
کابل - دهلی - کابل هفته سه پرواز
پنج شنبه دو شنبه   شنبه   

Delhi Flights
KABUL - DELHI
DEP: 10:00 AM Local Time
ARR: 01:00 PM Local Time

DELHI - KABUL
DEP: 02:30 PM Local Time
ARR: 03:30 PM Local Time

flyariana.com | 1333+93 (0) 790 07 1333 |

شماره 3484
سال سیزدهم

سه شنبه
4 قوس 1399
24 نومبر 2020
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تعهد به تقویت نظام استخباراتی، 
خودکفایی زراعتی و آوردن فرهنگ 

از حاشیه به متن
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ارایه  روند  کابینه،  عضو   10 به  اعتماد  رای  دادن  از  پس  نماینده گان  مجلس 
برنامه های سایر نامزدان را نیز در اجندای روز دوشنبه اش گرفت. به این ترتیب 
احمدضیا سراج، نامزد ریاست امنیت ملی، انوارالحق احدی، نامزد وزارت زراعت، 
آبیاری و مالداری و محمدطاهر زهیر، نامزد وزارت اطالعات و فرهنگ در مجلس 
ریاست  نامزد  سراج،  احمدضیا  کردند.  ارایه  را  برنامه های شان  و  یافتند  حضور 
عمومی امنیت ملی، برنامه هایش را در سه محور »وضعیت کنونی«، »چالش ها« و 
»برنامه های آینده« به مجلس نماینده گان ارایه کرد. او گفت که نیروهای دفاعی و 
امنیتی در حال حاضر با بیش از 20 گروه تروریستی در کشور مبارزه می کنند. به 
گفته ی او، این گروه های تروریستی شیوه و تاکتیک جنگی شان را تغییر داده اند و 

ریاست امنیت ملی براساس این تغییرات برنامه ها یش را عیار کرده است.
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چالش ها و آرزوها؛ نگران صلح نباشیم
فرصت های جدید برای یک 

افغانستان آرام و مرفه
منابع طالبان شریعت کالمی است و منابع ما قانون اساسی با پشتوانه ی اسالم و حقوق بشر. طالبان از سخن گفتن روی 

جزئیات طفره می روند، نظم مبتنی بر قانون اساسی موجود را غیراسالمی می خوانند؛ اما در عمل نتوانسته اند یک صفحه روی 
غیراسالمی بودن قانون اساسی بنویسند.

آغاز  با  بادغیس،  عودت کننده گان  و  مهاجرین  ریاست 
فصل سرما در این والیت، نگران افرادی  است که به دلیل 
افزایش »ناامنی  و خشک سالی«  به مرکز این والیت پناه 
آورده اند. به گفته ی این نهاد، بیش از یک هزار خانواده ای 
که از ترس جنگ و درگیری به شهر قلعه  نو پناه آورده اند، 
از نبود سرپناه و کمبود مواد غذایی و مواد سوختی رنج 

می برند.
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وضعیت اسف بار بی جاشده گان 
داخلی در بادغیس

تمرکز دولت بر روند صلح و تاکید 
جهانیان بر حفظ دست آوردها

تکمیل کار ساخت ۱۸ سردخانه ی صفرانرژی سیب؛
۵۲۰ تُن سیب اضافه از مصرف دایکندی دیگر فاسد نمی شود

غنی برای نشان دادن »حسن نیت و تحکیم روابط« 
فرمان رهایی برخی از زندانیان پاکستانی را صادر کرد

جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف  کابل:  ۸صبح، 
زندانیان  از  برخی  رهایی  و  مجازات  عفو  فرمان 
پاکستانی را که به »حکم قطعی و نهایی محاکم« 
در افغانستان محکوم به مجازات شده اند، صادر کرد.

صدور  تاریخ  که  جمهوری  ریاست  فرمان  متن  در 
اقدام  این  دلیل  است،  عقرب  بیست وهشتم  آن 
نشان دادن »حسن نیت و تحکیم روابط دوستانه با 

جمهوری اسالمی پاکستان« خوانده شده است.
این فرمان چهار ماده دارد. در ماده اول آمده است که 
آن شمار از زندانیان پاکستانی که مدت حبس شان 

آبیاری  زراعت،  وزارت  بامیان:  ۸صبح، 
 21 مجموع  از  که  کرد  اعالم  مالداری  و 
نگهداری  برای  که  انرژی  صفر  سردخانه ی 
سیب در والیت دایکندی که در قالب پروژه 
مدیریت محصوالت زراعتی ساخته می شود، 
تا کنون کار ساخت 1۸ سردخانه تکمیل و 

بهره برداری از آن ها آغاز شده است.
طبق اعالم این وزارت، سه سردخانه ی دیگر 
داشته  فزیکی  پیش رفت  درصد   ۷0 حدود 

است و به زودی تکمیل می شود.
سردخانه ها  این  ساخت  مجموعی  ارزش 
سهم  بدون  افغانی،  میلیون   ۵0 حدود 
حکومت  سوی  از  پول  این  است.  باغداران 

پرداخت شده است.
از  زراعت، هر یک  وزارت  معلومات  براساس 
سردخانه های یادشده ظرفیت نگهداری 2۵ 

تُن سیب را دارد.
محصول  بیش ترین  بادام،  از  بعد  سیب 
باغداری والیت دایکندی است که به پیمانه 
وسیع در تمام 10 ولسوالی این والیت تولید 

می شود.

از  و  عفو  آن ها  مجازات  باشند،  باقی مانده  ماه  یک 
زندان رها شوند.

ماده دوم، جزای نقدی زندانیان پاکستانی که شرایط 
مدت  یا  و  باشند  داشته  را  فرمان  این  اول  ماده 
پرداخت  برای  پولی  و  کرده  سپری  را  حبس شان 

نداشته باشند، مورد عفو قرار داده است.
مسوولت  غنی،  محمداشرف  فرمان  سوم  ماده  در 
به  پاکستانی  زندانیان  مجازات  عفو  فرمان  اجرای 
»محجوزین  مجازات  عفو  فرمان  که  کمیسیونی 
اجرا کرد،  قربان  عید  مناسبت  به  را  و محبوسین« 

سپرده شده است.
در ماده چهار فرمان ریاست جمهوری زمان انفاذ این 

فرمان سی ام عقرب ذکر شده است.
فرمان ریاست جمهوری در بیست وهشتم ماه عقرب 
یک روز پیش از سفر عمران  خان، نخست وزیر این 

کشور به کابل امضا شده است.
عمران خان در بیست ونهم عقرب طی سفر یک روزه 
به کابل آمد. سفر او به کابل به هدف تقویت روابط 
افغانستان،  صلح  روند  روی  گفت وگوی  دوجانبه، 
تجارت و روابطه اقتصادی دو کشور انجام شده بود. 

این نخستین سفر او به افغانستان بود.

باغ های سیب در دایکندی چهار هزار و ۹00 
جریب است و در سال جاری از این باغ ها ۳۵ 

هزار تُن سیب تولید شده است.
در حدود 20 نوع سیب در دایکندی تولید 
نوع  سیب  آن ها  مشهورترین  که  می شود 
دخترشاه است. سیب دخترشاه پس از تولید 
به والیت های کابل و هرات صادر می شود و 
از کیفیت، مرغوبیت و لذت خاص برخوردار 

است.
خریداران  دایکندی  والیت  دخترشاه  سیب 
عاجل دارد و پیش از رسیدن، حاصالت آن 

به تاجران به فروش می رسد.
سال های  که  است  گفته  زراعت  وزارت 
دایکندی  تولیدات سیب  از  بخشی  گذشته، 
فاسد  یا  و  بازار عرضه  به  ارزان  قیمت  به  یا 
می شد، اما در سال جاری با تطبیق پروژه های 
مدیریت محصوالت زراعتی که شامل اعمار 
21 سردخانه ی سیب است، تولیدکننده گان 
سیب  تُن   ۵20 تا  کرد  خواهد  کمک  را 
تولیدی شان را بعد از برداشت، نگهداری و در 

موقع تقاضای مارکیت به بازار عرصه کنند.

نشست جینوا؛ 

نامزدوزیران در مجلس؛

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی



پیشین  رییس  نبیل،  رحمت اهلل  کابل:  ۸صبح، 
امنیت ملی، در واکنش به فرمان رییس جمهور 
در  پاکستانی  زندانیان  مجازات  عفو  درباره  غنی 
افغانستان گفته است که اسلم فاروقی، رهبر شاخه 
پاکستانی  تروریست  صدها  و  داعش  خراسان 
به  داشته اند،  نقش  افغان  هزاران  کشتن  در  که 
پاکستان  استخباراتی  سازمان  به  رشوت  عنوان 

)آی اس آی( آزاد می شوند.
رییس  فرمان  نشر  باز  با  فیس بوکش  در  نبیل 
مورد  این  در  او  که  است  نوشته  غنی  جمهور 

مطمین است.
رییس پیشین امنیت ملی افزوده است که افزون 
بر طالبان، اشرف غنی نیز برای ابقایش در قدرت 
به منبع »ازدیاد مشکالت« برای افغانستان تبدیل 

شده است.
رهبر  فاروقی،  اسلم  به  مشهور  اورکزی  عبداهلل 
شاخه خراسان گروه داعش که شهروند پاکستان 
ملی  امنیت  از سوی  امسال  ماه حمل  در  است، 

بازداشت شد.
به  او  بازگرداندن  خواستار  گذشته  در  پاکستان 
پاکستان شده بود؛ در خواستی که از سوی وزارت 
این  خارجه  وزارت  شد.  رد  کشور  خارجه  امور 
کشور باری سفیر افغانستان در پاکستان را نیز در 

پیوند به همین موضوع احضار کرده بود.
در  که  جمهوری  ریاست  فرمان  حال،  این  با 

۸صبح، کابل: احمدضیا سراج، سرپرست ریاست 
و  طالبان  روابط  که  می گوید  ملی  امنیت  عمومی 
گروه های تروریستی هم چنان ادامه دارد و نسبت 

به گذشته تقویت نیز شده است.
او که روز دوشنبه، سوم قوس در مجلس نماینده گان 
برنامه های کاری خود را ارائه می کرد، در توصیف 
گفت:  تروریستی  گروه های  دیگر  و  طالبان  رابطه 
یک  تروریستی  گروه های  دیگر  و  طالبان  »گروه 
را  انتحاری ها  قرض گیری   و  فروش  خرید،  بازار 

ساخته اند.«
اسنادی  به رویت  را  این اطالعات  سراج گفت که 
که در دست دارد، مطرح می کند. طبق اطالعات 
او، گروه های تروریستی از توانایی های یک دیگر به 

صورت منظم استفاده می کنند.
سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی در ادامه گفت 
که بسیاری از رویدادهایی است که طالبان وقتی به 
انتحاری ضرورت داشتند، از دیگر گروه ها به عاریت 

گرفته اند.
به گفته او، همه این  گروه ها در قسمت شریک سازی 
همکار  هم  با  توانایی های شان  و  تعلیمات  مسایل 

باشنده گان  و  محلی  مقام های  بامیان:  ۸صبح، 
که  می گویند  دایکندی  والیت  »پاتو«ی  ولسوالی 
جنگ جویان طالبان از چهار ماه به این سو راه های 
مواصالتی هزاران خانواده در این ولسوالی را مسدود 

کرده اند.
درحال  که  می گویند  پاتو  ولسوالی  در  مسووالن 
حاضر بیش تر از ۳0هزار باشنده ی منطقه ی »زین« 
و »خلج« این ولسوالی، به دلیل بسته بودن راه ها، به 

مواد غذایی دست رسی ندارند.
که  می گوید  پاتو  ولسوال  اعتمادی،  سیدطاهر 
مسیر مواصالتی حدود هشتاد درصد از باشنده گان 
محل  باشنده گان  و  است  مسدود  ولسوالی  این 
مواد خوراکی  نبود  و  اقتصادی  با مشکالت شدید 

روبه رو شده اند.
از  بخش هایی  طالبان  پاتو،  ولسوال  گفته ی  به 

بیست وهشتم عقرب درباره عفو مجازات زندانیان 
پاکستانی صادر شده است، شرایط ویژه دارد.

این فرمان چهار ماده دارد و دو ماده آن شرایط 
عفو برخی از زندانیان پاکستانی را مشخص کرده 

است.
در ماده اول آمده است که آن شمار از زندانیان 
پاکستانی که مدت حبس شان یک ماه باقی مانده 

باشند، مجازات آن ها عفو و از زندان رها شوند.

هستند.
احمدضیا سراج گفت که برخی از حادثاتی است که 
یک گروه طرح ریزی، گروه دومی مسایل لوژیستکی 
آن را فراهم کرده و سومی انتحاری فرستاده است.

این  که  گفت  امنیت  عمومی  ریاست  سرپرست 
بین  منظم  روابط  که  می دهد  نشان  حادثات 

گروه های تروریستی کشور موجود است.
بین  فرقی  هیچ  که  داد  توضیح  سراج  احمدضیا 
گروه های تروریستی وجود ندارد و همه یک هدف 
را دنبال می کنند که آن قتل و کشتار مردم، نابودی 

ارزش ها و براندازی نظام است.
سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی  می گوید که 
نیروهای امنیتی با حدود 20 گروه تروریستی جنگ 
می کنند که چتر حفاظتی آن ها گروه طالبان است.
او جنگ کنونی را تحمیلی عنوان کرد و گفت که 
در  و جهان  منطقه  از  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
بخشی  او،  گفته  به  می کند.  دفاع  تروریسم  برابر 
فعالیت  افغانستان  در  که  تروریستی  گروه های  از 

می کنند، هدف شان در بیرون از کشور است.
او از تحریک اسالمی اوزبیکستان، ترکستان شرقی و 

را،  ارزگان  والیت  با  ولسوالی  این  مسیرهای 
ماین گذاری کرده اند.

شورای  عضو  جواهری،  غیرت علی  هم،  سویی  از 
والیتی دایکندی می گوید که جنگ جویان طالبان 
مسیرهای مواصالتی نزدیک به ده روستا را پس از 
آن بسته اند که مردم محل چند ماه پیش به حمایت 

از نیروهای امنیتی در برابر طالبان سالح گرفتند.
آقای جواهری می افزاید که مسدود کردن راه های 
بر  افزون  از سوی طالبان،  این روستاها  مواصالتی 
نیز  بیماران  مردم،  برای  اقتصادی  مشکالت  خلق 

نمی توانند به مراکز درمانی برسند.
والی  معاون  ارزگانی،  محمدعلی  حال،  همین  در 
دایکندی می گوید اداره محلی چیزی که در توان 
داشته برای رسیده گی به وضعیت باشنده گان این 
ولسوالی انجام داده است؛ مقداری کمک  از طریق 

که  پاکستانی  زندانیان  نقدی  جزای  دوم،  ماده 
و  باشند  داشته  را  فرمان  این  اول  ماده  شرایط 
یا مدت حبس شان را سپری کرده و پولی برای 
پرداخت نداشته باشند، مورد عفو قرار داده است.

عفو  دلیل  جمهوری،  ریاست  فرمان  متن  در 
دادن  نشان  پاکستانی،  زندانیان  مجازات 
»حسن نیت و تحکیم روابط دوستانه با جمهوری 

اسالمی پاکستان« خوانده شده است.

طرفداران برقراری حکومت اسالمی در تاجیکستان 
به عنوان نمونه یاد کرد.

سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی گفت که هیچ 
افغانستان  مردم  که  را  قربانی  توان  منطقه  کشور 
در مبارزه با تروریسم می دهند، ندارد. به گفته او، 
مستقیم  کمک  و  منطقه  کشورهای  منافع  تضاد 
از  برخی  استخباراتی  سازمان های  غیرمستقیم  و 

کشورها سبب تدوام جنگ در کشور شده است.
سراج افزود، اطالعات ما نشان می دهد که برنامه های 

کشورهای مداخله گر تغییر نکرده است.
دلیل  این  به  طالبان  که  گفت  سراج  احمدضیا 
توانسته اند که جنگ کنونی را برای حدود دو دهه 
ادامه بدهند که پناه گاه های امن در کراچی، پیشاور 

و کویته دارند.
به گفته او، طالبان عنصر اصلی دوام جنگ نیابتی 
در کشور است و شواهد و اسناد نشان می دهد که 
این گروه به هیچ عنوان صلح نمی خواهند و در پی 

تشدید جنگ هستند.
که  گفت  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  سرپرست 
تروریستی  گروه های  با  مبارزه  در  ریاست  این 
شش  از  بیش  و  دارد  لمس  قابل  دست آوردهای 
هزار تن را در ظرف یک سال بازداشت کرده  است. 
شمار زیادی از بازداشت شده گان در پیوند به جرایم 

تروریستی گرفتار شده اند.
او از بازداشت برخی از اعضا و رهبری گروه داعش و 
شبکه القاعده و کشته شدن رهبران این دو گروه یاد 
کرد. سراج درباره برنامه های آینده ریاست عمومی 
نیز  تروریستی  و دفع و طرد حمالت  امنیت ملی 

معلومات داد.

موسسات و اداره حوادث به مردم.
با این حال، باشندگان محل با ابراز نگرانی می گویند 
باره توجه جدی به خرج  این  که اگر حکومت در 
ندهد، قحطی در این ولسوالی فاجعه ی انسانی خلق 

خواهد کرد.
ولسوالی »پاتو«ی دایکندی، با گیزاب والیت ارزگان 
مرز مشترک دارد. تنها راه مناسب اکماالتی پاتو، 
مرکز  نیلی  از  زیرا  است؛  ارزگان  گیزاب  طریق  از 
دایکندی تا به پاتو، راه بسیار طوالنی و دشوارگذر 

است.
ولسوالی پاتو در سال 1۳۹۷ خورشیدی به  گونه ی 
رسمی از ولسوالی گیزاب والیت ارزگان جدا و در 
از  اکنون یکی  اضافه شد.  بدنه ی والیت دایکندی 
ولسوالی های ناامن دایکندی است که گروه طالبان 
در بخش هایی از آن حضور و فعالیت گسترده دارد.

 

افغانستان به ثبات سیاسی،  تعهد جامعه ی جهانی برای رسیدن 
مردم ساالری، حکومت داری خوب و توسعه ی اقتصادی، محکم و 
پایدار است. پایداری این تعهد در جریان بیست سال گذشته ثابت 
شده است. کمک مالی میلیارد دالری جامعه ی جهانی به افغانستان 
در جریان این سال ها از مصادیق عینی این تعهد است. این کمک ها 
برای سال های آتی هم به افغانستان ادامه خواهد داشت. نشست 
جاری جنیوا، فرصت تاریخی دیگری برای افغانستان است تا کمک 
مالی جامعه ی جهانی را برای چهار سال آینده به دست بیاورد. با 
توجه به رویه ی سابق جامعه ی جهانی در برابر افغانستان، نباید 
ناامید بود که هیئت افغانستان از این نشست با دست پر برگردد. 
با این حال، بسیار مهم است که جامعه ی جهانی نظارت خود از 

چگونه گی مصرف این کمک ها را در آینده افزایش دهد.
به  و جامعه ی جهانی هر دو نسبت  افغانستان  در گذشته دولت 
حیف ومیل این کمک ها، در چرخه ی فساد، اعتراف کرده اند. دولت 
کمک های  مصرف  در  آن  نقش  اگر  که  است  معتقد  افغانستان 
جامعه ی جهانی افزایش یابد، شاید میزان موثریت این کمک ها بلند 
برود و از هدررفتن آن پیش گیری شود. در مقابل، جامعه ی جهانی 
نسبت به ناتوانی ادارات دولتی افغانستان در مصرف این کمک ها از 
یک طرف و وجود فساد در این ادارات از طرف دیگر نگران است. 
با افزایش صالحیت دولت افغانستان در مصرف  به همین دلیل، 

کمک های مالی، جامعه ی جهانی با احتیاط برخورد می کند.
تنها  اعالم کرده است، در حال حاضر،  مالیه  طبق آن چه وزارت 
4۹ درصد از کمک های جامعه ی جهانی از سوی دولت افغانستان 
سایر  می شود.  مصرف  کشور  این  ملی  بودجه ی  چهارچوب  در 
این کمک ها توسط سازمان های بین المللی و یا نهادهای مستقل 
داخلی هم کار این سازمان ها به مصرف می رسد. دولت افغانستان 
احتماالً در نشست جاری جنیوا پیشنهاد خواهد کرد که پس از 
این دست کم 6۵ درصد کمک مالی جامعه ی جهانی از طریق خود 
این دولت مصرف شود. این که پاسخ جامعه ی جهانی در برابر این 

پیشنهاد چه خواهد بود، در پایان نشست روشن خواهد شد.
دولت افغانستان پیش از شروع نشست جنیوا اعالم کرده بود که 
۹0 درصد تعهدات خود در نشست بروکسل را عملی کرده است. 
نشست بروکسل در اکتوبر 2016 برگزار شد که در پایان آن 1۵ 
تعهد شد.  تا ختم 2020  افغانستان  به  مالی  دالر کمک  میلیارد 
از مجموع 24 مورد تعهد رسمی در نشست بروکسل، 1۵ مورد 
آن مربوط به دولت افغانستان بود. برگزاری انتخابات پارلمانی و 
شورای ولسوالی ها، تهیه ی استراتژی ملی مبارزه با فساد، اصالحات 
مالی و اداری،  افزایش حضور دو درصدی زنان در خدمات ملکی، 
ایجاد یک دیوان ویژه برای مبارزه  با خشونت علیه زنان، تطبیق 
برنامه ی توان مندسازی زنان و راه اندازی برنامه ی میثاق شهروندی 

از عمده ترین تعهدات دولت به جامعه ی جهانی بود. 
بخش هایی از این تعهدات عملی شده است. دولت در جریان چهار 
سال گذشته موفق شده است تا انتخابات پارلمانی را برگزار کند. 
هرچند هنوز موفق به برگزاری انتخابات شورای ولسوالی ها نشده 
است و انتخابات پارلمانی هم خالی از مشکل نبود. تطبیق برنامه ی 
ایجاد  با فساد و  میثاق شهروندی، تهیه ی استراتژی ملی مبارزه 
معاونت ویژه ی مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان از تعهداتی 
است که عملی شده است. اما این که نتایج این اقدامات چه بوده 
ایجاد کرده  تغییری در وضعیت  این تعهدات چه  است و اجرای 
است، هنوز محل بحث و مناقشه است. هم چنان این ادعای وزارت 
مالیه که ۹0 درصد از تعهدات بروکسل از سوی دولت عملی شده 
است، مصادیق قابل پیمایش ندارد و از این رو گزافه به نظر می رسد.

در  آن  به  برای کمک  دارد  انتظار  افغانستان  دولت  که  را  رقمی 
برای  نشست جنیوا تعهد شود، 1۵ میلیارد و 200 میلیون دالر 
چهار سال آینده است. این رقم برابر با رقمی است که جامعه ی 
جهانی در سال 2016 در نشست بروکسل به افغانستان کمک کرده 
بود. صرف نظر از این که برنامه ی تازه ی دولت برای به دست آوردن 
کمک مالی جامعه ی جهانی چیست و تعهدات گذشته ی خود را 
نظر  مورد  رقم  که  پیش بینی می شود  است،  کرده  عملی  چگونه 
افغانستان در نشست جینوا منظور شود. اگر این رقم هم مورد تأیید 
جامعه ی جهانی نباشد، با تغییرات بسیار اندکی حصول خواهد شد. 
متقابل  پاسخ گویی  میزان  که  است  این  اما  نگرانی  قابل  نکته ی 
که  نیست  سطحی  در  جهانی  جامعه ی  و  افغانستان  دولت  بین 
شفافیت در مصرف این کمک ها را تضمین کند. تمامی اقداماتی 
که با مصرف این کمک ها تاکنون انجام شده است، نتوانسته است 
تغییرات چشم گیری در زنده گی عمومی و خدمات عمومی ایجاد 
کند. به همین دلیل است که مردم همواره از احتمال حیف ومیل 
این کمک ها انتقاد کرده اند و شکایت دارند که کمک های جامعه ی 
جهانی نتوانسته است روی کیفیت زنده گی آن ها و خدمات عمومی 
دولت  و  جهانی  جامعه ی  که  می رود  انتظار  شود.  واقع  اثرگذار 
افغانستان در نشست جنیوا بتوانند برای مدیریت بهتر این کمک ها 
و نظارت موثر از مصرف آن نیز چاره اندیشی کنند و میزان شفافیت 

در مصرف کمک ها را بلند ببرند.

جامعه ی جهانی 
در کنار افغانستان است
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رحمت اهلل نبیل: 

رهبر شاخه خراسان گروه داعش به عنوان رشوت 
به »آی اس آی« آزاد می شود

سرپرست ریاست امنیت ملی: 
طالبان و دیگر تروریستان بازار خرید، فروش و قرض گیری انتحاری ها را ساخته اند

طالبان راه اکماالتی هزاران خانواده را در دایکندی بسته اند



»افغانستان  نام  زیر  جینوا  نشست 
آغاز  سویس  در   »2020
بحث های  اول،  روز  در  شد. 
صلح،  روند  پیرامون  جانبی 
دهه  دو  دست آوردهای  حفظ 
افغان،  مهاجران  سرنوشت  اخیر، 
فساد،  با  مبارزه  منطقه ای،   اتصال 
گرفت.  صورت  کمک ها  موثریت  و  اقتصادی  اولویت های 
تعهد  و  آینده کشور  بر نقش صلح در  مقام های حکومت 
به حفظ و استحکام دست آوردهای دو دهه تاکید کردند و 
از کشورهای کمک کننده خواستند که به حمایت  های شان 
ادامه دهند. به گفته ی مقام های افغان، پشتی بانی از تسریع 
پروژه های توسعه ای، توافقات امن در امر تجارت و ترانزیت، 
بررسی شکاف های موجود در زیرساخت ها، کمک مبتنی بر 
انرژی پایدار موجود و انکشاف سرمایه های بشری با استفاده 
به  می تواند  که  است  اقداماتی  از  آنالین  سیستم های  از 
بهبود ارتباطات منطقه ای و تقویت تجارت میان افغانستان 
این  در  این،  بر  افزون  کمک  کند.  منطقه ای  شرکای  و 
اخیر حفظ  دو دهه  تعهد شد که دست آوردهای  نشست 
شود. هم زمان با برگزاری نشست جینوا برای کسب حمایت 
از نهادهای بین المللی هشدار  اقتصادی و سیاسی، برخی 
داده اند که در صورت عملی نشدن تعهدات جامعه جهانی، 

»فاجعه« رخ می دهد.
اولین  نشست جینوا روز دوشنبه، سوم قوس، آغاز شد و 
افزون  گرفته شد.  نظر  در  بحث های جانبی  برای  آن  روز 
حکومت  مقام های  بین المللی،  کشورهای  نماینده گان  بر 
جامعه  با  را  کشور  نیازهای  و  برنامه ها  دست آوردها، 
را  اول  روز  بحث های  محور  گذاشتند.  میان  در  جهانی 
صلح، مهاجران، مبارزه با فساد، اتصال منطقه ای و تعیین 
داد.  تشکیل  کمک ها  موثریت  و  اقتصادی  اولویت های 
محمداشرف غنی، رییس جمهور، در بیانیه اش به مسایلی 
به  افغانستان  از  وی  پرداخت.  منطقه ای  اتصال  پیرامون 
عنوان »چهارراه منطقه« یاد کرد و گفت که به افغانستان 
برخالف گذشته اکنون به عنوان دورنمای مملو از فرصت 
برای  را  اقدام  چهار  هم چنان  غنی  آقای  می شود.  دیده 
بهبود ارتباط منطقه ای و تقویت تجارت مفید دانست. وی 
گفت که تسریع پروژه هایی همانند کاسا یک هزار، خطوط 
در  همکاری  قوانین  و  تجارتی  ترانزیت  آهن،  راه  انتقال، 
زمینه های سرمایه گذاری می تواند امکان جریان آزاد کاالها 

مجلس نماینده گان پس از دادن رای 
روند  کابینه،  عضو   10 به  اعتماد 
ارایه برنامه های سایر نامزدان را نیز 
در اجندای روز دوشنبه اش گرفت. 
سراج،  احمدضیا  ترتیب  این  به 
نامزد ریاست امنیت ملی، انوارالحق 
احدی، نامزد وزارت زراعت، آبیاری 
زهیر،  محمدطاهر  و  مالداری  و 
یافتند  حضور  مجلس  در  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نامزد 
نامزد  سراج،  احمدضیا  کردند.  ارایه  را  برنامه های شان  و 
محور  سه  در  را  برنامه هایش  ملی،  امنیت  عمومی  ریاست 
به  آینده«  »برنامه های  و  »چالش ها«  کنونی«،  »وضعیت 
نیروهای دفاعی  او گفت که  ارایه کرد.  نماینده گان  مجلس 
و امنیتی در حال حاضر با بیش از 20 گروه تروریستی در 
کشور مبارزه می کنند. به گفته ی او، این گروه های تروریستی 
شیوه و تاکتیک جنگی شان را تغییر داده اند و ریاست امنیت 
ملی براساس این تغییرات برنامه ها یش را عیار کرده است. 
که  گفت  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  نامزد  هم چنان 
برای خودکفایی محصوالت زراعتی تالش می کند. در عین 
حال نامزد وزارت اطالعات و فرهنگ گفت که این وزارت در 
حاشیه قرار داشته و در محور توجه حکومت نبوده است. او 
گفت، در صورتی که از پارلمان رای تایید بگیرد، آثار باستانی 
را که در آستانه تخریب شدن قرار دارند، مرمت و بازسازی 
می کند. به گفته ی او، در افغانستان بیش از پنج هزار آبده 
تاریخی وجود دارد که به آن ها توجه نشده است. در ضمن 
وی افزود که در صورت تایید از سوی مجلس، در نظر دارد 

صنعت گردش گری و هنر را نیز فعال کند.
مجلس نماینده گان روز شنبه، اول قوس، سرنوشت 10 عضو 
امنیت  ریاست  نامزد  آن  از  پس  و  کرد  مشخص  را  کابینه 
ملی، نامزد وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و نامزد وزارت 
ارایه  را  برنامه های شان  تا  خواند  فرا  را  فرهنگ  و  اطالعات 
کنند. احمدضیا سراج، نامزد ریاست امنیت ملی، گفت که 
از  و  دارد  قرار  تحمیلی  و  نیابتی  جنگ  یک  در  افغانستان 
منافع متضاد کشورهای منطقه  آن جایی  که در چهارراهی 
قرار گرفته است، این جنگ به درازا کشیده و مردم قربانی 
دینی  ناآگاهی  و  فقر  مشکالت  او،  گفته ی  به  شده اند.  آن 
شهروندان زمینه جنگ های نیابتی را فراهم کرده و کشورهای 
منطقه و فرا منطقه از این چالش ها استفاده کرده و جنگ های  
نیابتی شان را در داخل کشور به پیش برده اند. افزون بر این، 
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به دنبال  به گفته ی وی، دولت  تقویت شود.  زنان در آن 
صلحی است که حقوق و آزادی های شهروندان، از جمله 
زنان و اقلیت ها در آن محافظت شود. آقای اتمر اطمینان 
داد که پس از روند صلح، افغانستان به عامل اصلی ثبات و 
اتصال منطقه ای و شریک خوب صلح برای جامعه جهانی 

بدل می شود. 
افزون بر این، سیدسعادت منصور نادری، وزیر دولت در امور 
صلح، نیز در این نشست بر اهمیت صلح در کشور تاکید 
به گفته ی وی،  نگرانی کرد.  ابراز  افزایش خشونت ها  از  و 
ترورهای هدف مند اخیر در کشور تصادفی نیست، زیرا افراد 
ایجاد جامعه  در  از پیش رفت کشور  مورد هدف، جلوه ای 
فراگیرتر، برون نگر و کثرت گرا هستند. وی افزود که دولت 
در این مقطع حیاتی به روند صلح متعهد است و اکنون 
گروه های حقوق بشری و قربانیان جنگ فرصت یافته اند تا 
داستان های شان را مستقیم برای تیم مذاکره کننده تعریف 
کنند. آقای نادری هم چنان گفت، دولت درک کرده است 
که صلح پایدار بدون توجه به برنامه هایی که عدالت، توسعه 
اقتصادی و مصالحه اجتماعی را در سراسر افغانستان ترویج 

کند، به دست نمی آید. 
آقای نادری تصریح کرد که بر اهمیت حفظ دست آوردهای 
مشارکت  بشر،  حقوق  نقش  ویژه  به  گذشته،  سال   1۹
همه ی اقوام، جوانان و زنان در جامعه توافق وجود دارد و 
هم چنان دیدگاه واحد موجود است که میلیون ها شهروند 
امنیت حفظ  و  عزت  با  آنان  حقوق  که  شیوه ای  به  آواره 
امور صلح  شود، به خانه های شان برگردند. وزیر دولت در 
روند  متعهد هستیم که  ما  اصلی  باور  این  »بر سر  گفت: 
صلح باید فرایند فراگیر باشد؛ روندی که در آن ضعیف ترین 
و آسیب پذیرترین افراد در تعیین آینده خود صدایی داشته 
باشند. جامعه جهانی در حمایت از ترویج این ارزش های 
همه شمول در افغانستان ثابت قدم بوده است. اکنون در این 
مرحله حساس به حمایت دوام دار دوستان خود نیاز داریم 
تا به ما در زمینه تحکیم و حفظ این ارزش ها و در پی گیری 

و تحقق صلح عادالنه و پایدار کمک کند.«

تروریستی هیچ خط کشی و جود ندارد و همه گی یک هدف را 
دنبال می کنند که قتل مردم افغانستان و براندازی نظام است. 
او اطمینان داد که نیروهای امنیتی به هیچ وجه به گروه های 
تروریستی به شمول طالبان اجازه فعالیت را نخواهند داد و 
بیان کرد  برسند. سراج  اهداف شان  به  نخواهند گذاشت که 
که برای مبارزه با این چالش در نظر دارد تا در صورت برنده 
شدن، دستگاه های کشفی و اطالعاتی را تقویت کند. او گفت 
که شیوه و تاکتیک گروه های تروریستی تغییر کرده و نیاز 
است امنیت ملی برنامه هایش را براساس شیوه و تاکتیک این 
برای فعالیت  آن ها تنگ شود.  تا ساحه  گروه ها تنظیم کند 
منطقه ای  اجماع  دارد  نظر  در  که  کرد  بیان  وی  هم چنین 
را تجدید کند.  اپراتیفی  فعالیت های  ایجاد و  را  استخباراتی 
او گفت که افغانستان دیگر نمی تواند برای کشورهای منطقه 
امر  در  منطقه  کشورهای  است  نیاز  رو  این  از  دهد،  قربانی 
مبارزه با تروریزم با افغانستان همگام شوند. عالوه بر آن، آقای 
ارتقای ظرفیت مسلکی  و  تکنولوژی مدرن  تقویت  بر  سراج 
سیستم تاکید کرد و هدف از این کار را سرمایه گذاری باالی 
این نهاد دانست. او گفت در صورتی که سیستم امنیت ملی 
فرد محور نباشد، سیستم به شکلی عیار می شود که با تغییر 

فرد، در عمل کرد نهاد کدام تغییری مشاهده نشود.

تالش برای خودکفایی محصوالت زراعتی 
انوارالحق احدی، نامزد وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت 
در  خوبی  کارهای  گذشته  سال  چندین  در  این که  به  رغم 
زنده گی  در  باید  که  تغییری  اما  گرفته،  وزارت صورت  این 
مردم می آورد، نیاورده است. او گفت، براساس مطالعاتی که 
صورت گرفته ، چانس ازدیاد محصوالت زراعتی در افغانستان 
بسیار زیاد است. او از گندم به عنوان بهترین محصول زراعتی 
یاد کرد و گفت در صورتی که گندم کشت شود، افغانستان 
در این بخش خودکفا می شود. احدی تصریح کرد که برای 
می کند.  تسریع  را  شده  اصالح  تخم  توزیع  پروژه  کار،  این 
وی خاطر نشان کرد که پس از گندم، برنج بهترین محصول 
هزار   ۵60 ساالنه  افغانستان  او،  گفته ی  به  است.  زراعتی 
تُن در  این میان ۳60 هزار  از  برنج مصرف می کند که  تُن 
این بخش  تولید می شود و در صورتی که در  داخل کشور 
کار شود، افغانستان تا چهار سال آینده در عرصه تولید برنج 
به خودکفایی خواهد رسید. با این همه وی تاکید کرد که این 
وزارت در نظر دارد تا برای تامین مصونیت غذایی چهار سیلو 

با ظرفیت هفده هزار تُن را در چهار والیت ایجاد کند. 

هم زمان با این، شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون حقوق بشر 
فراگیر  اهمیت  آتش بس ،  برقراری  ضرورت  به  افغانستان، 
شدن روند صلح  به ویژه مشارکت قربانیان جنگ و اهمیت 
کرد.  اشاره  پایدار،  صلح  به  دست یابی  برای  بشر  حقوق 
نیز  دولت،  مذاکره کننده  رییس هیأت  استانکزی،  معصوم 
گفت که نباید تجربه های گذشته تکرار شود، زیرا اتفاقات 
پیشین افغان ها را با چالش های زیادی روبه رو کرده است. 
وی گفت که روند صلح به حوصله، دقت و کار مشترک 
اقلیت ها،  و  زنان  بدون حفظ حقوق  نمی توان  و  دارد  نیاز 
استانکزی  آقای  دیگر  سوی  از  کرد.  برقرار  پایدار  صلح 
افغان راه حل  تا زمانی که برای مشکالت مهاجران  گفت، 
پیدا نشود، جنگ در کشور پایان نمی یابد. به باور رییس 
هیأت مذاکره کننده دولت، در حال حاضر مهاجران شکار 
بی ثباتی  برای  آنان  از  و  می شوند  تروریستی  شبکه های 
افغانستان استفاده می شود. این در حالی است که امراهلل 
صالح، معاون اول ریاست جمهوری، نیز در مورد مبارزه با 
فساد بیانیه اش را ارایه کرد و سازش  سیاسی را مانعی فرا راه 

این مبارزه خواند.  
نماینده گان  افغان،  مقام های  بر  افزون  که  است  گفتنی 
کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی نیز در پنل های 
با فساد و حفظ  مبارزه  مختلف سخنرانی کردند و صلح،  
دست آوردهای دو دهه اخیر را از موارد عمده برای افغانستان 
عنوان کردند. قرار است امروز نشست اصلی جینوا برگزار 
 شود و پس از بحث های مختلف، با نشر اعالمیه مشترک 

و برگزاری برخی دیگر از دیدارهای حاشیه ای،  پایان یابد. 
این نشست در حالی برگزار می شود که افغانستان چشم 
است. پیش تر کشورهای  بین المللی دوخته  به کمک های 
کرده  ارایه  کمک ها  دوام  برای  را  شرط   10 کمک کننده 
بودند. هم زمان با برگزاری این نشست، رسانه های خارجی 
احتمال کاهش در کمک ها را مطرح کرده اند. کمیساریای 
اما هشدار  پناهنده گان  امور  در  متحد  ملل  سازمان  عالی 
داده است که با توجه به آواره شدن ۳00 هزار افغان، عملی 

نشدن تعهدات جامعه جهانی فاجعه  بار خواهد بود.

عالوه بر این، آقای احدی بر حمایت از انکشاف مرغ داری در 
افغانستان  گذشته  سال های  که  گفت  او  کرد.  تاکید  کشور 
ساالنه 120 هزار تن گوشت مرغ و صدها میلیون تخم مرغ 
از خارج وارد می کرد، اما با حمایت از سکتور مرغ داری، این 
روند کاهش یافته است. به گفته ی او، اکنون تولیدات گوشت 
مرغ به 21۹ هزار تُن افزایش یافته و واردات آن به ۷6 هزار 
از مرغ داری  او گفت که به حمایت  تُن کاهش یافته است. 

ادامه می دهد. 
آقای احدی بیان کرد که وزارت زراعت در خصوص تولیدات و 
مارکیت میوه  های خشک و تازه هم کارهایی انجام داده است. 
او افزود که از این پس زمینه صادر میوه به کشورهای اروپایی 

و سایر کشورها را نیز فراهم می کند. 

وزارت اطالعات و فرهنگ در حاشیه قرار داشته است
محمدطاهر زهیر، نامزد وزارت اطالعات و فرهنگ، در هنگام 
وزارت  که  گفت  نماینده گان  مجلس  به  برنامه هایش  ارایه 
اطالعات و فرهنگ در بیست سال گذشته در محور توجه 
به  است.  قرار داشته  و در حاشیه  نبوده  اولویت حکومت  و 
گفته ی او، برای این وزارت کم ترین بودجه در نظر گرفته شده 
از آن جایی  که بیش ترین آبدات تاریخی  است. زهیر گفت، 
مرمت و بازسازی نشده، نیاز به بودجه بیش تر دارد. به گفته ی 
افغانستان  در  تاریخی  آبده  هزار  پنج  از  بیش  هم اکنون  او، 
وجود دارد که از این مجموعه تنها ۳00 مورد آن مرمت و 
بازسازی شده است. او گفت، در صورتی که رای اعتماد از 
مجلس بگیرد، این آبدات تاریخی را ثبت، مرمت و بازسازی 

می کند. 
برنده شدن،  در صورت  که  کرد  تصریح  وی  این،  بر  عالوه 
صنعت گردش گری، نشر و پخش کتاب و صنعت هنر، سینما 
و موسیقی را رشد خواهد داد. آقای زهیر خاطر نشان کرد که 
افغانستان مکان های خوبی برای جذب توریزم دارد، اما به این 

صنعت توجه نشده است. 
به  اعتماد  رای  و  برنامه  ها  ارایه  پروسه  که  است  گفتنی 
تاخیر آغاز شده است.  از یک ماه  نماینده گان پس  مجلس 
خارجه،  امور  داخله،  امور  ملی،  دفاع  وزیران  برای  مجلس 
تحصیالت عالی، کار و امور اجتماعی، مالیه، مخابرات، عدلیه، 
اوقاف و صنعت و تجارت رای داده است. قرار است  حج و 
زنان،  امور  وزارت های  نامزدان  قوس،  چهارم  سه شنبه،  روز 
مهاجرین و عودت کننده گان، ترانسپورت و فواید عامه برای 

ارایه برنامه های به مجلس بروند.

را فراهم کند. آقای غنی هم چنان توافق مصون یا در نظر 
گرفتن معیارهای جهانی و منطقه ای در تجارت، ترانزیت، 
حمل ونقل، بهداشت، معیارهای بهداشتی و سرمایه گذاری 

را نیز برای طرف ها سودمند خواند.
در  نیاز است شکاف های موجود  رییس جمهور گفت که 
زیرساخت های مهم کشور بررسی شود و این کمک می کند 
بر شکاف ها طرح ریزی  غلبه  برای  میان مدت  چارچوب  تا 
نظامی،  زیرساخت های  تبدیل  غنی  جمهور  رییس  شود. 
از جمله میدان های هوایی را یکی از مولفه های مهم برای 
این رویکرد خواند. رییس جمهور با توجه به توانایی کشور 
در انرژی تجدیدپذیر و منابع فراوان، خواستار کمک شد 
تا افغانستان به یک قطب انرژی و صنعت سبز بدل شود. 
آقای غنی هم چنان خواهان همکاری در امور سرمایه گذاری 
بشری با استفاده از سیستم دیجیتال شد؛ زیرا به گفته ی 
افغانستان زیر ۳0 سال و 4۷.۵  وی، ۷4 درصد جمعیت 
جوان  جمعیت  این  و  هستند  سال   1۵ زیر  آن  درصد 
شوند.  پشتی بانی  آنالین  انجمن های  طریق  از  می توانند 
خواست  کمک کننده  کشورهای  از  ادامه  در  غنی  آقای 
افغانستان را در دست یابی به هدف »تبدیل شدن به  که 
چهارراه آسیا« کمک کنند تا افغانستان به سرمایه منطقه و 

جهان و مرکز پیش رفت و تمدن بدل شود.
محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه که در کنار وزیر امور 
خارجه فنلند مسوولیت اداره این نشست را عهده دار بود، 
تصریح کرد که نیاز است وضعیت نهایی صلح بر اساس اراده 
باشد. وی  مردم تعیین شده و مورد قبول جامعه جهانی 
و گفت  دولت خواند  اصلی سیاست   را هدف  پایدار  صلح 
که این هدف تنها از طریق مشارکت با شرکای منطقه ای و 
بین المللی دست یافتنی است. به گفته آقای اتمر، صلح در 
کشور تنها راه مطمین برای محافظت از جان شهروندان و 
امور خارجه  وزیر  است.  اقتصادی-امنیتی  منافع مشترک 
گفت که دورنمای آینده افغانستان باید شبیه یک کشور 
دست آوردهای  که  باشد  دموکرات  و  مستقل  یک پارچه، 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حفظ و حقوق بشر و حقوق 

سبب  منطقه  کشورهای  منافع  تضاد  کرد،  خاطر نشان  وی 
شده که این جنگ ابعاد متفاوت تر پیدا کند. به گفته ی او، 
با کمک مستقیم  دارد،  اکنون در کشور جریان  جنگی که 
و غیرمستقیم کشورهای منطقه و فعالیت های استخباراتی 
کشورها وسعت پیدا کرده است. وی افزود که در حال حاضر 
تروریستی  گروه   20 از  بیش  با  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
مبارزه می کنند که یک تعداد این گروه ها هدف شان افغانستان 
تحریک  از  او  است.  آن شده  قربانی  افغانستان  اما  نیستند، 
اسالمی اوزبیکستان، ترکستان شرقی و طرف داران برقراری 
این  نمونه های  عنوان  به  تاجیکستان  در  اسالمی  حکومت 
گروه ها یاد کرد و گفت که اهداف این گروه در بیرون از کشور 
است، اما فعالیت شان را در افغانستان ادامه داده و مردم کشور 
قربانی آن شده اند. با این همه وی طالبان را زمینه ساز فعالیت 
این گروه خواند و گفت که پای این گروه ها به کمک طالبان 
باز شده است. سراج تاکید کرد که بدون همکاری طالبان، 
این گروه ها فعالیت نمی توانند. او از طالبان به عنوان چتر این 
گروه ها و عنصر اصلی دوام جنگ های نیابتی در کشور یاد 
کرد و گفت: »مشکالت و چالش هایی را که مواجه هستیم، به 
دلیل پایگاه امن طالبان در کویته و پیشاور و کراچی است. از 
این پایگاه های امن روزمره پالن های شان را سنجیدند و دولت 
را به چالش کشیدند. بدون شک اگر رهبری طالبان همین 
سرنوشت  از  سرنوشت شان  نمی داشتند،  را  امن  مکان های 

دیگر تروریست ها متفاوت نبود.«
نامزد ریاست عمومی امنیت ملی اطمینان داد که نیروهای 
کرد.  خواهند  دفاع  کشور  شهروندان  از  دفاعی  و  امنیتی 
حاکمیت  خاطر حفظ  به  تنها  نه  نیروها  این  او،  گفته ی  به 
شهروندان  خون ریزی  از  جلوگیری  و  ارضی  تمامیت  ملی، 
امنیت کشورهای منطقه  تامین  برای  بلکه  مبارزه می کنند، 
با  مبارزه  ریاست در  این  مبارزه می کنند. وی گفت که  نیز 
گروه های تروریستی دست آوردهای قابل لمس داشته و بیش 
از شش هزار نفر را در جریان یک سال بازداشت کرده است. از 
سویی هم سراج گفت که گروه های تروریستی از توانایی های 
یک دیگر استفاده می کنند که باعث تشدید جنگ شده است. 
وی افزود، براساس اطالعات این نهاد رابطه بین این گروه ها به 
گونه ای است که یک بازار مشترک خرید، فروش و قرض گیری 
انتحاری  را ایجاد کرده  اند. به بیان او گروه طالبان در بسیاری 
گروه های  دیگر  از  داشته  ،  ضرورت  انتحاری  به  که  موارد 

تروریستی شخص انتحار کننده را به عاریت گرفته  است. 
نامزد ریاست امنیت ملی هم چنان توضیح داد که بین گروه های 

نشست جینوا؛ 
تمرکز دولت بر روند صلح و تاکید 

جهانیان بر حفظ دست آوردها

نامزدوزیران در مجلس؛
تعهد به تقویت نظام استخباراتی، خودکفایی زراعتی 

و آوردن فرهنگ از حاشیه به متن

حسیب بهش
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منابع طالبان شریعت کالمی است و منابع 
ما قانون اساسی با پشتوانه ی اسالم و 
حقوق بشر. طالبان از سخن گفتن روی 

جزئیات طفره می روند، نظم مبتنی بر قانون 
اساسی موجود را غیراسالمی می خوانند؛ 
اما در عمل نتوانسته اند یک صفحه روی 

غیراسالمی بودن قانون اساسی بنویسند. 
پس نگرانی مردم در عمل بی جا است. 
به فرمایش طالبان ممکن است کلمات 
و اصطالحاتی در قانون اساسی تغییر 

کند؛ اما هم چنان ماهیت قانون اساسی 
دست نخورده باقی خواهد ماند.
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تمام  با  صلح  باشند.  نگران  دارند،  حق  مردم 
دست آوردهای مردم از پیش روی تصادم می کند. مردم 
نابودی  خطر  در  را  خود  سیاسی  و  مدنی  ارزش های 
از صحنه ی  یک شبه  ممکن  مدنی  نهادهای  می بینند. 
روزگار حذف شوند. تمام ساحات ذهنی و فعالیت های 
اجتماعی مردم شرطی شود. مجال نفس کشیدن نیز به 
به  بد  از همین رو سناریوهای  مردم جیره بندی شود. 
راحتی می تواند، میزبان ذهنیت جمعی افغانستان نوین 

و با تلنگری همه چیز فنا شود.
اما چیزهای زیادی وجود دارد که مردم در وضعیت های 
امتیازات  به  نمی کنند.  باز  حساب  آن  روی  حساس 
و  می شوند  قایل  مفعول  نقش  دست آوردها،  و 
آسیب پذیری های خود را امر پذیرفته شده می پندارند، 
داده  شرح  نوشته  این  در  نیست.  چنین  که  حالی  در 
می شود که چطور امکانات و دست آوردهای مردم سالح 
تعیین کننده است. در هیچ یک از گفت و گوهای صلح، 
مردم ما چیزی را از دست نمی دهند؛ اما ممکن است 
برای صلح سخاوت مندی نشان دهند. این را باید قبول 
کنیم که طالبان سر سفره ی ما می نشینند و سر غذا و 
امکانات ما برای خود چانه زنی می کنند. ما در این کشور 
ما  این  است،  ما  محصول  آبادانی  کشیده ایم.  زحمت 
هستیم که داشته های خود را با آن ها شریک می سازیم 

و بخشی از شرایط آن ها را می پذیریم.

1. طالبان باالخره به گفت وگوهای صلح قانع شدند، این 
دست آورد ما است. سال های متمادی از مجاری دولت 
برای حل منازعه کار می شد؛  ما،  و شرکای جمهوری 
که  است  ما  نفع  به  فرصت  اکنون  نمی داد.  نتیجه  اما 
طالبان حاضر شده اند با ما روی میز برای صلح کار کنند. 

بر  افغانستان  بی ثباتی،  و  دهه جنگ  از چندین  پس 
طوالنی  درگیری های  است.  گرفته  قرار  راهه  دو  سر 
زنده گی، معیشت و سایر امور  اجتماعی مردم را متأثر 
کرده است. علی رغم چالش های بزرگ، برای نخستین 
برای آمدن صلح شکل گرفته است.   امید جمعی  بار 
واقعی  بستر  بار  اولین  برای  امید  این  شکل گیری  با 
اقتصاد  یک  به  اقتصاد جنگی  از  انتقال  و  برای صلح 

صلح محور در افغانستان مساعد شده است.  
افغانستان 2020 در  برگزاری کنفرانس  آستانه ی  در 
توسعه ی  و  صلح  ملی  چهارچوب  است  قرار  جنیوا، 
چهارچوب  این  شود.  تأیید  و  نهایی  افغانستان 
دربرگیرنده ی برنامه های ملی صلح و توسعه برای پنج 
به  که  افغانستان 2020  کنفرانس  است.  آینده  سال 
تاریخ 2۳ و 24 نوامبر در شهر جنیوای کشور سویس 
دوستان  و  شرکا  به  خوبی  فرصت  می شود،  برگزار 
افغانستان برای دیدار و گفت وگو در مورد آینده ی این 
کشور است. برنامه ی توسعه ای ملل متحد نیز در این 
رویداد مهم شرکت خواهد کرد و از هر فرصتی برای 
حمایت از افغانستان در جهت دستیابی این کشور به 

رفاه و خودکفایی استفاده خواهد کرد.

انتقال از اقتصاد جنگی به اقتصاد صلح محور 
دولت افغانستان تصمیم دارد تا اهداف توسعه ی پایدار را 
به عنوان راهنمای تطبیق و اجرای چهارچوب ملی صلح 
افغانستان در نظر بگیرد. اهداف توسعه ی  و توسعه ی 
چهارچوب  دولت،  آینده ی  پالیسی های  برای  پایدار 
پیش رفت،  پیمایش  و  دولت  از  پشتیبانی  روش  و 
راهنمایی های الزم را فراهم می کند. دولت افغانستان، با 
حمایت برنامه ی توسعه ای ملل متحد، کمیته ی اجرایی 
اهداف انکشافی پایدار را ایجاد می کند. در این کمیته 
شماری از وزارت خانه ها و موسسات عضویت دارند که 
پیش رفت ها را بررسی و در مورد اصالحات به رهبری 
حکومت مشوره می دهند. برنامه ی توسعه ای ملل متحد 
توجه  محراق  در  پایدار  توسعه ی  اهداف  این که  برای 
قرار گیرد، براساس قابلیت های گسترده ی مدل سازی 
اقتصادی خویش، با دولت افغانستان هم کاری می کند 
تا اثرات ویروس واگیر کرونا به عنوان بخشی از این روند 

در نظر گرفته شود. 
افغانستان  که  می دهد  نشان  جهانی  شاخص های 

این شراکت یکی از دست آوردهای ما است که دشمنی 
می شود؛  مبدل  مشترک  کار  و  صلح  به  خون ریزی  و 
هرچند ما هم اکنون در جنگ هستیم و روزانه صدها 

هم وطن ما کشته می شوند.

نخستین  آوردند.  کم  مذاکره،  آغاز  در  طالبان   .2
برای  حنفی  فقه  اصل قراردادن  به  تأکید  آن ها،  تقابل 
گفت وگوهای صلح بود. جامعه ی ما واکنش سریع نشان 
داد و طالبان را سرزنش کرد. نماینده های طالبان از این 
وضعیت آشفته شدند و نماینده های حکومت را متهم 
می کنند.  همه گانی  را  نهایی نشده  تصمیم  که  کردند 
می بینید که طالبان مجبور به عقب نشینی شدند و این 
یکی از همان دست آوردهایی است که جامعه ی امروز ما 
به تکثرگرایی قومی و مذهبی می بالد. طالبان در برابر 
این واقعیت کوتاه آمدند و بعید است که به این نقطه ی 

حساس بار دیگر نزدیک شوند.

تمام  از  نماینده گی  به  صلح  گفت و گوکننده ی  تیم   .۳
می زند.  چانه  طالبان  با  افغانستان  سیاسی  جناح های 
و  نرم  قدرت  از  صلح  گفت وگوهای  میز  در  رو  این  از 
منطقه ای پسند برخوردار هستیم و جامعه ی جهانی هم 
پشتیبان ما است. طالبان نمی توانند تمام آرای شان را 
این می ترسند که  از  باالی مردم تحمیل کنند. مردم 
مبادا در نهایت آرای سربسته ی طالبان مورد پذیرش 
تیم مذاکره کننده و دولت قرار گیرد. این درست نیست، 
اگر آن طور می شد، نیاز به مذاکره نبود، در مذاکره دو 
طرف، روی موارد کم هزینه یا برد برد به تفاهم می رسند.

4. منابع طالبان شریعت کالمی است و منابع ما قانون 
از  طالبان  بشر.  حقوق  و  اسالم  پشتوانه ی  با  اساسی 
مبتنی  نظم  روی جزئیات طفره می روند،  سخن گفتن 
اما  غیراسالمی می خوانند؛  را  موجود  اساسی  قانون  بر 
در عمل نتوانسته اند یک صفحه روی غیراسالمی بودن 
عمل  در  مردم  نگرانی  پس  بنویسند.  اساسی  قانون 
بی جا است. به فرمایش طالبان ممکن است کلمات و 

اعتماد  که  دارد  قرار  کشورهایی  فهرست  صدر  در 
در  دولتی  نهادهای  به  نسبت  عمومی  احساسات  و 
پایین ترین سطح قرار دارد. صلح به افغانستان کمک 
خواهد کرد تا شفافیت، مسوولیت پذیری، کاهش فساد 
نتایج  یابد.  افزایش  عامه  منابع  از  موثر  استفاده ی  و 
برنامه ی توسعه ای ملل متحد نشان  کارهای تحلیلی 
می دهد که بهبود در حکومت داری  و بهبود شرایط 
کسب وکار می تواند 2 درصد به میزان رشد اقتصادی 
با  می تواند  هم چنین  سکتور خصوصی  رشد  بیفزاید. 
افزایش صادرات و تجارت منطقه ای، 4 درصد اضافی 
به تولید ناخالص داخلی این کشور اضافه کند. به عنوان 
بخشی از این  تالش ها، برنامه ی توسعه ای ملل متحد 
اعتماد  ایجاد  منظور  به  دولت  از  خویش  حمایت  به 
باالی نهادهای دولتی و ایجاد شفافیت بیش تر در نظام 

ادامه خواهد داد.
که  می دهد  نشان  جهانی  گزارش های  و  تحلیل ها 
واگیری کرونا اقتصاد کشورهای فقیر را بیش تر آسیب 
داخلی  ناخالص  تولید  در  میان  این  در  است.  زده 
افغانستان 6 درصد کاهش آمده است. حتا اگر رشد 
مثبت در سال 2021 از سر گرفته شود، تولید ناخالص 
از  قبل  به سطح  تا سال 2024  است  ممکن  داخلی 
کرونا بر نگردد. از همین رو ادامه ی کمک های شرکای 
بین المللی افغانستان بیش تر از هر زمان دیگری نیاز 

است. 
وضعیت در سایر موارد نیز مطلوب نیست. به طور مثال، 
میزان فقر و بی کاری به شکل بی سابقه افزایش یافته 
است. در حالی که جهان منتظر واکسن کرونا است، 
مردم افغانستان در پایان فهرست برای به دست آوردن 

این واکسن قرار دارند. 
افغانستان با وجود دست آوردهای هرچند ناچیز در دو 
دهه ی گذشته،  برای بار نخست در سال 2020 شاهد 

کاهش در شاخص های توسعه ی بشری خواهد بود. 
پیش رفت موثر در زمینه های صلح، دولت سازی و ایجاد 
بازار، سه رکن اساسی دومین چهارچوب صلح و انکشاف 
ملی افغانستان را تشکیل می دهد. با اجرایی شدن این 
چهارچوب، میزان ۸0 درصدی فعالیت های اقتصادی 

اصطالحاتی در قانون اساسی تغییر کند؛ اما هم چنان 
ماهیت قانون اساسی دست نخورده باقی خواهد ماند.

۵. مهم ترین مسأله با طالبان تقسیم قدرت اجرایی در 
دولت است. افغانستان در چهل سال اخیر، تجربه های بد 
از توزیع قدرت دارد. به همین خاطر افغانستان شناسان 
یکی از دالیل جنگ مستمر در افغانستان را به توزیع 
ناعادالنه ی قدرت ربط می دهند. حتا سیاست مداران ما 
ناعادالنه بودن توزیع  در این بیست سال گاهی صدای 
که  است  این  آن ها  شکایت  بلند  کرده اند؛  را  قدرت 
برنده ی انتخابات همه چیز را در اختیار دارد، اپوزیسیون 
با  سیاسی  احزاب  و  می ماند  میدان  به  خالی  دست 
بنیه ی مالی مردم نمی توانند برای کسب قدرت با نامزد 
حکومتی رقابت کنند. شمار دیگر نسخه های متعددی 
بازنویسی  را برای توزیع قدرت پیشنهاد کردند، مانند 
قانون اساسی که حکومت به شکل مرکزی اداره نشود 
و صالحیت های بیش تری به حکومت های محلی داده 
شود. ریاست اجراییه در قانون اساسی گنجانده شود و 
تیم بازنده ی انتخابات سهم اجرایی در حکومت داشته 
شود.  اداره  فدرالی  گونه ی  به  کشور  این که  یا  باشد، 
اکنون در پروسه ی صلح، فرصت خوب فراهم شده است 
تا طرف های مذاکره کننده تصمیم بگیرند که افغانستاِن 
پس از صلح چگونه ساخته شود که گروه های موجود 
سیاسی و تمامی شهروندان خود را در آن ببینند. شاید 
جنجالی ترین بحث و جالب ترین بخش روند صلح همین 
موضوع باشد. سناریوهای زیادی هم چیده شده است 
که بعضی از آن ها عملی و شماری هم همه پسند نیست.

6. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، چندی 
پیش در برنامه ی به »عبارت دیگر« تلویزیون بی بی سی 
در مورد قانون اساسی سه سناریوی احتمالی را برشمرد 
که ممکن طالبان یکی را در دستور کار خود قرار دهند. 
یک، طالبان ممکن است بگویند که قانون اساسی هیچ 
مشکلی ندارد و درست است، روی تقسیم قدرت و مفاد 
تفاهم نامه ی صلح قطر با ما و امریکا کار کنند. دو، قانون 

میزان  رشد  به  منجر  که  می یابد  کاهش  غیررسمی 
توانایی های  درآمد،  افزایش  درآمد دولت خواهد شد. 
باالی  بیش تر  سرمایه گذاری  زمینه ی  در  را  دولت 
و  اجتماعی  حمایت های  صحت،  پرورش،  و  آموزش 
برای  میان  این  در  می دهد.  افزایش  عامه  زیربناهای 
کرونا  واگیری  از  بیش تر  که  کسانی  به  کمک رسانی 
متأثر شده اند، نیاز فوری وجود دارد. براساس تخمین 
برنامه ی توسعه ای ملل متحد، مصارف و هزینه ی فواید 
حقوق  کرونا،  از  آسیب دیده گان  به  رسیده گی  عامه، 
بی جاشده گان  به  نقدی  کمک های  و  بازنشسته گان 
داخلی و عودت کننده گان به کم تر از 10 درصد، آن چه 
در حال حاضر برای امنیت پرداخت می شود، اختصاص 
می یابد که یکی از راهکار های مفید برای پایان دادن به 

درگیری ها است. 
زمره ی کشور های  در  اندک  توانایی های  با  افغانستان 
قرار  طبیعی  بالیای  معرض  در  که  می شود  محسوب 
مانع  نباید  کوتاه مدت  اضطراری  رویداد های  دارد. 
تالش های ما برای رشد اقتصادی و تالش برای حفظ 
می تواند  درگیری ها  پایان  زیست شود.  محیط  پایدار 
را  طبیعی  منابع  از  پایدارتر  استفاده ی  زمینه ی 
امکان پذیر سازد و عواید را تحت کنترل ملی قرار دهد 
تا درآمد دولت افزایش یابد. هرچند این امر وابسته به 
پالیسی ها و مقرراتی می شود که تضمین کننده ی رشد 

اقتصادی محیط زیست محور باشد. 
افغانستان  ملی  توسعه ی  و  صلح  چهارچوب  دومین 
فرا  موجود  چالش های  بررسی  برای  خوب  فرصت 
سند  این  می کند.  فراهم  را  افغانستان  توسعه ی  راه 
آینده  پنج سال  طی  افغانستان  دولت  اولویت های 
مورد  اصالحات  و  راه حل  و  است  کرده  مشخص  را 
اساسی  نیازهای  هم چنین  می دهد.  پیشنهاد  را  نیاز 
ادامه ی حمایت از شرکای بین المللی خود )که  برای 
خواهد  بحث  آن  روی  جنیوا  تعهدات  کنفرانس  در 
بر  توجه دولت  قابل  تعهد  بر  و  بیان می کند  را  شد( 

مسوولیت پذیری متقابل تأکید می کند.
این پیشنهادها بر اساس آن چه افغانستان نیاز دارد، تنها 
از طریق هم کاری میان افغانستان و شرکای توسعه ای 

اساسی موجود تعدیل شود که در آن صورت گروه های 
متخصص از دو طرف روی تمامی ماده ها بحث خواهند 
خواست  که  شود  تنظیم  نظر  مورد  نسخه ی  تا  کرد 
قانون  طالبان  سه،  است.  همین  هم  مردم  و  حکومت 
نه  و  نه مردم  نکنند که  قبول  اصاًل  را  اساسی موجود 
و  برآیند آن هرج  و  استقبال می کنند  آن  از  حکومت 
مرج و فروپاشی تمام دست آوردهای بیست ساله است.

واقعیت اما این است که طالبان نمی توانند قانون اساسی 
را دور بزنند. آنان ناگزیر هستند که روی تعدیل قانون 
یک  به  و  کنند  کار  ما  متخصص  گروه های  با  اساسی 
نسخه ی قناعت بخش برای تمامی طرف ها تن بدهند. 
دلیل آن این است که طالبان هرازگاهی نوع حکومت 
انتخابی ایران را مثال می زنند. طالبان این را می دانند که 
تمام جریان های سیاسی در افغانستان به انتخابی بودن 
حکومت متفق القول اند و این اصل را نمی توانند تغییر 

دهند.
افغان ها در کم تر از بیست سال، ارزش هایی را به وجود 
آورده اند که طالبان بارها به آن اعتراف کرده و گفته اند 
که واقعیت موجود اجتماعی افغانستان را درک می کنند؛ 
هرچند با صراحت نمی توانند بگویند که ما هم طرف دار 
با حق کار، حق تحصیل و حق  این ارزش ها هستیم، 
فعالیت های اجتماعی زنان در فضاهای عمومی مخالف 
نیستیم. اما وقتی از طالبان موارد باال پرسیده می شود، 
تفاوت دیدگاه خود را با »اسالمی سازی« هر حقی بیان 
افغانستان  می کنند. سبک زنده گی و اشتغال زنان در 
منطقه شریعت مدارتر  اسالمی  از کشورهای  مراتب  به 
است. ما چیزی را در صلح از دست نمی دهیم و آماده ی 
انگلیسی زبان ها هستیم: »بی  به گفته ی  واقعیت  این 

شکستن تخم مرغ نمی توان املت درست کرد«.

متحد  ملل  سازمان  توسعه ای  برنامه ی  جمله  از  آن، 
برنامه ی  به دست می آید.  متحد  ملل  ادارات  دیگر  و 
اهداف  ادغام  عنوان مسوول  به  متحد  ملل  توسعه ای 
توسعه ی پایدار، نقش اساسی خویش را در حمایت از 
دولت با تطبیق دومین چهارچوب ملی صلح و توسعه 
در افغانستان به عنوان تسهیل کننده، دعوت دهنده و 
تطبیق کننده ی برنامه های توسعه ای، ایفا خواهد کرد. 
به عنوان مسوول ادغام اهداف توسعه ی پایدار، برنامه ی 
توسعه ای ملل متحد به جای طرح و تطبیق پروژه های 
برای  تخنیکی  مشوره های  ارایه ی  به  بیش تر  سنتی، 
و  توسعه ای  فعالیت های  همه شمول بودن  و  انسجام 
امر  این  پرداخت.  خواهد  افغانستان  در  بشردوستانه 
و  هم کاری  گسترش  از  پشتیبانی  شامل  هم چنین 

هماهنگی بهتر تمویل کننده گان می باشد. 
آسیای  چهارراه  در  که  کشوری  عنوان  به  افغانستان 
دارد،  قرار  چین  و  خاورمیانه  هند،  شبه قاره ی  میانه، 
گسترش  و  تجارت  به  وابسته  آن  پیش رفت  و  ثبات 
هم کاری های منطقه ای و متکی به دسترسی به منابع 
طبیعی است. این دو عامل عمده می تواند راه رسیدن به 
رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را برای مردم افغانستان 
کوتاه کند. برای رسیدن به این اهداف و آرزوها، این 
انسانی خود دارد  از سرمایه ی  استفاده  به  نیاز  کشور 
که در حال حاضر با آموزش بی کیفیت، سطح باالی 
بی کاری و نقش محدود زنان در فعالیت های اقتصادی 

و اجتماعی، تقریباً فلج است.
قرار  خود  تاریخی  حساس  مقطع  یک  در  افغانستان 
دارد. کارهای زیادی وجود دارد که باید به  صورت بهتر، 
سریع تر، موثرتر و منسجم تر انجام شود. افغانستان با 
چالش های بزرگی روبه رو است؛ اما با ادامه ی کمک های 
فنی و حمایت مالی تمویل کننده گان و هم کاری ملل 
متحد با دولت، می توانیم رشد اقتصادی افغانستان را 
افغانستان جهت  به  دوباره احیا کنیم. کمک دوامدار 
دستیابی به آجندای 20۳0 )اهداف توسعه ی پایدار( 
این  در  پیش رفت  و  دست آوردها  منظم  ارزیابی  و 
زمینه، اساسی ترین راه برای یک افغانستان آرام و مرفه 

می باشد.
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت 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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البیرونی که از بیست سال به این طرف در  دانشگاه 
ولسوالی حصه ی اول کوهستان والیت کاپیسا تأسیس 
و  نهادهای تحصیلی  مهم ترین  از  یکی  فعال شده،  و 
ملی افغانستان است. هم چنان این دانشگاه با داشتن 
حدود هشت هزار دانش جوی دختر و پسر از سراسر 
اعضای  و  استاد  تن  صد  دو  از  بیش تر  افغانستان، 
از  یکی  کارگر،  و  کارمند  تن  صد  سه  و  علمی  کادر 
در  این  است.  افغانستان  دولتی  بزرگ  دانشگاه های 
حالی است که این نهاد مهم تحصیلی در دو دهه ی 
و  بوده  مظلومیت  و  محرومیت  در  بیش تر  گذشته، 
مجراهای  و  زیربنایی، ساختمانی  پروژه های  محوطه، 
مصارفاتی آن در گرو گروه های استفاده جو، بی ظرفیت 
و بی انصاف قرار داشته است. مسایل یادشده باعث شده 
است که این نهاد مهم ملی که در یکی از موقعیت های 
قرار  کشور  پایتخت  نزدیکی  در  و  جغرافیایی  مهم 
را  )البیرونی(  از مشاهیر مهم علمی  یکی  نام  و  دارد 
یدک می کشد، در شرایط ناگوار قرار داشته باشد. حتا 
دانشگاه ها و موسسات تحصیالت عالی کوچک و جوان 
دولتی که کم تر از ده سال از تأسیس و ایجاد آن ها 
می گذرد، نسبت به این دانشگاه امکانات، تأسیسات و 

تجهیزات بیش تر دارد. 
با آن که از تأسیس و فعالیت دانشگاه البیرونی بیش تر 
از بیست سال سپری می شود، به خاطر بی اعتنایی ها 
و رفتار ظالمانه و استفاده جویانه در دو دهه ی گذشته، 
این دانشگاه اما در وضعیتی قرار دارد که در شأن یک 
نهاد اکادمیک و آموزشی مهم و یک محیط ارزشمند 
نمی باشد. در دو دهه ی گذشته، با وجود فراهم بودن 
فرصت ها و امکانات زیاد برای ترقی و بهبود کمی و 
کیفی این دانشگاه و مبدل شدن آن به یک نهاد مجهز 
محدودیت ها  کمبودی ها،  با  هم  هنوز  امکانات،  با  و 
آن  سرنوشت  و  سر  از  و  است  مواجه  موانع جدی  و 
گرد و غبار ظلم، استفاده جویی و محرومیت می بارد. 
با آن که در دو سال گذشته یک سلسله کارهای قابل 
توجه در این دانشگاه صورت گرفته است؛ اما با وجود 
نامه ها، یادداشت ها و شکایت های مکرر و جدی رهبری 
دانشگاه در یک سال اخیر، به مشکالت جدی و اساسی 
این نهاد مهم ملی توجه  چندان صورت نگرفته است و 
بسیاری از مشکالت، موانع و استفاده جویی هایی که در 
شأن محیط و ماحول یک محیط اکادمیک نمی باشد، 

هم چنان باقی است. 
این دانشگاه مهم دولتی در مساحت ۳60 جریب زمین 
اول  ولسوالی حصه ی  کوه های  از  یکی  دامنه ی  در  و 
والیت کاپیسا قرار دارد و در حدود هشت هزار محصل، 
تن دختر،  و هشت صد  هزار  از یک  بیش تر  از جمله 
از سراسر افغانستان در این دانشگاه مصروف تحصیل 
هستند. این دانشگاه اما در شرایط غیرمصون کنونی 
امنیتی  نیروهای  تعداد  و  ندارد  احاطه  دیوار  هنوز  تا 
دانشکده ی  نُه  مجموع  از  هستند.  تن   2۵ فقط  آن 
آن، پنج دانشکده تعمیر تدریسی ندارد و کتاب خانه، 
تاالر کنفرانس  و کمپلکس های  ادیتوریم، البراتوارها، 
تعمیر  است.  نشده  اعمار  هنوز  تا  دانشگاه  ورزشی 
است  کار  زیر  دانشگاه  این  پسر  دانش جویان  لیلیه ی 
 600 حدود  برای  و  است  نشده  تکمیل  هنوز  تا  و 

و عده ای از مسووالن محلی از شرکت های یادشده که 
خالف تمام نورم ها و معیارها در کنار یک نهاد مهم 
تحصیلی فعالیت دارد، این تالش ها به نتیجه  نرسیده 

است. 
مجراهای  تمام  گذشته  دهه ی  دو  در  هم چنان، 
حلقات  و  افراد  کنترل  در  مهم  نهاد  این  مصارفاتی 
جای  به  که  است  داشته  قرار  ظالم  و  استفاده جو 
ساختن دانشگاه و بهبود شرایط کمی و کیفی این نهاد 
مهم، بیش ترین بخش امکانات حیف و میل شده است. 
عده ای از استفاده جویان در هم کاری با بعضی از افراد 
و حلقات استفاده جو در محل و مرکز، امکانات دانشگاه 
کار  دکان،  داشتن یک  با  و  کرده اند  میل  و  را حیف 
اکنون  که  آغاز کردند  دانشگاه  قراردادی  به حیث  را 
آن ها و هم کاران شان صاحب سرمایه ها و جایدادهای 
فراوان و متعدد اند؛ اما دانشگاه هم چنان با مشکالت و 
کمبودی های جدی مواجه است. در پروسه ی استخدام 
و شکل گیری ساختار و میکانیسم کاری نیز مشکالت 
جدی وجود داشته است و در بسیاری از موارد دانشگاه 
است. در کنار  نیاز  تعهد کاری مورد  و  فاقد ظرفیت 
و  کاری  دیگر، چارچوب  ده ها مشکل  یادشده،  موارد 
مانع  و  داده  قرار  را تحت شعاع  دانشگاه  این  ماهیت 
نهاد معیاری شده است.  به یک  دانشگاه  مبدل شدن 
برای  تدریسی  تعمیرهای  نبود  احاطه،  دیوار  نبود 
لیلیه ی  برای  معیاری  تعمیرهای  نبود  و  دانشکده ها 
کمبود  البرتوارها،  و  ادیتوریم  کتاب خانه،  نسوان، 
و  ریگریشن  شرکت  مضر  فعالیت  امنیتی،   پرسنل 
دستگاه پروسس قیر در کنار دانشگاه، انحصاری سازی 
بر  شرایط  غیرواجد  حلقه ی  یک  کنترل  و  قراردادها 
مجراهای مصارفاتی دانشگاه، پایین بودن سطح ظرفیت 
و تعهد کاری در ساختار اداری و خدماتی، دخالت های 
در  مرکزی  و  محلی  دالالن  و  زورمندان  بی مورد 
بودجه  سقف  و  سطح  پایین بودن  و  دانشگاه  امور 
و  به سطح خدمات  تناسب  در  دانشگاه  تشکیالت  و 
تعداد دانش جویان، از جمله ی مشکالت و موانع جدی 
دانشگاه محسوب می شود که نیاز به رسیده گی جدی، 

به موقع و همه جانبه دارد. 
برمبنای  گذشته،  سال  یک  از  بیش تر  در  البته 
برنامه های کاری و تالش های پی گیر و مبتنی بر تعهد 
آقای  هم کاری های  دانشگاه،  رهبری  ریسک پذیری  و 
قبلی  سرپرست  و  علمی  معین  باالکرزی  عبدالتواب 
همکاران شان،  از  عده ای  و  عالی  تحصیالت  وزارت 
از  بعضی  و  فعلی  والی  بعضی موارد هم کاری های  در 
وکالی والیت کاپیسا و هم چنان حمایت های سازنده ی 
رییس جمهور، یک سلسله کارهای مهم در دانشگاه و 
برای دانشگاه انجام شده است. از جمله بعد از پانزده 
سال انحصار ظالمانه ، رهایی زیرساخت های دانشگاه از 
کمپلکس های  تمام  شامل شدن  استفاده جویان،  گرو 
دانشگاه البیرونی در سند بودجه ی ملی که عملی شدن 
آن به توجه رهبری دولت جهوری اسالمی افغانستان 
پروژه های  از  بعضی  تداوم  و  تطبیق  آغاز،  دارد،  نیاز 
کوچک، متوسط و بزرگ در دانشگاه بعد از حدود ده 
سال، مانند آغاز و تداوم کار پروژه های لیلیه ی ذکور و 
مسجد جامع دانشگاه از سوی واحد عملیاتی ریاست 
جمهوری، ایجاد و تجهیز الحاقیه ی لیلیه ی نسوان و 

تن محصل دختر شامل لیلیه که با تحمل مشکالت 
اعمار شده  برای 2۵0 تن  فراوان در مکانی که فقط 
است - زنده گی می کنند، تعمیر لیلیه ی جدید اعمار 
سطح  و  تشکیالت  سطح  بودجه،  سقف  است.  نشده 
ظرفیت های کاری در بخش های اداری و خدماتی این 
تعداد دانش جویان و  به حجم کار و  تناسب  نهاد در 

استادان آن نیز بسیار پایین می باشد.
دلیل و عامل اصلی محرومیت و مظلومیت این دانشگاه 
بعد از سپری شدن دو دهه از تأسیس و فعالیت آن، 
یک سلسله قراردادها، روی کردها و رفتارهای ظالمانه 
و استفاده جویانه ی عده ای از افراد و حلقات استفاده جو 
و ظالم است. مسووالن، استادان و کارمندان دانشگاه، 
وزارت  قبلی  مسووالن  و  رهبری  محلی،  مسووالن 
در  نیز  حکومت  قبلی  رهبری  و  عالی  تحصیالت 
یادشده  ظالمانه ی  رفتارهای  و  روی کردها  مقابل 
خاموشی اختیار کرده  و به این نهاد مهم ملی توجه ی 
به  انجام شده  ظلم های  جمله ی  از  نکرده اند.  چندانی 
این نهاد مهم ملی به خاطر منافع شخصی بعضی از 
افراد و حلقات استفاده جو، چند مورد را می توان یاد 
تمام  قبل،  ماه  تا شش  و  سال  مدت 1۵  برای  کرد. 
پروژه های زیربنایی این دانشگاه در گرو یک شخص 
و شرکت بی ظرفیت و غیرفعال و حامیان محیطی و 
مرکزی شان قرار داشت که نه خودشان کار می کردند 
و نه کسی یا شرکت دیگری را اجازه ی کار می دادند. 
سال  ده  مدت  در  تا  شد  باعث  ظالمانه  تصمیم  این 
کدام کار مهم ساختمانی در دانشگاه البیرونی صورت 
نگیرد و در حدود ده میلیون دالر به این نهاد مهم اما 
مظلوم تحصیلی کشور ضربه ی بودجه ای و اقتصادی 
وارد شود. سرانجام، در سال جاری، در اثر تالش های 
جدی و پی گیر ریاست دانشگاه البیرونی، هم کاری های 
جدی سرپرست قبلی وزارت تحصیالت عالی و حمایت 
شخص رییس جمهور، این قرارداد ظالمانه فسخ شد؛ 
و  فرصت ها  زمان،  هدررفتن  از  بعد  و  دیر  خیلی  اما 

امکانات خیلی زیاد و بی برگشت. 
وقت  مسووالن  بی اعتنایی  برمبنای  هم،  سویی  از 
رهبری  و  کاپیسا  محلی  وقت  مسووالن  دانشگاه، 
مشخص سازی  هنگام  عالی،  تحصیالت  وزارت  وقت 
اختصاص  زمین  از  قسمت  یک  دانشگاه،  محوطه ی 
داده شده به آن از محدوده ی احاطه ی دانشگاه خارج 
در  یادشده،  مساحت  و  مکان  در  است.  ساخته شده 
کنار محوطه  و بعضی از تعمیرهای تدریسی دانشگاه، 
خالف تمام نورم ها و معیارها، یک شرکت ریگریشن 
و یک دستگاه پروسس قیر فعال شده است و سال ها 
دارد.  فعالیت  ویران گر  و  مداوم  به گونه ی  که  است 
یادشده  قیر  پروسس  دستگاه  و  ریگریشن  فعالیت 
باعث تخریب محیط زیست و نمای طبیعی کوه کنار 
دانشگاه، پخش شدن گرد و غبار مضر و مختل شدن 
بسیاری از فعالیت های دانشگاه شده است که به صحت 
آسیب  کارگران  و  کارمندان  استادان،  دانش جویان، 
از رهایی  بعد  جدی می رساند. در یک سال گذشته، 
ظالمانه ی  قرارداد  و  گرو  از  دانشگاه  زیرساخت های 
یادشده، رهبری دانشگاه با جدیت برای متوقف کردن 
فعالیت های ویران گر شرکت های متذکره تالش کرده 
است؛ اما متأسفانه تاکنون، به خاطر حمایت زورمندان 

فایبر  معلوماتی، وصل شدن شبکه ی  تکنولوژی  مرکز 
نوری، آغاز کار پروژه ی سولر پمپ که باز هم به خاطر 
پایین بودن سطح ظرفیت و تعهد شرکت تطبیق کننده 
تا هنوز نهایی نشده است و پیشنهاد، منظوری و تقرر ده 
تن از کادرها و ظرفیت های متعهد و دارای تحصیالت 
عالی تا سطح ماستری و دکترا از دانشگاه های متفاوت 
جمله  از  دانشکده ها،  روسای  و  معاونین  حیث  به 

کارهایی است که انجام شده است. 
برای اعمار دیوار احاطه ی دانشگاه نیز سال قبل حکم 
رییس جمهور صادر شد؛ اما به خاطر مشکل حقوقی 
اعمار  احاطه  دیوار  یادشده،  غیرمنصفانه ی  قرارداد  و 
نشد و به خاطر منافع شخصی، یک نهاد مهم ملی در 
شرایط پرچالش و غیرمصون کنونی بدون دیوار احاطه 
باقی ماند. البته در سال جاری و بعد از حل مشکالت 
حقوقی زیرساخت های دانشگاه و برمبنای حکم رییس 
برای  مالیه  وزارت  از  عالی  جمهور، وزارت تحصیالت 
اعمار دیوار احاطه ی دانشگاه البیرونی بودجه یا تعهد 
درک  بدون  مالیه  وزارت  اما  کرد؛  مطالبه  بودجوی 
اهمیت و حساسیت موضوع، به این درخواست پاسخ 
پروژه های  از  بعضی  برای  که  حالی  در  نداد،  مثبت 

غیرضروری بدون مشکل بودجه در نظر می گیرد.
و مظلوم  ملی که در دو دهه محروم  نهاد مهم  این 
و هم کاری های جدی  توجه، تالش ها  به  است،  بوده 
دولت  رهبری  تا  است  الزم  و  دارد  نیاز  بیش تر  و 
رییس  شخص  به ویژه  افغانستان،  اسالمی  جمهوری 
معاونین  اکادمیک،  چهره ی  یک  حیث  به  جمهور 
محترم شان، رهبری وزارت تحصیالت عالی، حکومت 
محلی کاپیسا و شورای ملی در راستای حل مشکالت 
و  توجه  آن  کیفی  و  کمی  رشد  و  بهبود  و  دانشگاه 
هم کاری های جدی، عملی و به موقع و این نهاد مهم 
ملی را از محرومیت و مظلومیت بیرون کنند. قبل از 
هر کار و برنامه ی دیگر، الزم است تا دیوار احاطه ی 
دانشگاه اعمار شود و تعداد پرسنل امنیتی آن افزایش 
یابد. برای محصالن دختر، تعمیر معیاری لیلیه اعمار 
شود و کار اعمار لیلیه ی ذکور سریع تر به پایان برسد. 
مضر  فعالیت های  دایمی  و  عاجل  گونه ی  به  باید 
قیر که خالف  شرکت ریگریشن و دستگاه پروسس 
تمام معیارها در کنار دانشگاه فعال است، متوقف و 
به یک مکان مناسب دیگر منتقل شود. هم چنان، باید 
یک میکانیسم شفاف، مفید و معیاری برای خارج شدن 
قراردادها و مجراهای مصارفاتی دانشگاه از گرو افراد 
بدون  شود.  گرفته  روی دست  استفاده جو  حلقات  و 
و  البیرونی  دانشگاه  قبال  در  بی اعتنایی  تداوم  شک، 
تداوم مشکالت و شرایط نامناسب کنونی آن، جفای 
بزرگ در حق عرصه ی تحصیالت عالی کشور، جوانان 
ارزشمند  جایگاه  و  نام  و  دانش  و  علم  اهل  کشور، 
برای  البیرونی  دانشگاه  رهبری  بود.  البیرونی خواهد 
ساختن و ارتقای کمی و کیفی این دانشگاه و هم چنان 
بیرون کردن این نهاد مهم ملی از سیطره ی ظالمان و 
استفاده جویان، متعهد و مصمم است. بنابراین، الزم 
و  عالی  تحصیالت  وزارت  مسووالن،  مردم،  تا  است 
برای  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت  رهبری 
رسیدن به این هدف مهم با رهبری دانشگاه هم کاری 

کنند.

با آن که از تأسیس و فعالیت دانشگاه البیرونی بیش تر از بیست سال سپری می شود، به خاطر بی اعتنایی ها و رفتار ظالمانه و استفاده جویانه در دو دهه ی گذشته، این دانشگاه اما در وضعیتی قرار 
دارد که در شأن یک نهاد اکادمیک و آموزشی مهم و یک محیط ارزشمند نمی باشد. در دو دهه ی گذشته، با وجود فراهم بودن فرصت ها و امکانات زیاد برای ترقی و بهبود کمی و کیفی این دانشگاه 

و مبدل شدن آن به یک نهاد مجهز و با امکانات، هنوز هم با کمبودی ها، محدودیت ها و موانع جدی مواجه است و از سر و سرنوشت آن گرد و غبار ظلم، استفاده جویی و محرومیت می بارد. با آن که در 
دو سال گذشته یک سلسله کارهای قابل توجه در این دانشگاه صورت گرفته است؛ اما با وجود نامه ها، یادداشت ها و شکایت های مکرر و جدی رهبری دانشگاه در یک سال اخیر، به مشکالت جدی و 

اساسی این نهاد مهم ملی توجه  چندان صورت نگرفته است و بسیاری از مشکالت، موانع و استفاده جویی هایی که در شأن محیط و ماحول یک محیط اکادمیک نمی باشد، هم چنان باقی است.



آن چه به عنوان تهدید جدی جمهوریت باید شناخته شود، چالش های معرفتی، ساختاری و کارکردی در درون صف جمهوری خواهان است. تروریسم، 
طالب و کم لطفی قدرت های خارجی، تهدیدهایی است که از آبشخور آسیب های درونی خود را تغذیه می کند. بی باوری به جمهوریت، بی باوری به قانون 

و بی باوری به منافع جمعی، بی باوری به اصول دموکراتیک و مردم محوری را می توان به عنوان نمادهای مشخص تهدید و تضعیف جمهوریت یاد کرد.

عبدالشکور اخالقی 

چالش های جمهوریت
جدی ترین  از  یکی  جمهوریت،  نظام  حفظ  موضوع 
نهادهای  جامعه،  روان  و  روح  که  است  دغدغه هایی 
سیاسی و مدنی و کارگردانان کشور را مشغول کرده 
است. آغاز گفت وگوها میان هیأت گفت وگوکننده در 
دوحه و عدم انعطاف پذیری طالبان در برابر جمهوریت، 
و  کشور  سیاسی  نظام  آینده ی  درباره ی  نگرانی 

جمهوریت را افزایش داده است. 
سوای از آن چه در دوحه و یا هر کنفرانس و مذاکره ی 
دیگر درباره صلح و یا مسایل سیاسی می گذرد، پرسش 
جدی که قابل طرح است، این است که چالش اصلی 
و نقطه ی آسیب پذیری جمهوریت کجا است؟ آیا نظام 
گروه های  سوی  از  فقط  جمهوریت  و  کشور  سیاسی 
تروریستی و مخالفان مسلح تهدید می شود؟ آیا نگرانی 
نظام سیاسی،  از  قدرت های خارجی  قطع حمایت  از 
به ویژه که بحث خروج نیروهای خارجی نیز در میان 
ساخته  روبه رو  خطر  با  را  جمهوریت  آینده ی  است، 
خطر  و  سیاسی  نظام  آسیب پذیری  این که  یا  است؟ 
برای جمهوریت را باید در جای دیگر و موضوع دیگری 

جست وجو کرد؟
انتظار سیاسی کشور این است که با گذشت بیست سال 
از تجربه ی نوین سیاسی و آزمون دموکراسی هرچند 
ناقص، نباید نگرانی ها درباره ی آینده ی نظام سیاسی و 
به خصوص جمهوریت، با وجود چالش ها و ناامنی های 
جاری، تا این اندازه جدی دانسته می شد. زیرا اساس 
و بنیاد هر نظام سیاسی بر مشروعیت و حمایت مردم 
شرایط  در سخت ترین  افغانستان  مردم  است.  استوار 
و در جدی ترین تهدیدها حضور و حمایت خود را از 
نظام سیاسی و جمهوریت، شجاعانه و فداکارانه اعالم 
داشته اند. به طور نمونه می توان از انتخابات های گذشته 
و سوء  انتخاباتی  آن که چالش های  با وجود  یاد کرد؛ 
مدیریت و نگرانی از مصونیت آرای مردم وجود داشت، 
با آن هم شمار قابل توجه مردم به پای صندوق های 
به صندوق ریختند.  را  آرای شان  و  رأی حاضر شدند 
از  را  بدن شان  از  عضوی  حتا  این حضور  برای  مردم 
نیز  نظام و حکومت مستقر،  دست دادند. مشروعیت 
از  کشور  سیاسی  نظام  اگر  بنابراین  است.  مسجل 
چنین حمایت داخلی و مردمی و مشروعیت برخوردار 
است، پس چرا نسبت به تهدیدهای مخالفان و نتایج 
کنفرانس ها و گفت وگوها، این قدر نگرانی وجود دارد؟

داوود خان تاکنون، می توان ادعا داشت که مشکل و 
درون  در  جمهوریت  ناکامی  ریشه ی  و  اصلی  چالش 
این چالش درونی  قرار داشته است.  نظام جمهوریت 
سبب شده است که عوامل مخرب دیگر بیرونی، بیش 
از پیش در تضعیف و ناکامی جمهوریت موثر واقع شود. 
تاریخ چه ی پر فراز و نشیب و بحران آلود نظام جمهوریت 
از آغاز تاکنون آشکارا بیان می دارد که تیوری پردازان 
و سکان داران و شعاردهنده گان حکومت های جمهوری 
خطاهای  غیرایدیولوژیک(  یا  ایدیولوژیک  نگاه  )با 
از  آنان  درک  و  فهم  شده اند.  مرتکب  را  استراتژیکی 
نظام جمهوری فقط در چرخش صوری قدرت سیاسی 
بدون  حزب،  یا  فرد،  یک  به  خانواده  یک  انحصار  از 
اهمیت دادن به ماهیت دموکراتیک بودن نظام و بدون 
توجه به بسترهای اجتماعی و فرهنگی آن بوده است. 
جمهوریت در افغانستان همواره از یک تناقض غیرقابل 
رفع، رنج برده است و همین تناقض او را بر لبه ی پرتگاه 
کشانده است. در این روی کرد تناقض آمیز جمهوریت از 

یک آرمان گرایی ناشکفته و شعار دل چسب، فراتر نبوده 
است، پیراهن نو بر اندامی رو به زوال و علیل، نقابی 
برای پوشاندن یا تحریف واقعیت های نامطلوب سیاسی 
و اجتماعی، پندار بحران ساز برای تحمیل افسانه ها و 
بر  اجتماعی  و  سیاسی  تاریخی،  موهومات  و  سازه ها 
بنیان برافکن  فشارهای  خروج  برای  سوپاپی  جامعه، 
و  ملی  مساعد  فرصت های  هدررفتن  اجتماعی، 
و  اشباع غرایز خودکامه گی  برای  بین المللی، سکویی 
استبداد و برتری جویی در چهره ی دیگر که همه ی این 
موارد حکایت از این داشته و دارد که باورمندی واقعی 

به نظام جمهوریت وجود نداشته است.
جمهوریت  جدی  تهدید  عنوان  به  آن چه  نیز  اینک 
ساختاری  معرفتی،  چالش های  شود،  شناخته  باید 
است.  جمهوری خواهان  صف  درون  در  کارکردی  و 
خارجی،  قدرت های  کم لطفی  و  طالب  تروریسم، 
تهدیدهایی است که از آبشخور آسیب های درونی خود 
را تغذیه می کند. بی باوری به جمهوریت، بی باوری به 
قانون و بی باوری به منافع جمعی، بی باوری به اصول 
عنوان  به  می توان  را  محوری  مردم  و  دموکراتیک 
نمادهای مشخص تهدید و تضعیف جمهوریت یاد کرد. 
بنابراین در شرایط کنونی برای حفظ نظام جمهوریت، 
افزون بر این که در سنگرهای نبرد یا میزهای گفت وگو 
باید  آن  از  پیش  و منسجم ظاهر شد،  قدرت  با  باید 
نظام جمهوری  الزامات  به  را  تعهد خود  و  باورمندی 
چون  که  را  درونی  آسیب های  و  بگیریم  سنجه  به 
پوشالی  درون  از  را  سیاسی  نظام  ساختار  موریانه ای 
ساخته و بی باوری را به بار آورده است، شناسایی کنیم. 
احساسات  تحریک  و  فرافکنی  و  آتشین  شعارهای  با 
گدایی  به  گرفتن  خو  و  خصم  پیش  مظلوم نمایی  و 
نمی توان جمهوریت را حفظ کرد. ثبات و امنیت پایدار 
خریدن  با  نه  سیاسی  نظام  دوام دار  اقتدار  و  کشور 
با  فقط  را  این ها  تکدی گری،  با  ونه  می آید  به دست 
باورمندی، نقد و ارزیابی، ایجاد اعتماد و التزام عملی و 
صادقانه به اصول نظام مردم ساالر )جمهوری( می توان 

به دست آورد.

نگرانی های  طرح  که  است  این  دردناک  واقعیت 
یک  جمهوریت  و  سیاسی  نظام  درباره ی  مطرح شده 
فرافکنی سیاسی است که در فرهنگ و ادبیات سیاسی 
ریشه ی  همواره  ما  است.  شده  پذیرفته  ما  جامعه ی 
مشکالت و چالش های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی 
بحث  در  می بینیم.  مرزها  و  ساختار  از  بیرون  در  را 
آسیب شناسی درباره ی موضوعات ملی، از جمله حفظ 
نظام سیاسی و جمهوریت، هیچ گاه سعی نکرده ایم تا 
برای  باشیم.  داشته  از خود  انتقاد  و  درونی  نگاه  یک 
از خود که  انتقاد  و  به درون  نگاه  پیامدهای  از  گریز 
دقیقاً مسوولیت شناسی و کفایت ما را زیر پرسش قرار 
می دهد، همیشه به بیرون از ساختار و حتا بیرون از 
البته طرح موضوع نگاه از درون  کشور کانال زده ایم. 
و انتقاد از خود، هرگز به معنای کم انگاشتن اثرگذاری 

عوامل خارجی و بی توجهی نسبت به آنان نیست. 
می شود.  اشاره  نکته  دو  به  اینک  پیش فرض،  این  با 
نکته ی اول این که معموالً مفاهیم اجتماعی و سیاسی، 
گاه از فرط بدیهی بودن و رایج بودن و شیفته گی فراوان 
نسبت به آن، گنگ و ناشناخته می ماند. از آن جمله 
سیاسی  ادبیات  وارد  که  زمانی  از  جمهوریت،  نظام 
جامعه ی ما شده است، هرچند با اقبال عمومی روبه رو 
وافر داشته است؛ ولی آن گونه که  بوده و شیفته گان 
باید، به صورت بنیادی مورد شناخت قرار نگرفته است 
و برای ایجاد زیرساخت های ذهنی و عینی آن تالش 
کافی نشده است. در مقابل به خاطر عدم رشد فرهنگ 
سیاسی جامعه و نیروهای سیاسی و نیز دستبردها و 
تحریف هایی که از سوی خودکامه گان و اقتدارگرایان 
در پوشش جمهوریت صورت گرفته، سبب شده است 
از جمهوریت در جامعه پدید  وارونه  تلقی  که فهم و 
آید. دوم این که تردید نمی توان داشت که نظام سیاسی 
کنونی )جمهوریت( با تهدیدهای بی شماری از بیرون 
نظام  واقعی  تهدید  و  اصلی  چالش  اما  است؛  روبه رو 
یک  در  است.  سیاسی  ساختار  درون  در  جمهوریت 
اولویت بندی فشرده  و  تحلیل  و  رویدادها  کوتاه  مرور 
از زمان استقرار اولین حکومت جمهوری با زمامداری 
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والیت  در  برف باری  شروع  با 
کنش گران  بادغیس،  سردسیر 
مهاجران  نگران وضعیت  مدنی 
آنان  والیت اند.  این  در  داخلی 
در  سرما  که  می دهند  هشدار 
است  شدید  بسیار  بادغیس 
به  وضعیتی  چنین  در  اگر  و 
بی جاشده های داخلی رسیده گی نشود، فاجعه ی انسانی 

رخ خواهد داد.
آغاز  با  بادغیس،  عودت کننده گان  و  مهاجرین  ریاست 
به  که  است  افرادی   نگران  والیت،  این  در  فصل سرما 
این  مرکز  به  خشک سالی«   و  »ناامنی   افزایش  دلیل 
والیت پناه آورده اند. به گفته ی این نهاد، بیش از یک 
از ترس جنگ و درگیری به شهر  هزار خانواده ای که 
مواد  کمبود  و  سرپناه  نبود  از  آورده اند،  پناه  قلعه  نو 

غذایی و مواد سوختی رنج می برند.
برخی از بی جاشده گان بادغیسی ادعا دارند که تا کنون 
کمک های بشردوستانه به آن ها نرسیده و آنان از این 
داخلی  بی جاشده گان  که  آن گونه  دارند.  گالیه  بابت 
مواد  و  پوشاک  سرپناه،  غذایی،  مواد  نبود  می گویند، 
سوختی از مشکالت اساسی شان در فصل سرما است. 
از جانب دیگر، مقام های محلی بادغیس از توزیع مواد 

غذایی به این افراد سخن می زنند.
داخلی  بی جاشده گان  که  دارند  باور  مدنی  کنش گران 
بادغیس به کمک های فوری نیاز دارند و پس از ریزش 
برف، تأخیر در این کار، فاجعه بار خواهد بود. جنیداهلل 
اشکانی، کنش گر مدنی در این والیت، به روزنامه ۸صبح 
می گوید که شمار بی جاشده گان داخلی به دلیل افزایش  
ناامنی در این والیت زیاد است و آنان با مشکالت زیادی 
و  نداشتن سرپناه، مواد غذایی، مواد سوخت  از جمله 

پوشاک روبه رو هستند.
حکومت  حمایت  نبود  از  داخلی  آواره گان  از  شماری 
شکایت دارند و تأکید می کنند که هیچ گونه کمکی به 

رسیده  که حدود یک ونیم  هزار آنان، به دلیل خشک سالی 
به این شهر آمده  و حدود یک هزار خانواده ی دیگر به 
گفته ی  به  کرده اند.  ترک  را  مناطق شان  ناامنی   دلیل 
او، بیش از دوهزار خانواده که طی سال های گذشته به 
دلیل خشک  سالی به مرکز والیت بادغیس آمده بودند، 
دوباره به محل اصلی زنده گی شان بازگشته و تنها یک  
هزار و 400 خانواده هنوز با خشک سالی روبه رو هستند 
و زیر پوشش کمک های اداره امور مهاجرین، مبارزه با 

حوادث طبیعی و برخی نهادهای بین المللی قرار دارند.
مسووالن اداره مبارزه با حوادث طبیعی والیت بادغیس 
محلی  نهادهای  نشست  پیش  روز  چند  که  می گویند 
آن  در  و  گرفت  صورت  خارجی  همکار  موسسات  با 
نیاز  زمان  در  تا  شد  بررسی  کمک رسانی  برنامه های 
کمک های بشردوستانه به خانواده های آسیب پذیر توزیع 

شود.

طبیعی  حوادث  با  مبارزه  رییس  حزین،  اخترمحمد 
والیت بادغیس، در گفت وگو با روزنامه ۸صبح می گوید 
بد  وضعیت  از  خانواده   100 و  یک هزار  هم اکنون  که 
امنیتی به مرکز والیت بادغیس پناه آورده و حدود یک 
 هزار و 400 خانواده هم از سال 1۳۹۷ خورشیدی به 
دلیل خشک سالی در مرکز این والیت زنده گی می کنند. 
او تأکید می کند که با همکاری موسسات خارجی در 
نیازمند  خانواده های  به  کمک رسانی  برای  بادغیس 
اقدام شده تا از وقوع فاجعه انسانی در سرمای زمستان 

جلوگیری شود. 
مقام های محلی بادغیس می گویند که به تازه گی برای 
24۷ خانواده از سوی برنامه غذایی جهان )WFP( مواد 

غذایی کمک شده است. 
با  گفت وگو  در  بادغیس،  والی  شمس،  حسام الدین 
روزنامه ۸صبح می گوید برخی موسسات که در زمینه 
کمک رسانی به بی جاشده گان فعالیت می کنند، در تالش 
مهاجران  دادن  قرار  پوشش  زیر  و  آنان  حل مشکالت 
داخلی هستند. او تأکید می کند که این موسسات در 
حال شناسایی خانواده های آسیب پذیر بادغیس اند و قرار 
از  که  خانواده   برای 24۷   »IRC« نهاد از سوی  است 
کمک های »برنامه غذایی جهان« بهره مند شده بودند، 

»مبلغ نه  هزار افغانی« پول نقد نیز پرداخت شود.
در جریان سال روان خورشیدی، به دلیل شدت گرفتن 
از  کشور  غرب  زون  والیت های  در  خشونت   و  جنگ 
به  نسبت  داخلی  بی جاشده گان  بادغیس، شمار  جمله 
سال های گذشته افزایش یافته و همین مسأله نگرانی ها 
در مورد چگونه گی کمک رسانی به این افراد را بیش تر 

کرده است.
هم اکنون در برخی از مناطق دور و ولسوالی های والیت 
فصل  شروع  و  دارند  گسترده  حضور  طالبان  بادغیس 
سرما در این والیت، سبب افزایش نگرانی از چگونه گی 
 رساندن کمک های بشردوستانه به این خانواده ها شده 

است.
این در حالی است که بارش نخستین برف خزانی در 
بادغیس، نگرانی فعاالن مدنی این والیت از وقوع فاجعه 
انسانی و تلف شدن برخی آواره گان در فصل سرما را 
به دنبال داشته و آنان خواهان اقدام فوری حکومت و 

نهادهای کمک رسان در این زمینه هستند.

آنان نشده است. عبدالحکیم، از بی جاشده گان بادغیس، 
به روزنامه ۸صبح می گوید که نه در فصل تابستان و نه 
حاال که هوا سرد است، هیچ گونه کمکی به آنان نشده و 
بسیاری از مهاجران مواد سوخت و مواد خوراکی ندارند.

گل محمد، یکی دیگر از بی جاشده گان بادغیس، می گوید 
زنان  آنان  میان  در  که  داخلی  آواره گان  از  تعدادی 
بزرگ سال و کودکان نیز هستند، به دلیل گرسنه گی و 
سردی هوا  بیمار شده  و سه تن آنان شب دوشنبه در 

شفاخانه بستری شده اند.
بادغیس  عودت کننده گان  و  مهاجرین  امور  ریاست 
از  برخی  در  ناامنی   افزایش  دلیل  به  که  می گوید 
قلعه  نو،  به شهر  آواره گان  از  زیادی  ولسوالی ها، شمار 
بادغیسی،  عبدالظاهر  آورده اند.  پناه  والیت،  این  مرکز 
رییس این نهاد، در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید تا 
کنون حدود دو هزار و ۵00 خانواده در این اداره به ثبت 

وضعیت اسف بار بی جاشده گان 
داخلی در بادغیس

خلیل رسولی 



داشته های علمی ما از طریق مطالعه و خواندن منابع علمی دیگران حاصل می شود و یا برگرفته از پژوهش هایی است که خود ما انجام داده ایم. اگر 
داشته های علمی ما مبتنی به تحلیل، تجزیه، نقد و نظر داده های دیگران، ارایه ی دیدگاه ها و نظریه های جدید باشد، آن گاه مطمین شوید که تالش ما 

به تولید علم تبدیل شده است، اهل دانش و بینش ما به سوی جهانی شدن منابع علمی در حال پرواز اند.

ماه  یک   حدود  که  شهری  از 
در  و  ندارد  شهردار  می شود 
معاون  از  شهرداری  ریاست 
هم  وارسی کننده  و  شهردار 
توقع  نباید  نیست،  خبری 
داشت که در آن مشکلی وجود 
نداشته باشد و کارهای مهم شهر 

به روال عادی پیش برود.
موتر  به  را  بدون شهردار  اگر شهر  نباشد  بی جا  شاید 
موتر  و  ندارد  راننده  که  کنیم  تشبیه  مسافربری  بس 
موتر  به هر سویی که دل  بی سرنوشت،  و سرنشینان 
هرات،  روزهای  این  وضعیت  می شوند.  روانه  بخواهد 

تقریباً همین گونه است.
کسی  شهرداری،  »بی سرنوشتی«  و  شهردار  نبود  در 
جیب  از  که  نهاد  این  بودجه ی  از  ندارد  صالحیت 
اجرای  توسعه  شهری،  برای  و  تأمین شده  شهروندان 
پروژه های انکشافی و زیباسازی شهر باید مصرف شود، 
استفاده کند. در چنین اوضاعی، کار یکی از مهم ترین 
برای  سال ها  مردم  که  شهری  انکشافی  پروژه های 
آغازش روزشماری می کردند، به دلیل نبود شهردار و 
امضا نشدن اسناد، متوقف شده و هزاران نفر از توقف 
با  روزگارشان  قندهار«  »درب  سرک  قیرریزی  روند 

دشواری سپری می شود.
راهی  نیمه کاره  خیابان  این  وضعیت  از  بازدید  برای 
منطقه ای  شدم؛  هرات  شهر  در  »اسپین ادی«  منطقه 
از  باربری  و  مسافربری  موترهای  رفت وآمد  که  شلوغ 
و  دور  ولسوالی های  برخی  و  شهر  اطراف  روستاهای 

نزدیک به آن، سبب افزایش ازحام شده است.
نوک  خزانی  سرد  و  سوزناک  نسیم  وقتی  مسیر  در 
این  به  بود،  کرده  سرخ  را  چهره ام  و  دست  انگشتان 
فکر افتادم که در چنین هوای سردی، آیا ممکن است 
قیرریزی خیابان و سمنت کاری جدول های اطرافش به 
درستی انجام شود؟ ذهنم به همین پرسش مشغول بود 
که دیدم در بخشی از خیابان که نصفش آسفالت شده 
و نصف دیگر ناتمام مانده و ماشین آالت سرک سازی به 
حال خود در کنار خیابان رها شده ، چند مرد سرگرم 

عکس برداری از قیرریزی اند.
خیابان  از  عکس برداری  دلیل  پرسیدم  آن ها  یکی   از 
مشورتی  »بورد  اعضای  آنان  که  داد  پاسخ  چیست؟ 
شهرداری« هستند و به دنبال شکایت مردم محل از 
چگونه گی  از  نظارت  برای  آسفالت،  پایین«  »کیفیت 

روند ساخت و بررسی کیفیت خیابان آمده اند.

تحقیق و پژوهش از آغاز تاکنون فراز و فرودهای را 
موروثی  و  تجارتی  مانند کاالی  و  پشت سر گذاشته 
دست به دست شده و به ما رسیده است. این طفل 
ناحق سیلی خورده، گاه در  به  چند هزارساله گاهی 
دامن ناپدری بالیده و گاه با تحقیر و سرکوب جلو رشد 
آن گرفته شده است و اکنون در کشور ما به حالتی 

چون یتیم بی سرپرست به سر می برد. 
است،  آن  پاسخ  تکاپوی  در  نوشته  این  که  سوالی 
این است که این طفل با اصل و نسب در دامن چه 
کسی باید رشد کند و به بالنده گی برسد؟ با نگاهی 
به سابقه ی پژوهش و کارهای انجام شده ی پژوهشی، 
میان  ما  کشور  در  علم  تولید  که  برد  پی خواهیم 
دانش جویان، استادان و اهل دانش از جایگاه مناسب و 

قابل توجه برخوردار نیست. 

جایگاه و اهمیت پژوهش
به  ورود  شاه راه  عنوان  به  پژوهش  و  تحقیق  امروزه 
خودکفایی و استقالل منابع علمی در سطح جهانی به 
حساب می آید و در عالم هستی، دانشی از بارقه های 
برخوردار  برجسته گی یک جامعه  و  پیش رفت  اصلی 
است که نتیجه ی آن می بایست به تولید علم بینجامد. 
و  میزان  به  دانشگاه ها  سنجش  میزان  امروزه  حتا 

پیمانه ی تولید علم یا علم اندوزی آن ها وابسته است. 
خواندن  و  مطالعه  طریق  از  ما  علمی  داشته های 
برگرفته  یا  و  می شود  حاصل  دیگران  علمی  منابع 
اگر  داده ایم.  انجام  ما  که خود  است  پژوهش هایی  از 

بلند  را  بود، صدایش  مرد دیگری که کنارش نشسته 
کرد و گفت مردم چندین بار برای رساندن   اعتراض شان 
به آمریت ناحیه و شهرداری رفته اند، اما این کار سودی 

نداشت و کسی به حرف  آنان گوش نداد.
کانال  یک  حفر  که  رسیدم  جایی  به  مسیر،  ادامه  در 
نسبتاً بزرگ، خیابان را به دو قسمت تقسیم و رفت وآمد 
که  راننده ای  بود.  کرده  غیرممکن  را  آن  دو سوی  به 
کنار موترش ایستاده بود، با صدای خشم آلود از وضعیت 

نابه سامان خیابان گالیه داشت.
امتداد  در  قندهار«  »درب  تا  »اسپین ادی«  منطقه  از 
شهرداری  سوی  از  پیش  ماه  یک   حدود  که  خیابانی 
هرات برای بازسازی تخریب شده بود، در هر چند متر 
تپه ای از خاک و ِگل و در برخی قسمت ها هم کانال های 
آب رو دیده می شد. عبدالمنان، یکی از دکان داران محل، 
تخریب شد، کسب وکار  که خیابان  روزی  از  می گوید 
تمام دکان داران »به صفر« رسیده و مشتریان نمی توانند 
از میان ِگل والی خیابان و کانال های آب رو برای خرید 
به دکان ها بیایند. او توضیح داد که در روزهای نخست 
آغاز روند تخریب سرک، کار با سرعت خوبی پیش رفت 
داشت و موترهای کالن و ماشین آالت سرک سازی حتا 
در شب هم مصروف کار بودند، اما از روزی که شهردار 

علمی، فنی و تحصصی که حاوی اطالعات موثق باشد، 
)پروژه ی  تحقیق کالسی  حتا  این که  نه  کنند؛  اقدام 
قابل  بنویسند.  دیگران  را  آن ها  منوگراف  و  صنفی( 
تحصیلی  منوگراف های  نگارش  که  است  یادآوری 
و  منوگراف ساز  دکانداران  توسط  دانش جویان 
بی خبری نهادهای علمی و استادان از وضعیت موجود، 
نگران کننده است که الزم است در این زمینه طرح نو 

روی دست گرفته شود. 
به دلیل این که پژوهش، راهی برای گسترش مرزهای 
دانش و گشودن افق های تازه ی زمان جاری و نسل های 
بعدی در محیط دانشگاهی است، دانش جویان مقاطع 
تحصیالت عالی باید بدانند که آن ها در فضای دانشگاه 
با دو بال پرواز کنند )بال آموزش و پژوهش(، نه یک 
نمره  امتحان، کسب  آموزش محض جهت  لنگ  بال 
می شود  پیشنهاد  هم چنان  باالتر.  صنف  به  ارتقا  و 
سرفصل های  و  واحدها  عالی  تحصیالت  وزارت  که 
درسی روش تحقیق را در نظام آموزشی تجدید نظر و 

واحدهای درسی را بازنگری کند. 
پژوهش و اهل منبر: اهل منبر که خود را همیشه در 
سنگر مسایل علمی مسلح می نامند، باید در زمینه ی 
ترجمه ی منابع دسته اول عربی، پخش و نشر مسایل 
دینی کاربردی، حل مسایل مستحدثه و نوظهور فقهی، 
پاسخ گویی به نیازهای علمی، پاسخ گویی به شبهات 
مطروح در دین، چاپ آثار علمی محصول اندوخته های 
علما، نقد آثار علمی، نقد قوانین کیفری و مدنی مبتنی 
زبان های  به  متکی  فقهی  مسایل  پویایی  عرف،  به 

بازداشت شد، کار ساخت خیابان هم تعطیل شد.
شهردار  »وقتی  گفت :  حرف هایش  ادامه  در  مرد  این 
هرات را با هزاران دالر گرفتند و به کابل بردند، ما توقع 
نداریم کسی به فکر این شهر باشد و برای مردم خدمت 
کند.« برخی همسایه گانش می گفتند که تاکنون چند 
بار مسووالن شهرداری برای نظارت از خیابان آمده اند، 

اما وضعیت همانی است که در گذشته بود.
که  حالی  در  محل،  ساکنان  از  دیگر  یکی  میراحمد، 
عصبانیت از چهره اش هویدا بود، گفت: »مردم سال ها 
منتظر بودند که این سرک بازسازی شود، اما حاال که 
شهر بی صاحب است و شهردارش زندانی شده، ما از این 
دولت بازسازی نمی خواهیم، همین سرک های خراب را 

بدتر نکند، خوش هستیم!«
عبدالرحمان مولوی زاده، معاون بورد مشورتی شهرداری 
برخی  والیت  این  والی  که  است  باور  این  به  هرات، 
شهرداری  اداری«  و  »مالی  بخش  به  را  صالحیت ها 
سپرد، اما در نبود شهردار، کارمندان نمی توانند اسناد 

مالی را امضا کنند تا کار پروژه آغاز شود.
شهرداری هرات می پذیرد که علت توقف کار ساخت این 
خیابان، نبود شهردار و امضا نشدن برخی اسناد مالی و 
سخنگوی  حبیبی،  نجیب اهلل  دید  از  است.  تدارکاتی 
شهرداری هرات، پس از بازداشت غالم حضرت مشفق، 
کسی صالحیت امضا ندارد و اداره محلی هرات باید به 

این معضل رسیده گی کند.
همین چند روز پیش بود که بورد مشورتی شهرداری 
»بودجه  به  نهاد  این  انکشافی  پول  انتقال  از  هرات، 
ذخیره ای« ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که در نبود 
پول«  »برداشت  برای  امضا  صالحیت  کسی  شهردار، 
توسعه ای  پروژه های  برخی  می رود  احتمال  و  ندارد 

شهری متوقف شود.
»شهر  هرات  می شود  ماه  یک   حدود  که  اوضاعی  در 
این مدت حکومت  و در جریان  است  بدون شهردار« 
مرکزی برای مشخص کردن سرنوشت شهرداری اقدام 
نکرده، هراتیان احساس می کنند که مرکز نشینان آنان 
را به حال خود رها کرده اند و کسی به فکر مشکالت 

این شهر نیست.

رسمی کشور، جمع آوری، ثبت و ضبط سخنرانی ها و 
خطبه های ایرادشده، تبدیل وضعیت مساجد به مراکز 

ایده پرداز و تولید علم، توجه جدی کنند.  

پیشنهادات
با توجه به تعداد محققان کشور، سهم بودجه ی در نظر 
وزارت خانه های  در  تحقیقاتی  مسایل  به  گرفته شده 
با  مقایسه  در  تحقیقاتی  مراکز  تعداد  و  کلیدی 
کشورهای توسعه یافته، ایجاب می کند تا متولیان امور 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  تحصیالت،  وزارت  از  اعم 
و وزارت عدلیه توجه جدی تری نسبت به محققان و 

نویسنده گان داشته باشند. 
از روزهای سال در تقویم  تا روزی  پیشنهاد می شود 
رسمی تحت نام پژوهش و پژوهش گر انتخاب و در آن 
از مقام شامخ محققان و نویسنده گان تجلیل و تقدیر 

شود. 

نتیجه گیری 
داده های به کار رفته در این نوشته با روی کرد تحلیلی 
تدوین شده است و یافته های تحقیق نشان دهنده ی  
علمی  نهادهای  موجود  وضعیت  که  است  آن 
دانش،  اربابان  و  دانش جویان  نیست.  قناعت بخش 
و  علمی  و  اکادمیک  فضای  در  فن  اهل  منبر،  اهل 
مسووالن پرورش شاگردان، همه پژوهش گر هستند و 
باید به مسوولیت های شان رسیده گی کنند. هم چنان 
متولیان امور مکلف اند تا در زمینه ی رشد و بالنده گی 
پژوهش گران و نهادهای تحقیقی برنامه ریزی جدی و 
توجه بیش تری مبذول دارند تا فضای موجود تبدیل 

به وضعیت مطلوب شود.

پرسیدم مگر قیرریزی مشکل دارد و کارش بی کیفیت 
است؟ پاسخ این بود که هنوز برای جواب این پرسش 
آسفالت،  کیفیت  شدن  مشخص  برای  و  است  زود 
را  آن  و  نمونه برداری  قیرریزی  از  باید  فنی  مهندسان 

آزمایش کنند.
مسیر خود را به سمت منطقه درب قندهار ادامه دادم. 
در راه تپه ای از خاک که دقیقاً وسط خیابان انباشته 
شده بود و مردی رویش سرگرم خاک برداری بود، نظرم 
از  که  محل،  دکان داران  از  وحیداحمد،  کرد.  جلب  را 
داد که  توضیح  برایم  وضعیت خیابان شکایت داشت، 
اوضاع این جا حدود یک ونیم ماه می شود که همین گونه 

است.
از  آفتابی  روزهای  در  محل  مردم  که  کرد  قصه  او 
گردوغبار و در روزهای بارانی از ِگل والی رنج می برند 
و تپه ی خاکی سبب شده تا چندین موتر و ریکشا که 

زنان و کودکان سوار آن ها بودند، واژگون شوند.
از او پرسیدم برای رسیده گی به این مشکل به شهرداری 
و مقام های محلی هرات مراجعه کرده اید؟ گفت: »ما 
به چنین جاهایی  را کسی  بی چاره  و  غریب کار  مردم 
به حرف مان  برویم هم کسی  آن جا  اگر  نمی دهد.  راه 

گوش نمی دهد.«

داشته های علمی ما مبتنی به تحلیل، تجزیه، نقد و 
ارایه ی دیدگاه ها و نظریه های  نظر داده های دیگران، 
جدید باشد، آن گاه مطمین شوید که تالش ما به تولید 
علم تبدیل شده است، اهل دانش و بینش ما به سوی 

جهانی شدن منابع علمی در حال پرواز اند. 

پژوهش ستیزی اهل دانش
پژوهش و مکتب/لیسه و دارالعلوم ها: نظام منجمد و 
مدرسه  و  مکتب  دوران  )حافظه گرایی(  استعدادکش 
باید تبدیل به حافظه پروری و آموزش پژوهش محورانه 
شود، تا باشد که متعلم با مسایل تحقیقاتی آشنا شود. 
این امر ایجاب می کند که وزارت معارف پژوهشکده ی 
تعلیم و تربیت را ایجاد کند تا از طریق تدویر همایش ها 
مقاله های  ارایه ی  با  علمی-پژوهشی  مسابقات  و 
پژوهش  و  تحقیق  فرهنگ  اشاعه ی  به  شاگردان، 
بپردازد که متأسفانه در اکثر والیات درجه اول، خود 
ریاست معارف، مجله ی فعال برای کارکنان و استادان 

خود ندارد. 
انتظار  دانشگاهی  محیط  از  دانشگاه:  و  پژوهش 
محقق  و  پژوهش گر  محصالن  تربیه ی  به  تا  می رود 
توجه دل سوزانه و مسووالنه کند. در گام نخست باید 
میدانی،  پژوهش های  موضوعات  حاوی  که  مجله ای 
راه اندازی  دانش جویان  باشد،  کتاب خانه ای  و  تجربی 
شود و دانش جویان با استفاده از ابزارهای دست داشته 
به مسایل و موضوعات به صورت موشکافانه، دقیق و 
عمیق بپردازند و برای رفع نواقص، ارایه ی راهکارهای 

توقف پروژه های شهری و انتظار 
هراتیان برای امضای شهردار

جایگاه و اهمیت پژوهش و تولید علم 
میان اهل دانش افغانستان
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صلح  مذاکره کننده  هیات  اشاره: 
آن ها مسوولیت  دارد.  21 عضو 
سنگینی در زمینه جنگ و صلح 
گرفته اند.  بر  عهده  افغانستان 
آشنایی مردم با آن ها بسیار مهم 
است. از این رو، روزنامه ۸صبح در 
نظر دارد تا هر  یک از اعضای هیات 
مردم  به  را  صلح  مذاکره کننده 
مختلف  شماره های  در  و  نوبت  به  کار  این  کند.  معرفی 

انجام خواهد شد.
در میز مذاکرات چه کسانی برای منافع افغانستان 

چانه می زنند؟
دوران سلطنت ظاهرشاه است و افغانستان روزهای آرامی 
را تجربه می کند. روزهای بدون صدای مرمی و راکت که 
پیر  می شود.  تبدیل  پادشاه  دموکراسی  میراث  به  بعدها 
در  قادریه  صوفیه  طریقت  رهبر  که  گیالنی  سیداحمد 
افغانستان است، ارتباط نزدیکی با شاه دارد. جایگاه دینی 
و اجتماعی گیالنی ها به  ویژه در والیات شرقی افغانستان، 
همواره مورد توجه ظاهرشاه بوده و همین سبب می شود 
که پیر سید احمد با عادله، دختر سردار عبدالباقی خان 
و نواسه امیر حبیب اهلل خان، در سال 1۳۳0 خورشیدی 
خانواده  این  در  و  است   1۳۳2 جدی   2۸ ازدواج  کند. 
فاطمه متولد می شود؛ دختری که قرار است راه سیاست را 
ادامه دهد. او کودکی و نوجوانی آرامی را تجربه  می کند. 
عالوه بر شرایط مساعد کابل و حمایت ظاهرشاه از تعلیم و 
تربیت دختران، در خانواده نیز مشکلی ندارد، با دو خواهر 
و دو برادر در یک خانواده ی مرفه، صمیمی و بدون درد 

فقر بزرگ می شود. 
دوران مکتب فرا می رسد. فاطمه به درس خواندن خیلی 
اما  است،  متوسط  شاگردان  جزو  همیشه  و  ندارد  عالقه 
از کنجکاوی است و سوال هایی در ذهنش جای  دنیایی 
گرفته است. او بارها در جریان تدریس مضمون تاریخ از 
معلم می پرسد: »چرا وقتی افغانستان هند را تسخیر کرد، 
خوب بود، اما وقتی بریتانیا این کار را کرد، بد؟« فاطمه 
این  و  پایان می رساند  به  عالی ماللی  لیسه  را در  مکتب 
دختر غرق در ناز و نعمِت پیر سیداحمد گیالنی آماده گی ها 
ایران  سفارت  توسط  می گیرد.  دانشگاه  به  ورود  برای  را 
بورسیه ای به او داده می شود و او پس از ورود به دانشگاه 
ملی این کشور )شهید بهشتی( در رشته ادبیات فارسی و 
تاریخ تحصیالتش را در مقطع لیسانس آغاز می کند. پس 

از چهار سال بدین  سو در مرکز  بانوی چاریکاری  یک 
پروان دکانی باز کرده است و اشیای مورد نیاز زنان را به 
فروش می رساند. وی که از بانوان باسواد در پروان است، 
ترجیح داده است  زمینه کار برای خود و کمک برای سایر 
زنان را در جامعه ای با بافت سنتی فراهم کند. او هرچند 
می گوید که سختی کارش را متوجه است، اما این اقدام 
به  پروان  مرکز  در  بانوان  است که سایر  او سبب شده 

راحتی اشیای مورد نیازشان را خریداری کنند. 
این  گشایش  از  چاریکار  در  زن  مشتریان  از  برخی 
و  می رسند  نظر  به  خرسند  خانم  یک  توسط  دکان 
برای  نیز  دیگر  خانم های  که  می کنند  امیدواری  ابراز 
رفع نیازهای زنان این والیت،  چنین گام هایی بردارند. 
پروان  زنان  امور  ریاست  در  مسووالن  حال،  همین  در 
روی  را   تشویقی  و  حمایتی  برنامه های  که  می گویند 
دست دارند تا با تطبیق آن زنان این والیت بتوانند به 
گونه منسجم در یک محل کار کنند. با این حال، تنها 
دکان دار زن در پروان نگران است که حقوق زنان در روند 
صلح به معامله گرفته شود و آنان در آینده از حق کار و 

آموزش محروم شوند.
سنت های  که  می شود  شمرده  والیت هایی  از  پروان 
آن  از  بخش هایی  در  هنوز  جامعه  در  حاکم  طبقاتی 
مانع حضور زنان در فعالیت ها، به ویژه در بازار است. در 
گوشه ای از شهر چاریکار، مرکز این والیت، یک بانوی 
زنان  نیاز  مورد  آرایش  لوازم  فروش  مصروف  ساله   2۳
در  پیش  سال  را چهار  آرایش  لوازم  دکان  سویا  است. 

از آن ماستری اش را از این دانشگاه در رشته ادبیات فارسی 
و تصوف ادامه می دهد. وقتی فاطمه برای درس به ایران 
می رود، هم چنان دوران پادشاهی ظاهرشاه افغانستان است 

و صدراعظم او محمدموسی شفیق. 
روزهای  »در  می گوید:  خاطراتش  در  گیالنی  فاطمه 
به دفترش دعوت  مرا  دانشگاه  رییس  نخست شمولیتم، 
کرد و گفت که تو نخستین محصل خارجی این دانشگاه 
آبروی کشورم در  هستی. یک باره خود را مسوول حفظ 
آن جا احساس کردم و برای همین آن قدر درس خواندم 
که همواره جزو برترین ها بودم. برجسته ترین اساتید من 
در آن دوران زرین کوب، صادق گوهرین و رعدی آذرخشی 

بودند.«
پس از هفت سال و پایان درس ها، فاطمه عزم بازگشت به 
کشور دارد. اخبار خوبی از افغانستان به گوش نمی رسد. 
کودتای کمونیستی آغاز شده و او نگران خانواده و بیش تر 
با خبر  عباس هویدا  امیر  از طریق  این که  تا  است  پدرش 
می شود که پدرش زنده است، اما وضعیت موسی شفیق 
نامعلوم. در همان ایام مادر فاطمه به همراه خواهر و برادر 
کوچکش از افغانستان خارج می شوند. خیزش های مردمی 
در ایران هم آغاز شده است. او می گوید: »من شاهد فعالیت 
می شدند.  فعال تر  روز  هر  که  بودم  توده  ای ام  هم صنفان 
شاه  طرف دار  ما  اسالم گرای  هم صنفان  که  بود  معلوم 
نبودند، اما فعالیت های شان در شروع زیاد محسوس نبود.« 
عنوان  به  نجیب اهلل  داکتر  و  است  میالدی   1۹۷۸ سال 
سفیر افغانستان در تهران آغاز به  کار می  کند. بعد از حضور 
در دفتر کارش همه ی محصالن افغانستان مقیم ایران را 
دعوت کرده است. در جریان این دیدار برخی غمگین اند 
تره کی شعر می خوانند.  نورمحمد  نیز در وصف  و برخی 
»محمد موسی  می پرسد:  سوال  فاطمه  میان  این  در 
نمی گویید؟  چرا  اگر کشته شده،  است؟  گم  چرا  شفیق 
کافی نبود که او در  دوران سردار محمدداوود خان هم 
زندانی بوده؟« چندی بعد داکتر نجیب اهلل از سفارت برکنار 
و  نیست  خوب  ایران  مقیم  افغان های  وضعیت  می شود. 
است.  شده  گرفته  سفارت  توسط  آن ها  پاسپورت های 
هم زمان با آن پیر سیداحمد گیالنی و دو برادرزاده اش به 
شکل مخفیانه به پاکستان سفر کرده اند. امیر فهد،  ولی عهد 
عربستان سعودی، با خانواده گیالنی همکاری کرده آن ها 

او که در بخش  ایجاد کرد.  و خواهرش  مادر  همکاری 
دانشجوی  اکنون  دارد، هم  بکلوریا  فوق  زراعت مدرک 
می گوید  سویا  است.  نیز  سیاسی  علوم  و  رشته حقوق 
که این دکان را برای پیدا کردن شغل و ارایه خدمات به 
سایر زنان ایجاد کرده است. به گفته ی وی، به این دلیل 
که خرید لوازم مورد نیاز از دکان داران مرد بسیار سخت 
تا سایر زنان اشیای مورد  او کمک کرده  است، حضور 

نیازشان را به راحتی خریداری کنند.
این بانو می گوید که شرایط کار برای زنان در بازار فراهم 
است. سویا گفت: »زمینه کار برای همه ی زنان در بازار 
موجود است و همه می توانند کار کنند. تنها الزم است 
این که  از  وی  بدهند.«  خرج  به  تالش  و  جرئت  کمی 
توانسته به عنوان اولین بانو در شهر چاریکار برای خود 
شغلی دست وپا کند، افتخار می کند. بانو سویا گفت که 
کسی به کار وی کار ندارد و برعکس توقعات، حتا مردان 
از کار او راضی اند؛ زیرا به گفته ی او، یک خریدار زن در 
وضع حاکم می تواند با کمال آرامش از فروشنده گان زن 
در مقایسه با فروشنده گان مرد، خریداری کند. وی گفت: 
»از زمانی که در این بازار کار می کنم، هیچ کسی برایم 
مردم  برای  کمی  اوایل  در  تنها  است.  نکرده  مزاحمت 
عجیب به نظر می رسید که چگونه یک دختر در بازار 
شهر ُدکان داری می کند، اما پس از آن همه درک کردند 

که زنان نیز حق کار کردن را دارند.« 
برخی از مشتریان در بازار چاریکار از حضور دکان دار زن 
در این والیت خرسند به نظر می رسند. شیال، یک تن 
از مشتریان سویا، می گوید که با حضور دکان دار زن در 

فاطمه  می کند.  منتقل  لندن  به  پاسپورت سعودی  با  را 
بعد از مدت ها بی خبری سرانجام تلفنی با پدرش صحبت 

می کند.
لندن  در  و  آموخته  فرانسه ای  ماللی  مکتب  در  فاطمه 
می باید انگلیسی بیاموزد. او پس از مدتی تالش در آزمون 
ورودی دانشگاه کمبریج در مقطع دکتورا موفق می شود 
و در همان زمان پیر سیداحمد گیالنی به لندن می رسد. 
پیر در پاسخ به درخواست فاطمه برای ادامه تحصیالت 
می گوید: »حضور زنان در عرصه سیاسی بسیار کم رنگ و 
ناچیز است و من هراس دارم که این دروازه به روی زنان 
برای مدت زیاد بسته بماند. وقت آن است که کار را در 
عرصه جهاد آغاز نمایی و از ادامه تحصیالت بگذری، من 
حمایت از زنان را باید در نخست از خانواده خود شروع 
برایش  ابتدا  در  راه جدید  این  و  می گرید  فاطمه  کنم.« 

خوشایند نیست، اما قدم در این مسیر می گذارد. 
ثور 1۳۵۸ خورشیدی است. پدر فاطمه که نفوذ سیاسی 
و معنوی زیادی دارد، جریان »محاذ ملی اسالمی« را در 
میانه رو  گرایش  دارای  ملی  محاذ  می کند.  ایجاد  پیشاور 
سیاسی و دینی بوده که طرف دار بازگشت نظام سلطنتی 
افغانستان است. پیر سیداحمد گیالنی از طرف داران  در 
سرسخت اتحاد میان گروه های جهادی مقیم پاکستان به 
 ویژه در دوران جهاد است. فاطمه سخنگوی محاذ ملی در 

لندن می شود.
در  پیروزی  از  پس  افغانستان  داخل  جهادی  گروه های 
برابر شوروی دچار اختالفات و تقسیمات درونی می شوند، 
از میدان سیاست  این موضوع سبب می شود که فاطمه 
اسالمی  دانشکده  وارد  او در چهل ساله گی  بگیرد.  فاصله 
)Muslim College( لندن می شود. در همین دوران 
است که کتاب های »موسی شفیق« و »مساجد لندن« را 

می نویسد.
فاطمه  طالبان.  حاکمیت  آغاز  و  است  میالدی   1۹۹6
پس از فراغت از دانشکده اسالمی در لندن فعالیت های 
بشردوستانه اش را شروع می کند. پس از سرنگونی طالبان 
او به کشور باز می گردد و در کنفرانس بن در حالی حضور  
پیدا می کند که تاکید بر حضور طالبان نیز دارد و معتقد 
است که اختالف در ایدیولوژی نباید سبب جداسازی و 
تجرید شود؛ زیرا عدم حضور طالبان در کنفرانس با صلح 

بازار چاریکار، اجناس مورد نیازش را راحت تر می خرد. 
با این حال، وی خواستار افزایش شمار دکان داران زن 
زنانه وجود  است که دکان های  او گفت: »خوب  است. 
داشته باشد تا دختر خانم ها بتوانند به راحتی خرید کنند؛ 
اما تنها این دکان برای ما کافی نیست، بهتر است که 
دکان های لباس فروشی و دیگر اجناس هم توسط بانوان 
ایجاد شود.« گفتنی است که بانو سویا لوازم آرایشی و 

بهداشتی مورد نیاز بانوان را در دکانش می فروشد.
از مذاکرات صلح  آینده مبهم پس  از  این همه، سویا  با 
گروه  مخالفت  از  زمزمه هایی  می گوید  او  دارد.  هراس 
نگران  و  است  را شنیده  تحصیل  و  کار  با حق  طالبان 
از دست دهد. وی می افزاید:  را  است که مبادا شغلش 
»من هیچ نوع نگرانی در مورد کار خود ندارم، جز این که 
جریان  در  زنان  دست آوردهای  و  بیایند  دوباره  طالبان 
نوزده سال اخیر  از آن ها گرفته شود.« او می افزاید که 
به درازا کشیدن مذاکرات صلح و خاموشی دولت، برخی 
مبادا  وی،  گفته ی  به  است.  را سبب شده  نگرانی ها  از 
معامله ای صورت بگیرد و کاری شود که زنان از حق کار 
و تحصیل محروم شوند. وی از دولت می خواهد که از 
حقوق زنان دفاع و محافظت کند و دست آورد های زنان 

را جریان مذاکرات دوحه نادیده نگیرد. 
در همین حال، سویا تصریح می کند که حکومت باید 
حضور زنان شاغل در بازارها را افزایش دهد. او می گوید: 
»ما از حکومت محلی پروان، به ویژه ریاست امور زنان، 
می خواهیم تا وعده ای که برای ساخت مارکیت جداگانه 
برای زنان داده اند را عملی کنند.« به گفته ی بانو سویا، 

لویه جرگه  عضویت  به  سپس  دارد.  تناقض  همه شمول 
عضو  هم چنین  فاطمه  درمی آید.   2002 اضطراری 
در  کمیشنر  حیث  به  و  شده  اساسی  قانون  لویه جرگه 

کمیسیون تدقیق قانون اساسی آغاز به کار می کند.
حمایت پیر سیداحمد گیالنی از حامد کرزی سبب تقویت 
مناسبات فاطمه با دولت جدید می شود، تا آن جا که در 
رئیس هالل احمر  عنوان  به  کرزی  از سوی  سال 2004 
افغانستان مقرر می شود. هر چند او از 1۳ ساله گی تا زمانی 
که برای تحصیالت به ایران می رود، به شکل رضاکارانه هم 
فعالیت داشته است. در سال 1۳۹1 خورشیدی از سوی 
محمود احمدی نژاد، رئیس  جمهور وقت ایران، مدال صلح 
با  و دوستی را دریافت می کند. فاطمه در همین دوران 
ازدواج  این  حاصل  که  می کند  ازدواج  احدی  انوارالحق 
دختری است به نام »حمیرا«. او در فدراسیون بین المللی 
صلیب سرخ و هالل احمر از سال 2016 تا 201۸ میالدی 

فعالیت می کند. 
بانو گیالنی حاال عضو هیات مذاکره کننده دولت افغانستان 
است. او بر این موضوع تاکید دارد که صلح برای مردم تنها 
به معنای ختم جنگ نیست، بلکه معیارهایی را می طلبد 
که دوام صلح را ضمانت کند. هرچند برخی فاطمه گیالنی 
در  دردی  که  می دانند  مرفه  و  مجاهدزاده  دختری  را 
زنده گی نداشته و با ارتباطات پدر و جایگاه پرنفوذ خانواده 
اما خودش می گوید که »من خودم  گیالنی رشد کرده، 
برای  لحظه  به  لحظه  من  مجاهدزاده.  نه  هستم  مجاهد 
التیام آالم مردم کشورم مبارزه کرده ام و خود را در میان 

آن ها احساس کرده ام.«
او می گوید: »من متعلق به نسل قبل از جنگ در افغانستان 
هستم. خوب به یاد دارم وقتی که کبرا نورزی و شفیقه 
اناهیتا  و  ابوبکر  رقیه  و  کابینه  وزرای  حیث  به  ضیایی 
راتب زاد در یک رقابت آزاد وکالی پارلمان شدند. وقتی 
تصویر های حمیرا سلجوقی را در سنا می دیدم، وقتی مادرم 
را می دیدم که برای سهولت رأی دهی زنان موترهای بس 
را کرایه می کرد تا زنان بتوانند به سهولت برای رای دهی 
در محالت مربوط بروند. این ها را که به یاد می آورم و تاریخ 
پس از جنگ را مرور می کنم، گام هایم برای ایستاده گی در 
برابر طالبان و حمایت از حقوق شهروندان، به  ویژه زنان و 

قربانیان جنگ، بیش تر مستحکم می گردد.« 

حتا  چاریکار،  در  دکان داری اش  سال  چهار  جریان  در 
ریاست امور زنان والیت پروان از وی احوال نگرفته  است. 
عالمه اعظمی، آمر خدمات اقتصادی و اجتماعی ریاست 
امور زنان والیت پروان، اما در گفت وگو با روزنامه ۸صبح 
می گوید که برنامه های حمایتی و تشویقی را برای کار 
زنان در بازار داشته اند تا آن ها منسجم شوند و در یک 
جای کار کنند. به گفته ی بانو اعظمی، ریاست امور زنان 
در کنار سایر اداره های همکار در حال حاضر برنامه های 
حرفه ای و کورس های آموزشی کمپیوتر، ترمیم مبایل، 
آرایشگری و پروسس مواد غذایی را برای خانم ها ایجاد 
کرده است و تنها ۳00 تن در سال 1۳۹۷ از این برنامه 

فارغ شده اند.
جمهور،  رییس  غنی،  محمداشرف  که  است  گفتنی 
دو سال پیش در سفرش به پروان، تعهد کرد که یک 
مارکیت را برای زنان ایجاد کند. در آن زمان زنان در 
کمپلکسی  تا  بودند  خواسته  جمهور  رییس  از  پروان 
تجارتی  مارکیت  و  ورزشگاه ها  فروشگاه ها،  دارای  که 
مخصوص زنان باشد را ایجاد کند. رییس جمهور غنی 
در آن زمان به والی پروان و شهردار چاریکار هدایت داد 
اقدام کنند.  زنان  برای  که در بخش ساخت کمپلکس 
اما می گویند که  پروان  زنان  امور  مسووالن در ریاست 
هم  اکنون برای عملی کردن این پروژه تالش می کنند. 
نگرانی از آینده در حالی برای زنان شاغل مطرح می شود 
یک  طی  پروان  در  زنان  از  شماری  این،  از  پیش  که 
گردهم آیی از نظام جمهوریت اعالم پشتی بانی کردند و 

خواستار سهم زنان در نظام شدند.

آسیه حمزه ای
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رسانه های  گزارش  به  و  فارسی  بی بی سی  نقل  به 
اسراییلی، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل، روز 
گذشته در یک سفر »مخفیانه« به عربستان سعودی 

رفته است.  
با  این سفر  نتانیاهو در  آقای  این گزارش ها می گوید 
محمد بن سلمان، ولی عهد عربستان و مایک پمپیو، 
وزیر خارجه امریکا، دیدار کرده است. این اولین سفر 
نخست وزیر اسراییل به عربستان است که گزارش آن 

منتشر می شود.
)سازمان  موساد  رییس  کوهن،  یوسی  می  شود  گفته 
اطالعات و امنیت اسراییل( هم در این دیدار حضور 
داشته است، اما بنی گانتز، وزیر دفاع و گابی اشکنازی، 

وزیر خارجه اسراییل، در جریان این سفر نبوده اند.
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام های سعودی 
بن  محمد  و  نتانیاهو  بنیامین  که  است  داده  گزارش 
سلمان در این دیدار درباره عادی سازی روابط و همین 
طور مساله ایران صحبت کرده اند، اما توافقی بین دو 

طرف صورت نگرفته است.
و  می داند  خود  دشمن  بزرگ ترین  را  ایران  اسراییل 
عربستان که از چهار سال پیش روابطش با ایران قطع 
جدی  تهدیدی  و  رقیب  را  اسالمی  جمهوری  کرده، 

برای خود می بیند.
آقای  سفر  رسمی  صورت  به  مقامی  هیچ  کنون  تا 
نتانیاهو به عربستان را تایید نکرده، اما یکی از مشاوران 
او در توییتی به صورت تلویحی گفته است که این سفر 
و دیدار انجام شده است. رادیو ارتش اسراییل هم خبر 

این دیدار را اعالم کرده است.
ساعت  نتانیاهو  آقای  هواپیمای  که  شده  گزارش 
سمت  به  نوامبر،   22 یک شنبه،  بعد از ظهر  هفت و نیم 
شهر نیوم در عربستان پرواز کرده و بعد از نیمه شب 

به اسراییل بازگشته است.
پرواز آقای نتانیاهو به شهر نیوم در ساحل دریای سرخ 

در سایت های ردیابی پرواز رصد شده است.
عادی سازی روابط بین اسراییل و عربستان، به عنوان 
خاورمیانه،  مسلمان  کشورهای  مهم ترین  از  یکی 
رییس  ترمپ،  دونالد  دولت  کار  دستور  در  همواره 

جمهور امریکا، بوده است.
آقای ترمپ امیدوار است در اقدامی مشابه آن چه در 
و  متحده  امارات  با  اسراییل  میان  روابط  عادی سازی 
بحرین رخ داد، عربستان و اسراییل را هم به پای میز 

توافق بکشاند.

سفر پنهانی نتانیاهو به عربستان؛ 
نخست وزیر اسراییل با 

بن سلمان و پمپیو 
دیدار کرد

تاسیسات نفتی عربستان مورد حمالت موشکی حوثی ها قرار گرفت

-  سویدنی  بریتانیایی  شرکت  فردا،  رادیو  گزارش  به 
ضد  واکسین  می گوید   )AstraZeneca( آسترازنکا 
کرونای این شرکت می تواند تا ۹0 درصد کارساز باشد.

با همکاری دانشگاه  این واکسین که  بر گزارش ها،  بنا 
آکسفورد تولید شده، اگر به صورت نیم دوز و به دنبال 
آن با فاصله حداقل یک ماه به حالت دوز کامل تجویز 
شود، ۹0 درصد در جلوگیری از سرایت کووید-1۹ مؤثر 
بوده است، اما نتایج آزمایش ها متفاوت بوده و بین ۷0 

تا ۹0 درصد تغییر داشته است.
این خبر پس از آن منتشر می شود که رقبای امریکایی 
از  اخیر  و مدرنا در هفته های  فایزر  یعنی  این شرکت 
کارایی حدود ۹۵ درصد واکسین های ضد کرونای خود 

خبر داده اند.
در  را  نفر  میلیون  از ۵۸  بیش  کرونا  همه گیر  بیماری 
سراسر جهان آلوده کرده، نزدیک به یک میلیون و 400 
هزار نفر را کشته و اقتصاد جهانی را به خطر انداخته 

است.

به نقل از راردیو فردا، در حالی که وزیر خارجه امریکا 
ادامه  را  قطر  تا  اسراییل  از  خود  خاورمیانه ای  سفر 
می دهد، یکی از مقام های امریکایی که وی را همراهی 
می کند، گفته است: »دولت دونالد ترمپ تا 20 جنوری 
ایران را  بر سر کار است و سیاست فشار حداکثری بر 

دنبال خواهد کرد.«
مایک پمپیو، وزیر خارجه امریکا، سفرش را از اسراییل 
تا عربستان تمام کرده و روز یک شنبه به امارات متحده 
عربی رسید. هر سه کشور رقیب منطقه ای ایران هستند 

و قرار است قطر مقصد بعدی سفر آقای پمپیو باشدو
آقای پمپیو در این دور از سفر خاورمیانه ای خود حتا طی 

به گزارش  دویچه وله فارسی، یونیسف یا صندوق کودکان 
ملل متحد، اعالم کرده است که در راستای تضمین توزیع 
عادالنه واکسین کرونا در جهان تالش می کشد. اطالعیه 
یونیسف متکی بر تصمیم سران و رهبران کشورهای گروه 

بیست بر سر توزیع واکسین کرونا در جهان است.
برنامه ریزی ناظر بر ارسال واکسین کرونا به کشورهای در 
حال توسعه مربوط به سال 2021 می شود. یونیسف اعالم 
کرده است که از سیاست توزیع عادالنه واکسین کرونا در 
جهان و به  ویژه در بین مردم کشورهای فقیر و در حال 

توسعه حمایت می کند.
در بیانیه یونیسف آمده است که برای انتقال حدود یک 
میلیارد واکسین کرونا به کشورهای بوروندی، افغانستان 
و یمن با ۳۵0 شرکت هواپیمایی همکاری خواهد کرد. 
براساس اطالعیه صندوق کودکان ملل متحد، ارسال این 
میزان دوز از واکسین کرونا در چارچوب برنامه سازمان 

بهداشت جهانی انجام خواهد شد.

مصاحبه ای احتمال حمله نظامی به ایران را نیز رد نکرد.
مقام  یک  قول  از  یک شنبه  روز  فرانسه  خبرگزاری 
سفرهای  در  را  کشور  این  خارجه  وزیر  که  امریکایی 
او همراهی می کند، گزارش داد که »این  خاورمیانه ای 
دولت )دونالد ترمپ( تا 20 جنوری بر سر کار است و 

سیاست های خود را ادامه می دهد.« 
این مقام امریکایی که نامش فاش نشده است، می گوید: 
»امیدوارم اهرمی که دولت کنونی امریکا به سختی روی 
آن کار می کند، دوباره در آینده برای فشار بر جمهوری 
یک  مانند  ایران  تا  گیرد  قرار  استفاده  مورد  اسالمی 

کشوری عادی رفتار کند.«

از برنامه ارسال دو میلیارد دوز واکسین کرونا به کشورهای 
در حال توسعه و فقیر تحت عنوان »عملیات ماموت« یاد 
این  و گسترده گی  دامنه  از  برخاسته  نامی که  می شود؛ 

عملیات است.
سازمان بهداشت جهانی بر آن است تا گروهی از ساکنان 
جهان که در شمار بیماران و رده  سنی پرخطر محسوب 

می شوند، به واکسین کرونا دست یابند.
در نشست رهبران و سران کشورهای گروه بیست بر سر 
توزیع واکسین کرونا و هم چنین دارو و کیت های تست 

کرونا در بین کشورهای فقیر توافق شده بود.
یونیسف اعالم کرده است که امر ارسال دوزهای واکسین 
کرونا، سرنگ و تجهیزات مربوط به حفاظت جان کادر 
پزشکی تنها با هم یاری و همکاری همه ی کشورها ممکن 

خواهد بود.
دو میلیارد واکسین کرونای یاد شده برای توزیع در بین 

یک صد کشور جهان در نظر گرفته شده است.

یک مقام امریکایی: 
تحریم ها بر ایران تا پایان حکومت ترمپ تطبیق می شود

 برای کشورهای در حال توسعه دو میلیارد دوز 
واکسین کرونا اختصاص داده می شود

آرامکو،  از  بخشی  که  کردند  اعالم  یمن  حوثی های 
با  را  سعودی  عربستان  نفتی  تأسیسات  مجموعه 

موشک های کروز جدید هدف قرار داده اند.
به نقل یورونیوز فارسی، مقام های نظامی حوثی  اعالم 
»قدس  کروز  موشک های  حمله،  این  در  که  کرده اند 
2« که به  تازه گی عملیاتی شده اند، با موفقیت به هدف 
زخمی   این حمله  اثر  در  نیز  نفر  و چند  کرده   اصابت 

شده اند.
یحیا سریع، فرمانده  نظامی ارشد حوثی ها، که عکسی 
ماهواره ای از منطقه پاالیشگاه را در توییتر خود آورده، 
افزوده است که خودروهای آتش نشانی و آمبوالنس ها به 
 سوی محل حمله در حرکت اند. وی هم چنین گفت که 
حمله فوق در پاسخ به »ادامه تجاوز به یمن و محاصره 

این کشور« انجام شده است.
این خبر ساعاتی پس از پایان نشست ویدیویی گروه 20 

برگزار می شد،  اعالم  به میزبانی عربستان سعودی  که 
شد. مقام های عربستان تا کنون درباره این موضوع اظهار 

نظر نکرده اند.
 ،201۵ سال  از  سعودی  عربستان  رهبری  به  ایتالف 
چند ماه پس از تصرف صنعا، پایتخت یمن، به  دست 

حوثی ها که از حمایت ایران برخوردار اند، با آن ها وارد 
جنگ شد. حمالت هوایی عربستان سعودی که به مرگ 
هزاران یمنی انجامیده، بارها مورد انتقاد جامعه جهانی 
قرار گرفته و سازمان ملل نیز بارها هشدار داده است که 

این کشور جنگ زده در مرز فاجعه انسانی است.

واکسین شرکت آسترازنکا 
7۰ تا 9۰ درصد موثریت دارد


