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عــنوانهای مـهم

آیا حکومت توان حفاظت
از پایههای برق را ندارد؟!
کابل تاریک که قرار بود پس از چندین روز دوباره روشن شود ،ساعاتی
پس از نرش خرب وصلشدن برق ،دوباره به حالت تاریکی فرو رفت.
بر اساس اظهارات عبدالسلیم نوری ،آمر فرماندهی پولیس والیت پروان با
رسانهها ،حوالی ساعت ۹:۳۰دقیقه شب...
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عذر بدتر از گناه؛
عقبنشینی تاکتیکی!

مردان روزهایدشوار

عبدالستار میرزکوال ،رسپرست وزارت داخل ه کشور در اظهارات اخیرش در
مورد طالبان گفت که این گروه زمین ه انتقال تجهیزات نظامی ،از جمله تانکها و
وسایط دیگر را از طریق والیتهای جنوبی بهپاکستان فراهم میکند...

اوضــاع جــاری در افغانســتان را اگــر روزهــای دشــوار مــردم ایــن رسزمیــن نــام بگذاریــم،
بــه خطــا نرفتهایــم .آنچــه در ایــن روزهــا در جغرافیــای جنــگ اتفــاق میافتنــد ،رخدادهــای
تلخیانــد کــه از یکســو فــرش مصیبــت را در ایــن کشــور همــوار میکننــد و از ســوی
دیگــر ظرفیــت وفــاداری و راســتگویی مدعیــان وطندوســتی و مردمدوســتی را بــه محــک
میگیرند.
در سالهای پسین فراوان کسانی از آدرسهای متعدد زعامت و رهربی جریانهای سیاسی و
آزادیخواهی افغانستان سخن گفتهاند و با ابراز حس وطندوستی و مردمدوستیشان بر مردم
افغانستان منت نهادهاند .اکنون اما که اوضاع سیاسی در حال دگرگونی است و بیشرت از هر

وقت دیگر حساس به نظر میرسد ،وقت آن رسیده که مردان روزهای دشوار این رسزمین
قامت برافرازند و آنچه را از سالها به اینسو به منظور دفاع از نوامیس ملی و متامیت ارضی
این رسزمین به مردم وعده سپردهاند ،عمال در میادین نربد با دشمنان مردم افغانستان به منایش
بگذارند.
در این میان اما از دو چهره نامدار جنگ و سیاست در افغانستان میشود نام برد که در پای این
وعده خود ایستادهاند و آنچه را تا حاال گفتهاند و به مردم وعده سپردهاند ،شعار میانخالی و
معطوف به فریب افکار عامه نبوده است.
اه...
ر
همگی خرب داریم که مارشال دوستم هم
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از آبادیخواهی هند
تا ویرانگری پاکستان
اخیرا وزارت اقتصاد در صفحه رسمیاش با نرش
اعالمیهیی از تطبیق  363پروژۀ انکشافی در رسارس افغانستان
توسط متویل مالی هند ،طی هشتسال گذشته خربداد.
طبق این اعالمیه جمهوری هند در هامهنگی با وزارت
اقتصاد در هشت سال اخیر 363پروژه را در چارچوب برنامۀ
«پروژههای کوچک انکشافی SDP/و...

دیگـــر خـــوانـدنـــیهـا در این شـــماره

صالح :دسترسی آغازادهها به
هواپیماهای اردو محدود شده است
2

استقبال وزارت خارجه از اعالمیٔه
ایتالف جهانی مبارزه با داعش
2

طی پنج سال آینده؛ احداث
۳٠٠هکتار باغ خرما در نیمروز
2

ارتش و نیروهای مردمی ولسوالی
کلدار بلخ را از وجود طالبان
پاکسازی کردند
5

4

ﻧـﺮخ اﺷــﺘـﺮاک در روزﻧـﺎﻣــﻪ
RAH-E-MADANYAT DAILY

ﻣﺪت

ﻫـﺰﯾـﻨﻪ اﺷـﱰاک

ﯾﮏ ﺳﺎل

 ٦٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ

ﯾﮏ ﺳﺎل

 ٢٠٠داﻟـﺮ

ﺑــﺮای درﯾـﺎﻓـﺖ ﺗـﺎزهﺗـﺮﯾﻦ
ﺧـﱪﻫﺎ ،ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻫﺎ و ﮔﻔﺘـﮕﻮﻫﺎ
ﺑﻪ وب ﺳــﺎﯾﺖ ﻣـﺎ ﻣـﺮاﺟـﻌﻪ ﮐﻨﯿـﺪ:

ﺷﺶ ﻣﺎه
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ﺷﺶ ﻣﺎه

ادارات دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ

 ٣٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ

ادارات دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ

 ١٠٠داﻟـﺮ

دﻓﺎﺗﺮ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺎرﺟﯽ

دﻓﺎﺗﺮ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺎرﺟﯽ

حقوق پناهندگان
در نظام بینالمللی حقوق بشر
بند سوم ،افغانستان و حقوق پناهندگان
افغانستان در سال ۲۰۰۵عضویت کنوانسیون امور
پناهندگان را پذیرفت ،اما بهدلیل نداشنت قانون
پذیرش پناهجو و پناهنده ،موفق به اجرای مواد این
کنوانسیون نشده است .افغانستان کنوانسیون امور
پناهندگان را بدون قید و رشط امضا منوده و در آنجا
متعهد شده که افراد متعلق به گروه خاص را مطابق
این کنوانسیون بهعنوان پناهنده خواهند پذیرفت.
برخی افراد متعلق به گروه خاص مانند همجنسگرایان
در مغایرت با نظم عمومی قانون داخلی کشور شمرده
میشوند .در این صورت آنچه را افغانستان تعهد
سپرده ،عمل به آن دشوار خواهد بود.
در شصتمین سالگرد تصویب کنوانسیون مهاجرت
مصوب سال ۱۹۵۱که در ژنو برگزار شده بود ،مناینده
افغانستان وعده منودند که به زودی پیشنویس
قانون پناهندگان تهیه خواهد شد .در کنفرانس شصتمین

سالگرد کنوانسیون 1951بر رس این بحث شد که کشورهای
عضو کنوانسیون ۱۹۵۱چگونه...
3

آیا حاضریم مثل فقیرترین فرد در جامعۀ خود زندگی کنیم؟
براساس مفهوم حداقل پایهیی چه اندازه اعضای یک جامعه به
یکدیگر مدیوناند؟ چگونگی پاسخ به این پرسش تعیینکنندۀ آن
است که جوامع چه شبکههای حامیتی را برای اعضای خود فراهم
میسازند ،شبکههایی که بهطور کلی به شکلگیری ساختار جامعه
کمک میکنند .بنابراین ،باید حداقل شیوهیی برای فهم آنچه به
دیگران بدهکاریم طرحریزی کنیم .روش انجام کار ساده است :باید
ببینیم که آیا حارضیم مثل فقیرترین فرد در جامعۀ خود زندگی
کنیم؟ باید خود را به جای فرد دیگری بگذاریم ــ سپس آنچه را که
هر کسی برای زندگی خوب نیاز دارد در نظر بگیریم.
افراد به واسطۀ انسان بودن ،به بسیاری از چیزهای یکسان نیاز
دارند .همه باید...
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صالح :دسترسی
آغازادهها به هواپیماهای اردو
محدود شده است
راه مدنیــت :امراللــه صالــح ،معــاون
اول ریاســتجمهوری میگویــد کــه
بهخاطــر شکســت دادن گــروه طالبــان و
قــراردادن صددرصــدی قــوای هوایــی در
خدمــت نیروهــای امنیتــی و دفاعــی،
غیرنظامــی،
افــراد
دسترســی
غیــررضوری و «آغازادههــا» بــه
هواپیامهــای نیروهــای هوایــی محــدود
شده است.
آقــای صالــح روز سهشــنبه ( ۸رسطــان)
در صفحــۀ رســمی فیســبوکش نوشــت
کــه ایــن یکــی از تصامیــم «بســیار معقــول
و مســلکی» اســت کــه پــس از ارزیابــی
عمیــق وضعیــت ،گرفتــه شــده اســت.
وی در ادامــه تاکیــد کــرد« :بزرگتریــن
اولویــت امــروز مــا شکســت دادن طالــب
و حامیــت همهجانبــه از نیروهــای
ماســت».
معــاون اول ریاســتجمهوری از ایــن
تصمیــم خــر میدهــد کــه اخیــرا
حمــات طالبــان در بخشهــای مختلــف
کشــور بــرای تــرف ولســوالیها افزایــش
یافتــه اســت .ایــن گــروه مدعــی اســت
کــه بیــش از ۷۰ولســوالی را طــی دو مــاه
اخیــر تــرف کردهانــد.
آقــای صلــح در ادامــه نوشــته کــه در «دو-
ســه ســاحۀ مشــخص در شــهر کابــل»
کــه کوچههــا و پسکوچههــای تنــگ
و غیرقابــل ورود بــرای موتــر وجــود دارد،
طالبــان بــا اســتفاده از موترســایکل
دســت بــه تــرور افــراد دولتــی زدهانــد.
او میافزایــد :تــا زمانــی کــه ایــن تهدیــد
رفــع نشــده ،اســتفاده از موترســایکل
بــه اســتثنای رســتورانتهایی کــه غــذا
میرســانند و برایشــان کارت ویــژه داده
میشــود ،ممنــوع اســت .او از مــردم
خواســته اســت کــه بــه ایــن «دســتور»
احــرام بگذارنــد.
وزارت امــور داخلــه اعــام کــرد کــه
گشــتوگذار موترســایکلهای بــا اســناد
و بــدون اســناد در شــهر و ولســوالیهای
کابــل تــا اطــاع بعــدی ،ممنــوع اســت.

استقبال وزارت خارجه
از اعالمیٔه ایتالف جهانی
مبارزه با داعش

راه مدنیــت :وزارت امــور خارجــ ٔه
کشــور از اعالمیــه مشــرک وزرای خارجــه
ایتــاف جهانــی مبــارزه بــا داعــش
اســتقبال کــرده و گفتــه کــه مبــارزه بــا
داعــش نیازمنــد تــاش و مبــارزه مشــرک
جهانی است.
ایــن وزارت روز سهشــنبه ( ۸رسطــان)
بــا نــر خربنامهیــی گفتــه کــه دولــت
افغانســتان در مبــارزه بــا تهدیــد تروریــزم
جهانــی متعهــد میباشــد.
نشســت وزیــران خارجــه ایتــاف جهانــی
مبــارزه بــا داعــش روز دوشــنبه (۷
رسطــان) در شــهر رم ایتالیــا برگــزار شــد.
از سـویی هـم ،وزارت خارجـ ٔه امریـکا در
اعالمیهیـی گفتـه کـه اشتراککنندگان
ایـن نشسـت از تلاش دولـت افغانسـتان
در زمینـه مبـارزه با داعـش قدردانی کرده
و بـر ادامـه تالشهـای جامـع ،هامهنـگ
و همهجانبـه بـرای رسکـوب داعـش تاکید
کردهانـد.
در ادامـ ٔه خربنامـه وزارت خارجـ ٔه امریـکا
آمـده کـه اشتراککنندگان ،محافظـت از
غیرنظامیـان در جریـان عملیـات رسکـوب
داعـش را یـک اولویـت جـدی خوانـده و
تاکیـد کردهانـد کـه کشـورها بایـد در این
مـورد قوانیـن بیناملللـی از جملـه قوانین
برشدوسـتانه و حقـوق بشر بیناملللـی و
همچنیـن قطعنامههـای شـورای امنیـت
سـازمان ملـل متحـد را رعایـت کننـد.

رویدادها
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طی پنج سال آینده؛
احداث ۳٠٠هکتار باغ
خرما در نیمروز

گسترش جنگ در شمال کشور؛

آمادهباش نیروهای مسلح تاجیکستان

راه مدنیت :بهدنبال افزایش
حمالت گروه طالبان و دست به
دست شدن ولسوالیها در شامل
کشور ،خربگزاری دولتی خاور
تاجیکستان گزارش داد که نیروهای
مسلح این کشور در خط دوم دفاعی
در مرز با افغانستان به یک «رژیم
خاص» منتقل شدهاند.
خربگزاری خاور به نقل از فریدون
محمدعلیزاده ،سخنگوی وزارت
دفاع تاجیکستان گفته که نیروهای
امنیتی این کشور با دیگر نیروهای
مرزبانی از رسحدات تاجیکستان محافظت
میکنند.
او تاکید کرد« :این روزها هیچ تجهیزات یا
نیروی اضافی تحویل داده نشده است و فعال
برنامهیی برای انجام این کار وجود ندارد ،زیرا

اوضاع ناپایدار در افغانستان ما را مجبور کرده
تا واحدهای نظامی خود را در خط دوم دفاع
تقویت کنیم».
بر اساس معلومات خربگزاری خاور ،در جریان
ده روز گذشته درگیریها بین نیروهای امنیتی و
جنگجویان گروه طالبان در چهار نقطه مرزی

تاجیکستان رخ داده و هشت
منطقه و دو پاسگاه مرزی به
دست طالبان افتاده است.
بـا ایـن حـال ،پیشتـر کمیتـه
دولتـی امنیـت ملـی تاجیکسـتان
گفتـه بود کـه در پی حملـه طالبان
بـه شـیرخان بنـدر در والیـت
کنـدز۱۳۴ ،نیـروی امنیتـی از مـرز
عبـور کـرده و بـه تاجیکسـتان
رفتنـد.
شـیرخان بنـدر حدود هشـت روز
پیـش بـه دسـت طالبـان افتاد.
ایـن کمیتـه همچنـان گفتـه کـه ۱۷نیـروی امنیتـی
افغانسـتان پـس از حملـه طالبـان ،از ولسـوالی
کلـدار بـه تاجیکسـتان آمدهانـد.
وزارت خارجـه کشـور گفتـه کـه ایـن حادثـه را
بررسـی میکنـد.

راه مدنیــت :ریاســت زراعــت ،آبیــاری و
مــالداری والیــت نیمــروز ،از افزایــش
عالقمنــدی باغــداران ایــن والیــت بــه احــداث
باغهــای خرمــا خــر داد و میگویــد کــه
قــرار اســت طــی پنــج ســال آینــده۳۰۰ ،
هکتــار بــاغ تجارتــی خرمــا در نیمــروز احــداث
شود.
وزارت زراعــت روز سهشــنبه (۸رسطــان) بــا
نــر در خربنامهیــی بــه نقــل از ریاســت
زراعــت والیــت نیمــروز گفتــه کــه ایــن والیــت
از آبوهــوای مناســب بــرای احــداث باغهــای
جدیــد بــه ویــژه نباتــات مثمــر «شورهپســند»
از قبیــل خرمــا ،عنــاب و پســته برخــوردار
اســت.

آیا حکومت توان حفاظت از پایههای برق را ندارد؟!
طاهر احمدی

کابل تاریک که قرار بود پس از چندین
روز دوباره روشن شود ،ساعاتی پس از نرش
خرب وصلشدن برق ،دوباره به حالت تاریکی
فرو رفت.
بر اساس اظهارات عبدالسلیم نوری ،آمر
فرماندهی پولیس والیت پروان با رسانهها،
حوالی ساعت ۹:۳۰دقیقه شب یکشنبه
 ۵جوزا -یک پایه دیگر ،در منطقه رباطولسوالی بگرام پروان ،از اثر انفجار تخریب
شد .از آن زمان تا کنون کابل بیبرق است و
شهروندان نگارن تداوم این تاریکیاند.
عملیات تاریکسازی کابل و بعضی
والیتهای دیگر حرف جدیدی نیست .این
مساله که بیشتر از ۶سال پیش رشوع شده
بود ،در چند ماه اخیر افزایش بیپیشینهیی
داشته است .از آنجا که کسی مسوولیت
رسمی تخریب این پایهها را بهعهده
منیگیرد ،نشان از پیچیدگی مساله دارد ،اما
سوال اصلی اینجاست که چرا دولت راه
حل اساسی برای حل این مشکل در چنته
ندارد .آیا واقعا حکومت در گرفنت امنیت
تاسیسات عامه ناتوان است؟!
دو فرضیه و یک واقعیت
فرضیۀ نخست :تخریب پایههای برق
وارداتی ،میزان مصارف مواد نفتی را باال
میبرد و با بیشرت شدن تقاضای نفت،
قیمت آن نیز باال میرود .با یک حساب
رسانگشتی میتوان گفت که با قطع برق
یکهفتهیی کابل ،ملیونها افغانی سود
بهجیب رشکتهای مواد نفتی میرود؛
چون برق از نیازهای اساسی شهر است
و شهروندان و کارخانهداران منیتوانند
بهخاطر نبود برق ،دست از کار و زندگی
بکشند .این فرض اگر درست باشد ،نشان
میدهد که معامالت مافیایی کالنی پشت
این تاریکیها صورت میگیرد که حتا ممکن
است ،افراد بلندپایه رشکت برشنا و شاید هم
برخی منسوبان امنیتی ،در آن دست داشته
باشند .از جانب دیگر ،باسازی دوبارۀ پایهها
که عموماً هزینههای سنگینی را سبب میشود
نیز میتواند میدانی برای فساد مالی باز کند.
برخی آگاهان امور نیز از احتامل دست
ق کابل و ۱۰والیت
داشنت مافیا در پرچوی بر 
دیگر سخن میگویند.
عارف رحامنی؛ مناینده مردم در مجلس
منایندگان و از فعاالن سیاسی در صحبتی با
روزنامه راه مدنیت گفت که یکی از عوامل
قطع برق ممکن است بحث مافیا برای

باجگیری و اخاذی در جهت تامین منافع
نامرشوع کسانی باشد که شاید برخی از آنها
در درون ریاست رشکت برق برشنا جای
داشته باشند.
آقای رحامنی ،مدیریت ریاست برق را
نادرست خوانده میگوید که داوود نورزی،
رییس رشکت برشنا از هر نگاه فرد مناسبی
بری ریاست برق نیست؛ اما چون از نزدیکان
رییسجمهور غنی است ،بر چوکی ریاست
تکیه زده و بهکسی اعتنا نداشته و پاسخگویی
ندارد .بدون شک پاسخگو نبودن میتواند
میدان خودمانی را برای کارهای مافیایی نیز
باز بگذارد.
فرضیۀ دوم :این است که با قطعشدن برق
کابل و ده والیت دیگر ،این شهروندان

تخریب پایههای برق
وارداتی ،میزان مصارف مواد
نفتی را باال میبرد و با بیشتر
شدن تقاضای نفت ،قیمت آن
نیز باال میرود .با یک حساب
سرانگشتی میتوان گفت که با
قطع برق یکهفتهیی کابل،
ملیونها افغانی سود بهجیب
شرکتهای مواد نفتی میرود؛
چون برق از نیازهای اساسی
شهر است و شهروندان و
کارخانهداران نمیتوانند
بهخاطر نبود برق ،دست از کار
و زندگی بکشند.
استند که در تاریکی میمانند و زندگیشان
در روزهای گرم تابستانی با مشکالت زیادی
مواجه میشوند .تاسیسات حکومتی و
چرخۀ ادارات که عمدتا از منابع اضطراری
برق برخوردارند ،مشکل چندانی منیبینند.
همین امر فرضیۀ سهلانگاری حکومت به
حفاظت از پایههای برق وارداتی را بیشتر
میکند .جالب اینجاست که با اوجگرفنت
ناآرامیهای چند ماه اخیر و اهمیتیافنت
بیش از پیش رسانههای اجتامعی در بازتاب
خربها ،تخریب پایهها و قطع برق در کابل
بهحد اعظمی خود رسیده است.
کابل شهری که شاید در مقایسه با متام
بزرگشهرهای دیگر نیروی فعال و باسواد

داشته باشد ،میدان خوبی نیز برای رقابتهای
مجازی دانسته میشود .جهتدهی افکار
عمومی در این شهر بسیار جدی گرفته
میشود .ما شاهد بودیم که حتا معاون
اول کشور زمانی با بهرخ کشیدن جلسات
ششونیم صبح ،مرصوف تهیه خوراک
فضای مجازی خصوصا فیسبوک بود .همین
حاال هم کم نیستند افرادی که بهنام مشاور این
و آن ،این کارها را میکنند .حال فرض این
است که طالبان و دولت ،هر دو میخواهند
از این آب گلآلود ماهی مقصود خویش را
بگیرند.
حکومت تقصیر تخریب تاسیسات عامه
را به طالبان نسبت داده و میخواهد چهرۀ
خرابکار آنها را بهشهروندان بنامیاند .از
جانب دیگر با نبود برق ،بدون شک میدان
مجازی تبلیغات طالبان و جنگهای که
خرب خوشایندی برای دولت ندارد نیز رسدتر
میگردد.
بدین صورت تا حدودی حکومت از زیر
فشارهای افکار عامه مصون میماند .به
همین سان ،با قطعشدن برق ،طالبان دولت
را در حفاظت از تاسیسات عامه ناکام
پنداشته و تالش میکنند توانایی دولت را
در مدیریت کشور ،بیشتر از پیش رضبه
بزند.
واقعیت چیست؟
واقعیت اما این است که حکومت بهعنوان
نهاد مسوول ،وظیفۀ حفاظت از تاسیسات
دولتی را دارد؛ اما با وجود تخریب چندین
بارۀ پایههای برق ،با پیشینۀ چندین ساله،
ظاهرا نه طرحی برای حل بنیادی این مساله
دارد و نه شهامت اقرار بهناتوانی حفاظت از
تاسیسات عامه را.
دولت اگر جدیتی در راستای حفاظت از
پایههای برق را میداشت ،باید تا کنون،
رسنخها را دنبال کرده و راهکاری برای حل
این مساله مییافت .در حالی که اکرث پایهها
که در این اواخر منهدم شدهاند تحت تسلط
دولت و حتا فرماندهانیاند که با دولت
همکارند باید تا کنون روشن میشد تخریب
پایههای برق زیر رس مافیاست یا خالی امنیتی
در زمینه وجود دارد! هرچند ممکن است
گاهی چند نفری به اتهام تخریب این پایهها
بازداشت شوند ،اما چطور امکان دارد یک
مشکل چندین ساله ،هنوز حل نشده باشد.
مگر این مساله سهلانگاری دولت در امور
حفظ تاسیسات عامه را نشان منیدهد؟

در ادامــه خربنامــه آمــده کــه یــک برنامــه
پنــج ســاله بــرای احــداث ۳۰۰هکتــار بــاغ
تجارتــی خرمــا در ایــن والیــت وجــود دارد
کــه براســاس آن ۲۵ ،جریــب زمیــن در ســال
 ۱۳۹۹بــاغ خرمــا احــداث شــده و امســال
نیــز ۱۲۵جریــب دیگــر احــداث میشــود.
وزارت زراعــت ترصیــح کــرد کــه ایــن باغهــا
بــه شــکل تجارتــی احــداث میشــوند.
همچنیــن در ایــن خربنامــه بــه نقــل از
شــاهمحمد یــک تــن از باغــداران پیشقــدم
در منطقــه ربــاط ولســوالی چهــار برجــک
گفتــه شــده کــه بیــش از بیســتهزار اصلــه
نهــال خرمــا بــه منظــور ایجــاد بــاغ تجارتــی
غــرس کــرده اســت.
والیــت نیمــروز در غــرب کشــور از جملــه
والیتهــای گــرم و خشــک اســت کــه
میوههــای گرمســیری در آن کشــت میشــود.

ارتش و نیروهای مردمی
ولسوالی کلدار بلخ را از وجود
طالبان پاکسازی کردند

راه مدنیــت :فــواد امــان ،معــاون ســخنگوی
وزارت دفــاع کشــور گفتــه کــه ولســوالی کلــدار
والیــت بلــخ در نتیجــ ٔه عملیــات نیروهــای
دفاعــی و امنیتــی و مردمــی ،از وجــود
جنگجویــان گــروه طالبــان پاکســازی شــده
است.
آقــای امــان روز سهشــنبه ( ۸رسطــان) در
تویتــی نوشــته کــه در جریــان ایــن عملیــات بــه
جنگجویــان طالــب تلفات ســنگین وارد شــده
و از متــام ســاحات ولســوالی فــرار کردهانــد.
همچنیــن او عــاوه کــرد کــه عملیــات تصفیوی
در دیگــر ولســوالیهای والیــت بلــخ ادامــه
دارد.
بــا ایــن حــال ،در دو شــبانهروز اخیــر ایــن
دومیــن ولســوالی اســت کــه در نتیجـ ٔه عملیات
نظامیــان دولتــی و نیروهــای مردمــی از کنــرل
طالبــان خــارج شــده و در اختیــار دولــت قــرار
گرفتــه اســت.
شــب گذشــته وزارت دفــاع اعــام کــرده بــود
کــه ولســوالی پشــتونکوت والیــت فاریــاب از
طالبــان پــس گرفتــه شــده اســت.
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سیاستنامه

مردان روزهای دشوار

یادداشت روز

حقوق پناهندگان
در نظام بینالمللی حقوق بشر

حسین آزادمنش
با فرزندش یارمحمد دوستم ،در خطوط مستقیم نربد با طالبان
حضور دارند و فرماندهی ،سوق و اداره نیروهای تحت امرش
را به دوش دارند.
در جغرافیای والیت بلخ نیز پس از اینکه تهدیدات دشمن
افزایش یافت ،استاد عطامحمد نور بسیج مردمی را سازماندهی
کرد و همراه با سه فرزندش تفنگ گرفته و در خطوط نربد با
دشمن رفتند .مساله حضور استاد عطا محمد نور و مارشال
دوستم در خطوط دفاعی مردم تا حدودی میتواند یک امر
معمول تلقی گردد ،زیرا آنها سالیان متامدی جنگیدهاند و از
همین رو ،امور جنگ و رشکت آنها در جنگ ،رفتار دور
از انتظار تفسیر منیگردد ،اما اینکه فرزندان جوان آنها در
حساسترین لحظات رسنوشت مردم ،سالح گرفته و در خطوط
مقدم نربد قدم میگذارند ،در واقع نشاندهندۀ وطندوستی،
فداکاری و همچنین حساس بودن نسبت به رسنوشت مردم
است .به تعبیر دیگر میخواهند بگویند که خون فرزندان آنها
از خون رسبازانی که به منظور دفاع از وطن و عزت مردم ،در
برابر تهاجم لشکر ویرانگر سینه سپر میکنند ،رنگینتر نیست.
یارمحمد دوستم فرماندهی مستقیم نیروهای تحت امرش را بر
عهده دارد که عمال در خطوط جنگ حضور دارد و آنچه برای
یک رسباز اتفاق میافتد ،بخشی از رسنوشت او نیز خواهد بود.
فرزندان آقای نور هرچند تا هنوز عمال در جنگ رشکت
نداشتهاند ،اما همین که در پشت خطوط جنگ حضور دارند،
در واقع در جغرافیای جنگ قرار دارند و متام تهدیدهای ناشی
از جنگ شامل حال آنان نیز میگردد.
شاید از تیررس گلوله کالشینکوف دور باشند ،اما از تیررس
هاوان ،توپ و سایر سالحهای دوربرد دور نیستند و در
بهرتین حالت جنگی هم که باشد ،انفجار یک مرمی هاوان
در موقعیت آنها دور از امکان نیست .از این رو حضور آنها
در پشت خطوط نربد مصون از مخاطرات نیست و این حضور
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در واقع همراهی با نیروهای دفاعی کشور است که عمال در
جنگ قرار دارند.
سوالی که اما هنوز بیپاسخ مانده این است که کجایند دیگرانی
که سالهای متامدی در هر مناسبتی با صدای بلند ،شعار دفاع
از وطن و عزت مردم را رس دادهاند و حاال که وطن و مردم
به شهامت و فداکاری آنها محتاجاند ،رس بلند منیکنند؟ چرا
فرزندان آنها تفنگ گرفته و عزم سنگر منیکنند؟ از آقای غنی
رشوع تا حامد کرزی و حکمتیار و دهها مقام و معتربان سیاست
و اداره که از آدرس و آبرو و اعتبار همین جغرافیا و همین
مردم تعذیه شدهاند و به نام و نان و مقام رسیدهاند ،چرا دل از
بسرت ناز و نعمت برمنیکنند و حتی بهعنوان یک رفتار منادین
هم که شده در خطوط نربد حضور پیدا منیکنند؟
از هر چشماندازی که به حوادث و رخدادهای جاری نگریسته

شود ،افغانستان و مردم این رسزمین در حساسترین روزهای
رسنوشت قرار گرفتهاند .نیروهای دفاعی و امنیتی ما عالوه بر
اینکه به مدیریت و سوق و اداره قدرمتند رضورت دارند ،به
حامیت مردم و رهربان سیاسی نیز رضورت دارند.
هرگاه به کرامت انسانی یک رسباز نگریسته شود که برای
دفاع از وطن و عزت مردم در سنگرهای نربد تا مرگ سینه سپر
میکند ،فرزندان هیچ مقام و رهرب و هیچ آقازادهیی مکرمتر از
آن رسباز نیست.
آنانی که بیشرت از نعامت این وطن بهره بردهاند ،حقش
این است که بیشرت از هرکس دیگر برای دفاع از این وطن
جانفشانی کنند.
بدون شک آنانی که در این وضعیت پیشقدم شدهاند در هر
رشایطی که باشند ،میان مردم جایگاه مقدم را خواهند داشت.

عذر بدتر از گناه؛ عقبنشینی تاکتیکی!

چرا تجهیزات نظامی کشور بهدست طالبان میافتد؟
فرید معروف

امرالله صالح؛ معاون اول ریاست جمهوری ،جمعۀ هفته
قبل ( 28جوزا) در پی سقوط ولسوالی شینکی والیت زابل
آنرا «راز اطالعاتی» خواند! همچنان فواد امان؛ سخنگوی
وزارت دفاع ملی ،پیشروی و عقبنشینی را در جنگ امر
عادی عنوان کرده و از پالنهای منظم وزارت دفاع برای
بازپسگیری ولسوالیها خرب داده بود ،اما شامری از آگاهان،
وضعیت پیشآمده را نتیجۀ ضعف مدیریتی ارگانهای
امنیتی و تاثیرات روانی خروج نیروهای خارجی از افغانستان
میدانند.
مسلم شیرزاد ،روزنامهنگار در صحبتی با تلویزیون بیبیسی،
بهعنوان منونه وزارت داخله را با داشنت دو معاون اول و
عزل و نصبهای نامناسب مورد انتقاد قرار داده و میگوید:
«این نشان میدهد که جمهوریت سهنفرۀ آقای غنی قادر
به مدیریت نیروهای شجاع امنیتی ما نیست ».او در ادامۀ
سخنانش ترصیح میکند که ضعف مدیریت ،نگاه سطحی

عبدالستار میرزکوال ،رسپرست وزارت داخل ه کشور در
اظهارات اخیرش در مورد طالبان گفت که این گروه زمینه
انتقال تجهیزات نظامی ،از جمله تانکها و وسایط دیگر را از
طریق والیتهای جنوبی بهپاکستان فراهم میکند.
آقای میرزکوال که روز شنبه ،پنجم جوزا در جمعی از
نیروهای قطعات خاص پولیس در پکتیا سخرنانی میکرد،
همچنان اضافه کرد که طالبان در ساحات زیر کنرتلشان
عملکردی بهجز ویرانی ندارند.
انتقال تجهیزات نظامی توسط طالبان به پاکستان؛ مسالۀ دور
از ذهنی نیست .طالبان همیشه ارتباط نزدیکی با پاکستان
داشته و دارد .بارها مقامات حکومت ادعا کردهاند که
اردوگاههای آموزشی و نظامی طالبان در خاک پاکستان
قرار دارد و پاکستان پناهگاه امن برای طالبان است .همچنین
کشتهشدن مالعمر؛ رهرب گروه طالبان در ماه رسطان
سال1394در پاکستان ،آشکار کرد که طالبان ارتباط
محکمی با پاکستان دارند.
شهروندان افغانستان نیک میدانند که مهمترین
کشور حامی طالبان در جهان کیست و مثل معروفی
هم داریم که میگوید« :آنکه نان دهد ،فرمان
دهد ».ممکن است پاکستان از طالبان خواسته باشد
تا تجهیزات نظامی را به آن کشور انتقال دهند و نیز
امکان دارد که طالبان برای حفاظت از تجهیزات
نظامی ،بخواهند آن را به بیرون از کشور انتقال داده
و در موقع رضورت استفاده کنند؛ چون نگهداری،
ک افغانستان ،خطر
تجهیزات مهم نظامی در داخل خا 
حمله هوایی نیروهای نظامی را بههمراه دارد و این
خطر با انتقال آنها به پاکستان رفع میشود.
اما نکت ه قابل تامل این است که چرا سخنگویان ارشد
حکومتی و منصوبان بلندپایه امنیتی؛ مساله اصلی را که
«چگونگی افتادن این تجهیزات به دست طالبان» است را
ندیده میگیرند و به آن منیپردازند؟ چرا با وجود ساختارهای
منظم امنیتی و وجود تجهیزات ،میدان جنگ در ولسوالیها،
بهسود طالبان رقم میخورد؟
پالیسیسازان امنیتی ما چه نقشه و پالنی را برای مدیریت
جنگ کشور چیدهاند؟ این پالنها و پالیسیهای ناکام پشت
کدام میزها چیده میشوند و آیا آنها میدان نربد را با میدان
فوتبال اشتباه نگرفتهاند؟!
مسوولین امنیتی کشور معموال پشت ادبیاتی پنهان میشوند
که بتوانند ناکامی و ناالیق بودنشان را با آ ن الپوشانی کنند.
با سقوط دهها ولسوالی در چند هفت ه اخیر ،حکومت همواره
سقوط ولسوالیها را عقبنشینی تاکتیکی عنوان کرده است!

بهموضوعات و بافتهای اجتامعی از سوی رییسجمهور
غنی و حلقۀ نزدیک به او ،عامل بهوجود آمدن چنین
وضعیتی است.
تیم کین ،یکی از سناتوران دموکرات ایاالت متحدۀ امریکا
که از تصمیم جوبایدن رییس جمهور این کشور ،مبنی بر
خروج نظامیان امریکا حامیت میکند ،روز شنبه (5رسطان)
در صحبت با تلویزیون آشنا میگوید که نیروهای امنیتی
افغانستان بیشتر 3صدهزار عضو دارد و نیروهای نظامی
طالبان در بیشترین حد بین  40تا 50هزار عضو تخمین زده
شده است .بهگفتۀ این سناتور امریکایی350 ،هزار نیروی
امنیتی باید بتواند در مقابل  40تا  50هزار طالب پیروز شوند
و اگر آنها قادر به شکست طالبان نشوند2 ،هزار و 500رسباز
امریکایی نیز برای این کار کافی نیست .او در خصوص
پیشرویهای نظامی طالبان ابراز نگرانی کرده و میگوید:

با شامری از منایندگان پارملان افغانستان صحبت کرده؛ اما
نتوانسته به پاسخ مناسبی دست یابد که چرا نیروهای نظامی
افغان منیتوانند در مقابل جنگجویان طالبان که شامرشان
بهمراتب کمتر است موفق شوند.
با این حال آگاهان امور نظامی و سیاسی کشور ،وضعیت
پیشآمده را نتیجه مدیریت ضعیف در سطح رهربی
حکومت میدانند.
احمد سعیدی؛ تحلیلگر و آگاه امور سیاسی ،در صحبتی با
بیبیسی ،نبود فرماندهی واحد و مطمین را دلیل پیشروی
طالبان در میدانهای نربد دانسته است.
در همین حال میرزا محمد یارمند ،معاون پیشین وزارت
داخلۀ کشور در گفتگو با شبکۀ یادشده ،معتقد است که رسان
حکومت؛ آقایان غنی و عبدالله تالش کردهاند افراد را بدون
«درنظرگرفنت آموزش ،تخصص و تجربه» بر اساس سالیق و
میل خود در ارگانهای امنیتی جابجا کنند که تاثیرات منفی
را در امور امنیتی بهبار آورده است.
ف رحامنی ،یکی از منایندگان والیت غزنی
عار 
در مجلس منایندگان ،روز جمعۀ هفته قبل
 4رسطان -در صفحۀ توییرت خود ،از سقوطولسوالی قرهباغ والیت غزنی ،پس از 70روز
محارصه و جنگ خرب داد .آقای رحامنی
همچنان از شجاعت و مقاومت نیروهای امنیتی
در قرهباغ یاد کرده ،آورده بود که نیروهای نظامی
کشته و زخمی شدند؛ اما هرگز تسلیم نشدند.
نکتۀ قابل تامل و پرسشبرانگیز این است که آیا
70روز زمان کمی برای فرستادن اکامالت نظامی
و نیروهای تقویتی ،از کابل تا غزنی است؟ چرا
افراد بلندپایۀ نظامی ما در مورد نرسیدن نیروهای
پشتیبان و اکامالت نظامی به ساحاتی که جنگ
جریان دارد ،صحبت منیکنند؟ آیا این مساله ،اگر نشان از
نفوذ گسرتده و تبانی بعضی از مسووالن با دشمن نباشد نشانۀ
ضعف غیر قابل گذشت آنها در مدیریت جنگ نیست؟
سقوط قرهباغ غزنی فقط منونهیی از ضعف مدیریت را در
سطح رهربی ارگانهای امنیتی کشور نشان میدهد؛ در
حالیکه اوضاع نابسامان امنیتی رسارس کشور از این مشکل
رنج میبرد.
اینهمه در حالیست که آقای میرزکوال ،رسپرست وزارت
امور داخلۀ کشور ،روز شنبه (5رسطان) که در جمعی از
تازه فارغان نیروهای ویژۀ پولیس صحبت میکرد ،از نابودی
طالبان در سه هفتۀ آینده سخن گفته است .گذر زمان ثابت
خواهد کرد که حرفهای آقای میرزکوال بلوف است یا
بازبینی و اصالح پالیسیهای امنیتی و نظامی در سطح رهربی
حکومت.

بند سوم ،افغانستان و حقوق پناهندگان
افغانستان در سال ۲۰۰۵عضویت کنوانسیون امور پناهندگان را پذیرفت ،اما بهدلیل
نداشنت قانون پذیرش پناهجو و پناهنده ،موفق به اجرای مواد این کنوانسیون نشده است.
افغانستان کنوانسیون امور پناهندگان را بدون قید و رشط امضا منوده و در آنجا متعهد
شده که افراد متعلق به گروه خاص را مطابق این کنوانسیون بهعنوان پناهنده خواهند
پذیرفت.
برخی افراد متعلق به گروه خاص مانند همجنسگرایان در مغایرت با نظم عمومی قانون
داخلی کشور شمرده میشوند .در این صورت آنچه را افغانستان تعهد سپرده ،عمل به
آن دشوار خواهد بود.
در شصتمین سالگرد تصویب کنوانسیون مهاجرت مصوب سال ۱۹۵۱که در ژنو برگزار
شده بود ،مناینده افغانستان وعده منودند که به زودی پیشنویس قانون پناهندگان تهیه
خواهد شد .در کنفرانس شصتمین سالگرد کنوانسیون 1951بر رس این بحث شد که
کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۵۱چگونه میتوانند به رعایت میثاقهای بیناملللی پابند
باشند و امکانات بهرت زندگی را برای پناهجویان و پناهندگان مساعد بسازند .افغانستان
در این کنفرانس تعهد کرده که باید دارای قانون پناهندگی ملی باشد.
گفتار چهارم ،سازمانهای بیناملللی حامیتی امور پناهندگان
هرچند سازمانهای متعددی در عرصه حامیت از پناهندگان در سطح منطقه و جهان
فعالیت دارند اما در این گفتار بهصورت مشخص در مورد کمیساریای عالی در امور
پناهندگان و سازمان بیناملللی مهاجرت ،بهعنوان سازمانهای مطرح که بهصورت
اختصاصی در عرصه امور پناهندگان فعالیت دارند ،مترکز خواهد شد .عالوه بر اینها،
نهادهای دیگر مانند صندوق کودکان سازمان ملل ،سازمان صحی جهانی ،برنامه جهانی
غذایی ،برنامه انکشافی سازمان ملل ،کمیته صلیب رسخ از جمله سازمانهاییاند که
عالوه از فعالیتهای اختصاصیشان ،در راستای امور پناهندگان نیز کمکهای
برشدوستانه خود را دارند.
بند اول ،کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از جمله زیرمجموعههای سازمان ملل متحد
است .طرح ایجاد کمیساریا در سال 1349طی قطعنامه 319بهتاريخ  3دسامرب 1949
صورت گرفت .کمیساریای عالی به صورت رسمی در ۱۴دسامرب سال ۱۹۵۰طی
قطعنامه 428مجمع عمومی به منظور محافظت و حامیت از پناهندگان و یاری رساندن
در امر بازگشت یا اسکان مجدد آنها تاسیس گردید .مهمترین وظیفه این کمیساریا،
رهربی و هامهنگ منودن فعالیتهای بیناملللی جهت محافظت و رفع مشکالت
پناهندگان در رسارس جهان است .هدف اولیه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل،
حراست از حقوق و سالمتی پناهندگان عنوان شده است.
کمیساریای عالی امور پناهندگان که دفرت آن در ژنو سوییس قرار دارد ،توسط مجمع
عمومی سازمان ملل و «شورای اقتصادی و اجتامعی سازمان ملل متحد اداره میشود.
کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان ،متشکل از 79عضو است كه تصویب برنامه
دوساالنه آژانس و بودجه مربوطه از اختيارات آن است .این برنامهها تحت نظارت
کمیرس عالی که توسط مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب و اجرا ميشود .اساسنامه
کمیساریا در  1950تحت عنوان «کمیساریای عالی پناهندگان» تعریف شده است.
کمیرس عايل گزارش ساالنه فعاليت سازمان را به شورای اقتصادی و اجتامعی سازمان
ملل متحد و مجمع عمومی سازمانملل متحد ارائه ميدهد.
اساسنامه دفرت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان توسط مجمع
عمومی در 14دسامرب 1950به تصویب رسید .اين اساسنامه در سه فصل تحت عناوين
فصل اول؛ مقررات اصيل ،فصلدوم؛ وظايف كميرس عايل و فصلسوم؛ سازمان و
امور مايل تنظيم يافته است .یکسال پس از ایجاد کمیساریا ،کنوانسیون 1951در مورد
پناهندگان به تصویب رسید که سند زیربنا در امور پناهندگان محسوب میشود.
در سال ،1956زمانی که نیروهای اتحاد جامهیر شوروی براي رسکوب انقالب
مجارستان به آن کشور حمله کردند ،افراد زیادی به عنوان پناهجو فراري شدند که
کمیساریای عالی پناهندگان برای اولین بار بود که با وضعیت اضطراری در ابعاد گسرتده
مواجه شد.
در 1960فرایند استعامرزدايي از آفریقا ،بحران پناهندگان متعدد و نیازمند به مداخله
و کمک کمیساریای عالی را بهوجود آورد .در طول دو دهه بعد ،کمیساریای عالی
پناهندگان با بحرانهای پناهندگان و جابهجاييهاي پناهجویان در آسیا و امریکای
التین روبرو شده و به آنان كمك ميكرد .در پایان قرن بيستم ،مشکالت پناهندگان
تازه در آفریقا و موج جدیدی از پناهندگان در اروپا به واسطه جنگهاي منطقه بالکان
از مسووليتهای کمیساریای عالی امور پناهندگان بود .از آغاز قرن 21تا به اكنون،
کمیساریای عالی پناهندگان با کمک به پناهندگان بحرانهاي بزرگي در آفریقا و
سومالی و در آسیا و سوریه و به خصوص با مشكالت پناهجویان افغانستان روبرو بوده
است .کمیساریا در افغانستان نیز منایندگی رسمی دارد و در جریان یکونیم دهه اخیر
مهاجران زیادی را بهصورت داوطلبانه از کشورهای مختلف به افغانستان بازگردانده و به
بازگشتکنندگان کمک منوده است.
بند دوم ،سازمان جهانی مهاجرت
سازمان بیناملللی مهاجرت یک سازمان بیناملللی پیرشو در زمینه مهاجرت است که
درسال 1951تاسیس شده است و همکاری نزدیکی سازمان های دولتی ،بیناملللی
و غیر دولتی دارد .سازمان بیناملللی مهاجرت162 ،عضو دایم و 9عضو ناظر دارد.
دفاتر رسمی در بیش از 100کشور فعال است .هدف اصلی سازمان بیناملللی مهاجرت
کمک به مهاجرت قانومنند و انسانی به عنوان منافع مشرتک همه است .در تحقق این
امر مهم ،سازمان بیناملللی مهاجرت خدمات و پیشنهادات خود را هم به دولتها و
هم به مهاجران ارائه میکند .سازمان بیناملللی مهاجرت در راستای ارتقای مدیریت
قانومنند و انسانی مهاجرت ،گسرتش همکاریهای بیناملللی در زمینه مهاجرت،
همفکری برای یافنت راه حلهای عملی برای مشکالت مهاجرت و ارائه کمکهای
انساندوستانه به مهاجران نیازمند شامل پناهندگان و آوارگان درگیریهای داخلی
تالش میکند .اساسنامه سازمان بیناملللی مهاجرت از ارتباط بین مهاجرت و توسعه
اقتصادی ،اجتامعی و فرهنگی آگاه بوده و حق آزادی حرکت را به رسمیت میشناسد.
سازمان بیناملللی مهاجرت در عرصه مهاجرت و توسعه ،تسهیل مهاجرت ،برنامهریزی
مهاجرت و مهاجرت اجباری فعالیت میکند.
هیات مأموریت سازمان بیناملللی مهاجرت در افغانستان در سال ۱۹۹۲میالدی تاسیس
شده و حضور بدون وقفه خویش را در کشور حفظ کرده است .دفرت سازمان بیناملللی
مهاجرت در افغانستان یکی از بزرگرتین مأموریتهای این سازمان در سطح جهان با
داشنت بیشرت از  ۳۹۰کارمند و دفاتر در کابل ،بدخشان ،بلخ ،بامیان ،هرات ،کندهار،
ننگرهار ،نیمروز و پکتیا میباشد.

صاحبامتیاز و مدیرمسوول :سید اصغر ارشاق eshraqsayed@gmail.com / 0794115544
سردبیر :فرشـته حسـینی تحلیلگر ارشد :مجیبالرحمن اتل پژوهشگر ارشد :ضیا یوسفی

ویراستاران :معصومه امیری و سامعه درویش نویسندگان :بکتاش روش ،فرزاد عنایت ،الهه موسوی ،زهرا یزدانشناس و مهدی هزاره
گزارشگر تحقیقی :زهره نوا گزارشگران :مرتضی پژواک ،سید مهدی حسینی و نجمه رسا صفحه آرایی :گروه طراحان
مسوول بازاریابی :ضمیرخان وفا 0793845555 -

هماهنگی خبر و گزارش0790295529 :

توزیع :کانون فرهنگی زنگ صبح  0767152062توزیع در والیات :میدان وردک ،بامیان ،غزنی ،پروان ،غور ،ننگرهار و دایکندی
دفتر :کارته سه بهغیر از رسمقاله ،مطالب دیگر بیانگر دیدگاه نویسندگان است.
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اسطوره آرسنال ،جانشین احتمالی هاجسن در پاالس
پاتریک ویرا اسطوره آرسنال با کریستال پاالس بهتوافق رسید و احتامال رسمربی این باشگاه خواهد شد.
به گزارش «ورزش سه» ،اسکای اسپورتس ادعا کرد که پاتریک ویرا برای عقد قراردادی سهساله با باشگاه کریستالپاالس به توافق رسیده و رسمربی
جدید این تیم لیگ برتری خواهد شد .اسطوره فرانسوی باشگاه آرسنال در حالی رسمربی جدید عقابهای لندنی خواهد شد که پیش از این بحث
حضور نونو اسپیریتو سانتو رسمربی پیشین ولورهمپتون ،فرانک ملپارد رسمربی پیشین چلسی و لوسین فاوره رسمربی پیشین دورمتوند روی میز این
تیم مطرح بود .ویرای 45ساله که آخرین تجربه رسمربیگریاش بین سالهای  2018تا  2020در تیم نیس فرانسه بود ،اخیرا گفته شد که با باشگاه لیل
هم مذاکراتی برای قبول هدایت این تیم داشته اما در نهایت ترجیح داد مربیگری را در لیگ برتر انگلیس دنبال کند .این مربی فرانسوی جانشین
روی هاجسن  73ساله می شود؛ کسی که از سال  2017هدایت کریستالپاالس را برعهده داشت و سپس اعالم بازنشستگی کرد.
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از آبادیخواهی هند تا ویرانگری پاکستان
فرزاد عنایت
اخیرا وزارت اقتصاد در صفحه رسمیاش با نرش
اعالمیهیی از تطبیق  363پروژۀ انکشافی در رسارس
افغانستان توسط متویل مالی هند ،طی هشتسال
گذشته خربداد.
طبق این اعالمیه جمهوری هند در هامهنگی با
وزارت اقتصاد در هشت سال اخیر 363پروژه را در
چارچوب برنامۀ «پروژههای کوچک انکشافی SDP/
و پروژههای انکشافی با تاثیرات بلند اجتامعیHIC�/
 »DPدر رسارس افغانستان متویل مالی کرده است.
همچنان این وزارت گفته که هزینههای مجموعی این
پروژهها 83میلیون دالر امریکایی بوده و از مزایای
آن به صورت تخمینی بیش از 6.8میلیون تن در
34والیت کشور مستفید شدهاند.
در اعالمیۀ خربی وزارت اقتصاد آمده که کار تطبیق
62پروژۀ دیگر نیز در جریان بوده و بخش بزرگ
این پروژهها به ساخت مکاتب و کلینیکهای صحی
اختصاص یافته است.
بخش دیگر این اعالمیه چنین است« :از این میان
106پروژۀ ساخت مکاتب مربوط به وزارت معارف،
87پروژۀ ساخت کلینیکها و شفاخانهها مربوط
به وزارت صحتعامه47 ،پروژۀ ساخت دیوارهای
استنادی ،جادهها و شبکههای آبرسانی و تحکیامت
دریایی مربوط به وزارت انکشاف دهات24 ،پروژۀ
ساخت تعمیرهای اداری ریاستهای زراعت در
والیات ،شبکههای آبرسانی و توزیع ماشینهای
سولری برای دهاقین مربوط به وزارت زراعت،
19پروژۀ اعامر خوابگاههای پرسانه و دخرتانه،
تعمیرهای تدریسی و دیوارهای احاطه پوهنتونها،
خریداری تجهیزات طبی برای پوهنتونها ،اسفالت
جادههای داخل پوهنتونها مربوط به وزارت
تحصیالت عالی و متباقی پروژهها مربوط به اداراتی
همچون فواید عامه ،وزارت زنان ،ادارۀ ملی کرکت
بورد ،رادیو تلویزیون ملی ،وزارت کار و امور
اجتامعی ،ادارۀ تعلیامت تخنیکی و مسلکی و سایر
ادارات در رسارس افغانستان ،تکمیل و به بهره برداری
سپرده شده است».
هند هنوزهم متعهد به حامیت مالیست
همچنان وزارت اقتصاد گفته است که تفاهمنامههای

مرحلۀ اول ،دوم و سوم پروژههای کوچک انکشافی
( )SDPکه اکنون به پروژههای انکشافی با تأثیرات
بلند اجتامعی ( )HICDPمسمیاست را با جمهوری
هند به امضا رسانیده است .این تفاهمنامهها الی 12
نوامرب  2021مدار اعتبار میباشند.
در کنار این ،کشور هند هزینههای دیگری را در

به کشور ما ،داغ شدن جهاد و مقاومت ،رویکرد
سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان بیش
از پیش فعال گردید .در آن زمان پاکستان میزبان
بیش از 3میلیون آوارۀ افغان بود که این کار نیک و
انسانی بود ،اما در این سالهاست که پاکستان زیر نام
حامیت از مجاهدین و مهاجران اقدام به رسبازگیری

پروژههای بزرگ زیربنایی نیز پرداخته که میتوان از
ساخت تعمیر جدید پارملان کشور ،ساخت بندکامل
خان و بندآبگردان سلام که اکنون به بند (دوستی
افغان -هند) مسمی شده نام برد .همچنان این کشور
ساالنه بیش از5هزار بورس تحصیلی را در مقاطع
مختلف در اختیار دانشجویان کشور قرار میدهد.
هند؛ حامی دولتهای مرکزی
هند همواره از حکومتهای مرکزی حامیت کرده و
هیچگاه از گروههای تروریستی مانند طالبان ،شبکۀ
حقانی ،القاعده ،داعش ،لشکر طبیه ،جیش محمد ،و
سایر گروههایی که کارشان تخریب و برهم زدن ثبات
و امنیت در منطقه و جهان است ،حامیت نکرده.
برخالف هند ،همسایۀ رشقی ما ،در طول تاریخ از
همین گروهها ،حامیت گسرتدۀ مالی و لوژستیکی
کرده است .در دهۀ پنجاه و شصت خورشیدی،
از گروههای جهادی و ضد حکومت داوود خان و
حکومتهای جریان چپ در افغانستان حامیت کرد.
فعال شدن پاکستان در قبال افغانستان
پس از هجوم و تجاوز اتحاد جامهیر شوروی

می مناید .این کشور گروههای جهادی را به 7تنظیم
تقسیم منود ،تا بتواند برنامههای درازمدت و (عمق
اسرتاتیژیک) خود را پیاده سازد.
در این میان با برخی از گروهها خواهرخواندگی
اسالمی ایجاد کرد و پیامنهای پنهانی امضا منود
تا آنان نسبت به گروههای ملیگرا و مستقل ،عزیز
و مقدمتر باشند و از امتیازات بیشرت سیاسی و مالی
برخوردار شوند .به همین خاطر بود که بیش از
80درصد کمکهای جهانی را که به خاطر شکست
شوروی وقت صورت می گرفت ،به یک یا دو تنظیم
خاص اختصاص گرفت.
در ساخنت حکومت عبوری جهادی که پاکستان
مهندس آن بود ،کرسیهای مهم و قدرت اجرایی
را به کسانی بخشش منود که از دید پاکستان در
افغانستان نفوذ بیشرت داشتند و بار سنگین نربد را با
دادن قربانیهای زیاد به شانهها حمل میکنند؛ در
حالیکه واقعیت داخلی کشور حاکی از چیز دیگری
بود که بعدها روشن گردید.
ی در
ملیشهسازی پاکستان از زمان عقبنشینی شورو 

اواخر دهۀ شصت رشوع شد .غرب از جمله ایاالت
متحده ،که دشمن خود را در افغانستان شکستخورده
یافت ،بدون حامیت مالی و سیاسی از نظام نوپا ،بار و
بسرت خود را جمع کرد و رفت! مثل همین حاال که بعد
از 20سال حضور نظامی و سیاسی در حال رفنت است
و افغانستان را با انبوهی از مشکالت ترک میکند.
پاکستان مأمن امن برای طالبان
طی 20سال اخیر پاکستان از نیروهای افراطی
حامیت مالی و لژستیکی منود .به طالبان پناهگاه داد،
زخمیهای آنان را تداوی منود و مدارس دینی را در
اختیار آنان قرار داد و زیر نظر استخبارات آن کشور؛
گروههای شورشی چون طالبان ،شبکۀ حقانی و سایر
نیروهای دهشتافگن آموزشهای نظامی دیدند.
این است که اکنون در 34والیت کشور جنگ ادامه
دارد و بیش از 70ولسوالی را تنها در 2ماه اخیر
از کنرتل دولت خارج ساختهاند .هرچند قیامهای
مردمی و مقاومت دوم در برخی مناطق برضد اشغال
این کشور صورت گرفته ،اما برای حل معضل و ختم
ادامۀ اشغال این کشور ،تا هنوز چارهیی در سطح ملی
سنجیده نشده است.
نتیجهگیری
اگر جمهوری هند به قول وزارت اقتصاد ،طی هشت
سال گذشته 83میلیون دالر به بازسازی افغانستان
کمک کرده ،در عوض همسایۀ رشقی ما حداقل
ساالنه 80میلیون دالر خسارۀ مالی و اقتصادی وارد
کرده است .پاکستان با تشدید جنگها در مسیر
پروژه انکشافی بیناملللی (تاپی) بهویژه والیت
فاریاب ،مانع تطبیق آن شد.
با حامیت از نیروهای نیابتی صدها مرکز عاماملنفعه
را در رسارس کشور تخریب و آتش زد .مکاتب ،پل
و پلچک ،پایههای برق ،جادههای عمومی ،ذخیره
گاههای نفت را طی  20سال اخیر تخریب کرد.
همین اکنون اگر به شامل کشور سفر منایید ،جادۀ
عمومی بغالن کامال با اسکواتر تخریب شده.
وضعیت از کابل رشوع به سمت جنوب و غرب
کشور به همین گونه است .در نهایت میتوان گفت:
«یک کشور غیر اسالمی سالهاست که در کنار ما
میسازد و یک کشور به ظاهر مسلامن و همسایۀ ما
دوباره نابود میکند».

آیا حاضریم مثل فقیرترین فرد در جامعۀ خود زندگی کنیم؟
نیکول حسون

ترجمه :آسو

براساس مفهوم حداقل پایهیی چه اندازه اعضای
یک جامعه به یکدیگر مدیوناند؟ چگونگی پاسخ به
این پرسش تعیینکنند ۀ آن است که جوامع چه
شبکههای حامیتی را برای اعضای خود فراهم
میسازند ،شبکههایی که بهطور کلی به شکلگیری
ساختار جامعه کمک میکنند .بنابراین ،باید حداقل
شیوهیی برای فهم آنچه به دیگران بدهکاریم
طرحریزی کنیم .روش انجام کار ساده است :باید
ببینیم که آیا حارضیم مثل فقیرترین فرد در جامعۀ
خود زندگی کنیم؟ باید خود را به جای فرد دیگری
بگذاریم ــ سپس آنچه را که هر کسی برای زندگی
خوب نیاز دارد در نظر بگیریم.
افراد به واسط ۀ انسان بودن ،به بسیاری از چیزهای
یکسان نیاز دارند .همه باید بتوانند نیازهای اولیه
مانند غذا ،آب و رسپناه را برآورده سازند ،اما این
همه چیز نیست .برای اینکه دستکم بهطور حداقلی
خوب زندگی کنیم ،خوبیها در زندگی هر شخص
ج نهادن و قدردانی،
(مانند روابط ،لذائذ ،دانش ،ار 
فعالیتهای ارزشمند) باید آنقدر باشد که تاوانِ
مشکالت ،دردها ،زیانها و ناامیدیها را بپردازد.
افزون بر این ،همه به فرصتها و قابلیتهایی درخور
برای درک آنها احتیاج دارند .یا حداقل ،هر فرد باید
تا حد امکان به این استندرد نزدیک شود.
با این همه ،تفاوتهای میان افراد نیز بسیار مهم
ِ
ِ
علت کافی نبودنِ
مالکیت
است ،و تفاوتهای ما
چیزهای دقیقاً یکسان را روشن میسازد .برای مثال،
زنان باردار به غذای بیشرتی نسبت به سایرین نیاز
دارند .یا افرادی که منیتوانند راه بروند شاید برای
رفتوآمد به کمک احتیاج داشته باشند .در برخی
موقعیتها ،تنها برای اطمینان از دسرتسی همه به غذا
باید تفاوتهای فرهنگی را در نظر بگیریم.
باید از خودمان بپرسیم که آیا واقعاً راضی و خشنود
خواهیم بود اگر در جامعۀ خود زندگیِ شخص
دیگری را داشته باشیم؟ به ترصیح این مساله متفاوت

ِ
پرسش مستقیم از هر فرد که به چه چیزی نیاز
است از
دارد .خطر این رویکرد این است که افراد میتوانند
دربارۀ نیازهای خود در اشتباه باشند.
برخی چنان به رشایط نامناسب (وضعیت اسفبار)
خو میگیرند که دیگر برای بهبود آن تالش منیکنند.
در واقع ،رشایط برای آنها چنان سخت است که درکی
از آن ندارند که رشایطشان از هامن ابتدا نامناسب بوده
است .استدالل این است که فاصله گرفنت از تجربۀ هر
شخص به فهم این امر کمک میکند که آیا او واقعاً
به متام چیزهایی که فکر میکند به آنها احتیاج دارد
نیازمند است؟ همچنین باید ببینیم که آیا فرد به منابع،
فرصتها ،قابلیتها و موارد دیگری احتیاج دارد که
آنها را رضوری منیشامرد اما در واقع الزماند.
بیتردید همه افراد بر رس آنچه برای زندگیِ خوب
ِحداقلی به آن احتیاج داریم ،توافق نخواهند داشت.
اما ادعای من این است که آنهایی که آزاد ،منطقی،
مراقب و دلسوزند باید در مورد آن توافق داشته باشند.
برای فهم علت این موضوع ،باید فهمید که واقعاً چه
چیزی سبب میشود که انسانها منطقی ،مراقب،
دلسوز ،و آزاد باشند .افراد زمانی منطقی هستند که
به اندازه کافی بیطرف باشند؛ آنها نیازهای اساسی
برخی از انسانها را نسبت به دیگران برتری منیدهند.
انسانها زمانی دلسوز و مراقباند که با دیگران
همدردی میکنند :رشایط ،پیشینه و دیدگاههای
آنها را درک میکنند .افرا ِد دلسوز و مراقب خواهانِ
حامیت از منافع دیگران هستند .و انسانها زمانی
آزادند که بتوانند دربار ه پروژهها و طرحهای خود
استدالل و برنامهریزی کنند و آن را اجرا کنند .افزون

بر این ،افرا ِد آزاد گزینههای درخوری برای انتخاب
دارند و از قدرت چانهزنی نیز برخودارند.
اکنون ببینید که چرا افرا ِد منطقی ،دلسوز ،و آزاد ــ
کسانی که مفروضات مربوطه را دارا هستند ــ توافق
خوب حداقلی همه باید
ِ
خواهند کرد که برای زندگیِ
از منابع کافی ،فرصتها ،قابلیتها و چیزهای دیگری
برخوردار باشند .اگر به اندازه کافی بیطرف باشیم،
برای دیگران هامن استندرد زندگی مطلوب برای خود
را تعیین خواهیم کرد .اگر دلسوز و مراقب باشیم،
استندردی را لحاظ میکنیم که معتقدیم برای منافعِ
منحرصبهفرد دیگران کافی است .اگر آزاد و دلسوز
و حائز مفروضات پیشگفته باشیم ،درباره کافی بودن
استندرد زندگی برای افرادی با منافع و عالیق مختلف
اشتباه نخواهیم کرد.
ِ
خوب
ز
اهمیت
از
فارغ
که
منطقی وجود دارد
ِ
ندگیِ
حداقلی ،تأکید میکند بر اینکه حتی برخی از
فقیرترین ،مظلومترین و محرومترین افراد میتوانند
زندگی عالییی داشته باشند .هامنطور که فیلسوفی
به نام دن هیربون ( )norbyaH naDمیگوید ،زندگی
اغلب هستیبخش و دلگرمکننده است ،حتی اگر
فاقد بسیاری از مواردی باشد که افراد به طور موجه
آن را بخشی از حقوق اساسی خود میدانند .با وجود
خوب حداقلی
ِ
این ،من به معنای اخی ِر آنچه به زندگیِ
میانجامد عالقه دارم ــ دغدغه من هامن چیزی است
که افراد میتوانند بهطور موجهی آن را حق اساسی
خود بدانند.
طرح پیشنهادی من این است :برای فهم نیازهای
خوب حداقلی ،باید تالش کنیم تا با قرار
ِ
زندگیِ

دادن خود به جای دیگری و بهرهمندی از زاویه دید
او آنچه را که برای چنین زندگییی الزم است ،در
نظر بگیریم .و زمانیکه منطقی ،دلسوز و آزاد باشیم،
استندردی کافی و شایسته با توجه به منافع و عالیق
منحرصبهفرد آنها مشخص خواهیم کرد .افزون بر
خوب حداقلی
ِ
این ،برای فهم نیازهای یک زندگیِ
اگر خود را به جای دیگران بگذاریم ،آستانه را بسیار
باال تعیین نخواهیم کرد .پرسش این نیست که آیا یک
فرد دارا متایل دارد که جایگاه خود را با فردی که
خوب حداقلی است مبادله کند.
ِ
تنها قادر به زندگیِ
بلکه پرسش تنها این است که اگر فرد آزاد ،منطقی
و دلسوز ،مجبور باشد که مانند آن فرد در آن رشایط
زندگی کند ،آیا راضی و خشنود خواهد بود؟
از آنجا که انسانها پیشینهها ،اهداف ،ابزارها و منابع
متامیزی دارند ،ممکن است برخی استدالل کنند
که وجود استندردهای مختلف برای افرادی که در
رشایط گوناگون پرورش مییابند مناسب است (برای
مثال ،زندگی در مزرعه ذرت نرباسکا متفاوت است
با زاغههای شهر نیویارک) .عالوه بر این ،معموال
تصور میشود که افراد ،شایسته امتیازها و مزایاییاند
که از آن برخوردارند؛ زیرا همه در «دنیای واقعی»
پرورش یافتهاند ،باید بدانند که به ازای تالشهای
خود چه دستاوردی خواهند داشت .من معتقدم که
هیچ فردی به واقع الیق آن چیزهایی نیست که در
بدو تولد از آن برخوردار است ــ اعم از منابع طبیعی،
نهادها ،یا ابزارها .هر فردی به جد تالش خواهد کرد
تا حتیاملقدور زندگیِ حداقلیِ خوبی داشته باشد.
بنابراین ،هرچند ممکن است که نیازهای برخی افراد
بیش از دیگران باشد ،این وظیفه ماست که کمک
کنیم تا همه دستکم به طور حداقلی خوب زندگی
کنند .این بدین معنا نیست که باید به همه افراد
چیزهای دقیقاً یکسان بدهیم ــ با وجود این ،اگر خود
را انسانهایی منطقی ،دلسوز ،و آزاد میپنداریم ،باید
یاریدهنده دیگران (همه) باشیم تا نیازهای خود را
برای زندگی حداقلیِ خوب تأمین کنند.
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ثبت بیشترین شمار
تلفات روزانۀ کرونا
در مسکو
ویروس نوع دلتا به رسعت پیرشفت میکند
از آغاز اپیدمی کووید ۱٩تاکنون ،پایتخت
روسیه هیچگاه این تعداد تلفات را شاهد نبوده
است .بر اساس آمار رسمی ،طی یک شبانهروز
۱۱۴نفر به علت ابتال به ویروس نوع دلتا
درگذشتهاند.
از آغاز اپیدمی کووید ۱٩تاکنون ،پایتخت
روسیه هیچگاه این تعداد تلفات را شاهد نبوده
است .بر اساس آمار رسمی ،طی یک شبانهروز
۱۱۴نفر به علت ابتال به ویروس نوع دلتا
درگذشتهاند .این نوع ویروس که برای اولین بار
در هند شناسایی شد ،اینک در  ٨۵کشور شیوع
یافته است.
به گزارش رادیو بیناملللی فرانسه ،آماری که
منابع رسمی روسیه اعالم کردهاند ،مربوط به
روز یکشنبه ۲۷جون است .یک روز قبل،
سنپرتزبورگ  -دومین شهر روسیه ۱٠۷-مرگ را
بر اثر ابتال به ویروس کرونای نوع دلتا شاهد بود.
در این شهر نیز میزان تلفات هیچگاه به این حد
نرسیده بود .در مجموع طی یک روز ،نزدیک به
 ۶٠٠نفر در رسارس روسیه درگذشتهاند.
به گفتۀ رسگئی سوبیانین شهردار مسکو ،هر
روز تقریباً ۲هزار نفر در پایتخت به علت ابتال
به کرونا بسرتی میشوند .او در یک برنامۀ
تلویزیونی گفت« :ما ۲٠هزار تخت تدارک
دیدهایم که فعالً ۱۴هزار عدد اشغال شده ...این
رقم برای مسکو خیلی زیاد است».
روسیه یکی از کشورهایی است که طی یک
سال و نیم اخیر به شدت از اپیدمی کووید۱٩
آسیب دیده و از چند هفته قبل نیز سخت گرفتار
ویروس نوع دلتا شده که مرسیتر از انواع قبلی
است .این ویروس بار دیگر نگرانیهای زیادی
در سطح جهانی ایجاد کرده است.
در هفتههای اخیر ،برخی تدابیر احتیاطی دوباره
در مسکو رایج شده است .حتی بخشی از
کارمندان به طور اجباری «دورکاری» را از رس
گرفتهاند .با این حال هنوز بعید به نظر میرسد
که مسکو با ۱۲میلیون جمعیت ،به رشایط قرنطینۀ
سال گذشته بازگردد.
شهر سنپرتزبورگ نیز که قطب جهانگردی
روسیه محسوب میشود از شدت گرفنت اپیدمی
سخت نگران است .بهخصوص که برخی
مسابقات فوتبال اروپایی «یورو »۲٠۲٠در این
شهر برنامهریزی شده .طبق جدول بازیها ،یکی
از مسابقات مرحلۀ یکچهارم نهایی باید روز
جمعۀ آینده 2-جوالی -در سنپرتزبورگ برگزار
شود.
این در حالی است که روند واکسیناسیون در
روسیه به کندی و با مشکل پیش میرود .به
رغم تبلیغات دولت و حتی تشویقهای شخص
والدیمیر پوتین ،به نظر میرسد که مردم نسبت به
واکسن اسپوتنیک بیاعتامد شدهاند .به تازگی
وزارت بهداشت روسیه اعالم کرده که یک نوع
جدید واکسن موسوم به «اسپوتنیک الیت»
عرضه کرده که فقط یک بار تزریق میشود و
نیاز به دوز دوم ندارد.
نوع دلتا
ویروس نوع دلتا که برای نخستین بار در هند
شناسایی شد ،اکنون در  ٨۵کشور حضور دارد.
به غیر از روسیه ،کشور بنگالدش نیز شاهد
افزایش ناگهانی شامر تلفات است .دولت
بنگالدش از روز -دوشنبه 28جون -متامی حمل
و نقل عمومی را تعطیل کرد .بدین ترتیب در
شهر داکا ،پایتخت ۲٠میلیونی بنگالدش ،همه
باید پیاده به رس کار بروند.
در اسرتالیا نیز که تاکنون اپیدمی کووید ۱٩را به
خوبی مهار کرده ،ناگهان موارد ابتال به ویروس
دلتا در چند شهر مشاهده شده .ظاهرا ً علت
این پدیده ،ضعف نظارت بر ورود خارجیان به
کشور است.
اندونزی به عنوان یکی از کشورهای نزدیک به
اسرتالیا ،در حال حارض سخت با اپیدمی درگیر
است و روزانه بیش از ۲٠هزار مورد ابتال را ثبت
میکند که برای این کشور رقمی بیسابقه طی
یکسال و نیم اخیر محسوب میشود.
اما در کشورهای اروپای غربی ،روند بازگشایی
و آسانگیری ادامه دارد .ایتالیا که نخستین کشور
اروپایی بود که به سختی گرفتار کرونا شد ،روز
گذشته اعالم کرد که از این پس ماسک در
فضاهای باز اجباری نخواهد بود.

