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فاریاب،  در  معترضان  تظاهرات  روز  ده  از  پس 
خواست  پذیرش  برای  ریاست جمهوری  ارگ 
اداره  است.  داده  نشان  سبز  چراغ  معترضان 
اداری  معاون  است که  اعالم کرده  ارگان محل 
سرپرست  به عنوان  را  فاریاب  والیت  مالی  و 
آیا  که  نیست  روشن  هنوز  است.  کرده  تعیین 
ارگ از گماشتن داوود لغمانی به عنوان والی این 
والیت صرف نظر کرده است یا نه. اما این اقدام 
پیش آمده  بحران  حل شدن  مسیر  در  گام  یک 
است. در  از طریق مسالمت آمیز  این والیت  در 
یک هفته ی گذشته والی که حکومت برای این 
برد و  به سر  ارتش  بود، در مقر  والیت فرستاده 
معترضان اجازه ندادند که وارد ساختمان والیت 

شود. 
ــن اســت کــه دامــن زدن حکومــت  واقعیــت ای
ــی  ــک وال ــرای تعییــن ی ــاب ب ــه بحــران فاری ب
و حــوادث ایــن بحــران هیاهــوی بســیار بــرای 
یــک  تعییــن  بــود. ده روز گذشــته  هیــچ 
ــکارا  ــه آش ــن زد ک ــی دام ــه وضعیت ــی ب وال
ــر  ــی ب ــم مبتن ــی نظ ــزی و فروپاش اقتدارگری
قانــون را بــه نمایــش گذاشــت. از نظــر سیاســی 
ایــن کار بــه بی اعتمــادی گســترده و حتــا بــه 

ــن زد... ــی دام ــه قوم منازع
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جنگ در لغمان؛ 
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حاصالت زراعتی آواره شده اند

چرا افراد مسن کنترل بیشتری 
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چگونه فهرست اقوام در شناسنامه الکترونیکی 
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صفحه 4

اطالعات روز: دولت آلمان افغانستان را به ارزش مبلغ 
4.5 میلیون یورو در راستای حاکمیت قانون، افزایش 

دست رسی به عدالت، افزایش آگاهی...

اطالعات روز: شماری از اعضای هیأت 
مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی افغانستان در 
دیدار با عبداهلل عبداهلل،...

کماندوهای ارتش 
41 نفر را از یک 

زندان طالبان در 
هرات رها کردند

حاکمیت قانون و دست رسی به عدالت؛ 
آلمان به ارزش 4.5 میلیون یورو 

به افغانستان کمک می کند آسترالیا سفارت 
خود در کابل را 
به گونه ی موقت 

مسدود می کند
2 262

یافته های روزنامه اطالعات 
روز نشان می دهد که 57 »قوم« 

و زیرشاخه های قومی-زبانی، بدون 
مبنا و اصول علمی و کارشناسانه و 

خالف نظر کمیسیون ویژه ای که برای 
تشخیص و شناسایی اقوام افغانستان توظیف 
شده بود، در سیستم شناس نامه الکترونیکی 

به عنوان اقوام مستقل درج شده اند. همچنین اطالعات 
روز دریافته است که اداره احصائیه و معلومات پس از 

سه ونیم سال از حکم ریاست جمهوری به یک بارگی در 
اخیر سال 1399 و خالف فهرست های ارائه شده از سوی 

کمیسیون، تمامی سرشاخه ها و زیرشاخه های اقوام را 
به عنوان قوم مستقل در سیستم شناسنامه الکترونیکی 

اضافه کرد که تعداد اقوام را از 14 به 71 »قوم« رساند.



www.etilaatroz.comچهار شنبه | 5 جوزا 1400 | سال دهم | شماره 2161 خبرهای داخلی

حضـور صدهـا معتـرض مسـلح در برابـر 
یـک تغییـر و تبدیلـی سـاده حکومتـی 
ریشـه  گسـترده  بی اعتمـادی  همیـن  از 
می گیـرد. در چند روز گذشـته فضایی در 
افغانسـتان شـکل گرفـت کـه پیامـد جز 
تضعیـف اقتـدار و مشـروعیت حکومـت و 
چاق شـدن سـتیز میـان جامعـه و دولـت 

نداشت. 
شـنیدن اعتـراض و تمکیـن بـه مطالبات 
نـه  باشـد،  گزینـه  اولیـن  بایـد  مـردم 
حکومت هـای  بـرای  گزینـه.  آخریـن 
مردم سـاالر ایـن یـک امتیـاز اسـت، نـه 
باخـت. در تنـش پیش آمـده در فاریـاب 
نیـازی نبـود کـه حکومـت بر سـر تعیین 
می رفـت  پیـش  جایـی  تـا  والـی  یـک 
کـه شـدیدا وجهـه ی حکومـت و اقتـدار 
می کـرد.  خدشـه دار  چنیـن  را  دولـت 
ارگ در یـک محاسـبه اشـتباه، اعتـراض 
را  فاریـاب  شـهروندان  مسـالمت آمیز 
تلقـی  اتوریتـه  ضعـف  نوعـی  و  نادیـده 
کـرد. چنیـن بود کـه اعتراض شـهروندی 
بیـرون کـرد  اعتـراض مسـلحانه  از  سـر 
و  عقب نشـینی  بـه  ناگزیـر  حکومـت  و 
حاضـر بـه قبـول مطالبـه معترضان شـد. 
حکومـت داری بـا تصمیم گیـری درسـت، 
حاصـل  شـهروندان  حمایـت  و  منطقـی 
می شـود. اگـر حکومـت قـرار باشـد تنهـا 
اعتـراض بـا سـر نیـزه را ببیند، ایـن رویه 
می توانـد در افغانسـتان فراگیـر شـود. در 
ایـن صـورت زورگویـان محلـی بیشـتری 
ترغیـب می شـوند کـه نظـم مبتنـی بـر 
قانون اساسـی را به حاشـیه بکشـاند و راه 

بگیرنـد.  پیـش  در  را  دولت سـتیزی 

افغانسـتان در وضعیت شکننده قرار دارد. 
انـدک غفلـت می توانـد جرقـه فروپاشـی 
را کلیـد بزنـد. در ایـن اوضـاع مهم تریـن 
مأموریـت حکومـت و نیروهـای سیاسـی 
افغانسـتان انسـجام و همبسـتگی مـردم 
بی اعتمـادی  طبـل  بـر  کوبیـدن  اسـت. 
گسسـت  پیوسـتار  روی  راه رفتـن  و 
خطـر سـقوط افغانسـتان را در کام یـک 
هرج ومـرج سیاسـی سـرعت می بخشـد. 
زیـرا افغانسـتان کشـوری بی ثبات اسـت 
و بی ثباتـی در هـر جامعـه ای یک معضل 
کالن اسـت. هر قدر که جامعه به سـمت 
شـکاف های قومـی پیـش برود، بـه همان 
و  می شـوند  تشـدید  عقده هـا  میـزان 
خصومت هـا افزایـش می یابد. افغانسـتان 
تجربه ی وحشـتناک جنگ هـای تنظیمی 
و داخلـی را داشـته اسـت. بـه روشـنی 
اگـر شـکاف های  قابـل درک اسـت کـه 
قومـی عمیق شـود و زمینه برای تشـدید 
خصومت هـا و عقده هـای تاریخـی بازتـر 
شـود، یکـی از پیامدهای آن بـروز جنگ 

اسـت. داخلی 
در وضعیتـی که جنگ تمام افغانسـتان را 
فـرا گرفتـه و طالبان کمر بسـته تا فاتحه 
جمهوریـت را بخوانـد، نیروهـای طرفـدار 
جمهوریـت درون و بیـرون حکومت نباید 
تنهـا  کـه  شـوند  درگیـر  نزاع هـای  در 
طالبـان از آن نفـع می برنـد. در همیـن 
ده روز کـه بـر سـر تعییـن یـک مامـور 
حکومتـی یک والیت به آشـوب کشـانده 
شـده بـود، طالبـان چندیـن ولسـوالی را 
سـقوط دادنـد و تـا دروازه چندین والیت 
رسـیدند. بنابراین از رفتارهایی که سـبب 
افتـراق می شـود پرهیـز شـود. بایـد پیام 
و پیامـد حکومـت داری به  گونـه  ای باشـد 
کـه همبسـتگی اجتماعـی و سیاسـی را 
تقویـت کند. کشـاندن افغانسـتان به کام 
افتـراق قومـی و سیاسـی بـرای تغییـر و 
تبدیـل یک مأمـور حکومتـی هیاهو برای 
هیـچ اسـت که هیـچ خرد سیاسـی آن را 

نمی پذیـرد. 

کماندوهای ارتش 41 نفر را از یک زندان طالبان در هرات رها کردند
احمد شکیب افضل زاده، یکی از اسیران 
با  مصاحبه  در  پیشتر  طالبان  نزد  در 
که  بود  گفته  روز  اطالعات  روزنامه 
طالبان با زندانیان برخورد بدی دارند و 

حتی آنان را شکنجه می کنند.
از سـوی هـم، نیروهای کمانـدو 41 نفر 
را درحالـی از زنـدان طالبـان در هـرات 
رهـا کرده انـد کـه ایـن نیروها دو شـب 
پیـش هشـت نظامـی را از یـک زنـدان 
طالبـان در والیـت بغالن نیـز رها کرده 

بودند.

آسیبی نرسیده است.
گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی 

نگفته است.
پشتون زرغون در شرق شهر هرات، یکی 
ناامن ترین ولسوالی های والیت هرات  از 
است. گروه طالبان در بخش هایی از این 

ولسوالی حضور گسترده دارند.
نیروهای  نیز  حوت  ماه   12 تاریخ  در 
از یک زندان طالبان  کماندو 34 نفر را 
ولسوالی  »کروچه« ی  روستای  در 

ادرسکن هرات رها کرده بودند.

راه اندازی شده است.
آقای فرهاد همچنین گفت که در جریان 
این عملیات، هفت جنگ جوی طالب که 
این گروه محافظت می کردند،  زندان  از 
کشته  کماندو  نیروهای  با  درگیری  در 
عملیات  این  در  که  افزود  او  شده اند. 
مقدار زیادی از تجهیزات جنگی طالبان 
افتاده  عملیات  شامل  نیروهای  به دست 

است.
در  که  گفت  هرات  والی  سخن گوی 
جریان این عملیات به نیروهای کماندو 

در  منابع محلی  – هرات:  روز  اطالعات 
نتیجه ی  در  که  می گویند  هرات  والیت 
ولسوالی  در  کماندو  نیروهای  عملیات 
نفر   41 والیت،  این  پشتون زرغون 
به شمول 19 نظامی از یک زندان طالبان 

رها شده اند.
هرات  والی  سخن گوی  فرهاد،  جیالنی 
این  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به 
 3 )دوشنبه،   پیش  شب  دو  عملیات 
جوزا( بر یک زندان طالبان در روستای 
»مار آباد« ولسوالی پشتون زرغون هرات 

و  جهانی  جامعه ی  او،  اظهارات  طبق 
صلح  تحقق  طرفدار  منطقه  کشورهای 
تأکید  او  هستند.  افغانستان  در  پایدار 
کرده است که با خروج نظامیان خارجی 
برای  طالبان  نزد  بهانه ای  افغانستان،  از 

ادامه ی جنگ باقی نمانده است.
هیأت های  که  است  درحالی  این 
در  طالبان  و  دولت  مذاکره کننده ی 
جریان عید سعید فطر در دوحه دیدار و 
بر آغاز مذاکرات پس از عید فطر تأکید 

کرده بودند.

کره کننده ی دولت:  اعضای هیأت مذا

طالبان برای رسیدن به توافق صلح تمایل نشان نمی دهند
که  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
مردم  تنوع  و  کثرت  از  او،  به گفته ی 
و  کرده  نمایندگی  خوبی  به  افغانستان 
پایان  برای  را  افغانستان  مردم  اراده ی 
اثبات  به  صلح  به  رسیدن  و  جنگ 

رسانیده اند، قدردانی کرده است.
»برای  است:  گفته  عبداهلل  آقای 
داخلی  اجماع  صلح  گفت وگوهای 
مردمی  بسیج   همزمان  و  گرفته  شکل 
دو  دستاوردهای  و  نظام  از  حمایت  در 

دهه ی اخیر وجود دارد.«

میز مذاکره فرار می کنند.
اعضای هیأت مذاکره کننده ی جمهوری 
اسالمی افغانستان ضمن ارائه ی گزارش 
تحوالت  و  پیشرفت ها  آخرین  مورد  در 
و  یک جانبه گرایی  دوحه،  نشست 
به  اصلی  مانع  را  طالبان  بهانه جویی 
نتیجه رسیدن مذاکرات عنوان کرده اند. 
آنان در عین حال از ادامه ی گفت وگوها 

طی روزهای آینده سخن گفته اند.
از  عبداهلل  عبداهلل  حال،  همین  در 
مذاکره کننده ی  هیأت  تالش های 

هیأت  اعضای  از  شماری  روز:  اطالعات 
اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده ی 
عبداهلل،  عبداهلل  با  دیدار  در  افغانستان 
ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  رییس 
به  تمایلی  طالبان  گروه  که  گفته اند 
رسیدن به توافق صلح نشان نمی دهند. 

 4 )سه شنبه،  دیروز  که  دیدار  این  در 
شده،  انجام  سپیدار  قصر  در  جوزا( 
همچنین  مذاکره کننده  هیأت  اعضای 
نمی شوند  حاضر  طالبان  که  گفته اند 
روی موارد اختالفی بحث کنند، بلکه از 

مصونیت  و  سیاسی  نمایندگی های 
کارکنان دیپلوماتیک کشورهای خارجی 

متعهد و مکلف می داند.
آسـترالیا همزمـان بـا خـروج نیروهـای 
خارجـی از افغانسـتان تصمیـم گرفتـه 
اسـت سـفارت خود در کابل را مسـدود 
کنـد. خـروج ایـن نیروهـا در اول مـاه 
مـی آغـاز شـده و قرار اسـت تـا 11 ماه 
سـپتامبر سـال جـاری میـالدی کامـل 

. د شو

آسرتالیا سفارت خود در کابل را به گونه ی موقت مسدود می کند
بااهمیت می دانیم.«

وزارت خارجه ی افغانستان ابراز امیدواری 
کرده است که دولت آسترالیا این اقدام 
موقتی اش را به زودی مورد بازنگری قرار 
بدهد و حضور دایمی سفارت آن کشور 

در کابل مانند گذشته ادامه یابد.
براساس  افزوده است که  وزارت خارجه 
قوانین و کنوانسیون های بین المللی و در 
دوست،  دولت های  با  توافقات  چارچوب 
دولت افغانستان خود را به تأمین امنیت 

از حمایت ها و همکاری های همه جانبه ی 
در  افغانستان  دولت  و  مردم  با  آسترالیا 

دو دهه ی گذشته قدردانی می کند.
تجدید  »ما  است:  آمده  اعالمیه  این  در 
تعهد آسترالیا را برای ادامه ی حمایت ها 
و مساعدت هایش به افغانستان به دیده ی 
قدر نگریسته و تحقق این تعهدات را در 
استقرار  تروریسم،  با  مبارزه  راستای 
تداوم  و  افغانستان  در  ثبات  و  صلح 
میان دوکشور  استراتژیک  همکاری های 

اطالعات روز: وزارت خارجه ی افغانستان 
با  آسترالیا  دولت  که  است  کرده  اعالم 
امنیتی، تصمیم گرفته  به شرایط  توجه 
را  کابل  در  خود  سفارت  که  است 

به گونه ی موقت مسدود کند.
وزارت خارجه دیروز )سه شنبه، 4 جوزا( 
این  از  که  است  گفته  اعالمیه ای  در 
آن  به  و  دارد  آگاهی  آسترالیا  تصمیم 

احترام می گذارد.
این وزارت در عین حال گفته است که 

باشند حق خود را از دولت ها و حکومت ها 
مطالبه کنند. اشمیت همچنین گفته است 
زنان  حقوق  تأمین  بخش  در  کشورش  که 
به ویژه در بخش های دوردست افغانستان نیز 
کار می کند و این موافقت نامه همکاری های 
دفتر  و  عدلیه  وزارت  میان  را  دوجانبه 

همکاری های آلمان تنظیم می کند.
او در ادامه افزوده است که براساس تصمیم 
خروج  از  پس  آلمان،  خارجه ی  وزارت 
نیروهای خارجی از افغانستان، همکاری های 
مختلف  بخش های  در  افغانستان  با  آلمان 

ادامه خواهد داشت.

که  است  گفته  همچنین  معنوی  آقای 
همکاری های  موافقت نامه،  این  براساس 
به ویژه  مردم  دست رسی  بخش  در  آلمان 
وزارت  با  قانون  و حاکمیت  عدالت  به  زنان 
عدلیه تا سال 2023 میالدی ادامه می یابد و 
پس از آن نیز همکاری ها قطع نخواهد شد.

در همین حال، برند میسر اشمیت، رییس 
دفتر  قانون  حاکمیت  از  حمایت  پروژه ی 
همکاری های انکشافی آلمان گفته است که 
جهانی  موضوع  یک  قانون  حاکمیت  بحث 
به صورت  افراد  همه  حقوق  آن  با  تا  است 
تأمین شود و آن ها فرصت داشته  یک سان 

رسیدگی به قضایای حقوقی که یک طرف 
آن خانم ها باشند، تهیه و تطبیق طرح های 
و  تهیه  عدلیه،  ریاست های  برای  انکشافی 
نشر قوانین مربوط به زنان و ارتقای ظرفیت 
رسیدگی  به منظور  حقوق  ادارات  کارکنان 
بهتر به قضایا به عنوان شاخص تعیین شده 

است.
است  گفته  عدلیه  وزیر  معنوی،  فضل احمد 
این  معنای  به  موافقت نامه  این  امضای  که 
از  خارجی  نیروهای  خروج  با  که  است 
با  جهانی  جامعه  همکاری های  افغانستان، 

این کشور همچنین ادامه دارد.

به  را  افغانستان  آلمان  دولت  روز:  اطالعات 
راستای  در  یورو  میلیون   4.5 مبلغ  ارزش 
به  دست رسی  افزایش  قانون،  حاکمیت 
شهروندان  حقوقی  آگاهی  افزایش  عدالت، 
به ویژه زنان و بهبود وضعیت نهادهای عدلی 

و پولیس کمک می کند.
که  است  آمده  عدلیه  وزارت  در خبرنامه ی 
موافقت نامه ی اجرای همکاری های تخنیکی 
همکاری های  دفتر  و  وزارت  این  میان 
انکشافی آلمان )GIZ( دیروز )سه شنبه، 4 

جوزا( در کابل امضا شده است.
درصدی   30 افزایش  موافقت نامه،  این  در 

کمیت قانون و دست ریس به عدالت؛  حا
آملان به ارزش 4.5 میلیون یورو به افغانستان کمک می کند

از  غیرنظامی  مکان های  و  مددرسان  افراد 
جمله مکاتب و شفاخانه ها حفاظت کنند تا 
کمک های الزم به افراد نیازمند در مناطقی 
که از همه گیری کرونا، نبود مصونیت غذایی، 
دیده اند،  آسیب  خشک سالی  و  درگیری 

فراهم شود.

کشورهای  و  جهانی  جامعه  از  آنها 
زودتر  هرچه  تا  خواسته اند  کمک کننده 
برای  بشردوستانه  کمک های  بودجه ی 

افغانستان را آزاد و آن را افزایش دهند.
جنگ  در  درگیر  طرف های  از  اعالمیه  در 
غیرنظامیان،  از  که  است  شده  خواسته  نیز 

مکان های اصلی زندگی شان بی جا شده اند.
با این حال، سازمان ملل و دیگر سازمان های 
غیردولتی که شمارشان در این اعالمیه حدود 
165 سازمان ذکر شده است، گفته اند که در 
جریان سال گذشته به کارشان ادامه داده و 
توانسته اند به حدود 12 میلیون فرد نیازمند 
سازمان ها،  این  به گفته ی  کنند.  رسیدگی 
بودجه ی کم و چالش های عملیاتی نتوانسته 
مانع فعالیت آنها شود و با وجود این چالش ها 
به  میالدی  جاری  سال  نخست  ماه  سه  در 

3.7 میلیون نفر کمک رسانی کرده اند.
مشترک شان  اعالمیه ی  در  سازمان ها  این 
میلیارد  به 1.3  گفته اند که در سال جاری 
نفر  میلیون   15.7 به  کمک  برای  دالر 
نیازمند، ضرورت دارند، اما تا کنون تنها 13 
را  دالر(  میلیون   166.8( بودجه  این  درصد 

دریافت کرده اند.

اطالعات روز: سازمان ملل متحد و شماری 
از سازمان های غیردولتی در یک اعالمیه ی 
مشترک گفته اند که برای رساندن کمک های 
در  نیازمند  فرد  میلیون ها  به  بشردوستانه 
افغانستان، به حضورشان در این کشور ادامه 

می دهند.
که  است  آمده  مشترک  اعالمیه ی  این  در 
و  نبود مصونیت غذایی  ادامه ی درگیری ها، 
افراد  شمار  کرونا  ویروس  همه گیری  تأثیر 
نیازمند در افغانستان را از 9.4 میلیون نفر 
در  نفر  میلیون   18.4 به   2020 سال  در 

2021 میالدی افزایش داده است.
در این اعالمیه ضمن ابراز نگرانی نسبت به 
در  غیرنظامیان  تلفات  و  ادامه ی خشونت ها 
که  است  شده  گفته  همچنین  افغانستان، 
در یک سال گذشته، بیش از 100 هزار نفر 
از  افغانستان  سراسر  در  درگیری ها  به دلیل 

سازمان ملل و سازمان های غریدولیت برای ارائه ی خدمات برشدوستانه در افغانستان می مانند
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چرا افراد مسن کنرتل بیشرتی بر احساسات خود دارند؟
روز  آن  استرس زای  عوامل  مورد  در  ما  و  مصاحبه می شدند 
از آن ها سواالتی می پرسیدیم. از آن ها می پرسیدیم که آیا با 
آن  بر سر  آمد که  آیا وضعیتی پیش  هم جروبحث کردند؟ 
میتوانستند جروبحث کنند اما تصمیم گرفتند نکنند؟ آیا با 

مشکلی در خانه یا محل کارشان روبرو بوده اند؟
ما از بیش از 2500 نفر در مورد عوامل استرس زای نسبتا جزئی 
که تجربه کرده اند، مانند مشکلی در محل کار یا مشاجره، هر 
افراد  از  درصد  حدود 10  پرسیدیم.  روز  هشت  و طی  شب 
تجربه  را  استرس زا  عامل  یک  حتا  هرگز  که  دادند  گزارش 
نکرده اند. آن ها همچنین در مقایسه با کسانی که مواجهه با 
حداقل یک عامل استرس زا را گزارش داده بودند، گزارش دادند 
که خوشحال ترند. اما در کنار آن چیز دیگری که ما دریافتیم 
این بود که همین ده درصد افراد، در آزمایش های شناختی 
نسبت به افرادی که دست کم یک عامل استرس زا را گزارش 
داده بودند،  عملکرد بدی داشتند. این ده درصد افراد، همچنین 
گزارش دادند که از دیگران کمک کم تری دریافت کرده اند و نیز 
به دیگران کم تر کمک کرده اند و این که زمان بیشتری را صرف 

تماشای تلویزیون کرده اند.
و  مثبت  روابط  اگر  که  فکر می کردیم  ما  پیش  بیست سال 
سبک زندگی خاصی داشته باشیم، می توانیم عملکرد احساسی 
بهینه تر، عملکرد شناختی بهتر، سالمت جسمی بهتر)تر( و 
زندگی عالی را برای خود داشته باشیم. اما حاال معلوم شده 
که قضیه کمی پیچیده تر است. افرادی که گزارش می دهند از 
بیشترین خوشحالی در زندگی خود برخوردارند، دیده می شود 

که عملکرد شناختی ضعیفی دارند.
عامل  هیچ  که  افرادی  که  باشد  این  است  ممکن  آن  دلیل 
استرس زایی را در زندگی خود ندارند زمان کم تری را با دیگران 
سپری می کنند. افرادی را که آدم می شناسد و دوست شان دارد 
نیز گاهی اوقات به منبع استرس بدل می شوند. اما همان ها شما 
را به چالش می کشند و شما را درگیر فعالیت هایی می کنند که 
مربوط حل یک مسأله است. بنابراین اینگونه نیست که آدم 
بتواند در هر زمینه سالمت بهینه داشته باشد، بلکه ممکن است 
این: »من می خواهم  باشد: مثل  جابجایی هایی وجود داشته 
رضاکار شوم، رضاکاری به من معنای عاطفی می بخشد، من 
اهداف زیادی در زندگی دارم، اما همچنین امکان دارد با افرادی 

روبرو شوم که ممکن است مرا برنجانند.«

پس آدم ها باید برای نوعی تعادل در زندگی شان تالش 
کنند؟ برای رسیدن به آن تعادل چه توصیه ای دارید؟

مردم قطعا باید برای رسیدن به تعادل در زندگی تالش کنند، 
اما این کار نسخه  واحدی ندارد که به درد همه بخورد. برای 
مثال، ما می دانیم که افراد از داشتن روابط اجتماعی قوی سود 
می برند، اما تعداد دوستان نزدیک و مدت زمانی را که آدم ها 
با بقیه می گذرانند از فردی به فردی دیگر متفاوت است. ما 
می دانیم که افراد باید از نظر جسمی تحرک داشته باشند، اما 
برخی از افراد شنا را بر دویدن ترجیح می دهند. ما می دانیم که 
فعالیت هایی که برای برخی از افراد چالش برانگیز و هیجان آور 

است، برای برخی دیگر کسل کننده و حوصله سربر است.
و  بشناسند  را  خودشان  باید  تعادل  به  رسیدن  برای  آدم ها 
تصامیمی بگیرند که به زندگی شان پویایی بخشد و در این 
زندگی خود از نظر اجتماعی فعال باشند و به گونه ای درگیر 
فعالیت ها شوند که به آن ها احساس تعلق و احتیاج دهد. آن ها 
که  بکشد،  به چالش  را  آن ها  که  دارند  نیاز  فعالیت هایی  به 
به موجب آن اطالعات جدید به دست آورند و مجبور شوند 
این اطالعات را به خاطر بسپارند. اما این فعالیت ها می تواند 
یادگیری یک ساز موسیقی یا به حافظه سپردن نقشه یک 
پارک جدید یا حتا سردرآوردن از یک دنیای مجازی در یک 
بازی ویدیویی باشد. آن ها باید فعالیت بدنی داشته باشند که 

سالمت و عملکرد جسمی شان را حفظ یا حتا تقویه کند.
آن ها باید در مورد زندگی روزمره و نحوه زندگی خود فکر کنند 
تا رفتارهایی را بیاموزند که سالمت جسمی، عملکرد شناختی 

و بهزیستی عاطفی شان را بهینه کند.

فشار  آن را  که  است  دکمه ای  یا  راه  جوانان  برای  آیا 
دهند و سریع به برخی از مزایای عاطفی دست یابند 
که افراد مسن از آن در نتیجه افزایش سن و سال خود 

برخوردارند؟ یا باید صبوری پیشه کنند؟
در 10 سال گذشته مردم بیشتر در مورد ذهن آگاهی به عنوان 
استراتژی تنظیم عواطف و احساسات صحبت کرده اند. این ایده 
جالب است زیرا شما را از تمرکز بر آینده دور می کند و به شما 
یادآوری می کند که »حال« مهم ترین لحظه است. به نظر من 
دوری از تمرکز بر آینده و در عوض تمرکز بر حال، کاری است 
که افراد مسن اغلب انجام می دهند. اما شاید الزم باشد که به 
جوان تر ها هم این کار را یادآوری کنیم. واقعا مفید است که در 
پایان هفته لحظه ای داشته باشی و با خودت بگویی »در حال 
حاضر همه چیز خوب پیش می رود. بیا و امروز فقط از همین 
لذت ببر.« بسیار خوب است که اگر جوانان این نکته را در نظر 

داشته باشند.
را  مسأله  این  می شوم  بزرگ تر  هرچه  که  می کنم  فکر  من 
عمیق تر درک می کنم. و از تجربه آنچه یافته این پژوهش نشان 

می دهد همیشه لذت می برم.

تیم ورنیمن روزنامه نگار علم است و در بلجیم زندگی می کند.

خود ارزش بیشتری قائل می شوند. از این رو افراد مسن ترجیح 
می دهند که وقت خود را با خانواده و دوستان شان بگذرانند، 
به جای این که با افراد کامال ناآشنا )که شاید جالب شاند( آشنا 

شوند.

یک مطالعه تازه در ژورنال ساینس نشان می دهد که 
به  شان  تمایل  می شوند  مسن تر  هرچه  شامپانزه ها 
می شود.  بیشتر  مثبت تر  اما  کم تر  اجتماعی  تعامالت 
لزوما  این تحول  نتیجه گرفته اند که  بنابراین محققان 
به این درک که زمان زیادی برای زندگی باقی نمانده، 
بستگی ندارد. آیا فکر می کنید که سازوکار پشت این 
تغییرات اساسی تر از آن چیزی است که فکر می کردیم؟
من هم فکر می کنم که شامپانزه هایی که تا سن پیری زنده 
مانده اند عادت های سالمی در پیش گرفته اند که باعث افزایش 
عمرشان می شود. من فکر نمی کنم که شامپانزه ها متوجه شوند 
که زندگی شان به خط پایان نزدیک می شود. حدس می زنم 
دلیل دیگری دارد. چیزهای نو، تجارب نو یا محیط نو جوانان 
نوع انسان را تحریک می کند. آن ها هجوم احساسات را دوست 
دارند، آن ها دوست دارند ریسک کنند. این ممکن است در 
مورد شامپانزه ها نیز صدق کند و ممکن است به آن ها کمک 
کند که در جوانی بخواهند چیزهای نو را تجربه کنند، تولید 
مثل کنند و به سلطه و مقام برسند. اما این کار انرژی بر است 
و بنابراین وقتی پیر می شوند، ترجیح می دهند که با چیزهای 
آشنا و راحت سروکار داشته باشند. این کاهش یافتن سطح 
انرژی ممکن است در مورد انسان ها نیز صدق کند. عالوه براین، 
»رابرت ساپولسکی«، محقق در دانشگاه استنفورد دریافت که 
با استرس کم تر  نِر پیر  بابون های وحشی  جوریدن در میان 
هستند  اجتماعی تر  که  شامپانزه هایی  شاید  است.  مرتبط 
و همراهانی را بر می گزینند که جوریدن را دوست دارند، از 
مزیت این همکاری اجتماعی که همان استرس کم تر است 

بهره مند شوند.
ولی ما انسان ها مغزهای خارق العاده ای نیز داریم که به ما امکان 

می دهد به اوضاع و مسائل نگاه منطقی داشته باشیم.

یافته های شما یقینا مردم را ترغیب می کند تا نگرش 
مثبت تری در زندگی پیشه کنند. )همین طور اگر شما 
کسی باشید که دارد پیرتر می شود و خوشحال نیست، 
ممکن است خواندن این مطلب احساس خوبی به شما 

ندهد.(
برای افرادی که خوشحال نیستند، بسیار مهم است که ببینند 
چگونه می توانند ساختار زندگی روزمره خود را طوری عیار 
کنند که احساس رضایت بیشتری به آن ها دست دهد. شاید 
بتوانم خطاب به همه بگویم که: وقتی دارید لیستی از رفتارهای 
سالم برای خودتان تهیه می کنید، خواب کافی و ورزش کافی 
و غذای درست فاکتورهای مهمی اند که اکثر مردم موافقند که 
در این لیست گنجانده شود، اما روابط اجتماعی چیزی است 
که به اندازه سطح کلسترول شما مهم است. ولی اغلب نادیده 
گرفته می شود. مطمئن شوید که در هر سن و سالی که هستید 
وقت خود را صرف پرورش روابط اجتماعی مفید و ارزش گذاری 
و اولویت دهی به دوستان نزدیک و اعضای خانواده خود کنید. 
یافتن هدف و معنا در زندگی نیز از اهمیت حیاتی برخوردار 
است. این میتواند برای افراد مختلف متفاوت باشد، اما یافتن 
یک هدف مهم و دنبال کردن آن می تواند به لحاظ احساسی 

بسیار خوشحال کننده و رضایت آور باشد.

آیا این بدان معناست که ممکن است در زندگی خطر 
راحتی بیش از حد عاطفی نیز وجود داشته باشد؟

بلی. آدم امکان دارد در زندگی خود به قدری به لحاظ عاطفی 
راحت شود که دیگر نخواهد با چالشی روبرو شود. اما آدم باید 
درگیر چالش های شناختی باشد. در مطالعه ای که اخیرا منتشر 
شده، ما افراد را طی هشت روز زیر نظر گرفتیم. هر شب آن ها 

بعد از آن با افزایش سن، میزان رضایت عاطفی نیز باال می رود. 
بنابراین بازهم می بینیم که رضایت عاطفی باالتر با سن و سال 
باالتر ربط دارد. تنها پس از 75 سالگی است که احساسات 

منفی دوباره به تدریج شروع به افزایش می کند.

حتا  که  نوشتید  خود  گزارش  در  شما  وجود  این  با 
صدساله ها در کل گزارش می دهند که سطح باالیی از 
بهزیستی عاطفی را تجربه می کنند. تصور می کنم که با 
این سخن برخی از افراد ممکن است این سوال را داشته 
باشند که آیا فقط افرادی که نگرش مثبت تری دارند یا 
با مشکالت کم تری روبرو بودند، طوالنی تر عمر می کنند 

یا خیر.
این مسأله درست است که افرادی که دارای روابط رضایت بخش 
و احساسات مثبت هستند عمر طوالنی تری دارند. پژوهش گران 
تالش کرده اند بدانند که چه چیزی می تواند آن را توضیح دهد. 
سطح  با  پیوسته  روانشناختی  بهزیستی  که  دریافتند  آن ها 
پایین تری از »هورمون استرس کورتیزول« و سالمت قلب و 
عروق مرتبط است. سایر محققان از این یافته الگو گرفته و 
هنوز می بینند که پایین بودن هورمون مذکور در کنار سالمت 
قلب و عروق برای سن و سال بیشتر مفید است. بنابراین تنظیم 

احساسات با افزایش سن بهبود می یابد.

این که برخی از افراد این پیشرفت ها را تجربه نمی کنند، 
چه دلیلی می تواند داشته باشد؟

متعلق  یافته اند  پوشش  مطالعات  این  در  که  افرادی  بیشتر 
 Western یا WEIRD به گروهی است که محققان آن را
 Industrialized )تحصیلکرده(،   Educated )غربی(، 
)دموکراتیک(   Democraticو )ثروتمند(   Rich،)صنعتی(
نه تنها  افراد  این  که  می دانیم  همچنین  ما  می کنند.  تعریف 
مسلط  فرهنگ  از  اغلب  بلکه  هستند   WEIRD جامعه  از 
سفیدپوست نمایندگی می کنند. این مشخصات دموگرافیک به 
این معنا است که بسیاری از این آدم ها از امنیت مالی، حقوق 
بازنشستگی  و سیستم های خدمات اجتماعی در زندگی شان 
برخوردارند و اغلب افرادی که ما مصاحبه کردیم سفیدپوست، 
از طبقه متوسط و دارای سطح تحصیالت باال هستند. این افراد 
مسن در مقایسه با افراد جوان با وضعیت اقتصادی-اجتماعی 
قابل مقایسه، بسیار بهتر به نظر می رسیدند. اما اگر افراد مسنی 
که ما در مطالعات مان با آن ها مصاحبه کردیم در موقعیت 
برخوردار  پایدار  مسکن  از  می داشتند،  قرار  آسیب پذیرتر 
اگر  یا  و  بودند  روبرو  استرس زای مداوم  با عوامل  نمی بودند، 
با رنج زندگی می کردند، ممکن بود از مطالعات خود نتیجه 

کنونی را نمی گرفتیم.

نیز  جوانان  معمول  نگرانی  های  از  یکی  پایدار  مسکن 
است. آیا مسائلی از این دست عواملی است که ذهن 

آنان را تحت فشار قرار می دهد؟
فکر می کنم آنچه واقعا برای بهزیستی عاطفی مهم است این 
است که از آینده خود مطمئن باشیم و درباره آن نگران نباشیم. 
داریم.  نگرانی  برای  زیادی  چیزهای  هستیم،  جوان تر  وقتی 
گاهی اوقات به شاگردانم می گویم: »وقتی بزرگ ترها می گویند 
»جوانی بهترین دوره زندگی ات است و تا وقتی میتوانی از آن 
لذت ببر« در واقع به نوعی در حق شما جفا می کنند.« این 
چنین گفته ها باعث می شود سطح پریشانی و نگرانی بسیاری 

از جوانان باال برود.
استاد سابق من لورا کارستنسن در »تئوری انتخاب احساسی-

اجتماعی« خود می گوید که چگونه هرکسی حسی درباره زمان 
باقیمانده زندگی خود دارد. افراد جوان تر که سالم هستند و 
کار  باشد، سخت  انتظارشان  در  طوالنی  زندگی  دارند  توقع 
می کنند و به کسب معلومات و برنامه ریزی برای آینده خود 
ارزش قائل هستند. اما افراد هرچه پیرتر می شوند، می بینند که 
زمان کم تری برای شان باقیمانده و بنابراین به اهداف عاطفی 

تیم ورنیمن، مجله نوِوبل 
مترجم: جلیل پژواک

وقتی جوان هستیم مهارت های مان با باالرفتن سن و تجربه 
بهبود می یابد. اما وقتی وارد بزرگ سالی شدیم، احتماال این 
احساس به ما دست می دهد که از این جا به بعد سراشیبِی 
زندگی است و هر لحظه ممکن است به خط پایان برسیم. ما با 
گذشت هر سال فراموش کارتر، ُکندتر و کم انرژی تر می شویم. 
اما در این میان دست کم یک استثنا در مورد پیری وجود دارد؛ 
آن این که در قلمرو عواطف و احساسات، آدم ها هرچه پیرتر 

می شوند بهتر حکم می رانند.
طی  کالیفرنیا   دانشگاه  روان شناس  چارلز«،  تورک  »سوزان 
20 سال گذشته تغییر خلق و خوی، حس رضایت، لحظات 
اندیشناکی و هرازگاهی هجوم عصبانیت و ناراحتی و ناامیدی 
را در میان افرادی از تمام گروه های سنی مطالعه کرده است. 
هدف اصلی چارلز این بوده که دریابد که آدم ها با بزرگ ترشدن 
چگونه احساسات و عواطف را تجربه و کنترل می کنند. او و 
همکارانش دریافته اند که به طور میانگین افراد مسن ارتباطات 
اجتماعی کم تر اما رضایت بخش تری دارند و از بهزیستی عاطفی 

باالتری خبر می دهند.
دارد؟ چگونه  پیری وجود  پِس  نرمِی  این  رازی در پس  چه 
می توانیم مطمئن شویم که حداالمکان افراد بیشتری چنین 
تجربه ای را در پیری داشته باشند؟ و این مسأله در مورد افراد 
مسن، چه چیزی را می تواند به جوانان بیاموزد؟ در سال 2010 
چارلز و روان شناس  دانشگاه استنفورد »لورا کارستنسن« مقاله 
را در مورد پیری اجتماعی و عاطفی در »گزارش  مشترکی 
ساالنه روان شناسی« منتشر کردند. من نزد چارلز رفتم تا درباره 
این پدیده و یافته های پژوهش وی بیشتر بدانم. آنچه در ذیل 

می آید، نسخه کوتاه تر و ویرایش شده ی گفت وگوی ماست.

چه باعث می شود یک دانشمند جوان تصمیم بگیرد که 
مشخصا در مورد احساسات و عواطف افراد مسن مطالعه 

کند؟
بودم،  لیسانس  دوره  دانشجوی  وقتی   1990 دهه  اوایل 
ادبیات موجود آن زمان می گفت  بود.  عالقه ام رشد و توسعه 
که شخصیت و احساسات انسان ها تا 18 سالگی رشد خود را 
کامل می کنند. من این را می شنیدم و با خودم فکر می کردم 
که »وای یعنی در 50 سال بعدی هیچ چیز در وجود ما رشد 
نمی کند و بهتر نمی شود؟ کل رشد همین؟« بعدا در استنفورد 
با »لورا کارستنسن« کالس گرفتم و او اولین کسی بود که 
گفت رشد انسان ها بعد از 18 سالگی بیشتر می شود. او دریافته 
بود که برخالف رشد قوای جسمانی یا شناختی که ممکن 
با باال رفتن سن کاهش یابد، کنترل عواطف و تجربه  است 
اغلب با افزایش سن اگر بهتر نشود بدتر هیچ نمی شود. همین 
صحبت ها با او بود که مرا عالقه مند این حوزه کرد. من عاشق 
ایده مطالعه فرایندی مرتبط با پیری شدم که برخالف بقیه 
فرایندهای مرتبط با پیری مشخصه اش زوال و انحطاط نه بلکه 

بهبود است.
چرا مغِز درحال پیرشدن در کنترل و مدیریت احساسات بهتر 

می شود؟
برخی از دانشمندان علوم مغز و اعصاب معتقدند که چون ما 
با افزایش سن اطالعات را کمی ُکندتر پردازش می کنیم، این 
باعث می شود که قبل از اقدام و به جای واکنش های عجوالنه، 
مغز،  پیشانی«  »لوب  کلی  افزایش سن حجم  با  کنیم.  فکر 
ناحیه ای که مسئول تنظیم احساسات، استدالل های پیچیده 
و سرعت پردازش اطالعات است، کاهش می یابد. اما محققانی 
همچون »مارا ماتر« از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی دریافتند 
که »قشر پیش پیشانی« افراد مسن هنگام پردازش احساسات 
نسبت به قشر پیش پیشانی افراد جوان فعالیت بیشتری از خود 

نشان می دهد.
افراد  که  است  داده  نشان  زیادی  پژوهش های  همچنین، 
مسن حتا بدون این که متوجه شوند سوگیری مثبت دارند. 
آن ها به اصطالح با »گپ ها و مسائل اندک سرخ نمی شوند/
عرق نمی کنند.« ما دریافتیم که یک فرد مسن اغلب اوقات 
بی خیال وضعیتی می شود که امکان دارد بین او و دوستان 
یا اعضای خانواده اش پیش آمده باشد و او آن را تجربه منفی 
دانسته باشد. بنابراین ما فکر می کنیم که آنچه بزرگ ترها در آن 
قابل تر می شوند، در واقع این است که نبردشان را بهتر انتخاب 
می کنند؛ این که بهتر می دانند غصه چه چیزی را بخورند و 
نظر  از  که  مسن  افراد  به  اگر  شوند.  بی خیال  را  چیزی  چه 
ادراکی افت کرده اند توجه کنید، متوجه می شوید که توانایی 

ادراکی شان در خصوص مسائل مثبت »سستی« نمی کند.

آیا سن و سال مشخصی وجود دارد که در آن ما به اوج 
رضایت عاطفی می رسیم؟

به این بستگی دارد که از چه منظری به رضایت عاطفی نگاه 
می کنید. اما نقطه اوجی که ما از نظر باالترین احساسات مثبت 
و پایین ترین احساسات منفی مشاهده می کنیم، سنین بین 55 
تا 70 است. گذشته از آن مسأله معیار »رضایت از زندگی« پیش 
می آید که فاکتورهایی چون شادی و غم و اندوه و همچنین 
ارزیابی شناختی از جریان زندگی شما را در بر می گیرد. به 
همین دلیل، ما رضایت عاطفی را اغلب در میان سالی در درجه 
پایین تر می بینیم و در میان افرادی که در اوایل دهه ششم 
عمر خود هستند، کم ترین رضایت عاطفی را مشاهده می کنیم. 
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ریاست جمهوری هیچ هدایتی مبنی به درج 
آن ها  و  نرسیده  اداره  این  به  اقوام«  »سایر 
به ویژه  ذیربط  اداره های  از  را  اقوام  فهرست 
درج  و  دریافت  قبایل  و  سرحدات  وزارت 

سیستم کرده اند.
آقای صدیقی می افزاید که مبنا و اساس درج 
معلومات،  و  احصائیه  اداره  نزد  »قوم«   57
درخواست مکرر این اقوام پس از تأیید قومیت 
آن ها از سوی وزارت سرحدات و قبایل بوده 
و  کتبی  به طور  بار  ده ها  اقوام  »این  است: 
حضوری به اداره احصائیه و معلومات، وزارت 
سرحدات و قبایل، پارلمان، وزارت دولت در 
ریاست جمهوری،  امور  اداره  پارلمانی،  امور 
اداره ارگان های محلی و دیگر نهادها مراجعه 
کردند. افزون به درخواست اقوام، از پارلمان 
بیشتر تماس گرفته شد و خواستار درج این 

اقوام شدند.«

قبایل  و  سرحدات  وزارت  فهرست 
چگونه تهیه شده است؟

 17 تاریخ  به  قبایل  و  سرحدات  وزارت 
را  گزارش شش صفحه  ای  یک  میزان 1398 
قوم شناسانه  علمی  تحقیق  یک  به حیث  نه 
بلکه زیر عنوان »نظرات و پیشنهادات وزارت 
و  پیرامون تشخیص  قبایل  و  امور سرحدات 
شناخت سایر اقوام« به کمیسیون ارائه کرد 
و  شده  کمیسیون  گزارش  ضمیمه  بعدا  که 
به ریاست جمهوری ارائه شد. بعد از گذشت 
بیشتر از سه سال، اقوام و قبایل درج شده در 
این گزارش، به عنوان اقوام مستقل از سیستم 
تذکره الکترونیکی اداره احصائیه و معلومات 

سر برآورد.
وزارت سرحدات و قبایل در این گزارش خود 
گفته است که فهرست 67 »قوم« را پس از 
مراجعه بزرگان اقوام ترتیب کرده، اما این که 
معیار و اصول قوم شناسی نزد این اداره چه 
بوده، اشاره ای نکرده است. روزنامه اطالعات 
درخواست  فورم  ارسال  طی  بار  دو  روز 
و  معیار  که  وزارت خواست  این  از  اطالعات 
مبنای تهیه این فهرست را توضیح دهد، اما 
این وزارت در این خصوص پاسخ نداد و تهیه 
فهرست اقوام از سوی این وزارت را انکار کرد.

وزارت سرحدات و قبایل حتا در تهیه خامه ی 
در  و  نداشته  نقش چشم گیری  فهرست  این 
یک مورد در گزارش خود گفته که فهرست 
شورای  سوی  از  ترکتباران  زیرشاخه های 
وزارت  این  به  زبان  دری  ترکتباران  مردمی 
نام های  صرف  آن ها  و  شده  داده  تحویل 
از  ذکر شده  اساسی  قانون  در  که  را  اقوامی 

این فهرست جدا کرده است. 
هرچنـد فهرسـت تهیه شـده از سـوی وزارت 

این دسته سه  فهرست شده است. در مورد 
اول  پیشنهاد  در  است:  شده  ارائه  پیشنهاد 
مراجعه  با  که  »اقوام«  از  آن عده  شده  گفته 
مکرر و ارائه اسناد تاریخی خواستار مستقل 
به عنوان  شده اند،  »قوم«شان  شدن  شناخته 
»قوم« مستقل درج شوند. در پیشنهاد دوم 
خود گفته آن عده از زیرشاخه های قوم ترک 
که خواهان مستقل شناخته شدن »قوم«شان 
هستند، با ذکر »قومیت«شان در زیرشاخه ی 
ترک درج شوند. در پیشنهاد سوم گفته است 
همه ی این زیرشاخه ها بعد از در نظرگرفتن 
قوم شناسانه  مشخص  اصول  و  معیار  یک 

به عنوان »قوم« مستقل گنجانده شوند.
بـا این کـه در ایـن فهرسـت مبنـا و معیـار 
و  تعریـف  بـرای  کارشناسـانه  و  علمـی 
شناسـایی هویت هـای قومـی وجـود نـدارد 
و بیشـتر شـبیه بـه یـک پیشـنهاد بی پایه و 
اسـاس اسـت، اداره ملی احصائیه و معلومات 
اداره  ایـن  اسـت.  کـرده  نقـض  نیـز  را  آن 
تمامـی سرشـاخه ها و زیرشـاخه های قومـی 
کـه  کـرده  درج  مسـتقل  قـوم  به عنـوان  را 
تعـداد اقـوام و قبایل را از 67 به 71 رسـانده 
شـش  و  پامیـری  نمونـه  به عنـوان  اسـت. 
به عنـوان  کـدام  هـر  آن  قومـی  زیرشـاخه 
قـوم مسـتقل ذکـر شـده اسـت. قـوم تـرک 
به عنـوان  کـدام  هـر  آن  زیرشـاخه ی  و 37 
اسـت. همچنیـن  قـوم مسـتقل درج شـده 
»سـیک ها و اهـل هنـود« هر کـدام به عنوان 
قـوم مسـتقل درج شـده اسـت. فرملی ها که 
در فهرسـت وزارت اقـوام و قبایـل هیچ نامی 
از آن هـا برده نشـده، در سیسـتم شناسـنامه 
درج  مسـتقل  قـوم  به عنـوان  الکترونیکـی 

است. شـده 
درج  چرایی  مورد  در  صدیقی  احمدطارق 
زیرشاخه های قومی به عنوان »قوم« مستقل 
زیرشاخه های  این  نمایندگان  که  می گوید 
درج  خواهان  مکرر،  درخواست  و  مراجعه  با 
»قوم«شان شدند: »آن ها می گفتند  مستقل 
یا ما را به عنوان قوم مستقل درج کنید، اما 

هرگز تذکره الکترونیکی نمی گیریم.«

آمده  کجا  از  علوم  اکادمی  فهرست 
است؟

به  اقوام که  در گزارش کمیسیون شناسایی 
که  است  آمده  شده،  ارائه  ریاست جمهوری 
ریاست  کمیسیون،  نشست های  از  یکی  در 
قومی  گروه   35 مورد  در  علوم  اکادمی 
روز  اطالعات  که  اکنون  کرد.  ارائه  معلومات 
یافته،  دست  علوم  اکادمی  فهرست  این  به 
این فهرست در قالب یک مقاله نوشته شده 
دکتور  »سرمحقق  عنوان  و  اسم  آن  روی  و 

نتیجه  این  به  دانشگاه،  استادان  و  محققان 
قانون  در  که  قومی  چهارده   )1 که  رسید 
آن ها  از  برخی  هرچند  شده  ذکر  اساسی 
دارای ریشه مشترک هستند، با آن هم باید 
با   )2 شوند؛  درج  الکترونیکی  شناسنامه  در 
توجه به این که هنوز تحقیق علمی و معتبر 
انجام  افغانستان  در  قوم شناسی  زمینه  در 
شناسنامه  در  اقوام(  )سایر  نام  درج  نشده، 
الکترونیکی مشکل ساز می شود؛ و در پیشنهاد 
از  که  افغانستان  اقوام  از  فهرست  دو  آخر، 
سرحدات  امور  وزارت  و  علوم  اکادمی  سوی 
ریاست جمهوری  به  بود،  تهیه شده  قبایل  و 
ارائه شد و صالحیت تصمیم گیری در مورد 

آن به رییس جمهور واگذار شد.
به  کمیسیون  گزارش  ارائه  از  بعد  ماه  چند 
ریاست جمهوری، عبدالبصیر انور وزیر پیشین 
یک  به  پاسخ  در  کمیسیون  رییس  و  عدلیه 
نظریات  که  نوشت  ریاست جمهوری  مکتوب 
علمی  اصول  مبنای  بر  کمیسیون  اعضای 
استوار نیست و در نهایت راه حلی نیز دریافت 

نشده است. 
در  کمیسیون  گزارش  که  افزوده  انور  آقای 
دوم  معاون  دانش،  سرور  حضور  با  نشستی 
رییس  عبداهلل  عبداهلل  رییس جمهوری، 
مسئوالن  و  ملی  وحدت  حکومت  اجرائیه 
اداره های ذیربط ارائه و به بحث گرفته شد که 
گرفتند  تصمیم  جلسه  این  اعضای  سرانجام 
چهارده  اقوام  نام  الکترونیکی  شناسنامه  در 
شناسایی  و  تحقیق  برای  و  شود  درج  گانه 
»سایر اقوام«، یک هیأت علمی و باصالحیت 
»سایر  نام  تحقیق  از  بعد  تا  شود،  تشکیل 
اقوام« در شناسنامه الکترونیکی درج شوند. 
اما این هیأت علمی تشکیل نشد و خالف این 
فیصله و پیشنهاد کمیسیون نام های اقوام و 
شناسنامه  سیستم  در  قومی  زیرشاخه های 

الکترونیکی درج شدند.
کمیسـیون  اول  گـزارش  ارائـه  از  پـس 
و  عدلیـه  پیشـین  وزیـر  دوم  گـزارش  و 
رییـس ایـن کمیسـیون، معلـوم نیسـت کـه 
رییس جمهـور غنـی در قبـال ایـن گـزارش 
چـه تصمیـم گرفـت. روزنامـه اطالعـات روز 
بـا تالش هـای پیگیرانـه از اداره هـای دخیل 
یـا  تصمیـم  مـورد  در  ریاسـت جمهوری  و 
معلومـات  رییس جمهـور  بعـدی  هدایـت 
اداره هـا  ایـن  از  یکـی  هیـچ  امـا  خواسـت، 
سـال  در  نشـدند.  پاسـخ گویی  بـه  حاضـر 
1399، اداره احصائیـه و معلومـات فهرسـت 
از  کـه  را  کمیسـیون  گـزارش  ضمیمـه ای 
قبایـل  و  سـرحدات  امـور  وزارت  سـوی 
شناسـنامه  سیسـتم  در  بـود،  شـده  تهیـه 
الکترونیکـی افـزود. معلوم نیسـت که در این 
مـدت میـان رییس جمهـور و اداره احصائیـه 
چـه گذشـته و مبنـای درج اقـوام و قبایـل 
چـه بـوده اسـت. آنچـه بـه نظـر می رسـد و 
اعالمیه ی رسـمی اداره احصائیـه و معلومات 
گـزارش  ارائـه  از  پـس  می دهـد،  نشـان 
آقـای  ریاسـت جمهوری،  بـه  کمیسـیون 
نـداده  اداره  ایـن  بـه  غنـی هدایـت جدیـد 
احصائیـه  اداره  اعالمیـه ی  در  چـون  اسـت 
و  عالـی  دادگاه  نظـر  بـه  تنهـا  معلومـات  و 
درخواسـت بـزرگان اقـوام اشـاره شـده بـود. 
اگـر اداره احصاییه و معلومـات بدون هدایت 
بعـدی رییس جمهـور دسـت بـه ایـن اقـدام 
قـوم   57 خودسـرانه  به  صـورت  باشـد،  زده 
قـوم  به عنـوان  را  قومـی  زیرشـاخه های  و 
مسـتقل در سیسـتم شناسـنامه الکترونیکی 
رییس جمهـوری  هـم  اگـر  اسـت.  افـزوده 
نام هـای  درج  بـه  مبنـی  جدیـدی  هدایـت 
اقوام براسـاس فهرسـت های ارائه شـده، داده 
باشـد بـاز هم خـالف نظر کمیسـیون اسـت 
افغانسـتان  در  سـاکن  اقـوام  می بایسـت  و 
باصالحیـت  و  علمـی  هیـأت  یـک  توسـط 
شناسـایی شـده و پـس از آن درج سیسـتم 

می شـد.
ملی  اداره  معاون  صدیقی،  احمدطارق 
احصائیه و معلومات در امور ثبت احوال نفوس 
تصمیم  درباره ی  اطالعات  با  گفت وگو  در 
کمیسیون،  گزارش  به  راجع  رییس جمهور 
از  که  می گوید  و  می کند  بی خبری  اظهار 

یافته های روزنامه اطالعات روز نشان می دهد 
که 57 »قوم« و زیرشاخه های قومی-زبانی، 
کارشناسانه  و  علمی  اصول  و  مبنا  بدون 
برای  که  ویژه ای  کمیسیون  نظر  خالف  و 
تشخیص و شناسایی اقوام افغانستان توظیف 
شده بود، در سیستم شناس نامه الکترونیکی 
به عنوان اقوام مستقل درج شده اند. همچنین 
اطالعات روز دریافته است که اداره احصائیه 
حکم  از  سال  سه ونیم  از  پس  معلومات  و 
اخیر  در  یک بارگی  به  ریاست جمهوری 
ارائه شده  فهرست های  و خالف   1399 سال 
و  سرشاخه ها  تمامی  کمیسیون،  سوی  از 
مستقل  قوم  به عنوان  را  اقوام  زیرشاخه های 
در سیستم شناسنامه الکترونیکی اضافه کرد 
که تعداد اقوام را از 14 به 71 »قوم« رساند.

اداره  مسأله،  این  جنجالی شدن  از  پس 
اعالمیه ای گفت  با نشر  احصائیه و معلومات 
که تصمیم درج 57 قوم براساس درخواست 
»مکرر« بزرگان اقوام و نظر تفسیری شورای 
اما  است.  شده  گرفته  عالی  دادگاه  عالی 
که  می دهد  نشان  روز  اطالعات  یافته های 
این اداره تشکیل کمیسیون و نظر آن را که 
باصالحیت  و  علمی  هیأت  یک  آن  براساس 
اقوام ساکن در کشور را شناسایی می کرد، از 

شهروندان پنهان کرده بود.
اواخـر  ادراه ملـی احصائیـه و معلومـات در 
مـاه حـوت 1399 بـه یک بارگـی 57 »قوم« 
قـوم  به عنـوان  را  اقـوام  زیرشـاخه های  و 
مسـتقل در سیسـتم شناسـنامه الکترونیکی 
انتقـادی  واکنش هـای  مسـأله  ایـن  افـزود. 
مقام هـای  تـا  عـادی  مـردم  از  گسـترده ای 
بسـیاری ها  و  داشـت  پـی  در  را  حکومتـی 
آن را تجزیـه اقـوام غیرپشـتون پنداشـتند، 
چـون به نظـر آن هـا، عمدتـا زیرشـاخه های 
مسـتقل  قـوم  به عنـوان  غیرپشـتون  اقـوام 
از  پشـتون  قـوم  قبایـل  امـا  شـده  اند،  درج 
ایـن امر مسـتثنا قـرار داده شـده اند. روزنامه 
اطالعـات پـس از این تصمیـم اداره احصائیه 
پیگیـری  را  موضـوع  ایـن  معلومـات،  و 
کـرده کـه ایـن »اقـوام« چگونـه شناسـایی 
و تشـخیص شـده اسـت؟ روش تحقیـق یـا 
تهیـه فهرسـت جدیـدی از اقـوام افغانسـتان 
بـرای  معیـار  و  مبنـا  اسـت؟  بـوده  چگونـه 
تشـخیص یـک قـوم مسـتقل نـزد اداره های 
تصمیم گیرنـده چـه بـوده اسـت؟ چـرا پـس 
از سـه سـال از حکـم رییس جمهـور غنی در 
ایـن مـورد، ایـن اداره بـه یک بارگـی تصمیم 
بـه درج نام هـای 57 »قوم« و زیرشـاخه های 
قومـی در سیسـتم شناسـنامه الکترونیکـی 

گرفـت؟

نظر  چه  و  شد  تشکیل  کمیسیون  چرا 
داد؟

درج  روی  دوامدار  کشمکش های  از  پس 
الکترونیکی  قومیت شهروندان در شناسنامه 
به  برای  قومی  گروه های  برخی  تالش  و 
رسمیت شناخته شدن هویت قومی شان، این 
شورای  و  شد  راجع  عالی  دادگاه  به  مسأله 
عالی این دادگاه در 31 اسد 1396 با صدور 
اقوام چهارده  قرار قضایی گفت که »تصریح 
)سایر  عبارت  و  نبوده  حصر  مفهوم  به  گانه 
اقوام( شامل اقوام دیگر غیر از اقوام چهارده 
گانه نیز می گردد و درج آن در تذکره تابعیت 

مطابق قانون ممانعت ندارد.«
 14 تاریخ  به  غنی  رییس جمهور  آن  از  پس 
تشخیص  برای  را  1396کمیسیونی  سنبله 
قانون  در  نام های شان  که  اقوامی  تثبیت  و 
این  کرد.  توظیف  است،  نشده  ذکر  اساسی 
و  عدلیه  پیشین  وزیر  ریاست  به  کمیسیون 
وزارت های  باصالحیت  نمایندگان  عضویت 
امور سرحدات و قبایل و اطالعات و فرهنگ، 
ریاست اکادمی علوم، اداره مرکزی احصائیه، 
اداره مرکزی ثبت احوال نفوس و کمیسیون 
اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  مستقل 

تشکیل شد. 
این  رییس جمهوری  حکم  از  بعد  ماه  یک 
 16 در  خود  جلسه  آخرین  در  کمیسیون 
از  نظرخواهی  و  بحث  از  پس   1396 میزان 

سـرحدات و قبایـل مهر ایـن وزارت را دارد و 
نماینـده ایـن وزارت به صـورت رسـمی آن را 
بـه کمیسـیون ارائه کـرده، امـا محمدیعقوب 
و  قبایـل  هماهنگـی  معیـن  احمـدزی، 
جرگه هـای این وزارت در پاسـخ بـه تقاضای 
روزنامـه اطالعات روز نوشـت کـه این وزارت 
هیـچ طرزالعملـی بـرای تثبیت اقـوام ندارد، 
ایـن موضـوع بـه مسـئولیت وظیفـوی ایـن 
نـدارد و همچنـان فهرسـت  ارتبـاط  وزارت 
آقـای  نیسـت.  ثبـت  وزارت  ایـن  در  اقـوام 
احصائیـه  ملـی  اداره  کـه  افـزود  احمـدزی 
از  رسـمی  به صـورت  تاکنـون  معلومـات  و 
ایـن وزارت در ارتبـاط بـه اقـوام افغانسـتان 

معلومـات نخواسـته اسـت.
از سوی هم وزارت اقوام و قبایل در گزارش 
خود نوشته که بزرگان برخی از »اقوام« شامل 
این فهرست با مراجعه به این وزارت خواستار 
شده اند.  »قوم«شان  شناخته شدن  مستقل 
اطالعات روز در دو فورم درخواست اطالعات 
درخواستی های  که  خواست  وزارت  این  از 
قرار  روزنامه  این  اختیار  در  را  افراد  این 
اقوام  از  تعداد  چه  که  شود  معلوم  تا  دهد 
شناخته شدن  مستقل  خواستار  قبایل  و 
اطالعات  وزارت  این  اما  »قوم« شان هستند، 
درخواست شده را در اختیار ما قرار نداد. اداره 
احصائیه و معلومات چندین مکتوب ارسالی 
به  را  اداره  این  به  قبایل  و  وزارت سرحدات 
خبرنگاران اطالعات روز نشان داد که بیان گر 
از  اطالعات  به  دسترسی  نقض حق  و  دروغ  

سوی این وزارت است. 
در فهرست اقوامی که وزارت امور سرحدات و 
قبایل تهیه کرده، 67 »قوم« و زیرشاخه های 
کرده  دسته بندی  دسته،  چهار  به  را  قومی 
قومی   14 نام های  اول  دسته ی  در  است. 
قانون  چهارم  ماده ی  در  که  شده  فهرست 
وزارت  این  است.  شده  برده  نام  اساسی 
نام های آن ها بدون بحث  پیشنهاد کرده که 
و گفت وگو در سیستم شناسنامه الکترونیکی 

درج شوند.
در دسته ی دوم 10 »قوم« و زیرشاخه قومی 
قوم   14 با  که  است  گفته  و  شده  فهرست 
پیوندی  و  ریشه  اساسی  قانون  در  درج شده 
و  اند  مستقل  هویت  و  ریشه  دارای  و  ندارد 
به عنوان هویت های مستقل قومی در سیستم 

شناسنامه الکترونیکی گنجانده شوند.
و  »قومی  گروه  اسم شش  سوم  دسته ی  در 
بدخشان  پامیر  در  که  داده شده  جا  زبانی« 
این  که  شده  پیشنهاد  و  می کنند  زندگی 

»اقوام« زیر عنوان »پامیری« درج شوند. 
در دسته ی چهارم 37 زیرشاخه ی قومی که 
شده،  دانسته  ترکی  مشترک  ریشه ی  دارای 

گزارش تحقییق؛ 

چگونه فهرست اقوام در شناسنامه 
الکرتونییک از 14 به 71 رسید؟

در فهرست اقوامی که وزارت 
امور سرحدات و قبایل 

تهیه کرده، 67 »قوم« و 
زیرشاخه های قومی را به 
چهار دسته، دسته بندی 

کرده است. در دسته ی اول 
نام های 14 قومی فهرست 
شده که در ماده ی چهارم 

قانون اساسی نام برده شده 
است. این وزارت پیشنهاد 

کرده که نام های آن ها بدون 
بحث و گفت وگو در سیستم 
شناسنامه الکترونیکی درج 

شوند.

عابر شایگان و عصمت اهلل سروش
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فراری شده ایم.«
که  الینگار  ولسوالی  قلعه« ی  »خان  روستای  باشنده ی  عبدالولی، 
باغ های شفتالو و سایر میوه هایش به ثمر رسیده است، فکر نمی کرد 
که حاصالتش در نتیجه ی جنگ با خاک یکسان شود. او نیز مثل 
پرویز از روستایش به شهر مهترالم پناهنده شده است. او به روزنامه  
باغ های شفتالو و دیگر میوه ها دارم.  اطالعات روز می گوید: »من 
فعال فصل برداشت شفتالو سایر میوه جات است. جنگ میان طالبان 
و حکومت شروع شد و من هم تمام باغ و زندگی ام را رها کردم و 

پناهنده شدم.«
به رغم  که  می گوید  لغمان  والیت  زراعت  ریاست  حال  این  با 
شدت گرفتن ناامنی در این والیت، تولید سبزیجات حدود 30 درصد 
یافته است. محمدجمیل خوشحال، رییس زراعت والیت  افزایش 
لغمان در صحبت با روزنامه اطالعات روز می گوید که در سال روان 
کشاورزان بیش از سال های گذشته به کشت سبزیجات رو آورده 
افغانستان  مرکز سبزیجات  به عنوان  لغمان  از  او  به گفته ی  است. 

هم یاد می شود. 
رییس زراعت لغمان می گوید که ناامنی های اخیر در لغمان و شدت 
حمالت تأثیر منفی روی زراعت گذاشته است. به گفته ی او در حال 
حاضر فصل برداشت اکثر محصوالت زراعتی است اما جنگ سبب 

شده است که این محصوالت به موقع برداشت نشود و ضایع شود. 
ولسوالی   بزرگان  با تالش  قبل  آقای خوشحال چندی  گفته ی  به 
علینگار میان نیروهای دولتی و طالبان در این والیت آتش بس برقرار 
شد، اما حدود دو هفته قبل طالبان حمالت شان را از سر گرفتند و 

آتش بس را نقض کردند.
معمول است که هر سال با شروع فصل بهار، حمالت طالبان شدت 
می یابد. گروه طالبان از دو سال به این سو که گفت وگوهای صلح 
جدی تر شده رسما شروع عملیات بهاری اش را اعالم نمی کند، اما 
مثل گذشته با شروع فصل بهار سلسله حمالتش را با همان شدت 

گذشته آغاز می کند.
ماه  تا  امریکایی  نیروهای  که  کرد  اعالم  بایدن  جو  آن که  از  پس 
می شود، شدت حمالت  خارج  افغانستان  از  کلی  به طور  سپتامبر 
افغانستان  دولت  مقام های  است.  شده  پیش  از  بیشتر  طالبان 
خارجی  نیروهای  خروج  با  که  می پندارند  طالبان  که  می گویند 
می توانند در جنگ با نیروهای افغان پیروز شود و به قدرت برسد، 

اما به گفته ی آنان این تصور طالبان غلط است. 
از  خارجی  نیروهای  خروج  طالبان،  با  امریکا  توافق  براساس 
افغانستان باید تا اول ماه می تکمیل می شد، اما این کار به دالیل 
چون مشکالت لوژیستکی عملی نشد. گروه طالبان تأخیر در خروج 
نیروهای خارجی از افغانستان را نقض و سرپیچی از توافقنامه عنوان 
کرد و از حمالت احتمالی به نیروهای امریکایی هشدار داد. با وجود 
این از اول ماه می تا کنون هیچ حمله ای بر نیروهای خارجی گزارش 
نشده است، اما حمالت این گروه بر نیروهای دولتی به شدت افزایش 
یافته است. از اول ماه می به این سو طالبان حمالت گسترده ای را 
در والیت های هلمند، قندهار، بغالن، زابل، هرات، غزنی و لغمان 
شد.  مواجه  شکست  با  طالبان  حمالت  بیشتر  است.  داده  انجام 
این  با  بارها اعالم  کرده اند که طالبان  افغانستان  مقام های دولت 
حمالت می خواستند که دست کم دو والیت را سقوط دهند، اما در 

این کار ناکام شدند. 
در جنگ های اخیر در افغانستان شمار زیادی از مردم بی  جاشده اند. 
سال  آغاز  از  عودت کننده ها  و  مهاجران  وزارت  اطالعات  براساس 
1400 تا کنون )بدون بی  جاشده های والیت لغمان( بر اثر جنگ 

حدود هفت هزار خانواده از مناطق شان بی  جا شده اند. 
پرویز و عبدالولی که نتیجه ی یک فصل زحمت شان را در آستانه ی 
جنگ  که  می خواهند  درگیری  طرف های  از  می بینند،  نابودشدن 
را متوقف کنند و اجازه دهند که مردم محصوالت زراعتی شان را 

برداشت کنند. 

جان آقا صالح، همکار این گزارش بوده است

لطف علی سلطانی 

الینگار والیت لغمان  پرویز، باشنده ی روستای »کبیلی« ولسوالی 
امسال در شش جریب زمین خود سبزیجات و گندم کاشته  و اکنون 
فصل برداشت محصوالتش فرا رسیده است. او اما حاال به جای این که 
روی زمین هایش کار کند و حاصل یک فصل زحمتش را بگیرد، بر 
اثر جنگ شدید میان طالبان و نیروهای دولتی از روستایش آواره و 

با 10 عضو فامیلش به شهر مهترالم پناهنده شده اند. 
بر  را  شدیدی  حمالت  سو،  این  به  هفته  دو  حدود  از  طالبان 
لغمان  والیت  مرکز  و  دولت شاه  علیشنگ،  الینگار،  ولسوالی های 
ولسوالی  کنترل  اقدام  این  با  توانسته  گروه  این  است.  کرده  آغاز 
دورافتاده ی دولت شاه را در دست بگیرد، اما در ولسوالی های دیگر 
و مرکز والیت لغمان با مقاومت شدید نیروهای دولتی مواجه شده 
است. در حال حاضر اوضاع در لغمان به نفع نیروهای دولتی تغییر 

کرده است و طالبان رو به شکست اند. 
با وخامت اوضاع امنیتی در لغمان، محمدیاسین ضیا، لوی درستیز 
همراه با معاون اول امنیت ملی جهت مدیریت جنگ دو روز قبل 
به شهر مهترالم رفت. او از آن جا همراه با والی لغمان، اطمینان داد 
که جای نگرانی نیست و نیروهای دولتی حمالت طالبان را عقب 
خواهند زد: »دشمن با رسیدن قوت ها تلفات سنگینی دیده است. 
در حال حاضر عملیات در مسیر مهترالم و ولسوالی های الینگار و 

علیشنگ ادامه دارد. خبرهای خوشی در راه است.«
در  گذشته  روز  دو  در  تنها  ملی  دفاع  وزارت  اطالعات  براساس 
حمالت زمینی و هوایی نیروهای دولتی بر طالبان در والیت لغمان 
48 طالب به شمول فرماندهان کلیدی این گروه کشته و چهار تن 

دیگر زخمی شده اند. 
وزارت دفاع ملی در خبرنامه ای گفته است که عملیات تصفیوی تا 
پاکسازی کامل ولسوالی های علیشنگ، الینگار و مهترالم، مرکز این 

والیت ادامه خواهد یافت.
طالبان اما اعالم کرده است که این گروه تمامی بخش هایی را که 
در دو هفته ی گذشته در اختیار گرفته اند همچنان در کنترل دارند. 
ذبیح  اهلل مجاهد، سخن گوی طالبان در پیامی به رسانه ها گفته است 
که در درگیری اخیر در لغمان فقط سه جنگ جوی این گروه کشته 
سخن گوی  گفته ی  به  مقابل  در  شده اند.  زخمی  دیگر  تن   11 و 

طالبان ده ها سرباز پولیس کشته، زخمی و اسیر شده اند. 
شماری از نمایندگان مردم لغمان در مجلس نمایندگان و اعضای 
نیروهای  با رسیدن  تأیید می کنند که  این والیت  شورای والیتی 
کمکی و حضور کماندوها در این والیت، ورق به نفع نیروهای دولتی 

برگشته است و اوضاع نسبتا بهتر شده است. 
نمایندگان  مجلس  در  لغمان  مردم  نماینده  مموزی،  محمدرفیع 
که خود به شهر مهترالم سفر کرده است به روزنامه اطالعات روز 
معمول  طبق  مردم  و  است  روبه راه  شهر  در  اوضاع  که  می گوید 
به شمول  مکاتب  تمامی  او  گفته ی  به  مشغولند.  کارهای شان  به 

مکتب های دخترانه در این شهر فعال است. 
نیز  را  علیشنگ  و  الینگار  ولسوالی های  در  وضعیت  مموزی  آقای 
این  در  دولتی  نیروهای  که  می گوید  و  می کند  توصیف  خوب 
ولسوالی ها حمالت طالبان را عقب زده  و در حال تصفیه و تالشی اند. 
ارائه  دقیقی  اطالعات  بی  جاشدگان  از  لغمان  محلی  مقام های 
نمی کند. اما منابع محلی از این والیت می گویند که در نتیجه ی 
درگیری های اخیر در این والیت بین دو تا سه هزار خانواده بی  جا 
الینگار و علیشنگ  از دو ولسوالی  این بی  جاشدگان  اکثر  شده اند. 
هستند. بی  جاشدگان در مکان های مثل پارک ها، ساحه دانشگاه و 

خانه های خویشاوندان شان در شهر مهترالم مسکن  گزیده اند. 
محصوالت  روستایش  باشندگان  بیشتر  او  شبیه  می گوید  پرویز 
پناهنده  مهترالم  شهر  به  و  کرده   رها  را  خانه های شان  و  زراعتی 
شده اند: »اکثر محصوالت ماه پُخته شده است. گندم و سبزیجات 
همه آمده ی برداشت بودند. اما چند هفته پیش که جنگ در الینگار 
شروع شد، محصوالت ما در حال خود مانده و ما ضرر زیادی را 
متقبل شده ایم. جنگ همه چیز را به خاک یکسان کرد. همه ی ما 

شده  درج  نویسنده  به عنوان  اورمر«  خلیل اهلل 
فضای  در  روز  اطالعات  جست وجوی  است. 
انترنت نشان می دهد که داده های این »مقاله« 
از دانشنامه آزاد »ویکی پیدیا« فارسی گرفته 
شده و زبان آن نیز شباهت نزدیکی به نوشته 
ویکی پیدیا دارد. در این »مقاله« که از سوی 
نشده  آن درج  منبع  ارائه شده،  علوم  اکادمی 

است. 
بیشتر  این »مقاله« 35 گروه قومی-زبانی  در 
فهرست  و  دسته بندی  آن ها  زبان  براساس 
در  قومی  گروه های  که  رفته  تذکر  و  شده 
افغانستان بیشتر بر مبنای زبان مشخص شان 
که  شده  یادآوری  همچنان  می شود.  شناخته 
گروه بندی های قومی را در کنار سایر عوامل، 
دو عامل مذهب و نژاد نیز متأثر می کند، ولی 
از  بیشتر  قومی  گروه های  شناسنامه  در  زبان 

نژاد و مذهب اهمیت دارد.
که  شده  داده  تذکر  »مقاله«  این  اخیر  در 
تاکنون تحقیقات دامنه دارتر علمی در زمینه ی 
در کشور  قومی  و هویت های  زبان ها  شناخت 
در  بار  دو  تذکر  این  از  است.  نگرفته  صورت 
انور،  عبدالبصیر  گزارش  و  کمیسیون  گزارش 
که  کمیسیون  رییس  و  عدلیه  پیشین  وزیر 
شده  یادآوری  شده،  ارائه  ریاست جمهوری  به 

است. 

تالش برای پنهان کاری و نبود پاسخ گویی
کار  ماه  یک  از  بیش  با  روز  اطالعات  روزنامه 
و  اطالعات  گردآوری  برای  گزارش  این  روی 
اسناد به این نتیجه رسیده است که یک تالش 
عمدی و هماهنگ شده میان اداره های ذیربط 
وجود دارد که اطالعات مربوط به درج 57 قوم 
اقدامات  و  الکترونیکی  شناسنامه  سیستم  در 
اختیار  در  و  بماند  پنهان  آن  از  قبل  اداری 

شهروندان قرار نگیرد.
ذیربط  اداره  شش  به  روز  اطالعات  روزنامه 
مراجعه کرده و حداقل هشت فورم درخواست 
است.  فرستاده  اداره ها  این  به  را  اطالعات 
را  درخواست شده  اطالعات  اداره ها  این  اکثر 
ندادند  قرار  روز  اطالعات  روزنامه  اختیار  در 
ارائه کردند، ربطی  پاسخ  و در چند مورد که 
و  اسناد  موجودیت  از  و  نداشت  موضوع  به 
انکار کردند. اسناد  اداره های شان  اطالعات در 
و اطالعاتی که در این گزارش استفاده شده، 
بیشتر از منابع غیررسمی و کانال های ارتباطی 

اطالعات روز به دست آمده است.
با  همراه  کمیسیون  گزارش  هرچند 
سرحدات  وزارت  )فهرست  آن  ضمیمه های 
گزارش  و  علوم(  اکادمی  فهرست  و  قبایل  و 
دومی وزیر پیشین عدلیه و رییس کمیسیون 
ریاست جمهوری  عالی  مقام  به دفتر  مستقیما 
فرستاده شده است، اما این دفتر در پاسخ به 
اسناد  که  گفت  روز  اطالعات  تقاضای  فورم 
در  و حتا  اداره  این  در  موضوع  این  مکاتب  و 
آرشیف اسناد آن موجود نیست. بعدا یکی از 
معاونان سخن گوی ریاست جمهوری هرچند با 
معلومات  خصوص  این  در  که  پذیرفت  اصرار 
اطالعات  بعدی  تماس های  ولی  می کند،  ارائه 

روز را پاسخ نداد. 
وزارت امور سرحدات و قبایل در پاسخ به دو 
فورم تقاضای اطالعات این روزنامه، موجودیت 
و  کرد  انکار  وزارت  این  در  را  اقوام  فهرست 
تقاضا برای دریافت یک نقل از درخواستی های 
از  پیش  گرفت.  نادیده  را  اقوام  بزرگان 
وزارت،  این  به  اطالعات  تقاضای  فورم  ارسال 
محمدیعقوب احمدزی، معین هماهنگی قبایل 
و جرگه های این وزارت در تماس تلفنی گفته 
تشکیل  برای  رییس جمهور  حکم  که  بود 
کمیسیون و درخواستی های چند قوم در این 
را در  وزارت موجود است و یک نسخه ی آن 
این  اما بعدا  اختیار اطالعات قرار خواهد داد، 
در  و  انکار  را  اسناد  تمامی  موجودیت  وزارت 

اختیار اطالعات روز قرار نداد.
تقاضای  فورم  در  پاسخ  در  نیز  علوم  اکادمی 
این  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  معلومات 
و  است  تحقیقی  علمی-  مرجع  یک  نهاد 
افغانستان  در  ساکن  اقوام  مورد  در  اطالعات 
امور  اداره  از مرجع مربوطه به دست آورید.  را 
درخواست  به  پاسخ  در  نیز  ریاست جمهوری 
این موضوع  اسناد  از موجودیت  روز  اطالعات 

در این اداره انکار کرد.
فورم  به  پاسخ  در  معلومات  و  احصائیه  اداره 
نخست تقاضای اطالعات روزنامه اطالعات روز 
اسناد ابتدایی این موضوع را به صورت رسمی 
در اختیار این روزنامه قرار داد، اما فورم دومی 
اسناد  و  گرفت  نادیده  را  اطالعات  تقاضای 
خواسته شده را در اختیار این روزنامه قرار نداد. 
اما احمدطارق صدیقی در جریان گفت وگو با 
اطالعات روز برخی از درخواستی های اقوام را 
وعده  و  داد  نشان  روزنامه  این  خبرنگاران  به 
شد که برخی از اسناد این موضوع را در اختیار 

اطالعات روز قرار می دهد.
برخی از مسـئوالن ریاسـت اطالعات و ارتباط 
عامـه این اداره هـا در صحبت های غیررسـمی 
گفته انـد  روز  اطالعـات  خبرنـگاران  بـا 
اطالعـات  و  اسـناد  کـه  مطمئن انـد  آن هـا 
خواسته شـده در ایـن اداره هـا موجـود اسـت، 
امـا مسـئوالن ایـن اداره هـا نمی خواهنـد کـه 
روزنامـه  اختیـار  در  خواسته شـده  اطالعـات 

اطالعـات روز قـرار گیـرد.
در  معلومات  و  احصائیه  اداره  که  همان گونه 
 57 درج  خصوص  در  خود  رسمی  اعالمیه ی 
»قوم« در سیستم شناسنامه الکترونیکی تنها 
به نظر دادگاه عالی و درخواستی های بزرگان 
کمیسیون  تشکیل  و  بود  کرده  اشاره  اقوام 
اقدامات  و  کمیسیون  نظر  اقوام،  شناسایی 
از  نیز  ذیربط  اداره های  کرد،  پنهان  را  بعدی 
موضوع خودداری  این  اسناد  و  اطالعات  ارائه 

کردند.

نفاق افگنی  حکومت  تصمیم  واکنش ها؛ 
میان شهروندان است

شناسنامه  سیستم  در  قوم   57 شدن  اضافه 
انتقادهای   1399 حوت  ماه  در  الکترونیکی 
تند و جنجال برانگیزی در پی داشت. عبداهلل 
ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  رییس  عبداهلل، 
را  معلومات  و  احصائیه  ملی  اداره  تصمیم 
باید  اداره  این  که  گفت  و  خواند  »اشتباه« 
تصمیمش را با توجه به اتحاد مردم افغانستان 

اصالح کند.
سـرور دانـش، معـاون دوم ریاسـت جمهوری 
کشـور گفـت کـه شـناخت هویت هـای قومی 
یـک کار مسـلکی، علمی، تاریخـی و فرهنگی 
اسـت و نبایـد بـا شـتابزدگی در ایـن مـورد 
تصمیـم گرفتـه شـود. آقـای دانش افـزود که 
ایـن تصمیـم سـبب نفـاق میـان شـهروندان 
و  احصائیـه  اداره  و  می شـود  افغانسـتان 
معلومـات بایـد آن را بازنگـری کند: »درسـت 
کثیرالقومـی  کشـور  افغانسـتان  کـه  اسـت 
اسـت و ایـن تنـوع از زیبایی هـای فرهنگـی و 
اجتماعـی کشـور مـا اسـت و هـر قومـی هـم 
حـق دارد کـه بـا هویـت خـود بـه رسـمیت 
شـناخته شـود، امـا ایـن هـم درسـت نیسـت 
کـه شـاخه ها و طوایـف متعـدد یـک قـوم و 
تبـار، به عنوان اقوام مسـتقل و متعـدد معرفی 

شـوند.«
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان 
گفت که اضافه کردن 57 قوم و قبیله به عنوان 
قوم مستقل در سیستم شناسنامه الکترونیکی 
جامعه ی افغانستان را در سطح قریه ولسوالی 
حلقاتی  توسط  تصمیم  این  و  می کند  تقسیم 
گرفته شده اند که در پی دامن زدن به اختالفات 

قومی در افغانستان هستند.
به  انتقادها  به  پاسخ  در  صدیقی  احمدطارق 
درج زیرشاخه های قومی به عنوان قوم مستقل 
قوم  برای  اکثریت سازی  به  مبنی  ادعای  و 
قومی  انگیزه ی  نوع  هیچ  که  پشتون می گوید 
قوم«ی  »چند  و  نبوده  تصمیم  این  پشت 
داده  نسبت  پشتون  قوم  به  گذشته  در  که 
فهرست  در  مستقل  قوم  به عنوان  می شدند، 
اقوام شناسنامه الکترونیکی افزوده شده است.

در  اقوام  فهرست  که  می افزاید  صدیقی  آقای 
باز است و هر  الکترونیکی  سیستم شناسنامه 
گروه قومی که بخواهد  به عنوان قوم مستقل 
درج این سیستم شود، با این شرط که قومیت 
قوم  به عنوان  اداره های مسئول  از سوی  آن ها 
اداره  این  شود،  شناخته  رسمیت  به  مستقل 
اقوام  حاضر است قومیت آن ها را در فهرست 

شناسنامه الکترونیکی اضافه کند.

جنگ در لغمان؛ 

دهقاانن در فصل برداشت حاصالت زراعیت 
آواره شده اند

برخی از مسئوالن ریاست 
اطالعات و ارتباط عامه 

این اداره ها در صحبت های 
غیررسمی با خبرنگاران 

اطالعات روز گفته اند آن ها 
مطمئن اند که اسناد و 

اطالعات خواسته شده در 
این اداره ها موجود است، 
اما مسئوالن این اداره ها 
نمی خواهند که اطالعات 

خواسته شده در اختیار 
روزنامه اطالعات روز قرار گیرد.
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ایرلند شمالی  و  ایرلند  بین جمهوری  بریتانیا،  با  اروپا 
قرار گرفته است.

در همین راستا بخش اعظمی از انتقال کاال به ایرلند 
اتحادیه  از  عضوی  ایرلند،  جمهوری  مرز  از  شمالی 
از مهم ترین  ایرلند یکی  اروپا، صورت می گیرد. مرز 
دشوار  گفتگوهای  جریان  در  بحث  مورد  موضوعات 
برکسیت در سال 2018 و 2019 بود. با این حال به 
نظر می رسد همچنان مشکالت عدیده ای در این باره 

باقی است.

سوی بریتانیا در کانال مانش، اتحادیه اروپا از ماه مارس 
گذشته دست به یک اقدام حقوقی علیه بریتانیا زد.

اتحادیه اروپا می گوید بریتانیا مفاد توافق نامه برکسیت 
را  امضای طرفین رسیده است  به  که در سال 2019 

بارها نقض کرده است.
بدون  تجارت  امکان  طرف  دو  به  برکسیت  توافقنامه 
و  پلیس  نزدیک  همکاری های  و  داده  را  کاال  تعرفه 

نهادهای قضایی را امکان پذیر می کند.
اتحادیه  مرز  مهم ترین  برکسیت،  شدن  نهایی  از  پس 

دادن به مفاد توافقنامه برکسیت برای اجرای کامل و 
صحیح این »پروتکل« وجود ندارد.

برکسیت، جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، سرانجام در 
آخرین روزهای سال 2020 میالدی نهایی شد.

از  بریتانیا   2021 سال  روز  نخستین  از  ترتیب  بدین 
اتحادیه گمرکی و بازار مشترک اروپایی خارج شد. با این 
حال بدلیل برخی از چالش ها خصوصا درباره »صادرات 
و واردات کاال به ایرلند شمالی به عنوان بخشی از خاک 
بریتانیا« و عدم رعایت دقیق مفاد توافقنامه برکسیت از 

کمیسیون  رییس  الین،  در  فن  اورزوال  روز:  اطالعات 
اروپا، در جریان نشست رهبران اروپایی اعالم کرد که 
تنش های اتحادیه اروپا با بریتانیا نه بر سر »پروتکل 
الحاقی ایرلند شمالی« بلکه نشات گرفته از خود پیمان 

برکسیت است.
کمیسیون  آلمانی  رییس  فارسی،  یورونیوز  گزارش  به 
اروپا پس از اولین روز نشست اتحادیه اروپا در بروکسل 
در یک کنفرانس خبری گفت که همه 27 کشور عضو 
این اتحادیه توافق کردند که هیچ گزینه دیگری جز تن 

ییس کمیسیون اروپا:  ر
یتانیاست نه پروتکل الحایق ایرلند شمایل بلکه برکسیت مایه تنش با بر

در واکنش دیگر، علی الریجانی، رییس پیشین مجلس با 
بیانیه ای گفته برای رفع مشکالت »عزمی راسخ«  انتشار 
داشت اما حال که »روند انتخابات اینگونه رقم زده شد«، 

»راضی به رضای الهی« است.
نگهبان  شورای  سخن گوی  کدخدایی  عباسعلی  پیشتر 
اعالم کرده بود شب گذشته لیستی هفت نفره به وزارت 

کشور ارسال شده است.
را  فهرست  این  رسمی،  اعالم  از  پیش  فارس  خبرگزاری 

منتشر کرده بود.
ایران  وزیر کشور  مشاور  روح اهلل جمعه ای  واکنش  در  اما 
به  ریاست جمهوری  نامزدهای  اسامی  »اعالم  کرد  اعالم 

یاست جمهوری ایران اعالم شد، »روحاین به آیت هللا خامنه ای نامه نوشت« اسامی نامزدهای انتخابات ر
رسانه ها که توسط شورای نگهبان احراز صالحیت شده اند، 

فقط به عهده وزارت کشور است«.
شب گذشته رسانه های داخلی در ایران از پایان یافتن روند 
بررسی صالحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در 

شورای نگهبان خبر داده بودند.
شورای  »اعضای  گفت:  امروز  نگهبان  شورای  سخن گوی 
نگهبان دیروز درباره برخی داوطلبان ابهاماتی داشتند که 

با دعوت از این افراد توضیحات آن ها را شنیدیم«.
ششمین  و  ریاست جمهوری  انتخابات  دوره  سیزدهمین 
روستا 28 جوزا  و  اسالمی شهر  انتخابات شوراهای  دوره 

1400 برگزار می شود.

بودند که رد  از جمله داوطلبانی  )رییس جمهوری سابق( 
صالحیت شدند.

حسن  می گویند  ایران  در  داخلی  های  رسانه  همزمان 
او  از  ایران  رهبر  به  نامه ای  در  رییس جمهوری  روحانی، 
خواست تا تغییراتی در لیست اعالم شده از سوی شورای 
در  دولت  سخن گوی  ربیعی  علی  گیرد.  انجام  نگهبان 
رییس جمهور،  آقای  »معموال  گفته  خبر  این  به  واکنش 
صبح  از  که  آنجا  از  می کنند؛  نامه نگاری  مهم  موارد  در 
درگیر بحث سخن گویی بودم آخرین اطالعات را ندارم«. 
برنده  سیاسی  گروه  »هیچ  که  داد  هشدار  همچنین  او 

مشارکت حداقلی نخواهد بود«.

در  صالحیت شـدگان  تاییـد  فهرسـت  روز:  اطالعـات 
انتخابـات ریاسـت جمهوری اعـالم شـد. اما گفته می شـود 
حسـن روحانـی بـا ارسـال نامـه ای بـه آیـت اهلل خامنه ای 
شـده  فعلـی  فهرسـت  تغییـر  »خواسـتار  ایـران،  رهبـر 

اسـت«.
صالحیت  نگهبان  شورای  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
ابراهیم رییسی، محسن رضایی، محسن مهرعلیزاده، سعید 
امیرحسین  و  همتی  عبدالناصر  زاکانی،  علیرضا  جلیلی، 

قاضی زاده هاشمی را تایید کرد.
علی الریجانی )رییس سابق مجلس(، اسحاق جهانگیری 
نژاد  احمدی  محمود  و  روحانی(  حسن  اول  )معاون 

تلگرامی  کانال  کلیدی  اعضای  از  پراتاسوویچ  رامان 
علیه  پارسال  اوت  مردمی  اعتراضات  که  بود  »نِکستا« 
ادامه  در  او  می داد.  پوشش  را  لوکاشنکو  الکساندر  دولت 
این ویدیو می گوید که مستنداتی را به بازپرس ها در رابطه 

با چگونگی سازماندهی اعتراضات ارائه داده است.
به  سریع  واکنشی  با  بروکسل  در  اروپا  اتحادیه  رهبران 
اتحادیه  این  هواپیمایی  شرکت های  همه  از  رخداد  این 

خواستند که از پرواز بر فراز بالروس خودداری کنند.
آنها همچنین تحریم هایی را علیه مقامات بالروسی که در 
ماجرای فرود اجباری هواپیما نقش داشتند وضع کردند 
و به سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی تاکید کردند 

یم بالروس توافق کردند رهربان اتحادیه اروپا بر رس تحر
که تحقیقات خود را در رابطه با این حادثه آغاز کند.

»اقدامات الزم  اروپا خواستند  از شورای  اتحادیه  رهبران 
را جهت ممنوعیت پرواز هواپیماهای بالروس در آسمان 
اتحادیه مبذول دارد و مانع استفاده خطوط هوایی بالروس 

از فرودگاه های اتحادیه اروپا شود«.
آزادی فوری سوفیا ساپگا، دوست دختر رامان پراتاسوویچ 
دیگر  شد،  بازداشت  و  خارج  هواپیما  از  او  همراه  که  نیز 

خواسته رهبران اتحادیه اروپاست.
دولت لوکاشنکو این روزنامه نگار و کانال تلگرامی »نکستا« 
نافرمانی  اجتماعی،  بی نظمی  برای  مردم  »تشویق  به  را 

مدنی و اشاعه نفرت اجتماعی« متهم کرده است.

اقدام دولت بالروس به عنوان »هواپیماربایی« نام برده و 
خواستار آزادی فوری آقای پراتاسوویچ شده است.

شارل میشل، رویس شورای اروپا که ریاست این نشست 
اتحادیه اروپا را بر عهده داشت، گفت: »ما تحمل نمی کنیم 
که کسی بخواهد بر سر زندگی یا مرگ شهروندان بی گناه 

شرط بندی بکند.«
تلویزیون دولتی بالروس شامگاه دوشنبه ویدیوی کوتاهی 
از رامان پراتاسوویچ پخش کرد که نشان می دهد او پشت 
میزی نشسته و می گوید وضعیت جسمانی اش خوب است 
قانون«  مطابق  و  خوب  »بسیار  بازداشت  طی  در  او  با  و 

رفتار کرده اند.

اطالعات روز: اتحادیه اروپا شامگاه دوشنبه 3 جوزا بر سر 
استفاده هواپیماهای  از جمله ممنوعیت  بالروس،  تحریم 
این  فرودگاه های 27 کشور عضو  و  آسمان  از  این کشور 

اتحادیه توافق کرد.
به گزارش رادیو فردا، این تصمیم واکنشی به فرود اجباری 
و  مینسک  فرودگاه  در  رایان ایر  مسافربری  هواپیمای 
الکساندر  روزنامه نگار مخالف  پراتاسوویچ،  رامان  بازداشت 

لوکاشنکو، رییس جمهور بالروس است.
امنیتی  نیروهای  که  بود  لیتوانی  عازم  آتن  از  پرواز  این 
بالروس با اخطار دروغین بمب گذاری در هواپیما وادارش 
کردند که در فرودگاه مینسک بنشیند. اتحادیه اروپا از این 
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بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه )تدارک، انتقال و توزیع 150 رأس گاو شیری  سه ساله معه وسایل 
شیردوشی در والیات کابل ، فاریاب و زابل با کد نمبر MAIL/PD/NCB/G-8/1400 را به محترم حکم خان  شینوزاده  لمیتد دارای جواز نمبر )1227-0101( به قیمت مجموعی مبلغ )7,610,000( هفت میلیون و 

ششصدو ده هزار افغانی اعطا نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، 

آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

MAIL/PD/NCB/G115/1400 :شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه )تدارک 60 قلم تجهیزات و مواد البراتواری برای مدیریت های صحت عامه وترنری 
بنادر سرحدی والیات و مرکز( تحت  داوطلبی  باز داخلی  با شماره تشخیصیه )MAIL/PD/NCB/G115/1400( اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل 
تدارکات عامه الی ساعت )10:00( قبل از ظهر روز )پنج شنبه( مؤرخ )27-جوزا-1400( ارایه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشند. تضمین آفر مبلغ)540,000( پنج صدو چهل هزار افغانی  

طبق شرطنامه و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه( میباشد.
آدرس مکان جلسه : منزل دوم تعمیر حفظ ومراقبت ،عقب تعمیر منابع بشری دفتر آفرگشایی.

داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت npa.gov.af دانلود نمایند،در صورت عدم داونلود از ویب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک ازآمریت تدارکات اجناس 
وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری منزل اول بصورت رایگان بدست آورند.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«
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بدینوسیله به تا سی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود،که ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد باز سازی تعمیر و اطاق چوچه گیری، 
ترمیمات حوض های کانکریتی معه جوی های مواصالتی دخولی و خروجی آب و ترمیم حوض های کالن کانکریتی فارم ماهی قرغه والیت کابل را به شرکت ساختمانی میدان پامیر دارنده جواز نمبر)47206(  واقع 

سرک نمبر 2، میدان وردگ،  افغانستان به قیمت مجموعی2،500،000  )دو میلیون و پنجصد هزار افغانی( اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری 

ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل،  افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

بدینوسیله به تا سی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود،که ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد اعمار یک باب کلینیک حیوانی یک 
به قیمت  افغانستان  نو همجوار مکتب هاشم میوندوال، کابل،   نمبر)33920(  واقع کارته  الکاسب توفیق دارنده جواز  به شرکت ساختمانی و سرکسازی  را  لوگر  برکی برک والیت  اتاقه قریه چهل تن ولسوالی 

مجموعی788،000  )هفتصد و هشتاد و هشت هزار افغانی( اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری 

ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل،  افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

انتخایب نبودن هنادهای محیل و شکست دموکرایس در افغانستان
نسبت  را  شهروندان  نهایت  در  که  پرداخته اند  افغانستان 
به مقوله دموکراسی در حکومتداری محلی در بی خبری 
قرار داده اند. به عبارتی ساده به مردم چنین توجیه شده 
انتخاب در تعیین مقام های محلی  که این که آن ها حق 
جمله  از  دموکراتیک  کشورهای  نیست،  مهم  ندارند  را 
فرانسه نیز چنین کرده اند. این بحث در برخی جزوه های 
دانشگاهی در میان دانشجویان حقوق و پالیسی عامه نیز 

با ابهاماتی همراه بوده است.

اغراق در بحث جزیره های قدرت 
دولت  در  حاکم  گروه  برای  متعددی  دالیل  است  ممکن 
انتخابی شدن نهادهای محلی  از  مرکزی برای جلوگیری 
وجود داشته باشد. هر دلیلی باشد ناشی از حرص انحصار 
با  بود که گویا  این  ادعاها  از  است. یکی  قدرت در مرکز 
قدرت  به  زورمندان محلی  در محالت  انتخابات  برگزاری 

می رسند. 
خانم جینفر برک مرتزاشـویلی، اسـتاد دانشـگاه پتزبورگ 
در ایالـت پنسـولوانیای امریـکا، می گویـد کـه در اوایـل 
حضـور جامعـه بین المللـی در افغانسـتان دولـت مرکـزی 
در پـی تضعیـف و از میـان برداشـتن سـران محلـی بـود، 
چـون آن ها بـه گونـه ی حاکمیـت منطقه ای ایجـاد کرده 
بودنـد. وی بـه ایـن بـاور اسـت کـه در برابر ایـن رهبران 
محلـی اغـراق صـورت گرفـت و دولـت مرکـزی آن هـا را 
به صـورت گزینشـی بـه زورمنـدان خـودی و غیـر خودی 
کـه  می کنـد  تأکیـد  مرتزاشـویلی  خانـم  کـرد.  تقسـیم 
محلـی  بـزرگان  همیـن  وجـود  بـا  دموکراسـی  می شـد 
تمریـن شـود و بـرای آن هـا فرصـت داده می شـد، تـا این  

کـه شـرایط روز بـه روز بهتـر می شـد. 

راه حل
دولت های  از  درس هایی  و  افغانستان  در  دهه  دو  تجربه 
خود  محل  در  مردم  که  می دهد  نشان  جهان  در  مدرن 
باید تصمیم گیر و تعیین کننده باشند. در برابر مردم قرار 
یا  محلی  قدرت های  کنترل  برای  مناسب  روش  گرفتن 
فرصت  و  زمینه  برعکس،  نیست.  روستاها  مدرن سازی 
جذب  و  دلگرمی  باعث  می تواند  که  است  تصمیم گیری 
مرکز  از  فشار  ضمنا  شوند.  مختلف  مناطق  و  گروه ها 
ثباتی  بی  است  ممکن  که  می کند  ایجاد  را  واکنش هایی 
دوامدار را به دنبال داشته و تداوم آن به واکنش های جدی 

و اعتراضات گسترده منجر شود.
انتخـاب  بـرای  محـل  مـردم  بـه  اختیـارات  واگـذاری 
رضایـت  باعـث  می توانـد  تصمیم گیـری  یـا  مسـئوالن 
بیشـتر شـود. ایـن رضایـت تضمینی برای پذیـرش قدرت 
مرکـزی نیـز اسـت. ایـن گونـه مـردم ضمـن تمریـن و 
یادگیـری دموکراسـی نسـبت بـه اداره محلـی احسـاس 
شـراکت و مالکیـت می کننـد. در نتیجـه رونـد نظـارت 
از اجـراآت بـر نهادهـای محلـی نیـز نیرومنـد می شـود، 
در  و  می آیـد  میـان  بـه  بهتـر  پاسـخ گویی  و  شـفافیت 
زمینـه اخـذ مالیـات نیـز دولت بـا چالش کمتـری مواجه 
خواهد بود. سـرعت بیشـتر انجـام امور و باال رفتن سـطح 
مهـارت و ابتکار مسـئوالن محلی نیـز از امتیازاتی دیگری 
اسـت کـه با واگـذاری ایـن اختیـارات به محـالت تقویت 

می یابـد.

مؤسسین قانون اساسی افغانستان این نظام را برگرفته از 
آن می دانند ، هرگاه ساختمان مکتبی در یکی از محالت 
وسیله ی  به  باید  آن  بودجه  درصد   30 شود،  ساخته 
مردم  گونه  این  شود.  تأمین  محل  همان  مالیه دهندگان 
محل نه تنها در محافظت از آن خود را مسئول می دانند 
که از جریان ساخت و فعالیت آن نیز مستقیم یا به وسیله 
نظارت،  این  نتیجه  در  می کنند.  نظارت  خود  نمایندگان 
شفافیت الزم به میان می آید و احتمال فساد اداری نیز به 

حد اقل کاهش می یابد. 

مقایسه افغانستان با دموکراسی های پیشرو
کشـورهایی کـه تـازه قانـون اساسـی تدویـن می کننـد 
قـرار  الگـو  را  جهـان  دموکراسـی های  از  یکـی  معمـوال 
می دهنـد و نظـام سیاسـی اداری آن را با انـدک تغییراتی 
مطابـق با شـرایط در کشـور خـود پیاده می کننـد. در این 
راسـتا تدوین کننـدگان قانـون اساسـی کنونی افغانسـتان 
و اداره مسـتقل ارگان هـای محلـی بـه ایـن عقیده انـد که 
حکومتـداری محلـی افغانسـتان برگرفتـه از دموکراسـی 
فرانسـه اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه نظـام سیاسـی 
افغانسـتان از لحـاظ ماهیت با دموکراسـی فرانسـه تفاوت 
فاحـش دارد و دشـوار اسـت آن هـا را با هم مقایسـه کرد. 
می شـوند  معرفـی  مرکـز  از  کـه  والی هـای  فرانسـه  در 
صالحیـت محـدود و نظارتـی دارنـد و اختیـارات اجرایـی 
از آن شـورای والیتی اسـت. یعنی خالف افغانسـتان والی 
در فرانسـه به  عنـوان نماینـده ی رییس جمهـور صـرف از 
اجـراآت شـورای والیتی نظـارت می کنـد تـا فعالیت های 

شـورا مبتنـی بـر قانـون اساسـی صـورت گیرد. 
به  شبیه  را  افغانستان  حکومتداری  طرز  که  مدعیانی 
حکومتداری  ماهیت  به  واقع  در  می پندارند  فرانسه  نظام 
تمرکز زدایی  به شدت  نکرده اند که در آن  توجه  فرانسه 
یک  به  ناخواسته  یا  خواسته  آن ها  است.  گرفته  صورت 
در  حکومتداری  بودن  دموکراتیک  به  نادرست  توجیه 

خود می تواند تأمین کننده امنیت، رفاه و توسعه باشد نه 
این که منتظر بود که اول جامعه ی مرفه، باسواد و امن به 

میان آید تا بتوان دموکراسی را در آن پیاده کرد.

استقاللیت محلی و دموکراسی
افغانسـتان اغلـب یـک نظـام غیـر  از لحـاظ سـنتی در 
در  چنان کـه  اسـت.  بـوده  حاکـم  محـالت  در  رسـمی 
برخـی مناطـق بسـیاری از فیصله هـا و دعـاوی به وسـیله 
ایـن  در جرگه هـا حل و فصـل می شـوند.  محـل  بـزرگان 
بـه معنـای تمایـل بـه اسـتقاللیت محلـی اسـت. فلسـفه 
دموکراسـی ایـن نیسـت که در مقابـل جریـان زندگی در 
محـالت قـرار گیرد و خواسـت های حکومـت مرکزی را بر 
آن هـا تحمیـل کنـد، بلکـه خواسـت ها، تمایـالت و عـرف 
حاکـم بـر محـل را با موافقـت مـردم معیـاری و قانونمند 

می سـازد.
نظـام کنونـی در دو دهـه گذشـته بـه جـای ایـن کـه 
رضایـت  و  رأی  بـا  و  شناسـایی  را  محـل  واقعیت هـای 
مـردم بـه معیاری سـازی آن توجـه کنـد در پـی تحمیـل 
خواسـت های خـود بـر محـالت بـوده اسـت، کـه نـه تنها 
اقبـال پذیـرش نداشـته، کـه اغلـب نارضایتـی، واکنش و 

عقـده ایجـاد کـرده اسـت. 

احساس مسئولیت نسبت به تأسیسات عمومی
امروزه یکی از چالش های عمده دولت افغانستان محافظت 
مناطق  برخی  در  است.  محالت  در  دولتی  پروژه های  از 
برابر تأسیسات عمومی مانند مکتب، پل، جاده  مردم در 
اگر  نمی کنند.  مسئولیت  احساس  برق رسانی  شبکه  و 
و  می شد  اجرا  و  همان محل طرح  به وسیله  پروژه ها  این 
درصدی مشخصی از پول مالیه دهندگان آن محل در آن 
به مصرف می رسید، احساس مسئولیت بیشتری به میان 

می آمد. 
که  فرانسه  محلی  حکومتداری  در  راستا  همین  در 

ذاکر سلطانی

همان گونه که به صورت سنتی در افغانستان دولت ها سعی 
کرده اند به شهروندان به  عنوان رعیت نگاه کنند، با نهادهای 
به  عنوان  نیز  قریه ها  و  ولسوالی ها  والیات،  چون  محلی 
مادون و تابع )از باال به پایین( برخورد کرده اند. طوری که 
انتخاب مسئوالن محلی و اختیارات تصمیم گیری هیچ گاه 

به مردم محل تعلق نداشته است. 
و  بین المللی  جامعه  حضور  با  روند  این  می رفت  انتظار 
قانون  این  در  تغییر کند.  اساسی 2004  قانون  تدوین  با 
برخی حقوق برای شهروندان پیش بینی شد، اما اختیارات 
نهادهای محلی به آن ها واگذار نشد. هرچند قانون اساسی 
جدید دولت را موظف به انتخابی بودن شهردارها، شوراهای 
والیتی و شوراهای ولسوالی نمود، ولی از این میان صرف 
اعضای آن در  برگزار شد، که  انتخابات شوراهای والیتی 
سوی  از  تعیین شده  والی  و  پایتخت  نامحدود  نفوذ  برابر 
رییس جمهور از صالحیت ناچیز برخوردار است. این گونه 
شوراهای والیتی نیز نتوانست مؤثریت الزم از خود نشان 

دهد. 
و  دشوار  حساس،  شرایط  افغانستان  روزها  این 
سرنوشت سازی را سپری می کند. تعیین حکام و والی ها از 
مرکز بارها واکنش های جدی محلی به همراه داشته است. 
نبود  در  می توان  را  شکنندگی  این  عمده  دالیل  از  یکی 
کرد.  جست وجو  محلی  حکومتداری  در  الزم  مشروعیت 
است  پرداخته شود الزم  نارسایی ها  این  به  این که  برای 
ساختار کنونی حکومتداری محلی به بحث گرفته شده و 

اصالحات الزم در آن پیش بینی شود. 

فرصت انتخاب به محالت
یکی از فرضیه های بدبینانه در مورد افغانستان این است 
را  دموکراسی  پذیرش  ظرفیت  سرزمین  این  مردمان  که 
نمی گیرند.  دموکراسی خو  به  مختلف  به دالیل  و  ندارند 
گذشته  دهه  دو  جنگ،  وجود  با  که  است  این  واقعیت 
اما  بود،  دموکراسی  ساختن  نهادینه  برای  خوبی  فرصت 
دراین مدت به خصوص در والیات، فرصت الزم به مردم 

برای انتخاب مسئوالن محلی داده نشد.
بنیادی تریـن اصـل دموکراسـی انتخابـات اسـت، کـه قرار 
ولسـوالی  شـوراهای  والیتـی،  شـوراهای  انتخابـات  بـود 
مالـی  امکانـات  بـا وجـود  برگـزار شـود.  و شـهرداری ها 
فـراوان چنیـن امـری تحقـق نیافـت. هـر چنـد بـه دلیل 
تجـارب نا امیدکننـده از انتخابات هـای قبلـی و محدودیت 
صالحیـت شـوراهای والیتـی برگـزاری چنیـن انتخاباتـی 
دموکراسـی  بـه  مـردم  دلگرمـی  بـه  کمکـی  ممکـن 
نمی کـرد، بـا ایـن حـال ایـن ابتدایی تریـن حقی بـود که 

بایـد بـه مـردم برگردانـده می شـد. 

عامل ساختاری شکست 
عواملی  کنونی  اساسی  قانون  کنندگان  تدوین  از  برخی 
نرخ سواد عمومی  بودن  پایین  و  فقر، جنگ، فساد  چون 
را سبب کندی یا شکست روند دموکراسی در افغانستان 
مانند  عامه  پالیسی  و  حقوق  کارشناسان  اما  می شمارند، 
سوسن روس اکرمن استاد دانشگاه یل در امریکا به این 
نظر است که میان حکومتداری خوب و ساختار دموکراتیک 
رابطه مستقیم وجود دارد. به این اساس دموکراتیک بودن 
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چرا افکار عمویم از تفنگ در برابر قانون در فاریاب حمایت کرد؟

پس از چند سال اعتراض های گسترده، جنبش های معترض و مدنی 
افغانستان زیر فشار سرکوب و رویکرد امنیتی-استخباراتی حکومت 
افغانستان له شدند. نسل جدید افغانستان پس از چند بار سرکوب 

اعتراض های مدنی توسط حکومت، به ناامیدی عمیقی سقوط کرد. 

مسالمت آمیز،  و  مدنی  اعتراض  فرهنگ 
قانون  روح  از  برخاسته  پدیده هایی  به  عنوان 
جنبش ها  این  افغانستان،  جدید  اساسی 
و  سیاسی  امکان های  و  ابزارها  به  می توانست 
مدنی دولت و مردم افغانستان در برابر فرهنگ 
شورش، مخالفت مسلحانه و هرج  ومرج تبدیل 
شود. اما برعکس، حکومت افغانستان نه تنها به 
این جنبش های مدنی و در کلیت آن، فرهنگ 
و روش اعتراض مسالمت آمیز و مدنی به  عنوان 
با  ارزش و دستاورد و فرصت ندید که هماره 
این جنبش ها به  عنوان خطر و تهدید برخورد 

کرد.
گسترده،  اعتراض های  سال  چند  از  پس 
افغانستان  مدنی  و  معترض  جنبش های 
امنیتی- رویکرد  و  سرکوب  فشار  زیر 
شدند.  له  افغانستان  حکومت  استخباراتی 
نسل جدید افغانستان پس از چند بار سرکوب 
اعتراض های مدنی توسط حکومت، به ناامیدی 
برای دست کم  نسلی که  عمیقی سقوط کرد. 
و  اعتراض خشونت آمیز  هرنوع  دهه،  یک ونیم 
مصادیق غیرمدنی راهیپیمایی ها و واکنش های 
اعتراضی را آفت و عیب برمی شمردند و سعی 
می کردند از ارتکاب آن امتناع کنند، آرام آرام، 
»جامعه ی  به جای  را  زدنی«  »جامعه ی  ترم 
سرکوب  از  ناشی  خشم  کردند.  باب  مدنی« 
طرفداران  همراهی  با  حکومت  توسط  مکرر 
رویکردهای غیرمدنی اعتراضی، ترم »جامعه ی 
زدنی« را به  عنوان روش مطلوب و نتیجه بخش 
هواداران  از  بزرگی  بخش  حتا  کردند.  علم 
مسالمت آمیز  و  مدنی  شیوه های  پروپاقرص 
سالح  خلع  کودتا  این  برابر  در  اعتراض، 
حمایت  دوام  برابر  در  دفاعیه ای  آن ها  شدند. 
حکومت  نداشتند.  مدنی  اعتراض های  از 
در  ویرانگر  و  شرم آور  رفتارهای  با  افغانستان 
برابر یکی از بزرگ ترین ظرفیت ها و ارزش های 
اعتراض  حامیان  کاروان  جدید،  افغانستان 

مدنی و کنشگری مدنی را خلع سالح کرد.
کنش  به  درازی  سالیان  طول  در  که  نسلی 
اعتراض شان  و  دادخواهی  مدنی  شیوه ی  و 
انرژی،  از  دریایی  با  و  می کردند  افتخار 
می کردند  سعی  روش شان،  به  تعهد  و  امید 
مسالمت آمیز  و  خشونت پرهیز  روش های 
شورش  فرهنگ  بر  را  دادخواهی  و  اعتراض 
کنند،  غالب  شبیخون  و  تفنگ  با  اعتراض  و 
اکنون، علم شدن تفنگ در برابر قانون و رژه ی 
غیرنظامیان مسلح به کالشینکوف و آر پی جی 

در جاده  های شهر میمنه را حمایت می کنند.
خشونت  غلبه ی  و  قانون  بر  تفنگ  پیروزی 
کنش  و  زندگی  مسالمت آمیز  روش های  بر 
اجتماعی و سیاسی، فاجعه ا ی بود که حکومت 
زد.  رقم  گذشته  سال  هفت  در  افغانستان 
زیست  به  مقدس  تشنگی  که  کشوری  در 
مسالمت آمیز و آرامش سال هاست که سیراب 
نشده، خوراندن زهر تفنگ و خشونت به حلق 
تشنه ی زیست مسالمت آمیز و مدنی، صرفا از 
عهده ی کسانی برمی آید که در مقام سخن از 
رفاه و توسعه و مدیریت سالم سیاسی سخن 
می گویند اما در عمل فاجعه ی پیروزی تفنگ 

در برابر قانون را رقم می زنند.

بدویت به مدنیت بود.
سیاسی  نظم  آغاز  از  دهه  نیم  و  یک  از  پس 
کنشگری  و  مدنی  جامعه ی  ظرفیت  جدید، 
پاییز  در  ناگهان  به  جدید  افغانستان  مدنی 
به سطح  اشکال  پویاترین  از  یکی  در   ،1394
در  عضوش  هزار  ده ها  با  تبسم  جنبش  آمد. 
توسط  هزاره  غیرنظامیان  کشتار  به  اعتراض 
امنیتی  ناکارآمدی تدابیر و سیستم  طالبان و 
سرازیر  کابل  خیابان های  به  افغانستان  دولت 
مصداق های  درخشان ترین  از  یکی  شد. 
جامعه ی  توسط  مدنی  کنشگری  و  فرهنگ 
رشد  بی سروصدا  دهه  نیم  و  یک  که  مدنی 
کرده بود، در خیابان های کابل به منصه ی اجرا 
مسالمت آمیز  مدنی،  راهپیمایی  شد.  گذاشته 
قانونی،  مطالبه ی  یک  که  تحسین برانگیز  و 
مشروع و قابل دفاع را با خودش حمل می کرد.

سـاعاتی  نخسـتین  در  افغانسـتان  حکومـت 
بـرای شـکل گیری  مدنـی  کـه جنب وجـوش 
آغـاز  تاریخـی  راهپیمایـی  و  جنبـش  ایـن 
شـده بـود، بـا رویکـرد امنیتی-اسـتخباراتی، 
تمـام تـوان و ظرفیـت اش را بسـیج کـرد تا به 
هـر طریـق ممکـن ایـن جنبـش مدنـی را در 
نطفـه سـرکوب و از برگزارشـدن راهپیمایـی 
راهپیمایـی،  طـول  در  کنـد.  جلوگیـری  آن 
شـبکه ای بـزرگ در درون حکومـت مأموریت 
برخـورد  و  تأمـل  درک،  به جـای  تـا  یافـت 
مسـئوالنه بـا مطالبـات جنبـش و احساسـات 
هیجـان  معترضـان،  جریحه دارشـده ی 
خلق کـردن  بـرای  را  آن هـا  احساسـات  و 
فرصـت سـرکوب معترضـان تحریـک کننـد. 

قـد  آرام-آرام  فراگیـری  و  عمیـق  ویرانـی 
کشـید. در طـول نزدیـک بـه یک و نیـم دهه، 
به تدریج، سـواد شـکل گیری جامعـه ی مدنی 
از افـق پیـدا شـد تـا در یک جابجایی نسـلی-

فرهنگـی، روش مطالبه ی سیاسـی، از اشـکال 
بـه  جنـگ،  و  مسـلحانه  مخالفـت  شـورش، 
اعتراض هـای مدنـی و مسـالمت آمیز و مبتنی 
بـر مفاد قانون اساسـی تغییر شـکل بدهد. در 
بیـش از دو دهـه، فرهنگ شـورش و مخالفت 
مسـلحانه بـرای پیگیـری مطالبـات اقشـار و 
طیف هـای سیاسـی و اجتماعـی یـک فرمـول 
و روش مسـلط بـود. گروه هـا بـرای طـرح و 
پیگیـری مطالبـات و خواسته هاشـان به تفنگ 
و شـورش دسـت می یازدیدند. پس از سـقوط 
طالبـان در نظـام قانـون اساسـی جدیـد، در 
بخـش بزرگی از مـردم افغانسـتان، اعتراض از 
کوه و دشـت و کمینـگاه به خیابـان کوچید و 
نسـل جدیـدی از افغان ها، تفنگ و شـبیخون 
و کمیـن را بـا قلـم، راهپیمایی مسـالمت آمیز 

و دادخواهـی خشـونت پرهیز عـوض کردنـد.
و  مدنی  جامعه ی  نطفه ی  بسته شدن 
و  طرح  برای  جدیدی  فرهنگ  شکل گیری 
که  افغانستانی  در  سیاسی  مطالبه ی  پیگیری 
دو دهه خشونت، شورش و مخالفت مسلحانه 
را تجربه کرده بود و پس از آن نیز در طول دو 
دهه ی پسین کماکان این روش توسط طالبان 
استفاده  افغانستان  از  عمده ای  بخش های  در 
بود.  عطف  نقطه ی  یک  کشور  برای  می شود، 
ظهور این فرهنگ و شیوه ی کنشگری سیاسی 
از  افغانستان  عبور  برای  راهی  اجتماعی،  و 

خادم حسین کریمی

فاریاب،  در  تنش  و  التهاب  روزها  از  پس 
از  افغانستان  ریاست جمهوری  ارگ  سرانجام 
حکم تقرر داوود لغمانی به  عنوان والی والیت 
فاریاب عقب نشست و عبدالمقیم راسخ، معاون 
مالی و اداری این والیت را به  عنوان سرپرست 
تقرر  حکم  لغو  با  کرد.  تعیین  فاریاب  والیت 
داوود لغمانی از مقام والیت فاریاب که در این 
مردمی  گسترده ی  اعتراض های  به دلیل  مدت 
به سر  ارتش  لوای  مقر  در  میمنه،  شهر  در 
شهر  در  مردمی  اعتراض های  عجالتا  می برد، 

میمنه فروکش کرده است.
اعتراض ها به تقرر آقای لغمانی به  عنوان والی 
یک  صرفا  اما  والیت  این  مرکز  در  فاریاب 
اعتراض نبود. زنگ هشداری ترس آور و مستعد 
تبدیل شدن شمال به یک آشوب خطرناک بود. 
صدها نفر، با حمل سالح های سبک و سنگین، 
بستن  ملی،  پرچم  از  غیر  پرچمی  برافراشتن 
استعمال  به  تهدید  و  دولتی  ادارات  دروازه ی 
اسلحه در صورت برخورد مسلحانه ی حکومت 
چالش  به  را  دولت  نهاد  اتوریته ی  آن ها،  با 
نافذ کشور،  قوانین  برخالف همه ی  و  کشیده 

شهر میمنه را در قرق قرار دادند.
تظاهرات مسلحانه، حمل انواع اسلحه ی سبک 
و سنگین به صورت آشکار، حمل پرچمی غیر 
از پرچم ملی، بستن دروازه ی ادارات دولتی و 
تهدید به استفاده از اسلحه در برابر نیروهای 
صریح  و  گسترده  نقض  و  بی اعتنایی  امنیتی، 
نافذه ی کشور و در صدر آن ها  قوانین  جمیع 
قانون اساسی است. با این وصف، افکار عمومی 
فاریاب  در  قانون  برابر  در  تفنگ  از  افغانستان 
رضایت  و  حمایت  اعالم  گسترده  به صورت 
کردند. افکار عمومی افغانستان از نقض قانون 
تحقیرشدن  مسلحانه،  تظاهرات  اساسی، 
اتوریته ی دولت و برافراشته شدن پرچمی غیر 
از پرچم ملی در فاریاب نه تنها حمایت کردند 
که این مجموعه رفتارها را به صالح کشور نیز 

دانستند.
غیبت  متوالی  سال های  برای  که  کشوری  در 
و  دولت  نهاد  غیبت  اسلحه،  حاکمیت  قانون، 
مخالفت های  و  اعتراض ها  دولتی،  اتوریته ی 
نمادها  برفرازشدن  و  و خشونت آمیز  مسلحانه 
و پرچم های متفاوت، حجم سنگینی از آسیب، 
بر  را  ویرانی  و  خونریزی  هرج  ومرج،  کشتار، 
مردمانش تحمیل کرده، چه اتفاق و اتفاق هایی 
به  تشنه  مردمی  شده  باعث  که  است  افتاده 
حاکم شدن  و  مسالمت آمیز  زیست  قانون، 
نقض  قانون،  برابر  در  تفنگ  از  دولتی،  اقتدار 
مسلحانه  سیاسی  واکنش  و  اساسی  قانون 
به صورت گسترده اعالم حمایت کرده و آن را 
در راستای تأمین خیر و صالح مملکت بدانند؟ 
است.  حیرت آور  و  تکان دهنده  پرسش  این 
رویکردهای  و  تصمیم ها  در  باید  را  آن  پاسخ 
که  کرد  جست وجو  فاجعه باری  و  ویرانگر 
رهبری و زعامت افغانستان در دست کم شش 

سال گذشته روی دست گرفته است.
در  جدیـد  سیاسـی  نظـم  گیـری  شـکل  بـا 
افغانسـتان پـس از حـدود دو دهـه هرج  ومرج، 
آوار  زیـر  از  افغانسـتان  جنـگ،  و  بی نظمـی 

سـرانجام ایـن شـبکه موفـق شـد بـا رویکـرد 
را  تبسـم  جنبـش  تخریبـی،  و  اسـتخباراتی 
بـه مسـلخ سـرکوب کشـانده و بـا تحریـف و 
سـبوتاژ مطالبـات و نمایندگی شـان، یکـی از 
تاریـخ  مدنـی  جنبش هـای  درخشـان ترین 

کشـور را عقیـم کنـد.
بعد،  سال  دو  طول  در  تبسم  جنبش  از  پس 
و  مشابه  رویکردهای  با  افغانستان  حکومت 
البته شدیدتر امنیتی و استخباراتی، دو جنبش 
جنبش  درآورد.  زانو  به  نیز  را  دیگر  مدنی 
هرکدام  تغییر  رستاخیز  جنبش  و  روشنایی 
حکومت،  امنیتی  و  استخباراتی  حیله های  با 
و  گلوله  با  مستقیم  سرکوب  و  سیاسی  فشار 
ماه  سه  دست کم  از  پس  درآمد.  پا  از  باتوم، 
امتناع خلل ناپذیر حکومت از پذیرش مطالبات 
عدم  و  روشنایی  جنبش  مشروع  و  قانونی 
کفایت در تأمین امنیت راهپیمایی های مدنی 
و مسالمت آمیز این جنبش، در 2 اسد 1395 
حمله ی تروریستی ناشی از بی کفایتی امنیتی 
دهمزنگ  در  را  روشنایی  جنبش  حکومت، 
 ،1396 تابستان  در  کرد.  متالشی  کابل 
در  تغییر  رستاخیز  جنبش  مدنی  راهپیمایی 
جاده های کابل با گلوله، باتوم و تانک حکومت 

زمین گیر شد.
جنبش ها و راهپیمایی های مدنی و در کلیت 
آن، فرهنگ اعتراض مدنی و طرح مسالمت آمیز 
شهروندان،  توسط  سیاسی-مدنی  مطالبات 
بدون تردید یکی از چند دستاورد و ارزش نظم 
قانون اساسی جدید افغانستان است. در صورت 
با  حکومت  هشیارانه ی  و  مسئوالنه  برخورد 


