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۳

شهردار جدید فیض آباد بدخشان با آن که امتحان کمیسیون اصالحات اداری و 
خدمات ملکی و اداره مستقل ارگان های محلی را با موفقیت سپری کرد، اما تا 
اکنون کارش را آغاز نکرده است. اداره مستقل ارگان های محلی حدود سه سال 
پیش براساس یک حکم، او را به عنوان شهردار جدید بدخشان به مقام های محلی 
این والیت معرفی کرد. اسناد رسیده به روزنامه 8صبح نشان می دهد که شماری 
از مقام های محلی، به شمول والی بدخشان، به تقرر او چراغ سبز نشان نداده و 
با اما و اگرها، شهردار جدید این والیت را در بی سرنوشتی قرار داده اند. در این 
میان، برخی از منابع بر تقرر پسر شهردار سابق در کرسی ریاست شهرداری تاکید 

کرده اند. اکنون که سه سال از این وضعیت می گذرد، شهردار جدید...
۳

چرا شهردار جدید بدخشان وظیفه اش 
را آغاز نمی کند؟

۴ ۴

بازیگر کهنه کار صلح افغانستان تصمیم مجلس نماینده گان؛ سیاسی یا قانونی؟
در حکومت جدید امریکا در پنجم ماه اپریل سال 1887، لرد اکتون، مورخ و فیلسوف بریتانیایی، در نامه ای به اسقف مندل کرایتون، جمله ای نوشت که هنوز 

پس از دو قرن، در محافل دانشگاهی و نزد مردم، معروف است: »قدرت، فساد می آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق.«

مذاکرات صلح میان دولت فیلیپین و جبهه آزادی بخش 
اسالم گرایان مورو از سال 1997 میالدی آغاز و پس از 
گذشت 17 سال، در مارچ 2014 منتج به نتیجه شد. این 
روند گفت وگوها سرانجام با مشارکت فیلیپینی ها، اعضای 
و  نهادها  و  غیرنظامیان  و  نظامیان  بین المللی،  جامعه 
جامعه مدنی این کشور با امضای توافق نامه میان طرفین، 

صلح را با خود به همراه داشت...

۷

بررسی »روند میندانائو« و آموزه های 
مهم از صلح فیلیپین

رحمانی به غنی:

به جای برکناری وزیران، به فرهنگ سرپرستی پایان بده غنی: امریکا توافق  با طالبان را بررسی و با دولت افغانستان 
درباره آن مشورت می کند

رییس  رحمانی،  میررحمان  کابل:  ۸صبح، 
عبدالهادی  برکناری  نماینده گان  مجلس 
این  سوی  از  که  را  مالیه  وزیر  ارغندیوال، 
مجلس رای اعتماد گرفته بود، غیرموجه خواند 
و از رییس جمهور غنی خواست که به جای 
برکناری وزیرانی که رای اعتماد گرفته اند، به 

فرهنگ سرپرستی خاتمه بدهد.
دلو  ششم  دوشنبه،  روز  نشست  در  رحمانی 
جمهور  »رییس  گفت:  نماینده گان  مجلس 
طرف  از  که  را  مالیه  وزیر  موجه  دلیل  بدون 
اعتماد شده  نماینده گان موفق به کسب رای 
را  نماینده گان  مجلس  تصمیم  و  برکنار  بود، 
نادیده گرفته است. اما وزیران مالیه قبلی که 
تعقیب  بدون  بودند،  گسترده  فساد  به  متهم 

قضایی از کشور خارج شدند.«
جمهور  رییس  از  نماینده گان  مجلس  رییس 
توسط  که  وزارت خانه هایی  برای  که  خواست 
را  شایسته  افراد  می شود،  اداره  سرپرستان 
معرفی کنند. در حال حاضر، وزارت های امور 
زنان، احیا و انکشاف دهات، معارف و اطالعات و 
فرهنگ و نیز بانک مرکزی از سوی سرپرستان 
از  ادارات  این  سرپرستان  می شود.   مدیریت 
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

رییس  غنی،  محمداشرف  کابل:  ۸صبح، 
با آغاز کار دولت جدید  جمهور می گوید که 
امریکا فصل نو در مناسبات دو کشور باز شده 

است.
نشست  در  دلو  دوشنبه، ششم  روز  که  غنی 
کابینه صحبت می کرد، گفت که در روز دوم 
تماس جیک  اولین  امریکا،  دولت جدید  کار 
سالیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن، رییس 
مشاور  محب  حمداهلل  با  کشور  این  جمهور 

امنیت ملی افغانستان بوده است.
به گفته او، یک فصل تازه در روابط افغانستان 
است که  باز شده  امریکا  با شریک عمده اش 

ادامه می یابد.
غنی گفت نکته اول در فصل تازه در روابط دو 
کشور این است که امریکا جمهوری اسالمی 
افغانستان و نیروهای امنیتی را شریک اساسی 

خود می داند.
عالی  سطح  در  کشور  دو  روابط  او،  گفته  به 

دولت به دولت خواهد بود.
رییس جمهور غنی گفت که نقطه سوم این 

بررسی  امریکا  ملی  امنیت  شورای  که  است 
طالبان   - امریکا  توافق نامه  درباره  را  سریع 
آغاز می کند و سپس درباره آن با افغانستان 
مشورت خواهد شد تا دو کشور به یک نقشه 

راه مشترک برای منافع شان برسند.
از  امریکا  دفاعی  قانون  که  کرد  تأکید  غنی 
کنگره این کشور پاس شده است و کمک های 
کافی به نیروهای امنیتی افغانستان در بخش 
تجهیز و تمویل تضمین شده است. به گفته 
او، قرارداد دوجانبه استراتژیک بین دو کشور 
سرجای خود است. این قرارداد در سال 2014 

بین دو کشور امضا شد.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن، 
رییس جمهور امریکا در تماس تلفنی با مشاور 
امنیت ملی افغانستان نیز از بررسی توافق نامه 
این  در  طالبان  تعهدات  جمله  از  دوحه 
گروه های  با  روابط شان  قطع   برای  توافق نامه 
مذاکرات  و  خشونت ها  کاهش   تروریستی، 
معنادار با دولت و جناح های دخیل خبر داده 

بود.

مجلس نماینده گان رای اعتماد نگرفته بودند.
دلو،  چهارم  شنبه،  روز  غنی  جمهور  رییس 
عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه را برکنار کرد. 
از آن  احمد جواد عثمانی، وزیر صحت  پیش 
برکنار شده  از سوی رییس جمهور  نیز  عامه 

بود.
جمهور  رییس  به  اساسی  قانون   ۶4 ماده 
صالحیت برکناری وزیران و مقامات حکومتی 

را داده است.
برکناری  دالیل  جمهوری  ریاست  امور  اداره 
وزیر مالیه را تعلل در جمع آوری عواید، عدم 
همکاری با هیأت مشترک بررسی مقرری های 
غیرقانونی در وزارت مالیه و مانع شدن از این 

بررسی ها عنوان کرده است.
ارزش های  به  تعهد  عدم  مدیریتی،  ضعف 
ماده  نکردن  رعایت  و  خوب  حکومت داری 
محوله  وظایف  در  کشور  اساسی  قانون   77
ریاست  مقام  و هدایات  احکام  از  و سرپیچی 
جمهوری، از دالیل دیگر برکناری وزیر مالیه 
عنوان شده است. محمد خالد پاینده به عنوان 
شده  تعیین  مالیه  وزارت  جدید  سرپرست 

است.

جنگ دوباره به برنامه حکومت 
بازگشته است
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

سه سال بالتکلیفی؛ 

مذاکرات سرد؛



وزیر  ارغندیوال،  عبدالهادی  کابل:  ۸صبح، 
یک  در  دلو  ششم  دوشنبه،  روز  مالیه  معزول 
نشست خبری نسبت به برکناری اش از وزارت 
مالیه و دالیل ارائه شده از سوی حکومت، اعالم 

موضع کرد.
برکناری اش  برای  شده  ارائه  دالیل  ارغندیوال 
او  این دالیل پاسخ داد.  به  ناموجه خواند و  را 
گفت که به دلیل »خیانت و فساد« برکنار نشده 
است، بلکه به خاطر دفاع از منافع ملی و منافع 
شهروندان مظلوم کشور برکنار شده است.  او 
گفت که وقتی بخواهید مجرای سودآوری یک 
عده خاص را ببندید، با مشکل و موانع مواجه 

می شوید.
خاصی  »حلقاتی  گفت:  ارغندیوال  عبدالهادی 
در  منافع شان  وقتی  دارد،  وجود  ارگ  در  که 
ارغندیوال در وزارت مالیه  باشد و وقتی  خطر 
باشد، وقتی که نگذارد که از چینل هایی را که 
و  زراندوزی  برای خود  مسیر  او  از  می خواهند 
پول اندوزی بکنند، آن ها بند شده باشد. تحمل 
این موضوع برای شان گران می آیند و از همان 
آخرین فرصت ممکن باید استفاده ببرند و این 
منفعت های خود را تأمین کنند. به همین خاطر 
است که ناراحت می شوند و منظم گزارش های 

غلط می دهند.«
او گفت که در جریان سال های متمادی هیچ 
بررسی کننده  هیأت  مالیه  وزارت  به  گاهی 
اتهام های  که  حالی  در  است،  نشده  فرستاده 
جدی علیه مسووالن آن وقت وزارت مالیه در 

رسانه ها مطرح بود.
ارگ  در  حلقاتی  که  افزود  مالیه  پیشین  وزیر 
ریاست جمهوری که منافع شان به خطر بیافتد، 
ارغندیوال  می زنند.  توطیه ای  هر  به  دست 
گفت که رییس جمهور غنی از این موضوع در 
با  او،  گفته  به  ندارد.  آگاهی  موارد  از  بسیاری 
رییس جمهور غنی توافق کرده بود که کسی در 
امور کاری اش مداخله نکند و صالحیت هایش 

محدود نشود.
کارش  که  ابتدا  همان  از  که  افزود  ارغندیوال 
کرده  آغاز  مالیه  وزارت  عنوان سرپرست  به  را 
بود، حلقاتی از ارگ ریاست جمهوری به صورت 
»غیرمستقیم و مخفی یانه« مداخله می کردند. 
ریاست  دو  سپردن  خواستار  حتا  که  گفت  او 
به معامله  او حاضر  اما  بود،  نیز شده  گمرکات 

در این مورد نشد.
نبرد  نام  به صورت مشخص  حلقات  این  از  او 
و تأکید کرد که این حلقه درکابینه و در نزد 
داد  وعده  ارغندیوال  است.  شده  آفتابی  مردم 
که در موقع مناسب نام این حلقات را نیز فاش 
خواهد کرد. عبدالهادی ارغندیوال در چند نوبت 

پروان  والیت  امنیتی  منابع  پروان:  ۸صبح، 
تأیید می کنند که تفنگ داران ناشناس شام روز 
یک شنبه، پنجم دلو یک مال امام را در ولسوالی 

سیدخیل این والیت کشته اند.
محمدصادق هاشمی، مدیر مبارزه با جرم های 
صحبت  در  پروان  پولیس  فرمان دهی  جنایی 
با روزنامه 8صبح، از مقتول به نام عبدالرقیب 
ولسوالی  پایان  مناره  مسجد  در  که  کرد  یاد 

جبل السراج پروان خطیب بوده است.
هاشمی گفت که عبدالرقیب هنگامی که پس 
از گزاردن نماز به سوی خانه اش می رفت در 
ولسوالی سیدخیل هدف  نیازی خیل  روستای 
گلوله باری مردان تفنگ دار ناشناس قرار گرفته 

تکرار کرد که از رییس جمهور خواسته است که 
به صورت مستقیم به او دستور بدهد، در غیر 
این صورت او اداره امور ریاست جمهوری را به 

رسمیت نمی شناسد.
وزیر پیشین مالیه گفت که حلقات خاصی در 
ارگ ریاست جمهوری به دنبال منافع خودشان 
هستند و اگر روزی این منافع قطع شوند، یکی 

از این ها در افغانستان حضور نخواهند داشت.
در  او  حضور  که  گفت  مالیه  پیشین  وزیر 
از معضالت  نیز یکی  کمیسیون تدارکات ملی 
از دالیلی بود  نیز یکی  این مورد  بوده است و 
ارغندیوال گفت که  برکنار می شد.  باید  او  که 
این کمیسیون  از جلسات  یکی  او در  اعتراض 
امور  اداره  برای  نوع گوشت  قرارداد 18  درباره 
سبب عدم تأیید این قرارداد شد. پیش تر خان آقا 
رضایی، عضو مجلس نماینده گان گفته بود که 
ریاست  دفاتر  از  یکی  برای  گوشت  نوع   17
سبزیجات  برای  دالر  میلیون   ۳0 و  جمهوری 
قرارداد شده است. اداره امور قرارداد ۳0 میلیون 

دالر را برای سبزیجات رد کرده است.
رییس جمهور غنی روز شنبه، چهارم دلو وزیر 
مالیه را برکنار و محمدخالد پاینده را به عنوان 

سرپرست تعیین کرد.
اداره امور ریاست جمهوری دالیل برکناری وزیر 
مالیه را تعلل در جمع آوری عواید، عدم همکاری 
با هیأت مشترک بررسی مقرری های غیرقانونی 
بررسی ها  این  از  مالیه و مانع شدن  در وزارت 

عنوان کرده است.
ارزش های  به  تعهد  عدم  مدیریتی،  ضعف 
ماده  نکردن  رعایت  و  خوب  حکومت داری 
محوله  وظایف  در  کشور  اساسی  قانون   77
ریاست  مقام  هدایات  و  احکام  از  سرپیچی  و 
مالیه  وزیر  برکناری  دیگر  دالیل  از  جمهوری، 

عنوان شده است.
عبدالهادی ارغندیوال گفت که همه این مواردی 
است،  شده  مطرح  او  برکناری  موضوع  در  که 

»کامال اشتباه« است.
عبدالهادی ارغندیوال از نخستین اعضای کابینه 
جدید حکومت بود که در دوازدهم حمل امسال 
به عنوان سرپرست وزارت مالیه تعیین شد. او 
رای تأیید مجلس نماینده گان را نیز به دست 

آورد.
و  کارمند   ۵9 برکناری  با  پیش تر  ارغندیوال 
رییس منابع بشری این نهاد که از سوی هیأت 
جمهوری  ریاست  امور  اداره  بررسی کننده 

پیشنهاد شده بود، مخالفت کرد.
محمدغالم مالخیل، رییس منابع بشری وزارت 
آن چه  دلیل  به  جدی  بیست وهفتم  در  مالیه 
تمرد از حکم ریاست جمهوری و سوء استفاده 
از  می شود،  وظیفه ای خوانده  از صالحیت های 
بازداشت  کابل  پولیس  و  کل  دادستانی  سوی 

شد.
پس از تقرر ارغندیوال، موضوع انتقال صالحیت 
وزارت مالیه به ارگ ریاست جمهوری و تقسیم 

آن به سه بخش، خبرساز شد.
امریکا گزارشی  ایاالت متحده  انستیتوت صلح 
اداره  سه  به  مالیه  وزارت  تقسیم  مورد  در  را 
جداگانه به نشر رسانده بود که واکنش وزارت 

خارجه امریکا را در قبال داشت.
ارغندیوال در 18 حمل اعالم کرد  عبدالهادی 
تقسیم  درباره  فرمانش  غنی  محمداشرف  که 
وزارت مالیه و انتقال صالحیت های آن به ارگ 

ریاست جمهوری را لغو کرده است.

است. 
مدیر مبارزه با جرم های جنایی پولیس پروان 
فرار  ساحه  از  قضیه  این  عامالن  که  گفت 
کرده اند، اما تالش پولیس برای بازداشت آن ها 

جریان دارد.
در یک خبر دیگر از والیت پروان، پولیس از 
مشخص  هویتش  که  جسد  یک  شدن  پیدا 
داده  خبر  سیدخیل  ولسوالی  در  است  نشده 

است.
از  است  جوان  یک  به  متعلق  که  جسد  این 
توسط  سیدخیل  ولسوالی  چینکی  روستای 
پولیس پیدا شده است. تاکنون علت مرگ این 

جوان مشخص نشده است.

 

با توجه به وضعیت فعلی مذاکرات بین دولت و طالبان، به نظر 
فصل  وارد  پیش رو  بهار  در  دو طرف  بین  که جنگ  می رسد 
طالبان،  جنگ جویان  و  دولتی  نیروهای  شد.  خواهد  تازه ای 
هرکدام تالش خواهند کرد تا معادله فعلی جنگ و صلح را به 
نفع خود تغییر دهند. تصمیم نیروهای امریکایی و ناتو در برابر 
تا هنوز روشن  افغانستان  تازه جنگ در  احتمال شروع فصل 
نیست. قدر مسلم اما این است که مسوولیت اصلی جنگ در 
جبهه مقابل طالبان بر عهده نیروهای افغان خواهد بود. این 
جنگ، در صورت وقوع، احتماالً یکی از خونبارترین جنگ هایی 

خواهد بود که افغانستان تاکنون پشت سر گذاشته است.
روحیه جنگ طلبی در هر دو طرف دیده می شود. گروه طالبان 
بگذارد،  اجرا  به  مو  به  مو  را  توافق نامه دوحه  به خاطر آن که 
به  به جنگ  این گروه همچنان  را جدی گرفته است.  جنگ 
عنوان تنها ابزاری می بیند که می تواند نفع طالبان را در میز 

مذاکره تأمین کند.
بیش تر  بخش  بر  تسلط  مدعی  طالبان  گروه  دیگر،  طرف  از 
اراضی افغانستان است. دولت این ادعا را به استهزا گرفته است. 
گروه طالبان اکنون برای اثبات این ادعا نیاز به گشایش فصل 
برای  می کند  فکر  گروه  این  می بیند.  دولت  علیه  تازه جنگ 
آن که در محافل داخلی و بیرونی جدی گرفته شود، نیاز دارد تا 
تسلط خود بر قلمرو مورد ادعایش را ثابت کند. این کار اما تنها 

از راه جنگ ممکن خواهد شد.
در مقابل، دولت نیز برای دفاع از ساحات تحت کنترل خود 
انتخابی جز مقاومت ندارد. همزمان برای آن که جلو بلندپروازی 
طالبان را بگیرد، باید جنگ را تهاجمی تر دنبال کند. به همین 
علت، نیروهای دولتی آماده می شوند که در فصل تازه جنگ، 
تا  آن ها همچنان تالش خواهند کرد  نکنند.  تجربه  را  باخت 
قلمرو مورد ادعای طالبان را دروغ و خیالی ثابت کنند. این کار 

می تواند نفع دولت در معادالت آینده را ضمانت کند.
احتماالً  و  مذاکرات صلح  بن بست  دنبال  به  تازه جنگ  فصل 
امید  طالبان  و  دولت  ظاهراً  افتاد.  خواهد  راه  به  آن  شکست 
چندانی به موفقیت این مذاکرات در کوتاه مدت ندارند. دو طرف 
در حالی که مذاکره را تنها راه حل می دانند، تاکنون نتوانسته اند 
نتواند  که  مذاکره ای  هر  است  روشن  بگذارند.  کنار  را  جنگ 
منافع دو طرف را تضمین کند، جنگ را تشدید خواهد کرد. 
وضعیت مذاکرات، فعاًل طوری است که دو طرف ناگزیر شده اند 

به سیاست ماشه مراجعه کنند.
دو  ایستاده گی  این وضعیت،  به  و طالبان  علت سقوط دولت 
از  دولت  هیأت  است.  مذاکره  میز  در  مواضع شان  روی  طرف 
موضع جمهوریت نمی گذرد و هیأت طالبان از موضع امارت. 
همچنان دو طرف به جای تمرکز روی واقعیت های افغانستان 
این  شده اند.  چانه زنی  وارد  ارزش ها  روی  مشترک،  منافع  و 
نوع مذاکره غیراصولی است و فرجام آن صلح نیست. مذاکره 
بین دولت و طالبان زمانی می تواند به صلح منتج شود که دو 
طرف با توجه به واقعیت های میدان جنگ و زنده گی افغان ها و 
نیازهای فعلی و آینده افغانستان، روی راه های رسیدن به صلح 
توجه کنند. ایستاده گی روی موضع امارت و ارزش های آن و 
ایستاده گی روی موضع جمهوریت و ارزش های آن، دو طرف 
را وارد جدل بیهوده می کند و در حالت دفاعی قرار می دهد. به 
همین دلیل است که مذاکرات دو طرف تاکنون کوچک ترین 
روزنه امید را به روی مردم نگشوده است. فعاًل دو طرف پس از 
ماه ها جدل و حمله و دفاع در پشت میز مذاکره، به سمت ادامه 

جنگ متمایل شده اند.
فصل تازه جنگ بسیار خونین و پرهزینه پیش بینی می شود. 
تنها راه جلوگیری از این جنگ، گرم کردن میز مذاکره با تکیه 
بر قواعد مذاکره اصولی است. همچنان با مداخله فعال جامعه 
دو طرف  آماده گی  را گرفت.  این جنگ  جهانی می توان جلو 
برای شروع فصل تازه  جنگ، پیام هشدار آمیزی است که جامعه 
به حال  و طالبان  دولت  اگر  بگیرد.  را جدی  آن  باید  جهانی 
خود رها شوند، تردیدی نیست که بهار پیش رو بسیار مرگ بار 
می تواند  وقوع  صورت  در  جنگ  این  بود.  خواهد  خونین  و 

افغانستان را به سمت یک فاجعه تمام عیار سوق دهد.

آماده گی برای 
فصل تازه جنگ

سه شنبه
شماره 3529
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ارغندیوال: 

حلقات خاصی در ارگ وقتی منافع شان 
به خطر می افتد، دست به هر توطیه ای می زنند

تفنگ داران ناشناس یک مال امام را در پروان کشتند

مجلس  اعضای  از  شماری  کابل:  ۸صبح، 
و  اقارب  حکومت  که  می گویند  نماینده گان 
رد  برای  را که »کارت سرخ«  نزدیکان کسانی 
بودجه بلند کرده اند، از وظایف  دولتی شان برکنار 
کرده  است تا نماینده گان را برای تصویب بودجه 

زیر فشار قرار دهد.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان، 
روز دوشنبه، ششم دلو در نشست عمومی این 
اخالق  از  دور  به  حکومت  که  گفت  مجلس 
سیاسی و اداری، شماری از اقارب نماینده گان را 
به صورت »انتقام جویانه و با تهدید« برای اعمال 

فشار بر مجلس، از کار برکنار می کند.
نظام  برای  افراد سال ها  این  که  رحمانی گفت 
خدمت کرده اند و برکناری آن ها دور از اخالق 

سیاسی است.
هرات  مردم  نماینده  پدرام،  حبیب الرحمان 
حکومت  که  گفت  نیز  نماینده گان  مجلس  در 
نزدیکان نماینده گان را به این دلیل از کار برکنار 
کرده اند که »کارت سرخ« برای بودجه 1400 

بلند کرده بودند.
حکومت تاکنون در این باره واکنش نشان نداده 

است.
که  هستند  متهم  نماینده گان  مجلس  اعضای 
و  دولتی  ادارات  در  نزدیکان شان  مقرری  در 

سمت های کلیدی دست دارند.
مالی  سال  بودجه  دوبار  نماینده گان  مجلس 
میررحمان  گفته  به  است.  کرده  رد  را   1400
رحمانی، بودجه بار اول به دلیل 17 مورد تخطی 
و بار دوم به دلیل 19 مورد تخطی رد شده است.

را  بودجه  سوم  پیش نویس  کابینه  است  قرار 
دهد.  قرار  تأیید  مورد  دوشنبه  روز  نشست  در 
پیشنهادات  که  خواست  حکومت  از  رحمانی 
پیش نویس  در  را  نماینده گان  مجلس  معقول 

بودجه بگنجاند.

نماینده گان گفت که برخی در  رییس مجلس 
شبکه های اجتماعی بحث روی بودجه را تقابل 
توصیف  دولت  و  ملت  خانه  بین  کشمکش  و 
کرده اند و برخی نیز با نشر گزارش »دروغین« 
از گیروگان گری بودجه سخن گفته اند. او تأکید 
کرد که هیچ مرجع نباید قضاوت ناعادالنه بکند 
تأمین  برای  را  نماینده گان  صادقانه  انگیزه  و 

عدالت زیر سوال ببرد.
سازی  یک سان  طرح  نماینده گان  مجلس 
خود  سرخ  خط  را  دولتی  کارمندان  معاشات 
تعریف کرده است. رییس این مجلس می گوید 
که از این طرح که از سوی مجلس تصویب شده 

است، عقب نشینی نخواهد کرد.
میررحمان رحمانی حلقاتی را در ارگ ریاست 
جمهوری متهم کرد که با استفاده از »امکانات 
اپراتیفی و رسانه ای« دولت، خانه ملت را هدف 

قرار داده اند.
رحمانی گفت که یک سفر والیتی هیأت ریاست 
هزینه  مکتب   10 ساخت  اندازه  به  جمهوری 
سکتوری  ادارات  از  را  بودجه  حکومت  و  دارد 
به واحدهای اداری و فرمایشی ارگ انتقال داده 

است.
کرد  وارد  اتهام  نماینده گان  مجلس  رییس 
را  جمهوری  ارزش های  ارگ  »حاکمان«  که 
خصوصی کرده اند و از آن برای ارضای خواهشات 

شخصی خود شان استفاه می کنند.
او از حکومت خواست که به جای نشانه گرفتن 
فکر  به  تبلغیات،  پخش  و  نماینده گان  مجلس 

تأمین امنیت مردم باشد.
سوی  از  دوم  بار  برای  بودجه  پیش نویس  رد 
این  است.  نادری  موارد  از  نماینده گان  مجلس 
در  را  نماینده گان  مجلس  و  حکومت  موضوع 
مجلس  که  حالی  در  است.  داده  قرار  تقابل 
بودجه  از رد  تأکید می کند، هدف  نماینده گان 

تقابل با حکومت نیست.

جنجال بر سر بودجه؛ 
مجلس می گوید که 

حکومت اقارب نماینده گانی 
که »کارت سرخ« بلند کرده ، 

برکنار می کند



عبداالحمد حسینی 

حسیب بهش

ُکندی در مذاکرات بین االفغانی، امیدها به روند صلح 
حکومت  در  مقام ها  اکنون  است.  کرده  کم رنگ   را 
نکرده اند  عمل  تعهدات شان  به  طالبان  که  می گویند 
جنگ  فصل  برای  امنیتی  نیروهای  که  است  نیاز  و 
امنیت ملی تصریح می کند  بگیرند. شورای  آماده گی 
در کشور،  طالبان  گروه  ادامه حمالت  در صورت  که 
»آماده گی   گروه  این  برای سرکوب جنگ جویان  باید 
باور  نیز  جمهوری  ریاست  ارگ  شود.  گرفته  قوی« 
دارد که نیروهای امنیتی و دفاعی برای دفع حمالت 
بهار  و  جاری  سال  سرمای  فصل  در  طالبان  گروه 
که  گفته اند  پیش تر  طالبان  دارند.  آماده گی   1400
حمالت  شان بر شهرها را متوقف کرده اند، اما در برابر 
تحرکات نیروهای امنیتی اقدام خواهند کرد و حمالت 
هدفمند این گروه بر »اهداف نظامی« نیز ادامه خواهد 
یافت. گزینه جنگ در حالی دوباره وارد برنامه حکومت 
می شود که مذاکرات دوحه در روزهای اخیر با بن بست 
روبه رو شده است و طالبان به مذاکره پشت کرده اند. 
دولت جدید امریکا گفته است که توافق نامه دوحه را 
این  تعهدات  عملی  شدن  میزان  تا  می کند  بازنگری 
توافق نامه از سوی طالبان، به ویژه کاهش خشونت ها، 

روشن شود. 
روند  در  پیش رفت  به  در کشور  امیدها  که  در حالی 
صلح پیوند خورده بود، اما ادامه خشونت ها در کشور 
جنگ  ادامه  برای  که  است  کرده  مجبور  را  حکومت 
آماده گی بگیرد. حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی، روز 
یک شنبه، پنجم دلو، در دیدار از قول اردوی هوایی، بر 
آماده گی برای فصل جنگ تاکید کرده است. او گفت که 
با وجود تالش های حکومت برای برقراری صلح، طالبان 
هنوز برای این روند آماده  نیستند. به گفته آقای محب، 
دوحه،  به  دولت  مذاکره کننده  هیأت  رفتن  وجود  با 
و  پنج هزار  عالی مصالحه ملی، رهایی  ایجاد شورای 

امتحان  آن که  با  بدخشان  فیض آباد  جدید  شهردار 
اداره  و  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات  کمیسیون 
مستقل ارگان های محلی را با موفقیت سپری کرد، اما تا 
اکنون کارش را آغاز نکرده است. اداره مستقل ارگان های 
محلی حدود سه سال پیش براساس یک حکم، او را به 
عنوان شهردار جدید بدخشان به مقام های محلی این 
والیت معرفی کرد. اسناد رسیده به روزنامه 8صبح نشان 
می دهد که شماری از مقام های محلی، به شمول والی 
و  اما  با  و  نداده  نشان  او چراغ سبز  تقرر  به  بدخشان، 
اگرها، شهردار جدید این والیت را در بی سرنوشتی قرار 
داده اند. در این میان، برخی از منابع بر تقرر پسر شهردار 
سابق در کرسی ریاست شهرداری تاکید کرده اند. اکنون 
جدید  شهردار  می گذرد،  وضعیت  این  از  سال  سه  که 
از  او  است.  روشن شدن سرنوشتش  خواهان  فیض آباد 
مقام های ذی ربط می خواهد که وی را در این بست مقرر 
یا هم عزل و در بست های مشابه استخدام کند؛ زیرا از 
14 ماه بدین سو معاش دریافت نکرده است. در همین 
حال مقام والیت بدخشان می گوید که به دلیل مشکالت 
اجتماعی، شهردار جدید به بست شهرداری این ریاست 
معرفی نشده است. مقام های محلی بدخشان می گویند 
زمینه  تا  هستند  مشکالت  این  حل  تالش  در  که 
مستقل  اداره  شود.  فراهم  جدید  شهردار  معرفی  برای 
ارگان های محلی نیز چالش ها را تایید می کند و می گوید 
که در تالش است تا شهردار جدید بدخشان را برحسب 

توافق در بست معادل بگمارد. 
اسناد رسیده به روزنامه 8صبح نشان می دهد که اسامه 
بصیر، شهردار جدید بدخشان، در تابستان سال 1۳97 
از طریق پروسه رقابت آزاد برای این پُست انتخاب شده 
است. او پس از پشت  سر گذاشتن امتحان در بیست ویکم 
سنبله سال 1۳97، براساس حکم ارگ ریاست جمهوری 
به عنوان شهردار جدید والیت بدخشان معرفی شد. آقای 
بصیر اما برخالف این حکم، تاکنون وظیفه اش را آغاز 
نکرده است. او دلیل معرفی نشدنش به عنوان شهردار 
فیض آباد را مخالفت های مقام های محلی در این والیت 
ارگان های  سوی  از  به  بارها  او  که  وجودی  با  می داند. 
محلی و ارگ ریاست جمهوری به عنوان شهردار به این 
والیت معرفی شد، اما مقام های محلی با اما و اگرها از 
هم چنان  کرد ه اند.  جلوگیری  سمت  این  در  وی  تقرر 
براساس اسنادی که آقای بصیر در اختیار روزنامه 8صبح 
قرار داده، مقام والیت بدخشان دلیل مخالفتش با او را 
گماشته نشدن پسر شهردار سابق این والیت در یکی از 

بست های رسمی این والیت خوانده است. 
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۵00 زندانی طالب و قرار گرفتن نیروهای امنیتی به 
حالت دفاعی، طالبان به حمالت شان در سراسر کشور 
ادامه داده اند. مشاور شورای امنیت ملی تصریح کرد که 
امنیتی  نیروهای  باالی  جنگ جویان طالبان هم چنان 
حمله می کنند و افزون بر ایجاد گمر ک ها و ایست های 
بازرسی، قتل های هدفمند در پایتخت را سازمان دهی 

می کنند. 
در  طالبان  مذاکره کننده  هیأت  اعضای  که  افزود  او 
با اشاره  جریان وقفه مذاکرات به پاکستان رفته اند و 
این کشور، تخریب تاسیسات عامه و حمالت بر شهرها 
را بیش تر ساخته اند. به گفته حمداهلل محب، »طالبان 
هم چنان گروه تروریستی است« و اراده صلح را ندارند؛ 
زیرا استقالل ندارند و موثریت شان نیز از سوی پاکستان 
به گروگان گرفته شده است. مشاور امنیت ملی باور 
دارد که نیاز است آماده گی های قوی گرفته شود تا در 
صورت ادامه خشونت ها، به گروه طالبان جواب محکم 

اسامه  نشدن  معرفی  دلیل  والیت  مقام  این،  بر  افزون 
بصیر به عنوان شهردار را مشکالت اجتماعی از جمله 
امنیتی عنوان کرده  است. مقام والیت گفته  تهدیدات 
تهدید  را  وی  امنیتی  مشکالت  که  آن جایی  از  است، 
می کند، نمی تواند آقای بصیر را به عنوان شهردار در این 
والیت معرفی کند. این در حالی است که به گفته او، 
والی بدخشان به تازه گی سه فرد دیگر را به اداره مستقل 
را  آنان  از  تا یکی  ارگان های محلی معرفی کرده است 
والی  هم چنان  بگمارد.  والیت  این  شهردار  عنوان  به 
این والیت از مقام های مسوول در مرکز خواسته است 
که اسامه بصیر را دو باره به پست قبلی اش )سکتوری 

والیت( ابقا کند. 
در  بار  یک  که  می گوید  بصیر  آقای  دیگر  سوی  از 
بیست ودوم اسد 1۳97 منتظر معرفی شدنش به عنوان 
موتر  روز  همان  عصر  در  اما  بود،  والیت  این  شهردار 
حاملش مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت . او می گوید 
به  را  حمله  این  بدخشان  والیت  محلی  مقام های  که 
این  و  داده اند  گزارش  محلی  ارگان های  مستقل  اداره 
سبب شده ست که وی از سوی این اداره به پایتخت 
فرا خوانده شود. بدین ترتیب اسامه بصیر براساس حکم 
میزان  بیست وسوم  در  محلی  ارگان های  مستقل  اداره 
1۳97 شامل حاضری موقت در این اداره شده است. با 
این همه، آقای بصیر خاطر نشان کرد، به  رغم این که بارها 
برای رسیده گی به این مشکل به مراجع مختلف مراجعه 
معرفی  بدخشان  والیت  شهرداری  بست  در  تا  کرده 
به  ادارت  سایر  در  مشابه  بست های  از  یکی  در  هم  یا 
وظیفه گماشته شود، اما تاکنون خواستش عملی نشده و 

هم چنان در وضعیت بی سرنوشتی قرار دارد. 
او گفت: »دو بار به ریاست جمهوری مراجعه کردم. اداره 
امور ظرف 24 ساعت از اداره مستقل ارگان های محلی 
طی مکتوبی معلومات خواست، اما تاکنون 1۵2 روز از 
صدور مکتوب گذشته و اداره مستقل ارگان های محلی 
اجراآتی نکرده است. دو بار به کمیسیون اصالحات اداری 
مراجعه  فساد  با  مبارزه  کمیسیون  به  دیگر  بار  یک  و 

کردم، اما صدایم شنیده نمی شود.« 
از جانب دیگر آقای بصیر ادعا دارد که از 14 ماه بدین سو 
معاش دریافت نکرده است. به باور او، برحسب قانون و 

بدهند. به گفته او، حکومت در حال حاضر طالبان را به 
عنوان یک حقیقت پذیرفته است و حاضر است که در 
صورت برقراری صلح، به آنان سهم بدهد. با این حال 
آقای محب هشدار داد که اگر طالبان به »سهم کامل« 
در کشور معتقد اند و تالش می کنند که آن را برای 
پاکستان قربانی کنند، نیروهای امنیتی برای دفاع قوی 

در برابر آنان آماده اند.
ارگ ریاست جمهوری نیز گزینه های احتمالی جنگ را 
مد نظر گرفته است. محمداشرف غنی، رییس جمهور 
کشور، در نشست روز دوشنبه کابینه تاکید کرد که 
گروه  حمالت  دفع  برای  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
طالبان در فصل زمستان سال جای و بهار سال 1400 
»آماده گی های همه جانبه« دارد. این در حالی است که 
بازنگری توافق نامه  بایدن برای  از تصمیم دولت  ارگ 
دوحه، تمرکز بر کاهش  خشونت ها و مشارکت معنادار 
و  رسانه ها  زنان ،  دست آوردهای  از  حمایت  و  طالبان 

به دلیل داشتن حکم رییس جمهور در بست شهرداری 
و امضای حاضری، مستحق معاش شمرده می شود، اما 

از یک سال به این سو معاش نیز دریافت نکرده است. 
اسامه بصیر از حکومت خواست که او را در بست اصلی و 
قانونی اش معرفی کند و اگر قادر به معرفی اش نیست، در 
یک بست مشابه در سایر نقاط کشور به وظیفه بگمارد. او 
گفت: »اگر هیچ گزینه ای برای حکومت محتمل نیست، 
معاش و امتیازات باقی مانده ام را پرداخت کند و رییس 
که  در جمهوریتی  بگیرد.  را پس  نیز حکمش  جمهور 
حکم رییس جمهور قابل تطبیق نباشد و هنوز فرهنگ 
باج دهی در محالت حاکم باشد، بهتر است که شهروندان 
را  دیگری  آدرس  معیشت شان  امرار  برای  درس خوانده 

جست وجو کنند.«
نهادهای جامعه مدنی و شهری بدخشان، از نبود شهردار 
در این والیت انتقاد می کنند. فضل احمد آماج، رییس 
که  گفت  8صبح  روزنامه  به  بدخشان،  شهر  شورای 
ریاست شهرداری این والیت در حالت نابه سامانی قرار 
دارد و مردم برای حل کارهای اداری شان سرگردان اند. 
فیض آباد  برای  قبل  سال  سه  این که  به  رغم  گفت،  او 

اقلیت ها، استقبال کرده است. مشاور امنیت ملی دولت 
بایدن پیش تر گفته بود که توافق نامه امریکا و طالبان 
این  در  طالبان  تعهد  میزان  تا  شد  خواهد  بازنگری 

موافقت نامه روشن شود. 
که  می شود  مطرح  دوباره  حالی  در  جنگ  سناریوی 
بن بست  به  اخیر  روزهای  در  بین االفغانی  مذاکرات 
خورده است. پیش تر منابع در دوحه به روزنامه 8صبح 
گفته بودند که طالبان به دلیل مشخص نبودن پالیسی 
نمی شوند.  میز مذاکره حاضر  به  بایدن،  حکومت جو 
گفتنی است که نیروهای امنیتی از بیش از یک سال 
بدین سو در حالت »دفاعی فعال«  قرار گرفته اند. با این 
حال انجام حمالت در کابل و ننگرهار سبب شد که 
آماده باش  دستور  بار  یک  برای  غنی  جمهور  رییس 
طالبان  گروه  کند.  صادر  امنیتی  نیروهای  برای  را 
پیش تر در توافق نامه دوحه تعهد کرده بودند که میزان 
مقام های  باور  به  اما  می دهند،  کاهش  را  خشونت ها 
افزوده شده  در کشور  میزان خشونت ها  به  حکومت، 

است. 
مذاکرات  ادامه  وجود  با  که  است  یادآوری  قابل 
بین االفغانی، طالبان هم چنان حمالت شان را بر برخی 
از نقاط کشور سازمان دهی می کنند. براساس آمارهای 
نشر شده، در حال حاضر درگیری ها در بیش از 20 
گفته  این  از  پیش  طالبان  دارد.  ادامه  کشور  والیت 
بودند که جنگ جویان این گروه تنها حمالت انتحاری 
بر  افزون  اما  را متوقف کرده اند،  بر شهرها  و حمالت 
ادامه حمالت هدفمند بر »اهداف نظامی«، به تحرکات 

نیروهای امنیتی پاسخ می دهند.

یک شهردار تعیین شد، اما به دلیل بعضی اختالف ها، 
شهردار تعیین شده تاکنون به وظیفه آغاز نکرده است. 
آماج گفت که اکنون به دلیل نبود شهردار، از این اداره 
سوءاستفاده هایی صورت می گیرد و حکومت باید هرچه 
زودتر به این وضعیت سروسامان دهد. در کنار این، آقای 
رد  را  برابر شهردار جدید  در  اجتماعی  آماج مشکالت 
کرد و گفت که مردم با هیچ یکی از مقام های والیت در 

تقابل قرار نگرفته اند. 
والی بدخشان اما دلیل معرفی نشدن شهردار رسمی این 
والیت را مشکالت اجتماعی عنوان می کند. محمدزکریا 
سودا، والی این والیت، روز دوشنبه، ششم دلو، به روزنامه 
8صبح گفت که اسامه بصیر به دلیل مشکالت اجتماعی 
به ویژه مخالفت مردم، تاکنون به این سمت معرفی نشده 
است. او اما بیان کرد که مقام این والیت در تالش است 
تا مشکالت اجتماعی را به زودی حل کند و زمینه برای 

معرفی شهردار جدید فراهم شود.
در همین حال اداره مستقل ارگان های محلی می پذیرد 
که در تقرری آقای بصیر سکته گی هایی به وجود آمده 
روزنامه  به  اداره،  این  سخنگوی  مومند،  نرگس  است. 
شیوع  و  مردم  مخالفت های  دلیل  به  که  گفت  8صبح 
شهردار  عنوان  به  بصیر  اسامه  معرفی  کرونا،  ویروس 
بدخشان با مشکل مواجه شده است. او اما بیان کرد که 
آقای بصیر از چندی به این سو به عنوان مامور خدمتی 
حال  این  با  است.  کار  مصروف  محلی  ارگان های  در 
بانو مومند خاطرنشان کرد که به زودی به این مشکل 
کارمند  عنوان  به  را  بصیر  اسامه  و  می شود  رسیده گی 
وظیفه  به  بدخشان  والیت  در  دو  بست  در  سکتوری 
می گمارند. نرگس مومند تصریح کرد که این اداره در 
تالش است تا برحسب توافق، آقای بصیر وی را در یک 

بست معادل استخدام کند.
در  جدید  فرد  یک  حضور  که  نیست  باری  اولین  این 
این  از  پیش  می شود.  جنجالی  محلی  مهم  پست های 
نیز برخی از کرسی ها در شماری از والیت ها جنجالی 
شده بود، با این تفاوت که به دلیل مخالفت های شدید 
مردم، حکومت زودتر به جایگزینی اقدام کرد. در یکی 
از موارد در اسد سال جاری، جمعه گل همت به عنوان 
والی بادغیس تعیین شد، اما پس از مخالفت باشنده گان 
این والیت،  جایگزین و سپس به عنوان فرمانده پولیس 

کابل تعیین شد.

جنگ دوباره به برنامه حکومت 
بازگشته است

سه سال بالتکلیفی؛ 
چرا شهردار جدید بدخشان 
وظیفه اش  را آغاز نمی کند؟

مذاکرات سرد؛



در افغانستان، مردم و نسل نو 
قربانی های زیادی برای تحقق 

مردم ساالری و حقوق بشر داده اند. 
این جریان های روشن فکری حاضر 

به عقب گرد و نابودی نیستند. 
این جا مردم ساالری نو پا ضرورت 

به تحکیم و تقویت دارد و به 
نظام های خودکامه و مستبد جا 

باز نخواهد شد. از این رو، نباید 
با توافقات اشتباه، افغانستان را 

دوباره به النه تروریسم مبدل 
ساخت.

فریداحمد امیری

مصور شفق، استاد دانشگاه

تصمیم مجلس نماینده گان؛

سیاسی یا قانونی؟

بازیگر کهنه کار صلح افغانستان 
در حکومت جدید امریکا

سه شنبه
شماره 3529

۷ دلو 1399
2۶ جنوری 2021
قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

4
تاکنون حکومت به  جای نامزدوزیران رد صالحیت شده، 
که  است. سرپرستانی  نکرده  معرفی  نامزدوزیر جدید 
نماینده گان  مجلس  از  اعتماد  رأی  بودند  نتوانسته 
افغانستان بگیرند، تا هنوز به  طور غیرقانونی به کارشان 

ادامه داده اند.
مجلس نماینده گان در برابر اقدامات فراقانونی رییس 
سرپرستان،  غیرقانونی  کار  ادامه  بر  مبنی  جمهور 
تصویب بودجه مالی سال 1400 خورشیدی را تعلیق 

کرد.
سه  و  است  نسبی  افغانستان  در  قوا  تفکیک  هرچند 
قوه  رابطه  اما  می کنند،  کار  هم  با  هماهنگی  در  قوه 
متشنج  زمانی  هر  از  بیش تر  حکومت  و  قانون گذاری 
شده است. از همین  رو، اکنون که هر روز بیش تر از روز 
گذشته، روابط این دو قوه، تیره تر می شود، این پرسش 
می طرح می گردد: اقدامات مجلس نماینده گان در برابر 

حکومت، قانونی است یا سیاسی؟

اصل تفکیک قوا
و  اکتون، مورخ  لرد  اپریل سال 1887،  ماه  در پنجم 
فیلسوف بریتانیایی، در نامه ای به اسقف مندل کرایتون، 
قرن، در محافل  از دو  نوشت که هنوز پس  جمله ای 
فساد  »قدرت،  است:  معروف  مردم،  نزد  و  دانشگاهی 

می آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق.«
به  منظور جلوگیری از »فساد مطلق« و بروز استبداد 
در ساختار دولت، امروز اصلی در حقوق عمومی وجود 
دارد به نام تفکیک قوا که قدرت را به چند قوه جداگانه، 

تقسیم می کند.
اصل تفکیک قوا، نخستین  بار در اندیشه های افالطون 
او  افالطون،  »قانون«  کتاب  در  شد.  مطرح  ارسطو  و 
گروه های جداگانه ای را برای وضع قوانین و پاسداری 
از آن، امور لشکری، اداره شهری و دادرسی مشخص 
کرده بود؛ اما تفکیک قوا در آرای او، به  شکل مقدماتی 

طرح شده بود.
ارسطو نیز در کتاب »سیاست« در این مورد نگاشته 
است: »هر حکومت دارای سه قدرت است. قدرت اول 
از آن گروهی است که کار آن بحث و مشورت درباره 
مصالح عام است. دومین قدرت به فرمان روایان، حدود 
است. وظیفه  مرتبط  آن ها  انتخاب  و شیوه  صالحیت 
کارکردهای  است.«  مربوط  سوم  قوه  به  نیز  دادرسی 
قوای سه گانه ارسطو، با آن چه اکنون تحت نام تفکیک 

قوا وجود دارد، متفاوت بود.
در قرون وسطی، مفهوم تفکیک قوا در قالب دو شمشیر 
وجود داشت که قدرت را میان امپراتور و کلیسا تقسیم 

می کرد.
همین گونه، فیلسوفان غربی، از جان الک تا منتسکیو، 
تا  شدند.  قوا  تفکیک  نظریه  تکامل  و  تغییر  موجب 
این که در عصر حاضر، اصل تفکیک قوا در قالب سه قوه 

از حضور طرف های مذاکره  کننده در قطر  سه  هفته 
می گذرد. در این مدت، هیچ نشست خبرساز میان دو 
طرف برگزار نشده و ظاهراً این گفت وگوها به بن بست 
با  افغانستان  اسالمی  جمهوری  هیأت  است.  خورده 
پیام درشت مبنی بر آتش بس در این دور گفت وگوها 
از  پس  طالبان  هیأت  اعضای  است.  کرده  اشتراک 
رفع  و  باقی مانده  زندانیان  رهایی  قطر،  به  بازگشت 
تعزیرات وضع شده بر رهبران شان را دلیل آغازنشدن 
گفت وگوها می گویند. خواست جمهوری برای کاهش 
خشونت ها و آتش بس، مردمی و انسان دوستانه است 
گفت وگوها  نتیجه  برای  اعتماد  هدف،  این  تحقق  و 
را شکل می دهد. دوام خشونت باعث انزجار و نفرت 
بیش تر و ایجاد شک و تردید در نیت طالبان به صلح و 
مذاکرات شده است. به هر اندازه ای که مردم افغانستان 
هراس افگنان  از  بگیرند،  قرار  خشونت  و  آزار  مورد 
متنفر خواهند شد. از قراین بر می آید که در این دور 
گفت وگوها، طالبان دل گرمی چندانی به نتیجه دهی 
مذاکرات ندارند و با لجاجت در پی تلف کردن زمان تا 
روشن شدن موقف واضح حکومت تازه ایاالت متحده 

امریکا هستند.
جهانی  البی گر  و  سناریوساز  عنوان  به  پاکستان 
طالبان، در نخستین روز کاری جو بایدن گفته است 
که دولت جدید امریکا باید متعهد به توافق نامه طالبان 
مورد  که  توافق نامه ای  باشد.  امریکا  متحده  ایاالت  و 
افغانستان نیست و  تأیید حکومت و جامعه سیاسی 
ارزش های  و  از دست رفتن دست آورد ها  نگران  مردم 
دو دهه اخیر است. جان بولتن، مشاور پیشین امنیت 

بیرون ساختن یک هزار و 1۳1 پروژه والیتی، اختصاص 
جمهوری،  ریاست  عملیاتی  اداره  به  هنگفت  پول 
اختصاص 1.8 میلیارد به کد احتیاطی 91 و عین مقدار 
برای کد احتیاطی 92 را از مشکالت عمده بودجه سال 

1400 خوانده است.
از قوه اجرائیه در دور 17  هم چنان در بخش نظارت 
مجلس نماینده گان، تغییرات چشم گیری به  میان آمده 

است.
نماینده گان مردم افغانستان در پارلمان، تاکنون هشت 
فرمان تقنینی رییس جمهور را پیرامون تعدیل در قانون 
انتخابات و قانون تشکیل، وضع ده درصد محصول بر 
خدمات مخابرات، دو فرمان در مورد تعدیل برخی از 
مواد قانون مالیات بر عایدات و قانون گمرکات، فرمان 
اقتصادی  مشاوریت  اداره  تشکیل  به  مربوط  تقنینی 
تقنینی رییس جمهور در  فرمان  و  ریاست جمهوری 

خصوص قانون سرپرستی را رد کرده اند.
مجلس  قانون گذاری،  بخش  در  مهم،  این  ضمن 
نماینده گان طرح پیشنهادی سی تن از اعضای مجلس 
را مبنی بر یکسان سازی معاش کارمندان دولت، تأیید 
کرد و کمیسیون مالی و بودجه نیز موظف شد تا آن را 

در سند بودجه سال مالی بگنجاند.
به  نقل از میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان، 
همسان سازی  برای  مجلس،  این  پیشنهادی  طرح 
متقاعدان/بازنشسته گان،  معلمان،  مأموران،  معاشات 
اجیران/کارمندان بالمقطع و سربازان، به هدف تأمین 

 NTA، عدالت اجتماعی، از کدهای 91 و 92، معاشات
رتب  آن ها طبق  معاشات  به   CBR و   Super Skill
معاشات افزوده خواهد شد. این نوع جهت گیری صریح 
و موقف گیری  جدی مجلس نماینده گان کشور و تالش 
کارمندان  معاش  میان  تعادل  ایجاد  برای  آن  اعضای 

دولت، در تاریخ افغانستان بی سابقه است.
روال  »توهین آمیز«  اظهارات  برابر  در  این،  از  پیش 
به نشانی مجلس، اعضای  افغانستان  اول  بانوی  غنی، 
مجلس نماینده گان خواهان سلب تابعیت او شده بودند. 
اقدامی که از نشانی خانه ملت در برابر اظهارنظرهای 

غیرمسووالنه، بی پیشینه بوده است.
نمایندگان  که  می شود  دیده  جزئیات،  این  بررسی  با 
از  درست  استفاده  با  دور،  این  در  افغانستان  مردم 
صالحیت های خود در بخش قانون گذاری و نظارت از 
این  به نام و عنوان  تازه ای  کارکردهای حکومت، جان 
نماینده گان  مجلس  میان،  این  در  بخشیده اند.  خانه 
افغانستان هرچند در دوره های گذشته، دست آورد قابل 
مالحظه ای نداشته است، اما اکنون با موضع گیری قاطع 
در برای اعمال فراقانونی و مقاومت در برابر روی کرد 
افغانستان،  حکومت  ساختارمحور  جای  به   فردمحور 

ناقوس هشدار را در ارگ به صدا در آورده است.

کشور جهان با یک گروه )طالبان(، نه تنها به حیثیت 
جهانی این کشور لطمه وارد شده، بلکه این امر باعث 
سیاسی  جریان  یک  حیث  به  طالبان  شناخته شدن 
فعال نیز شده است. اگر در توافق نامه تاریخی امریکا 
به  بی تردید  است،  میان  در  سودی  طالبان،  گروه  و 
جایگاه شریک بیست ساله و استراتژیک ایاالت متحده 
)دولت و مردم افغانستان(، بی حرمتی صورت گرفته 

است.
ابقای زلمی خلیل زاد به عنوان نماینده خاص امریکا در 
امور صلح افغانستان، باعث شکل گیری ذهنیت منفی 
و ناامیدکننده در قبال دولت جدید ایاالت متحده شده 
و نیز تداوم حمایت از تالش های ضد مردم ساالری و 
حاکمیت نظام به اصطالح دینی که خواست طالبان 

در افغانستان است را برجسته  می سازد.
امریکا  انتخابات ریاست جمهوری  طالبان در جریان 
برای پیروزی ترمپ دعا می کردند؛ این همه امیدواری  
ابقای خلیل زاد در محور پروسه صلح،  برای  طالبان، 
گروه  این  خواسته های  سایر  برآورده شدن  منظور  به 
برادر  مال  و  خلیل زاد  میان  توافق نامه  امضای  با  بود. 
در قطر، رقم درشتی از زندانیان خطرناک طالبان از 
زندان های کشور رها شدند. این امتیاز بزرگ و رویای 
بلکه  نشد،  کاهش خشونت ها  باعث  تنها  نه  طالبان، 
به فرسایشی شدن بیش تر جنگ منجر شد. ترورهای 
هدفمند چهره های مطرح سیاسی، رسانه ای و مدنی 
شیوه جدید خشونت آفرینی است که از چندماه به این 

طرف ادامه داشته است.
ترمپ  حکومت  دوام  طالبان،  و  پاکستان  باور  به 

اجرائیه، مقننه و قضائیه تبلور یافت.

روابط قوای مقننه و اجرائیه
افغانستان 17 دور تجربه افتتاح مجلس نماینده گان را 
دارد که اکثریت نماینده گان و سناتوران آن، انتصابی 

بوده اند.
گذشته از دوره های پیشین، اگر به طور تطبیقی دور 17 
مجلس نماینده گان افغانستان را با دور 1۶ آن مقایسه 
کنیم، پی خواهیم برد که چقدر نماینده گان مردم در 
دورهای پیشین، عمل کرد ضعیف داشته و نتوانسته اند 
از  نظارت  امر  به ویژه در  قانونی شان،  از صالحیت های 

کارکرد حکومت، به طور درست استفاده کنند.
حکومت  افغانستان،  کابینه  مجلس،   1۶ دور  در 
این که  از  بی خیال  نیز  اجرائیه  قوه  بود.  سرپرستان 
ناظری بر اعمال خود ندارد، با استفاده از خالهای قانون 
اساسی در امر حدود صالحیت های رییس جمهور، یکی 
از بی نظم ترین حکومت های تاریخ معاصر افغانستان را 

رقم زد.
رأی  دادن  با  کشور  نماینده گان  مجلس   ،17 دور  در 
از  صالحیت  سلب  و  کارا  نامزدوزیران  به  اعتماد 
سرپرستان بی کفایت، به فرهنگ سرپرستی در کابینه 

کشور، نقطه پایان گذاشت.
حکومت  سیاسی  و  فراقانونی  اقدامات  وجود،  این  با 
در قسمت غصب صالحیت های ولسی جرگه و تالش 
یک  به  پارلمان  مبدل ساختن  برای  اجرائیه  قوه 
شورای نمایشی و فاقد صالحیت، باعث شد تا مجلس 
را  خورشیدی   1400 سال  بودجه  طرح  نماینده گان 

تصویب نکند.
اکنون اختالف بر سر نامتوازن بودن بودجه و خواست 
مجلس نماینده گان مبنی بر واردکردن یک هزار و صد 
در  دیگری  گره  خورشیدی،  نو  سال  بودجه  به  پروژه 
رابطه حکومت و مجلس ایجاد کرده است و در نتیجه، 
یافته و اوضاع داخلی  کشمکش میان دو قوه تشدید 

کشور پیچیده تر شده است.
اساسی  قانون  پنجم  فصل   91 و   90 مواد  مطابق 
افغانستان، تصویب بودجه دولتی، اجازه اخذ یا اعطای 
انکشافی  برنامه های  مورد  در  تصمیم گیری  قرضه، 
نماینده گان  از وظایف عمده مجلس  دولتی  بودجه  و 
روی  مجلس  و  حکومت  میان  همواره  هرچند  است. 
بار  این   اما  داشته،  وجود  گفت وگوهایی  بودجه،  سند 
داستان اندکی متفاوت است. مجلس مواردی، از جمله 

ملی ترمپ در کتابش نوشته که تصمیم گیرنده مطلق 
مذاکرات و سرنوشت سیاسی افغانستان، آقای پمپئو 
بود و او برای خروج آبرومندانه از افغانستان، در پی 
داشتن توافق نامه با طالبان بوده است. آقای بولتن با 
بیان این که زلمی خلیل زاد، فرستاده ویژه ترمپ در 
خصوص صلح افغانستان، پاسخگو به هیچ نهاد امریکا 
جز وزیر خارجه نبوده است، روشن می کند که آقای 
خلیل زاد صالحیت بلند و واضح برای هضم و جذب 
طالبان به جامعه افغانستان داشته است. در این شکی 
قدرتمندترین  میان  توافق نامه  امضای  با  که  نیست 

به  را  تا خود  بود،  برای گروه طالبان  فرصت طالیی 
جای جمهوریت و نظام مردم ساالر در افغانستان جا 
می زد. آقای بولتن در خاطراتش می نگارد که »ترمپ 
و گاهی  نداشت  افغانستان عالقه ای  نظام در  نوع  به 
فکر می کرد که داعیه طالبان مبنی بر حکومت دینی 
)امارت اسالمی(، خواست تمام مردم است.« نگرانی 
پاکستان با اظهارات شتاب زده وزیر خارجه اش در مورد 
حمایت شدن توافق نامه امریکا و طالبان از سوی رییس 
جمهور جدید امریکا، نشان دهنده نگرانی این کشور از 
به عقب رفتن طالبان از صحنه سیاسی و از دست رفتن 

فرصت دگرگونی نظام سیاسی در افغانستان است.
نیاز است تا آقای جو بایدن، رییس جمهور امریکا، با 
نادرست ترمپ و استیضاح  مرور تمامی تصمیم های 
مایک پمپئو در خصوص طرح و توافق ایاالت متحده 
ابقای  برای  سالم  و  ارزشمند  گام های  طالبان،  و 
به خون  احترام گذاشتن  افغانستان،  در  مردم ساالری 
سربازان کشورش و نیز جبران خسارات هنگفت در 
جنگ دو دهه امریکا بردارد و به مشورت های جدی 
بپردازد.  متحده  ایاالت  در  صلح طلب  جناح های  با 
)بارک  نزدیکش  دوست  نرم  و  سازنده  دیدگاه های 
اوباما( نیز می تواند دولت او را از منجالب دیزاین شده 
توسط مثلث ترمپ، پمپئو و خلیل زاد بیرون بکشد و به 
گزینه معقول و مناسب برای ختم جنگ طوالنی مدت 

در افغانستان دست یابد.
زیادی  قربانی های  نو  نسل  و  مردم  افغانستان،  در 
این  داده اند.  بشر  و حقوق  مردم ساالری  تحقق  برای 
جریان های روشن فکری حاضر به عقب گرد و نابودی 
نیستند. این جا مردم ساالری نو پا ضرورت به تحکیم 
و تقویت دارد و به نظام های خودکامه و مستبد جا 
اشتباه،  توافقات  با  نباید  این رو،  از  شد.  نخواهد  باز 

افغانستان را دوباره به النه تروریسم مبدل ساخت.

مطابق مواد 90 و 91 فصل پنجم 
قانون اساسی افغانستان، تصویب 
بودجه دولتی، اجازه اخذ یا اعطای 

قرضه، تصمیم گیری در مورد 
برنامه های انکشافی و بودجه 
دولتی از وظایف عمده مجلس 

نماینده گان است. هرچند همواره 
میان حکومت و مجلس روی سند 

بودجه، گفت وگوهایی وجود داشته، 
اما این  بار داستان اندکی متفاوت 

است. مجلس مواردی، از جمله 
بیرون ساختن یک هزار و 131 

پروژه والیتی، اختصاص پول 
هنگفت به اداره عملیاتی ریاست 

جمهوری، اختصاص 1.8 میلیارد 
به کد احتیاطی 91 و عین مقدار 

برای کد احتیاطی 92 را از مشکالت 
عمده بودجه سال 1400 خوانده 

است.
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8صبح روزانهم  تبلیغاتی  وژیه  صفحه 

روزنامه ۸صبح برای توسعه کسب و کارتان صفحه ی ویژه تبلیغات ایجاد کرد. روزنامه ۸صبح به هدف کمک و حمایت از توسعه مشاغل و تجارت، تبلیغات شما را با هزینه کم تر و کیفیت بهتر نشر 
می کند. این روزنامه یک صفحه ی ویژه تبلیغاتی را به همین منظور راه اندازی کرده است. در این صفحه ی ویژه به تناسب استطاعت شما فضا وجود دارد. ما با داشتن تیراژ بلند در نسخه ی چاپی و 

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

قیمت: 20 افغانی
سال سیزدهم

5

بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE كاشت مو طبیعي به روش

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

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

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

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

تخفیف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني

آشپزخانه مادر
تهیه غذاهای باکیفیت با نازل ترین قیمت 

برای محافل رسمی و شخصی

آشپزخانه مادر یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین آشپزخانه های پایتخت است که افتخار دارد برای اولین بار در افغانستان با ویژگی های 
منحصر به خودش به فعالیت آغاز نموده است.

آشپزخانه مادر افتخار دارد که بهترین و باکیفیت ترین غذاهای داخلی و خارجی را با مجرب ترین آشپزها برای محافل رسمی و شخصی، 
مهمانی ها و دعوت ها، ورکشاپ ها و سمینارها با انتقال رایگان به اسرع وقت با نازل ترین قیمت در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد. ما 
در تالش هستیم تا با ارایه خدمات صادقانه و متفاوت از دیگران اعتبار و رضایت مشتریان محترم مان را کسب کنیم و باورمندیم که 

گنجی با ارزش تر از رضایت و خدمت صادقانه برای همشهریان ما وجود ندارد.

شماره های تماس: ۰۷۷۰۶۷۶۴۶۵ - ۰۷۰۰۱۹۸۸۹۷آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



)خوانشی از »تاریخ تاجیکان؛ ایرانیان شرقی«، 
نوشته  ریچارد فولتز(

که  است  تازه ای  پژوهش  شرقی«،  ایرانیان  »تاجیکان؛ 
توسط ریچارد فولتز در مورد تاجیکان، فرهنگ و قلمرو 
این هویت فرهنگی نوشته شده است. کتاب را عبدالخالق 
آزاد به زبان پارسی برگردان و انتشارات عازم در کابل آن 
را منتشر کرده است. مولف و مترجم، کتاب »تاجیکان؛ 
مورد  پژوهش مستقل در  نخستین  را  ایرانیان شرقی« 
تاریخ تاجیکان در دنیای غرب می دانند. به نظر فولتز، 
این کتاب »نخستین کار جدی در مورد تاریخ درازمدت 
تاجیکان به یکی از زبان های غربی است.« هرچند کتاب 
به تمام تاجیکان پراکنده در جهان پرداخته، اما بخش 
زیاد آن به جمهوری تاجیکستان کنونی اختصاص یافته 

است.

معنا و پیشینه تاجیک
مردمان  با  آمیزش  هزاره  یک  درازنای  در  ایرانی زبانان 
نتیجه  کردند.  کسب  تازه  دوگانه   هویت  مرو،   - باختر 
این آمیزش تازه برخاسته، برآمد سغدیان، یعنی نیاکان 
در  که  بود  امروزی  تاجیکان  از  زیادی  شمار  مستقیم 
تاریخ به عنوان سروران شبکه های بازرگانی اوراسیا و راه 
ابریشم شناخته می شوند. )4۳(. سغدیان بخارای باستان، 
عمده ترین نیاکان تاجیکان بودند. از دید فولتز، تاجیکان 
در  که  هستند  پارسی گو  ایرانیان  شرقی  شاخه  کنونی 
برای  ایران جدا ساخته شده اند.  از  نیمه  سده  هجدهم 

همین باید تاجیکان را »ایرانیان شرقی« تعریف کرد.
»تازیگ«  واژه  تغییریافته  تاجیک،  واژه  فولتز،  باور  به 
پارسی میانه است که از نام یک قبیله عرب »طی/طای« 
مشتق شده است. این اسم را ایرانیان غیرمسلمان برای 
اعراب مهاجم در هنگام تاخت وتازشان به قلمرو ایرانیان 
به کار می بردند. پس از آن که بومیان ایرانی طی سده ها 
زیر سلطه اعراب درآمدند و اسالم را قبول کردند، واژه 
»تاجیک« بار تباری/عربی خود را از دست داد و این واژه 
به تمام مسلمانان اطالق شد. همچنان لشکریانی که زیر 
فرمان اعراب به سرزمین های سغدیان/تاجیکان در نیمه 
اول سده هشتم حمله کردند، مسلمانان ایرانی تبار بودند. 
برای همین »تاجیک« در این دوره تاریخی به »ایرانیان 
مسلمان شده« اطالق می شد. )۵-۶(. در دوره غزنویان و 
سلجوقیان )در سده یازدهم و دوازدهم(، ترکان به همه 
ایرانیانی که اکثریت شان مسلمان شده بودند، »تاجیک« 
خطاب می کردند. این اصطالح در سده یازدهم معنای 
جامعه شناختی بیش تر پیدا می کند که »پارسی گو« بودن 
یکی از مولفه های آن است. در این دوره تاریخی، تاجیک 
به کسی می گفتند که متمدن، شهرنشین و یا کشاورز 
باشد. در مقابل این شناسه، »ترک« نه تنها به معنای 
زنده گی روستایی  به صورت عام شیوه  بلکه  ترک زبان، 
و چادرنشینی را افاده می کرد. )9(. واژه تاجیک تا سده 
پانزدهم به معنا و شبیه با آن چه امروزیان »پارسی« و 

»ایرانی« می گویند، به کار می رفته است.
با این همه، از زمان پیدایش این هویت فرهنگی، اسم 
»تاجیک« در اغلب حاالت نام خودی نبوده است. این 
نام را دیگران بر تاجیکان گذاشته اند تا خود تاجیکان. 
از سده دهم تا دوره شوروی، به صورت عام ترک زبانان 
این نام را برای تمایز میان ایرانیان مسکون و »نرم خو« و 

ترکان نجیب و دلیر به کار می بردند.

امپراتوری سامانی
و  خویش  امپراتوری  پایه گذار  را  سامانیان  تاجیکان، 
گسترش دهنده فرهنگ پارسی و ایرانی می دانند. از نظر 
آنان هرچند دیوان ساالری سامانیان از نظر دینی اسالمی 
بود، اما از نگاه زبانی و فرهنگی کاماًل پارسی شده بود. نه 
تنها ویژه گی اسالمی فرهنگ نوظهور تاجیکان را تثبیت 
کرد،  بلکه بنیاد نوزای پارسی »رنسانس پارسی« را نیز 
فرهنگ  و  پارسی  نوزای  پایتخت  بخارا  شهر  گذاشت. 
تاجیکان بود. زبان پارسی که طی یک سده حاکمیت 
اعراب جای خود را به عربی داده بود، نخست با پشتیبانی 
دربار صفاریان و سپس با حمایت دربار سامانیان بار دیگر 

زبان رسمی دربار شد. ) 9۳(.
عبداهلل  ابو  پارسی شعر سرود،  با  که  نخستین شاعری 
بومیان  از  یکی  رودکی،  بود.  رودکی  محمد  بن  جعفر 
زرافشان  وادی  در  اکنون  که  بود  پنج رود  روستای 
دربار  اهل  شاعر،  این  است.  واقع  شمالی  تاجیکستان 
بود.  برخوردار  آنان  همیشه گی  حمایت  از  و  سامانیان 
رودکی اکنون در ایران به نام »بنیان گذار شعر پارسی نو« 
و در تاجیکستان به نام »پدر ادبیات تاجیکی« شناخته 

می شود.

تاجیکـان؛ 
ایـرانیان شرقـی

موسیقی دانان،  و  شاعران  متکلمان،  تنها  نه  سامانیان 
گرد  خود  دربار  در  نیز  را  دانشمندان  و  فالسفه  بلکه 
آورده بودند. کسانی مثل محمد بن خوارزمی، ابن سینا 
و دیگران در دربار سامانیان زیستند و از حمایت آنان 
برخوردار بودند و بخشی از دست آوردهای آنان مرهون 
حمایت امیران سامانی است. این دوره به عنوان »عصر 
طالیی ایران« یاد شده است. به باور فولتز »غرور ملی 
و  سیاسی  دست آوردهای  بر  زیادی  اندازه   تا  تاجیکان 
یک هزار سال  به  آن  که گذشته  است  استوار  فرهنگی  
پیش یعنی به زمان سامانیان و پیش از آنان به سغدیان 

می رسد.«
بعد از سقوط امپراتوری سامانیان که در زمان حاکمیت 
میانه  آسیای  باشنده گان  اکثریت  آنان  فرمان روایی  و 
تاجیک بودند، »برای بیش تر از هشت ونیم سده آینده، 

تاجیکان در خدمت حاکمان ترک قرار گرفتند.«

ترک و تاجیک
»بدون تاجیک، ترکی وجود ندارد، همچنان که بدون سر 

کالهی نخواهد بود.«
و  تاجیکستان  مشهور  تاریخ نگار  غفوروف،  باباجان 
نویسنده کتاب »تاجیکان« که در دهه پنجاه خورشیدی 
به دعوت فرح پهلوی همسر محمدرضا شاه پهلوی به 
ایران سفر کرده بود، در مصاحبه ای گفته بود: »تاجیکان 
همیشه در محاصره  ترکان قرار داشته اند.« جدل ترک و 
تاجیک در متون قدیمی پارسی و در اشعار پارسی سرایان 
مشهور و محبوب بازتاب یافته است. در متون قدیمی 
چون »سیاست نامه« نظام الملک طوسی و تاریخ بیهقی 
آن  از  منظور  که  »تاجیک«  نه  است،  آمده  »تازیک« 
همان ایرانی یا ایرانی تباربودن در مقابل ترک بودن است. 
نظام الملک می گوید: »چون مردمان شهر آن امن و عدل 
بدیدند، گفتند: ما را پادشاه باید که عادل باشد و ما از او 
جان و زن و فرزند ایمین باشیم و خواسته ما ایمن بود. 
خواه ترک باش،  خواه تازیک.« )104-10۵(. در بخش 
ده  بر  ترکی  اگر  و   ...« می گوید:  سیاست نامه  دیگری 
تازیک کدخدایی دارد، شاید و اگر تازیکی کدخدایی ده 
ترک کند، شاید و کار مملکت از قاعده برگردد و پادشاه 
از بس تاختن و جنگ، فرصت آن نباشد که به این پردازد 

یا از این معنا اندیشه کند.« )1۳1(.
اما در اشعار شاعران معروف پارسی به جای »تازیک«، 
کلمه »تاجیک« به کار رفته است. مولوی می گوید: »یک 
حمله و یک حمله کآمد شب و تاریکی - چستی کن و 
ترکی کن، نی نرمی و تاجیکی«. سعدی می گوید: »شاید 
که به پادشه بگویند - ترک تو بریخت خون تاجیک.« و 
شعری منسوب به بیدل است: »ساز نافهمیده گی کوک 
است، کو علم و چه فضل - هرکجا دیدم بحث ترک با 
تاجیک بود.« بعضی از تاریخ نگاران می گویند که منظور 
همان  »تاجیک«  از  دوره  این  نویسنده گان  و  شاعران 

ایرانی تباران است.
سال های  از  ترک  چادرنشینان  فولتز،  ریچارد  نظر  به 
720 به یورش گران مسلمان »تازیک« خطاب می کردند. 
در طول دوره حاکمیت ترکان، تاجیکان دیوان دار آنان 
بودند. از دوره قره خانات به بعد دوگانه گی ترک/تاجیک  
بیش تر معنای اجتماعی - تباری پیدا کرد و نشان دهنده 
پارسی زبان  سواد  با  شهرنشینان  میان  اساسی  تفاوت 
)تاجیکان( و فرمان روایان خشن و جنگ دیده ترک بود. 

.)10۶ (
نیاکان غزنویان، غالمان و سربازان دربار سامانیان بودند. 
محمود غزنوی، فرزند یک سرباز/برده بود. مادر او تاجیک 
از  ثروت مند  و  زمین دار  خانواده  به  متعلق  و  پارسی گو 
شاه نامه(  افسانه ای  قهرمان   - رستم  )زادگاه  زابلستان 
حاکمیت  آغاز  محمود،  فرمان روایی  که  حالی  در  بود. 
ترکان بر جهان اسالم بود، اما از سده یازدهم تا بیستم، 
هند،  تا  اناتولی  از  ترکان  رهبری  زیر  حکومت های 
هنر  و  فرهنگ  و  ایرانی  تمدن  اصلی  ترویج کننده گان 

پارسی بودند. )108(.
میانه،  آسیای  در  ترکان  قدرت  اوج گیری  گرماگرم  در 
با  بودند، حاکمیتی  تاجیکان  تبار  و  ایل  از  که  غوریان 
و  دورافتاده   منطقه  در  را  -تاجیکی  ایرانی  فرهنگ 
کوهستانی غور، در شرق هرات سر پا کردند. باشنده گان 
در  بودند.  غیرمسلمان  و  تاجیک  اغلب  منطقه  این 
بودند،  با هم درگیر  هنگامی که غزنویان و سلجوقیان 
تاجیکان غوری قلمروهای بامیان و تخارستان را تسخیر 
کردند. غوریان با تشکیل اتحادیه با سلجوقیان در هرات 
و بلخ، توانستند غزنه را از غزنویان بگیرند. آنان پنجاب و 
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ملتان و الهور را در سال های 117۵ و 118۶ نیز تسخیر 
کردند. غوریان با وجود فرمان روایی کوتاه شان، نه تنها 
حاکمیت مسلمانان در شمال هند را تحکیم کردند، بلکه 
فرهنگ پارسی را نیز به هند بردند که سلسله های پیاپی 
ترکی تا سده نوزدهم آن را نگه داشتند. به باور ریچارد 
فولتز »از یک نگاه می توان آن را آخرین دولت مستقل 

تاجیکان در دوره  پیشامدرن دانست.« )114(.

تاجیکان در دوران اتحاد جماهیر شوروی
»تاجیکانی هم بودند که تا آواز گوگوش را نشنیده بودند،  

نمی دانستند ایرانیان نیز به زبان آن ها سخن می زنند.«
بزرگ ترین قربانی  که تاجیکان در دوران اتحاد شوروی 
بود. هنگامی که  بخارا و سمرقند  از دست دادن  دادند، 
در سال 192۵ کنترل شوروی بر بخارا قطعی شد، این 
شهر بزرگ و تاریخی جز جمهوری اوزبیکستان شد که 
تاکنون جز خاک این کشور است. در سال 1924 زبان 
پارسی در آسیای میانه »تاجیکی« نام گرفت. در جریان 
مهندسی آسیای میانه که در آن هویت های قومی این 
حوزه بازتعریف شدند و در جمهوری های جداگانه قرار 
نخست  بودند.  بازنده گان  بزرگ ترین  تاجیکان  گرفتند، 
در  را  آن  و  تغییر  را  پارسی  زبان  نام  اجباری  طور  به 
حد یک گویش محلی تنزل دادند و بعد از آن الفبای 
به  آن  از  بعد  و   )1928( التین  به  نخست  را  پارسی 
بر  افزون  تغییر دادند. )147-14۶(.  سریلیک )1940( 
جداکردن پارسی و جعل کردن آن و قبوالندن اجباری 
این جعل بر مردم بومی تاجیک، کارهای دیگری برای 
تضعیف آنان انجام دادند. تاجیکان در ساختار اولیه اتحاد 
جماهیر شوروی در 1924 به نام جمهوری سوسیالیستی 

خودمختار تاجیک در داخل اوزبیکستان به میان آمد.

جمهوری تاجیکستان
جمهوری های  شوروی،  جماهیر  اتحاد  سقوط  از  پس 
جمهوری  کردند.  استقالل  اعالم  میانه  آسیای 
و  کرد  استقالل  اعالم  بی میلی  کمال  در  تاجیکستان 
تاجیکان پس از هزار سال )پس از سقوط سامانیان در 
با اعالم  به استقالل رسیدند. هم زمان  ناخواسته   )999
استقالل، تاجیکستان کوچک گرفتار جنگ های داخلی 
شد. اما طرف های جنگ در 27 جون 1997 توافق صلح 
گذری های  خود  از  با  توافق نامه  امضای  کردند.  امضا 
عبدهلل نوری، رهبر نهضت اسالمی میسر شد که نتیجه 
باور  به  بود.  رحمان  علی  امام  قدرت  تضمین شدن  آن 
قوانین  تمام  حاکمیتش  سال های  طی  رحمان  فولتز، 
و  داده  تغییر  خودش  شخصی  نفع  به  را  تاجیکستان 
قدرت ملی را در میان خانواده و وابسته گان خو تقسیم 
کرده است. به دنبال چندین نوبت تغییر قانون اساسی، 
او در 201۶ محدودیت های ریاست جمهوری را برداشته 
است. تغییر قانون اساسی در 201۶ برای رحمان اجازه 
داد »رییس جمهور مادام العمر«  تاجیکستان باقی بماند. 
هدایت  تاجیکستان  رسانه های  تمام  به  می 2017  در 
وحدت،  و  صلح  »اساس گذار  را  او  که  است  شده  داده 
تاجیکستان، محترم  پرزیدنت جمهوری  پیشوای ملت، 
امام علی رحمان« یاد کنند. حتا در 2017 با انتشار یک 
نمایش نامه به نام »برگزیده«، کیش شخصیت او جلوتر 
رفته است. در این نمایش نامه، رحمان به عنوان ناجی و 
برگزیده خداوند برای تاجیکستان به تصویر کشیده شده 
در  فرشته ای  نمایش نامه،  از صحنه های  یکی  در  است. 
مقابل رحمان ظاهر می شود و می گوید: »خدا هر کسی 

را پادشاه نمی سازد.«

تاجیکان بیرون از تاجیکستان
هم  دیگر  کشورهای  در  تاجیکان  تاجیکستان،  از  غیر 
زنده گی می کنند و گاهی زعامت را به دست گرفته اند. به 
طور مثال، تاجیکان گاهی در افغانستان قدرت سیاسی 
را در دست گرفته اند؛ اما هر بار عمر حکومت شان کوتاه 
بوده است. به باور فولتز، با این حال فرهنگ نخبه گان که 
تقریباً تمام مردم افغانستان به آن می بالند - ادب پارسی،  
موسیقی، هنر،  تعامالت اجتماعی و حتا غذا متعلق به 

تاجیکان بوده است.
سرزمین اصلی تاجیکان، سمرقند و بخارا است. تعداد 
تاجیکان موجود در این دو منطقه بیش تر از تاجیکان 

شعر  و  هنر  و  فرهنگ،  معماری  است.  تاجیکستان 
و  پایه گذاری  موقعیت  دو  این  در  تاجیکان،  نخستین 
سمرقند  مردمان  اما  یافت.  گسترش  دیگر  مناطق  به 
و بخارا در وطن خودشان سال ها است که زیر ظلم و 
ستم و سانسور زنده گی می کنند. امام علی رحمان، در 
با کریموف در سمرقند  مصاحبه ای گفته است: »باری 
بودم،  از مردی که در نزدیک مان بود پرسیدم: »تو از 
کدام قوم استی؟« مرد به کریموف نگاه کرد، من ترس 
او را دیدم و پاسخ داد: من از سمرقند هستم.« تاجیکان 
زیادی در اوزبیکستان از روی همین ترس و تبعیض خود 

را ایرانی می خوانند، نه تاجیک.
این  از  را  بخارا  و  باور محمدجان شکوری، سمرقند  به 
بسیار  تاجیک  مردم  که  دادند  اوزبیکان  برای  جهت 
مذهبی و سنتی بودند. در سال 1989 انجمن مرکزی 
حکومت  به  را  خواست  سه  سمرقند،  در  تاجیکان 
اوزبیکستان سپرد: 1. حق انتخاب آزادانه هویت، 2. به 
رسمیت شناختن زبان تاجیکی - پارسی به عنوان زبان 
رسمیت شناختن  به   .۳ و  اوزبیکستان  جمهوری  دوم 
فعالیت های فرهنگی و آموزشی تاجیکان. این خواست 
برحق تاجیکان توسط دولت اوزبیکستان رد شد. ) 178(.

آینده تاجیکان
به نظر فولتز، با وجود سر و صدا و تبلیغات زیاد حکومت 
تاجیکستان، نشانه های اندکی وجود دارد که یک ناظر 
بیرون را به آینده این کشور امیدوار بسازد. تاجیکستان 
و  فقر  آن ها  بدترین  و  است  روبه رو  زیاد  مشکالت  با 
بی کاری است. به باور وی »تا زمانی که سلطه رهبران 
از جمهوری  ایرانی  دنیای  در سراسر  اقتدارگرا  و  فاسد 
اسالمی ایران تا افغانستان و اوزبیکستان و تاجیکستان 
به پایان نرسد، یگانه گی  پارسی زبانان جهان و مشارکت 
در میراث گسترده ایرانی تحقق نخواهد یافت.« از سوی 
دیگر، او تاجیکان را به عنوان مردمان باستانی که انعطاف 
و  می داند  داده اند،  نشان  خود  از  تاریخی  شگفت انگیز 
برای همین معتقد است که »شاید تاجیکان که میراث 
تاریخی بی مانندی دارند، آینده  درخشانی داشته باشند.« 
به چنین  رسیدن  برای   ...« فولتز می گوید:  ریچارد  اما 

روزی بایستی انتظار بکشند.«

حسرت دیدار از افغانستان
بخش زیادی از حوادث تاریخ ایران در مناطقی رخ داده 
که اکنون متعلق به افغانستان است. برای همین، فولتز 
افغانستان را کشور شگفتی ها می داند. به نظر او، با آن که 
افغانستان همچنان گرفتار جنگ و خون ریزی است، اما 
هنوز هم گزینه نخست »گردش گران ماجراجو« است. 
که  می داند  این  را  جوانی اش  پشیمانی های  از  یکی  او 
پیشنهاد سفر به افغانستان در 1978را رد کرده است. 
او در سال های اخیر چندین بار برای سفارت افغانستان 
صادر  ویزا  برایش  که  است  فرستاده  ایمیل  کانادا  در 
کند،  اما سفارت افغانستان در کانادا بهانه جویی کرده و 
در نتیجه فولتز نتوانسته است به افغانستان سفر کند. 
اما او با سفر به تاجیکستان و از آن جا  به بدخشان و 
پامیر تاجیکستان، با دیدن بدخشان و پامیر افغانستان 
بخشی از آرزوهایش برآورده شده است. فولتز در جریان 
سفرش از پهلوی دریای آمو و پنج که در پهلوی دیگر 
افغانستان  دارد،  وجود  افغانستان  پامیر  و  بدخشان  آن 
را این گونه توصیف کرده است: »با اشتیاق به همه چیز 
نگاه کرده ام، روستاهای افغانستان را شمرده ام، معماری 
شیوه های  از  و  کرده ام  تحسین  را  آن ها  روستایی 
کشاورزی باستانی آن ها شگفت زده شده ام، باید اعتراف 
کنم من آن چه از افغانستان دیده ام به مراتب بیش تر از 
کشورهای بی شمار دیگر است که مهر آن در گذرنامه 
ندارم که  این حال هیچ گواهی  با  من زده شده است. 
من آن جا بوده ام. از این رو، این وسوسه بی امان مرا رها 
نمی کرد که احتیاط را کنار بگذار،  شلوار را باال بزن و قدم 
در آب بگذار، در آب...«. فولتز هنگام اقامتش در خارغ، 
شغنان  مقابل  که  تاجیکستان  بدخشان  والیت  مرکز 
افغانستان قرار دارد، از پنجره اتاقش عکسی از برف گیر 
قله های زیبا و شگفتی انگیز شغنان افغانستان می گیرد و 
برای مادرش می فرستد. مادرش جواب می دهد که » زیبا 

است، اما لطفاً به آن جا نرو«.

حبیب حمیدزاده



آسیه حمزه ای مرکز منابع اعمار صلح ناروی

مذاکرات صلح میان دولت فیلیپین 
و جبهه آزادی بخش اسالم گرایان 

مورو از سال 199۷ میالدی آغاز و 
پس از گذشت 1۷ سال، در مارچ 

2014 منتج به نتیجه شد. این روند 
گفت وگوها سرانجام با مشارکت 

فیلیپینی ها، اعضای جامعه بین المللی، 
نظامیان و غیرنظامیان و نهادها و 
جامعه مدنی این کشور با امضای 

توافق نامه میان طرفین، صلح را با 
خود به همراه داشت و به این وسیله 

نقطه پایانی به درگیری ها گذاشته 
شد. روند صلحی که دو عنصر »زنان« 
و »جامعه مدنی« به عنوان فاکتورهای 
داخلی در نتیجه بخش بودن آن تاثیر 
به سزایی داشته و می توان از آن با 

عنوان موارد موثر و آموزنده یاد کرد. 

جبهه  و  فیلیپین  دولت  میان  توافق نامه  امضای 
آزادی بخش اسالم گرایان مورو جهت به رسمیت 
عکس  این  در  »بانگسامورو«؛  قلمرو  شناختن 
میریام کرونل، رییس مذاکره کننده دولت فیلیپین 
و مراد ابراهیم، رییس جبهه مخالفان حضور دارند.

جبهه  و  فیلیپین  دولت  میان  صلح  مذاکرات 
 1997 سال  از  مورو  اسالم گرایان  آزادی بخش 
میالدی آغاز و پس از گذشت 17 سال، در مارچ 
2014 منتج به نتیجه شد. این روند گفت وگوها 
با مشارکت فیلیپینی ها، اعضای جامعه  سرانجام 
و  نهادها  و  غیرنظامیان  و  نظامیان  بین المللی، 
جامعه مدنی این کشور با امضای توافق نامه میان 
طرفین، صلح را با خود به همراه داشت و به این 
وسیله نقطه پایانی به درگیری ها گذاشته شد. روند 
صلحی که دو عنصر »زنان« و »جامعه مدنی« به 
عنوان فاکتورهای داخلی در نتیجه بخش بودن آن 
عنوان  با  آن  از  می توان  و  داشته  به سزایی  تاثیر 

موارد موثر و آموزنده یاد کرد. 
در  مذاکرات  بحران  میالدی،   200۳ سال  در 
فیلیپین و بازگشت حوادث خشونت آمیز، جامعه 
عمل خود  ابتکار  تا  واداشت  تحرک  به  را  مدنی 
به »آتش بس  برقراری آتش بس، معروف  برای  را 
حدود  از  شبکه  این  دهد.  گسترش  بانتای« 
با وجود  200 عضو داوطلب تشکیل شده بود و 
فعالیت های  توانست ضمن  مالی  محدودیت های 
مثمر ثمر در راستای کاهش خشونت ها و برقراری 
آتش بس، نقش موثری در ادامه گفت وگوها میان 

طرفین داشته باشد.
صلح  روند  موفقیت  در  دیگر  عنصر  هم چنین 
ریاست  مشاور  دلس،  ترزیتا  بود.  زنان  فیلیپین، 
جمهوری فیلیپین برای صلح و هم چنین میریام 
کرونل، رییس هیات مذاکره کننده دولت بود. زنان 
تیم های مشاوره حقوقی  فعال دیگری هم چنین 
مشابه  می کردند.  رهبری  را  شورشیان  و  دولت 
سایر زمینه ها، زنان در فیلیپین حضور گسترده و 
نقش رهبری در جامعه مدنی را همواره داشته اند 
به  موضوع  این  نیز  میندانائو  صلح  روند  در  که 

وضوح قابل درک و مشاهده است.

تاریخچه
که  است  جزیره  هزار  هفت  از  متشکل  فیلیپین 
بزرگ ترین  از  مانیل  پایتخت  لوزون  و  میندانائو 
که  مجمع الجزایری  می رود؛  به  شمار  آن  جزایر 
در  دارد.  کشور  این  مبارزات  در  دیرینه  تاریخی 
سال 194۶ فیلیپین اولین کشور آسیایی بود که 
بدون مبارزه مسلحانه )یک سال قبل از هند( به 
انقالب مردمی  استقالل رسید؛ هنگامی که یک 
بدون خشونت، دیکتاتورِی فردیناند مارکوس را در 
سال 198۶ سرنگون کرد. هم چنین این کشور در 
خاتمه دادن به یک رژیم استبدادی با روش های 

مسالمت آمیز همواره پیش گام بوده است.
و  بزرگ  جزایر  از  )یکی  میندانائو  مسلمانان 
تبعیض  مورد  تاریخ  در  همواره  فیلیپین(  اصلی 
زمانی  به  آزارها  این  تاریخچه  می گرفتند.  قرار 
برمی گشت که میندانائو مستعمره اسپانیا بود. پس 
از آن در سال های 194۵ تا 1898 میالدی، دولت 
امریکا که این جزیره را به استعمار خود درآورده 
بود، روند تبعیض به واسطه اختصاص اراضی به 
شهرک نشینان مسیحی و ایجاد محدودیت برای 
با   19۶8 سال  در  کرد.  آغاز  را  مسلمان  اقلیت 
کشتار بی رحمانه نیروهای مسلمان در ارتش این 
یا  آزادی بخش ملی مورو  مانیل جبهه  کشور در 
مسلحانه  مبارزه  هدف  به  »ام.ان.ال.اف«  همان 
اعالم موجودیت کرد. در سال 199۶ میان طرفین 
توافق نامه ای صلح با محوریت اعطای خودمختاری 
امضا  دارد،  را  مسلمان ها  بیشتر  که  والیاتی  به 
مخالف جبهه  اعضای  از  انشعابی  اما شاخه  شد، 
جدید  جبهه ای  توافق نامه،  این  با  آزادی بخش 
مذاکره  شورشیان  وجود،  این  با  دادند.  تشکیل 
این  سرانجام  و  داده  ترجیح  را  آتش بس  برای 
هدف مشترک منجر به امضای قرارداد آتش بس 
دوجانبه در سال 1997 و آغاز مذاکرات رسمی 

 

و  ساختار  طرفین   2012 اکتوبر  در  سرانجام 
که  رساندند  تصویب  به  را  توافق نامه  چارچوب 
و  تولید  انتقالی،  روش های  بخِش  چهار  شامل 
بود.  عادی سازی  و  قدرت  تقسیم  ثروت،  تقسیم 
در  و  نهایی  توافق نامه  این  که  شد  این  نتیجه 
27 مارچ 2014 میان دو طرف در کاخ ریاست 
براساس  و  رسید  امضا  به  فیلیپین   جمهوری 
اصالحات  با  خودمختار  قلمروی  تا  شد  قرار  آن 
پیش بینی شده به نام »بانگسامورو« ایجاد و پس از 
انتقال به رهبری جبهه آزادی بخش اسالمی مورو 
میندانائو  مسلمان  خودمختار  منطقه  جایگزین 
شود. دولت فهمید که تحول شورشیان می تواند 
به یک جنبش سیاسی تبدیل شود و در چارچوب 
در  می توانند  نیز  آن ها  گرفته،  اصالحات صورت 
انتخابات محلی و منطقه ای شرکت کنند. از جمله 
اصالحاتی که براساس توافق نامه صلح باید صورت 
خودمختاری  اساس نامه  که  بود  این  می گرفت، 
تنظیم شود که  بنگسامورو  اساسی  قانون  نام  به 
پس از تصویب در پارلمان در مناطق تحت تاثیر 

اجرایی گردد.

عوامل توانمندساز برای روند صلح
1. مدت ها بود که هر دو طرف به محدودیت های 
درگیری مسلحانه اعتراف کرده بودند و هم دولت 
فیلیپین و هم مخالفان به این نتیجه رسیده بودند 
که جنگ راه حل نیست و باید باب گفت وگو و 

مذاکره باز شود.
2. طرفین حدود مذاکرات صلح را نیز درک کردند. 
دولت و شورشیان هر دو تاکید بر اصالحات الزم 
برای تصدیق و احترام به شیوه زنده گی و تاریخ 
مسلمانان و بومیان داشتند. مشکالتی که اجرای 
روبه رو  مشکل  با  را  گذشته  صلح  توافق نامه های 
از روند صلح  کرده بود، ضرورت مالکیت جمعی 
و نتایج آن توسط جامعه را برجسته می کرد. به 
رای زنی های  درگیر  طرف  دو  هر  دلیل  همین 
فشرده با بخش های اجتماعی، دانشگاهی، سیاسی 
و نهادی با هدف مضاعف تقویت روند را آغاز کرده 

بودند.
و  دولت  مشاوره،  فرآیندهای  این  از  گذشته   .۳
تیم های  در  را  مدنی  جامعه  اعضای  شورشیان، 
از  مورد  چندین  در  و  بودند  گنجانده  خود 
نماینده گان جامعه مدنی و اعضای کنگره دعوت 
کردند تا شاهد مذاکرات باشند. طرفین هم چنین 
در مورد مشارکت جامعه مدنی در چندین نهاد 

تفاهم رسیدند.  به  توافق نامه ها  اجرای  درگیر در 
بین  گفت وگوهای  ایجاد  سبب  اقدامات  این 
حل  عمل  و  تیوری  در  ظرفیت سازی  مذهبی، 
منازعات، تلفیق دستور کارهای شهروندان و ایجاد 
آتش بس  مانند  آتش بس  بر  نظارت  سازوکارهای 

بانتای شد.
به  دوجانبه  طوالنی  آتش بس  اعتمادسازی:   .4
ایجاد اعتماد میان دو طرف مذاکره و مردم کمک 
کرد. این اعتماد در حال حاضر ضامن اصلی این 
است که هیچ گونه بازگشتی به درگیری مسلحانه 
وجود نخواهد داشت. هم چنین هر دو طرف حقوق 
بین المللی  معاهدات  و  بشردوستانه  بین الملل 
کودک سرباز،  جذب  زمینه  )در  بشر  حقوق 
ممنوعیت استفاده از ماین های ضد نفر و غیره( 
را به رسمیت می شناسند. این عوامل در کاهش 
سطح تقابل و ایجاد اعتماد بین احزاب و جامعه 

مدنی مهم بوده است.

چند آموزه مهم از صلح فیلیپین
و  جنگ  قربانیان  مدنی،  جامعه  زنان،  حضور   -
موفقیت  در  به سزایی  تاثیر  اقوام  تکثر  به  توجه 

صلح و مشروعیت بین المللی آن دارد.
در  تعیین کننده ای  نقش  بین المللی  جامعه   -
روند صلح دارد، اما این نقش، نقش اصلی نبوده 
و در حقیقت از حیث اهمیت در دوجه دوم قرار 
یادآور  این نکته را  می گیرد. روند صلح فیلیپین 
می شود که مدیریت عناصر و مولفه های اساسی 

روند صلح به دست »رهبری ملی« است.
باید  است،  صلح  پروسه  درگیر  که  دولتی   -
برداشت های  و  کند  پروسه  شامل  را  قانون گذار 
قوه قضاییه را قبل از امضای توافق در نظر بگیرد. 
برای  تضمین  بهترین  اساسی،  قانون  اصالحات 

تحکیم تحول ساختاری یک کشور است.
است.  صلح  به  رسیدن  از  بخشی  مذاکرات   -
باید باب گفت وگو در دیگر  با مذاکرات  هم زمان 
بخش های بدنه جامعه که به واسطه درگیری و 
این  آغاز گردد.  ایجاد شکاف شده،  جنگ سبب 
امر برای دست یابی به تحوالت اجتماعی، سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی الزم برای غلبه بر درگیری 

مسلحانه طوالنی مدت ضروری است.
- صلح یک فرآیند و روند است که ظرفیت صلح 
پایدار در یک توافق نامه به میزان مشروعیت آن 

بسته گی دارد.
- مذاکره و به دنبال آن فرصت دهی به مخالفان و 
تبدیل یک حرکت شورشی به یک حرکت مشروع 
سیاسی مبرا از هرگونه تهدید، تحمیل و زورگویی، 
ضمانتی اساسی در راستای عدم تکرار درگیری 

مسلحانه و جذب این افراد در بدنه جامعه است.

صلح در سال 1999 شد.
 

قابل ذکر است که درگیری مسلحانه در میندانائو 
به ویژه در دهه 1970 سبب مرگ بیش از 120 

هزار نفر و آواره گی هزاران فیلیپینی شد.

چارچوب و روند انکشاف مذاکرات
سال   17 که  فیلیپین  در  صلح  مذاکرات  روند 
بیرونی  مداخله  بدون  ابتدا  در  انجامید،  به طول 
انجام گرفت. از سال 1999 تیم های مذاکره کننده 
و پنج عضو متغیر  با پنج عضو رسمی  نفره   10
افت و خیزهای  روند  این  کردند.  آغاز  را  مذاکرات 
از  پس  سال های  در  که  آن جا  تا  داشت  فراوانی 
2009 میان دو هیات، 2۶ دوره مذاکره برگزار شد. 
گاهی روند کند می شد و گاه سرعت می گرفت. 
بار مذاکرات متوقف شد  در طول 17 سال، سه 
و به بن بست خورد. فیلیپین در سال های 2000، 
مسلحانه  درگیری های  شاهد   2008 و   200۳
ختم  برای  توافق نامه  نخستین  بود.  جدیدی 
سال  در  که  بود  طرابلس  توافق نامه  درگیری ها، 
2001 میالدی به امضای طرفین رسید، هرچند 

خیلی دوام نیاورد. 
در جریان این بن بست ها، طرفین به این نتیجه 
رسیدند که مداخله بیرونی و سازوکارهای جدید 
تاثیرگذار  مذاکرات  روند  موفقیت  در  می تواند 
باشد. در سال 2001 دولت مالیزیا منحیث میزبان 
و تسهیل کننده در جریان مذاکرات فیلیپین نقش 
خود را ایفا کرد. سه سال بعد دو طرف بر ایجاد 
یک تیم از ناظران بین المللی برای تایید و برقراری 
 ۵0 از  متشکل  تیم  این  کردند؛  توافق  آتش بس 
عضو غیرمسلح و نیروهای مسلح مالیزیا، لیبیا و 
برونئی در پنج شهر در منطقه درگیری بود. بعدها 
ساختار این تیم گسترش یافت. در سال 2009 
کشور  چهار  حضور  با  بین المللی  تماس  گروه 
انگلیس، جاپان، ترکیه و عربستان و چهار سازمان 
غیردولتی بین المللی تشکیل شد. هم چنین ناروی 

نیز میزبانی بخشی از مذاکرات را بر عهده داشت.

عکسی از اعضای جبهه آزادی بخش اسالم گرایان 
)MNLF( مورو

روند مذاکرات فیلیپین به میزبانی ناروی

سه  شنبه
شماره 3529
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امین محمدی 
دانش آموخته جیولوجی

افغانستان از سال ها جنگ و خشونت بسیار متأثر شده 
صلح  سوی  به  اخیر  حرکت های  حال،  این  با  است. 
بیرون  این کشور جنگ زده  از  می تواند چهره جدیدی 
دهد و فرصت های جدیدی را برای انکشاف بشری فراهم 
سازد. افغانستان با وجود داشتن منابع سرشار طبیعی، 
است:  جهان  کشورهای  فقیرترین  جمع  در  هنوز  اما 
مصداق عینی نفرین شده گان منابع. این اصطالح برای 
کشورهایی به کار می رود که از لحاظ منابع طبیعی در 
جمع غنی ترین و از لحاظ عاید سرانه در جمع فقیرترین 
کشور ها قرار دارند. با وجود آن  که افغانستان از رهگذر 
اکتشاف و تثبیت مواد منرالی و ذخایر طبیعی خیلی 
مورد کنکاش قرار نگرفته است، اما نیروی کاری تجارتی 
و ثبات ایاالت متحده امریکا در سال 2011 ارزش این 

ذخایر را بیش تر از یک تریلیون دالر تخمین زده بود.
سازمان انکشافی ملل متحد برای افغانستان، در گزارش 
مفصل، وضعیت سکتور معادن کشور را در سال 2020 
میالدی مورد بررسی قرار داده است. در ادامه به نکات 

برجسته این گزارش پرداخته می شود:

پروژه هایی با مقیاس بزرگ متوقف است
ذخایر  بیش تر  انکشاف  که  است  آمده  گزارش  این  در 
بزرگ معدنی و هایدروکاربنی در مقیاس بزرگ متوقف 
است. چندین پروژه بزرگ که تأثیر مستقیم روی چرخه 
طرف  این  به  سال  چندین  از  دارد،  کشور  اقتصادی 
عینک  آهن  مس  معدن  جمله  از  است.  شده  متوقف 
لوگر و معدن آهن حاجیگگ که سال های قبل قرارداد 
استخراج آن ها امضا شده، اما کار آن آغاز نشده است. 
عینک  مس  معدن  استخراج  کار  تأخیر  دلیل  هرچند 
شده،  گفته  معدن  این  اطراف  باستانی  ساحات  حفظ 
اما دلیل توقف و تأخیر استخراج معدن آهن حاجیگگ 
چیزی جز ادامه ناامنی ها و نبود زیرساخت ها و ضعف 

حکومت نبوده است.

تمویل جنگ توسط معدن کاری
گروه های  توسط  معدن کاری  استخراج  روند  کنترل 
شورشی و مخالف دولت، به معنای تمویل جنگ است که 
در کنار زیر سوال بردن مشروعیت دولت، باعث افزایش 
خشونت ها، ناامنی ها و فساد گسترده می شود. به گزارش 
این سازمان، استخراج معادن توسط طالبان به عنوان 
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شماره 3529

۷ دلو 1399
2۶ جنوری 2021
قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

8

معدن کاری در افغانستان غیرقانونی و بیرون از چارچوب 
و مقررات دولتی است. در ساحات معدنی زیر کنترل 
طالبان، تشبثات متوسط و کوچک زیاد معدن کاری در 

حال فعالیت اند.
گروه های مخالف دولت، زورمندان محلی و قاچاق بران 
مواد معدنی از بزرگ ترین معدن کاران غیرقانونی هستند 
وارد  قاچاق  گونه  به  را  معدنی  مواد  بزرگ  بخش  که 
قاچاقی  الری  هزاران  روزانه  عبور  می کنند.  پاکستان 
و  ضعف  نشان دهنده  پاکستان،  به  کشور  مرزهای  از 
عدم  همچنین،  است.  بخش  این  در  دولت  ناکارآمدی 
گروه ها  این  توسط  معدن کاری  درست  نکات  رعایت 
مثال،  طور  به  می شود.  معدنی  مواد  ضایع شدن  باعث 

این گروه ها برای استخراج، معادن را منفجر می سازند 
مواد معدنی چون  تا 90 درصد  نتیجه آن 80  در  که 
تالک، الجورد، سنگ عقیق، مرمر و مواد ساختمانی از 

بین می رود.

خطرات جدی متوجه معدن کاران افغان است
ناگوار خوانده  این گزارش، وضعیت کارگران معادن را 
است؛ کارگرانی که با مزد بسیار کم، امنیت کاری خیلی 
پایین و در شرایط استثمار کار می کنند. معدن کاران چه 
به صورت قانونی و چه به صورت غیرقانونی از هیچ گونه 
معیار حقوقی و صحی برخودار نیستند. گزارش با تعجب 
می گوید: »در این جا صدمات و مرگ و میرهای زیادی 
بی سرپرست  بسیاری  خانواده های  که  می گیرد  صورت 

می شود.«

فساد گسترده در پیکره سکتور معادن
صدور  در  گسترده  فساد  از  مشخصاً  گزارش  این 
می کند.  یاد  استخراجی  برای شرکت های  قراردادها 
داوطلبی  در  که  می گوید  گزارش  مثال،  طور  به 
به  قراردادها  این  قراردادها تقلب صورت می گیرد و 
مسوول   افراد  نزدیکان  به  متعلق  که  شرکت هایی 
از  مقامات رسمی  است، سپرده می شود. همچنین، 
مقام شان مبنی بر تعیین مدت قراردادها که برای شان 
می تواند مزایایی داشته باشد، سوءاستفاده می کنند. 
فساد به گونه خودکار اکثر شرکت های واجد شرایط 
آن ها  چون  می کند؛  منصرف  قراردادها  بستن  از  را 
نمی دانند که مالیات شان به خزانه دولت می رود، یا 

به جیب مقامات.

دومین منبع مهم مالی این گروه به حساب می آید. در 
کنترل شان،  زیر  معدنی  ساحات  در  طالبان  این،  کنار 
باالی شرکت های استخراج کننده و معدن کاران مالیات 
به دست  این مسیر  از  پول هنگفتی  و  وضع می کنند 
می آورند. در حالی که پرداخت مالیه از سوی شرکت ها 
به دولت ساده است و نپرداختن مالیات به طالبان کاری 
است با نتایج سخت. برای کنترل ساحات معدنی تالک 
والیت ننگرهار، در چند کیلومتری کابل، میان دولت، 

گروه طالبان و داعش جنگ شدیدی وجود دارد.

بخش بزرگ معدن کاری غیرقانونی است
در این گزارش آمده که بخش قابل توجهی از فعالیت 

»نفرین منابع«؛ 
وضعیت معادن افغانستان 

»UNDP« در گزارش سال ٢٠٢٠

همه افراد، بعضی اوقات نگران سالمتی خود می شوند؛ 
شرایطی  در  حتا  بیماری  از  ترس  یک عده  برای  اما 
که از سالمتی کامل برخوردار اند، چنان شدید است 
دشوار  برای شان  را  روزمره  زنده گی  با  کنارآمدن  که 

می سازد.
افرادی هستند که با ترس داشتن یک بیماری جدی 
زنده گی می کنند؛ با وجود آن که آزمایش های پزشکی 
را  حالت  این  نمی دهد.  نشان  را  چیزی  چنین  هرگز 
به نام اختالل اضطراب بیماری )خود بیمار انگاری( یاد 

می کنند.
نتایج یک مطالعه انجام شده از سوی انستیتوت سالمت 
)JAMA(، اختالل اضطراب بیماری را به عنوان ترس 
مداوم یا اعتقاد به یک بیماری تشخیص ناشده پزشکی 
تعریف می کند. به طور خالصه می توان گفت که خود 
بیمار انگاری یک وضعیت سالمت روانی است که در آن 
فرد بیش از اندازه نسبت به بیماری خود نگران است؛ 
تا جایی که اضطراب مزمن ناشی از آن به خودی خود 
می تواند آسیب زا باشد و ممکن است این حالت مبدل 
آن  وخامت  و  که شدت  گردد  مزمن  بیماری  یک  به 
بسته گی به سن فرد و میزان اضطراب و استرس او دارد.

عالیم و نشانه ها
عادی  فرد عمل کردهای  از عمل کرد طبیعی:  ترس 
بدن خود، مانند ضربان قلب، تعریق و فعالیت روده اش 

را نشانه یک بیماری می پندارد.
ترس از ناهنجاری های جزئی: آب ریزش بینی، تورم 
اندک غدد لنفاوی و یا یک زخم کوچک، نگرانی جدی 

را در فرد ایجاد می کند.
برای  بدن  مرتب  و  عمومی  بررسی  مکرر:  آزمایش 

دریافت عالیم بیماری.
صحبت مداوم در مورد بیماری: در این حالت، فرد 
خود  مشکالت صحی  مورد  در  حد  از  بیش  و  مرتب 

صحبت می کند.
مکرر  طور  به  فرد  است  ممکن  داکتر:  نزد  مراجعه 

پیش داکتر برود.

)OCD(، خود بیمار انگاری نیز نیاز به بررسی مداوم 
دارد؛ زیرا فرد به دنبال اطمینان است.

محققان می گویند که این رفتارهای حفاظتی با هدف 
بازگرداندن حس خوب بودن و درجاتی از اطمینان در 
نهایت  در  حال،  این  با  می گیرد.  صورت  آینده  مورد 
می تواند سبب بدترشدن مشکالتی شود که قرار است 

کاهش یابد.
این رفتارها از طریق باال نگه داشتن سطح اضطراب و 
جلوگیری از حل شدن ترس، توجه فرد را به سمت یک 
فاجعه احتمالی ترسناک معطوف می سازد. از آن جا که 
بیش تر بیماران تمایل دارند که به جای مراجعه به یک 
متخصص سالمت روان، در مورد شرایط سالمتی که از 
آن می ترسند، به داکتر خانواده گی خود مراجعه کنند، 
ممکن است خود بیمار انگاری در آن ها هرگز تشخیص 

نشود.

مدت زمان
فرد مبتال به خود بیمار انگاری، ممکن است ماه  ها یا 
سال ها نگران بیماری باشد، اما در این میان دوره هایی 
را بدون فکرکردن به آن سپری کند. افرادی که عالیم 
روانی  مشکالت  دچار  کم تر  است،  زودگذر  آن ها  در 
درگیر  اغلب  و  می شوند  شدید  اضطراب  اختالل  یا 
مشکالت جسمی هستند. در صورتی که افسرده گی و 
اضطراب در فرد درمان شود، به احتمال زیاد در مورد 

بیماری اصلی نیز نتیجه خوبی در پی خواهد داشت.
شواهد موجود حاکی از آن است که بهبودی در افراد 
مبتال به خود بیمار انگاری دشوار است، اما برای تأیید 
این موضوع نیاز به تحقیقات بیش تر است. از آن جا که 
خود بیمار انگاری یک مسأله نسبتاً جدید است، آمار 

کمی در مورد آن در دست است.

خود بیمار انگاری چه زمانی آغاز می شود؟
عالیم مرتبط با این اختالل اغلب در اوایل بزرگ سالی 
شروع می شود و ممکن است در هنگام بهبود از یک 
از  یکی  فوت  یا  بیمارشدن  از  پس  یا  جدی،  بیماری 

عزیزان فرد نیز پدیدار شود. عالوه بر این، بیماری های 
جسمی زمینه ای می تواند سبب شدت عالیم در فرد 
شود. به عنوان مثال، یک بیمار قلبی ممکن است با 
هر بار تجربه ی عالیمی که بتواند به طور بالقوه  مربوط 
بیماری قلبی باشد، بدترین حالت ممکن را تصور کند. 
مواجهه  و  استرس  سطح  افزایش  شامل  دیگر  عوامل 
بیش تر با اطالعات مربوط به بیماری از طریق رسانه ها 
است. گاهی اوقات، هنگامی که فرد به سنی که یکی از 
والدینش فوت کرده است می رسد، بیش از حد نگران 
والدین  مرگ  اگر  به خصوص  می شود،  سالمتی خود 

زودرس باشد.
روانشناسان اظهار می دارند که این افراد اغلب به خود 
انتقادی و کمال گرایی یا هردوی آن مبتال هستند. آن ها 
ممکن است سالمتی را به معنای فقدان کامل درد یا 
ناراحتی بپندارند؛ در حالی که برخی از دردها برای اکثر 
افراد طبیعی است. در عین حال ممکن است این افراد 
آستانه درد کم تری داشته باشند و زودتر از سایر افراد 

متوجه احساسات درونی خود شوند.

درمان
سالمت  انستیتوت  سوی  از  منتشرشده  تحقیقات 
)JAMA( نشان داده است که درمان شناختی رفتاری 
)CBT( و استفاده دواهای مهارکننده جذب سروتونین، 
در درمان خود بیمار انگاری می تواند مفید واقع شود. 
روش CBT به بیمار کمک می کند تا به گونه منطقی با 
ترس های خود مقابله کند. با استفاده از مهارکننده های 
جذب سروتونین، سطح اضطراب کاهش می یابد. مرکز 
پزشکی دانشگاه مریلند )UMM( تعدادی از روش های 
نیز پیشنهاد می کند که استفاده  را  درمانی جایگزین 
از آن ها ممکن است موجب تسکین عالیم شود. این 
موارد شامل پرهیز از مصرف محرک هایی مانند قهوه، 
تغذیه  و  آرام سازی ذهن  تمرین های  و  تنباکو  و  الکل 
سالم می باشد. عالوه بر این، فرد می تواند با تجویز داکتر 
معالج از یک تعداد دواهای کاهش دهنده اضطراب نیز 

استفاده کند.

وسواسی شدن: فرد می تواند مدت زمان زیادی را به 
جست وجوی عالیم بیماری احتمالی در انترنت صرف 

کند.
عدم رضایت از نتایج آزمایش ها: با وجود منفی بودن 
نتایج آزمایش، فرد هنوز احساس ناراحتی می کند. در 
واقع، این می تواند اوضاع را حتا بدتر کند و فرد بیش تر 
از این بترسد که کسی او را باور نمی کند، یا مشکل وی 

تشخیص و درمان نمی شود.
اجتناب از مراجعه نزد داکتر: برخی از این افراد از 
ترس این که بیماری جدی در وجودشان تشخیص داده 

شود، از رفتن نزد داکتر خودداری می کنند.
تجمعات،  تمامی  از  است  ممکن  فرد  گوشه نشینی: 
مکان ها و فعالیت هایی که به باور وی شاید در آن جاها 

خطر بیماری باشد، اجتناب کند.
در صورتی که موارد فوق، بیش از ۶ ماه طول بکشد، 

می تواند نشانه ای از اختالل عالیم بدنی باشد.

عوامل
اما عوامل  ندارد،  این مورد وجود  دالیل مشخصی در 

خاصی می تواند دخیل باشد:
باورها: درک نادرست از احساسات جسمی، مرتبط با 

سوءتفاهم هایی در مورد نحوه کارکرد بدن.
خانواده: داشتن ارتباط نزدیک با افرادی که دچار خود 
افزایش  را  فرد  ابتالی  احتمال  هستند،  انگاری  بیمار 

می دهد.
سابقه بیماری: افرادی که قباًل تجربیات ناگواری در 
بخش سالمت بدنی خود داشته اند، ممکن است مستعد 

ابتال به ترس نامتناسب از بیماری مجدد باشند.
ارتباط با سایر موارد: در این میان، سایر اختالالت 
از  باالیی  باشد. درصد  است، دخیل  نیز ممکن  روانی 
عمده،  افسرده گی  به  مبتال  انگاری،  بیمار  خود  افراد 
اختالل وحشت زده گی، وسواس فکری عملی و اختالل 

اضطراب عمومی هستند.
بریتانیا  روانشناسی  مجله  در  منتشرشده  تحقیق  یک 
بیان می دارد که همانند اختالل وسواس فکری عملی 

نویسنده: داکتر تیم نیومنخود بیمار انگاری چیست؟

مترجم: سمانه صافی، کارشناس روانشناسی

این گزارش، وضعیت کارگران معادن را ناگوار خوانده است؛ کارگرانی که با مزد بسیار کم، امنیت کاری خیلی پایین و 
در شرایط استثمار کار می کنند. معدن کاران چه به صورت قانونی و چه به صورت غیرقانونی از هیچ گونه معیار حقوقی 
و صحی برخودار نیستند. گزارش با تعجب می گوید: »در این جا صدمات و مرگ و میرهای زیادی صورت می گیرد که 

خانواده های بسیاری بی سرپرست می شود.«

 

معدن تالک ننگرهار، عکس از شرکت افغانیت



تالش دادستانی کل افغانستان 
در هماهنگی با وزارت امور داخله 

برای تطبیق اصل حاکمیت قانون 
و نقطه پایان گذاشتن به کتاب 

قطور فرهنگ معافیت در کشور از 
طریق طرح و عملی سازی برنامه های 
استراتژیک و واقع گرایانه، آن هم 
به رغم چالش های بسیار از جمله 

تهدیدات امنیتی، حمایت باندهای 
مافیا از مجرمان، فضای آماده 

برای پذیرش توطئه و پروپاگاندا 
علیه نهادهای تطبیق کننده قانون، 

عدم توزیع تذکره الکترونیکی، 
نبود پروتکل استرداد میان 

دولت افغانستان و اکثر کشورها، 
مشخص نبودن شهرت و آدرس 

دقیق مجرمان و موارد دیگری از 
این دست، نشان دهنده اراده بلند 

این نهاد مجری قانون در جهت 
ارایه خدمات بهتر و بیش تر عدلی 

برای شهروندان است. فرایندی 
که نتیجه اش نه تنها استقرار نظم، 

تطبیق عدالت و تحکیم حاکمیت 
قانون است، بلکه بازدهی  به مراتب 

بیش تر در بهبودبخشی کیفیت 
زنده گی شهروندان افغانستان از 

بادغیس و غور و هلمند تا پکتیکا و 
سرپل دارد.

سمیه نوروزی، روزنامه نگار

تطبیق قرارهای گرفتاری؛ 

جسته و گریخته کماکان یک سال شد که دور از شهر 
از هتل های مجلل  یکی  در  کابل،  و دردمند  داغ دیده 
در  عرب  ثروت مند  اما  و  کوچک  سرزمین  این  قطر، 
و  افغانستان  مردم  نماینده گان  فارس،  خلیج  حاشیه 
با همدگیر  توافقی روی معنای »صلح«  برای  طالبان، 

درگیر بحث و چانه زنی اند.
سایه افکندن  احتمال  که  همین  تاکنون،  زمان  آن  از 
سرنوشت  سپهر  بر  طالبانی  افراطیت  و  تحجر  ابر 
رژیم  سایه  زیر  که  مردمی  شد،  مطرح  افغانستان 
طالبان طعم تازیانه »جهل مقدس« را چشیده بودند، 
به آخرین سنگرهای شان پناه بردند؛ به دست آوردهای 
دست آوردنش،  به  برای  سال  پنجاه  که  بیست ساله ای 

قربانی داده اند.
چنان که پشت هر »برابری« گفتن یک زن از جغرافیای 
افغانستان، ده ها زنی افکنده در آتش، صدها بینی و لب 
بریده، هزاران دست و پای شکسته و هزاران هزار چشم 

و صورِت کبود، پنهان است.
»حقوق  از  افغانستان  شهروند  یک  وقتی  همین طور، 
هزاران  او،  حق  هر  پشت  می زند،  حرف  شهروندی« 
لیتر خون جاری  است؛ خون دادستان ها در راه عدالت، 
خون عالم دین در مسجد، خون کودک در مکتب، خون 
از همه جا  و مردانی  زنان  آموزشگاه، خون  نوجوان در 

بی خبر در آب روها، جاده ها و خیابان ها.
اما در میان تمام دست آوردهای دو دهه پسین، یکی 
از دژهای نوپا و اما مستحکم دموکراسی افغانستان که 
کم تر به آن پرداخته شده، تالش برای تحقق عدالت از 
طریق تطبیق حاکمیت قانون است؛ کوشش نظام مند، 
عملی و مطابق نیاز جهان معاصر برای پایان بخشیدن به 

فرهنگ معافیت.
در  بزرگ  مانع  با  افغانستان  حکومت  سال ها،  برای 
امر تطبیق قانون و تحقق عدالت مواجه بود: فرهنگ 

معافیت از قانون و فرار از تطبیق عدالت.
و  می فرستاد  خاک  آغوش  به  را  انسانی  که  قاتلی 
که  متجاوزی  می نشاند،  غم  گلیم  به  را  خانواده ای 
خودکشی  به  وادار  را  قربانی  و  می شد  تجاوز  مرتکب 
می کرد، قاچاق بری که با فروش مواد مخدر، زیبایی و 
نشاط هزاران جوان را می پژمرد و سارقی که از خزانه 
می دزدید؛  یتیم  و  بیوه زن  حق  و  )بیت المال(  ملت 
برای  نظام مند  شالوده  یا  سیستم  یک  نبود  علت  به 
گرفتاری مجرمان بعد از اصدار حکم یا قرار گرفتاری، 
به راحتی از ساحه پرخطر تطبیق عدالت و حاکمیت 
قانون، به ساحه خاموش طالبان، آن آغوش  باِز پذیرای 
مجرمان، می پیوست و به  سان شکارچیان، بعد از مدتی 
بر  شکارگاه اش  سوی  به  خود  امن  پناه گاه  از  دوباره 
می گشت، دل گرم به این که پرونده اش زیر گرد و خاک، 

در قفسچه های ادارات دولتی مدفون شده است.
برای سال ها، قاچاق بران و تولیدکننده گان مواد مخدر، 
نام  و  تاریک  را  زیادی  خانواده های  و  زنده گی جوانان 
تولید  کشورهای  فهرست  صدرنشین  را  افغانستان 
قاتالن،  همچنان  کردند.  مخدر،  مواد  صادرکننده  و 
متجاوزان، اختطاف گران و سارقان، نه تنها نظم عمومی 
جریحه دار  را  عدالت  تحقق  روند  بلکه  زدند،  برهم  را 

ساختند و بر زخم متضرران و قربانیان نمک پاشیدند.
از دیر زمان به این  سو، قرارهای گرفتاری تطبیق نشده 
گزاف  هزینه  به  بین المللی  نهادهای  با  هماهنگی  در 
و چونان هزار من مثنوی، کتابت و نگه داری می شد، 
بی آن که از جنبه عملی برخوردار باشد. در بسیاری از 
دلیل  به  مردم  زنده گی  معمولی  روند  کشور،  مناطق 
حضور قاتالن، متجاوزان و دزدانی که از تطبیق قانون 
از آن جا که قرارهای  فرار می کردند، مختل شده بود. 
مجازات  اهداف  از  یکی  و  نمی شد  تطبیق  گرفتاری 
مجرمان که همانا تسکین خاطر متضرر است، به دست 
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روی پاهای خود بایستد.
تالش دادستانی کل افغانستان در هماهنگی با وزارت 
امور داخله برای تطبیق اصل حاکمیت قانون و نقطه 
پایان گذاشتن به کتاب قطور فرهنگ معافیت در کشور 
از طریق طرح و عملی سازی برنامه های استراتژیک و 
از جمله  به رغم چالش های بسیار  واقع گرایانه، آن هم 
مجرمان،  از  مافیا  باندهای  حمایت  امنیتی،  تهدیدات 
علیه  پروپاگاندا  و  توطئه  پذیرش  برای  آماده  فضای 
تذکره  توزیع  عدم  قانون،  تطبیق کننده  نهادهای 
الکترونیکی، نبود پروتکل استرداد میان دولت افغانستان 
و اکثر کشورها، مشخص نبودن شهرت و آدرس دقیق 
مجرمان و موارد دیگری از این دست، نشان دهنده اراده 
بلند این نهاد مجری قانون در جهت ارایه خدمات بهتر 
که  فرایندی  است.  شهروندان  برای  عدلی  بیش تر  و 
نتیجه اش نه تنها استقرار نظم، تطبیق عدالت و تحکیم 
به مراتب بیش تر  بازدهی   بلکه  قانون است،  حاکمیت 
در بهبودبخشی کیفیت زنده گی شهروندان افغانستان از 

بادغیس و غور و هلمند تا پکتیکا و سرپل دارد.
عدالت  طرف  یک  از  مجرمان،  بر  قانون  تطبیق  با 
اجتماعی تأمین می گردد و اهداف مجازات مجرمان از 
جمله تسکین خاطر فرد یا افراد متضرر برآورده و مجرم 
تنبیه می شود، از سوی دیگر، مجازات مجرمان برخالف 
حس آرامشی که به شهروندان عادی منتقل می کند، 
ترس و رعب را در دل سایر افراد شرور می اندازد که 
در صورت ارتکاب جرم و جنایت، نمی توانند از پنجه 
توسط  قانون  که  آن جا  از  همچنان  کنند.  فرار  قانون 
برای  مجالی  می شود،  تطبیق  آن  مسوول  نهادهای 
و  نمی ماند  منطقه ای  و  خانواده گی  دشمنی های  بروز 
مهاجرت های غیرقانونی به کشورهای اروپایی، کاهش 

چشم گیر می یابد.
وقتی قانون بر زورگویان محلی تطبیق می شود، روند 
و  به سازی  برنامه های  تطبیق کننده گان  از  باج گیری 
بازسازی جوامع روستایی خاتمه می یابد که خود سبب 
می شود  منطقه  بومی  افراد  اشتغال زایی  روند  تسهیل 
به  را  دوردست  نقاط  و  ولسوالی ها  دسترسی  روند  و 
اسفالت شده،  سرک های  داشتن  برق،  آشامیدنی،  آب 
مکتب ها و شفاخانه های معیاری، پل  های مستحکم و 
ده ها برنامه دیگر که از سوی دولت یا جامعه جهانی 
برای بهبودبخشی به کیفیت زنده گی شهروندان تطبیق 

می گردد، هموار می سازد.
همین طور در شهرها، تطبیق قانون بر مجرمان جرایم 
سنگین فساد اداری، این روحیه را نزد سایر افراد ایجاد 
ملت  خزانه  به  و  دور  را  قانون  نمی توانند  که  می کند 

)بیت المال( دستبرد بزنند و از سایر مردم، باج و خراج 
بگیرند.

اعمال شان  به سزای  قانون  زمانی که مجرمان مطابق 
برسند، میزان جرم و جنایت کاهش می یابد و مردم به 
راحتی می توانند به امورات زنده گی شان برسند؛ بدون 
آن که از کمین دزدان مسلح تلفن و موتر، از شهر پشت 
به  این خود  باشند.  دروازه  خانه های شان ترس داشته 
شهروندان  برای  روانی   - روحی  امنیت  تأمین  معنای 
سرزمینی ا ست که سال ها جز رنج و ترس از مرگ و 

فردا، کوله باری بردوش نداشته اند.
از سوی دیگر، این اقدام کم پیشینه دادستانی کل در 
گام  یک  تنها  نه  گرفتاری،  قرارهای  تطبیق  راستای 
موثر برای تطبیق عدالت در کشور، بلکه بیان گر تالش 
نهادهای مجری قانون برای تحقق برابری جنسیتی و 
است.  افغانستان  در  بر جنسیت  مبتنی  منع خشونت 
چنان که از میان قرارهایی که تطبیق نشده بود، تعداد 
و  تجاوز  قتل،  مرتکبان  گرفتاری  قرارهای  را  آن  زیاد 
خشونت علیه زنان در بر می گرفت و تطبیق قانون بر 
مجرمان خشونت علیه زنان یک پیام واضح را هم به 
مردم افغانستان و هم به نهادهای بین المللی می فرستد؛ 
این  در  دیگر  جنسیت،  بر  مبتنی  خشونت  این که 
سرزمین معافیت ندارد و همین امر، بزرگ ترین پشتوانه 
عملی  عدلی برای جنبش ها و گروه های فعال در عرصه 

برابری جنسیتی در افغانستان است.
به  افغانستان  کل  دادستانی  تزلزل ناپذیر  و  قوی  اراده 
 عنوان یکی از نهادهای مجری قانون و حامی عدالت که 
در قالب کمیته مشترک تطبیق قرارهای گرفتاری برای 
پایه های  تحکیم  قانون،  حاکمیت  اصل  نهادینه سازی 
است،  یافته  تجلی  اداری  فساد  و کاهش  قانون مداری 
نه تنها سبب کاهش جرایم ملکی، فساد اداری، قاچاق 
مواد مخدر، منع و کاهش خشونت علیه زنان و تأمین 
امنیت می شود، بلکه زمینه ساز  بازسازی زیرساخت های 
رفتن  باال  زنده گی،  شرایط  به سازی  و  عام المنفعه 
سطح رفاه، میزان آرامش خاطر و آسایش شهروندان 
از  نمی توانیم  که  باارزشی  است؛ دست آورد  افغانستان 

آن منصرف شویم.

نمی آمد؛ دشمنی  نه تنها میان افراد و خانواده ها شکل 
می گرفت، بلکه بار حیثیتی پیدا می کرد و در سطح دو 
خانواده های  نتیجه،  در  می یافت.  ریشه  منطقه  و  قوم 
متضرر و قربانی، مجبور به فرار می شدند؛ چنان که یکی 
از عوامل فرار و مهاجرت های غیرقانونی به کشورهای 

اروپایی را همین مسأله شکل می داد.
فرار  از  بعد  از مردم  ناموسی، بعضی  در مورد قضایای 
مجرمان از مجازات، به دختران شان اجازه کار و تحصیل 
به  نیز  آنان  مبادا  که  می ترسیدند  زیرا  نمی دادند؛ 
سرنوشت خانواده های متضرر مبتال شوند. جامعه از دید 
روانی دچار ترس و اضطراب ناشی از حضور مجرمان بود. 
در روستاها و ولسوالی ها، مجرمانی که توانسته بودند از 
مجازات فرار کنند، به مافیای منطقه و زورگویان محلی 
جمله  از  عام المنفعه،  زیرساخت های  و  مبدل  شدند 
مکتب ها، سرک  ها، پل ها، پایه های برق  و... را تخریب 
می کردند و تطبیق برنامه های توسعه ای برای بازسازی 
و به سازی آن مناطق را با باج گیری از تطبیق کننده گان 
آن، دشوار و حتا در مواردی کاماًل ناممکن می ساختند.

از  یکی  عنوان  به   افغانستان،  کل  دادستانی  این که  تا 
هدف  به  کشور،  در  قانون  مجری  و  حامی  نهادهای 
تأمین عدالت، تقویت حاکمیت قانون، پایان بخشی به 
فرهنگ معافیت و مبارزه با فساد اداری، در هماهنگی 
با وزارت امور داخله ابتکار عمل را در دست گرفت و 
کمیته مشترک تطبیق قرارهای گرفتاری را در سطح 

عالی ایجاد کرد.
قرارهای  به  مربوط  داده های  و  آمار  تمام  نخست،  در 
گردآوری،  والیات  از  چه  و  مرکز  از  چه  تطبیق نشده، 
و  تحلیل  به طور کارشناسانه  اطالعات  و  ارقام  سپس 
دسته بندی شد. به دنبال آن، برنامه های راهبردی برای 
میان  از  امروز  و  شد  اتخاذ  گرفتاری  قرارهای  تطبیق 
۵70۵ قرار برای گرفتاری 7۶۳9 تن که در طی سه 
سال 1۳9۵، 1۳9۶ و 1۳97 تطبیق نشده بود، باالتر از 

۶۵ درصد آن تطبیق شده است.
با این وجود، از این جمله، 1۳8۶ قرار که برای گرفتاری 
افرادی  است که  بود، شامل  1۶82 مجرم صادر شده 
در ساحه تحت تصرف طالبان فرار کرده  و یا به صف 
پیوسته اند. در شرایط حساس  این گروه  جنگ جویان 
کنونی که گفت وگوهای صلح از سر گرفته شده است، 
اینک افراد مجرم و جنایت کاری که دست شان به خون 
بر گردن شان حق الناس سنگینی  و  است  آلوده  مردم 
می کند، به زیر پرچم سفید طالبان پناه می برند. این 
تطبیق  نوپای  روند  برای  است  خطری   زنگ  مسأله، 
تازه می خواهد  و تحقق عدالت در کشوری که  قانون 

نقطه پایان به فرهنگ معافیت
برای سال ها، قاچاق بران و تولیدکننده گان مواد مخدر، زنده گی جوانان و خانواده های زیادی را تاریک و نام افغانستان را صدرنشین 
فهرست کشورهای تولید و صادرکننده مواد مخدر، کردند. همچنان قاتالن، متجاوزان، اختطاف گران و سارقان، نه تنها نظم عمومی را 

برهم زدند، بلکه روند تحقق عدالت را جریحه دار ساختند و بر زخم متضرران و قربانیان نمک پاشیدند.
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به گزارش رادیو فردا، ایاالت متحده فعالیت خود در جبهه 
مبارزه با تغییرات اقلیمی را روز دوشنبه، ۶ دلو، با حضور 
نماینده ویژه رییس جمهور این کشور در نشستی سطح باال 

از سر گرفت.
کم تر از یک هفته پس از بازگشت ایاالت متحده به معاهده 
اقلیمی پاریس، جان کری به »اجالس سازگاری اقلیمی« 
می پیوندد که با حضور هان ژنگ معاون نخست وزیر چین، 
آنگال مرکل صدراعظم آلمان، امانوئل مکرون رییس جمهور 
فرانسه، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و دیگر رهبران 

جهان برگزار می شود.
برگزار  هالند  میزبانی  با  که  آنالین  نشست  این  از  هدف 
می شود، دست یابی به راه حل های عملی و برنامه ریزی برای 

بی بی سی فارسی به نقل از رسانه های هند از درگیری میان 
سربازان این کشور و چین در منطقه مرزی این کشور خبر 

داده اند.
گفته می شود این درگیری سه روز پیش در مرز چین با ایالت 

سیکیم در شمال شرق هند رخ داده است.
گزارش ها حاکی است که نیروهای دو طرف در این درگیری 

زخمی شده اند.
تنش ها بین دو کشور از تابستان سال گذشته آغاز شد، زمانی 
که دست کم 20 سرباز هندی و چینی در لداخ، منطقه مورد 

مناقشه کشمیر، کشته شدند.
و  چین  و  دارد  قرار  کشمیر  و  جامو  ایالت  در  لداخ  منطقه 
هند بر سر این منطقه در شمالی ترین نقطه هند از دهه ۵0 

رییس  دوسوسا،  ربلو  مارسلو  فارسی،  یورونیوز  گزارش  به 
جمهور پرتگال، با کسب بیش از ۶0 درصد آرا، برای یک دوره 

دیگر به این مقام انتخاب شد.
انتخابات ریاست جمهوری پرتگال روز یک شنبه، همزمان با 
اجرای قرنطین سراسری و افزایش آمار مرگ و میر بر اثر ابتال 

به بیماری همه گیر کووید-19 در این کشور برگزار شد.
اعالم  از  روز گذشته پس  ساله  دوسوسای 72  ربلو  مارسلو 
نتیجه رای گیری در سخنانی وعده داد که مقابله با همه گیری 

کرونا »اولویت اولش« خواهد بود.
دور  همان  در  حالی  در  پرتگال  محافظه کار  جمهور  رییس 
اول انتخابات برای یک دوره پنج ساله دیگر به مقام ریاست 
جمهوری انتخاب شد که آندره ونتورا، نامزد راست افراطی 
با گرایش پوپولیستی، نزدیک به 12 درصد آرا را به دست 
زمان  از  بار  اولین  برای  افراطی  راست  ترتیب  این  به  آورد. 
پایان دیکتاتوری فاشیستی در پرتگال، توانست نظر بخش 

قابل توجهی از رای دهنده گان را جلب کند.
نامزدهای پوپولیست و ضدساختار در پرتگال طی سال های 
موفقیت  اروپایی  از کشورهای  دیگر  بسیاری  برخالف  اخیر 

چندانی کسب نکرده بودند.
آندره ونتورای ۳8 ساله از حمایت مارین لوپن، رهبر حزب 
سالوینی،  ماتئو  و  فرانسه  در  ملی«  »اتحاد  افراطی  راست 

به گزارش یورونیوز، نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد 
که بیش از دو سوم امریکایی ها از طرح جو بایدن، رییس 
همه گیر  بیماری  کنترل  برای  متحده،  ایاالت  جمهور 

کووید-19 حمایت می کنند.
طبق این پژوهش که به صورت مشترک از سوی موسسه 
Ipsos و شبکه خبری ABC انجام و نتایج آن روز گذشته 
شرکت کننده گان  درصد   ۶9 حدود  است،  شده  منتشر 
برای مقابله  بایدن  ابتدایی دولت جو  اقدامات چند روز 
با ویروس کرونا را تایید کردند. از این ۶9 درصد که با 
اقدامات بایدن موافق بوده اند، 40 درصد جمهوری خواه، 
97 درصد دموکرات و 70 درصد نیز از نظر سیاسی و 

حزبی خود را مستقل تعریف می کنند.
که  اعتمادی  میزان  بیش ترین  که  است  حالی  در  این 
بیماری  با  مقابله  راهکارهای  در خصوص  ترمپ  دونالد 
مارچ  ماه  به  بود،  آورده  دست  به  مردم  از  کووید-19 
امریکایی ها  مربوط می شود که در آن زمان ۵۵ درصد 
که تنها ۳0 درصد آن را دموکرات ها شامل می شدند، از 
اقدامات دولت ترمپ برای مقابله با ویروس کرونا حمایت 

می کردند.
آقای بایدن بالفاصله پس از تحلیف طی چندین فرمان 
اجرایی، قوانین و محدودیت های تازه ای را برای مقابله با 
ویروس کرونا در ایاالت متحده تعیین کرد که از آن جمله 

مقابله با تغییرات اقلیمی تا سال 20۳0 است.
در آستانه این نشست بیش از سه هزار دانشمند از سراسر 
جهان خواستار آن شدند که رهبران کشورها برای مقابله 
از  و  بیندیشند  تدابیری  هوا  جهانی  شدن  گرم  پدیده  با 
مردم محافظت کنند. این دانشمندان که پنج برنده جایزه 
نوبل نیز در بین آن ها هستند، تاکید کردند که گرم شدن 
موجب  را  بزرگی  اختالالت  هم اکنون  جهان  هوای  سریع 
سیل.  و  آتش سوزی  خشک سالی،  جمله  از  است،  شده 
آن ها سپس هشدار دادند که در صورت عدم مقابله با این 
پدیده، جهان شاهد گسترش فقر، کمبود آب، خسارات در 

کشاورزی و شتاب مهاجرت ها خواهد بود.
به گفته مرکز جهانی سازگاری اقلیمی، تغییرات آب و هوایی 
می تواند تولید مواد غذایی در جهان را تا ۳0 درصد کاهش 
دهد و همزمان به افزایش سطح دریاها، وقوع طوفان های 
بزرگ تر و مهاجرت صدها میلیون نفر از ساکنان شهرهای 

ساحلی منجر شود.
سازمان  سابق  دبیرکل  و  نهاد  این  رییس  مون،  کی  بان 
اقلیمی هیچ واکیسنی  ملل متحد، گفت: »برای تغییرات 
وجود ندارد. این تغییرات خیلی سریع تر از آن چه ما فکر 
می کنیم، اتفاق می افتد. این که بتوانیم در برابر این تغییرات 
ضروری  و  واجب  امر  یک  باشیم،  داشته  انعطاف پذیری 

است.«
اقلیمی  معاهده  از  ترمپ  دونالد  زمان  در  متحده  ایاالت 
بایدن در نخستین روز ریاست  اما جو  پاریس خارج شد، 
جمهوری اش با امضای فرمانی، زمینه بازگشت واشنگتن به 

این معاهده را فراهم کرد.

میالدی اختالف دارند.
هند و چین پر جمعیت ترین کشورهای جهان هستند و در 
عین حال طوالنی ترین مرز مورد مناقشه را در جهان دارند. 
هر دو طرف نیز در خصوص مناطق وسیعی از سرزمین های 
طرف مقابل ادعای مالکیت دارند. هند چین را به اشغال ۳8 
هزار کیلومتر مربع از خاک خود متهم می کند. چندین دور 
مذاکره در سه دهه گذشته نتوانسته است اختالفات مرزی را 

برطرف کند.
روابط هند و چین از دهه 19۵0 به دلیل اختالفات مرزی 

پر تنش بوده است.
دو کشور تنها یک بار در سال 19۶2 با یک دیگر جنگیده  اند. 

در این جنگ، هند شکست سنگینی را متحمل شد.

رهبر حزب راست افراطی »لگا« در ایتالیا برخوردار بود. او 
با وجود کسب آرای قابل توجه نتوانست از آنا گومژ، نامزد 
سوسیالیست پیشی بگیرد. آنا گومژ که بدون حمایت حزب 
متبوعش و آنتونیو کوستا، نخست وزیر سوسیالیست پرتگال، 
در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بود، 1۳ درصد 

آرا را کسب کرد.
رییس  رقابت  کرونا؛  سایه  زیر  پرتگال  انتخابات  برگزاری 

جمهور کنونی با پوپولیست جوان
بیش از ۶0 درصد افراد واجد شرایط شرکت در رای گیری، 
در انتخابات ریاست جمهوری روز یک شنبه شرکت نکردند. 
این در حالی است که مقام ها پرتگال نگران بودند که میزان 
مشارکت در انتخابات به دلیل شیوع ویروس کرونا و اجرای 

مقررات قرنطین به مراتب کم تر از این باشد.
عدم مشارکت بیش از ۶0 درصد واجدان شرایط در انتخابات 
پرتگال،  در  دموکراسی  برقراری  زمان  از  ریاست جمهوری، 

بی سابقه محسوب می شود.
رییس جمهور پرتگال قدرت اجرایی ندارد و اداره امور کشور 
برعهده نخست وزیر و دولتش است. با این حال رییس جمهور 
و  دارد  تعیین کننده  نقشی  سیاسی  بحران های  زمان  در 
می تواند با انحالل پارلمان زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی 

زودهنگام را فراهم کند.

تمامی  از ماسک در  استفاده  اجباری شدن  به  می توان 
ساختمان های فدرال در سراسر امریکا اشاره کرد. ماسک 
زدن در بسیاری از خطوط هوایی و ریلی این کشور نیز 

اجباری شد.
جمهوری خواهان البته از اقدامات دیگر جو بایدن نظیر 
پایان دادن به سیاست ممنوعیت سفر برای چند کشور 
مسلمان، توقف وضعیت اضطراری در مرزهای جنوبی با 
مکسیکو، بازگشت به سازمان جهانی بهداشت و هم چنین 

پیمان اقلیمی پاریس کم تر حمایت کرده اند.
از  درصد   ۵7 نظرسنجی،  این  نتایج  اساس  بر 
شرکت کننده گان نسبت به توانایی جو بایدن در متحد 
کردن امریکایی ها ابراز اطمینان کرده اند. در مقابل حدود 
یک چهارم از پاسخ دهنده گان به این نظرسنجی، نسبت 

به توانایی بایدن در این رابطه تردید دارند.
شرکت  نظرسنجی  این  در  که  کسانی  از  درصد   22
 کرده اند، می گویند که به اهداف او در سخنرانی مراسم 

تحلیف اعتماد زیادی دارند.
 Ipsos موسسه  مشترک  نظرسنجی  که  است  گفتنی 
و 2۳ جنوری  روزهای 22  بین   ABC و شبکه خبری 
است.  شده  انجام  اسپانیایی  و  انگلیسی  زبان  دو  به  و 
ضریب  که  می گویند  نظرسنجی  این  برگزار کننده گان 
خطای این پژوهش حدود ۵ درصد تخمین زده می شود.

حضور دوباره ایاالت متحده 
در اجالس مبارزه با تغییرات اقلیمی

درگیری های مرزی تازه میان چین و هند

رییس  جمهور پرتگال با وجود درخشش نامزد پوپولیست، 
برای یک دوره دیگر انتخاب شد

69 درصد امریکایی ها از برنامه جو بایدن برای مقابله 
با کرونا حمایت می کنند

بسته تبلیغات RK19 شانس دیدار با راشد خان 
در شهر دوبی بدست آورید

www.monsterenergy.com/rk19promotion

با خرید یک قوطی انرژی مانستر، برنده سفر وی آی پی به دوبی شده و با ستاره کریدیت بین المللی راشد خان مالقات 
نمائید. 

آیا عالقمند دیدار هستید؟ بله، بدون شک که هستید! پس دقت کنید تا از مارک خاص انرژی مانستر از فیبروری 2021 
به بازار وارد می شود استفاده نمائید. 

از اول فیبوری الی ۳0 اپریل از قوطی های تبلیغاتی با مارک جدید انرژی مانستر استفاده نمائید، این برای شما یک فرصت 
استثنایی است تا با یک سوپراستار واقعی ورزشی کردیدت دیدار داشته باشید - اولین ورزشکار انرژی مانستر در افغانستان.

برندگان جوایز بزرگ تکت پرواز به دوبی و اقامت در هوتل را برای خود و یکی از دوستان شان بدست خواهد کرد، همچنین 
فرصت اینکه یک روز را به خود راشد خان سپری نماید را نیز بدست می آورد. 

این همه چیزهایی نیست که شما برنده آن می شوید - برندگان نیز محصوالت با مارک مخصوص انرژی مانستر، به شمول 
بت و توپ کریکیت و لباس راشد خان را بدست می آورند. 

»بدست آوردن فرصت برای سپری نمودن وقت با هواداران برایم واقعا همیشه خوش 
انرژی مانستر در سال  با  آیند است، و من بسیار خوشحالم که فرصت همکاری 

2021 را دارم،« راشد خان توضیح داد. 
مخصوص  مارک  با  مانستر  انرژی  قوطی  یک  قرعه کشی،  در  شامل شدن  برای 
آن  برگه  نمبر که در عقب  و کد  نموده  باز  آنرا  نموده،  را خریداری  راشد خان 
www.monsterenergy. سایت  ویب  به  سپس  دریابید،  را  است  شده  درج 

com/rk19promotion  مراجعه نموده و کد مورد نظر را وارد نمائید، در 
صورتی که که برنده باشید با شما تماس گرفته خواهد شد. 

باشنده اصلی والیت ننگرهار در شرق افغانستان، راشد خان 22 
ساله از زمان ورود اش به دنیای مسلکی کریکیت ریکارد های 

را بنام خود ثبت نموده است. با این وجود، در دو فصل اخیر 
راشد خان مهارت هایش را ارتقا داده و به عنوان چهره اصلی 

کریکت در کشورش شناخته می شود. 
لباس های راشد خان

اکنون به عنوان عضوی از خانواده انرژی مانستر، راشد 
فنی مارک تجاری  نیز در سبک  پیشرو  خان در سال 
این  با  را اعالم خواهد کرد. پس فرصت دیدار  خویش 

استوره را از دست ندهید.


