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هم زمان با فصل سرما و گسترش دامنه  جنگ در کندز، باشند ه  گان این والیت 
به  که  می خواهند  طالبان  گروه  از  آنان  دوخته اند.  چشم  صلح  روند  به  بیش تر 
مذاکرات جاری به عنوان فرصت برای تأمین صلح پایدار و حل معضل کنونی نگاه 
کنند. به گفته باشنده گان این والیت، طرف های درگیر باید به جنگ پایان دهند و 
با تسریع مذاکرات صلح، بساط خون ریزی را از کشور برچینند. کندز در سال های 
اخیر شاهد جنگ های خونینی بوده است که حتا این والیت را تا مرز سقوط رساند. 
دامنه  این جنگ بار دیگر به حومه   شهر کندز رسیده است و اکنون هفت ولسوالی 
و مرکز این والیت زیر تهدید جدی قرار دارد. به گفته باشنده گان این والیت، تنها 
در دو هفته اخیر حدود ۴۰ تن از نیروهای امنیتی در ولسوالی های مختلف این 

والیت جان باخته اند.

حاالزمستانهمدرجنگمیگذرد

۲ 4

نخست وزیر سویدن در گفت وگو با غنی: میز خالی مذاکرات و نگرانی از تکرار تاریخ
آتش بس و ختم خون ریزی در 

افغانستان اولویت ما است تاریخ پر ماجرای افغانستان شاهد جنگ های متعدد و دوامدار بر سر قدرت بوده است. پس از هجوم نیروهای اتحاد جماهیر 
شوروی به افغانستان، جبهه مجاهدین علیه آنان شکل گرفت. در ادامه، خروج قشون سرخ از کشور سبب شد که حکومت داکتر 

نجیب اهلل ضعیف شود و سرانجام سقوط کند.
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نیازمندشفافسازی؛
مقصرمرگسهیالکیست؟

کفشهایسفیدساقدار
رابهسمتطالباندنبالکنید

علیزایی:بایکهزارفردمسلحعلیهفرماندهپولیسهراتتظاهراتمیکنیم
جاپان۱۲۲.۲میلیوندالر
بهافغانستانکمکمیکند

۸صبح، هرات: کامران علی زایی، رییس شورای 
والیتی هرات، هشدار می دهد که روز سه شنبه، 
ضد  بر  گسترده ای  تظاهرات  دلو،  چهاردهم 

روز  کابل  در  جاپان  سفارت  کابل:  ۸صبح، 
این  اعالم کرد که دولت  دوشنبه، سیزدهم دلو 
از  حمایت  برای  را  دالر  میلیون   ۱۲۲.۲ کشور 
برنامه های بشردوستانه و توسعه افغانستان کمک 

می کند.
طبق اعالم سفارت جاپان، کمک جدید این کشور 
از بودجه تکمیلی سال مالی ۲۰۲۰ جاپان تأمین 
می شود و گامی در راستای تحقق تعهد جاپان در 

کنفرانس جینوا است.
در  جاپان  خارجه  وزیر  توشمیتسو،  موتگی 
نوامبر سال گذشته  ماه  در  که  کنفرانس جینوا 
میلیون  بسته کمکی ۱۸۰  برگزار شد،  میالدی 
جریان  در  افغانستان  به  را  کشورش  دالری 

سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ اعالم کرد.
سفارت جاپان در کابل با نشر خبرنامه ای گفته 
است که کمک ۱۲۲.۲ میلیون دالری این کشور 
و ۱۷  پرداخت می شود  میالدی  در سال جاری 
پروژه کمک بشردوستانه و توسعه ای را در سراسر 
افغانستان که به هدف بهبود معیشت طرح شده 

است، تمویل می کند.
از  افغانستان  به  جاپایان  کمکی  جدید  بسته 
امور  در  بین المللی  نهادهای  و  سازمان ها  سوی 

بشردوستانه و توسعه  اجرا می شود.
بسته جدید، مجموع کمک های جاپان  اعالم  با 
به افغانستان از سال ۲۰۰۱ میالدی به این سو 
کمک ها  این  است.  رسیده  دالر  میلیارد   ۶.۹ به 
روستاها،  توسعه  زراعت،  امنیت،  بخش  در 
بهداشت،  آموزش،  انسانی،  ظرفیت های  توسعه 
به  بشری  کمک های  و  فرهنگ  زیرساخت ها، 
تالش ملت سازی در افغانستان به مصرف رسیده 

است.

سلطان داوود، فرمانده پولیس هرات، راه اندازی 
می کند.

نشست  یک  در  دلو،  سیزدهم  دوشنبه،  روز  او 
دست کم  تظاهرات،  این  در  که  گفت  خبری 
۲۰هزار اعتراض کننده و »یک هزار فرد مسلح«، 
اشتراک خواهند کرد. مسیر تظاهرات، از خیابان 
پولیس  فرمان دهی   دروازه  تا  هرات  مرکزی 

مشخص شده است.
داده  قبال هشدار  رییس شورای والیتی هرات، 
بود که در تظاهرات ضد فرمانده پولیس، افراد 
وارد  آنان  اگر  و   می کنند  اشتراک  نیز  مسلح 
تمام  شوند،  پولیس  فرمان دهی  ساختمان 

پی آمدهایش بر دوش حکومت است.
از جانب دیگر، شماری از وکیالن گذر و ساکنان 

هرات، با حضور در یک گردهم آیی، از نیروهای 
امنیتی پشتی بانی خود را اعالم کرده و هشدار 

دادند »مخالف زورگویی« هستند.
نیز  هرات  پیشه وران  و  اصناف  اتاق  ریاست 
خواست  کسبه کاران  از   اطالعیه ای،  نشر  با 
دکان های شان را تا چاشت روز سه شنبه، مسدود 
دارد  احتمال  که  آمده  اعالمیه  این  در  کنند. 
به »دکان داران زیان مالی  در جریان تظاهرات 
پایان تظاهرات  تا  برسد« و بهتر است دکان ها 
مسدود شود. روز دوشنبه هفته گذشته، معاون 
اتاق اصناف و پیشه وران و رییس شورای والیتی 
هرات هشدار دادند، اگر فرمانده پولیس برکنار 
عمومی  اعتصاب  به  دست  کسبه کاران  نشود، 

می زنند.

تقال برای صلح؛ 

۳

جنجال بر سر حکومت موقت؛ 

هیأتطالباندرتهران:حکومتکنونیطبق
توافقنامهدوحهودرنتیجهمذاکرهازبینمیرود طالبان  اعزامی  هیأت  بار  این  کابل:  ۸صبح، 

توافق نامه  براساس  که  کرد  اعالم  ایران  به 
رسانده  امضا  به  امریکا  با  گروه  این  که  دوحه 
است و نتیجه مذاکرات بین االفغانی، حکومتی 
از بین می رود و  به رهبری محمداشرف غنی 
»حکومت جدید اسالمی افغانستان« جای گزین 

آن می شود.
مذاکره کننده  هیأت  عضو  شاهین،  سهیل 
طالبان و عضو دفتر سیاسی این گروه در قطر 
خبری  نشست  در  دلو  سیزدهم  دوشنبه،  روز 
در  که  است  آمده  دوحه  توافق  در  که  گفت 
نتیجه مذاکرات، حکومت اسالمی ایجاد شود. 
مال  و  وثیق  محمد  خبری  نشست  این  در 
خیراهلل خیرخواه از دیگر اعضای هیأت طالبان 

نیز حضور داشتند.
شاهین در ادامه افزود که در توافق نامه با امریکا 
حکومت  یک  آینده  در  که  است  رفته  تذکر 
اسالمی در افعانستان به وجود بیاید؛ معنایش 
این است که دولت فعلی از بین می رود و یک 

حکومت جدید اسالمی ایجاد می شود.
از جانب دیگر، این عضو هیأت طالبان گفت که 
طبق توافق نامه دوحه ماندن نظامیان امریکایی 
»اشغال«  معنای  به  ماه   ۱۴ از  بعد  ناتو  یا 

افغانستان است.
او افزود که بعد از امضای توافق نامه به امریکا 
افغانستان خارج  از  تا  است  داده شده  فرصت 
شود و اگر سربازان امریکایی یا ناتو پس از ماه 
می در افغانستان حضور داشته باشند، طالبان 

علیه  آن ها می جنگند.
گذشته  روز  رویترز  که  است  حالی  در  این 
گزارش داد که نیروهای خارجی در زمان تعیین 

شده از افغانستان خارج نخواهند شد.
اظهارات مشابه را چند روز پیش محمدعباس 
مذاکره کننده  هیأت  دیگر  عضو  استانکزی، 
هیأت  سوی  از  که  داشت  مسکو  در  طالبان 
به  تبلیغاتی  افغانستان  دولت  مذاکره کننده 
او  شد.   خوانده  عمومی  افکار  انحراف  هدف 
گفته بود که اگر اشرف غنی استعفا کند، گروه 
جدید  حکومت  مورد  در  است  حاضر  طالبان 

مذاکره و صلح کند.
تشکیل  با  بارها  نیز  غنی  جمهور  رییس 
زودهنگامش  کناره گیری  و  موقت  حکومت 
مخالفت کرده است.  تشکیل حکومت موقت از 
بحث های حاشیه ای اما جدی محافل سیاسی 

این روزها در کشور است. غنی گفته است که 
تجربه حکومت موقت در افغانستان »ویرانی و 

خون ریزی« بوده است.
نیز  او  ملی  امنیت  مشاور  محب،  حمداهلل 
معنای  به  موقت  حکومت  که  است  گفته 
فرصت دایمی برای مداخله بیگانه گان در امور 

افغانستان است.
رییس  سخنگوی  معاون  مینه پال،  دواخان 
جمهور در واکنش به سخنان عباس استانکزی 
گفته بود که قانون اساسی دوره کاری رییس 
جمهور را تعیین کرده است و محمداشرف غنی 
نیز تنها قدرت را به کسی می سپارد که از سوی 

مردم انتخاب شده باشد.
سفر  تهران  و  مسکو  به  طالبان  از  هیأت هایی 
کرده اند. در حالی که هیأت مذاکره کننده دولت 
می گوید که این گروه میز مذاکره را ترک کرده 

و به سفرهای خارجی روی آورده  است.
دولت  مذاکره کننده  هیأت  معلومات  طبق 
افغانستان، پس از شانزدهم جدی تنها سه دور 
نشست بین دو هیأت برگزار شده است، اما پس 

از آن طالبان به مذاکرات اعتنایی نکرده اند.

مجلس به دو جناح تقسیم شد



از  پیش  غنی  جمهور  رییس  کابل:  ۸صبح، 
چاشت روز دوشنبه، سیزدهم دلو با شل استیفان 
لوون، نخست وزیر سویدن از طریق تلفن گفت وگو 

کرده است.
نخست وزیر  جمهوری،  ریاست  ارگ  اعالم  طبق 
سویدن به رییس جمهور گفته است که برقراری 
آتش بس، ختم جنگ و خون ریزی در افغانستان 

برای این کشور اولویت دارد.
او افزوده است که سویدن از روند صلحی که منتج 
به حفظ و تداوم دست آوردهای دو دهه گذشته و 

۸صبح، کابل: طبق اعالم وزارت صحت عامه، 
در شبانه روز گذشته ۶۲ بیمار جدید کووید-۱۹ 
شناسایی شده اند. طبق اعالم این وزارت در ۲۴ 
ساعت گذشته یک بیمار کرونایی دیگر نیز جان 

باخته است.
وزارت صحت عامه گزارش داده است که ۴۴ 
بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته صحت یاب 

شده اند.
روز  که  کرونا  به  ابتال  روزانه  آمار  براساس 
دوشنبه، سیزدهم دلو نشر شد، وزارت صحت 
عامه دو هزار و ۲۵ نمونه مشکوک به کرونا را 

دفتر  رییس  نبی زاده،  خشنود  ۸صبح، کابل: 
ماین  انفجار  از  صلح  امور  در  دولت  وزارت 

مقناطیسی در کابل جان سالم بدر برده است.
به  کابل  پولیس  سخنگوی  فرامرز،  فردوس 
روزنامه ۸صبح گفت که این انفجار ساعت ۷:۲۶ 
صبح روز دوشنبه، سیزدهم دلو در مربوطات 
ناحیه چهارم شهر کابل رخ داده است. به گفته 

فرامرز، این انفجار تلفات در پی نداشته است.
خامه  خبرگزاری  بینان گذار  نبی زاده  خشنود 
پرس است. این خبرگزاری به نقل از نبی زاده 
نوشته است که در انفجاری که موتر حامل او 
را هدف قرار داده است، به خود و همراهانش 

آسیب نرسیده است.

که  می گوید  کابل  پولیس  کابل:  ۸صبح، 
در پی انفجاری در ناحیه هفتم شهر کابل 
یک منسوب امنیتی و یک غیرنظامی کشته 
دیگر  نظامی  یک  انفجار  این  در  شده اند. 

زخمی شده است.
به  پولیس کابل  فرامرز، سخنگوی  فردوس 
روزنامه ۸صبح گفت که این انفجار ساعت 
۱۲:۰۰ چاشت روز دوشنبه، سیزدهم دلو در 
ساحه جنگلک از مربوطات ناحیه هفتم شهر 

کابل رخ داده است.
هدف  را  ارتش  رنجر  موتر  یک  انفجار  این 

قرار داده است.
این دومین انفجاری است که روز دوشنبه در 

شهر کابل رخ می دهد.

دفتر  رییس  نبی زاده،  خشنود  حامل  موتر 
بنیان گذر  و  صلح  امور  در  دولت  وزارت 
خبرگزاری خامه پرس نیز پیش از چاشت 
روز دوشنبه در مربوطات ناحیه چهارم شهر 
کابل هدف انفجار ماین قرار گرفت. در این 

حادثه به او آسیب نرسیده است.
مسوولیت هر دو انفجار را فرد و یا گروهی بر 

عهده نگرفته است.
افزایش  شاهد  اواخر  این  در  کابل  شهر 

انفجارها و ترورهای هدف مند است.
روز گذشته چهار نفر در کابل در حمله افراد 
ناشناش کشته شدند. یک نفر دیگر نیز روز 
دوشنبه در مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل 

از سوی افراد ناشناس کشته شده است.
و  هدف مند  ترورهای  اکثر  مسوولیت 
انفجارهای مقناطیسی در شهر کابل را فرد و 

یا گروهی بر عهده نمی گیرد.
از نظر دولت و جامعه جهانی گروه طالبان 
مسوول اصلی انفجارها و ترورهای هدف مند 

در کشور است.
نماینده گی سیاسی کشورها و سازمان های 
را  طالبان  یک شنبه  روز  کشور  در  غربی 
مسوول اکثر ترورهای هدف مند و انفجارها 
اعالم کردند، اما گروه طالبان این موضوع را 

رد کرده است.

یک افغانستان مستقل، دموکراتیک و متحد شود، 
حمایت می کند.

تداوم  از  سویدن  نخست وزیر  که  می گوید  ارگ 
و  توسعه  عرصه های  در  کشورش  همکاری های 
پیش رفت اقتصادی و هم چنان حمایت از نیروهای 

امنیتی و دفاعی افغانستان، اطمینان داده است.
از  غنی  جمهور  رییس  تلفنی،  تماس  این  در 
عرصه  در  افغانستان  به  سویدن  کمک های 
معارف، صحت و حمایت این کشور در چهارچوب 
مأموریت حمایت قاطع، سپاس گزاری کرده است.

آزمایش کرده است.
با ثبت ارقام جدید، شمار کل مبتالیان به کرونا 

در کشور به ۵۵ هزار و ۱۲۱ تن رسیده است.
از این میان، دو هزار و ۴۰۵ تن جان باخته و 

۴۷ هزار و ۷۲۳ تن دیگر صحت یاب شده اند.
وزارت صحت عامه می گوید که در حال حاضر 
بیماران کرونایی در  از  تن  چهار هزار و ۹۹۳ 

کشور فعال هستند.
شمار نمونه های مشکوک به ابتال به کرونا که 
آزمایش  عامه  صحت  وزارت  سوی  از  تاکنون 
شده است به ۲۵۲ هزار و ۶۲۷ تن رسیده است.

مسوولیت این انفجار را فرد و یا گروهی بر عهده 
نگرفته است.

اخیر در  ماه های  این دست در  از  انفجارهایی 
کابل افزایش یافته است.

مسوولیت این انفجارها را در بیش تر موارد فرد 
و یا گروهی بر عهده نمی گیرد.

کشورها  سیاسی  نماینده گی  گذشته  روز 
وسازمان های غربی در کابل با نشر یک بیانیه ی 
مشترک اعالم کردند که طالبان مسوول اکثریت 
این انفجارها هستند و باید برای رسیدن به صلح 
آن را متوقف کنند. گروه طالبان در واکنش به 
این موضوع، بیانیه کشورها و سازمان های غربی 

در کابل را رد کرده اند.

سویدن  غنی،  جمهور  رییس  ارگ،  اعالم  طبق 
مورد  در  و  خوانده  افغانستان  دیرینه  دوست  را 
مشترک  دیدگاه  و  صلح  روند  در  پیش رفت 
افغانستان و جامعه بین المللی برای یک روند صلح 
دارای  دموکراتیک،  افغانستان  یک  متضمن  که 
حاکمیت ملی و متحد باشد، معلومات داده است.

محمداشرف غنی از مدتی به این سو گفت وگو با 
رهبران کشورهای دخیل در مسایل افغانستان را 
آغاز کرده است. او شام روز گذشته با رجب طیب 
اردوغان، رییس جمهور ترکیه گفت وگو کرده بود.

 

افغانستان در شرایط دشواری قرار گرفته است. از یک طرف نیروهای 
بین االفغانی  مذاکرات  دیگر  از طرف  و  دارند  آهنگ خروج  خارجی 
دچار بن بست شده است. همزمان با این، تقابل بین حکومت و مجلس 
نماینده گان وارد فاز جدی تر خود شده است. ارگ و سپیدار هم روی 
نقشه صلح و چگونه گی تعامل با طالبان اختالف نظر عمیقی دارند. 
بر عالوه، جامعه سیاسی کشور پراکنده است. رسانه ها، جامعه مدنی 
و نهادهای مدافع جمهوریت نیز دچار رخوت و سردرگمی اند. این ها 
مصادیق یک شرایط بسیار بد است که در آیینه افغانستان مستولی 
شده است. در چنین شرایطی تنها تصمیمات مسووالنه، افغانستان را 

به سالمت از این وضعیت دشوار عبور خواهد داد.
تا زمان خروج کامل نیروهای خارجی، طبق توافق نامه امریکا و طالبان 
معروف به توافق نامه دوحه، زمان زیادی باقی نمانده است. مطابق این 
توافق نامه، نیروهای خارجی باید ماه می افغانستان را به صورت کامل 
ترک کنند. هرچند اخیراً گزارش شده که ممکن است این کار مطابق 
جدول زمانی تعیین شده در توافق نامه دوحه انجام نشود. با آن هم، 
این صریح ترین تعهد و روشن ترین قید زمانی است که درباره خروج 

کامل نیروهای خارجی از افغانستان تا این دم می دانیم.
نزدیک  در حالی  افغانستان  از  نیروهای خارجی  کامل  زمان خروج 
شده است که آتش جنگ در تمام نقاط کشور با قدرت بیش تر از 
گذشته زبانه می کشد. مذاکرات بین االفغانی که می بایست تا حاال به 
آتش بس و یا دست کم کاهش خشونت منتج می شد، دچار بن بست 
شده است. در مدت چهار ماه مذاکره بین نماینده گان دولت و طالبان، 
کم ترین انتظار مردم از این مذاکرات برآورده نشده است. این روزها 

بیم شکست مذاکرات نسبت به موفقیت آن بیش تر متصور است.
این در حالی است که جنجال ها بین حکومت و مجلس نماینده گان 
وارد مرحله تازه ای شده است. این جنجال که ماه ها پیش روی میثاق 
امنیتی و برنامه دسترخوان ملی آغاز شده بود، در قبال مسوده بودجه 
ملی به اوج خود رسید. حاال این جنجال پهلوی تازه ای به خود گرفته 
است. طرح حکومت موقت در بین اعضای مجلس نیز طرف دارانی 
دارد و این نهاد به تازه گی کمیسیونی را در امور صلح تعیین کرده 
است. قرار است این کمیسیون در راستای صلح با طالبان از آدرس 
مجلس نماینده گان به صورت مستقالنه عمل کند. این اقدام به نوبه 
خود نشانه عدم اعتماد مجلس نماینده گان به حکومت و تصمیم این 

قوه برای نفوذ در تصمیمات مرتبط به صلح است.
از جانب دیگر، ترورهای هدفمند فعاالن رسانه ای و جامعه مدنی، روی 
فعالیت آزاد رسانه ها و همین طور فعالیت کنش گران جامعه مدنی اثر 
عرصه ها  تمام  در  قباًل  مدنی  جامعه  نهادهای  است.  گذاشته  منفی 
به ویژه در دفاع از حقوق بشر و حقوی زنان و در دفاع از ارزش های 
مثل آزادی بیان نقش بسیار فعال داشتند. این نهادها همچنان ناظر 
بر کلیه احواالت اجتماعی و سیاسی کشور بودند و صدای اعتراض 
آن ها در برابر کج رفتاری های حکومت و خشونت تروریستان بسیار 
بلند بود. متأسفانه در وضعیت آشفته کنونی خبری از فعالیت اثرگذار 
این نهادها نیست؛ گویا نهادهای جامعه مدنی از مبارزه برای قانون و 

حقوق شهروندی و آزادی و عدالت دست کشیده اند.
در کنار این موارد، غنی و عبداهلل هم صدای مشترک ندارند و هرکدام 
مسیر خود را برای آینده طی می کنند. غنی محکم به قدرت چسبیده 
و تمام هم و غم او حفظ قدرت است. عبداهلل نیز نه در کنار غنی است 

و نه صریحاً برنامه جناح خود برای آینده را عمومی می کند.
جامعه سیاسی کشور نیز یک دست نیست. شماری از احزاب سیاسی 
که با غنی و عبداهلل مخالفت دارند، طرح حکومت موقت را به میان 
این  با غنی یک جا شده اند.  اخیراً  احزاب هم  از  تعدادی  کشیده اند. 
احزاب با علم کردن جمهوریت، مدافع موضع غنی برای حفظ او در 

قدرت هستند.
بساط جنگ و کرونا در همه جا پهن است. مردم هر روز قربانی این 
دو هیوالی آدم خوار می شوند. بدتر از همه آن است که هیچ کسی بر 
گور قربانیان جنگ و کرونا گریه نمی کند. زخم دیده ها و ماتم زده ها 

باید خود به تنهایی بار مصیبت خود را حمل کنند.
در چنین وضعیت آشفته ای، هر روز صدای نفاق تازه ای از این طرف و 
آن طرف بلند می شود. این صداها گاهی به نام قوم است و گاهی هم 
به نام مذهب و حزب و سمت. نگرانی اصلی اما آن است که همین 
صداهای هرچند کوچک، افغانستان را در دام یک مصیبت بزرگ تر 
گرفتار کند. متأسفانه دولت و گروه های سیاسی خورد و بزرگ نسبت 

به این صداها حساس هستند .
چنان که گفته شد، وضعیت کنونی افغانستان از هیچ حیث و منظری 
مطلوب و عادی نیست. یک آشفته گی تمام عیار در تمام سطوح و 
بخش ها دیده می شود. حکومت مستاصل تر از آن است که بتواند این 
وضعیت آشفته را درک و مدیریت کند. در چنین حالتی بر عموم 
بگیرند.  اجتماعی و سیاسی است که مسووالنه تصمیم  کنش گران 
تصمیم آن ها باید معطوف به آینده و عاری از کینه و کدورت سیاسی 
می تواند  حساس  و  آشفته  چنین  شرایط  در  غفلت  کم ترین  باشد. 
افغانستان را به سمت یک ویرانی دیگر پرتاب کند. از این رو، انتظار 
می رود که نخبه گان سیاسی و نهادهای مسوول بیش از این بر طبل 
اختالفات نکوبند. کار مسووالنه آن است که همه گروه ها و نهادها 
تأمین  برای  و  با یک دیگر شوند  وارد گفت وگو  اختالفات  برای رفع 

منافع ملی و خیر جمعی به صورت مشترک اقدام کنند.

مسووالنهتصمیمبگیرید
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گذاشت



شماری از اعضای مجلس 
نماینده گان می گویند که میررحمان 
رحمانی، رییس مجلس نماینده گان، 
از طرحی استقبال کرده که گویا از 

طرف امریکا و طالبان برای »حکومت 
موقت« ریخته شده است. به 

گفته برخی از اعضای مجلس، آقای 
رحمانی »به گونه غیرمسووالنه« از 
طرح »حکومت موقت« دفاع کرده و 
گفته است، در صورتی که حکومت 

موقت راه رسیدن به صلح باشد، 
این مجلس حاضر است از آن 

حمایت کند.

نماینده گان  مجلس  جنجال 
این  جریان  در  حکومت  با 
سال  بودجه  مرز  از  روزها 
اکنون  و  رفته  فراتر  مالی 
موقت  حکومت  موضوع  روی 
رییس  استقبال  می چرخد. 
یک  از  نماینده گان  مجلس 
شده  ریخته  موقت  حکومت  برای  گویا  که  طرح 
داشت.  همراه  به  مجلس  در  را  واکنش هایی  است، 
قطب  دو  به  را  نماینده گان  مجلس  موضوع  این 
تقسیم کرده است. شماری از اعضای مجلس معتقد 
اند که برای رسیدن به صلح، باید قربانی داد و حتا 
اگر رسیدن به صلح منجر به حکومت موقت شود، 
دیگر  شماری  حال  این  با  کرد.  دریغ  آن  از  نباید 
و  ملی«  »منافع  خالف  را  کار  این  نماینده گان،  از 
»خیانت« می دانند و می گویند که با توجه به تجربه 
تکرار  دیگر  بار  نباید  تجربه  این  موقت،  حکومت 
شود. به باور این نماینده گان، حکومت موقت سبب 
فروپاشی نظام و از بین رفتن دست آوردهای دو دهه 
این  در  که  گفت  اما  مجلس  رییس  می شود.  اخیر 
طرح تنها از بقای نظام و شورای ملی استقبال کرده 
زیادی دارد. در  و تصریح کرده است که مشکالت 
کنار این، هرچند مجلس نماینده گان یک هیأت را 
زیر عنوان »هیأت صلح« ایجاد کرده است تا از روند 
صلح نظارت کند، اما برخی دیگر ایجاد این هیأت را 

»خالف اصول« می دانند و با آن مخالفت کرده اند.
شماری از اعضای مجلس نماینده گان می گویند که 
از  میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان، 
و  امریکا  طرف  از  گویا  که  کرده  استقبال  طرحی 
است.  شده  ریخته  موقت«  »حکومت  برای  طالبان 
به گفته برخی از اعضای مجلس، آقای رحمانی »به 
گونه غیرمسووالنه« از طرح »حکومت موقت« دفاع 
کرده و گفته است، در صورتی که حکومت موقت 
راه رسیدن به صلح باشد، این مجلس حاضر است 
از آن حمایت کند. با این حال، منبعی که این طرح 
را شریک کرده، هم چنان ناروشن است. میررحمان 
اما در نشست روز دوشنبه، سیزدهم دلو،  رحمانی 
گفت که تنها از بقای نظام کنونی و شورای ملی در 
این طرح استقبال کرده است. وی افزود که این طرح 
مشکالت زیادی دارد که در مورد آن باید گفت وگو 
که  جامع  طرح  یک  باید  که  کرد  تصریح  او  شود. 
بین المللی  جامعه  و  ملی  اقشار، شورای  همه  برای 
پذیرفتنی باشد، تهیه شود و باالی آن کار صورت 
گیرد. آقای رحمانی گفت که سخنانش به جز در 
حمایت نظام و شورای ملی، چیز دیگری نبوده است 
و هیأتی که برای تدوین طرح صلح با تایید مجلس 
داد.  ادامه خواهد  را  نشست هایش  بود،  ایجاد شده 
او در واکنش به سخنان اعضای مجلس، گفت که 
این تشکیل »کمیسیون« یا »کمیته«  نیست؛ بلکه 
هیأتی است که اگر در ترکیب آن مشکالت وجود 
گفته  به  بگیرد.  تصمیم  آن  مورد  در  دارد،  مجلس 
میررحمان رحمانی، مجلس می تواند با اکثریت  آرا به 
اضافه شدن در ترکیب هیأت، به ویژه از والیت های 

باقی مانده یا والیت های بزرگ تصمیم بگیرد. 

رییس مجلس به »خیانت« متهم شد
»حمایت«  نماینده گان  مجلس  اعضای  از  شماری 
تلویحی رییس مجلس از حکومت موقت را »خیانت« 
عنوان کردند و از نماینده گان، به ویژه رییس مجلس، 
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خواستار وضاحت در این مورد شدند. نظیفه بیک، 
نماینده مردم تخار در مجلس، با انتقاد نشست روز 
یک شنبه مجلس به ریاست میررحمان رحمانی، در 
طرح  این  از  ملی  شورای  حمایت  چگونه گی  مورد 
خواستار وضاحت شد. به گفته او، شهروندان کشور 
برای حفظ نظام جمهوریت ده ها هزار قربانی داده اند 
از حکومت  با حمایت  نباید  قربانی ها  این  اکنون  و 
او تصریح کرد که مردم  نادیده گرفته شود.  موقت 
افغانستان تجربه حکومت موقت را دارند و  وضعیت 
کنونی و ادامه خشونت های چند دهه  اخیر، حاصل 
تجربه حکومت موقت است. بانو بیک گفت: »اصول 
و پرنسیب پارلمانی ایجاب نمی کند که از حکومت 
موقت حمایت کند«؛ زیرا به باور بانو بیگ، اعضای 
مجلس نماینده گان باید از تیم مذاکره کننده دولت 
و نظام جمهوریت حکومت حمایت کنند. این عضو 
مجلس تأکید کرد که حکومت موقت هیچ جایگاهی 
مردم  سرخ  خط  جمهوریت  و  ندارد  مردم  بین  در 

است. 
تازه  موقف  از  نیز  کابل،  مردم  نماینده  سما،  مریم 
رییس مجلس و کمیته/هیات صلح این مجلس انتقاد 
و آقای رحمانی را به »خیانت« متهم کرد. او در رابطه 
لیست  اوالً  به کمیته صلح گفت: »جناب رحمانی، 
فرمایشی خودتان را به تاالر آوردید. نصاب نداشتیم، 
یک  نوشتن  مورد  در  رای گیری  کردید.  رای گیری 
صلح،  قبال  در  مجلس  موضع  مورد  در  و  اعالمیه 
نظارت از این روند که باید بعد از نوشتن نیز تایید 
مجلس را می گرفت که چنین نشد. تمام این موارد 
یکی پی دیگر خالف اندر خالف وظایف داخلی است.« 
را  هیأت  این  نشست  برگزاری  او  ترتیب  همین  به 
خالف اصول و وظایف داخلی عنوان کرد و از رییس 
مجلس خواست که در این مورد وضاحت دهد. خانم 
سما افزود که رییس مجلس برخالف مصالح و منافع 
مجلس  رییس  او  است.  کرده  تصمیم گیری  ملی 
نماینده گان را به رابطه داشتن  با کشورهای بیرونی 
متهم کرده و گفت: »از کدام گروه یا کشور دستور 
شرایط  در  مردم  منافع  برضد  چنین  که  می گیرید 
سوء استفاده  جایگاه تان  از  می زنید.  گپ  حساس 

می کنید، این خیانت است.«
با این حال وی اظهار داشت که مردم تجربه تلخ از 
حکومت موقت و این که پس از ایجاد حکومت چطور 
را دارند. مریم سما بر حفظ  از هم فروپاشید  نظام 
نظام جمهوریت تأکید کرد و گفت که این نظام در 
نتیجه قربانی دادن شهروندان کشور به دست آمده 
است. این عضو مجلس حفظ نظام جمهوریت را به 
کشور  این  قربانیانی  خون  به  گذاشتن  ارج  معنای 
دانست و خطاب به میررحمان رحمانی گفت: »آیا 
است،  اگر چنین  ندارید؟  ارزش  این  از  درکی  شما 
محترمانه از جایگاه تان استعفا دهید تا کشور را به 
بحران و جنگ نبرید. کمیته صلح لغو شود. فریب 

پاکستان و ایران را نخورید.« 
رییس مجلس در واکنش به موقف گیری مریم سما، 
با مطرح کردن یک پرسش گونه تلویحی، حرف های 

او را حرف های اداره امور ریاست جمهوری دانست.
شماری دیگر از اعضای مجلس نماینده گان حمایت از 
حکومت موقت را برخاسته از اختالف ها میان معاون 
نماینده گان  مجلس  رییس  رو  جمهو  رییس  اول 
در  لوگر  مردم  نماینده  حسن زی،  شا  پور  دانستند. 
مجلس نماینده گان، گفت که آقای رحمانی به دلیل 
اختالفاتی که با امراهلل صالح دارد، از حکومت موقت 

حمایت کرده است؛ زیرا به باور او اگر چنین نمی بود، 
رییس مجلس از حکومت موقت دفاع نمی کرد. این 
عضو مجلس بر حفظ نظام جمهوری تأکید کرد و از 
اختالف ها  دلیل  به  که  و مجلس خواست  حکومت 

کشور را به آتش نیندازند. 
نصیب مقبل، نماینده مردم پکتیا، نیز از اظهار نظر 
موقت  حکومت  طرح  به  رابطه  در  رحمانی  آقای 
انتقاد کرد و گفت که نباید به نماینده گی از مجلس 
نماینده گان از این طرح حمایت می کرد. او این اظهار 
نظر را تصمیم شخص رحمانی دانست و گفت که 
حکومت موقت درد مردم را دوا نمی کند. او خطاب به 
رییس مجلس گفت: »ازت می خواهیم از این آدرس 

بر خالف ملت صدا بلند نکنید.«
در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده گان 
خواستار لغو هیأت/کمیته صلح مجلس شده اند. به 
هیأت،  این  ایجاد  تصویب  نشست  در  آنان،  گفته 
نصاب تکمیل نبوده و رای گیری باطل است. برخی 
اصول«  »خالف  را  هیأت  این  تعیین  نیز  دیگر 
گفت:  مجلس  عضو  اصولی،  کمال ناصر  می دانند. 
»این رای گیری که صورت گرفته، خالف قانون است. 
کمیسیون  یک  قسم  این  که  نبود  این  به  ضرورت 
خالف اصول ساخته می شد. باید طبق اصول وظایف 
گروپ  هر  از  و  نفر  یک  کمیسیون  هر  از  داخلی 
می ساختیم.  کمیسیون  یک  و  می آمدند  پارلمانی 
بنابر این، این کمیسیون خالف اصول است، ملغا است 
و امروز اعالنش کنید که ملغا است. ما در افغانستان 
نظام می خواهیم. از نظام شما هم حمایت می کنید، 
لطفاً  بنابر این،  مشترکاً.  می کنیم،  حمایت  هم  ما 
همین را ملغا بسازید.« نشست مجلس اما رفته رفته 
جنجالی شد و اعضای مجلس به تصامیم میررحمان 

رحمانی اعتراض کردند.

از  اما  می کنیم،  حمایت  نظام  از  موافق:  جبهه 
فرد نه

مجلس  اعضای  از  دیگر  شماری  حال  همین  در 
صلح  هیأت/کمیته  از  حمایت  ضمن  نماینده گان 
گفتند، در صورتی که کشور با قربانی دادن به صلح 
محمدعارف  کنند.  حمایت  آن  از  اند  حاضر  برسد، 
رحمانی، نماینده مردم غزنی در مجلس نماینده گان، 
گفت که جمهوریت و نظام جمهوری، دست آورد فرد 
یا کسی نیست، بلکه خون بهای مردم این سرزمین 
و  مطرح  را  جمهوریت  بحث  »اگر  گفت:  او  است. 
نداریم. جمهوریت زمانی  تفسیر می کنید، ما قبول 
خون  و  خاک  به  افغانستان  مردم  که  شد  قربانی 
کردند.  آلوده  فساد  به  را  انتخابات  و  کشیده شدند 
سرپرست وزیران  که  شد  قربانی  زمانی  جمهوریت 
رای نگرفتند و برخالف اراده مجلس وزارت خانه ها را 
اداره می کنند. ما نظام جمهوری اسالمی افغانستان را 
می خواهیم که براساس اراده مردم حکومت و دولت 
تعیین شده باشند.« با این حال او تأکید کرد که اگر 
قرار است با قربانی کسی صلح بیاید، بهتر است یک 

شخص قربانی شود. 
نسیم مدبر، دیگر عضو مجلس، نیز با انتقاد از عملکرد 
ارگ ریاست جمهوری، گفت که جمهوریت و تفکیک 
به  است.  نشده  رعایت  اساسی  قانون  بر  مبتنی  قوا 
به  نه  اما  می خواهد،  جمهوریت  مجلس  او،  گفته 
شیوه ای که اگر چند فرد در راس باشند، جمهوریت 
است و در غیر آن، جمهوریت وجود ندارد. او افزود: 
»صلح به مردم افغانستان تعلق دارد. جمهوریتی را 

در  که  را  و جمهوریتی  می کنیم  را  ادعایش  ما  که 
و  شده  رعایت  کدامش  شده،  گفته  اساسی  قانون 
می خواهیم،  ما جمهوریت  است؟  قوا  تفکیک  کدام 
مگر نه این که چند آدم در راس جمهوریت باشند، 
نباشند،   اگر  و  است  جمهوریت  باشند،   این ها  اگر 
جمهوریت از هم می پاشد. همین آقایانی که در راس 
نظام به نام جمهوریت حضور دارند، کدام ماده قانون 
اساسی مانده است که این ها نقض نکرده  باشند؟ ما 
این نظام را خوب درک می کنیم. با خون و استخوان 
ملت که این نظام استوار است، کجا حرمت گذاشته 
شده است؟ ما روزانه چقدر شهید می دهیم؟ اگر قرار 
آن  نباید  آدم  بیاید، چند  وطن صلح  این  در  است 
نظام، سقوط  از  این ها  رفتن  بگیرند.  گروگان  به  را 
که  می خواهیم  ما  نیست.  دموکراسی  و  جمهوریت 
پیاده  این جا  واقعی  و جمهوریت  واقعی  دموکراسی 
نظام  نیروی  این، جمهوریت است که  شود. کجای 
می روند مظاهره چی را در بهسود تیرباران می کنند؟ 

باید این قضایا جدی گرفته شود.« 
مجلس  اعضای  از  دیگر  شماری  و  ضیا  ضیاالدین 
کرده  حمایت  مجلس  طرح  از  نیز  نماینده گان 
لغو  وجه  هیچ  به  نباید  صلح  هیأت  که  گفتند  و 
شود. آقای ضیا تأکید کرد که از هر والیت به این 
کمیسیون یک نفر اضافه شود تا نظریات شان را در 
مورد صلح ابراز کنند. او به نماینده گانی که خواهان 
لغو این کمیسیون بودند، گفت: »بگذارید که هرچه 
دول می زنند، بزنند. شماری چند میلیون افغانی از 
شورای امنیت گرفتند و همان ها می خواهند که لغو 
لغو  برای  که  اما گفت  رحمانی  شود.« محمدعارف 

تصمیم مجلس، دو سوم آرا نیاز است. 
گفتنی است که هیأت مجلس کار برای تدوین طرح 
صلح را روز یک شنبه، دوازدهم دلو، آغاز کرد. ریاست 
این هیأت را میررحمان رحمانی بر عهده دارد و به 
از  این هیأت پس  قرار است  اعضای مجلس،  گفته 
دیدار با شورای عالی مصالحه ملی و افراد برجسته 
سیاسی، در صورت نیاز به قطر برود و از روند صلح 
نظارت کند. براساس برنامه ریزی مجلس، قرار است 
این هیأت موانع فرا راه روند صلح را بررسی و نقش 
مثبت در این روند بازی کند. پیش تر گفته شده بود 
آن،  در  و  دارند  نفر عضویت  این هیأت ۲۱  در  که 
تضمین  صلح  روند  از  پس  ملی  شورای  موجودیت 
شده است. میررحمان رحمانی اما به اعضای مجلس 
فرصت داد که نماینده گان هر والیت پس از نشستی، 
افرادشان را برای تغییرات در ترکیب هیأت معرفی 

کنند.
روز یک شنبه، دوازدهم  هیأت مذاکره کننده دولت، 
دلو، در یک نشست، طرح حکومت موقت و استعفای 
رییس جمهور غنی را رد کرد. این هیأت گفت که 
از عدم  افکار عمومی  انحراف  راستای  این طرح در 
حضور هیأت مذاکره کننده طالبان در میز مذاکرات 
صلح عنوان شده است. اعضای هیأت مذاکره کننده 
غیرت«  و  »شجاعت  طالبان  که  بودند  گفته  دولت 
صلح کردن را ندارند و به همین دلیل برای انحراف 
افکار عمومی اظهاراتی را از تریبون برخی از کشورها 
مطرح می کنند. با وجودی که دو طرف برای از شروع 
دور دوم مذاکرات صلح در شانزدهم جدی به دوحه 
رفتند، اما تاکنون بحث ها روی موضوعات اصلی آغاز 
دولت،  مذاکره کننده  هیأت  گفته  به  است.  نشده 
تاکنون سه نشست با گروه طالبان برگزار شده و این 
گروه دیگر حاضر به ادامه این نشست ها نشده است.

جنجالبرسرحکومتموقت؛

مجلس به دو جناح تقسیم شد

عبداالحمد حسینی 



نوید جویا

طالبان و حامیان آنان می دانند که 
خروج نیروهای امریکایی و ناتو از 
افغانستان به نحوی سبب می شود 

که حکومت، حامی اصلی اش 
را از دست دهد؛ زیرا دولت 
مقتدر افغانستان در نشست 

بُن و براساس حمایت کشور های 
اشتراک کننده شکل گرفت. 

در آن زمان امریکا و کشورهای 
کمک کننده تعهد دادند که تا زمان 
تأمین ثبات سیاسی و از بین رفتن 

گروه های تروریستی، در افغانستان 
باقی می مانند. دو دهه پس از 

آن، در حالی که جنگ ادامه دارد 
و گروه های تروریستی هنوز به 

تحرکات دست می زنند، امریکایی ها 
مذاکرات صلح با طالبان را به راه 

انداختند و سرانجام به یک توافق 
دست یافتند. هرچند امریکا به 

توافق نامه صلح به عنوان برآیند 
مذاکرات نگاه می کنند، اما در واقع 
نتیجه اصلی مذاکرات صلح امریکا 

و طالبان این است  که در حال حاضر 
دیگر کشورها، از جمله روسیه، 

ایران و پاکستان برای حل معضل 
افغانستان از سران طالبان میزبانی 

می کنند. مذاکرات به طالبان 
فرصت داده است که روی معضل 
افغانستان با کشورهای همسایه و 

منطقه بحث کنند.
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تاریخ پر ماجرای افغانستان شاهد جنگ های متعدد و 
دوامدار بر سر قدرت بوده است. پس از هجوم نیروهای 
اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان، جبهه مجاهدین 
علیه آنان شکل گرفت. در ادامه، خروج قشون سرخ از 
کشور سبب شد که حکومت داکتر نجیب اهلل ضعیف 
شود و سرانجام سقوط کند. با سقوط حکومت داکتر 
نجیب اهلل، حکومت مقتدری که ممثل اراده جمعی 
یک  روی  مجاهدین  نیامد.  میان  به  باشد،  مردم 
زیاده خواهی  عطش  و  نکردند  توافق  همه گیر  نظام 
و تالش شان برای تسلط به جغرافیای بیش تر سبب 
این  به  شود.  آغاز  گروهی  میان  که جنگ های  شد 
ترتیب، عدم توافق جمعی بر سر یک نظام واحد در 
و  به کام مرگ فرستاد  را  نفر  آن زمان صدها هزار 
میلیون ها نفر را بی سرنوشت ساخت. در این میان، 
تنها حامیان مالی و نظامی گروه های مستقر در کابل 
با  یافتند؛ زیرا می خواستند که  به هدف شان دست 
تقویت تسلیحاتی گروه های متخاصم، ثبات افغانستان 
را بر هم بزنند. اکنون به نظر می رسد که تاریخ دوباره 

به همان جا باز گشته است.
امضای  و  امریکا  با  مذاکره طالبان  دو سال  از  پس 
توافق نامه صلح میان آن ها، گروه طالبان به خواست 
از  امریکایی  نیروهای  خروج  همانا  که  اولیه شان 
دو  از  پس  امریکا  یافت.  دست  است،  افغانستان 
اتحاد  که  کاری  می کند؛  ترک  را  افغانستان  دهه 
میالدی  هشتاد  دهه  پایان  در  شوروی  جماهیر 
اول شان  خواست  به  طالبان  که  حال  داد.  انجام 
جمهور  رییس  استعفای  درخواست  یافته ،  دست 
این که  بدون  خواست  این  کرده اند.  مطرح  نیز  را 
مذاکرات پیش رفتی داشته باشد و دو طرف به نتیجه 
است  و طبیعی  یابند، مطرح شده  ملموسی دست 
که شتاب زده گی طالبان برای کسب قدرت را نشان 
می دهد. چنین درخواستی، پیش از رسیدن به توافق 
نهایی، آسیب های جدی را در پی دارد که در زیر به 

آن پرداخته می شود.

خروج نیروها
طالبان و حامیان آنان می دانند که خروج نیروهای 
امریکایی و ناتو از افغانستان به نحوی سبب می شود 
که حکومت، حامی اصلی اش را از دست دهد؛ زیرا 
براساس  و  بُن  نشست  در  افغانستان  مقتدر  دولت 
گرفت.  شکل  اشتراک کننده  کشور های  حمایت 
امریکا و کشورهای کمک کننده تعهد  در آن زمان 
بین  از  و  سیاسی  ثبات  تأمین  زمان  تا  که  دادند 
باقی  افغانستان  در  تروریستی،  گروه های  رفتن 
جنگ  که  حالی  در  آن،  از  پس  دهه  دو  می مانند. 
ادامه دارد و گروه های تروریستی هنوز به تحرکات 
دست می زنند، امریکایی ها مذاکرات صلح با طالبان 
توافق دست  یک  به  سرانجام  و  انداختند  راه  به  را 
به عنوان  توافق نامه صلح  به  امریکا  یافتند. هرچند 
نتیجه  واقع  در  اما  می کنند،  نگاه  مذاکرات  برآیند 
اصلی مذاکرات صلح امریکا و طالبان این است  که در 
حال حاضر دیگر کشورها، از جمله روسیه، ایران و 
پاکستان برای حل معضل افغانستان از سران طالبان 
داده  فرصت  طالبان  به  مذاکرات  میزبانی می کنند. 
است که روی معضل افغانستان با کشورهای همسایه 

و منطقه بحث کنند.
وضعیتی  در  افغانستان  از  امریکایی  عساکر  خروج 
بازتری  که طالبان برای تقویت صفوف خود دست 
دارند، یک خالی نظامی بزرگی را ایجاد می کند. به 
همین دلیل هم، طالبان خروج عساکر امریکایی را 
می کنند؛  یاد  از دست آوردهای شان  یکی  عنوان  به 
زیرا نبود حامی نظامی برای دولت افغانستان، طالبان 
را تقویت می کند و سرانجام سبب می شود که این 
گروه به جغرافیایی بیش تری تسلط حاصل کند. این 

تنها زمینه  تطبیق برنامه های طالبان و حامیان شان 
را در افغانستان فراهم می سازد، بلکه سبب فروپاشی 
نظام و از دست رفتن همه دست آوردهای دو دهه 
اخیر می شود. گروه های مختلف سیاسی  که اکنون 
داد از حکومت موقت می زنند، هیچ گاه خواست ها و 
عالیق شان را در برابر طالبان کنار نخواهند گذاشت. 
طالبان  روش های  با  نحوی  به  که  گروه ها  این 
مخالف اند، هیچ گاه مناطق زیر تسلط  شان را به این 
گروه واگذار نمی کنند. پس هیچ  شهروندی حاضر 
نخواهد شد که دوباره یک دوره سخت را تجربه کند.

خالی قدرت و تأثیرات اجتماعی
نبود دولت های مقتدر همواره یکی از عوامل جنگ 
و درگیری های دوامدار در کشورها بوده است. تأمین 
رفاه اجتماعی، تقویت زیربناها و حمایت از خانواده ها 
دولت  یک  مکلفیت های  از  آسیب پذیر  گروه های  و 
است. زمانی که نظام مقتدر نباشد، وضعیت کنترل 
و خواسته های گروه های مختلف برآورده نمی شود. 
ثبات  که  می شود  عملی  زمانی  تنها  مکلفیت  این 
سیاسی، امنیت و صلح در کشور تأمین شود. پس 
نبود دولت و نظام نه  تنها وضعیت را بهتر نمی سازد، 
بلکه کشور را به سوی فروپاشی می برد. آنچه شیرازه 
نظم اجتماع را بر هم می زند، کنترل نشدن وضعیت، 
بیش تر شدن شکاف ها و حضور گروه های متخاصم 
است. این گروه ها در واقع خواستار تحمیل خواسته ها 
و عالیق شان از طریق زور، فشار و اجبار بر شهروندان  

هستند.
از سوی دیگر، خالی قدرت عامل اصلی جنگ های 
میان  گروهی، مذهبی، قومی و منازعات است. از هم 
دوره  از  پس  حاکم  قدرت  نبود  و  نظام  پاشیده گی 
داکتر نجیب اهلل سبب شد که میلیون ها افغان کشته، 
معیوب و از سرزمین شان آواره شوند. بخش دیگری 
شدند  دچار  روانی  بیماری های  به  شهروندان  از 
براساس  آوردند.  روی  مخدر  مواد  به  نیز  عده ای  و 
آمارها، ۱۱.۱ درصد جمعیت افغانستان مواد مخدر 
نفر،  از هر ۱۰۰  این معنا که  به  استفاده می کنند. 
آورده اند.  روی  مخدر  مواد  به  نفرشان  از ۱۱  بیش 
هم  از  خانواده ها  است.  باال  نیز  جنایی  جرایم  آمار 
پاشیده اند و حتا فقر و گرسنه گی نیز ریشه در جنگ 
دارد. این همه مشکالت اجتماعی در واقع برخاسته 
به  پیش  دهه  که سه  است  قدرت  همان خالی  از 

وجود آمد و تا حال دست از سر مردم برنمی دارد.

خالی قدرت و تأثیرات اقتصادی
خالی قدرت، اقتصاد کشور را به گونه جدی آسیب 
از عوامل مهم  امنیت  و  ثبات سیاسی  زیرا  می زند؛ 
رشد اقتصادی در کشور شمرده می شود. افغانستان 
گذار  نسبت  به  که  است  کشورهایی  جمله  از  نیز 
از جنگ و تالش برای رسیدن به ثبات دایمی، به 
است  نیازمند  حامی  کشورهای  مالی  کمک های 
زمینه های  و  کند  تقویت  را  زیربناهایش  بتواند  تا 
خارجی  و  داخلی  بازرگان  برای  را  سرمایه گذاری 
رشد   ۱۳۹۸ سال  در  جهانی  بانک  سازد.  فراهم 

اقتصادی افغانستان را حدود ۲.۹ درصد اعالم کرد.

یکی از عوامل مهم رشد بطی اقتصادی افغانستان، 
شرایط مبهم سیاسی و دوام جنگ است. این رشد 
پس از چند دهه جنگ و شکل گیری نظام مالی به 
وجود آمد و شماری از سرمایه گذاران خوش بینانه در 
کشور سرمایه گذاری کردند. در صورت ایجاد خالی 
شکل  افغانشان  در  اقتصادی  جدی  بحران  قدرت، 
سرمایه  شان  کردن  بیرون  به  بازرگانان  و  می گیرد 
حاضر  فردی  هیچ  زیرا  می شوند؛  مجبور  کشور  از 
از دست رفتن سرمایه اش را  نخواهد شد که خطر 
در یک کشور آسیب پذیر به جان بخرد. در صورت 
به  بین می رود.  از  اشتغال زایی  زمینه  فرار سرمایه ، 
این ترتیب درصد بیش تری از مردم زیر خط فقر قرار 
خواهند گرفت و گرسنه گی دوباره به معضل اصلی 

بدل خواهد شد. 

خالی قدرت و نقض حقوق بشری
از طرف دیگر، بحث آزادی ها و حقوق بشر نیز در 
میان است. اگر خالی قدرت شکل گیرد، حقوق بشر 
به عنوان مهم ترین دست آورد دو دهه اخیر در خطر 
قرار می گیرد. در آن صورت تراژدی جدید رخ خواهد 
داد که پیامد آن برای مردم قابل پیش بینی نخواهد 
بود. نبود یک دولت مقتدر سبب می شود که افزون 
بحران حقوق  فروپاشی،  و  اقتصادی، جنگ  فقر  بر 
بشری نیز خلق شود. شهروندان تجربه های سختی 
از  ببرند.  یاد  از  نباید  را  از دوران گذشته دارند  که 
نهادهای حامی حقوق  سوی دیگر، در حال حاضر 
یک  و  می کنند  دنبال  نزدیک  از  را  وضعیت  بشر 

چنین اتفاق برای شان قابل قبول نخواهد بود.

نتیجه گیری
با توجه به تجربه گذشته، خالی قدرت برای مردم 
برای  وضعیت  چنین  این  بود.  نخواهد  پذیرفتنی 
شهروندان یک سرنوشت مبهم را خلق می کند. مردم 
از جنگ خسته  هستند و برای ثبات کشور، به صلح 
روی آورده اند. در حالی که آرزوهای شان روی میز 
نیاز جمعی مطرح  نباید خواسته های خالف  است، 
از تکرار تجربه دوران پسا  شود. بیش تر شهروندان 
داکتر نجیب اهلل هراس دارند و مطرح کردن پیشنهاد 
حکومت موقت و کنار رفتن رییس جمهور خالف 

خواست جمعی است.
جامعه  گروه های  خواست،  این  تطبیق  صورت  در 
مدنی، حامیان حقوق بشر و فعاالن رسانه ای اولین 
که همواره همین  پرداخت؛ چرا  را خواهند  قربانی 
گروه ها در وضعیت مبهم آسیب دیده اند. پس نیاز 
است که یک بار دیگر طرف ها به یک توافق معنادار 
و قابل اندازه گیری برسند تا سهم، نقش و سرنوشت  
طرف ها  شود.  روشن  صلح  پسا  سال های  در  اقشار 
بگذارند.  میز  روی  را  عالیق شان  و  خواسته ها  باید 
آنگاه هر زمانی که به نگرانی های مردم پاسخ ارایه 
غیر  در  کنند.  اعالم  را  توافق شان  می توانند  شد، 
رییس  رفتن  کنار  بحث  کردن  مطرح  صورت،  آن 
جمهور و حکومت موقت پیش از توافق نهایی، جز 
خلق تشویش و نگرانی برای مردم، چیزی را به بار 

نمی آورد.

دقیق همان چیزی است که مجاهدین در دهه های 
هشتاد و نود میالدی به آن چشم دوخته  بودند و 
سرانجام توانستند با استفاده از همین خال و خروج 
نیروهای ارتش شوروی، دولت دموکراتیک افغانستان 

را سقوط دهند.

درخواست استعفای رییس جمهور
پس از ماه ها گفت وگو میان هیأت های مذاکره کننده 
دولت و طالبان، تنها کارشیوه مذاکرات نهایی شد 
بحث  اساسی  موضوعات  روی  طرف  دو  تاکنون  و 
طریق  از  که  کردند  تالش  ماه ها  طالبان  نکرده اند. 
فراهم  را  زندانیان شان  رهایی همه  زمینه  گفت وگو 
را  آن  دولت  هیأت  که  چرا  نتوانستند،  اما  کنند؛ 
با توجه به این  وابسته به برآیند صلح عنوان کرد. 
و  موقت  حکومت  تشکیل  درخواست  وضعیت، 
استعفای رییس جمهور از سوی طالبان یک پیشنهاد 
شتاب زده و در عین حال مجهول است. ایجاد خالی 
قدرت و استعفای رییس جمهور در واقع برای طالبان 
بهترین زمینه را فراهم می کند تا خواسته های شان 
را از راه نظامی بر مردم تحمیل کنند. این گروه به 
خوبی می داند که خواسته های شان از طریق مذاکره 
تنها پس از تفاهم روی یک نتیجه قابل  قبول ممکن 

می شود.
بهتر  آینده  برای  ضمانتی  هیچ  دیگر،  طرف  از 
وجود ندارد و طالبان نیز یک چنین چیزی را ارایه 
گذشته  به  که  است  این  راه  تنها  پس  نمی توانند. 
رجوع شود. خالی قدرت در افغانستان پیش از این 
در دوره داکتر نجیب اهلل تجربه شده و عواقب ناگواری 
داشته است. در واقع این مردم بودند که قربانی شدند 
و بهای یک چنین خال را پرداختند. خالی قدرت نه 

تکرار تاریــــخ



آدرس: جاده بابه مزاری، مهتاب قلعه، روبروی شفاخانه 
محمدعلی جناح، جوار دانشگاه رابعه بلخی

شماره تماس: 0۷۷5۲0۷۳6۸

یک بار امتحان کنید
بار بار نوش جان کنید

آش دلپذیر

799 788 788 (93)+  /  510 175 700 (93)+جهت سفارش آگهی تان با شماره های روبه رو در تماس شوید:

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

بهزادفرنیچرکیفیتبهتر

آدرس:چهارراهیبرهکی،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 ويژه شفاخانهآیینهصحت
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: 0۷۷06۷6465 - 0۷00۱۹۸۸۹۷آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



مردم ما نباید در ازای اجرای هر کاری تن به پرداخت رشوت دهند و یا در صورت مواجه شدن با مطالبه رشوت از سوی کارکنان حکومتی، 
آن را بپردازند. پرداخت رشوت و چشم پوشی از آن، قانوناً جرم، شرعاً گناه و اخالقآً ناروا است. حتا اگر تعهد برای کاهش و یا از بین بردن 

فساد اداری در یک نهاد یا اداره دولتی و غیردولتی وجود داشته باشد، بدون همکاری صادقانه و میهن دوستانه شهروندان، مبارزه با فساد به 
موفقیت نمی رسد. دادستانی کل و سایر نهادهای مسوول را در کارزار مبارزه با فساد اداری یاری رسانید و در مبارزه با این پدیده شوم که 

یکی از عوامل بدبختی ملت ما است، سهم بگیرید.

پل ارتباطی شما با دادستانی كل افغانستان

كاوه؛ گلوی نسل نامراد

عباداهلل بهمنش

سیرت فرمان

کنش گر و فعال به  جای این که خاموشانه از کنار قضایا 
عبور کند، در برابر آن واکنش نشان می دهد و نهادهای 
اداری  از رویدادهای مربوط به موارد فساد  مربوط را 
آگاه می سازد. چنین شهروندانی می توانند نقش مثبت 
و سازنده در روند مبارزه با فساد اداری داشته باشند و 
دولت را در کارزار مبارز ه با فساد اداری کمک کنند. 
این در حالی است  که اکثریت شهروندان ما در برابر 
موارد فساد اداری در ادارات حکومتی، به ویژه مطالبه 
رشوت به خاطر اجرای کارها ی قانونی شان که وظیفه 
تمکین  عاجزانه  می شود،  پنداشته  مسوول  مأمور 

می کنند و مرتکب جرم می شوند.
مبارزه با فساد اداری یکی از اولویت ّهای دادستانی کل 
اداری،  فساد  علیه  موثر  مبارزه  برای  نهاد  این  است. 
و  عدلی  شفاف  خدمات  به  شهروندان  دست رسی 
بارز  مصادیق  به  مربوط  اطالعات  و  شکایات  استماع 
فساد اداری که ارتباط مستقیم با کنش گری شهروندان 
دارد، برای اولین با در تاریخ نهادهای عدلی و قضایی 
کشور، مرکز مکالمات تلفنی یا )Call center( را با 
شماره اختصاصی )۱۸۰( و حمایت مالی اداره تنظیم 

خدمات مخابراتی   افغانستان )اترا( ایجاد کرده  است.
شماره اختصاصی ۱۸۰ دادستانی کل کشور، نه  تنها 
باعث کاهش فاصله میان شهروندان و دولت می شود، 
بلکه شهروند خاموش را به شهروند کنش گر و فعال 
عدلی  به خدمات  دسترسی  زمینه  و  می کند  تبدیل 
را بدون تبعیض برای همه شهروندان به گونه یکسان 
دورترین  در  افغانستان  شهروندان  کرده  است.  آماده 
نقطه کشور در صورتی  که با موارد فساد اداری، مانند 
مواجه  و...  از صالحیت ها، جعل  رشوت، سوءاستفاده 
شوند، با تماس به شماره متذکره می توانند شکایت و 
یا گزارش خویش را ثبت کنند. به تمام شکایت های 
وارد و قابل پیگیری شهروندان کشور، با رعایت حقوق 
بشری آن ها به عنوان یک مسوولیت قانونی و اخالقی 

در اسرع وقت رسیده گی صورت می گیرد.
تماس  بیست  به  پاسخ دهی  قابلیت  مرکز،  این 
و  عدلی  نهادهای  اجراات  از  که  کشور  شهروندان 
شاکی  کشور  سراسر  در  دادستانی ها  به یژه  قضایی، 
باشند را دارد. این مرکز با قابلیت های بلند و فناوری 
مدرن، دسترسی شهروندان کشور به نهادهای عدلی 

و صدای نسل خودش باشد. مثال های این شیرین کاری 
و  تروریست«  و  »ترانه  ساده ای  تورق  با  است.  بسیار 
به  دید.  خواهید  بسیاری  نمونه های  تعطیل«،  »آفتاب 
این بیت توجه کنید: »جان من "جور و تیار" است، چرا 

مشکوکی؟ - به دعای تو دو تا دیده   پر نم دارم«.
نوبت می رسد به »نامرادی« که اشاره ای به آن در ابتدای 
نوشته رفت. عصیان و تلخ کامی را مانند خیرات در میان 
هم نسل های من توزیع کرده اند. نسلی که با »رخنامه و 
انتحاری« بزرگ شد. نوشداروی »امید« را با زهر »یاس« 
درهم آمیخت و سر کشید. در خانه، کامو و کافکا خواند 
و در مسجد قاعده بغدادی. نسلی که با رویای کوه در 
نسل سر  این  برآورد. طومار  نیلوفروار سر  مرداب،  دل 
باری، هنگامی که دید در چه گندابی گیر  دارد.  دراز 
مانده و حتا حق بدیهی حیاتش به پوزخند هراسناک 
بی ارزش تبدیل شده است، دچار نیست انگاری یا همان 
نهیلیسم شد. نهیلیسم یعنی دیگر دست و پا نزدن و 
معترف به بی معنایی و ناعادالنه بودن این دم و دستگاه 
بی  در و پیکر. این صورتی از نهیلیسم در میان جوانانی 
که در بیست سال اخیر بالیده اند، بسیار شایع و فراگیر 
است. کاوه جبران هم صدای رسای این نسل نامراد شده 
است. در این مورد هم مثال بسیار است. تمام این غزل: 
بیت های  بسی  و  سرگردانی«  باطل  فلسفه  »زنده گی 
در جهت  را هم  آن  و  را  آن ها  از  یکی  فقط  که  دیگر 
نشان دادن توان شاعر در بومی سازی این تفکر می آورم: 
»یک شاخه گل برایت سوغات خواهم آورد - آن هم اگر 

نمردم، از دست انتحاری«.
مدرن  و  استعارات  و  تصاویر  ابداع  هم  بعدی  حرف 
بودن این اشعار است. هر اثر هنری واقعاً مدرن، ریشه 
به  بودن،  مدرن  یا  و  نوین  شرط  دارد.  خود  در سنت 
کار بستن واژه های انگلیسی و یا حتماً در سبک اشعار 

دارای وظایف مشابه اند و دولت داری باز و الکترونیک 
از مهم ترین اقدامات حکومت افغانستان است که برای 
بین  از  و  اداری  فساد  با  مبارزه  روند  قانونمند شدن 

بردن این پدیده روی  دست گرفته شده  است.
تجربه کشورهایی که در مبارزه با فساد اداری موفق 
عمل کرده اند، نشان می دهد که برای از بین بردن فساد  
اداری دو راه بیش تر وجود ندارد. یکی، پیش گیری از 
مجموعه رفتارها و اعمال مجرمانه و شناسایی زمینه ها  
و عوامل اداری - مدیریتی است که باعث بروز فساد 
اداری می شود. دیگری، پیگیری افراد متهم به فساد 
اداری و تعقیب عدلی آن ها است. تقریباً تمام کشوهای 
جهان که در مبارزه علیه فساد اداری، عمل کرد قابل 
قبول داشته  و سازمان شفافیت بین المللی همه ساله 
امر  در  موفق  کشورهای  صدر  در  را  کشورها  این 
مبارزه با فساد قرارمی دهد، بیش ترشان از بروز اعمال 
جرمی فساد اداری، پیش گیری کرده اند. این کشورها 
نهادهایی که  اداری در  زمینه های فساد  با شناسایی 
اداری  فساد  علیه  می  کنند،  عرضه  خدمات  مردم  به 
خالهای  موارد  از  بسیاری  در  زیرا  کرده اند.  مبارزه 
اداری - مدیریتی در یک اداره یا نهاد باعث می شود 
سودجویانه  و  فسادآمیز  استفاده  آن   از  کارکنان  که 
 کنند. همچنان این کشورها با راه اندازی فناوری مدرن 
رابطه  کاهش  به   منجر  که  فعالیت ها  برقی سازی  و 
حضوری و مستقیم میان کارکنان و مراجعه کننده گان 
می شود، زمینه های فساد اداری را از بین برده اند. به 
غیردولتی  یا  دولتی  ادارات  کارکنان  میزانی  که   هر 
نهادها  این  به  مشکالت شان  برای حل  افرادی  که  و 
مراجعه  می کنند، در تماس نزدیک باشند، به همان 
بستر  و  فراهم  اداری  فساد  موارد  بروز  زمینه  میزان 
فراهم آوری  می شود.  هموارتر  آن  اجتماعی  و  اداری 
مدرن  فناوری  با  مجهز  و  پیش  رفته   سیستم های 
می تواند روند مبارزه با فساد اداری را تسریع بخشد، 
بروز فساد  تأمین کند و مانع  را  اجراات  شفافیت در 
اداری شود. یکی دیگر از مواردی که باعث می شود، 
روند مبارزه با فساد اداری در یک جامعه تسریع شود، 
 آگاهی شهروندان آن ها کشورها است. شهروند آگاه، 
در  و  دارد  قضایا  از  شهروندی  است که درک عمیق 
برابر فساد اداری، مسووالنه نقش ایفا می کند. شهروند 

شاملو حتا شعر نیمایی را که از وزن به گونه نامساوی 
بهره می برد، »خفه کننده« می دانست، غزل و قصیده و 
مثنوی که بماند جای خودشان. کاری که آقای جبران 
و امثال هنردانش کردند، تثبیت ظرفیت قالب های کهن 
برای پرشدن از هنر به معنای نوین و جدی بود. کاوه 
گستره   به  خودش  شعری  ناب  تجربه های  در  جبران 
فراخنا  پارسی  غزل جوان  بودن  معاصر  و  نوین  امکان 
و وسعت بیش تری بخشیده است. تأثیر شعر او بر شعر 

شاعران هم نسل من اجتناب ناپذیر است.
اما در مورد آنچه این اشعار احتوا می کند، اولین نکته 
بارز، آوردن جسارت در شعر است. این که شاعر اصالت 
و حقیقت شعرش را قربانی مصلحت و سنت نمی کند. 
هنر به معنای عمیق و دقیقش نسبت به واکنش جمعی 
بی تفاوت است و به به و چهچه رصد نمی کند. به تعبیر 
یک شاعر سمبولیست فرانسه: »شعر را باید به نیت در 
اقیانوس افکندن سرود«. نمونه ها برای استناد در همه 
موارد متذکر در این نبشته بسیار و وافر است؛ اما مجال 
آوردن همه در این مختصر نیست و مشتاقان می توانند 
این  در  کنند.  رجوع  نبشته  همین  مبسوط  نسخه   به 
است:  شهیر  بیت  این  آورد،  می شود  که  مثالی  مورد 
»نبض زمانه را کس جز ما نمی شناسد - یک شب بهای 

سکست لطفاً بگو که چند است؟«
نکته دوم، بهره وری دلیرانه از واژه گان فرهنگ عامیانه و 
مروج در میان توده ها است. این مورد محتوای شعر را با 
تجربه  زیسته و تار و پود زنده گانی مخاطب بخیه می زند. 
جامعه  میان  به  فرهنگی  شیک  جایگاه  آن  از  را  شعر 
می کند.  پر  را  شنونده  و  شاعر  میان  فاصله  و  می برد 
الزاماً کلمات شکوهمند و حاکی از دانش  این که شعر 
بلند شاعر نیست و می تواند بیان گر حال یک عامی، به 
همان شکلی که هست، باشد. این که شاعر می تواند، گلو 

و  سازمان ها  سوی  از  منتشرشده  آمارهای  براساس 
فساد  علیه  مبارزه  زمینه  در  که  بین المللی  نهادهای 
اداری فعالیت های پژوهشی و علمی انجام می دهند، 
دولت افغانستان در صدر فهرست دولت های آلوده با 
فساد اداری قرار دارد. هرچند اقداماتی در این زمینه از 
جانب حکومت افغانستان برای مبارزه علیه این پدیده 
روی دست گرفته شده  است، ولی به دلیل ریشه ّهای 
اقتصادی،  بستر  نشدن  فراهم  و  اداری  فساد  ژرف 
و  پدیده  این  با  مبارزه  برای  فرهنگی  و  اجتماعی 
فناوری هایی  و  نظارتی  قدرتمند  سیستم های  نبود 
و  نهادها  در  بشری  فعالیت های  بر  دقیق  کنترل  که 
هم  هنوز  افغانستان  باشد،  داشته  حکومتی  ادارات 
قابل  تغییر  و  است  جهان  فاسد  کشورهای  از  یکی 
مالحظه ای در جایگاه این کشور در میان کشورهایی 
که در زمینه  مبارزه با فساد اداری پیشگام هستند، به 
وجود نیامده  است. در حال حاضر، تهدید پدیده شوم 
افغانستان، تهدیدی  برای مردم و دولت  اداری  فساد 
به مراتب بزرگ تر و خطرناک تراز تروریسم و طالب و 
هراس افگنی  است. ناامنی ها و گراف بلند جرایم جنایی 
که در شرایط فعلی جدی ترین چالش در برابر حکومت 
است، بخش عمده آن ریشه در فساد اداری ساختارمند 
در نهادهای کشفی - استخباراتی افغانستان دارد. وجود 
که  می گردد  باعث  دولتی  نهادهای  در  اداری  فساد 
منابع و فرصت ها به گونه ناعادالنه توزیع شود، اعتبار 
نهادهای عرضه خدمات عامه کاهش یابد و در نهایت 
فاصله میان مردم و دولت بیش تر شود. هرچند دولت 
افغانستان، اقداماتی را برای ریشه کن کردن این پدیده 
روی  دست گرفته  است، ولی با توجه به گسترده گی 
تدوین  اقدامات،  این  از  یکی  نیست.  بسنده  فساد، 
استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری است که براساس 
در  اصالحات  ایجاد  برای  دولت  مهم  اولویت های  آن 
پنج محور تنظیم شده است که اصالحات در نهادهای 
عدلی و قضایی کشور، یکی از مهم ترین محورهای آن  
فساد  علیه  مبارزه  قانون  تدوین  می دهد.  تشکیل  را 
اداری و قانون حمایت از اطالع دهنده گان جرایم فساد 
و  اداری  فساد  علیه  مبارزه  کمیسیون  ایجاد  اداری، 
ادغام نهادهای مبارزه با فساد اداری با این کمیسیون، 
که  حکومتی  نهادهای  و  وزارت ها  تشکیالت  اصالح 

هر جوانی از نسل من، دست کم با یک بیت از مثنوی  
»مادر« رابطه بسیار محکمی قایم می کند. آنچه قبای 
شنفتنش  از  و  می کند  مثنوی  این  تن  به  جال  و  بقا 
مستمعان بی سواد منقلب و مفتون می شوند، اصالت و 
سره  بودن آن است. این مثنوی، صرفاً خطوط موازی 
عروضی مزین روی اوراق نیست، این خالیق با معانی و 
مفاهیم مطروحه در این شعر نفس کشیده و زیسته اند. 
صانع این مثنوی خالف عرف و تداول شعرای هم زبانش 
میناگری نمی کند و سر آن ندارد که سیطره و کیایی 
خویش بر زبان را به رخ بکشد و شعر را مایه  تفاخر و 
مباهات خویش قرار دهد. عزم گفتن حرف دلش را دارد، 
بی هیچ جالل و جبروتی. همان سان که است. همین 
پاکی و خلوص  است که خالق این اثر، کاوه جبران را 
در چشم من گلوی نسل نامرادم می کند. این نبشته، 
اشعار  زیبایی  پنهان  پهلوهای  گشودن  برای  کوششی 

جناب جبران تا پهنه  اندک سواد محرر است.
اشعار کاوه جبران، همه در  قالب های کالسیک و به طور 
خاص بیش ترشان در قالب غزل نقش هستی یافته است. 
با تندبادی که نیما یوشیج در شعر پارسی راه انداخت، 
قالب های کالسیک دیگر جایگاه رفیع روزگاران گذشته 
را باخت. شاملو و هم قماش های او که اصاًل شاعری نظیر 
سعدی را دیگر به زر ناسره هم خریدار نبودند. شاملو 
در سخنرانی معروفش در دانشگاه برکلی به یک غزل از 
سعدی و تمام آنچه او »ادبیات منظوم« می خواند و آن ها 
را شعر نمی دانست، تاخت. هجو و تنزیل اشعار موزون 
و قالب های کهن تبدیل به عادت شاملو شده بود. البته، 
من با پاره ای از نقدهای شاملو همدل و موافقم. غرض و 
غایتم از این سخن، این نکته است که شاعران نیمایی 
نسبت به ظرفیت قالب های کالسیک برای شکل گیری 
بودند.  بدگمان  و  ظنین  آن،  در  معاصر  و  جدی  شعر 
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و قضایی را آسان و فرصت های استثنایی دادخواهی 
به همه صداها،  مهیا ساخته  است.  را  مطالبه گری  و 
شکایت ها و اطالعات فساد اداری با رعایت ارزش های 
اگر  می شود.  داده  پاسخ  بشری  حقوق  و  انسانی 
مورد  کشور  جغرافیای  دورترین  در  شهروندان 
بی عدالتی، ظلم، خشونت و ستم قرار گیرند و یا مراجع 
عدلی افغانستان به قضایای آن ها در زمان قانونی آن 
کشور  شهروندان  پرونده های  با  و  نکنند  رسیده گی 
تعلل و کارشکنی و یا برخورد  سلیقه ای و غیرعادالنه 
صورت گیرد، می توانند به شماره ۱۸۰ دادستانی کل 
به  تماس شوند و شکایت خویش را ثبت کنند. هرگاه 
به صورت غیرقانونی آزادی شهروندان کشور از سوی 
مراجع عدلی و دادستان ها سلب و در نظارت خانه ها 
بیش تر از میعاد قانونی بی سرنوشت نگه داری شود، با 
شکایت  می توانند  فوق،  اختصاصی  به  شماره  تماس 
بدون  را  مشروع شان   و  حق طلبانه  صدای  و  ثبت 
هراس بلند کنند. تعهد قانونی و اخالقی کم پیشینه 
با فساد اداری نه تنها در سطح رهبری  برای مبارزه 
نظام بلکه تمام نهادهای دولتی به شمول دادستانی 
و  بدون همکاری صادقانه  اما  دارد،  کل کشور وجود 
میهن پرستانه شهروندان کشور ممکن نیست که این 
تعهد قانونی و اخالقی نهادینه و عملی شود. شهروندان 
و  غیرقانونی  گزینه های  به  توسل  به  جای  باید  ما 
دادستانی  به ویژه  و  حکومتی  نهادهای  واسطه گرایی، 
رسانند  یاری  اداری  فساد  با  مبارزه  در  را  کل کشور 
ماده هشتم  براساس  اطالع دهند.  به شماره ۱۸۰  و 
قانون حمایت از اطالع دهنده گان جرایم فساد اداری، 
ممنوع  او،  رضایت  بدون  اطالع دهنده  هویت  افشای 
است. حتا شهروندان کشور می توانند با هویت مستعار 
از وجود فساد اداری، مراجع اطالع گیرنده را در جریان 
قرار دهند؛ مشروط بر این که این اطالع با حسن نیت 

صورت  گیرد. 
مردم ما نباید در ازای اجرای هر کاری تن به پرداخت 
با مطالبه  مواجه شدن  یا در صورت  و  رشوت دهند 
بپردازند.  را  آن  حکومتی،  کارکنان  سوی  از  رشوت 
پرداخت رشوت و چشم پوشی از آن، قانوناً جرم، شرعاً 
گناه و اخالقًآ ناروا است. حتا اگر تعهد برای کاهش و 
یا از بین بردن فساد اداری در یک نهاد یا اداره دولتی 
و غیردولتی وجود داشته باشد، بدون همکاری صادقانه 
و میهن دوستانه شهروندان، مبارزه با فساد به موفقیت 
نمی رسد. دادستانی کل و سایر نهادهای مسوول را در 
کارزار مبارزه با فساد اداری یاری رسانید و در مبارزه 
با این پدیده شوم که یکی از عوامل بدبختی ملت ما 

است، سهم بگیرید.

در  مدرنیت  من  گمان  به  نیست.  گفتن،  شعر  غربی 
برقراری یک ارتباط صادقانه و هنرمندانه با زمانه  خود 
و تعهد به ارزش های مدرن داشتن است. یعنی جهان 
را با هیچ عینک ایدیولوژیک و آگاهی کاذبی ندیدن و 
جوهر قلم خود را صرف درفش های سیاه و سرخ نکردن. 
این گونه اثر هنری نه فقط فراتر از جهان بینی ها است، 
بلکه فرازمانی نیز است. چون بر دغدغه های ناب انسانی 
بنا شده است. عشق و سعادت و آزادی و امثال این ها، 
بیت  این  بود.  خواهد  هماره  و  است  بوده  بشر  تمنای 
می توان  همیشه  تا  ندارد،  تاریخی  قید  که  را  شیرین 
خواند: »بحث تنها سر آن چهره گلگون تو نیست - گله 

از بخت پدر لعنت خود هم دارم«.
در پایان هم گفتنی  است که ناگفته های بسیاری ماند. 
روز  تاریک،  شب  این  »پشت  شعر:  این  بودن  عمیق 
روشن است اما - آفتاب فردا هم شام در عقب دارد«. 
غلمان  حور  و  بهشت  »ما  اثر:  این  در  نهفته  نقدهای 
را به دور انداختیم - گور بابایش، به هر سرمایه داری 
می رسد«. زیبایی های ستودنی در این شعر: »به روی 
بوی  تنت  این که  برای   - افتاد  پرنده ای  سبزت  دامن 
آسمان می داد«. یک شمار مشخصات دیگر از قلم ماند، 
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. در ثانی، 
همه  این نبشته، خوانش و دریافت »من« از اشعار آقای 
جبران بوده است. هیچ بعید نیست که خود شاعر هم 
در همه  موارد هم نظر من نباشد، اما تحلیل و فهم من 
از آثار او همین هایی بود که آوردم. اگر همین اشعار را 
کسی با رویکرد انتقادی بخواند، ممکن به نتایج دیگری 
برسد. باری، خوانش بنده همین است که هست. چنان 
که  آن هایی  به جای  تارکوفسکی گفت: »هنرمند  که 
توان حرف زدن ندارند، حرف می زند.« کاوه جبران به 
جای ما حرف زد. من این مرد بسیار محترم را صدا و 

نماد نسل خودم می دانم.



جنگ در کندز دوباره به تهدیدی جدی برای زنده گی باشنده گان این والیت بدل شده است. سمیع، باشنده ولسوالی امام صاحب، از ادامه درگیری ها 
در فصل سرما خسته است. به گفته سمیع، هر باری که طالبان بر این ولسوالی حمله می کنند، برای مردم راهی جز فرار نمی ماند. او افزود: »هم اکنون 
بیش از 10 هزار نفر در جنگ بی جاشده اند. کودکان از آموزش و پرورش دور مانده اند و آموزگاران از ترس این که کشته شوند، به وظایف شان حاضر 

شده نمی توانند.« به روایت او، حمالت طالبان در زمستان سال روان متوقف نشده و  قسمت هایی از امام صاحب را گرفته اند. حمید می گوید که بیش ترین 
آسیب جنگ را مردم این ولسوالی دیده اند و در حالی که میدان نبرد طالبان و نیروهای امنیتی گرم است، حکومت توجهی به وضعیت کندز ندارد. 

هم زمان با فصل سرما و گسترش دامنه  جنگ در کندز، 
چشم  صلح  روند  به  بیش تر  والیت  این  باشند ه  گان 
دوخته اند. آنان از گروه طالبان می خواهند که به مذاکرات 
حل  و  پایدار  صلح  تأمین  برای  فرصت  عنوان  به  جاری 
معضل کنونی نگاه کنند. به گفته باشنده گان این والیت، 
تسریع  با  و  دهند  پایان  به جنگ  باید  درگیر  طرف های 
برچینند.  کشور  از  را  خون ریزی  بساط  صلح،  مذاکرات 
بوده  خونینی  شاهد جنگ های  اخیر  سال های  در  کندز 
است که حتا این والیت را تا مرز سقوط رساند. دامنه  این 
جنگ بار دیگر به حومه   شهر کندز رسیده است و اکنون 
هفت ولسوالی و مرکز این والیت زیر تهدید جدی قرار 
دارد. به گفته باشنده گان این والیت، تنها در دو هفته اخیر 
حدود ۴۰ تن از نیروهای امنیتی در ولسوالی های مختلف 
این والیت جان باخته اند. گفتنی است که به دنبال تشدید 
ناامنی ها در کندز، شمار زیادی از باشنده  گان ولسوالی های 
و  آقتاش  ارچی،  دشت  علی آباد،  خان آباد،  صاحب،  امام 

چهاردره آواره شده    و در مرکز این والیت پناه گزیده اند.
زنده گی  برای  جدی  تهدیدی  به  دوباره  کندز  در  جنگ 
باشنده  سمیع،  است.  شده  بدل  والیت  این  باشنده گان 
ولسوالی امام صاحب، از ادامه درگیری ها در فصل سرما 
بر  طالبان  که  باری  هر  سمیع،  گفته  به  است.  خسته 
فرار  جز  راهی  مردم  برای  می کنند،  ولسوالی حمله  این 
نفر در  از ۱۰ هزار  اکنون بیش  افزود: »هم  او  نمی ماند. 
دور  پرورش  و  آموزش  از  کودکان  بی جاشده اند.  جنگ 
به  شوند،  کشته  این که  ترس  از  آموزگاران  و  مانده اند 

پس از تجزیه  شدن هند بریتانیایی به دو کشور مستقل هند 
و پاکستان، افغانستان اولین کشوری بود که در سازمان ملل 
از به رسمیت شناخت پاکستان به عنوان یک کشور مستقل 
بنابر مسأله پشتونستان امتناع ورزید. هرچند این مخالفت 
زیاد زمان نبرد و پس از دو هفته، نماینده افغانستان خود به 
دفتر سازمان ملل مراجعه و در پای سند به رسمیت شناختن 
پاکستان امضا کرد، اما سایه این اتفاق، روابط میان دو کشور 
همسایه را تیره ساخت و سرآغاز تنش میان کابل و اسالم آباد 

شد.
حاکمان  پاکستان،  به نام  کشوری  شکل گیری  حاشیه  در 
یا  پشتون  مستقل  دولت  ساختن  رویای  در  افغانستان 
پشتونستان، از هیچ سعی و تالش دریغ نورزیدند؛ اما این 
و  حکومت  مذاق  به  افغانستان  سیاسی  رهبران  عمل کرد 
نخورد و سبب شد که اسالم آباد  پاکستان خوش  نظامیان 
همواره در راستای تضعیف دولت مستقر در کابل و بی ثباتی 
افغانستان گام بردارد. دولت پاکستان به جز در دوره امارت 
کنترلش  در  افغانستان  اوضاع  که   )۲۰۰۱-۱۹۹۶( طالبان 
تخریب کننده ای  دخالت  کشور  این  امور  در  همواره  بود، 
داشته است. حال پرسش اصلی این است که خواست دولت 
پاکستان از افغانستان چیست؟ به نظر می رسد که مطالبات 

اساسی اسالم آباد از کابل به شرح ذیل است:

۱. ضرورت به عمق استراتژیک
قبال  در  پاکستان  راهبردی  رفتار  ثابت  عناصر  از  یکی 
افغانستان، اعتقاد آن کشور به ضرورت عمق استراتژیک در 
افغانستان است. بسیاری از پژوهش گران، حکومت ضیاءالحق 
عمق  از  هدف  می دانند.  استراتژیک  عمق  یافتن  آغازگر  را 
بر  نفوذ منطقه ای پاکستان  استراتژیک ضیاءالحق، تحمیل 
افغانستان از طریق ایجاد و حمایت یک جنبش بنیادگرای 
پشتون محور بود. جنرال ضیاء باور داشت که بهترین عمق 
از  دیواری  ساختن  هندوستان،  با  مقابله  برای  استراتژیک 
کشورهای اسالمی بین دریای عرب و سلسله کوه های اورال 
است؛ به این معنا که اسالم آباد نفوذ دولت های غیر دوست 
را از طریق به  دست آوردن درجه ای از نفوذ در این کشورها 
مهار کند. در این ایده، عمق استراتژیک، عبارت از روی کار 
آوردن یک رژیم دوست و اسالم گرا در کابل بود تا به احساس 
نفوذ  مانع  یا  و  بگذارد  پایان  نقطه  پاکستان  دایمی  ناامنی 
این کشور  قبایلی در غرب  مناطق  در  دولت های متخاصم 
شود و حکومت های افغانستان از داشتن روابط بسیار عمیق 
با دهلی جدید پرهیز کنند. )کِرول کریستین فییر، ۱۳۹۶(.

۲. دیورند
خط دیورند، مرز بین افغانستان و پاکستان است. این خط 
در سال ۱۸۹۳ میالدی، در زمان عبدالرحمان، حاکم وقت 
افغانستان، میان او و مورتیمر دیورند به نماینده گی از هند 
بریتانیایی تعیین شد. سال های بعد، پس از استقالل هند و 

بیش از این قربانی نشوند.
برخی باشنده گان کندز اما هم زمان با تاکید بر برقراری 
از  حمید،  نگران اند.  نیز  صلح  از  پس  آینده  از  صلح، 
دوباره  بازگشت  از  که  می گوید  کندز،  شهر  باشنده  گان 
طالبان هراس دارد؛ زیرا این گروه تاکنون اراده اش برای 
متحده  ایاالت  او،  گفته  به  است.  نداده  نشان  را  صلح 
مردم  دشوار،  و  وضعیت حساس  چنین  در  نباید  امریکا 
حکومت  زمان  در  که  می گوید  حمید  بگذارد.  تنها  را 
این قشر  و  وارد شده  زنان  به  بیش ترین آسیب  طالبان، 
از حقوق شان محروم شده اند. به باور او، در حال حاضر به 
صلح طالبان هیچ امیدی نیست؛ زیرا امکان دارد با برگشت 

گروه طالبان، دوباره جنگ شعله ور شود.
فعاالن مدنی در کندز نیز از وضعیت نگران اند و می گویند 
که با توجه به شرایط موجود، حتا نمی توانند به راحتی 
بر روند صلح اعتماد کنند. عنایت خلیق، فعال مدنی در 
کندز، به روزنامه ۸صبح گفت، یکی از نگرانی های مردم 
این است که مبادا وضعیت آزادی موجود، دست آوردهای 
چندین سال گذشته و حقوق زنان در نتیجه صلح تغییر 
و  بیان  آزادی  آن  در  که  او »صلحی  گفته  به  زیرا  کند؛ 
نیست.«  صلح  نشود،  گرفته  نظر  در  شهروندان  حقوق 
آقای خلیق افزود که همین اکنون جنگ در والیت کندز 
جریان دارد و اگر گروه طالبان برای صلح اراده دارند، باید 
خشونت ها را متوقف کنند. او افزود که والیت کندز دو بار 
سقوط کرده و اگر حکومت مرکزی به این والیت توجه 

جدی نکند، امکان دارد برای بار سوم سقوط کند.

این باور، افغانستان به میدان رقابت هند و پاکستان تبدیل 
شده است، بنابراین یکی از خواست های اسالم آباد از کابل، 
تغییر نوع نگاه افغانستان به هند است. از نظر پاکستان که 
با هند در منازعه دوامدار به سر می برد، افغانستان نباید به 
توقع  کند.  نگاه  منطقه ای  راهبردی  عنوان شریک  به  هند 
اسالم آباد این است که افغانستان باید پاکستان را به عنوان 
خود  خارجی  سیاست  در  و  بپذیرد  خود  راهبردی  شریک 
نظر  در  جدی  صورت  به  را  پاکستان  مالحظات  هند،  با 
اخیر،  بیست سال  این در حالی است که در  باشد.  داشته 
هند روابط دوستانه با افغانستان داشته است. دهلی، پس از 
سقوط طالبان، سه میلیارد دالر کمک اقتصادی را در بخش 
زیرساخت ها و تقویت نیروی انسانی افغانستان هزینه کرده 
است. اعطای ساالنه حداقل یک هزار بورسیه به دانشجویان 
افغانستان، اعمار بند سلما در هرات، ساخت تعمیر پارلمان و 
راه اندازی بندر چابهار، چند نمونه از کمک های اساسی هند 
به افغانستان در سال های اخیر به شمار می رود که هرکدام 
به سهم خود، خشم پاکستان را به دنبال داشته و موجب 

ناخرسندی آن کشور شده است.

4. مسأله کشمیر
مورد  منطقه  کشمیر،  با  مجاورت  در  افغانستان  آن که  با 
منازعه هند و پاکستان قرار ندارد، اما اسالم آباد برای مقابله 
با دهلی در کشمیر و به خاطر کشمیر، نیازمند سازمان دهی 
افغانستان  و  پاکستان  در  رادیکال  اسالم گرای  جریان های 
است. از این  رو، برای پاکستان مطلوب آن است که یا در 
افغانستان دولت اسالم گرای رادیکال روی کار آید و یا این که 
طالبان  همانند  پشتون محور،  افراطی  جریان های  و  احزاب 
از  همواره  کابل،  در  مستقر  مرکزی  دولت  با  مقابله  برای 
قدرت نظامی برخوردار و در رابطه سازمان یافته و شبکه ای 
از  ضرورت،  صورت  در  تا  باشند  داشته  قرار  اسالم آباد  با 

توانایی های چنین گروه ها علیه هند استفاده کند.

5. مناقشه آب
صورت  به  است.  برخوردار  فراوان  آبی  منابع  از  افغانستان 
تخمینی، ساالنه هشتاد میلیارد متر مکعب آب در افغانستان 
به  آن  مکعب  متر  میلیارد  شصت  که  می شود  حاصل 
کشورهای همسایه )ایران و پاکستان( می ریزد. دریای کابل 
از کوه هندوکش سرچشمه می گیرد و با عبور از شش والیت، 

در نزدیکی شهر اتک در پاکستان به دریای سند می ریزد.
کار  که  بود  کرده  اعالم   ۱۳۹۷ سال  در  افغانستان  دولت 
هزینه ۲۳۶  با  کابل  دریای  مسیر  در  شاه توت  بند  ساخت 
میلیون دالر به کمک دولت هندوستان ساخته می شود. اما 
دولت پاکستان این اقدام هند را به مثابه جنگ آبی دهلی  
نو با این کشور تفسیر و مخالفت خود را در ساختن سد آبی 
بر روی دریایی کابل ابراز کرد. این در حالی است که دولت 

با توجه به شرایط کنونی، اعضای شورای والیتی کندز نیز 
امید چندانی برای بهتر شدن وضعیت ندارند. محمدیوسف 
ایوبی، رییس شورای والیتی کندز، می گوید که طرف های 
جنگ سال ها در پی منفعت شان بوده اند و هیچ نگاهی به 
وضعیت مردم ندارند. او می افزاید: »سال های درازی است 
که حکومت و طالبان در پی  تامین منفعت خود هستند. 
امنیتی  نیروهای  از  تن   ۴۰ حدود  گذشته  هفته  دو  در 
کشته  هنوز  و  کشته شده اند  کندز  ولسوالی  چندین  در 
 می شوند؛ اما صاحبان قدرت چنان بی خیال اند که گویا آبی 
از آب تکان نخورده است.« او گفت که حکومت، سیاسیون 
و طالبان همه بخشی از ناکامی روند صلح هستند؛ زیرا هر 

طرف منفعت خودش را در این روند می خواهد. 
به گفته آقای ایوبی، مردم کندز دیگر از وضعیت موجود 
خسته شده اند و جنگ را راه حل نمی دانند. او از سازمان 
ملل متحد می خواهد که به روند صلح در افغانستان توجه 
جدی کند؛ زیرا به باور وی، گروه سوم باید باالی حکومت 
آن، مردم  و در غیر  وارد کند  و طالبان فشار  افغانستان 
شورای  عضو  این  می مانند.  باقی  قربانی جنگ  هم چنان 
والیت  این  ولسوالی  که سه  می کند  تأیید  کندز  والیتی 
زیر کنترل گروه طالبان قرار دارد و چهار ولسوالی دیگر به 
عالوه مرکز کندز زیر تهدید این گروه است. محمدیوسف 
جان  ولسوالی ها  این  در  نبردها  روز  هر  که  گفت  ایوبی 
نظامیان و غیرنظامیان را می گیرد. رییس شورای والیتی 
اما  دایمی اند؛  مردم خواهان صلح  که  کرد  تصریح  کندز 
در شرایط فعلی، صلح در بازی های سیاسی  ناپدید شده 
بدل  ناممکن  امری  به  را  مردم  آرزوی  این  و خشونت ها 

ساخته است.
از والیت های شمال شرق کشور شمرده می شود و  کندز 
باشند ه  گان  است.  افتاده  به دست طالبان  بار  تا حال دو 
تاکنون  رویا می نگرند،  به عنوان  به صلح  این والیت که 
قربانی زیادی را در جنگ متحمل شده اند. گفتنی است 
که پیش از این نیز خبرهایی از درگیری ها در این والیت 
نشر می شد و حاال که وضعیت شکننده تر شده، باشنده گان 
نگران هستند که مبادا در سال ۱۴۰۰ با وضعیت بدتری 

روبه رو شوند.

پاکستان سدهای زیاد را بر آب هایی که از افغانستان به آن 
کشور می ریزد، اعمال کرده و آب های افغانستان نیز بدون 

هیچ مدیریت و توافق نامه ای به این کشور جاری است.

6. عدم حمایت از جدایی طلبان بلوچ
احزاب  بین  مداوم  منازعه  یک  بلوچستان  کشمکش 
است.  بوده  پاکستان  مرکزی  دولت  و  بلوچ  جدایی طلب 
خواست گروه ها و احزاب جدایی طلب فعال در بلوچستان، 
خودمختاری بیش تر، درآمد بیش تر از منابع طبیعی ایالت 
بلوچستان و در مواردی حتا به دست آوردن استقالل کامل 
است. این گروه های جدایی طلب برای رسیدن به اهداف شان 
و  دولت  با  همواره  و  می زنند  مسلحانه  خشونت  به  دست 
نظامیان پاکستان درگیر اند. همان گونه که دولت افغانستان 
تمویل،  به  را  پاکستان  نظامیان  و  دولت  تکرار  به  و  بارها 
تجهیز و حمایت گروه طالبان و شبکه حقانی متهم می سازد، 
جدایی طلب  گروه های  حامی  را  کابل  اسالم آباد،  مقابل  در 
پاکستان، به ویژه بلوچ های آن کشور می داند. رحمان ملک، 
که  کرد  ادعا   ۱۳۹۰ سال  در  پاکستان  وقت  داخله  وزیر 
برامداغ بوگتی، رهبر حزب آزادی خواه بلوچستان، یک کمپ 
نظامی را برای جدایی طلبان بلوچ در افغانستان ایجاد کرده 
است. به گفته وزیر داخله وقت پاکستان، آن ها )پاکستانی ها( 
از موجودیت این کمپ به رییس جمهور کرزی خبر دادند و 

سپس این کمپ از بین برده شد.
فرایند  که  می توان گفت  ذکر شده،  موضوعات  به  توجه  با 
گفت وگوی صلح افغانستان تنها بعد داخلی ندارد که دولت 
افغانستان با طالبان به توافق برسد و چنین توافقی به ثبات 
سیاسی در این سرزمین منجر شود. طالبان به صورت واضح 
و روشن، در یک رابطه سازمان یافته و شبکه ای با اسالم آباد 
قرار دارند و با اهداف پاکستان، از جمله عمق استراتژیک آن 
کشور، هم سو و موافق هستند. بنابراین، تا زمانی که مسایل 
اختالفی میان دو کشور به شکل بنیادی حل نشود، ثبات 
سیاسی در افغانستان دست یافتنی نخواهد بود. پاکستان با 
اقتصادی رنج می برد و  و  از مشکالت سیاسی  وجودی که 
کشور خوش نام در سطح منطقه و جهان نیست، اما دارای 
پتانسیل فوق العاده تخریبی است و می تواند با به کاربستن 
آن، مانع استقرار صلح و ثبات سیاسی در افغانستان شود. از 
این  رو، ایجاب می کند که سیاست گران افغانستان در کنار 
پیشبرد روند گفت وگوهای صلح با طالبان، برای حل مسایل 
دوجانبه با پاکستان، با توجه به مقدورات و محذورات ملی، 
روی منافع ملی بررسی عمیق و همه جانبه داشته باشند و از 
این طریق برای یافتن یک راه  حل معقول و منطقی، روابط 

خود با پاکستان را بازتعریف کنند.
منبع: کریستین فییر، کِرول )۱۳۹۶(، نبرد تا آخرین نفس، 
خالد  ترجمه  افغانستان،  استراتژیک  مطالعات  انستیتوت 

خسرو، صص ۱۶۶-۱۲۹.

وظایف شان حاضر شده نمی توانند.« به روایت او، حمالت 
طالبان در زمستان سال روان متوقف نشده و  قسمت هایی 
از امام صاحب را گرفته اند. حمید می گوید که بیش ترین 
حالی  در  و  دیده اند  ولسوالی  این  مردم  را  آسیب جنگ 
است،  گرم  امنیتی  نیروهای  و  طالبان  نبرد  میدان  که 
حکومت توجهی به وضعیت کندز ندارد.  به گفته او، جنگ 
مردم  و  دارد  ادامه  کندز  در  این سو  به  از چندین سال 
از آن چه هر روز شاهد آن هستند، خسته شده اند. او از 
طالبان می خواهد که حتا برای آرامش مردم هم که شده، 

جنگ را متوقف کنند.
در  دست کم  که  داشتند  توقع  کندز  باشنده گان  بیش تر 
اما وضعیت  نباشند؛  فصل سرما، دیگر شاهد درگیری ها 
به گونه ای پیش رفته است که بیش تر مردم را در مورد 
سال آینده و آغاز فصل جنگ نگران  ساخته است. امام علی، 
باشنده  شهر کندز، مردم را قربانی اصلی جنگ می داند. به 
باور او، سال های زیادی می شود که مردم کندز در جنگ ها 
قربانی  می شوند و باید طرف ها به وضعیت نابه سامان مردم 

توجه کنند. 
باشنده  گان ولسوالی های علی آباد و خان آباد که در جنگ 
بی جاشده اند، نیز در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند. 
آنان می گویند که راه های این ولسوالی ها به دلیل جنگ 
سرما  فصل  در  مسووالن  دلیل،  همین  به  و  شده  ناامن 
توجه  ولسوالی ها  این  جنگی  بی جاشده گان  وضعیت  به 
طالبان  و  حکومت  از  کندز  باشنده گان  این  نکرده اند. 
می خواهند که راه صلح را در پیش گیرند تا غیرنظامیان 

تقسیم شدن این سرزمین به هند و پاکستان، سرزمین های 
آن سوی این خط، به عنوان مناطق خود مختار قبایلی در 
خاک پاکستان شناخته شد. پس از امیر عبدالرحمان، اکثر 
حاکمان افغانستان مخالف به رسمیت  شناختن مرز دیورند 
بودند. اما از آنجایی  که پاکستان در موقعیت برتر قرار دارد 
و نگرانی جدی و فوری در مورد این خط ندارد و از طرفی 
هم شرکای بین المللی، از جمله ایاالت متحده امریکا، همواره 
این مرز را به عنوان مرز بین المللی به رسمیت شناخته اند، 
در  دولت  عالی رتبه  مقامات  نظر  اظهار  و  افغانستان  موقف 
کابل مبنی بر فرضی بودن دیورند، همواره موجب تنش در 
به آن  به نحوی  پاکستانی ها  و  روابط دو کشور شده است 

واکنش نشان داده اند.
افغانستان  این است که دولت  پاکستان  و مطالبه  خواست 
خط دیورند را به رسمیت بشناسد و از هر نوع داعیه ارضی 
افغانستان  در  که  امری  بردارد؛  این خط دست  ماورای  در 
در   )۱۸۹۳( کابل  توافق نامه  اعتبار  که  بعد  به   ۱۹۴۹ از 
مورد خط مرزی به صورت یک جانبه از طرف شواری ملی 
افغانستان ملغا اعالم شد، به نوعی به تابو تبدیل شده است و 
هر جریانی که در کابل بر سر کار آمده، نتوانسته اند به سمت 
رسمی شدن و پذیرش این خط به پیش بروند. اتخاذ چنین 
سیاستی، زمینه دخالت پاکستان در امور داخلی افغانستان، 
ناامن سازی این کشور و سبوتاژکردن فرایند گفت وگوی صلح 
و  سیاست  دنیای  در  است.  ساخته  فراهم  را  بین االافغانی 
مناسبات بین المللی، آنچه تعیین کننده است، قدرت است، 
نه حقیقت تاریخی و یا حقانیت یک منطق؛ از این  رو، رفتار 
درست این خواهد بود که سیاست گران افغانستان با رویکرد 

واقع گرایانه و نه آرمان گرایانه با این موضوع برخورد کنند.

۳. مناسبات با هند
از زمان تقسیم هند بریتانیایی به دو کشور هند و پاکستان، 
و چندین  رفته  به مصاف یک دیگر  بار  پنج  این دو کشور، 
بحران، آنان را تا جنگ پیش برده اند. هر دو کشور، یک دیگر 
می کنند.  متهم  خود  خاک  در  تروریسم  از  حمایت  به  را 
بلوچ،  ملی گرایان  از  هندوستان  که  دارد  باور  پاکستان 
پشتون و سندی و همچنان از سازمان دهی و اجرای حمالت 
مقابل،  در  می کند.  حمایت  خاکش  سراسر  در  تروریستی 
هندوستان نیز پاکستان را به حمایت از شورشیان قومی - 
ناسیونالیست و مذهبی - ناسیونالیست در پنجاب، کشمیر 
و دیگر مناطق شمال شرقی و همچنان تروریستان اسالم گرا 
در سراسر هند متهم می کند. رهبران نظامی پاکستان باور 
دارند که هندوستان در زیر چتر ایاالت متحده امریکا، حضور 
ارتش  اعتقاد  است.  داده  گسترش  را  افغانستان  در  خود 
پاکستان این است که فعالیت های هندوستان در افغانستان 
معطوف به تضعیف امنیت پاکستان در بلوچستان و مناطق 
سرحدی آن است. )کِرول کریستین فییر، ۱۳۹۶(. براساس 

سه شنبه
شماره 353۴

1۴ دلو 1399
2 فبروری 2021

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

7

حاال زمستان هم در جنگ می گذرد
تقال برای صلح؛

صلحافغانستاندرگرومنافعراهبردیپاکستان

پرویز کامروز

یزدان حاتمی



زهرا کرامت، کارمند اجتماعی و 
مسوول جندر دفتر »واسا« در 

هرات، در جریان اجرای برنامه ای 
در مورد ازدواج های زیر سن، 

از برخی زنان در مورد وضعیت 
فردی به نام »سهیال« خبردار 

می شود. زنان روستایی از زنی 
روایت می کنند که زیر سن 

ازدواج کرده و مورد خشونت 
قرار گرفته است. خانم کرامت 

به دیدارش می رود. او پس 
از آشنایی با سهیال، با دیدن 

وضعیت اسف بار و بیماری او، 
تالش می کند راهی برای درمان و 

رسیده گی به وی پیدا کند.

وقتی  »لیال«،  به  مشهور  سهیال، 
۱۵ ساله بود، ازدواج کرد. مانند 
زیر  که  دخترانی  از  بسیاری 
روزگار  می کنند،  ازدواج  سن 
حدود  کرد.  سپری  دشواری 
پنج سال پیش، توسط شوهرش 
در ایران لت وکوب شد و آسیب 
دید. به دلیل عدم رسیده گی درست و درمان به موقع، 
توانایی راه رفتن را از دست داد و زمین گیر شد. چند 
روز پیش، پس از تحمل روزها درد و بیماری، این زن 
جوان در هرات وفات کرد. او ساکن یکی از روستاهای 
به  اعتراض هایی  مرگش  و  بود  هرات  انجیل  ولسوالی 
امور  دنبال داشت. برخی فعاالن حقوق زن و ریاست 
زنان هرات، به کوتاهی در مداوا و نجات این زن متهم 
شده اند. او پیش از مرگش روایت کرده بود که هنگام 
مهاجرت در ایران، شوهرش با »کفش های نوک تیز به 
کمرش لگد زد« و همین امر سبب شد که قطع نخاع 
و فلج شود. ابتدا شوهرش او را درمان نکرد، اما پس از 
چند روز سهیال را به شفاخانه برد و تهدید کرد که به 

پزشکان بگوید از روی چوکی به زمین افتاده است.
دفتر  و مسوول جندر  اجتماعی  کارمند  کرامت،  زهرا 
»واسا« در هرات، در جریان اجرای برنامه ای در مورد 
مورد وضعیت  در  زنان  برخی  از  زیر سن،  ازدواج های 
فردی به نام »سهیال« خبردار می شود. زنان روستایی 
از زنی روایت می کنند که زیر سن ازدواج کرده و مورد 
دیدارش  به  کرامت  خانم  است.  گرفته  قرار  خشونت 
می رود. او پس از آشنایی با سهیال، با دیدن وضعیت 
اسف بار و بیماری او، تالش می کند راهی برای درمان 
نهادهای حامی  پیدا کند. دروازه  به وی  و رسیده گی 
حقوق زنان و نهادهای خیریه را می کوبد تا شاید بتوانند 
مرهمی بر زخم های سهیال بگذارند؛ زنی که به دلیل 
بیماری، مدت ها روی بستر زمین گیر و دچار »بیماری 
زخم بستر« شد. خانم کرامت می خواهد سهیال را برای 
درمان و رسیده گی بیش تر به »بنیاد خیریه پیر هرات« 
انتقال دهد، اما مسووالن این نهاد به دلیل کمبود بودجه 
و نبود جای، تنها یک  شب او را نگهداری می کنند. سایر 
نهادهای کمک رسان هم برای درمان و نگهداری سهیال، 

کاری نمی کنند.
وقتی تمام دروازه ها به روی خانم کرامت بسته می شود، 
او قضیه این زن را با »گروه جندر مقام والیت هرات« در 

نیازمند شفاف سازی؛ 
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روزنامه ۸صبح از قول مادر سهیال می گوید که او پنج  
سال پیش در اثر لت وکوب شوهرش قطع نخاع شد، اما 

شوهرش وعده سپرد تا از وی محافظت کند.
از  سهیال،  درمان  مسأله  که  می افزاید  سروری  خانم 
امور زنان در  با وزارت  امور زنان هرات  طریق ریاست 
با کمک  برای درمان  او  بود  میان گذاشته شد و قرار 
فرستاده  ترکیه  یا  هندوستان  به  عامه،  وزارت صحت 
شود؛ اما در گیرودار کاغذپرانی های اداری، این زن به 

دلیل بیماری وفات کرد.
 مقام های ریاست دادستانی هرات، در صحبت با روزنامه 
۸صبح می گویند که به ارگان های کشفی دستور داده 
شده تا چگونه گی مرگ سهیال را بررسی کنند. ماری 
مهین یار، رییس سارنوالی منع خشونت علیه زنان در 
اجتماعی  شبکه های  طریق  از  را  سهیال  قصه  هرات، 

خبردار شد و دستور داد عامالنش گرفتار شوند.
مقام های محلی هرات می پذیرند که برای درمان این 
میان  درست  هماهنگی  و  شده  کوتاهی  جوان  دختر 
نهادهای حامی حقوق زنان در رسیده گی به وضعیت او 
وجود نداشته است. مونسه حسن زاده، معاون اجتماعی 
تأیید می کند که عدم پی گیری وضعیت  والی هرات، 
ریاست  دیگر،  جانب  از  شد.  او  مرگ  موجب  سهیال، 
را  کرامت، سهیال  زهرا  که  دارد  ادعا  هرات  زنان  امور 
داشتن  دلیل  به  او  و  کرد  »غیرمسووالنه« شست وشو 
زهرا  اما  شد؛  وخیم  صحی اش  وضعیت  بستر،  زخم 
کرامت، ادعا دارد که مقام های ریاست امور زنان هرات 
کم کاری خود را به دوش او می اندازند. او پافشاری دارد 
که پس از انتقال سهیال به بنیاد خیریه پیر هرات، او را 
با درخواست و زیر نظر متخصصان این نهاد شست وشو 

داده است.
از فعاالن حقوق  مادر سهیال مدعی است که خودش 
از سوی  انجام خشونت شدید  با  بود و دخترش  زنان 
شوهرش، قطع نخاع شد و روی بستر افتاد. او تالش 
کرد که طالق دخترش را بگیرد، اما بزرگان روستا از 
نگهداری  را  تعهد گرفتند که همسرش  شوهر سهیال 

به  مرگش  از  پیش  روز  چند  سهیال،  کند.  درمان  و 
زهرا کرامت روایت کرده بود که با مهاجرت به ایران، 
شوهرش با »کفش های نوک تیز به کمرش لگد زد« و 
ابتدا  شود.  فلج  و  نخاع  قطع  او  که  شد  همین سبب 
شوهرش او را درمان نکرد، اما پس از چند روز سهیال 
را به شفاخانه برد و تهدید کرد که به پزشکان بگوید از 

روی چوکی به زمین افتاده است.
که  مانده اند  جای  به  دختر  سه  جوان،  زن  این  از 
بزرگ ترین شان ۱۰ ساله است؛ کودکانی که با بیماری 
پدر،  با خشونت  اما  بزرگ شدند،  و  قد کشیدند  مادر 
مرگ  با  شدند.  محروم  همیشه  برای  مادرانه  مهر  از 
نهادهای مسوول در هرات،  انتظار می رود که  سهیال، 
در پیوند به چگونه گی این رویداد و مقصران اصلی آن 

شفاف سازی کنند.

میان می گذارد، به امید این که فعاالن حقوق زن برای 
درمان سهیال اقدام کنند؛ اما کسی برای نجات این زن 
جوان کاری نمی کند، تا این که او جان می سپارد. مرگ 
اجتماعی  شبکه های  در  زیادی  واکنش های  سهیال، 
داستان  فیس بوک،  کاربران  از  فهیم،  فرزانه  داشت. 
از همه گانی  را نشر کرد. پس  بیماری و مرگ سهیال 
مقام های  زنان،  حقوق  فعاالن  سهیال،  مرگ   شدن 
حکومتی و نهادهای حامی زنان، یک دیگر را به کوتاهی 

در نجات او متهم کردند.
معاونت اجتماعی والیت هرات ابتدا با نشر پُستی، زهرا 
کرامت را مقصر مرگ این زن عنوان کرد؛ اما با فشار 
از صفحه  را  این پُست  فعاالن حقوق زن، مجبور شد 
رسمی فیس بوک معاونت اجتماعی والیت هرات حذف 
کند. ریاست امور زنان هرات پافشاری دارد که هیچ کس 
در مرگ سهیال مقصر نیست و همه برای درمانش تالش 
با  انیسه سروری، رییس این نهاد، در صحبت  کردند. 

مقصر مرگ سهیال كیست؟

چرمی  ساق دار  کفش های  افغانستان:   - مزارشریف 
ساده با رنگ های سفید، سبز و زرد بهترین جنس 
فروشی برای ۱۲ فروشنده کفش در یک بازار کالن 

در شهر مزار شریف در شمال افغانستان است.
دلیل این که این نوع کفش ها مشتری زیادی دارد، مد 
روز بودن آن نیست؛ بلکه برای بسیاری از افغان ها، 
کفش ها فقط یک احساس را تداعی می کند: ترس. 
کفش ها  نوع  این  به  بیش تر  طالبان  جنگ جویان 
نشانه ای  به  کفش ها  این  حتا  و  هستند  عالقه مند 
از یک جنگ وحشتناک بی پایان تبدیل شده است. 
سایه سفید این نوع کفش ها، اغلب در جبهات جنگ 

افغانستان، خاک، ریگ و خون می گذرد.
این کفش ها که به نام »چیتا« یا یوزپلنگ یاد می شود، 
بزرگ ترین  از  یکی   ،»Servis Shoes« توسط 
شرکت های تولید کفش در پاکستان تولید می شود. 
این کفش ها برای وزرشکاران در بازار عرضه می شود، 
یک بار توسط ستاره های ورزش تأیید شده و یکی از 

مدل های پرفروش این شرکت است.
در افغانستان، ده ها سال است که این کفش توسط 
از  شورشیان مسلح مورد استفاده قرار گرفته است 
رهبری  به  تا جنگ  در دهه ۱۹۸۰  جنگ شوروی 

ایاالت متحده  در سال ۲۰۰۱.
این کفش همراه با مرگ و ویرانی بی رحمانه ای که بر 
کشور از زمان حمله اتحاد جماهیر شوروی در سال 
۱۹۷۹ تحمیل شد، در خاطرات بسیاری ها سوخته 
با  است. کفش های سفید ساق دار در پای طالبان  

خشونت مترادف شده است.
جعبه های  در  که  ساق بلند  کفش های  محبوبیت 
قابل تشخیص است، چیزی  آبی بالفاصله  سفید و 
است که به ندرت مورد توجه متقاضیان کفش قرار 
میان  در  نامحسوس  طور  به  آن ها  اغلب  می گیرد. 
در  چپلی ها  و  دویدن  زدن،  قدم  کفش های  جفت 
ویترین دکان گذاشته می شود، کفش سفید ساق دار 
در  فروشنده گان  ویترین های  از  بسیاری  جلو  در 

پرجمعیت  شهرهای  قلب  در  حتا  کفش ها  این 
ترس  احساس  پایتخت  کابل  جمله  از  افغانستان، 
از  یکی  مرجان،  سید  می کند.  ایجاد  را  خاصی 
باشنده گان شهر خوست در شرق افغانستان گفت: 

»من این کفش ها را بارها در پای طالبان دیده ام.«
امنیتی،  نیروهای  از  برخی  دولتی،  شبه نظامیان 
نوع  این  نیز  روستایی  مناطق  مردم  و  مجرمان 
کفش ها را خریداری می کنند و می پوشند. سرویس، 
به  چیتا  به نام  را  خود  تولید   ۱۹۸۰ دهه  اوایل  در 
بازار عرضه کرد و پس از مدت کوتاهی در بازارهای 

افغانستان نیز رسید.
برید جنرال خیرمحمد تیمور، فرمانده اسبق جهادی 
که با حکومت کمونیستی وقت و گروه طالبان قبل 
از این که در سال ۲۰۱۱ به سمت فرماندهی پولیس 
برسد، جنگیده بود، سال های قبل را به یاد می آورد 
چنین  او  برتر  افسر  قبل  سال   ۳۰ که  می گوید  و 
کفش هایی را سفارش می داد تا جنگ جویان تحت 
برسند.  نظر  به  حرفه ای  و  مسلکی  بیش تر  امرش 
بشر  حقوق  دیده بان   ۲۰۱۵ گزارش  در  که  تیمور 
به  بود، گفت: »"آن ها"  بشر  نقض حقوق  به  متهم 

یک سنت تبدیل شد.«
سال  در  افغانستان  به  امریکا  نیروهای  ورود  با  اما 
در  که  طالبان  با  سرعت  به  کفش ها  این   ،۲۰۰۱

سال ۱۹۹۶ به قدرت رسیده بودند و از این کفش ها 
اقتاش،  نجیب اهلل  خورد.  پیوند  می کردند،  استفاده 
فرمانده محلی طالبان والیت کندز، به صراحت گفت: 
و  می پوشیم  سفید  کفش های  اوقات،  بیش تر  »ما 
سفیدی، نشانه صلح است«. وی خاطرنشان کرد که 

رنگ پرچم طالبان نیز سفید است.
و جنایت کار گروه حقانی  بال خشن  از آن که  پس 
افغانستان، در همسایه گی  قبایلی شرق  مناطق  در 
پاکستان مستقر شد، سربازان امریکایی از کفش های 
سرویس به عنوان کفش های »حقانی« یاد می کردند. 
در این روزها، نیروهای ایاالت متحده به آهسته گی 
از کشور خارج می شوند و ارتش و پولیس افغانستان 
نیروهای  هرچند  می کشند؛  دوش  بر  را  جنگ  بار 
امریکایی هنوز هم حمالت هوایی را فراهم می کنند.

به نظر می رسد که دولت افغانستان و گروه طالبان در 
میان بالتکلیفی بر سر این که آیا دولت بایدن مهلت 
اول ماه می برای خروج تمامی نیروهای امریکایی از 
افغانستان را رعایت می کند یا خیر؛ برای یک بهار 
پنج شنبه  روز  به  پنتاگون  می شوند.  آماده  خونین 
موضوع عقب نشینی نیروهای ایاالت متحده را که در 
توافق نامه صلح امریکا - طالبان در فبروری ۲۰۲۰ 
شده  پیش بینی  برنامه  براساس  است،  شده  ذکر 

مطرح کرد.

کوچه های کم نور بازار، قرار دارد.
مانند  تقریباً  دکان  در  کفش ها  این  موقعیت یابی 
از  را  آن  می توانید  »شما  است:  ظریف  پیام  یک 
اینجا دریافت کنید؛ اما بدون  سر و صدا درباره آن 
بپرسید.« هاشم شینگل، ۳۶ ساله، با اشاره به این که 
می خرد،  را  سرویس  ورزشی  کفش های  کسی  چه 
گفت: »من نمی پرسم که خریدار چه کسی است.« 

شینگل یکی از معدود فروشنده گان کفش بود که 
از  دیگر  تن   ۱۰ حداقل  کرد.  مصاحبه  راحتی  به 
دکان داران دعوت برای مصاحبه را به دلیل ترس از 

جریمه و یا مجازات طالبان نپذیرفتند.

منبع: استار تریبون

مترجم: سیدجمال اخگر

نویسنده گان: توماس گبونس و فهیم عابد

كفش های سفید ساق دار را به سمت طالبان 
دنبال كنید

مزارشریف - افغانستان: 
کفش های ساق دار چرمی ساده 
با رنگ های سفید، سبز و زرد 

بهترین جنس فروشی برای 12 
فروشنده کفش در یک بازار کالن 

در شهر مزار شریف در شمال 
افغانستان است.

دلیل این که این نوع کفش ها 
مشتری زیادی دارد، مد روز بودن 

آن نیست؛ بلکه برای بسیاری 
از افغان ها، کفش ها فقط یک 

احساس را تداعی می کند: ترس. 
جنگ جویان طالبان بیش تر به این 

نوع کفش ها عالقه مند هستند 
و حتا این کفش ها به نشانه ای 
از یک جنگ وحشتناک بی پایان 
تبدیل شده است. سایه سفید 

این نوع کفش ها، اغلب در جبهات 
جنگ افغانستان، خاک، ریگ و 

خون می گذرد.

خلیل رسولی 
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کمیسیون صلح مجلس؛

مجلس نماینده گان به عنوان یگانه نهادی که می تواند 
در حاکمیت سیاسی دموکراتیک از مردم نماینده گی 
دهه ها  بپردازد،  ملت  واقعی  اراده   تمثیل  به  و  کند 
است که در حاشیه برنامه های کالن ملی و بین الملل 
نظامی  و  اقتصادی  سیاسی،  سرنوشت  به  مرتبط 
افغانستان قرار دارد. این نهاد با توجه به جایگاهی که 
در قانون اساسی کشور دارد، می بایست در تحوالت 
نزدیک به دو دهه پسین نقش بارز و برجسته ایفا 
سیاست پذیری  جمله  از  دالیلی،  بنابر  که  می کرد 
نماینده گان، به این مهم نایل نیامده  است. دوره های 
زیادی  فرصت های  که  مجلس  شانزدهم  و  پانزدهم 
را برای تقویت نظام سیاسی مردم ساالر و ارزش های 
مدنی در کشور داشتند، موفق نشدند در یک تعامل 
سامان مند با جانب قوه مجرییه برای آینده افغانستان 
ثبات سیاسی خلق  و  اقتصادی  امنیت، رشد  صلح، 
کنند. با این حال، دور هفدهم مجلس نماینده گان 
حاصل  فروانی  تجارب  گذشته  دور  دو  از  که 
تا  دارد  تالش  شدت  به  روزها  این  در  است،  کرده 
ناکامی های گذشته را جبران کند. این دور مجلس 
که دست کم در دو سال اخیر خود را در حاشیه ای 
مذاکرات صلح با گروه طالبان می دید و حکومت  هم 
به   حاضر  دارد،  که  سلیقه ای  سیاست های  دلیل  به 
ایاالت  و  بین طالبان  آنچه که  پاسخ گویی در مورد 
متحده و طالبان و دولت افغانستان می گذرد نبود/

باور  به  که  کرد  کمیسیونی  ایجاد  به  اقدام  نیست، 
مذاکرات  متن  وارد  کمیسیون  این  مجلس،  رییس 
صلح خواهد شد. میررحمان رحمانی، رییس مجلس 
نماینده گان که ریاست کمیسیون صلح را نیز برعهده 
دارد، معتقد است که کمیسیون صلح رسالت دارد 
ابتدا  با طالبان را در  تا موانع فراراه صلح و مذاکره 
شناسایی کند و طرف ها را بار دیگر بر سر میز مذاکره 
بکشاند. با توجه به مشروعیت و جایگاه حقوقی که 
مجلس  نماینده گان دارد، می تواند با دخیل شدن در 
روند مذاکرات صلح، از هدر رفتن فرصت به دست 
آمده جلوگیری کند و در این راستا از نفوذی که به 
مجلس   کند.  موثر  استفاده  دارد،  مقننه  قوه  عنوان 
به  نسبت  است،  مردم  اراده  ممثل  که  نماینده گان 
بین  در  می شود،  شمرده  طرف جنگ  که  حکومت 
بیش تری  اعتبار  از  نیز  کشور  در  جنگ  طرف های 
برخوردار است و تالش های نماینده گان می تواند با 
کسب اجماع منطقه ای و جهانی منجر به موفقیت 
حکومت  نیت  آنجایی  که  از  شود.  صلح  مذاکرات 
به  ضرورت  و  است  روشن  طالبان  با  صلح  برای 
تفصیل ندارد، در صورتی که تالش ها برای سبوتاژ 
پروسه صلح تقویت شود، کمیسیون صلح می تواند 

دارند که اختیارات شان را در راستای اجرای اهداف 
و آرمان های قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند 
حقوقی اعمال کنند. قوه های مقننه، اجرائیه و قضائیه، 
نظر  تحت  که  هستند  افغانستان  در  حاکم  قوای 
رییس جمهور، اما مستقل از یک دیگر در حوزه های 
اساس،  همین  بر  می کنند.  فعالیت  کاری  مشخص 
از  قانون گذاری،  حق  بر  افزون  نماینده گان  مجلس 
ابزارهای کنترلی و نظارتی نیز برخوردار است. فصل 
از  ملی که متشکل  به شورای  اساسی  قانون  پنجم 
نماینده گان و مجلس سنا است، اختصاص  مجلس 
یافته و در این اصول به تبیین جایگاه و وظایف و 
شده  پرداخته  قوا  سایر  با  آن  ارتباط  چگونه گی 
است. در بند نخست ماده ۸۱ در مورد شورای ملی 
اسالمی  جمهوری  دولت  ملی  »شورای  است:  آمده 
افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی، مظهر 
نماینده گی  ملت  قاطبه  از  و  است  آن  مردم  اراده 
می کند.« بررسی جایگاه مجلس  نماینده گان در نظام 
اساسی  قانون  نشان می دهد که  افغانستان  سیاسی 
مصوب ۱۴ جدی ۱۳۸۲، این نهاد را یگانه مرجعی 
تعریف کرده است که صالحیت طرح اتهام در برابر 
برای  نماینده گان  مجلس   دارد.  را  جمهور  رییس 
نظارت بر کارکردهای اعضای کابینه و سایر مقام های 
ارشد دولتی، اختیارات قانونی دارد و در این راستا 
مبادرت  وزیر ان  استیضاح  و  استجواب  به  می تواند 
ورزد. قانون اساسی، تأیید و یا رد سند ملی بودجه 
و اعضای پیشنهادی حکومت برای کابینه را نیز از 
صالحیت های اختصاصی این مجلس خوانده است. با 
این حال، مجلس نماینده گان در حوزه قانون گذاری 
که یکی از سه وظیفه اساسی نماینده گان را تشکیل 
می دهد، از اختیاراتی بیش تری برخوردار است. این 
مجلس افزون بر تصمیم گیری در مورد مسوده های 
نیز  خود  می شود،  ارایه  حکومت  توسط  که  قانون 
صالحیت پیشنهاد و تصویب مصوبه هایی را دارد که 
با توشیح رییس جمهوری می تواند به قانون تبدیل 

شود.
مجلس نماینده گان با جایگاهی که در قانون اساسی 
ایجاد  از  پس  نهاد  این  ابتدای شکل گیری  از  دارد، 
نظام سیاسی نوین در کشور، زیاد به تبیین جایگاه 
در  مختلف  برهه های  در  و  نپرداخته  خود  اقتدار  و 

نزدیک به دو دهه ی پسین، به دالیل فروانی مورد 
قرار  رسانه ای  و  مدنی  نهادهای  مردم،  انتقاد  و  نقد 
گرفته است. دور پانزدهم مجلس  نماینده گان که در 
انتقالی در  اداره موقت و  از شکل گیری  ۱۳۸۴ بعد 
کشور شکل گرفت، به خاطر عدم آشنایی مردم با 
کم تر  نماینده گان  عمل کردهای  نهاد،  این  کارکرد 
مورد کنکاش بود. در آن دور که مردم برای نخستین 
نماینده گان شان پای صندوق های  برای گزینش  بار 
کردند  اعتماد  کسانی  به  بیش تر  بودند،  رفته  رأی 
را  نماینده گی  معیارهای  و  لیاقت  شایسته گی،  که 
نداشتند؛ ولی به اثر نفوذ و زور که نامزدان در مناطق 
خود داشتند، با توسل به تهدید و تطمیع به مجلس 
برای  آگاهی دهی  هیچ گونه  دور  آن  در  یافتند.  راه 
مردم صورت نگرفته بود و حتا بسیاری ها با مفهوم 
پارلمان آشنایی نداشتند. دور شانزدهم مجلس که 
حضور  قبلی  دور  به  نسبت  دانش آموخته ها  آن  در 
پررنگ تر داشتند، موفق به کسب رضایت مردم در 
نماینده گی و نظارت از اعمال حکومت نشدند. این 
دور به دلیل رهبری ضعیف همواره مورد نقد مردم، 
نهادهای جامعه مدنی و رسانه های آزاد کشور قرار 
داشته است.  دور شانزدهم که هشت سال دوام کرد، 
بیش تر عمر خود را در توجیه سیاست های حکومت 
گذراند و مجلس نماینده گان قادر به تثبیت جایگاه 
قانونی در نظام سیاسی کشور نشد. اما دور هفدهم 
که در شرایط دشوار امنیتی و سیاسی شکل گرفت، 
شهروندان  و  نبود  مردم  اعتماد  مورد  زیاد  ابتدا  در 
کشور با تکیه به تجاربی که از دو دور قبلی داشتند، 
امیدوار به کارایی دور هفدهم نبودند. این دور پس 
کرد  به خود جلب  را  رسانه ها  و  مردم  توجه  آن  از 
از خود مقاومت  برابر سیاست های حکومتی  که در 
نشان داد و بسیاری از برنامه هایی را که منفعت ملی 
در آن ها کم تر تبارز یافته بود، رد کرد. نماینده گان 
این دور تالش کردند تا بتوانند اقتدار از دست رفته  
خانه  ملت را احیا کنند و مجلس از سیاست پذیری به 

سیاست گذاری گذار کند. 
را  مردم ساالر  سیاسی  نظام  دارای  جامعه ای  آنچه 
سرافراز می سازد، وجود مجلس با اقتدار، مشروع و 
داشته  را  ویژه گی ها  این  که  مجلسی  است.  کارآمد 
خالف  سیاست های  تطبیق  از  را  حکومت ها  باشد، 
منافع ملی و ارزش های شهروندی باز می دارد و به 
نهادینه شدن مردم ساالری کمک می کند.  و  تقویت 
مجلسی که مرکز آرای مردم است باید در آن اراده 
آن  اعضای  و  شود  گرفته  تمثیل  به  مردم  واقعی 
همان گونه  کنند.  مشخص  را  دولت  حرکت  مسیر 
مجلس  است،  شده  ذکر  اساسی  قانون  در  که 
نماینده گان باید مظهر خواسته های مردم در زمینه 
سیاست گذاری های داخلی و خارجی کشور باشد و 
در پیوند به برنامه های بزرگ ملی، مانند انتخابات، 
صلح و جنگ نقش سازنده داشته باشد. ایستاده گی 
اخیر مجلس نماینده گان، این امید را در بین مردم 
این  بتواند  وضعیت  این  دوام  که  است  کرده  خلق 
تصمیم گیری های  در  رکن  مهم ترین  به  را  نهاد 
که  است  سال ها  مجلس  کند.  بدل  کشوری  بزرگ 
اقتصادی  نظامی،  سیاسی،  مهم  بسیار  مسایل  در 
در  ولی  است؛  نداشته  برجسته  نقش  اجتماعی  و 
روزهای اخیر نماینده گان بر سهیم شدن معنادارشان 
افغانستان  برای  که  دارند  تأکید  فرایندهایی  در 
کم ترین  که  داشت  توجه  باید  است.  سرنوشت ساز 
عقب نشینی در تحقق خواست هایی که مجلس برای 
فعاًل داعیه دار آن  است، می تواند یک عقب گرد کالن 
را در قبال داشته باشد. عقب گردی که اعتماد مردم 
را برای همیشه از بین خواهد برد و به اعتبار مجلس 

نیز صدمه غیر قابل جبران وارد خواهد کرد.

رهبری مذاکرات را بر عهده بگیرد و از آدرس مردم 
افغانستان با جانب طالبان وارد مذاکره شود. هرچند، 
فرایند  رهبری  و  مدیریت  در  مجلس  شدن  سهیم 
صلح افغانستان از ضروریاتی بود که باید ماه ها پیش 
بین  مذاکرات  که  شرایطی  در  اما  می افتاد،  اتفاق 
طرف های جنگ به بن بست رسیده است و هرکدام 
جانب مقابل شان را به عدم صداقت در این روند متهم 
می کنند، کمیسیون صلح مجلس نماینده گان با به 
این کشتی را به ساحل  ابتکار عمل،  دست گرفتن 
با توجه به عمل کرد چند ماه  نجات خواهد رساند. 
ایستاده گی  به  خصوص  نماینده گان،  پسین مجلس 
برنامه های حکومت،  برابر سیاست ها و  نهاد در  این 
می توان به نتیجه کار این کمیسیون نیز خوشبین 
خواست های  کامل  تحقق  تا  که  صورتی  در  بود. 
نماینده گان مردم مبنی بر تطبیق طرح یکسان سازی 
بودجه،  متوازن سازی  و  دولت  کارمندان  معاشات 
این مقاومت دوام کند، بی هیچ تردیدی، کمیسیون 
صلح مجلس در به نتیجه رساندن مذاکرات صلح با 
طالبان نیز نقش برجسته ایفا خواهد کرد. در چنین 
وضعیتی، شایسته آن است که تمام نخبه گان سیاسی 
حوزه های  در  که  جریان هایی  و  احزاب  افغانستان، 
کنار  در  دارند،  فعالیت  فرهنگ  و  اجتماع  سیاست، 
نماینده گان قرار بگیرند و برای به موفقیت رسیدن 
در  خشونت ها  ختم  راه  یگانه  که  صلح  مذاکرات 
کشور است، منسجم شوند. در صورتی که کمیسیون 
صلح مجلس، بتواند به انسجام اعضای بیش تر خانه 
ملت بپردازد و دیدگاه خود در درون مجلس تقویت 
قبول  قابل  آدرس  به یک  نزدیک  آینده  در  بخشد، 
تبدیل  افغانستان  بین المللی  متحدان  و  مردم  برای 
مدیریت  و ظرفیت  توانایی  که  آدرسی  خواهد شد. 
خواهد  به  دست  را  کشوری  کالن  سیاست های 
گرفت و با خلق اجماع ملی، منطقه ای و بین المللی  

سرنوشت سیاسی پسا صلح را رقم خواهد زد.
از ۱۳۸۴  تأثیرگذاری مجلس  فرایند  بررسی  اساساً 
تا ماه های پسین، دوره ای که افغانستان پساطالبان 
صاحب پارلمان جدید شد، نشان می دهد که خانه  
ملت در بسیاری از سیاست های ملی که به نحوی 
زیاد  دخالت  است،  بوده  سرنوشت ساز  مردم  برای 
اختیار  در  ابزار  یک  عنوان  به  بیش تر  و  نداشته 
حکومت ها قرار داشته است. این وضعیت بیش تر در 
دور شانزدهم مجلس که به دلیل ناتوانی حکومت از 
پنج سال به ۸ سال تمدید شد، برجسته بوده است 
در  نبوده اند.  سیاست گذاری  به  قادر  نماینده گان  و 
جوامع انسانی نظام مند و دارای چارچوب های قانونی 
مشخص، هر یک از قوه های سه گانه، مکلفیت قانونی 

نماينده گان ابتکار عمل مذاكره با طالبان 
را در دست خواهند گرفت؟ 

آنچه جامعه ای دارای نظام 
سیاسی مردم ساالر را سرافراز 

می سازد، وجود مجلس با اقتدار، 
مشروع و کارآمد است. مجلسی 

که این ویژه گی ها را داشته 
باشد، حکومت ها را از تطبیق 

سیاست های خالف منافع ملی و 
ارزش های شهروندی باز می دارد 

و به تقویت و نهادینه شدن 
مردم ساالری کمک می کند. 

مجلسی که مرکز آرای مردم است 
باید در آن اراده واقعی مردم به 

تمثیل گرفته شود و اعضای آن 
مسیر حرکت دولت را مشخص 

کنند.

فخرالدین قاری زاده، مشاور پیشین وزارت امور خارجه
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ارتش میانمار ساعتی پس از بازداشت آنگ سان سوچی و 
چند تن دیگر از رهبران حزب حاکم، کودتا کرد.

به گزارش یورونیوز فارسی، ارتش میانمار روز دوشنبه، 
اعالم  با  بیانیه ای  انتشار  با  دلو(،   ۱۳ ( فبروری  یکم 
حکومت نظامی در کشور گفته است که کنترل کشور 
را به مدت یک سال در دست می گیرد و در حال حاضر 
قدرت به مین آنگ هلینگ، فرمانده کل ارتش، منتقل 

شده است.
نیروهای ارتش میانمار در نخستین ساعات بامداد روز 
گذشته به جز آنگ سان سوچی، چند تن دیگر از رهبران 
حزب اتحادیه ملی از جمله وین مینت، رییس جمهور و 

چند سروزیر ایالتی را بازداشت کرده بودند.
آنگ سان  رهبری  به  دموکراسی  ملی  اتحادیه  حزب 
سوچی، برنده جایزه صلح نوبل ۱۹۹۱، در انتخابات ماه 
عقرب گذشته با کسب حدود ۸۳ درصد آرا در انتخابات 

ارشد  مشاور  کوشنر،  فارسی، جرد  بی بی سی  گزارش  به 
پیشین کاخ سفید و داماد دونالد ترمپ )رییس جمهور 
برای  برکوویتز،  آوی  معاونش،  همراه  به  امریکا(  پیشین 
کشور  چند  با  اسراییل  روابط  عادی سازی  در  نقش شان 
پیشنهاد  نوبل  صلح  جایزه  دریافت  نامزدی  برای  عربی 

شدند.
امارات، سودان و بحرین سه کشوری اند که در اواخر سال 
گذشته میالدی با میانجی گری واشنگتن با اسراییل در 
با  توافق  این  توافق رسیدند.  به  روابط  مورد عادی سازی 

عنوان »پیمان آبراهام« نیز شناخته می شود.
این مذاکرات  آقای کوشنر و معاونش نقشی کلیدی در 
نامزدی  این  می رود  گمان  حال  این  با  کردند،  بازی 
است  بیانیه ای گفته  در  آقای کوشنر  انتقاد برانگیز شود. 
افتخار می کند که برای نامزدی این جایزه پیشنهاد شده 

است.
آلن درشوویتز، وکیل امریکایی و استاد برجسته دانشکده 
نامزد  عنوان  به  را  آقای کوشنر  هاروارد،  دانشگاه  حقوق 
جایزه صلح نوبل پیشنهاد کرده است. آقای درشوویتز در 

هر دو استیضاح دونالد ترمپ از او دفاع کرده است.
بیش تر کشورهای عربی از دهه ها پیش رابطه با اسراییل را 
تحریم کرده  بودند. آن ها می گفتند تنها زمانی با اسراییل 
روابط را آغاز می کنند که اختالفاتش با فلسطینی ها حل 

شده باشد.
رقابت های منطقه ای ایران و عربستان در ازسرگیری روابط 
است.  داشته  بسیاری  نقش  اسراییل  با  عربی  کشورهای 
هم پیمانان  از  دو  هر  که  بحرین  و  عربی  متحده  امارات 
نگران  اسراییل  مانند  نزدیک عربستان سعودی هستند، 
نفوذ ایران هستند. آقای کوشنر نیز پیش تر بر مقابله با 

نفوذ ایران در منطقه تاکید کرده بود.
انتظار می رود دولت جو بایدن تمام معامالت امنیت ملی 

ارتش لبنان گفت که معترضان در طرابلس با کوکتل 
مولوتف بر ساختمان دولت محلی حمله کرده و قصد 
به آتش کشیدن آن را داشته اند. یک خبرنگار حاضر 
در محل گفته است که پولیس از روی بام ساختمان ها 
به سمت تظاهرکننده گان گاز اشک آور شلیک کرده 

است.
ادامه  هم چنان  لبنان  طرابلس  در  مردمی  اعتراضات 
تا ۸  دلیل کرونا که  به  تعطیلی مشاغل  و  فقر  دارد. 
فبروری تمدید شده، مردم مستأصل و عصبانی را به 

خیابان های این شهر فقیر بندری کشانده است.
بعدازظهر روز گذشته گروهی از تظاهرکننده گان عمدتاً 
جوان در میدان اصلی طرابلس تجمع کردند. این افراد 
سپس به سمت ساختمان دولت محلی رفتند. به گفته 
ارتش، معترضان با پرتاب کوکتل مولوتف به سمت این 

ساختمان، سعی در به آتش کشیدن آن داشتند.
خبرنگار  گزارش  به  و  فارسی  دویچه وله  از  نقل  به 
داشته،  حضور  محل  در  که  فرانسه  خبرگزاری 
سمت  به  ساختمان ها  بام  روی  از  پولیس  نیروهای 
تظاهرکننده گان گاز اشک آور شلیک کرده اند. دبیرکل 
صلیب سرخ لبنان نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است 

ادعای  با  ارتش  اما  به پیروزی رسید،  پارلمانی میانمار 
تقلب در انتخابات، آن را مخدوش دانسته بود. بر پایه 
قانون اساسی میانمار، بخشی از کرسی های مجلس و سه 
سمت وزارتی در کابینه به ارتش تعلق دارد. روز دوشنبه 
قرار بود نماینده گان برگزیده دوره جدید کارشان را آغاز 
تعویق  خواستار  آن،  از  پیش  میانمار  ارتش  اما  کنند، 

گشایش مجلس شده بود.
ارتش موضوع ادعای خود مبنی بر بروز تقلب و مخدوش 
به  شکایتی  قالب  در  را  اخیر  انتخابات  نتایج  بودن 
کمیسیون انتخابات ارایه داده، اما کمیسیون آن شکایت 
این  از  میانمار پیش  ارتش  بود. سخنگوی  رد کرده  را 
بدون اشاره به نام »کودتا« گفته بود که به دلیل رد این 

شکایت، علیه دولت »اقدام« خواهد کرد.
و  است  میانمار  دولت  رییس  عماًل  سوچی  آنگ سان 

مقامی شبیه نخست وزیر دارد.

و  امارات  به  اسلحه  فروش  از جمله  ترمپ  دونالد  دوران 
عربستان را بررسی کند.

جرد کوشنر در عرصه ساخت و ساز مسکن و مستغالت، 
وام دار کسب و کاری است که پدرش شروع کرد. با روی کار 
آمدن دونالد ترمپ، ایوانکا ترمپ و همسرش جرد کوشنر 
به عنوان مشاوران عالی رییس  جمهور منصوب شدند و 
بدون دریافت حقوق در کاخ  سفید کار کردند. جرد کوشنر 
در دوران ترمپ هدایت تالش های کاخ  سفید برای مداخله 

در بحران خاورمیانه را بر عهده داشت.
گفته می شود آقای کوشنر با محمد بن سلمان، ولی عهد 
عربستان، روابط بسیار دوستانه ای دارند. او در عین حال 

روابط بسیار نزدیکی با اسراییل داشت.
دونالد ترمپ که انتقال سفارت کشورش به بیت المقدس 
را به جامعه یهودیان در امریکا وعده داده بود، از همان 
روزهای نخست ورود به کاخ  سفید آقای کوشنر را مأمور 

پی گیری مسایل مربوط به صلح خاورمیانه کرد.

که ده نفر مجروح و مصدوم شده اند. به گفته او، این 
افراد یا به دلیل گاز اشک آور دچار مشکالت تنفسی 

شده و یا در اثر پرتاب سنگ زخمی شده اند.
باعث  طرابلس  در  اعتراضات  گذشته  هفته های  در 
کشته شدن یک نفر و جراحت بیش از ۴۰۰ نفر شده 

است.
وضعیت  در  نیز  کرونا  پاندمی  شروع  از  پیش  لبنان 
از  یکی  کشور  این  داشت.  قرار  اقتصادی  وخیم 
بدهکارترین کشورهای دنیا و بر اساس گزارش اخیر دو 
نهاد بین المللی اقتصادی ناتوان از پرداخت بدهی هایش 

است.
یکی از عوامل بحران اقتصادی لبنان، گسترش فساد 
مالی در این کشور است. سازمان شفافیت بین الملل در 
تازه ترین گزارش خود درباره فساد مالی در کشورهای 
مختلف جهان که روز پنج شنبه، نهم دلو منتشر شد، 
اعالم کرد که جمهوری اسالمی ایران و لبنان در رده 
۱۴۹ از مجموع ۱۸۰ کشور جزو فاسدترین کشورها 

هستند.
به گزارش سازمان ملل، نیمی از جمعیت شش میلیونی 

این کشور مدیترانه ای زیر خط فقر به سر می برند.

کودتادرمیانمار؛نظامیانآنگسانسوچیرابازداشتکردند

جردکوشنر،داماددونالدترمپ،براینامزدیجایزه
صلحنوبلپیشنهادشد

حملهمعترضانلبنانیبرساختماندولت
محلیدرطرابلس

بستهتبلیغاتRK19شانسدیدارباراشدخان
درشهردوبیبدستآورید
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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 ۲۰۲۱ 
به بازار وارد می شود استفاده نمائید. 

از اول فیبوری الی ۳۰ 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 

۲۰۲۱ 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 ۲۲ 
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.


