-19« در اواخر دسامبر 2019 در شهر 
کشورهای  تمامی  سرعت  به  و  شد  دیده  چین  وهان 
بزرگ ترین  گرفت.  فرا  را  افغانستان  به شمول  جهان 
تجربه ای که در سطح جهانی کسب شد، این بود که 
هیمنه و هیبت ابرقدرت هایی که توان مالی و پیش رفت 
علمی باالیی داشتند، در چشم جهانیان فرو ریخت و 
همه شاهد بودند که به دلیل ضعف در بخش صحت 
و بسیاری موارد دیگر، ابرقدرت ها نتوانستند این بحران 
با  کرونا  ویروس  اما  ملی  سطح  در  کنند.  مدیریت  را 
تجارب و پیامدهای روان شناختی، اجتماعی و اقتصادی 
زیرساخت ها  تمام  متأسفانه  بود.  همراه  شدیدتری 
درگیری های  و  دلیل جنگ  به  افغانستان  روبناهای  و 
چهل ساله تا حد زیادی تخریب شده است، از این رو 
افغانستان  در  را  پیامدهای سنگین تری  کرونا  بیماری 
شرایط  به  توجه  با  دیگر،  عبارت  به  گذاشت.  به جا 
نیز  کرونا  از شیوع  قبل  این کشور  افغانستان،  جنگی 
با  اما  اجتماعی رنج می برد،  ناامنی  و  فقر، بی کاری  از 
شیوع ویروس کرونا همه چیز وخیم تر شد و ضربه های 
جدی تری به تمام جنبه های زنده گی اجتماعی از قبیل 
به  آمد.  وارد  اقتصادی  و  اجتماعی  مسایل  بهداشت، 
رفت  باال   ٪90 به    ٪۵0 از  فقر  میزان  آماری،  لحاظ 
این  اخیراً  رییس جمهور  کشور،  مقام  بلندپایه ترین  و 
چهل  از  بیش  صحی،  نظر  از  کرد.  تایید  را  موضوع 
هزار نفر در افغانستان به بیماری  »کووید-19« مبتال 
به دلیل  بیماران  از  شده اند، در حالی که تعداد زیادی 
عمومی  صحی  خدمات  کیفیت  به  بی اعتمادی  وجود 
جغرافیای  در  کافی  امکانات  عدم  به دلیل  هم چنان  و 
پراکنده ی کشور، آزمایش صحی نشدند و تعداد زیادی 
همه  این  علی رغم  دادند.  دست  از  را  خود  جان  نیز 
نیز در  برخی تجارب مثبت  و تجارب منفی،  پیامدها 
جریان قرنطین مشاهده شد که در ادامه به بحث گرفته 
می شود. اما از آن جا که تجارب و پیامدهای اقتصادی 
و بهداشتی ویروس کرونا به طور مکرر مورد بحث قرار 
گرفته است، این مقاله به تأثیرات اجتماعی و جرمی آن 

تمرکز خواهد کرد.

تجربیات اجتماعی »کوید-19« در دوران قرنطین
جامعه ی  در   »19- »کوید  اجتماعی  تجارب  و  تأثیر 
افغانی را می توان به دو دوره تقسیم بندی کرد: دوره ی 
قرنطین و دوره ی بعد از قرنطین. در جریان قرنطین، 

را به دعا و توبه تشویق می کرد و هم چنین به رعایت 
و  دست ها  شستن  مانند  بهداشتی  دستورالعمل های 
برخی  می کرد.  تاکید  نیز  را  اجتماعی  فاصله ی  حفظ 
را  ویروس  کرونا  ظهور  دلیل  دینی،  علمای  از  دیگر 
کارشناسان  از  برخی  می دانستند.  انسان ها  مجازات 
دینی، ویروس کرونا را هشدار الهی و نتیجه  ی »ظلم، 
و  توبه  به  و  می دانستند  بنی آدم«  عمل کرد  و  فساد 
تاکید می کردند.  الهی  و جدی گرفتن هشدار  استغفار 
ماه گرفته گی  قرنطین  جریان  در  زمانی که  به خصوص 
از  برداشت ها  و  تقسیرها  این گونه  افتاد،  اتفاق  کامل 
کرونا ویروس برجسته تر شد. با توجه به این ملحوظات، 
افراد مذهبی جدی و غیرجدی سعی در توبه و انجام کار 
خیر و نذورات می کردند تا از خشم خداوند نجات پیدا 
کنند. برخی از مذهبی های سنتی، به خرافات متوسل 
شدند و به گونه های متفاوت واکنش نشان دادند. آن ها با 
شعار »اهلل اکبر« در خیابان های کابل و برخی شهرهای 
دیگر کشور بر آمدند و مردم را به نوشیدن چای سیاه 
توصیه کردند. عده ی دیگر به دنبال مو در داخل قرآن 
برای معالجه و معجزه شتافتند. از طرف دیگر، گروهی 
از عالمان دینی با ساده لوحی ویروس کرونا را کاماًل انکار 
و  آن را شایعه ی غرب برای تضعیف ایمان مردم مسلمان 

تفسیر می کردند.

تجربیات کرونا در دوران پس از قرنطین
پیامدهای  و  تجربیات  می توان  شد،  اشاره  چنان چه 
دوران کرونا را به دو دوره ی مجزا )دوره ی قرنطین و 
بعد از قرنطین( تقسیم بندی کرد. بعد از قرنطین، تأثیر 
و پیامدهای »کووید-19« در افغانستان بسیار سنگین و 
وحشتناک بود. تعداد زیادی از افراد و شرکت های محلی 
ورشکسته شدند. خشونت های خانواده گی، بیماری های 
چشم گیری  طرز  به  قیمت ها  و  بی کاری  فقر،  روانی، 
روان درمانی،  بخش  کارشناسان  دید  از  یافت.  افزایش 
فقر ناشی از قرنطینه، شبیه ماندن در ترافیک است که 
فرد را دچار تشویش های روحی می کند. مردم در حالت 
می کنند،  رفتار  ادب  با  و  متمدنانه  شیوه ی  به  عادی 
اما در چنان شرایطی به راحتی به مرحله ی خشونت 
می رسند. صبر و حوصله ی آن ها زود تمام می شود و 
کنترل احساسات خود را از دست می دهند و به این 

معلومات دقیق به گزارش گران تحقیقی خودداری کرده 
و تنها معلومات سطحی را بدون ذکر جزییات در اختیار 

آنان قرار می دهند.
هنگام  در  حکومتی  نهادهای  مسووالن  که  افزود  وی 
به  که  می کنند  ادعا  گوناگون  بهانه های  به  مصاحبه 
بدهند  اطالعات  نمی توانند  مرکزی،  مقام های  دستور 
ادارات،  در  فساد  وجود  و  معلومات  ندادن  بین  و 
مسووالن  تازه گی،  به  دارد.  وجود  مستقیم  رابطه ای 
با  نشستی  در  رسانه ها  و  حکومت  مشترک  کمیته 
سخنگویان والیت ها، خواستار در میان گذاشتن دقیق 
به موقع اطالعات شد ند. محمدسرور دانش، معاون  و 
دوم ریاست جمهوری، که ریاست این کمیته را بر عهده 
دارد، تأکید کرد که شکایت های جدی مبنی بر ارایه 
نشدن معلومات از سوی سخنگویان والیان وجود دارد 
و مسووالن اطالعات الزم را در اختیار خبرنگاران قرار 

نمی دهند.
نشست  در  دوشنبه،  روز  جمهور  رییس  دوم  معاون 
سطح  در  اطالعات  روند  تقویت  ملی  »کنفرانس 
محلی«در کابل افزود که در میان نگذاشتن اطالعات 
فراهم  نادرست  اطالعات  نشر  برای  را  زمینه  درست، 
با  تا  خواست  کشور  والیات  از سخنگویان  او  می کند. 
در باره  شایعات  نشر  از  اطالعات،  گذاشتن  میان  در 
حکومت  ارشد  مقام  این  کنند.  جلوگیری  حکومت 

ترتیب زمینه های خشونت خانواده گی بیش تر می شود. 
در ضمن، فقر سبب شد که جرایم اجتماعی از جمله 
قتل های  مسلحانه،  سرقت های  خیابانی،  سرقت های 
در  اعتیاد  و  مخدر  مواد  قاچاق  آدم ربایی،  هدف مند، 
یابد.  گسترش  بی سابقه ای  طور  به  بزرگ  شهرهای 
حتا مقامات امنیتی کابل ناتوانی شان را در مهار چنین 
و  هم کاری  در صدد  و  کردند  اذعان  جنایت  از  سطح 
هم یاری مردم بر آمدند. مردم با عصبانیت پرسیدند و 
می پرسند که مقامات امنیتی کجا هستند؟ چرا امنیت 
امنیت  عواملی  چه  است؟  شده  شکننده  بسیار  کابل 
پایتخت را برهم زده است؟ و چرا مقامات نتوانسته اند، 
ناامنی در کابل و سایر شهرهای بزرگ را مهار کنند؟ 
شکایات و نگرانی های مداوم مردم، سرانجام معاون دوم 
رییس جمهور را وادار کرد که مسوولیت تامین امنیت 

شهر کابل  را برای مدتی به عهده گیرد. 
به گفته ی برخی کارشناسان اجتماعی، در کنار سطح 
باالی فقر و گرسنه گی در شهرها، عوامل مختلف دیگر 
نیز در مورد جرایم اجتماعی در کشور وجود دارد. کمبود 
اطالعات استخباراتی، کمبود تجهیزات و امکانات فنی، 
قانون،  حاکمیت  عدم  ملی،  تذکره ی  از  استفاده  سوء 
امنیتی  بازرسی  عدم  امنیتی،  دوربین های  کمبود 
کافی در داخل شهر، عدم مهارت ها و توانایی پولیس 
در  تروریست ها  و  منفجره  مواد  کشف  زمینه ی  در 
در  است.  عوامل  این  بزرگ مهم ترین  داخل شهرهای 
نتیجه، پولیس و سایر نیروها قادر به شناسایی سارقان 
مسلح و کشف مواد منفجره ی جاسازی شده در وسایل 
نقلیه نیستند. بنابراین، نیاز است دولت سرمایه گذاری 
بیش تری را در قسمت بهتر سازی سیستم های امنیتی 
با امکانات مدرن انجام دهد. مسأله ی دیگری که امنیت 
شهر کابل را آسیب پذیر می کند، دخالت مقامات دولتی، 
سیاسی و اعضای پارلمان است. در مورد سوء استفاده 
افراد  از  تعدادی  که  باید گفت  نیز  ملی  تذکره های  از 
آسانی  به  کشور،  ملی  زبان های  به  آشنایی  به دلیل 
می توانند شناس نامه بگیرند و در هماهنگی با شبکه های 
جابه جا شوند.  افغانستان  نظام  بدنه ی  در  استخباراتی 
متاسفانه به دلیل خالی قانونی، چنین افراد به آسانی 
در پست های کالن و مهم استخدام می شوند که برای 

امنیت کشور بسیار خطرساز اند.

افغانستان، می پذیرد که در شرایط کنونی شکایت های 
جدی مبنی بر این که بخش زیادی از اداره ها به ویژه 
و  رسانه ها  اختیار  در  را  کافی  معلومات  والیان،  دفاتر 
خبرنگاران نمی گذارند، وجود دارد و اگر اطالعات الزم 
توسط حکومت در اختیار مردم قرار نگیرد، نباید انتظار 
برود که اطالعات نادرست در برابر حکومت نشر نشود.

به  دسترسی  کمیسیون  مسووالن  دیگر،  جانب  از 
از  حمایت  نهاد  ارزیابی  که  دارند  پافشاری  اطالعات 
رسانه های آزاد افغانستان در مورد شکایت خبرنگاران 
باید  زون غرب کشور،  در  اطالعات  به  از  دست رسی 
مورد تحلیل دقیق و همه جانبه قرار گیرد. عین الدین 
با روزنامه  این کمیسیون، در صحبت  بهادری، رییس 
۸صبح گفت، یافته های این نهاد نشان می دهد که به 
درخواست  های کتبی برای دریافت اطالعات پاسخ داده 
شده و سیستم آن الین این کمیسیون به درخواست های 

زیادی پاسخ ارایه کرده است.
افغانستان،  از رسانه های آزاد  با این همه، نهاد حمایت 
نگرانی  ابراز  بر خبرنگاران  تهدیدها  افزایش  به  نسبت 
می کند. به باور این نهاد، »دشمنان« مردم افغانستان 
اهداف خود را تغییر داده اند و خبرنگاران از جمله اهداف 
حمله آنان هستند. آقای خلوتگر گفت: »وقتی باالی 
داده و  بازتاب  و موضوع  یک خبرنگار حمله می کنند 
می شود.  تمام  دشمن  نفع  به  بازهم  می شود،  بزرگ 
در درون رسانه ها نیز ترس و وحشت حاکم می گردد 
باعث می شود که  این کار سبب سانسورها و حتا  که 

خبرنگار کار خود را ترک کند«.
که  دارند  باور  نی ، خبرنگاران  نهاد  یافته های  براساس 
در  اطالعات  به  دست رسی  اخیر  سال   20 جریان  در 
غرب افغانستان وضعیت »رقت باری« داشته است و از 
حکومت مرکزی خواهان آن هستند که به سخنگویان 
تا  شود  داده  کتبی  دستورالعمل های  کشور،  غرب  در 
به  دست رسی  قانون  و  اساسی  قانون  به  آن  بر مبنای 
اطالعات احترام گذاشته شود. پیش از این، نی وضعیت 
اطالع رسانی در کشور را بحرانی خوانده و هشدار داده 
به تحریم  روند، رسانه ها  این  ادامه  بود که در صورت 

دولت مجبور خواهند شد.

و  تجارب  به  می توان  منفی،  تجارب  برخی  وجود  با 
تأثیرات مثبت »کووید-19« نیز اشاره کرد. این تجارب 
و تأثیرات شامل افزایش همدردی اجتماعی، تجربه ی 
جدید آموزش از راه دور، کسب تجارب جدید در بخش 
مدیریت کودکان، کاهش آلوده گی هوا، کاهش جرایم 
اجتماعی، خودکفایی و تولید ماسک در داخل، افزایش 
افزایش  و  آنالین  تجارت  افزایش  بهداشتی،  آگاهی 
همدردی  با  رابطه  در  می شود.  کتاب خوانی  فرهنگ 
خیریه  و  تجاری  سازمان های  از  بسیاری  اجتماعی، 
قبیل  از  خیریه  خدمات  شجاعانه  و  داوطلبانه  به طور 
توزیع ماسک، غذا، ضدعفونی سازی مکان های عمومی 
و آگاهی دهی از طریق شبکه های اجتماعی را انجادم 
دادند. هم کاری های داوطبانه نشان می دهد که مردم 
افغانستان در شرایط سخت با هم  دلی و انسجام بیش تری 
قرنطین،  جریان  در  می کنند.  برخورد  مشکالت  با 
هیچ گونه آمار بلند و شکایت ها مبنی بر وجود جرایم 
اجتماعی، به دلیل نظارت بیش تر پولیس در خیابان ها 
در  حتا  نداشت.  وجود  مردم،  مرور  و  عبور  کاهش  و 
هنگام قرنطین در 1۵ اپریل 2020، معاون سخنگوی 
جرایم  کاهش  از  امینی  مروه  کشور،  داخله ی  وزارت 
اجتماعی خبر داد. در مورد تجربه ی جدید آموزش از 
راه دور، تعطیلی طوالنی مدت ما را به سوی بهره گیری 
و  داد  سوق  مجازی  فضای  قابلیت های  و  فرصت ها  از 
درس ها در تعداد زیادی از مکاتب و دانشگاه های کشور 
از طریق فضای مجازی به جریان افتاد که می توان از 
این امکان در قالب های گوناگون برای ارتقای آموزش در 

دوران پس از کرونا نیز استفاده کرد.
کاهش جرایم اجتماعی در دوران قرنطین را می توان 
مرتبط  نیز  دینی  واکنش های  از  مختلف  گونه های  با 
بیماری »کوید-19«  افغانستان  عالمان دینی  دانست. 
را نوعی بال و امتحان الهی در چارچوب اسباب مادی 
تعبیر می کردند. به این معنا که خدا می خواهد، باطن 
فردی مدعیان ایمان آشکار شود و مومنان راستین از 
غیرراستین باز شناخته شوند. در این دیدگاه، انسان ها 
با گرمای  ناخالصی هستند که  و  مانند طالی خالص 
در  می شود.  جدا  ناخالص  از  خالص  مواد  بالها  آتش 
این مورد می توان به سخنان آقای سیاف که مکرراً از 
مردم  که  کرد  اشاره  می رسید،  نشر  به  ملی  تلویزیون 

رویدادهایی که به سود حکومت باشد را نشر کنند. از 
باید حکومت و  اقدام غیرقانونی است و  دید وی، این 

خبرنگاران متوجه آن  باشند.
او افزود، سخنگویان وظیفه دارند که با خبرنگاران در 
اگر  اما  کنند،  اطالع رسانی  برای شان  و  باشند  ارتباط 
ابزار تماس با خبرنگاران را مسدود  کنند، باید از طرف 
حکومت رسیده گی شود و افرادی که راه های ارتباط با 
خبرنگاران را مسدود می کنند، باید زیر پی گرد قانونی 
قرار گیرند. آقای خلوتگر گفت: »یک نوع سانسور داریم 
که به خبرنگار می گوییم چی را نشر نکند و یک نوع 
سانسور دیگر که آن هم غیرقانونی است و به خبرنگار 
گفته  می شود چی را نشر کند. حکومت و سایر نهادها 
هیچ حق ندارند که به خبرنگار بگویند چی نشر شود و 
چی نشر نشود؛ این را نهادهای حکومتی و سخنگویان 

باید در نظر داشته باشند«.
وقت ُکشی در ارایه معلومات به خبرنگاران، بهانه جویی 
ارجاع  مصاحبه،  انجام  و  معلومات  ارایه  عدم  برای 
نهایت  در  و  دیگر  منبع  به  منبع  یک  از  خبرنگاران 
سرگردان کردن بی مورد خبرنگاران برای خودداری از 
نشر خبر یا گزارش، از مواردی است که بر اساس ارزیابی 
این نهاد، مقام های حکومتی در زون غرب کشور انجام 
می دهند. سمیه ولی زاده، گزارش گر تحقیقی رادیو کلید 
در هرات، به این باور است که مقام های حکومتی از بیان 

یک روز پس از توصیه حکومت؛ 
»نی« از محدودیت دست رسی 

به اطالعات نگران است
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زخم های جنگیدن باالخره خوب 
می شوند و یک رد پر افتخار از 
یک  و  می گذارند  برجا  خود 
روز بسیار معمولی که کسی 
می آید و از تو می پرسد »چرا 
خانه ات را رها کردی؟« می توانی 
با سر  و  کنی  نگاه  به چشمش 
باال بگویی که شاید حاال آواره ام، سقفی برای پناه بردن 
و غذایی برای خوردن ندارم، اما من تالش خودم را 
کردم. این یعنی به جای تمام چیزهایی که نداشته ام/

ندارم، شجاعت داشته ام. 
در  باز می کنم.  را  و محقرش  دروازه ی خانه ی کهنه 
اتاقی که تنها نصف آن با کهنه فرشی پوشانده شده، 
روانی  آسیب های شدید  که جنگ  می یابم  را  مردی 
را  او  هم سنگرانش  است.  کرده  وارد  او  به  و جسمی 
شجاع ترین  از  یکی  او  می زدند.  صدا  پهلوان  صبغت 
مردان گروه بوده و زمانی که طالبان شرایط زندگی 
اهالی  برای  ولسوالی فیض آباد والیت جوزجان  را در 
محل بسیار دشوار می کند، با گروه خیزش های مردمی 

یک جا می شود و در برابر طالبان می جنگد.
نظام جدید حکومت  عمر  از  سال  بیست  به  نزدیک 
بعد از شکست طالبان در افغانستان می گذرد، اما طی 
این سال ها مردم با تحمل شیوه های مختلف خشونت 
از سوی مخالفان مسلح حکومت به ویژه گروه تندرو 
که  جنگی  کرده اند.  زندگی  جغرافیا  این  در  طالبان 
اکنون جریان دارد، از هیچ منظر شبیه به جنگ هایی 
است. در  رقم خورده  افغانستان  تاریخ  نیست که در 
این جنگ گروه هایی مسلمانان را در مساجد و مراکز 

آموزشی به قتل می رسانند.
ناامنی های گسترده در نقاط مختلف کشور از یک سو 
و ضعف نیروهای حکومتی از سوی دیگر سبب شده 
در چارچوب جنگ جو  مردمی  که خیزش های  است 

آب گردان  بند  ساخت  کار 
 20 در  که  »پاشدان« 
هرات  شهر  شرق  کیلومتری 
 60 از  بیش تر  دارد،  موقعیت 
و  است  رفته  پیش   درصد 
تالش ها برای بهره برداری از این 
پروژه تا زمان تعیین شده جریان 
مشکل  اگر  می گویند  هرات،  محلی  مقام های  دارد. 
خاصی در اجرای پروژه پیش نیاید، بند پاشدان تا پایان 
سال 2021 میالدی به بهره برداری سپرده خواهد شد. 
پس از همه گیری ویروس کرونا که مانع پیش رفت کار 
فرا روی  هم اکنون مشکلی  بود،  بند شده  این  ساخت 
آن نیست و تالش ها برای تکمیل این پروژه در زمان 

تعیین شده جریان دارد.
از تالش   نیمروز  مقام های محلی در والیت  هم چنان 
این  در  آب گردان کمال خان  بند  از  بهر ه برداری  برای 
خبر  مقام ها،  این  گفته ی  به  می دهند.  خبر  والیت 
آب گیری بند کمال خان در نیمروز واقعیت ندارد و این 
بند تا پایان سال 2021 میالدی به بهره برداری خواهد 

رسید.
که  می گویند  آب  امور  تنظیم  ملی  اداره  مسووالن 
بیش تر از 60 درصد کار ساخت بند پاشدان تکمیل 
شده و تالش می شود تا پایان زمان تعیین شده این 
پروژه به بهره برداری برسد. آنان می افزایند که بعد از 
کاهش شیوع ویروس کرونا در افغانستان و کشورهای 
بند  این  فنی  تجهیزات  انتقال  و  کار ساخت  منطقه، 
سریع تر شده و هم اکنون مشکل جدی برای تکمیلی 

پروژه وجود ندارد.
اعضای شورای والیتی هرات، از پیش رفت کار ساخت 
امنیتی  نیروهای  از  و  هستند  خرسند  پاشدان  بند 

وارد کارزار جنگ با طالبان شوند. خیزش های مردمی 
یا اربکی، گروهی وابسته به دولت است که نیروهای 
این گروه  از مردم یک محل مشخص می باشند.  آن 
توسط دولت حمایت می  شود و سالح در دسترسش 
قرار می گیرد تا در برابر حمالت تروریست ها مخصوصاً 
گروه ها  این  هرچند  بجنگد.  طالبان  تندرو  گروه 
آن چنان که باید از سوی دولت حمایت نمی شوند، اما 
مردم با کم ترین امکانات دست داشته ی شان به جنگ 

با طالبان ادامه می دهند. 
آن ها یک گروه پنجاه نفری بوده  که تنها 1۵ نفر شان 
و  زخمی   همه  هم  میان  این  از  اما  مانده اند،  زنده 
آسیب دیده اند. از سرنوشت خانواده های ۳۵ تن دیگر 
تنها  از مرگ  بعد  که  نیست  در دست  اطالعی  هیچ 
نان آوران خانه های شان در چه شرایطی به سر می برند.

فرزند  شش  پدر  و  دارد  سال   ۳۸ پهلوان  صبغت 
در جنگ  بوده،  گروه  عضو  نیز  که  را  برادرش  است. 
از دست داده و زمانی که دیگر توان جنگیدن برایش 
نمانده است، با تن زخمی به مزار کوچیده است و در 

بحرانی ترین شرایط زندگی می کند. 
او در کمپ بی جا شدگان والیات فاریاب و جوزجان 
زندگی می  کند. اقامت در این کمپ رایگان نیست و او 
مجبور است هر ماه دوهزار افغانی کرایه بپردازد که تا 
اکنون نتوانسته است حتا یک ماه از کرایه را پرداخت 
قوماندان  برد،  او  خانه ی  به  را  ما  که  مردی  کند. 
گروه بوده است )به دلیل آسیب پذیر بودن، هویتش 
شجاعت های  مورد  در  او  می داریم(.  نگه  محفوظ  را 
صبغت پهلوان برای ما قصه می کند و این که چگونه 
در آخرین شب حضور شان در فیض آباد، زخمی شد و 

می خواهند که برای تأمین امنیت آن تالش بیش تری 
به خرج دهند و به مخالفان مسلح دولت اجازه ندهند 

که مانع پیش رفت کار ساخت این بند شوند.
پاشدان،  بند  پروژه  عمومی  مدیر  صمد،  محمدحامد 
که از سوی اداره ملی تنظیم امور آب کشور به هرات 
آمده، در گفت وگو با خبرنگاران می گوید که ارزش این 
پروژه 11۷ میلیون دالر امریکایی است و تالش ها برای 
تکمیل و بهره برداری از آن تا پایان سال 2021 میالدی 

جریان دارد.
او می افزاید کار ساخت این بند در مجموع بیش  از 60 
تکمیل شده  بند تقریباً  درصد به پیش  رفته و دیوار 
همه گیری  مشکل  اگر  که  می کند  تأکید  وی  است. 
بند  آب گیری  کار  کنون  تا  نمی آمد،  میان  به  کرونا 
شروع می شد، اما با آن هم تالش ها برای تکمیل پروژه 
جریان دارد و برخی از تجهیزات فنی که برای مهار و 
عبور آب در زمان سیالب ها استفاده می شود، به گمرک 
اسالم قلعه رسیده و با نصب آن ها، قسمت مهمی از کار 

ساخت این بند تکمیل می شود.
به  هرات،  پاشدان  بند  مسوول  اچکزی،  محمدعارف 
تولید  بر  عالوه  بند  این  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه 
دو میگاوات برق، 1۳هزار هکتار زمین را زیر پوشش 
آبیاری قرار می دهد. او می افزاید که ظرفیت آب گیری 
این سد تا ۵2 میلیون مترمکعب آب در سال است و 
کانال های آن، ظرفیت توزیع ۵0 میلیون مترمکعب آب 

را دارا می باشد.
از  هرات،  والیتی  شورای  رییس  علی زایی،  کامران 
ابراز  پاشدان  بند  ساخت  کار  60  درصدی  پیش رفت 
امنیتی خواهان تالش  نیروهای  از  و  خرسندی کرده 
او افزون بر این  بیش تر برای تأمین امنیت آن است. 
بند  این  تکمیل  برای  که  می خواهد  منطقه  مردم  از 

چون سروی به پهلو افتاد.
در  دیگری  زخم های  این که  بر  عالوه  پهلوان  صبغت 
بدن دارد، انگشتش قطع شده و چشم راستش طوری 
مدام  و  کند  نگاه  آن  با  نمی تواند  که  دیده  آسیب 
را  بعد از ظهر جنگ  از ساعت 2  بسته است.  طالبان 
با نیروهای خیزش  مردمی آغاز می کنند. این جنگ 
دو ساعت دوام می کند و زمانی که تانک های نیروهای 
امنیتی به کمک شان می شتابند، طالبان عقب نشینی 
عقب نشینی  طالبان  این که  تصور  به  آن ها  می کنند. 
کرده اند، با خیال آسوده تر شب شان را شروع می کنند. 
در آن شب نوبت صبغت پهلوان است تا بیدار بماند و 

محافظت کند. 
او می گوید انتظار شبیخون طالبان را با آن حجمی از 
قدرت نداشتیم، طوری که آمدند و تانک ها را حتا آتش 

آب گردان، با شرکت پیمان کار و نیروهای امنیتی در 
تأمین امنیت همکار باشند و به مخالفان بند پاشدان 

اجازه ندهند که مانع پیش رفت کار ساخت آن شوند.
سیدوحید قتالی، والی هرات، به مردم اطمینان می دهد 
که به تنهایی نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی کُرخ 
هرات توانایی تأمین امنیت و حفاظت از بند پاشدان را 
دارند، با این حال او در این زمینه از مردم نیز می خواهد 
که از این پروژه حفاظت کنند و اجازه ندهند که طالبان 

آرزوهای  مردم را بر باد دهند.
بند  سوی  به  اگر  که  می دهد  هشدار  طالبان  به  او   
پاشدان قدمی بر دارند، »پاهای آنان را قطع می کند«؛ 
حتا اگر تمام مردم کشور با این کار مخالفت کنند. والی 
هرات تأکید می کند که هیچ مشکلی برای تکمیل کار 
ساخت این پروژه مهم زیربنایی وجود ندارد و نیروهای 
امنیتی در دفاع از آن در مقابل مخالفان ایستاده گی 

می کنند. 
حبیب اهلل، باشنده روستای اسالم آباد کُرخ، به روزنامه 
نیروهای  با  همواره  محل  مردم  که  می گوید  ۸صبح 
امنیتی و شرکت سازنده بند همکار بوده اند و از این 
پس نیز برای تکمیل این پروژه در کنارشان خواهند 
بود. او از پیش رفت کار ساخت بند آب گردان پاشدان 
خرسند است و تأکید می کند که هم اکنون مشکلی در 

ساخت بند وجود ندارد.
 20 حدود  در  »کُرخ«  ولسوالی  در  پاشدان  بند 
کیلومتری شهر موقعیت دارد که قرار بود چند سال 
پیش به بهره برداری برسد، اما به دالیل گوناگون هنوز 
کار روی آن جریان دارد. این پروژه از مهم ترین منابع 
ولسوالی های  در  زراعتی  زمین های  آبیاری  برای  آبی 
کُرخ، پشتون زرغون و بخش هایی از ولسوالی انجیل و 

کمربند سبز هرات است.

زدند. قوماندان می گوید تصور نمی کردیم گروهی که تا 
دو ساعت قبل به خاطر ضعف عقب نشینی کرده بود ، 
این گونه برگردد به جنگ. در آن شب ۵ نفر اعضای 
دیگر گروه جان شان را از دست می دهند که در این 
پهلوان  صبغت  خانواده ی  اعضای  نفرشان  دو  میان 
می گوید  و  می کند  اشاره  چشم هایش  به  او  بوده اند. 
که با »بِز بِزک« چشم هایم را هدف قرار دادند تا دیگر 

نتوانم ببینم. 
امکاناتی  و  توانی  دیگر  که  خونین  همان شب  صبح 
ترک  را  فیض آباد  آن ها  است،  نمانده  جنگیدن  برای 
می کنند. صبغت پهلوان روزهای بسیاری را در بستر 
بیماری می گذراند و فرزندان کم سن و سال و همسرش 
در گرسنگی به سر می برند.  قوماندان گروه می گوید 
می دادند  تشکیل  جوانان  اکثراً  را  گروه  اعضای  که 
از  کمی  تعداد  و  شدند  کشته  همه  متاسفانه  که 
آن ها توانستند بدن نیمه جان شان را به مزار بیاورند. 
»جوانان زیادی را از دست دادیم. هر کدام تنها امید 
خانواده ی شان بودند. جان شان را در راه دفاع از وطن 
از دست دادند؛ اما حاال دیگر کسی حتا دروازه را به 
دولت  این  نمی کند. ضعف  باز  خانواده های شان  روی 
همین است، تا زمانی که به دردش می خوری، از تو 
استفاده می کند و وقتی تو محتاجی، دیگر به سویت 

نگاه هم نمی کند«.
او هیچ اطالعی از اعضای خانواده های شهیدان ندارد، 
بسیار  شرایط  که  می دانم  »همین قدر  می گوید:  اما 
کاری  نمی توانم  این که  از  و  می گذرانند  را  سختی 
برای شان انجام بدهم، شدیداً احساس کمی و خجالت 

می کنم«.

بند  آب گیری  خبر  انتشار  سو،  این  به  روز  چند  از 
کمال خان در والیت نیمروز، در فضای مجازی دست به 
دست می شود و این خبر موجب خرسندی بسیاری از 
شهروندان کشور شده است؛ اما برخی اعضای شورای 
والیتی نیمروز در گفت وگو با روزنامه ۸صبح با رد این 
خبر، می گویند که هنوز روند آب گیری بند آغاز نشده 

و کار ساخت آن جریان دارد. 
به  نیمروز،  والیتی  شورای  عضو  صدیقی،  نعمت اهلل 
کشاورزان  این  که  دلیل  به  می گوید  ۸صبح  روزنامه 
برای آبیاری زمین های زراعتی به آب ضرورت داشتند، 
مقداری آب از بند کجکی والیت هلمند با پا در میانی 
مقام های محلی نیمروزت وزیع شد و برخی به »اشتباه 

آن را آب گیری« بند کمال خان عنوان کردند.
پروژه مشکلی وجود  این  تکمیل  برای  او،  گفته ی  به 
باعث  کرونا  ویروس  همه گیری  گذشته  در  اما  ندارد، 
 90 حدود  حاال  و  بود  شده  آن  ساخت  روند  ُکندی 
درصد کار آن کامل شده که تا پایان سال 2021 به 

بهره برداری سپرده خواهد شد.
چهاربرجک  ولسوالی  در  کمال خان  آب گردان  بند 
والیت نیمروز موقعیت دارد و در حدود 90 کیلومتر 
از شهر زرنج، مرکز این والیت، فاصله دارد. ارزش این 
پروژه حدود 90 میلیون دالر امریکایی است و با تکمیل 
آن افزون بر تولید نُه میگاوات برق، حدود 1۸0 هزار 

هکتار زمین زیر پوشش آبیاری قرار خواهد گرفت.
آغاز روند آب گیری و بهره برداری از بندهای آب گردان 
پاشدان در هرات و کمال خان در نیمروز، از آرزوهای 
است؛  نیمروز  و  هرات  والیت های  ساکنان  دیرینه ی 
آرزویی که پس از بهره برداری از بند سلما در هرات، 
نظر  به  دست یافتی  دیگری  زمان  هر  از  بیش تر  حاال 

می رسد.

انگشتی كه برای آزادی قطع شد

پیش رفت ۶۰ درصدی؛ 
بندهای آب گردان پاشدان هرات و کمال خان نیمروز تا یک 

سال دیگر به بهره برداری می رسند

هما همتا

خلیل رسولی 



13th Year   No: 3475  Wednesday  11 November, 2020   Price: 20 Afs

پیامدهای اقتصادی گسترش شهرنشینی
چکیده

»پل رومر« از نظریه پردازان مشهور رشد به این باور است 
که گسترش شهرنشینی محرک بنیادی در رشد و توسعه ی 
اقتصادی است و مسیر شکوفایی اقتصادهای عقب مانده را 
تأکید می کند  او در مدل توسعه ای خود  هموار می سازد. 
برای  را  شهرنشینی  بهتر  زمینه ی  اند  مکلف  دولت ها  که 
شهروندان مهیا سازند. رومر، تقاضای روزافزون به این پدیده 
در کشورهای در حال توسعه  را بهترین فرصت برای رشد 
معقول ترین  و  تنهاترین  و  اقتصادی  و  اجتماعی  پایه های 
راه توسعه می داند. به عقیده ی رومر، شهرنشینی از طریق 
توسعه ی شهرهای موجود و ایجاد شهرهای جدید امکان پذیر 
است. دانیل لرنر از مفسران مکتب نوسازی هم معتقد است 
به  سنتی  جوامع  محرک  عامل  شهرنشینی  توسعه ی  که 
سوی مدرنیزه شدن است. او رشد مراکز شهری جدید در 
جهان سوم را به عنوان عامل ترقی و تقویت کننده ی احساس 

فردگرایی و تضعیف کننده سنت گرایی می داند.
ذهنیت عام به ویژه در کشورهای جهان سوم بر این مبنا 
فرایند  از  جزء  حقیقت  در  شهرنشینی  که  است  استوار 
توسعه تلقی می شود. تجربه نیز نشان داده است که شهرها 
کشورها  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه ی  چرخ  همیشه 
بهتر  سهولت های  به  دسترسی  داشته اند.  نگه   روشن  را 
زنده گی، خدمات مناسب اجتماعی، سهولت در استخدام، 
بهتر  تحکیم  تکنولوژی،  از  استفاده  بی کاری،  معضل  رفع 
شهروندان  میان  در  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  روابط 
بر این مدعا مهر تأئید می کوبد. آمارها هم گواه این است 
و  است  اقتصادمحور  بیش تر  شهرنشینی  به  گرایش  که 
به  معیشتی  نیازمندی های  رفع  دلیل  به  روستانشینان 
شهرها رجوع می کنند. هم اکنون بیش تر از ۸۵ درصد تولید 
ناخالص داخلی کشورها در شهرها تولید می شود که این 
نشان دهنده ی نقش شهرها در رشد اقتصادی است. این امر 
سبب شده است که نظریه پردازان شهری معتقد باشند که 
برای رفع چالش های اقتصادی به ویژه رفع بی کاری چاره ی 
جز توسعه ی شهرنشینی ندارند. از آن جایی  که مصروفیت 
اکثریت روستانشینان کشاورزی و مال داری است و درآمد 
خانواده ها از این ناحیه بسیار ناچیز و در سطح حداقل تأمین 
به  آنان  این است که  تمایل  این لحاظ  به  معیشت است، 
بیش تری  درآمد سهم  توزیع  از  تا  نمایند  مراجعه  شهرها 

کسب کنند. 
و  سیاسی  اجتماعی،  موقعیت  به  توجه  با  صورت،  هر  به 
از  متفاوت  آن ها  در  میزان شهرنشینی  اقتصادی کشورها 
توسعه یافته  کشورهای  اکثریت  جمعیت  است.  یک دیگر 
آن  شهروندان  اعتقاد  و  شهرها  گسترش  اند.  شهرنشین 
از  کشورها به این که شهرنشینی باعث سهم بیش تر آنان 
فرایند صنعتی شدن نسبت به کشاورزی و صنایع روستای 
آن  در  شهرنشینی  روند  که  است  شده  باعث  می شود، 
کشورها رو به رشد باشد. موج عظیم شهرنشینی در این 
طبقه از کشورها چالش های جدی به وجود نیاورده است، 
چون ظرفیت پذیرش، ایجاد و گسترش شهرها و تناسب 
هم خوانی  آن ها  اقتصادی  وضعیت  با  توسعه  شاخص های 
حال  در  کشورهای  در  شهرنشینی  رشد  هم چنان،  دارد. 
توسعه نیز با وجود چالش ها آهنگ تندتری دارد. کشورهای 
توسعه نیافته که عموماً کشورهای پسابحران و منازعه نیز 
بلند  با وجودی که نرخ رشد شهرنشینی  نامیده می شود، 
دارد، اما این امر در چنین جوامع تجربه ی موفق دانسته 
مهاجران  پذیرش  ظرفیت  زیرساخت ها  چون  نمی شود، 
ندارد.  را  شهرنشین  زیادی  توده های  تمایل  و  روستایی 
رشد  با  اقتصادی  رشد  میزان  که  است  معنا  آن  به  این 
شهرنشینی در وضعیت تعادل نیست، یعنی تقاضای بیش تر 
برای شهرنشینی و کمبود در جذب آن ها از سوی شهرها، 
بنا  بر دالیل عدم مسکن و فضای معیشت و زنده گی مناسب 

در حقیقت تورم جمعیت شهری را فراهم ساخته است.
میزان مهاجرت به سوی شهرها در کشورهای توسعه نیافته 
به میزان غیرقابل تصور در حال افزایش است. این ها شامل 
سطح  پایین بودن  خاطر  به  که  اند  روستاییان  طبقه  آن 
درآمد به شهرها گسیل می شوند و از کم ترین مهارت های 
الزم زنده گی جهت ادغام مجدد در شهرها بی بهره اند. به 
این لحاظ، گسترش بی رویه ی شهرنشینی در این کشورها 
باعث به وجود آمدن پدیده های مانند حاشیه نشینی شهری، 
افزایش کودکان خیابانی، تکدی گری، افزایش سطح جرایم 
و  فرهنگ  تعادل  عدم  بی کاری،  سازمان یافته،  جنایات  و 
سنت شهری - روستای، افزایش جمعیت شهرها، تخریب 

شهرهای افغانستان به اندازه ای است که منابع و امکانات 
نیازهای جمعیت  پاسخ گوی  نمی تواند  دولتی و خصوصی 
شهرنشین باشد. به این لحاظ، این موضوع سبب افزایش 
افزایش  بی کاری، ُکندساختن رشد اقتصادی، تکدی گری، 
شهرنشینی  پایین  فرهنگ  فقر،  خیابانی،  زنان  و  کودکان 
منفی  اثرات  که  است  شده  اجتماعی  بحران های  سایر  و 

مستقیم به اقتصاد کشور وارد می کند. 
تخریب محیط زیست: تراکم جمعیت در شهرها، نه تنها 
سبب آلوده گی هوا و تخریب محیط زیست می شود، بلکه 
آسایش  و  آرامش  است.  شده  نیز  صوتی  آلوده گی  باعث 
روحی و ذهنی از یک جامعه ی شلوغ و پر از جماعت کوچ 
می کند. سر و صداهای کسبه کاران، دست فروشان و حجم 
بلند ترافیک، ذهن و فکر شهروندان را پراکنده و مغشوش 

می کند و باعث برانگیختن احساسات شهروندان می شود. 
انسانی  و  طبیعی  می تواند  زیست  محیط  تخریب  عوامل 
باشد. بارنده گی بیش از حد، خشک سالی، حوادث طبیعی 
و... شامل عوامل طبیعی می شود. اما عوامل انسانی گسترده 
و پیچیده تر است. قطع جنگالت، زیر کشت رفتن علف چرها، 
افزایش ساخت و سازها، استفاده از مواد سوخت بی کیفیت، 
پخش  و  نشر  بی رویه ی  افزایش  ضایعات،  و  زباله ها  دفع 
گازهای گل خانه ای و رشد جمعیت از جمله عواملی است 

که در تخریب محیط زیست نقش برازنده بازی می کند.
جنگ  از  پس  زیست  محیط  تخریب  صورت،  هر  به 
جهانی دوم یک معضل جهانی است که دامن کشورهای 
توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته را گرفته است، 
و  بحث  کشورها  میان  آن  قبال  در  مسوولیت پذیری  اما 
جدل های را به وجود آورده است. تخریب محیط زیست و 
آلوده گی هوا که رشد شهرنشینی یکی از عوامل عمده ی آن 
است، تأثیرات منفی بر انسان و اقتصاد می گذارد. مشکالت 
میر  و  بیماری های گوناگون، مرگ  بروز  ژنتیکی،  نارسایی 
اطفال، پایین آمدن شاخص امید به زنده گی، کاهش سطح 
رشد  بطی شدن  ناپایدار،  توسعه ی  زمینی،  زیر  آب های 
اقتصادی، گرم شدن کره ی زمین مستقیماً بر سالمت انسان 
امکانات  و  منابع  هزینه کردن  طریق  از  کشورها  اقتصاد  و 

جهت ترمیم این پیامدها ضربه می زند.
با وجودی که بزرگ شهرهای افغانستان نسبت به روستاها 
ولی  دارد؛  قرار  بهتری  نسبتاً  وضعیت  در  امکانات  نگاه  از 
تراکم جمعیت در این شهرها ارایه ی خدمات را به همه گان 
مشکل ساخته است که این امر به آلوده گی و تخریب محیط 
زیست انجامیده و اثرات منفی اقتصادی را به همراه داشته 

است.
از دالیل  با وجودی که یکی  شهرنشینی و گسترش فقر: 
در  خانواده ها  درآمد  سطح  پایین بودن  شهرنشینی  رشد 
روستاها دانسته می شود، ولی از سوی دیگر افزایش جمعیت 
شهرها به بی کاری و فقر شهری نیز انجامیده است. در واقع 
بین فقر و شهرنشینی گسترده یک رابطه ی مستقیم وجود 
دارد. به این مفهوم که شهرنشینی شتابان به فقر می انجامد. 
هم چنان شهرنشینی تبعات چون گسترش حاشیه نشینی را 
در پی دارد. حاشیه نشینان کسانی اند که بنا بر نبود مسکن 
در پیرامون شهرها جاگزین می شوند. این ها عموماً مسوولیت 
در قبال شهر و فرهنگ شهرنشینی ندارند و اکثراً بی کار و از 
نگاه اقتصادی در حالت ناگواری به سر می برند. شکل گیری 
این کمربند انسانی در شهرها می تواند مأمن خوبی برای 
مجرمان و جنایت کاران باشد که بنا بر دالیلی بی کاری و 
تهی دستی برای تأمین معیشت زنده گی به مفاسد اجتماعی 
و فرهنگی دست می زنند و رو به اقتصاد جرمی می آورند. 
هم چنان وجود این پدیده کار را برای برنامه ریزان اجتماعی 
و شهری جهت تسهیل بهتر خدمات شهری دشوار می سازد.

را هر چه  فقر  باطل  دور ه های  رشد شهرنشینی هم چنان 
عوامل  سلسله  یک  دور  این  در  می سازد.  فراخ تر  بیش تر 
بر  منفی  تأثیرات  زنجیره ای  به صورت  اقتصادی  مرتبط 
فراخ تر  و  گسترده تر  فقر  این که  تا  می گذارد،  یک دیگر 
می  شود. بر اثر رشد شهرنشینی سطح سواد پایین می آید، 
می آید،  پایین  پس اندازها  می شود،  کم  خانواده ها  درآمد 
سرمایه گذاری به صورت سرسام آور کاهش می یابد و بالخره 
به کاهش سطح تولید در اقتصاد می انجامد. اقتصادی که 
در آن تولیدات کاهش یابد، نرخ بی کاری بلند می رود، بلند 

رفتن نرخ بی کاری مساوی به فقر است.
باالی  جانب  دو  از  شهرنشینی  رشد  کشاورزی:  کاهش 

محیط زیست و سایر عوامل برهم زننده ی اجتماعی شده اند.
با وجودی که شهرنشینی همواره پدیده ای در حال رشده 
بوده است، اما در دنیایی امروزی گرایش شدیدی به این 
پدیده وجود دارد. به ویژه در دو قرن اخیر این رشد ضریب 
تنها سه  است. در سال 1۸00 میالدی  داشته  برابر  چند 
رقم  این  ولی  بودند،  شهرنشین  جهان  جمعیت  درصد 
است.  رسیده  درصد   ۵0 از  بیش تر  به   21 قرن  اوایل  در 
پیش بینی ها نشان می دهد که این رقم تا سال 202۵ به 

۷0 درصد برسد. 
افغانستان به عنوان یک کشور عقب مانده از لحاظ گسترش 
وضعیت  این جا  دارد.  قرار  نابرابر  حالت  در  شهرنشینی 
وخیم تر از حد معمول است. آهنگ بلند رشد شهرنشینی 
در  اجتماعی  آسیب های  و  ناهم گونی  به  کشور  این  در 
بزرگ شهرها انجامیده و افزایش جمعیت شهرها خارج از 
ظرفیت پذیرش آنان است و این مهم تورم جمعیتی را برای 
جامعه به بار آورده است. هم اکنون بزرگ شهرهای چون 
کابل، مزار، هرات، قندهار و ننگرهار از پیامدهای افزایش 
شهرنشینی رنج می برند. قاعده ی جامعه شناختی هم بر این 
امر تأکید می کند که هر تحول و دگرگونی که بر مبنای نظم 
و ساختار مناسب استوار نباشد، پیامدهای ناخواسته ای را به 
بار می آورد. در حقیقت مدل رشد شهرنشینی در افغانستان 
و  سیاسی  اقتصادی،  رشد  شاخص های  سایر  با  توازن  در 
بحران های  گسترش  به  می تواند  این  که  نیست  فرهنگی 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بیانجامد و چالش های بزرگ 

را فراراه زنده گی شهری فراهم سازد.
عظیم  موج  پذیرش  برای  مناسب  زیرساخت های  نبود 
کمک  بحران   این  به  که  است  اساسی  دلیل  شهرنشینی، 
رشد  جهانی،  بانک  گزارش  یک  براساس  است.  نموده  
در  است،  درصد  پنج  ساالنه  افغانستان  در  شهرنشینی 
حالی که رشد اقتصادی 2.۷ درصد در سال است. هم چنان 
رشد جمعیت ساالنه ۳ درصد تخمین شده است. این آمار 
نشان می دهد که تفاوت فاحش میان رشد شهرنشینی در 
تناسب با سایر شاخص های رشد و توسعه یافته گی کشور 

وجود دارد که منجر به بی ثباتی اقتصادی می شود. 
در افغانستان به دالیل مختلف از جمله ناامنی، پایین بودن 
اقتصاد خانواده های روستایی، توزیع نابرابر امکانات میان 
به  دسترسی  تمرکزگرایی،  روستاها،  و  شهرها  مرکز 
مواردی  و  اشتغال یابی  شهرها،  در  زنده گی  سهولت های 
افزایش  شهرنشینی  که  است  شده  سبب  قبیل  این  از 
بی سابقه یابد. کابل ظرفیت پذیرش چیزی در حدود یک 
میلیون انسان را دارد، اما براساس یافته های اداره ی ملی 
احصاییه هم اکنون نزدیک به شش میلیون انسان در این 
شهر زنده گی می کنند. سایر کالن شهرهای افغانستان نیز 
به این مشکل مواجه است که موانع زیاد را به بار آورده 
پیامدهای عمده ی  که  است  آن  پی  در  مقاله  این  است. 
اقتصادی رشد شهرنشینی را در کشور به بررسی بگیرد. 
در زیر به چند مورد از این پیامدها که با اهمیت تر است، 

اشاره شده  است. 
یک  جمعیت  رشد  مشکل  جمعیت:  تورم  و  شهرنشینی 
حال  در  کشورهای  یا  عقب مانده  کشورهای  حاد  چالش 
جمعیت  افزایش  هرگاهی  که  می شود.  شناخته  توسعه 
متناسب با شاخص های رشد اقتصادی نباشد، چالش های 
اقتصادی بروز می کنند. کشورهای توسعه نیافته با نرخ رشد 
جمعیت باال و نرخ رشد اقتصادی پایین مواجهه است، این 
در حالی است که قضیه در کشورهای توسعه یافته برعکس 
است. توماس مالتوس از اقتصاددانان برجسته و از مخالفان 
جدی رشد جمعیت به معنای کلی آن بود و آن را سبب 
بحران اقتصادی در کشورها می دانست. او باورمند بود که 
رشد جمعیت متوازن با رشد غذایی در جهان بلند نمی رود، 
یعنی منابع طبیعی تقاضای جمعیت در حال رشد را تأمین 
کرده نمی تواند، به این لحاظ کشورها به سوی هرج و مرج 
و بی ثباتی اقتصادی ناشی از رشد جمعیت گام بر می دارند.

پهلوی  در  توسعه نیافته  کشور  یک  به عنوان  افغانستان 
میزان رشد جمعیت  دارد،  باالی  این که رشد شهرنشینی 
نیز در آن باال است، اما میزان رشد اقتصادی متناسب به 
آن ها نیست. در یک کشور فقیر که اقتصاد آن متکی به 
کمک های خارجی است و چیزی در حدودی ۵0 درصد 
مشکالت  می کنند،  زنده گی  فقر  خط  زیر  آن  شهروندان 
زیادی را خلق کرده است. همین اکنون تراکم جمعیت در 

کشاورزی تأثیر می گذارد. اول، از طریق اسکان خانواده های 
که به شهرها رجوع می کنند، بخش زیادی از زمین های قابل 
به سکونت گاه های  پیرامون شهرها  و ساحات سبز  کشت 
باعث  روستانشینان  مهاجرت  دوم،  می شود.  تبدیل  آنان 
می شود که نیروی انسانی مشغول در فعالیت های کشاورزی 

و مال داری در روستاها به صورت چشم گیری کاسته شوند.
با وجودی که افغانستان یک کشور زراعتی است و بیش تر 
با  اند،  زراعت مصروف  در سکتور  کار  نیروی  و  خانواده ها 
نیازمندی های  هنوز  تا  زراعتی  کاالهای  عرضه ی  هم  آن 
دیگر،  جانب  از  نمی تواند.  کرده  تکافو  را  داخلی  بازارهای 
این دو عامل کاهش دهنده ی زراعت به این مشکل بیش تر 
از گذشته کمک کرده است و به زراعت که فعالیت اصلی 
شهروندان افغانستان را تشکیل می دهد، صدمه می رساند. به 
این لحاظ فرآورده های زراعتی تقاضای بازارهای داخلی را 

تکمیل کرده نمی تواند.
توزیع نابرابر درآمدها: توزیع درآمد در میان جوامع همیشه 
کانون توجه اقتصاد دانان است. براساس شواهد عینی، این 
موضوع یکی از نگرانی های جدی است که بسیاری به آن 
مواجه اند. یعنی فرصت ها، امکانات و درآمدها ندرتاً به گونه ی 
برابر تقسیم بندی شده است. عامل عمده ی آن بروز نظام 
اقتصاد سرمایه داری دانسته می شود. در حالی  که در دنیای 
جدید پدیده های دیگری از قبیل رشد تکنولوژی، گسترش 
شهرنشینی، افزایش جمعیت و موارد دیگری از این قبیل 
است،  کرده  بازی  درآمدها  نابرابر  توزیع  در  مهمی  نقش 
اما بررسی این موضوع نشان می دهد که کیفیت زنده گی 
به یک شکل  بزرگ شهرها  باشنده گان  به ویژه  شهروندان 
نیست و همه گی در رفاه و آسایش برابر زنده گی نمی کنند، 
بلکه تفاوت های فراخ میان آنان وجود دارد که سبب بروز 

مشکالت و شکاف های طبقاتی در جامعه شده است. 
موضوع توزیع نابرابر درآمد محقق دیدگاه مارکس علیه نظام 
سرمایه داری است. او معتقد بود که در نظام سرمایه داری 
است،  شده  تقسیم  نابرابر  به صورت  امکانات  و  درآمدها 
چنین جامعه ای فقرا را فقیرتر و ثروت مندان را ثروت مند تر 
می سازد. شکاف درآمدی گسترش می یابد، طبقه ی فقیر از 
تأمین معیشت ابتدایی شان بیرون شده نمی توانند، قدرت 
پایین  سرمایه گذاری  سطح  می یابد،  کاهش  مردم  خرید 
می آید و بالخره عرضه و تقاضا را در بازارها بر هم می زند و 
انگیزه را برای تولیدکننده گان جهت افزایش تولید کاالها و 
خدمات از بین می برد، در نتیجه رشد اقتصادی را به رکود 

روبه رو می سازد. 

نتیجه گیری
مقاله ی حاضر تبعات و تأثیرات منفی سرعت شهرنشینی 
که  هویدا شد  عینی  شواهد  با  کرد.  واکاوی  را  اقتصاد  بر 
و  ساختار  به  توجه  با  شهرنشینی  پدیده ی  گسترش 
واقعیت های اقتصادی، بزرگ شهرهای افغانستان آماده گی 
این لحاظ،  به  پذیرش رشد شتابان شهرنشینی را ندارند. 
افزون بر تبعات اقتصادی در عرصه ی اقتصاد خانواده ها و در 
کل سطح ملی، رشد شهرنشینی اثرات منفی در حوزه های 

اجتماع، فرهنگ و برنامه ریزی به جا می گذارد.
قابل ذکر است که کشورها از پیامدهای اقتصادی گسترش 
است  معنا  این  به  این  دارند.  متفاوت  تجارب  شهرنشینی 
که پدیده ی شهرنشینی در برخی از جوامع نتایج معکوس 
از پیامدهای ذکر شده را داشته است. به طور مثال، تجربه 
نشان داده است که شهرنشینی در برخی از کشورها به ویژه 
کشورهای توسعه یافته منجر به کاهش فقر و رشد بیش تر 
را  اسباب توسعه  افزایش جمعیت  یا  اقتصادی شده است 
در برخی از کشورهای در حال توسعه فراهم کرده است، 
اما تمرکز این مقاله بر تجربه ی شهرنشینی در افغانستان 
با  بود. جامعه ای که  واقعیت های عینی کشور  به  توجه  با 

هیچ یک از معیارهای اقتصاد جهانی هم گام نیست. 
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