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ملت قهرمان پرور و تکریم خشونت

کاری سرباز خریدنی نیست فدا
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عیسی خان تنها نیست

وزیر داخله و رییس عمومی امنیت ملی 
استیضاح می شوند
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ج شد کنترول طالبان خار ولسوالی چهاردره از 

زخمی  و  کشته  طالبان  جنگجویان 
در  وزارت،  این  گفته ی  به  شده اند. 
ک سازی این ولسوالی، هشتاد  جریان پا
کشته  طالبان  جنگجویان  از  تن  پنج  و 
شده اند.  زخمی  دیگر  تن  پانزده  و 
امنیتی  نیروهای  که  افزوده  دفاع  وزارت 
تعقیب  مصروف  چهاردره  ولسوالی  در 
ولسوالی  این  در  متواری شده  شورشیان 

هستند.
گفته اند  کندز  والیت  محلی  مقام های 

شورشیان  از  تن  هزار  دو  به  نزدیک  که 
به  حمله  در  خارجی  و  داخلی  مسلح 

کندز سهم داشته اند. ولسوالی های 
این  دوشنبه  روز  که  درحالیست  این 
این والیت  ارچی  هفته، ولسوالی دشت 
کرد. هنوز معلوم  به دست طالبان سقوط 
برای  ک سازی  پا عملیات  که  نیست 
این  از  مسلح  شورشیان  راندن  بیرون 

ولسوالی چه زمانی شروع می شود.
رییس  اشرف غنی  همین حال،  در 
نمایندگان  با  دیدار  در  کشور،  جمهور 
که دولت برای  گفته است  کندز  والیت 
این  در  ازدست رفته  مناطق  بازپس گیری 
گرفته  والیت، تدابیر جدی روی دست 
توسط  که  اعالمیه ای  براساس  است. 
دفتر ریاست جمهوری منتشر شده، آقای 
شمال  حوزه  تمام  که  کرده  کید  تا غنی 
تصفیه  تروریستان  وجود  از  کشور  شرق 

خواهد شد.

اعالم  امنیتی  نهادهای  کابل:  8صبح، 
والیت  چهاردره  ولسوالی  که  کرده اند 
و  شده  خارج  طالبان  کنترول  از  کندز 
ولسوالی  این  از  گروه  این  جنگجویان 

عقب رانده شده اند.
جوزا،   30 شنبه،  روز  ولسوالی  این 
درگیری  هفته  یک  به  نزدیک  از  پس 
و  امنیتی  نیروهای  میان  سنگین 
کنترول دولت  از  جنگجویان طالبان، 

خارج شد.
وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
خود  فیسبوک  صفحه  در  داخله،  امور 
بامداد  چهاردره  ولسوالی  که  نوشته 
وجود  از  سرطان،  دوم  سه شنبه،  روز 

ک سازی شده است. تروریستان پا
انتشار  با  دفاع  وزارت  همچنین 
که  است  گفته  مورد  این  در  اعالمیه ای 
چهاردره  ولسوالی  تصفیه  درجریان 
از  تن  صد  به  نزدیک  کندز،  والیت 

گاه از شکل گیری ایتالفی جدید با حضور  منابع آ
شخصیت های  جهادی،  فرماندهان  و  رهبران 
مستقل سیاسی و متنفذین محلی در افغانستان 
8صبح  به  گاه  ا منبع  یک  می دهند.  خبر 
و  نشست ها  این سو  به  چندی  از  است  گفته 
سیاف  عبدرب الرسول  محوریت  با  گفتگو های 
که  است  گرفته  شکل  جهادی  رهبران  از  یکی 
می خواهد با رویکرد تازه وارد مناسبات سیاسی 
نامش  حفظ  با  گاه  آ منبع  این  شود.  کشور  در 
جریان های  از  تعداد  یک  این که  با  شد  مدعی 
پیدا  حضور  ایتالف  این  در  سیاسی  و  جهادی 
جریان های  با  گفتگو  هنوزهم  ولی  کرده اند، 
ایتالف  یک  شکل دهی  برای  نیز  سیاسی  دیگر 
رسمی  موقف  زودی  به  و  دارد  ادامه  قدرتمند 
این جریان تحت نام مشخصی اعالم می شود. 
متعدد،  های  گفتگو  از  پس  منبع   این  گفته  به 
در تازه ترین تصمیم گیری این جریان نو تشکیل 
است.  آمده  دست  به  نتیجه  مبحث  سه  روی 
تمام  در  فوق  جریان  این  از  پس  که  این  یکی 
مسایل سیاسی موقف و زبان مشترکی را استفاده 
که  کرد. هم چنین این جریان می گوید  خواهند 
نگران وضعیت رو به بحران افغانستان است و 
گرفته است.  این نگرانی در نزد مردم نیز شکل 
که در پی سقوط  کید دارد  هرچند این جریان تا
که  است  معتقد  ولی  نیست  نظام  تضعیف  یا 
حکومت به نحوی دارد خودش را به سوی ورطه 
جریان  این  می برد.  پیش  پاشی  فرو  و  سقوط 
حکومت  رویکرد  که  است  معتقد  هم چنان 
مسایل  جمله  از  نظام  مختلف  مسایل  قبال  در 
خود  ریشه  به  تیشه  که  است  نحوی  به  امنیتی 
می زند و جریان متذکره می خواهد برای ممانعت 
کج روی های حکومت رویکرد مشخص خود  از 
را داشته باشد. شکل گیری ایتالفی در محوریت 
در  این سو  به  چندی  از  سیاف  عبدرب الرسول 
گفته می شود این  محافل سیاسی زمزمه می شود. 
جریان در تالش بود تا حرکت های اعتراضی را 
پروان،  کابل،  جمله،  از  مختلف  شهر  چند  در 
گفته  اما  کند.  راه اندازی  هرات  و  مزارشریف 
امریکا  سفیر  که  گفتگوی هایی  از  پس  می شود 
حرکت های  این  است  داشته  سیاف  آقای  با 
از  یکی  سیاف  آقای  است.  شده  لغو  اعتراضی 
رهبران بانفوذ جهادی در افغانستان است. او در 
کرزی نقش تاثیرگذاری  زمان حکمروایی حامد 
اما  است.  داشته  افغانستان  سیاست های  در 
پس از روی کار آمدن محمد اشرف غنی، از این 
کاسته شده است. به همین  تاثیرگذاری و نفوذ 
که  هستند  نظر  این  به  سیاسی  گاهان  آ خاطر 
تالش آقای سیاف برای شکل دهی ایتالف های 
ازدست  رفته  جایگاه  احیای  نحوی  به  تازه، 

گذشته این رهبر جهادی می باشد.

کریم خلیلی؛ بازنده قمار سیاسی

ایتالفی جدید
در راه است

کالن  کنون خود را بازنده یک قمار  تمام این روند سبب شده است تا خلیلی ا
که طبق معمول خاموش است و در رسانه ها ظاهر نمی شود  سیاسی بداند. او 
کرسی معاونیت دوم  و غوغا نمی کند، در خفا از عدم صالحیت سرور دانش در 
که  ریاست جمهوری به شدت ناراضی است. حتا عباس بصیر، رییس دفترش 
که در ارگ سرگردان  کنون سمت مشاوریت اشرف غنی را دارد، دیروقتی است  ا

کسی برایش دفتر تدارک نکرده است. می گردد و حتا تا هنوز 
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زنگ اول


عبدالرشید  و  نور  عطامحمد  اتحاد  از  رسانه ها 
گروه های  با  مشترک  مبارزه  برای  دوستم 
خشونت آفرین خبر دادند. این اتحاد توانست برای 
برای  و  کند  باز  جا  مجازی  فضای  در  خودش 
برخی ها خوشی بیافریند. این که چه کسانی از این 
مساله ای  شده اند،  ناخشنود  حاکم  حلقه  در  اتحاد 
است که نمی توان از آن چشم پوشید. با توجه به 
فضای حاکم بر دسته بر سراقتدار و نگرانی های 
ناشی از شکل گیری هسته های قدرت در بیرون از 
برخی ها  که  دارد  احتمال وجود  این  مرکز،  حوزه 
در داخل بدنه حکومت چندان روی خوشی به این 

چنین اتحاد ها نشان ندهند.
اما بحث اصلی این جاست که چه چیزی فضای این 
می کند  فراهم  را  اتحاد های شکننده  و  افتراق  همه 
و تا چه حدی این نوع کنارهم قرار گرفتن ها ریشه 
در منافع مردمی دارد که مردم در زیر سایه این 
این  در  می دهند.  جان  و  می ستیزند  سر  رهبران 
شکی نیست که ایستادن در برابر دشمن مشترک، 
اما  می رود،  شمار  به  اتحاد  برای  خوبی  توجیه 
با اصل مبارزه به دشمن  این توجیه چقدر  این که 

مشترک رابطه دارد، سوال اساسی است.
افراد بر سر اقتدار، تا زمانی خودشان را در گرو 
اتحادها و ایتالف ها قرار نمی دهند که مطمین اند هر 
نوع تهدید را می توانند به تنهایی دفع کنند. شمال 
کشور که تا سال های دراز به عنوان یکی از امن ترین 
مناطق افغانستان به شمار می رفت، اکنون در حال 
افتادن به پرتگاه سیاست جنگ است و این نگرانی 
را شکل می دهد که منافع هسته های قدرت در این 
همین  است.  مواجه  مشترک  تهدید  یک  با  منطقه 
ضخیم  دیوارهای  می شود  دیده  اکنون  که  است 
بی اعتمادی شکسته می شوند و دروازه هایی از نوع 
اتحاد به روی فرماندهانی باز می شود که تا دیروز 

قدرت تحمل یک دیگر را نداشتند.
نسبتا  فضای  در  که  کشور  شمال  مناطق  مردم 
فعال  زمینه های  و  به سر می بردند  امنیت  مناسب 
متوجه  اکنون  داشتند،  تجارتی  کارهای  برای 
متوالی  بی اعتمادی  در  ریشه  که  شده اند  تهدیدی 
برای  تالش  هر نوع  زیرا  دارد،  رهبران شان  میان 
نزدیک  فرماندهان  از  هر یک  کشانیدن  حاشیه  به 
عبدالرشید  جنرال  یا  و  نور  عطامحمد  جنرال  به 
دوستم از سوی یک دیگر و یا ایجاد فضای رقابت 
میان این افراد، زمینه را برای گروه هایی باز می کند 
جا به جا  محلی  هسته های  در  آهسته  آهسته  که 
ایجاد  برای  شده  ایجاد  فرصت  از  و  می شوند 

شبکه های هراس افگن استفاده می کنند. 
فردمحور،  منطقه ای  سیاست های  متاسفانه 
کینه های  و  می کند  ایجاد  فردمحور  دشمنی های 
متمادی  سالیان  برای  عطا  استاد  می آفریند.  کهن 
به این تصور بود که انتقال حوزه جنگ در شمال 
جنرال  این  فردی  توانایی های  به  توجه  با  کشور 
تصور  نیز  دوستم  است.  مهار  قابل  چهارستاره 
است  شمال  ازبک های  بالمنازع  رهبر  که  می کرد 
سبب  منطقه ای اش  رقیب های  با  آمدن  کنار  و 
سرافگندگی  در میان پیروانش می شود. همین امر 
تا جنرال دوستم در بازی های سیاسی  باعث شد 
قدرت ساز  دستگاه های  وارد  گذشته  سال های 
حمایت  اعالم  و  نزدیکی  طریق  از  و  شود  مرکز 
در  را  موضعش  بر سر اقتدار  شخصیت های  از 
مناسبات سیاسی بزرگ تر حفظ کند و این سیاست 
را با تمام ناامیدی هایی که برایش از جانب حلقاتی 

در مرکز ایجاد شد، ادامه دهد. 

اتحاد عطا و دوستم:
 منافع مقطعی در سایه تضاد دایمی
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و  احیا  وزارت  مقام های  کابل:  8صبح، 
با  وزارت  این  که  می گویند  دهات،  انکشاف 
باختر،  انکشافی  شبکه  یا  »بی دی ان«  موسسه  
که در والیت های غزنی، زابل و هرات با این 
خود  کاری  روابط  داشت،  همکاری  وزارت 
در  قرارداد  از  تخطی  و  کارشکنی  دلیل  به  را 

والیت غزنی، قطع کرده است.
انکشاف  و  احیا  وزیر  درانی،  احمد  نصیر 
دهات، روز گذشته در کنفرانس خبری که به 
با شماری  انکشافی  قرارداد  منظور امضای 66 
اعالم  بود،  برگزار شده  انکشافی  از شوراهای 
با  دهات  انکشاف  وزارت  این  پس  که  کرد 
موسسه »بی دی ان« همکاری خود را در والیت 

غزنی قطع می کند.
آقای درانی گفت: »در وزارت احیا و انکشاف 
دهات حدود 31 موسسه همکار وجود دارد و 
زابل  غزنی،  والیت های  در  بی دی ان،  موسسه 
و هرات با این وزارت همکاری دارد. وزارت 
روستای   372 موسسه  این  با  دهات  انکشاف 
 174 حدود  که  بود  کرده  قرارداد  را  غزنی 
ایجاد 24 شورای  را پوشش داده و در  روستا 

انکشافی تخطی کرده است.«
همین  »به  افزود:  دهات  انکشاف  و  احیا  وزیر 
دلیل ما همکاری خود را با موسسه بی دی ان در 
والیت غزنی قطع می کنیم و مسووالن موسسه 
دالر  هزار   800 حدود  که  می دانیم  مکلف  را 
وزارت  به  را  افغانی  میلیون   1.2 و  امریکایی 
موسسه  بازگرداند.  دهات  انکشاف  و  احیا 
و  زابل  والیت  در  را  خود  کارهای  می تواند 

هرات به پیش ببرد.«
در همین حال، اقای درانی می گوید که وزارت 
بررسی های  که  دارد  نظر  در  دهات  انکشاف 
خود را از کارکردهای تمام موسسات همکار 
آغاز کند و در صورتی که دیگر موسسات نیز 
آنان  با  باشند،  کرده  کارشنکنی  و  کم کاری 

برخورد مشابه صورت خواهد گرفت.
انکشاف  و  احیا  وزارت  در  همکار  موسسات 
در  ظرفیت سازی  بخش های  در  دهات، 
برای  میکانیزم ها  ایجاد  انکشافی،  شوراهای 
کار  پروژه ها  از  مدیریت  و  انکشافی  شورای 

می کنند.
اقای درانی گفت که وزارت احیا و انکشاف 
دهات در جریان چهار ماه گذشته، حدود 201 
پروژه انکشافی را به هزینه بیش از یک میلیارد 
شوراهای  و  شرکت ها  از  شماری  با  افغانی 

انکشافی به امضا رسانیده است.
به گفته وزیر انکشاف دهات ، بانک انکشافی 
آسیایی حدود 90 درصد و وزارت مالیه حدود 

10 درصد این پروژه ها را تمویل می کنند.
منظور  به  که  می گوید  هم چنین  درانی  آقای 
تمام  آنان  پروژه ها،  از  شفافیت  تضمین 
قراردادهای را که تاکنون امضا کرده در سایت 
وزارت احیا و انکشاف دهات نشر کرده است. 
در  که  مدنی خواست  جامعه  و  رسانه ها  از  او 
و  پروژه ها  جریان  از  انکشافی  شوراهای  کنار 
قراردادهای که تاکنون امضا شده نظارت کنند 

تا پروژه ها به شکل بهتر آن تطبیق شود.

وزارت احیا و انکشاف دهات
یک موسسه را در فهرست سیاه 

قرارداد

رییس جمهور به عیسی خان اپارتمان اهدا کرد 

وزیر مبارزه با مواد مخدر: 
تطبیق پالیسی های ما مسوولیت نهاد های دیگر است

پرداخت هزینه کنترول ترافیک هوایی افغانستان توسط جاپان 

اشرف غنی  محمد  کابل:  8صبح، 
عیسی خان  کشور،  جمهور  رییس 
باب  یک  کلید  اهدای  با  را  لغمانی 

آپارتمان، مورد تقدیر قرار دارد.
عیسی خان لغمانی سربازی است که 
توانست در حمله مهاجمان مسلح بر 
این  از  تن  شش  ملی،  شورای  مقر 

مهاجمان را از بین ببرد.
کشور،  جمهور  رییس  اشرف غنی 
ریاست  ارگ  در  مراسم خاصی  در 
را  لغمانی  عیسی خان  جمهوری، 

مورد تقدیر قرار داده است.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
ریاست جمهوری منتشر شده، آقای 
غنی از دلیری و قهرمانی عیسی خان 
مهاجمان،  بردن  بین  از  در  لغمانی 
ستایش کرده، گفته که تالش تمامی 
حمله  این  مهار  در  امنیتی  نیروهای 

موفق بوده است.
»نیروهای  است:  افزوده  غنی  آقای 
سریع  واکنش  با  کشور  امنیتی 

عظیمی  سالمت  کابل:  8صبح، 
وزیر مبارزه با مواد مخدر، می گوید 
برنامه ساز  و  پالیسی   وزارت  این  که 
است و مسوولیت تطبیق این برنامه ها 
و  وزارت خانه ها  دیگر  دوش  به 

نهاده است.
دوم  سه شنبه،  روز  خانم عظیمی که 
نخست  روز  صد  برنامه  سرطان، 
کنفرانس  یک  در  را  وزارت  این 

ملکی  هوانوردی  اداره  مسووالن 
است  کرده  تعهد  جاپان  می گویند 
هوایی  ترافیک  کنترول  هزینه  که 
افغانستان را بپردازد. امریکا در پایان 
کرد  اعالم  میالدی  گذشته  سال 
هوایی  حریم  کنترول  قرارداد  که 

افغانستان را تمدید نمی کند.
میلیون  قرارداد جدید 25  این  هزینه 
جاپان  کمک های  از  که  است  دالر 
این  می شود.  پرداخته  افغانستان  به 
است  این  بر  مشروط  جاپان  کمک 
کنترول  برای  هزینه  این  از  که 
استفاده  ملکی  هواپیماهای  ترافیک 

شود.

حادثه  از یک  را  افغانستان  توانستند 
المناک نجات دهند.«

نیم روز دوشنبه، هفت  و  ساعت ده 
در  انفجاری  از  پس  مسلح  مهاجم 
پارلمان،  ورودی  دروازه  مقابل 
شدند.  درگیر  امنیتی  نیروهای  با 
امنیتی  نیروهای  واکنش  نتیجه  در 
بیست  به  نزدیک  طول  در  کشور، 
بین  از  مسلح  مهاجمان  تمامی  دقیقه 

برده شدند.

خبری ارایه می کرد، گفت: »وزارت 
مبارزه علیه موادمخدر منحیث یک 
رهبری کننده  و  هماهنگ کننده  نهاد 
خود  برنامه های  تطبیق  از  می تواند 
نظارت  مختلف  نهادهای  توسط 
علیه  مبارزه  معینیت  اینجا  در  بکند. 
داخله  امور  وزارت  مخدر  مواد 
در  تا  دارد  مکلفیت  و  مسوولیت 
عرصه بازداشت مجرمین موادمخدر 

زمان  از  امریکا  متحده  ایاالت 
چهارده  در  افغانستان  به  ورودش 
سال گذشته، هزینه کنترول ترافیک 
می کرد.  پرداخت  را  کشور  هوایی 
 2014 سال  اخیر  در  کشور  این 
بی میلی  خاطر  به  که  کرد  اعالم 
دولت افغانستان به گرفتن مسوولیت 
و  کشور  این  هوایی  حریم  کنترول 
حاضر  دیگر  سهامداران،  بی میلی 

نیست قرارداد را تمدید کند.
توانایی  خودش  که  افغانستان 
از  ندارد،  را  هزینه  این  پرداخت 
زمینه  این  در  تا  خواست  جاپان 
دویچه وله،  گزارش  به  کند.  کمک 

قرار  که  شد  آغاز  زمانی  حمله  این 
بود نامزد وزارت دفاع توسط معاون 
تایید  برای  جمهوری  ریاست  دوم 
مجلس  این  به  نمایندگان،  مجلس 
معرفی شود. این حمله که در جریان 
باعث  گرفت،  صورت  جلسه  آغاز 
مختل شدن روند جلسه شد. براساس 
آمارها، در این حمله پنج غیرنظامی 
دیگر  نفر  سی  به  نزدیک  و  کشته 

زخمی شدند.

صورت  به  که  کسانی  همچنین  و 
خرده ]مواد مخدر[ عرضه می کنند، 
ایفا  را  مسوولیت  این  و  کرده  اقدام 

نماید.«
که  گفت  هم چنین  عظیمی  سالمت 
در سال جاری 224 هزار هکتار زمین 
در افغانستان زیر کشت کوکنار قرار 
آمار  مشابه  اخیر  آمار  است.  گرفته 
ارایه شده سال گذشته است و به نظر 
می رسد که کشت کوکنار در کشور 

امسال هیچ کاهشی نداشته است. 
و  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت 
مواد مخدر  با جرایم و  مبارزه  اداره 
گذشته  روز  متحد،  ملل  سازمان 
موادمخدر  از  گزارش دهی  سیستم 
کردند.  افتتاح  نیز  را  افغانستان  در 
آنالین،  سیستم  این  در  است  قرار 
مبارزه  راستای  در  معلومات  تمامی 
با مواد مخدر در افغانستان گنجانده 

شود.

اداره  سخنگوی  رحیمی  قاسم 
هوانوردی ملکی گفته است: »ما قبال 
در این زمینه وعده هایی را از جاپان 
برای  دالر  میلیون   25 که  داشتیم 
به  افغانستان  ترافیک هوایی  کنترول 

ما کمک خواهد کرد.«
کار  که  نیست  مشخص  هنوز 
بعد  به  این  از  را  پروژه  این  عملیاتی 
اما  می برد،  پیش  به  شرکت  کدام 
هزینه  جاپان  جوالی  ماه  آغاز  از 
افغانستان را  ترافیک هوایی  کنترول 
تامین می کند که تا اخیر سال جاری 
25 میلیون دالر یا معادل 3 میلیارد ین 
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سر  به  بی سرنوشتی  در  ما  اطفال  که  می شود  روز  بیست 
کار سبب دلسردی دخترم از مکتب شده  که این  می برند 
پارچه  سه  تا  کرده ام  مراجعه  لیسه  این  به  کنون  ا است. 

تبدیلی او را در مکتب دیگری بگیرم.«
به  نباید  معارف  وزارت  مسووالن  یا  استادان  می گوید  او 
اطفال  امتیاز خواهی،  یا  و  خود  اهداف  به  رسیدن  خاطر 

گرفتن تعلیم و تربیه محروم سازند. را از حق درس و فرا 
وقت  چه  استادان  کاری  اعتصاب  نیست  معلوم  هنوز 

خاتمه خواهد یافت. 
کابل می گوید:  سهیال یکی از آموزگاران لیسه نادریه در شهر 
به  دستیابی  به خاطر  این سو  به  روز   17 مدت  از  »ما 

زیرا  می جنگد،  » ایمان«  نیروی  با  طالب  زیرا  می دانیم. 
کستان حمایت می کند، زیرا رهبری سیاسی ما  طالب را پا
زیرای  ده ها  و  داریم  قومی  مشکل  ما  زیرا  است،  ضعیف 
با تفنگش شش  زمانی که می بینیم عیسی خان  اما  دیگر. 
تروریست را یکی بعد دیگر از پا در می آورد، دچار هیجان 
کسانی  ما،  تصور  برخالف  که  می کنیم  تصور  و  می شویم 
و  بکنند  کاری  نتوانستن،  همه  آن  برابر  در  که  هستند 
که عبدالرووف ابراهیمی از جای  بتوانند. یا وقتی می بینیم 
هم  باز  نمی کند،  غلبه  او  بر  ترس  و  نمی خورد  تکان  خود 
که » مردکه چقدر شجاع  هیجانی می شویم و فرض می کنیم 

است«. 
که چگونه عدم ترس یک انسان  برای من سوال این است 
می تواند نشانه ای شجاعت و قهرمانی باشد. در حالی که 
نورمال  انسان های  تنها  است.  انسانی  امر  یک  ترس 
می ترسند. ترس به آدمی قدرت تحلیل و تفکیک وضعیت 
روان شناختی،  لحاظ  از  می سازد.  سهل  و  کرده  فراهم  را 
که نمی ترسد، انسان نورمال نیست. انسان نترس،  انسانی 
او  است.  شده  نهادینه  او  در  خشونت  که  است  انسانی 
است  یکسان  نبودن  و  بودن  زنده  برایش  زیرا  نمی ترسد 

3 چهار شنبه 3 سرطان 1394سال نهم    شماره مسلسل 2161

کابل  کاری آموزگاران مکاتب در شهر  به تعقیب اعتصاب 
کودکان دانش آموز در  و برخی از والیات، تعداد زیادی از 
روبه رو  گون  گونا مشکالت  با  و  برده  سر  به  بی سرنوشتی 

شده اند. 
گیری درس  کنار فرا که در  کودکانی  که  این در حالی است 
جمله  از  تولیدی  کارخانه های  ورکشاپ ها،  جاده ها ،  در 
شاقه  کارهای  مصروف  محل ها  دیگر  و  خشت پزی ها 
کارهای  که با اعتصاب آموزگاران فشار  هستند، می گویند 
کاری شان در طول روز از  شاقه بر آنان زیاد شده و اوقات 
کارفرما افزایش یافته است و آنان با مشکل جدی  جانب 

مواجه شده اند. 
گرد  شا و  نادریه  لیسه  دانش آموزان  از  یکی  محمد ناصر 
می گوید:  سوم  پروان  ورکشاپ های  از  یکی  در  مستری 
کار  که  است  موتر  ماشین  ترمیم  بخش  در  من  »وظیفه 
در  را  روز  نیمه  قبال  می باشد.  طاقت فرسایی  و  سنگین 
به خاطر  را  دوم  نیمه  و  درس  گیری  فرا مصروف  مکتب 
کمک به خانواده در ورکشاپ   به دست آوردن لقمه نان و 
کار می کردم، اما از بیست روز به این سو معلمان ما دست 

به اعتصاب زده اند و ما از درس به دور مانده ایم.«
کار سنگین هشت ساعته در طول  او می افزاید: »از یک سو 
از  ما  کار  مزد  دیگر  سوی  از  و  است  مشکل  ما  برای  روز 
کارفرما باال نرفته و به همان دو صد افغانی در هفته،  سوی 

باقی مانده است.«
کابل  گردان لیسه حبیبیه  در همین حال احمد یکی از شا
کابل  شهر  در  پالستیک  خریطه های  فروش  مصروف  که 

یکی  کرد:   خلق  قهرمان  تا  دو  پارلمان  بر  حمله  حادثه 
عبدالرووف ابراهیمی، رییس ولسی جرگه و دیگری عیسی 
خان سرباز اردوی ملی. ابراهیمی به این دلیل قهرمان شد 
که در هنگام انفجار سهمگین بر دروازه امنیتی پارلمان از 
این که  گفتن  با  را  دیگران  حتا  و  نخورد  تکان  خود  جای 
کرد.  دعوت  آرامش  به  است«  کرده  شارتی  برق   « گویا 
کشتن سریع شش  عیسی خان اما از سوی رسانه ها به دلیل 
تروریست قهرمان شد و عالوه بر تحسین و تمجید فراوان از 
کاربران شبکه های اجتماعی و رسانه ها، مورد تقدیر  سوی 

گرفت.  و تحسین رییس جمهور نیز قرار 
که ما چقدر هنوز  قهرمان سازی از این دو تن نشان می دهد 
خود را محتاج قهرمان و ابرقهرمان می دانیم و نجات خود 
می کنیم  جستجو  افراد  خارق العاده  اقدامات  انجام  در  را 
این  از  خویشتن  رهایی  و  نجات  امر  در  خود  ناتوانی  بر  و 
ناخواسته  یا  و  خواسته  زوال  و  خشونت  اهریمنی  چنبره 
که انسان همیشه به  گواه است  مهر تایید می زنیم. تاریخ 
ابرقهرمان بوده است. اسطوره های بشری همه  جستجوی 
که چگونه مدیحه سرایان و اسطوره نویسان  نشان می دهد 
که خاستگاه شان ذهن ها و قلب های مردم است، همیشه 
کار  کسانی ابرقهرمان ساخته اند تا از یک طرف با این  از 
سوی  از  و  بگذارند  خویش  ضعف  و  ناتوانی  بر  سرپوشی 
دیگر نجات و رهایی خویش را از سلطه خشم طبعیت و 
توانایی های  گویا  که  کنند  جستجو  کسانی  در  دشمنان 
البته ریشه در زندگی  ابرقهرمان سازی  خارق العاده دارند. 
انسان پیش مدرن دارد. انسان پیش مدرن و بدوی خصلتا 
از خشم طبیعت و نیروهای ماورای بشری هراسان است. او 
همیشه خود را قربانی نیروهای متافزیک و فزیک می داند 
بشر  ندارد.  را  توانایی الزم  آن  مهار  در  که  و تصور می کند 
امروز اما قهرمان سازی نمی کند. بشر امروز با اتکا به نیروی 
فردیت  و  تکنالوژی  و  دانش  طریق  از  خودش  جاودانی 
انسان  گیرودار،  این  در  و  می کند  غلبه  این ها  همه ی  بر 

از  ماندن  باز  و  استادان  اعتصاب  که  می گوید  می باشد، 
کرده است. از یکسو  درس و مکتب برایش مشکل خلق 
گشت و گذار او از صبح تا  گرمای زیاد هوا و از جانب دیگر 

شام در جاده ها او را ناتوان ساخته است.
کار فروش  از این که به دنبال  او می گوید: »من هر روز قبل 
خریطه های پالستیکی بروم، اول به دروازه مکتب رفته و 
جویای درس ها می شوم و با هر بار رفتن، معلمان می گویند 
از این اعتصاب  که فردا بیایم و امروز درست بیست روز 

می گذرد اما هنوز خبری از درس  نیست.«
استقالل  لیسه  در  دانش آموزان  از  یکی  پدر  محمد هاشم 
با اعتراض از وضعیت تحصن آموزگاران می گوید: »مدت 

مدرن همه کاره ی طبعیت است. به همین خاطر در جوامع 
شدن  قایل  و  دیگران  از  قهرمان سازی  بشری،  پیشرفته 
فردیت  به  را  جایش  دیگران،  برای  خارق العاده  نیروی 
و  تنهایی  به  است  قادر  که  انسانی  می گذارد؛  وا  انسان 
در  کند.  غلبه  همه چیز  بر  تکنالوژی  و  دانش  نیروهای  با 
است  تکریم  مورد  انسان  فردیت  و  انسانیت  فرهنگ  این 
فرهنگ  در  حالی که  در  مساوی اند.  و  برابر  آن  در  همه  و 
که ابرقهرمانی را می ستاید و تولید می کند، ابرقهرمان  بدوی 
دیگران  به  نسبت  او  است.  برجسته  و  متفاوت  انسان 
به همین خاطر هم است  بیشتر دارد.  و قدرت  توان  نیرو، 
را  نیرو  آن  می کنند  فرض  این که  به دلیل  قهرمان سازان  که 
ندارند، خود را ناتوان، ضعیف و قربانی می دانند و تصور 
که  را  آنچه  تنهایی  به  خودشان  نمی توانند  که  می کنند 

ظاهرا یک ابرقهرمان انجام می دهد، انجام دهند. 
و  ندارند  اراده  انسان ها  قهرمان پرور،  فرهنگ های  در 
اراده شان  کاربرد  و  استفاده  برای  اعتمادبه نفس شان  یا 
در  که  می کنیم  تصور  ما  که  است  چنین  است.  ضعیف 
و نمی توانیم آن  کشتار طالبان ضعیف هستیم  و  برابر قتل 
کنیم. زیرا توقف آن را از اراده و توان خود باال  را متوقف 

کنون  خواسته های خود، دست به تحصن زده ایم، اما تا 
کوچک ترین  از سوی وزارت معارف و ریاست جمهوری 
به  آنان  که  زمانی  تا  و  نکرده ایم  دریافت  مثبت  پاسخ 
کار ادامه خواهیم  خواسته های ما توجه نکنند ما به این 

داد.«
معنوی،  و  مادی  امتیازات  دیگر  و  معاشات  بردن  بلند 
وعده های  به  مطابق  نیازمند  استادان  برای  زمین  توزیع 
اوقات  تقسیم  ترتیب  و  رییس جمهور  اشرف غنی 
ساعت های درسی مطابق به سن و سال و میعاد خدمت 
که آموزگاران را به تحصن  آموزگار از جمله علت هایی اند 

وا داشته است.
نادریه  لیسه  معلمان  نماینده  لعل محمد،  حال  همین  در 
می گوید: »ما 45 روز قبل به خاطر رسیدن به حقوق مادی 
کردیم، اما این  و معنوی معلمان به وزارت معارف مراجعه 
وزارت به خواست های ما پاسخ مثبت نداد. ضمن این که 
آنان پاسخ مثبت ندادند یکی از مسووالن این وزارت تمام 
که باعث  کرده است  معلمان مکتب ها را بی سواد خطاب 

خشم استادان شده و آنان را به تحصن وا داشته است.« 
مرکز  حبیبیه،  لیسه  از  که  را  گزارشی  آخرین  او،  به گفته 
آن  از  کی  حا دارد  دست  به  استادان،  کاری  اعتصاب 
کابل  در شهر  استادان 99 مکتب  کنون  ا همین  که  است 
او  زده اند.  تحصن  به  دست  والیات  از  دیگر  تعداد  و 
کید دارد تا زمانی که وزارت معارف و ریاست جمهوری  تا
حاضر  آنان  ندهد،  نشان  سبز  چراغ  خواسته های شان  به 

نخواهند بود تا از دانش آموزان امتحان بگیرند.
خواستیم در این مورد از وزارت معارف نیز نظریاتی داشته 
گونه معلومات  باشیم، اما سخنگوی این وزارت از ارایه هر 

کرد. خود داری 
که نجیب اهلل ببرکزی، مسوول حقوق  این در حالی است 
می گوید:  افغانستان  بشر  حقوق  کمسیون  در  کودکان 
که از حرکت های مدنی خود به خاطر  »استادان حق دارند 
کنند، اما آنان نباید  رسیدن به خواسته های شان استفاده 
حقوق  موازین  خالف  این  دهند.  قرار  ابزار  را  اطفال 
کنوانسیون حقوق طفل،  بشری پنداشته می شود. چون در 
اطفال  اساسی  حقوق  از  یکی  تربیه  و  تعلیم  گرفتن  فرا 

می باشد.«

ریاست  کرسی  در  کسی  وقتی  است.  ک  خطرنا این  و 
نورمال  انسان  یک  کشور،  قانون گذاری  ارگان  مهم ترین 
نیست، چشم انداز اجتماعی جامعه ما می تواند برعکس 
خیلی  می کنند،  تمجید  او  نترسی  از  که  عموم  تصور 
ک و سیاه باشد. ما باید برای این که چرا ابراهیمی  خطرنا
نشانگر  او می تواند  نترسی  زیرا  کنیم.  گریه  نترسید، خون 
چیزهای دیگری باشد. نترسی او می تواند نشانگر ضعف 
است.  چهارطرف مان  اوضاع  از  ما  همه ی  تحلیل  قدرت 
باید  نیز  می کنند،  تمجید  نیز  او  نترسی  از  که  آنانی  برای 
گفت، زیرا در نترسی، شجاعت نیست. در نترسی  واویال 
انسانیت نیست. انسان نورمال باید بترسد، زیرا ترس یک 

عنصر عمده شخصیتی انسان نورمال است. 
که از روی ندانم کاری رسانه ها  و اما عیسی خان، قهرمانی 
و  شد  تولید  یک شبه  اجتماعی  شبکه های  کاربران  و 
که وقتی عیسی خان  هیجان آفرید. آیا از خود پرسیده ایم 
خمی  و  می گوید  سخن  آدم  چند  کشتن  از  هیجان  آن  با 
لذت  و  می کنیم  کیف  طرف  این  ما  نمی آورد،  ابرو  به 
تروریستان  آن  شد  »خوب  که  می کنیم  کید  تا و  می بریم 
که ما نیز از انسانیت  کرد«. مگر این نیست  لعنتی را مردار 
که نخواسته  خویش داریم دور می شویم. مگر این نیست 
که در آن خشونت به  گفتمانی را تولید و بازتولید می کنیم 
که  و روزمره مبدل می شود. درست است  امر عادی  یک 
تروریست  که  است  درست  شود.  سرکوب  باید  تروریست 
چرا  اما  آورد.  به دست  را  بی گناهان  کشتار  فرصت  نباید 
این  چرا  می شود.  تولید  چرا  تروریست  که  نمی پرسیم 
چرا  می کند.  تولید  روز  هر  خشونت  و  ترور  خبیثه  ماشین 
که وقتی آن تروریست با ذهنی مملو از نفرت با  نمی پرسیم 
کشتار ما می آید، ریشه مشکل ما در جای  تفنگ های پر به 
در  نیز  تروریست  آن  که  است  این  نه  مگر  است.  دیگری 
که ما  کشتار ما، صد بار بیشتر همان لذتی را می برد  هنگام 
از شنیدن حرف های عیسی خان می بریم. چرا نمی پرسیم 
و  خشونت پرور  این قدر  ما  جامعه ای  علت  چه  به  که 
خشونت آفرین شده است و خشونت را تمجید و تحسین 
ک را  که این وضعیت اسفنا می کند. چرا ما ساختارهایی را 
که طالب از  می آفریند، شناسایی نمی کنیم. درست است 
کستان حمایت و تمویل می شود، اما آن تروریست  سوی پا
آدم کش از یک جایی در همین متن اجتماعی بر می خیزد 
نابود  و  می کشد  تمام  لذت  با  را  ما  و  می گیرد  تفنگ  و 

می کند.

 سهیال وداع خموش

 سنجر سهیل

ملتقهرمانپروروتکریمخشونت
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کسی او و خانواده اش را متهم به غصب زمین و سوءاستفاده 
صورت  تمام  مهارت  با  کار  این  بکند.  دولتی  امکانات  از 
کرزی  کمیت  حا دوره  طول  در  سبز  امید  شهرک  و  گرفت 
کابینه اشرف غنی نیز خلیلی بیش از هر  مصون ماند. حتا در 
وزارتی عالقه مند وزارت شهرسازی بود تا بیمه شهرک برادرش 
شهرک  خلیلی  دغدغه  کل  اینها  همه ی  با  ولی  شود.  تمدید 
و  کرده  تالش  زیرکانه  آن،  کنار  در  خلیلی  نیست.  سبز  امید 
به خودش در قدرت،  نزدیک  با داشتن مهره های  تا  می کند 
از  بالتبع آن در میان هزاره ها  را در دولت و  حضور و سهمش 
طریق امتیاز دهی و ایجاد وابستگی به خودش تقویت و تداوم 
البته تمامی  سیاستمداران دیگر نیز در آن  که  کاری  ببخشد؛ 

ید طوال دارند. 
هنگامی  که برگزاری انتخابات سال ۲۰۱۴ قطعی شد، خلیلی 
نیز  و  داشت  دل  به  عقده  کرزی  حامد  از  این که  وجود  با 
حامد  مشورت  با  عبداهلل،  اردوگاه  به  محقق  پیوستن  به دلیل 
با پیوستن  کرزی به تیم اشرف غنی پیوست. او تصور می کرد 
آینده  از یک طرف حضورش در دولت  اردوگاه پشتون ها  به 
تضمین خواهد بود و از طرف دیگر در جایگاه برتر و بهتر از 
محقق خواهد ایستاد. اما نتایج انتخابات رسوای سال ۲۰۱۴ 
ثمر  به  آن  در  مراد خلیلی  میوه  که  زد  رقم  را طوری  وضعیت 
خلیلی  نورمال  به صورت  قدرت  پنجاه  پنجاه  تقسیم  نرسید. 
که سهم محقق  را در موقعیت دشوارتر قرار داد. زیرا دیده شد 
کابینه هم به دلیل این که معاونیت عبداهلل را به عهده دارد  در 
انتخابات  در  عبداهلل  به  بیشتری  رای  این که  به دلیل  هم  و 
نتواند  خلیلی  که  شد  باعث  البته  این  رفت.  تر  باال  آورد، 
که قبل از انتخابات پیش بینی می کرد، به نتیجه  معادله ای را 
که  است  ضروری  نیز  نکته  این  گفتن  البته  برساند.  دلخواه 
را  هزاره ها  نتوانست  محقق  اندازه  به  انتخابات  در  خلیلی 
که خلیلی در  یاد داشتند  به  هزاره ها خوب  زیرا  کند.  بسیج 
به  نتوانست  ریاست جمهوری  در  خویش  معاونیت  دور  دو 
مشکل  بیابد.  دایمی   راه حل  هزاره ها  معضالت  عمده ترین 
کوچی ها و بهسودی ها ادامه یافت و شمار زیادی از هزاره های 
صرفا  یا  و  خلیلی  به  وابستگی  عدم  به دلیل  یا  تحصیل کرده 
در  برابر  شهروند  یک  مزایای  از  نتوانستند  نژاد شان  به دلیل 
که هزاره ها  ادارات دولتی افغانستان بهره مند شوند. همین بود 
عبداهلل،  صندوق  به  میلیونی  رای  ریختن  با  انتخابات  در 
ضعیف  و  کوچک  اشرف غنی  نزد  در  را  خلیلی  موقعیت 

گرفتند.  ساختند و از خلیلی به نوعی انتقام 
را  خود  کنون  ا خلیلی  تا  است  شده  سبب  روند  این  تمام 
معمول  طبق  که  او  بداند.  سیاسی  کالن  قمار  یک  بازنده 
و در رسانه ها ظاهر نمی شود و غوغا نمی کند،  خاموش است 
معاونیت  کرسی  در  دانش  سرور  صالحیت  عدم  از  خفا  در 
عباس  حتا  است.  ناراضی  به شدت  ریاست جمهوری  دوم 
کنون سمت مشاوریت اشرف غنی  که ا بصیر، رییس دفترش 
که در ارگ سرگردان می گردد و حتا تا  را دارد، دیروقتی است 
کسی برایش دفتر تدارک نکرده است. طاهر زهیر، والی  هنوز 
گماشته شده و منصوب به خلیلی به دلیل مقاومت هسته های 
کرسی اش  است  نتوانسته  تاهنوز  بامیان  در  قدرت  جدید 
صادق  کبری،  ا مثل  قدرت  جدید  هسته های  کند.  احراز  را 
مدبر و انوری روز تا روز در مناطق هزاره نشین قوت می گیرند و 
کرده اند. برخالف محقق  چالش جدی برای خلیلی ایجاد 
در  هزاره ها  معرفی  و  انتصاب  بر  را  خود  انحصار  هنوز  که 
حذف  به دنبال  خلیلی  مخالفان  است،  کرده  حفظ  قدرت 
می کنند  کید  تا هزاره ها  گمارش  و  معرفی  در  خلیلی  انحصار 
از  توزیع قدرت در میان هزاره ها  تا  از حکومت می خواهند  و 

انحصار بدر آید. 
متهم  نیست.  گماشتگانش  دست  در  نیز  شهرسازی  وزارت 
و  فساد  به  وزارت  این  کارمندان عالی رتبه  از  تن  شدن چهار 
در  البته  را  نگرانی  این  کشور  از  فرار  هنگام  آنان  دستگیری 
گونه ادامه  گر روند همین  که ا کرده است  ذهن خلیلی ایجاد 
دور  مخالفانش  تیررس  از  نیز  سبز  امید  شهرک  شاید  یابد، 
که سرور دانش بعد  کنون نگران است  ا آقای خلیلی  نماند. 
برابر  به قدرتی بدیل در  از یک دوره حضور در قدرت خود 
قماری  در  شدن  بازنده  به  حاال  اما  خلیلی  گردد.  بدل  وی 
که او خود آن را رقم زد. در اصطالح وطنی ما هیچ  می اندیشد 
آدم هوشیاری تمام تخم های خود را در یک سبد نمی گذارد. 

دوم  معاون  و  وحدت  حزب  رهبر  خلیلی،  عبدالکریم 
از  بشود  شاید  را  کرزی  حامد  زمان  در  ریاست جمهوری 
پس  او  کرد.  محسوب  افغانستان  سیاستمداران  زیرک ترین 
از قتل عبدالعلی مزاری، رهبر فقید حزب وحدت، به خوبی 
بخش های  وفاداری  و  سازد  مغلوب  را  رقبایش  توانست 
کند. خلیلی  عمده ای از حزب وحدت را به خودش جلب 
حتا در برخورد با دوستان قدیم و رقبای جدیدش در حزب 
گاه گاهی  و  نکرد  موضع گیری  علنی  گاهی  هیچ  نیز  وحدت 
تا به این ترتیب  آنان خصوصی و علنی دیدار می کرد  با  حتا 
حتا  کند.  تمثیل  افغانستان  هزاره های  بالمنازع  رهبر  را  خود 
کرزی نیز خود را به یکی از  در زمان ریاست جمهوری حامد 
چهره های به ظاهر طرفدار قانون گرایی و تقویت نظام معرفی 
کرد و در موضع گیری های علنی اش تا حد زیادی این موضع 
کرد. جدا از این که مثل همه  رهبران سیاسی  را همیشه حفظ 
گماشتگان  دیگر، او نیز درگیر زد و بندهای اقتصادی از طریق 
که در قدرت  و اعضای خانواده اش بود، الاقل در تمام مدتی 
کسی شخص او را متهم به فساد نکرد. زیرکی  حضور داشت 
کثر رهبران سیاسی افغانستان،  که برخالف ا او تا حدی بود 
تا مدت های زیادی ریاست دفترش را یک پشتون به عهده 
گر  ا که حتا  این طریق می خواست نشان دهد  به  او  داشت. 
حوزه سیاست او هزاره ها هم باشد، او دارای نفوذ و حضور در 
که این  میان دیگر ملیت های افغانستان نیز است و صد البته 

کار وی از لحاظ سمبولیک خیلی معنا دار نیز بود. 
و حمایت  رسانه  ایجاد چند  با  کارها،  این  کنار  در  خلیلی 

بود  این  به دنبال  نیز  سیاست  تازه کار  و  جوان  چهره های  از 
یک  مثل  و  نیست  تمامیت خواهی  طرفدار  که  بگوید  تا 
رهبر خوب می تواند برای دیگران فرصت و فضا را ایجاد و 
گر از حق نگذریم برخالف دیگر رهبران هزاره  کند. ا فراهم 
نیز  مربوطه اش  وزرای  معرفی  در  خلیلی  محقق،  جمله  از 
پیوسته به دنبال چهره های معتدل و باسواد بود. در این میان 
که قبال  می توان از سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری 
عهده دار وزارت های عدلیه و تحصیالت عالی بود نام برد. 
قانون  بر  نظارت  کمیسیون  از محمد امین احمدی، عضو  یا 
کاری اش شرافتمندانه استعفا  که پس از ختم دوره  اساسی 
اما  نچسپید.  خویش  کرسی  بر  غیر قانونی  به صورت  و  کرد 
کاری دانش در وزارت عدلیه  مثل همه ادارات دیگر دوران 
واسطه  و  خویش خوری  فساد،  ختم  به  منجر  تحصیالت  و 
بازی نشد و در این مدت نه وزارت عدلیه به نهاد موثر تبدیل 
شد و نه وزارت تحصیالت عالی به ظرفیت های الزم دست 

یافت.
آشیل  پاشنه  داشت.  آشیل  پاشنه  یک  همیشه  خلیلی  البته 
و  مستقیم  که  بود  برادرش  پردرآمد  و  پر سود  تجارت  خلیلی 
غیر مستقیم از سوی او حمایت می شد. شهرک امید سبز پول 
زیادی به جیب خانواده خلیلی ریخت و به همین خاطر هم 
کرزی همیشه تالش  کار حامد  که خلیلی در هر دو دوره  بود 
طریق  این  از  او  باشد.  خودش  از  شهرسازی  وزیر  تا  می کرد 
مبادا  تا  باشد  داشته  بیمه  برادرش  شهرک  برای  می خواست 

کار  اعالم انعام های پولی به عیسی خان، سرباز فدا
پا  از  را  تروریست  شش  گذشته  روز  که  ملی  ارتش 
آیین نامه  طبق  نیست.  دفاع  قابل  اقدام  درآورد، 
شجاع  و  کار  فدا سربازان  و  افسران  به  عسکری، 
نشان شجاعت عطا می شود. رییس جمهور به عنوان 
کل نیروهای مسلح باید به افسران و سربازان  فرمانده 
کار مطابق آیین نامه عسکری نشان افتخار اهدا  فدا
برای  را  جان شان  که  سربازانی  به  هم چنان  کند. 
می اندازند،  خطر  به  کشور  وقار  و  حیثیت  حفظ 
مثال یک خردضابط  داده می شود.  ترفیع عسکری 
کیان  کاری در میدان نبرد و دفاع از  در صورت فدا
کشور به رتبه ضابطی ارتقا می کند. بعدا  در  ملت و 
کار به بست ها  مقرری های آینده، همین افسران فدا

و سمت های باالتر ارتقا می کند. 
در مورد عیسی خان هم باید طبق آیین نامه عسکری 
پارلمان،  نمایندگان  که  بود  خوب  می شد.  عمل 
و  سربازان  از  تقدیر  چگونگی  مورد  در  مصوبه ای 
از  و  می کردند  تصویب  و  تدوین  کار  فدا افسران 
تا  می خواستند  ارتش  فرماندهان  و  رییس جمهور 
کنند.  تقدیر  افتخار  نشان  دادن  با  را  خان  عیسی 
اما نمایندگان محترم مبالغ هنگفت پول را به عیسی 
خان بخشیدند. حمایت مالی از سربازان و افسران 
کار ارتش و پولیس امری الزم و ضروری است.  فدا
اما  نیست.  مالی  حمایت  مخالف  کسی  هیچ 
کمک  که نماینده ای پارلمان بیاید و  درست نیست 
مالی اش را به عیسی خان، در حضور رسانه ها اعالم 

کند.
محرمانه  و  سروصدا  بدون  باید  مالی  کمک های 
کمک مالی به این معنا  صورت بگیرد. اعالم علنی 
پول  به  را  ارتش خود  و  ک سرباز  پا که خون  است 
این  هم  رییس جمهوری  پیش  چندی  می خریم. 
خبط را مرتکب شد. رییس جمهور غنی در حضور 
کرامیه  ا گفت،  هرات  ظفر  اردوی  قول  سربازان 
کرده است. افزایش  سربازان جان باخته را دوچند 
کرامیه به سربازان و افسران  که به عنوان ا مقدار پولی 
ضروری  بسیار  می شود،  داده  جان باخته  ارتش 
است، اما نباید این موضوع به اطالع عموم رسانیده 

شود. 
ارزش  عمومی  از  سخنرانی های  در  باید  سربازان  به 
گفته شود. باید  کشور سخن  کاری در راه وطن و  فدا
که نظام موجود افغانستان  به آنان این باور القا شود 
کشته شدن در راه حفظ این نظام،  مشروع است و 
افتخاری بزرگ. موضوع پول باید در سخنرانی های 
بدون  و  خفا  در  باید  پول  نشود.  مطرح  عمومی  
انعام های  پرداخت  اعالم  شود.  پرداخته  سروصدا 
شخص  و  مردم  نمایندگان  و  وکیالن  سوی  از  پولی 
کار، این باور را به سربازان  کشور به سربازان فدا اول 
دولت،  بزرگان  جان  حفظ  در  گر  ا که  می کند  القا 

کردند، پول به آنان داده می شود.  خطر 
حد  در  را  نظام  برای  کاری  فدا ارزش  رفتار،  این 

تقلیل  حکومتی،  مقام های  از  پولی  انعام  دریافت 
و  گوشه  در  روزها  این  ما  گم نام  سربازان  می دهد. 
کشور، برای حفظ نظام و حفظ جان مردم عام  کنار 
کالن انعام برای عیسی  قربانی می دهند. اعالم مبالغ 
دیگر  گم نام  سربازان  میان  در  را  ذهنیت  این  خان 
نمایندگان  برای حفظ جان  گر  ا که  می کند  تقویت 
مقدار  کردی،  خطر  حکومتی  مقام های  و  پارلمان 

هنگفت وجه نقد صاحب می شوی. 
و  مردم  جان  حفظ  برای  تالش  ذهنیت  این 
غیرنظامیان را در سربازان ما از بین می برد. سربازان 
جان  حفظ  برای  باید  عسکری  آیین نامه  طبق  ما 
باید  ذهنیت سازی  شوند.  تشویق  افغانستان  مردم 
با سقوط  که  کند  باور  ما  که سرباز  باشد  به گونه ای 
این  بر  تباهی  و  وحشت  افغانستان،  موجود  نظام 
کم می شود و باید از این امر جلوگیری شود.  کشور حا
سرباز ما باید متوجه وجایب میهنی و اخالقی اش در 
باند های  مثل  این که  نه  باشد  افغانستان  مردم  قبال 
نوع  هر  کنیم.  سودجویی  متوجه  را  او  ذهن  کشتار، 
کمک مالی به سربازان و افسران ارتش باید به دور 
رییس جمهور  پیش  چندی  شود.  انجام  هیاهو  از 
غنی پیشنهادی را برای حمایت از سربازان و افسران 
که بسیار معقول است. آقای  کرده بود  ارتش مطرح 
که باید صندوق حمایت از سربازان و  گفته بود  غنی 

افسران نیروهای امنیتی افغانستان ساخته شود. 
صندوقی  باید  است.  عملی  و  معقول  پیشنهاد  این 
پارلمان،  نمایند گان  تاجران،  همه  و  شود  ایجاد 
صاحبان  و  حکومت  کارمندان  سیاستمداران، 
به  نقدی شان  کمک های  بزرگ  شرکت های 
نیروهای امنیتی را در این صندوق بریزند. بعد پول 
همه  به  عادالنه  مقرره  یک  مبنای  بر  شده  ریخته 
کار تقسیم شود.  سربازان و افسران جان باخته و فدا

افسری  شود.  تقدیر  کار  فدا سربازان  همه  از  باید 
و  گرفت  آغوش  در  را  انتحاری  پیش  که چند سال 
کند،  که در میان مردم خودش را منفجر  نگذاشت 
از  که عیسی خان.  تقدیر است  قدر شایسته  همان 
سربازی  شود.  حمایت  باید  هم  افسر  آن  خانواده 
جانش  کندز  در  چهاردره  بازپس گیری  برای  که 
و  می خرد  جان  به  را  خطر  یا  می دهد  دست  از  را 
تقدیر  شایسته  نیز  می زند،  عقب  را  تروریست ها 
معقول،  و  متوازن  به صورت  باید  فراوان است. همه 
شده،  پذیرفته  ضوابط  و  عسکری  آیین نامه  طبق 

مورد تقدیر و تکریم قرار بگیرند. 
که  باشیم  داشته  یاد  به  باید  همه  را  نکته  یک 
دیگر  مثل  حرفه  یک  صرف  ارتش  در  سربازی 
حرفه ها نیست. سربازی چیزی فراتر از حرفه است. 
کیان  حفظ  برای  را  جانش  که  است  کسی  سرباز 
کشور و نظام به خطر می اندازد و قربان می کند. این 
قیاس  قابل  سودجویانه  و  مادی  معیار  هیچ  با  امر 
با  را  خود  سربازان  و  افسران  ذهن  نباید  نیست. 

کنیم.  رفتارهای ناسنجیده از ارزش ها تهی 

یبرز آهنگر  فر
 فردوس 

کاری سرباز فدا
خریدنی نیست
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 مریم حسینی 

تا اکنون در این مورد 
تحقیقی صورت نگرفته است 
اما تغییر اقلیم تاثیرات خود 

را داشته است. پوشش 
نباتی از بین رفته است. 
خاک در معرض فرسایش 

قرار دارد. آب های سطحی و 
زیر زمینی برای آبیاری کم تر 
شده است. در اطراف کشور 
زمین هایی که قبال کشت در 

آن صورت می گرفت به صحرا 
تبدیل شده اند. صحرازایی  

از تهدیداتی است که با منابع 
آب و در نهایت با تغییر اقلیم 
ارتباط دارد. آبیاری ما متکی 

به آب های سطحی و زیرزمینی 
است . با گرم شدن زمین 
و ذوب شدن یخچال ها در 

زمانی کم ، ما با کمبود و نبود 
آب مواجه می شویم.

ما به سوی بحران محیط زیستی 
پیش می رویم

موثریت  می توانیم  ما  کنیم.  کار  فردی  می توانیم 
در  می توانیم  بسازیم.  بیشتر  را  انرژی ها  از  استفاده 
زیرا  کنیم  غرس  نهال  دو  نهال  یک  جای  به  سال 
درختان آکسیجن تولید و کاربن دای اکساید را دفع 
می کنند. ما به این طریق می توانیم اثرات منفی تغییر 

اقلیم را کاهش بدهیم.
8صبح: با آن که تغییر اقلیم یک پدیده جهانی است 

اما هر فرد می تواند در مهار و یا سازگاری با آن نقش 
داشته باشد؟

حسنی بلی هر کس می تواند در کنترول آن نقش 
فردی داشته باشد.

وجود  پدیده  این  رفتن  بین  از  امکان  آیا  8صبح: 
دارد؟

مقدار  کشورها  شدن  صنعتی  زمان  از  حسنی: 
افزایش  گازهای گلخانه ای در سطح زمین در حال 
است هر گاه ما از سوخت های جایگزین سوخت های 
فسیلی استفاده کنیم، در واقع توانسته ایم در مقابل این 
پدیده مقاومت کنیم. یا تا مقداری از افزایش درجه 
حرارت زمین جلوگیری کنیم . می توانیم گاز کاربن 
گرمایش  اصلی  عوامل  از  یکی  که  را  اکساید  دای 
زندگی  شیوه  در  کنیم.  پخش  کم تر  می باشد  زمین 
اقلیم  تغییر  منفی  اثرات  کاهش  در  می توانیم  فردی 
نقش بازی کنیم. ازانرژی فسیلی کم تر استفاده کنیم . 
امروز  برای  تنها  نه  منابع قسمی  استفاده کنیم که  از 
بلکه آن ها را برای نسل های بعدی نیز در نظر داشته 

باشیم .
که  دارد  وجود  محیط زیستی  ضرب المثل  یک 
ارث  به  گذشته ها  از  را  زمین  که  »ما  می گوید: 
نبرده ایم بلکه کره زمین امانتی است که ما از دیگران 
گرفته ایم و باید به دیگران امانت دهیم« برای این کار  
محیط زیست  با  سازگار  تکنالوژی های  از  می توان 
استفاده کرد. پوشش سبز بیشتری ایجاد کرد. با این 

کارها می توان از اثرات منفی تغییر اقلیم کاست.
تغییر  با  می توان  کارها  این  انجام  با  یعنی  8صبح: 

اقلیم به نحوی سازگاری ایجاد کنیم ؟
حسنی: بلی دقیقا، ما می توانیم با این مساله سازگار 
باشیم . براساس گزارشی که امسال به نشر رسید مقدار 
گاز کاربن دای اکساید زمین به 400 پی پی ام )واحد 
اندازه گیری ( رسیده است که این خود می تواند یک 
منابع  بلکه  انسان  تنها  نه  که  باشد  بشر  برای  تهدید 
را  وحش  حیات  و  چراگاه  جنگل،  خاک،  آب، 

تحت تاثیر قرار می دهد.
افغان  شهروند  یک  آخر  پرسش  به عنوان  8صبح: 
چگونه می تواند با این پدیده جهانی خود را سازگار 

بسازد؟
حسنی: قبال اشاره کردم که ما نمی توانیم تغییر اقلیم 
را کامال مهار کنیم. این یک پدیده تقریبا مهار نشدنی 
است اما ما می توانیم در دراز مدت در کاهش اثرات 
آن نقش بازی کنیم یا می توان آن را در همین سطح 
نگه داشت و یا کاهش داد. یا این که راه هایی را پیش 
بگیریم که با تغییر اقلیم سازگار باشد. هر فرد در این 
رابطه مسوول است. می توانیم از نباتاتی استفاده کنیم 
کم تر  زمان  در  و  داشته  کم تر ضرورت  به آب  که 
حاصل بدهد تا بتوانیم از این طریق مصونیت غذایی 
ایجاد کنیم. در زندگی فردی از آب استفاده موثری 
پوشش  برای  خانه ها  بام  از  می توان  گیرد.  صورت 
سبز استفاده کرد. در شهرها که فعالیت های صنعتی 
زیاد تر است از بام خانه می توان به عنوان فضایی برای 
در  کار  این  کرد.  استفاده  محیط زیست  شدن  سبز 
دیگر کشورها انجام شده است و یک فرهنگ خوب 
نیز می باشد. کار دیگری که می توان انجام داد و مهم 
معروفی  ضرب المثل  است.  آگاهی دهی  است  نیز 
است که می گوید: »اگر برنامه یک ساله داری برنج 
بکار، اگر برنامه ده ساله داری درخت بکار و اما اگر 
برنامه صد ساله داری مردم را آگاه بساز« تا زمانی که 
اثرات  درباره  اطالع رسانی  و  آگاهی دهی  برنامه 
پدیده ها ی محیط زیستی مطرح نشود نمی توان نقش 
فردی را برجسته ساخت. آگاهی دهی به عنوان یک 

ستون در مسایل محیط زیستی نقش عمده ر ا دارد.
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زمین برف  سریع تر ذوب می شود. و این زمانی است 
ببریم .  استفاده درست را  از آب ها  ما نمی توانیم  که 
به اقتصاد زراعتی صدمه وارد می شود و در نتیجه ما 
باعث  اقلیم  تغییر  داشت .  نخواهیم  غذایی  مصونیت 
می شود که تقاضا برای آب  بیشتر شود خصوصا در 
باال رفت سطح  آبیاری. وقتی درجه حرارت  بخش 
و  می یابد  افزایش  نبات  و  خاک  در  تعرق  و  تبخیر 
این ایجاب می کند که به جای یک بار آبیاری دو بار 

آبیاری صورت گیرد.
به  نیز  ما  آبی  ذخایر  که  کشور  کوه های  8صبح: 
شمار می روند با توجه به تغییر اقلیم در حال حاضر 

در چه وضعی قرار دارند؟ 
صورت  تحقیقی  مورد  این  در  اکنون  تا  حسنی: 
داشته  را  خود  تاثیرات  اقلیم  تغییر  اما  است  نگرفته 
در  خاک  است.  رفته  بین  از  نباتی  پوشش  است. 
و  سطحی  آب های  دارد.  قرار  فرسایش  معرض 
زیر زمینی برای آبیاری کم تر شده است. در اطراف 
صورت  آن  در  کشت  قبال  که  زمین هایی  کشور 
صحرازایی   شده اند.  تبدیل  صحرا  به  می گرفت 
با  نهایت  در  و  آب  منابع  با  که  است  تهدیداتی  از 
تغییر اقلیم ارتباط دارد. آبیاری ما متکی به آب های 
سطحی و زیرزمینی است . با گرم شدن زمین و ذوب 
شدن یخچال ها در زمانی کم ، ما با کمبود و نبود آب 

مواجه می شویم.
8 صبح: شما گفتید که تغییر اقلیم یک بحث جهانی 
است و واکنش به آن باید یک عملکرد ملی و محلی 
باشد، ما چگونه می توانیم با یک پدیده جهانی عمل 

ملی و محلی داشته باشیم؟
فکر  زمین  کره  ساکن  به عنوان  ما  اگر  حسنی: 
ما  اگر  داریم،  مسوولیت  کره  این  مقابل  در  کنیم، 
کنیم  ذخیره  روز  شبانه  در  را  آب  لیتر  نیم  بتوانیم 
مسوولیت  یک  این  کرده ایم.  زمین  کره  به  کمکی 
با  نمی توان  فردی است. در بحث های محیط زیستی 
را حل کرد، چون  دو کشور مشکل  و  یک کشور 
از  نه  انسان ها است  ناحیه  از  مشکالت محیط زیستی 
آلودگی های  با  مبارزه  بحث  در  بنا  کشورها.  ناحیه 
محیط زیستی می توان فردی یا کشوری فکر کرد و 
فکر  جهانی  باید  ما  اقلیم  تغییر  در  ولی  کرد،  عمل 
هم  یا  و  کنیم.  عمل  منطقه ای  و  محلی  اما  کنیم 

8صبح: تغییر اقلیم چه اثراتی را می تواند روی منابع 
آبی بگذارد؟

است  جهانی  بحث  یک  اقلیم  تغییر  بحث  حسنی: 
در  ما  چون  می خواهد  منطقوی  و  محلی  عمل  اما 
سطح جهان با این مشکل دچار هستیم. بحث افزایش 
درجه حرارت زمین یکی از مشکالت جهانی است 
که امروز زمین و تمام منابع و موجودات روی زمین 

را با تهدید مواجه ساخته است.
بر اساس تحقیقات دانشمندان چند عامل در این زمینه 
است.  نفوس  افزایش  آن ها  از  یکی  است،  برجسته 
به آب و غذا و پوشاک زیاد  نیاز  نفوس  افزایش  با 
بیشتر می شود.  منابع  برای  تقاضا  واقع  در  و  می شود 
اندازه  همان  به  شود  زیاد  جمعیت  که  اندازه  هر  به 
می آید،  به دست  ازطبیعت  که  آنچه  هر  و  انرژی  به 
نیاز بیشتر پیدا می شود. استفاده از سوخت های فسیلی 
که  می شود  گلخانه ای  گازهای  زیاد  تولید  باعث 
پیامدهای منفی در محیط زیست می گذارد. جنگالت 
تولید آکسیجن و جاذب کاربن دای  منابع  از  یکی 
ما در واقع یکی  با قطع جنگالت  اکساید می باشند. 
می بریم.  بین  از  را  زمین  حفاظتی  دیوارهای  از 
اکساید  دای  کاربن  جذب  با  می توانند  جنگالت 
کنند.  را حفظ  طبیعت  در  تعادل  آکسیجن  تولید  و 
قلیم  تغییر  بحث  باشیم  داشته  دید کلی  ما یک  اگر 
یک بحث دراز مدت می باشد. ما باید تغییرات اقلیم 
را از سه دهه قبل بررسی کنیم که آیا آن زمان چه 
مقدار بارندگی داشته ایم و اکنون چه مقدار بارندگی 

داریم. و این بحث یک روز و یک فصل نیست .
از مجموع آب های سطح زمین سه در صد آن قابل 
دو  مقدار هم  این  از  و  می باشد  استفاده  و  آشامیدن 
در  شود  گرم  زمین  اگر  می باشد.  یخچال ها  در صد 
و  می شوند  ذوب  طبیعی  یخچال های  دراز مدت 
سطح آب ها باال می آید حتا برخی کشورها زیر آب 
سطح  آمدن  باال  تهدید  با  دیگر  برخی  و  می روند 
آب ها مواجه می شوند. کشور ما در موقعیت قاره ای 
خشک و نیمه خشک از نظر آب و هوایی قرار دارد 
در  برف  به شکل  ما  کشور  در  بارندگی  بیشترین  و 
وظیفه ای  ما  کشور  در  کوه ها   است.  زمستان  فصل 
در  را  آبی  ذخایر  که  دارند  را  طبیعی  یخچال های 
با گرم شدن  اما  می کنند  ما عرضه  به  تابستان  فصل 

مصاحبه با مصطفی حسنی، استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه کابل 
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بین المللی  شرکت های  سرمایه گذاری های  برای  نهادینه 
ایجاد  از طرق مشارکت در گرفتن خطرات و  معدنکار 
خواهد  بستگی  نیرومند  محلی  استخراجی  سکتور  یک 
و  تجارت  بزرگ،  اقتصاد  معقول  پالیسی های  داشت. 
مالیات از عناصر بااهمیتی در استراتژی انکشاف منرال ها 

و  هایدروکاربن ها به حساب می آیند.
معدنکاری،  روندهای  موفقانه  یک جاسازی  پالیسی 
بهره برداری منرال ها و  هایدروکاربن ها با پالیسی عمومی 
 اقتصادی در کشور بسیار بااهمیت است، به دلیل آن که 
همه  نوشداروی  منابع  این  بهره برداری  از  ناشی  عواید 
دردهای اقتصاد ورشکسته افغانستان نمی تواند باشد. یکی 
این  جهانی  استخراجی  صنایع  در  پذیرفته شده  قواعد  از 
است که سرمایه گذاران به طور عموم، از آن کشورهایی 
دارند  نامعقول  اقتصادی  پالیسی های  می کنند  فکر  که 
در  هستند،  غیرعملی  و  ناموثر  پالیسی های شان  یا  و 

سرمایه گذاری های خود اجتناب می ورزند. 
معقول  سیستم های  که  کرد  قبول  باید  جهت  این  از 
و  مدیریت  برای  مناسب  ظرفیت های  حکومتداری، 
نظارت از سکتور صنایع استخراجی، و ایجاد روابط بهتر 
موفقیت  پیش شرط های  اقتصادی،  دیگر  سکتورهای  با 
بهره برداری از منابع منرالی و پترولیم است که به صورت 
بالقوه می تواند سهم به سزایی در رشد پایدار اقتصادی و 

انکشافی افغانستان برای آینده ای بهتر داشته باشد.
اکتشاف  پروژه های  در  بیشتر  جذب سرمایه گذاری های 
هدف  یک  افغانستان  در  و  هایدروکاربن ها  منرال ها 
بعضی  گرفتن  دست  روی  است.  قابل دستیابی  و  ممکن 
این  به  رسیدن  برای  مهم  اساسا  و  ضروری  اقدامات  از 
هدف در این جا به بحث گرفته شد. با آنهم، دستیابی به 
شامل  که  را  شرکا  همه  پیگیرانه  تالش های  هدف،  این 
)پارلمان(،  دولت  تقنینی  شاخه های  افغانستان،  حکومت 
کمک کننده،  جامعه  محلی،  خصوصی  سکتور 
صنایع  همچنان  و  مدنی  جامعه  ی  مربوطه  سازمان های 

استخراجی بین المللی می شود، ایجاب می کند. 
خوبی  تحرکات  از  ما  کشور  گذشته،  دهه  درازنای  در 
بر  بود.  برخوردار  سکتور  این  ساماندهی  مسیر  در 
تهداب  تا  قادر شویم  باید  ما  اساس درس های آموخته، 
استخراجی  نیرومند  صنایع  ایجاد  برای  مستحکمی  را 
انکشاف  آجندای  اساسی  ستون های  از  یکی  مثابه  به 
کنیم.  پی ریزی  کشور  در  گسترده بنیاد  و  همه شمول 
مهیا  استخراجی  برای صنایع  را  بستری  باید  راهکار  این 
گرداند که همگام با شرایط اقتصاد بزرگ در اقدامات 
انکشاف پایدار در کشور سهم به سزایی ایفا کرده بتواند.

موفقیت ما در این گذر، به تطبیق موثر آجندای اصالح 

صنایع  در  و  سو  یک  از  بزرگ  اقتصاد  پالیسی های 
استخراجی از سوی دیگر بستگی خواهد داشت. به این 
برای اجرای  باثبات  تا بستری  ترتیب ممکن خواهد شد 
به  گردد،  ایجاد  بهره برداری  و  اکتشافی  عملیات های 
را  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  اعتماد  که  نحوی 
این که آجندای اصالحی یک تمرین سیاسی  به  نسبت 
و موقتی نخواهد بود جلب کند و توقع آنها را برای ادامه 
برآورده  وقفه  بدون  دیگر  سال  چندین  در  آجندا  این 

گرداند.
دارد،  نیاز  آن  به  افغانستان  آنچه  حاضر،  حال  در 
تا  است  پالیسی  اصالح  آجندای  گرفتن  روی دست 
بتواند زمینه های توانمندسازی سکتور خصوصی را برای 
از طریق  استخراجی  سرمایه گذاری ها در سکتور صنایع 
برطرف کردن تمام موانع حقوقی، مالیاتی و تنظیم کننده 
و تحکیم نهاد های مربوطه حکومتداری عامه در حمایت 
این سکتور  متوسط و کوچک در  از رشد شرکت های 

فراهم سازد. 
پیشبرد  در  را  خصوصی  سکتور  بخواهد  حکومت  اگر 
وجود  صورت،  آن  در  کند،  تشویق  استخراجی  صنایع 
نهادهای مدرن و موثر عامه در سکتور صنایع استخراجی 
و  واضح  صالحیت های  و  مسوولیت ها  وظایف،  با 
این  نهادهای قوی عامه در  تعریف شده حیاتی می باشد. 
سکتور به منابع مناسب بشری، منابع مالی و ظرفیت های 
باکیفیت مدیریتی برای اداره و تطبیق پالیسی های جدید 
و  مناسب  تطبیق  این هدف،  به  برای رسیدن  دارند.  نیاز 
این  توانایی  ملکی می تواند  موقع اصالحات خدمات  به 
نهادها را در اجرای وظایف شان تقویت کند و استحکام 

بخشد.
تعریف  برای  عملی  و  موقع  به  گام های  باید  دولت 
در  تنظیم کننده  و  مالیاتی  حقوقی،  پالیسی های  واضح 
ابتکارات  تشویق  برای  پترولیم  و  معدن کاری  سکتور 
روند  بردارد.  خصوصی  سکتور  سرمایه گذاری های  و 
و  تولید  انکشاف،  اکتشاف،  پروژه های  ساختن  اجرایی 
خدمات معدن کاری باید به سکتور خصوصی توانمند و 
قاعده پذیر واگذار گردد. این در حالی است که حکومت 
وظیفه اداره جوازهای حق اکتشاف و بهره برداری، تهیه 
و فراهم آوری معلومات اساسی جیولوژیکی و نظارت از 
این که انکشاف منابع طبیعی از نظر محیط زیستی پایدار 
و از نظر اجتماعی قابل قبول عامه و حسابده می باشد، به 

عهده دارد. 
شکی نیست که عناصر و شرایطی که ما را قادر به آوردن 
افغانستان  استخراجی  صنایع  سکتور  الزمی  در  تغییرات 
و  متداوم  مباحثات  طی  گذشته  دهه  طول  در  می سازد 
و   معادن  قوانین  مبنای  بر  زیادی  تمرینات  و  اشتباهات 
هایدروکاربن ها و مقررات و پالیسی های مربوطه به طور 
آموخته  درس های  باید  است.  گردیده  شناسایی  نسبی 
آن  زمان  باشد.  شده  جمع آوری  سال ها  این  از  زیادی 
عمیقا  و  کنیم  بازنگری  را  درس ها  این  تا  فرارسیده 
بیندیشیم که ما در کجای این سکتور جهانی هستیم، چه 
می خواهیم، و کدام مسیر را با استفاده از امتیاز مقایسه ای 
امروز  جهان  در  منرالی  موهبت  داشتن  در  کشورمان 
برای دستیابی به پیشرفت و شکوفایی و برآورده ساختن 

آرمان های مردم مان دنبال کنیم.

چگونگی برخورد ما با مساله پایداری در انکشاف منابع 
صنایع  شکل دهی  مراحل  آغازین  همین  در  منرالی، 
در  کلیدی  عوامل  از  یکی  افغانستان،  در  استخراجی 
موفقیت و یا ناکامی  ما برای رسیدن به اهداف این دیدگاه 
خواهد بود. برای تامین پایداری صنایع استخراجی، باید 
گردد،  مبذول  کافی  توجه  بهره برداری  کامل  دوران  به 
تا استخراج، پروسس و  یعنی از مراحل اکتشافی گرفته 
بسته نمودن ساحه معدنکاری، رسیدگی به اثرات محیط 
زیستی و راهکارهای مرمت آن با کلیه فعالیت هایی که 
ابتدایی  مراحل  همان  در  باید  همه  و  همه  دارد،  پی  در 
پروژه های معدن کاری در نظر گرفته شود. نیاز است تا به 
استانداردهای مناسب محیط زیستی، صحت و ایمنی در 
این روندها اولویت داده شود. برای رسیدن به این هدف، 
باید طرزالعمل های ضروری تصویب و در معرض اجرا 
چون  و  چند  از  بتوان  آن  اساس  بر  تا  شود  داده  قرار 
نظارت  مسووالنه  توافق نامه ها  تعهدات  و  قواعد  رعایت 
کرد و اطمینان حاصل نمود که فعالیت پروژه های جدید 
استخراج و بهره برداری بر اساس مراعات استانداردهای 
و  شرکت ها  در  حکومتداری  کارآیی،  در  قبول  قابل 
حفاظت از محیط زیست، اجتماع و منابع محدود طبیعی 

اجرا می گردد.
حاال ممکن است تا ما بتوانیم اولویت های کوتاه مدت و 
انکشاف  پالیسی  اصالحی  آجندای  در  را  میان مدت مان 
صنایع استخراجی تعیین کنیم، پالن کاری سنجیده شده ای 
را در کوتاه مدت تطبیق کنیم و توقع ببریم که نتایج مثبتی 
را در مدت دو و یا سه سال آینده در موارد مشخص و 
به صورت قضیه به قضیه به دست آوریم. این راهکار ما 
سوی  به  تدریجی  صورت  به  تا  ساخت  خواهد  قادر  را 
حرکت  قاعده پذیر  صنعت  یک  اساسات  بنیانگذاری 
استانداردهای  تراز  به  رسیدن  تا  را  آن  متعاقبا  و  کنیم 

بین المللی در صنایع استخراجی یاری رسانیم.
9. نتیجه

دستیابی به اهداف این دیدگاه به اراده نیرومند سیاسی، 
قوی  سیستم های  انکشاف  برای  عمومی   اجماع  و  تعهد 
آن  مربوطه  نهاد های  و  طبیعی  منابع  مدیریت  توانمند  و 
بستگی دارد؛ همان گونه که به درک رندانه داشتن امتیاز 
مقایسه ای افغانستان در زنجیره ارزشی منرال ها در سطح 
جهانی، استفاده اعظمی  از مفاد راهکار پیوستگی اقتصاد 
منطقه ای در انکشاف این سکتور و تشکیل مشارکت های 

قابل اعتماد و مولد مربوط خواهد بود. 
از  یکی  طبیعتا  منرالی  منابع  بهره برداری  و  استخراج 
که  است  مخاطره  پر  بسیار  و  درازمدت  فعالیت های 
موفقیت آن در افغانستان به طور عمده به زمینه سازی های 

خان،  عیسی  به  غنی  رییس جمهور 
را  انتحاری  مهاجم  شش  که  سربازی 
از پا در آورد، یک کلید خانه جایزه 
به  مالعمر  این،  از  قبل  روز  داد. چند 
انتحاری کلید غرفه های  هفت مهاجم 
جنت را داده بود تا از دروازه پارلمان، 
وارد جنت شوند. حاال که فهمیده شد 
کلید  و  مالعمر  پیش  خانه  کلید  یک 
بیایید  است،  اشرف غنی  نزد  دیگرش 
از دریافت کلید را در دو  بعد  پروسه 

طرف بررسی کنیم. 
بعد  انتحاری،  کلید مالعمر: مهاجمان 
»تق  را  آن ها  خان  عیسی  که  آن  از 
چپیش کرد، تق چپیش کرد«، می روند 
کلید شان  بهشت.  دروازه  نگهبان  نزد 
و  می دهند  نشان  بهشت  نگهبان  به  را 
خواهان  کابل،  پولیس  فرمانده  به قول 
بهشت  نگهبان  می شوند.  »دخول« 
که  می گوید  انتحاری  مهاجمان  به 
مهاجمان  و  است  تقلبی  آن ها  کلید 
راهنمایی  جهنم  طویله  به  مستقیما  را 

می کند. قضیه اینجا تمام می شود. 
از  بعد  خان  عیسی  اشرف غنی:  کلید 
شهرسازی  وزارت  به  کلید  دریافت 
شود.  تسلیم  را  خانه اش  تا  می رود 
خان  عیسی  از  شهرسازی  وزارت 
از  را  تذکره اش  اول  که  می خواهد 
برود  بعد  کند،  تصدیق  ناحیه  رییس 
که  بیاورد  مکتوب  دفاع  وزارت  از 
وقتی  است.  ملی  اردوی  سرباز  واقعا 
تذکره اش تصدیق شد و وزارت دفاع 
مکتوب داد، کارعیسی خان به وزارت 
اقتصاد محول می شود. وزارت اقتصاد 
تا  می فرستد  را  خان  عیسی  بار  این 
که  بیاورد  مکتوب  داخله  وزارت  از 
سابقه  خانواده اش  اعضای  و  خودش 
به  وقتی  خان  عیسی  ندارند.  جرمی 
خرده  مامور  می رود،  داخله  وزارت 
می گیرد که در تذکره چرا تخلصش 
»لغمانی«  چرا  شده،  نوشته  »اغمانی« 
عیسی  که  سال  هفت  از  بعد  نیست. 
تذکره  در  را  سنش  و  تخلص  خان 
اصالح می کند، مکتوب او به شاروالی 
کابل فرستاده می شود. شاروالی کابل 
در زیر مکتوب می نویسد: »این واحد 
به کسی دیگر  قبل  پنج سال  اپارتمان 
مکتوب  ضمن،  در  شده.  فروخته 
مربوط به دوره حکومت قبلی می شود. 
حکومت فعلی از اجراات آن صمیمانه 

عاجز است. با احترام« 

یک کلید خانه پیش تو...
دای چوپانی

 داوودشاه صبا
 قسمت هشتم و پایانی

دیدگاهی برای ساختن 
صنایع استخراجی در 

افغانستان
اگر حکومت بخواهد سکتور خصوصی را در پیشبرد صنایع استخراجی 
تشویق کند، در آن صورت، وجود نهادهای مدرن و موثر عامه در سکتور 

صنایع استخراجی با وظایف، مسوولیت ها و صالحیت های واضح و 
تعریف شده حیاتی می باشد. نهادهای قوی عامه در این سکتور به منابع 
مناسب بشری، منابع مالی و ظرفیت های باکیفیت مدیریتی برای اداره و 
تطبیق پالیسی های جدید نیاز دارند. برای رسیدن به این هدف، تطبیق 

مناسب و به موقع اصالحات خدمات ملکی می تواند توانایی این نهادها را 
در اجرای وظایف شان تقویت کند و استحکام بخشد.
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ساختمان  بر  مهاجمان  حمله ی  از  پس  روز  يک 
شورای ملی، بيش از 52 عضو مجلس طرح استيضاح 
امضا  را  ملی  امنيت  عمومی  رييس  و  داخله  وزير 

کردند.
نمايندگان،  مجلس  داخلی  وظايف  اصول  بنياد  بر 
هرگاه 52 عضو مجلس طرح استيضاح از وزيران را 
مطرح کنند، کميته رييسان اين مجلس روز استيضاح 

را تعيين خواهد کرد.
مجلس  سه شنبه  روز  فوق العاده ی  نشست  در 
مسووالن  مجلس  نمايندگان  آن که  با  نمايندگان، 
نهادهای امنيتی را در جلوگيری از حمله ی مهاجمان 
مقصر  کشور  امنيت  تامين  و  ملی  شورای  مقر  به 
هفت  که  امنيتی  سربازان  شجاعت  از  اما  خواندند، 

حمله کننده را از پا درآورده اند، ستايش کردند.
رياست جمهوری  دوم  معاون  دانش،  سرور  هرچند 
ستانکزی  معصوم  معرفی  هدف  به  دوم  بار  برای 
فوق العاده ی  نشست  به  دفاع  وزارت  نامزد  به عنوان 
مجلس نمايندگان به الحاقيه شورای ملی حضور يافته 
بود اما به دليل گفتگوهای نمايندگان مجلس در مورد 
حمله های تروريستی روز دوشنبه، برنامه معرفی نامزد 

وزارت دفاع به روز چهارشنبه به تاخير افتاد.
مردم  نماينده   غوريانی،  نثار احمد  اين  حال،  با 
مورد  در  امنيتی  نهادهای  هرات گفت که مسووالن 
کارکردهای شان به مجلس نمايندگان توضيح دهند.

برای  حالی  در  ستانکزی  معصوم  گفت  غوريانی 
معرفی به مجلس نمايندگان فرستاده می شود که در 
مدت يک ماهی که او سرپرست وزارت دفاع تعيين 
افغانستان  از ولسوالی ها در دو واليت  شده، شماری 
به دست طالبان سقوط کرده است. او گفت که آقای 
که  داشته  دست آورد  چه  مدت  اين  در  ستانکزی 
برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمايندگان معرفی 

می شود.

  قدرت اهلل جاوید

مردم  نماينده   زاهد،  الماس  محمد  هم،  سويی  از 
اين  اعضای  که  گفت  نمايندگان  مجلس  در  پروان 
مجلس نبايد در برابر حمله بر ساختمان شورای ملی 

بی تفاوت باشند.
وی گفت که دستيابی تروريستان به جنگ افزارها و 
چگونگی رسيدن مهاجمان به ساختمان شورای ملی 
پرسش هايی است که نهادهای امنيتی در مورد آن به 

نمايندگان مجلس توضيح دهند.
مجلس  رييس  ابراهيمی،  عبدالرووف  گونه،  همين 
بر  حمله  مورد  در  مجلس  اين  که  گفت  نمايندگان 
به  کميته  ای  و  نبوده  خاموش  ملی  شورای  ساختمان 
بر ساختمان شورای ملی شکل  بررسی حمله  هدف 
حمله  که  گفت  نمايندگان  مجلس  رييس  می دهد. 
طالبان  که  می دهد  نشان  ملی  شورای  ساختمان  بر 

آماده ی گفتگو صلح با دولت افغانستان نيستند.
در نشست روز گذشته هم چنين تصميم گرفته شد تا 
شماری از نيروهای امنيتی که در جلوگيری از نفوذ 
مهاجمان به مقر شورای ملی شجاعت از خود نشان 

داده اند و مهاجمان را از بين برده اند، تقدير شوند.
نمايندگان وزير  از اعضای مجلس  با آن که شماری 
امنيت ملی را در جلوگيری  داخله و رييس عمومی 
از حمله بر ساختمان شورای ملی مقصر دانسته و بر 
بيان  ديگر  برخی  اما  کردند،  تاکيد  آن ها  استيضاح 
وضعيت  در  امنيتی  مسووالن  استيضاح  که  داشتند 

موجود باعث تضعيف نظام خواهد شد.
در  بلخ  نماينده   رحمانی،  عبدالرحمان  اين حال،  با 
مجلس نمايندگان ساعاتی پس از پايان نشست روز 
سه شنبه در گفتگو با 8 صبح بيان داشت که نمايندگان 
مجلس امضاهای کافی برای استيضاح از وزير داخله 
و  کرده  گرد آوری  را  ملی  امنيت  عمومی  رييس  و 
استيضاح  روز  مورد  در  مجلس  اين  رييسان  کميته 

آنان تصميم خواهند گرفت.

وزیر داخله و رییس عمومی 
امنیت ملی استیضاح می شوند

تصحیح و توضیحات در خصوص معاش محترم 
دکتور ذبیح اهلل مجددی: 

اخيرا در چند  آنچه جريده 8صبح  تاسف شديد،  با 
ذبيح اهلل  دکتور  محترم  معاش  خصوص  در  مقاله 
ودور  بوده  اغوا کننده  است،  داده  گزارش  مجددی 
ازواقعيت است. حقيقت اين است که دکتور ذبيح اهلل 
مجددی هرگز معاش مبلغ چهل هزار دالری دريافت 
آنرا  انتظار  اين جريده  مسوولين  از  ما  است.  ننموده 
داريم که کسانی را که معلومات نادرست را به اين 

نشريه داده اند، افشا نمايند.
واقعيت ها قرار ذيل است:

اسناد  در  که  دالری  هزار  چهل  مبلغ  حقيقت  در   .1
منتشره اين جريده مشاهده می گردد، فيس يا قيمت 
که  است  انترنيشنل  هل  خصوصی  شرکت  قرارداد 
ازبانک  متذکره  شرکت  مابين،  فی  توافق  حسب 
نه  می نمايد،  دريافت   )ADB( آسيايی  انکشاف 

دکتور مجددی.
پروگرام  عنوانی  مکاتيب  شود،  توجه  اگر   .2
پروگرام ها                                        مديريت  اداره  در  دايرکتر 
 )Program Management Office -PMO(
آسيايی  انکشاف  بانک  دفترنمايندگی  يک  که 
)ADB( در وزارت فوايد عامه می باشد، تحرير شده 
است. پس مکاتيب حاوی تفاهم ويا قرارداد بين يک 
انترنيشنل( و بانک انکشاف  شرکت خصوصی )هل 
وزارت  نه  و  مجددی  دکتور  نه  می باشد،  آسيايی 
فوايد عامه. خالف آنچه جريده 8صبح روايت نموده 
دکتور  که  نيامده  چنين  هرگز  مکاتيب  در  است، 
بلکه گفته  استخدام گردد؛  معاش  به کدام  مجددی 
انترنيشنل به ارتباط  شده است که فيس شرکت هل 

استخدام دکتور مجددی چهل هزار دالر می باشد. 
هل  شرکت  با  جداگانه  قرارداد  مجددی  دکتور   .3
تثبيت  درآن  وی  معاش  که  است  داشته  انترنيشنل 
ياد  مبلغ  اين  از  کم تر  مراتب  به  و  است  گرديده 
بايد بخاطر داشت که يک شرکت  البته  شده است. 
خصوصی بين المللی صرفا با اساس قابليت، کارمندان 

خودرا استخدام می نمايد. 
4. بايد دانست که شرکت های خصوص به مشتريان 
يا  باشند،  بين المللی  بانک های  چه  خود،  خدمات 
آنچه  درچوکات  را  خود  خدمات  قيمت  دولت ها، 
عرضه  است،  شامل  را  آن ها  مفاد  و  مصارف  کليه 
می دارند، که در خصوص استخدام اشخاص، همين 
يا شخص  معاش کارمند  نظر می گيرند.  را در  اصل 
شرکت  که  را  مجددی(  دکتور  )مانند  متخصصی 
استخدام می نمايد، صرفا يک جز آنچه می باشد که 
شرکت از مشتريان خدمات خود دريافت می نمايد، 
نه مجموع پولی که شرکت از مشتری خود به دست 

اصل  همين  مجددی  دکتور  درمورد  و  می آورد. 
تعامل  اين  البته  ندارد.  وجود  استثنا  و  شده  تطبيق 
است، چه شرکت های  تطبيق  مورد  در سطح جهان 
موجوديت  آن  درغير  نمايند،  مفاد  بايد  خصوص 

آن ها ممکن نيست.  
درجه  به  که  عالی  تحصيالت  با  دکتورمجددی   .5
ماستری و دکتورا )ازيکی ازبرازنده ترين پوهنتون های 
خود  مسلکی  تجارب  داشته های  وبا  دارد،  امريکا( 
متخصص  يک  بحيث  همواره  بين المللی،  سطح  در 
بين المللی وبا معاش به همان معيار بين المللی استخدام 
شده است. همين داشته های مسلکی دکتور ذبيح اهلل 
در  انجنيری  اتحاديه   بزرگ ترين  که  است  مجددی 
 American Society of( امريکا  متحده  ايالت 
Civil Engineers-ASCE( حدود سه سال قبل 
مجددی  صاحب  دکتور  به  مادام العمررا  عضويت 

اعطا نمود. 
شخص  يک  اگر  که  اينست  تعجب   .6
که  معاشی  با  امريکايی االصل  يا  اروپايی االصل، 
استخدام  انترنيشنل  هل  شرکت  را  مجددی  دکتور 
ما  کشور  در  آن،  از  باال تر  مراتب  به  ويا  نمود، 
استخدام گردد، هيچ سرو صدايی با ال نمی شود. در 
حالی که آن اشخاص نسبت ندانستن لسان و کلتور ما 
و مشکالت امنيتی خود، موثريت خيلی پايينی را در 
کار داشته می باشند و پولی را که به دست می آورند، 
انتقال می دهند. در حالی که  از کشور  به خارج  نيز 
اگريک متخصص افغان با احساس وطن دوستی که 
بر  را  معاشی  ازيک شرکت خصوص  بتواند  دارد، 
نمايد، سرو صدا ها  قابليت های خود دريافت  حسب 
است.  نادرست  کار  يک  واقعا  اين  می گيرد،  باال 
نسبتا کوتاه  کاری را که دکتور مجددی در مدت 
وزارت  در  ظرفيت  ارتقای  مشاوريت  وظيفه  ايفای 
فوايد عامه به تنهايی انجام داد، به گفته شخص وزير 
صاحب اسبق آن وزارت، موثر تراز کليه برنامه های 
عرصه  همين  در  که  بود  ديگری  برق  و  پرزرق 
توسط  گذشته  سال  ده  مدت  در  ظرفيت ها  ارتقای 
خود  اين  بود؛  يافته  انجام  نفری  چندين  تيم های 
درعوض  8 صبح  جريده  که  است  تقدير  خور  در 
پذيرفتن تهمت معاش چهل هزار دالری، بايد به آن 

می پرداخت.
محترم  وزارت  عالی رتبه  مسوول  يک  اظهارات   .7
نيز در خور  فوايد عامه که ضد و نقيض بوده است 
انتقاد ماست؛ که با وصفی که اين شخص می دانسته 
که دکتور مجددی معاش چهل هراز دالری دريافت 
معلومات  اين  غيرمستقيم  به صورت  نمی نموده، 
عالی رتبه  مقام  يک  است.  نموده  تاييد  را  نادرست 

وزارت نبايد چنی ابهامی را ايجاد و يا تاييد نمايد.« 

جـــــــــــوابیــــــــــــه

جــبـــــــهۀ ملـی نجــــــــات افـغـــانستــــــــان
دافغـــانستــــــــان دنجـــــــات ملـی جــبـــــهه

Afghan national liberation front
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در صبحگاه روز دوشنبه اول سرطان، در حالی که سقوط 
پيهم ولسوالی های چهاردره و دشت ارچی واليت کندز 
ساخته  مشغول  خود  به  را  افغانستان  اجتماعی  شبکه های 
نمايندگان  مجلس  به  هراس افگنان  گروهی  حمله  بود، 
ابراهيمی  عبدالرووف  گرفت.  قرار  روز  اخبار  صدر  در 
نامزد وزارت  با معرفی  که تازه قصد سخنرانی در پيوند 
بالفاصله گرد  و  تکانه ای خورد  را داشت، نخست  دفاع 
و خاک فضای مجلس را فراگرفت. هفت تروريست به 
مجلس حمله کردند اما با مقاومت شديد نيروهای امنيتی 
شش  اردو  سرباز  يک  تنها  ميان،  اين  در  شدند.  مواجه 

مهاجم را به هالکت رساند.
از  شماری  تروريستی،  ضد  عمليات  يافتن  پايان  از  پس 
رسانه های تصويری کشور ويديوی يک تن از سربازان 
تن  شش  می کرد  ادعا  که  کردند  منتشر  را  ملی  اردوی 
از هراس افگنان را که پس از انفجار اوليه قصد ورود به 
دروازه »وی آی پی« مجلس نمايندگان را داشتند از پا در 

آورده است؛ عيسی خان لغمانی.
به  او  و  پيچيد  جا  همه  در  خان  عيسی  تصاوير  به زودی 
قهرمان ذهن های بسياری از شهروندان کشور تبديل شد. 
از  روز  آن  فردای  و  شد  تلويزيون ها  ويژه  مهمان  شب 
رييس جمهوری گرفته تا اعضای هر دو مجلس و ديگر 
نهاد ها از او دعوت کردند، با عيسی خان عکس يادگاری 

گرفتند، بذل و بخشش ها کردند و... . 
داده  انجام  بزرگی  کار  خان  عيسی  که  نيست  ترديدی 
را  تادندان مسلح  انتحاری  تروريستان  از  تن  است. شش 
خون  و  بخاک  را  افغانستان  پارلمان  داشتند،  قصد  که 
بکشانند پس از اين که دو تن را کشتند و 40 تن ديگر از 
شهروندان عادی را زخمی کردند، يکی پی ديگر نشانه 
از  نمايندگی  سمت  سرپرستان  به  نداد،  اجازه  و  گرفت 
آسيبی  شدند،  زخمی  که  تن  دو  به جز  افغانستان  مردم 
يک  کلمه  واقعی  مفهوم  به  خان  عيسی  اکنون  برسد. 

قهرمان است.
است.  تامل  قابل  مختلفی  جهت های  از  اما  اتفاق  اين 
از  تن   70 تا   50 بين  موثق  منابع  معلومات  بنابر  روزانه 
منسوبان نيرو های امنيتی کشور در مصاف با هراس افگنان 
کشته می شوند. چه بسا عيسا خان هايی که وقتی با دشمن 
روبه رو می شوند، فرصت يا امکان آتش باری نمی يابند، به 
شهادت می رسند، در کمين يا محاصره دشمن می افتند، 
دشمن  بدام  مهمات  و  نرسيدن جنگ افزار  اثر  در  هم  يا 

می افتند و موارد بی شمار ديگری از اين دست.
پشتيبانی  و  همبستگی  از  نمادی  به  می تواند  خان  عيسی 
کشور  امنيتی  نيرو های  از  مردم  بی دريغ  و  يک دست 
مورد  چندين  در  اما  گذشته  سال  چند  در  شود.  مبدل 
از  نثار جان خود  با  ملی  امنيت  و  پوليس  اردو،  سربازان 
کشتار مردم ملکی جلوگيری کرده اند. آيا نام هايی مانند 
گرفتن  بغل  با  که  سميع اهلل  و  جان علی  محمد،  شيرين 
به  تا  انتحار کنندگان، جان های شيرين شان را فدا کردند 
حضور  جمعی مان  حافظه  در  نرسد  آسيب  ملکی  مردم 

دارند؟
گذشته از نظاميان آيا شاه ولی مالزم فقيری که در واليت 
طالبان  بی رحم  مسلسل های  رگبار  در  را  خودش  هلمند 

قرار داد تا مکتبی آتش نگيرد، هنوز به ياد مان است؟
با آن که قدردانی از کسانی مانند عيسی خان يک اصل 
از  ما،  قدردانی  شيوه های  آيا  اما  است،  اجتناب ناپذير 
رييس جمهوری گرفته تا افراد عادی، تا چه حدی سنجيده 
شده و همپای ايثار و فداکاری هايی که اين جوانان برای 

و  مرکز  در  دوستم  حد  از  بيش  مشغوليت  اين 
ازبک ها  بالمنازع  حمايت  از  که  کاذبی  اعتماد 
گروه هايی  برای  فضا  داشت،  خودش  به  نسبت 
و  طالبان  و  ازبکستان  اسالمی  حرکت  جون 
جدی   چالشی  و  شد  مساعد  داعش  و  القاعده 
ازبک ها  ميان  اقتدار و محبوبيت دوستم در  برای 
گرديد. اين عمل منجر به ناامن شدن بخش هايی 
در شمال شد. بيشتر مناطق ازبک نشين در تيررس 
گروه هايی  و  گرفت  قرار  هراس افگن  گروه های 
مانند حرکت اسالمی ازبکستان و طالبان از خاليی 
اثرگذار شمال  انسجام فرماندهان  اثر عدم  که در 
برای شان  شمال  از  مناطقی  در  بود،  شده  ايجاد 
شمال  از  بخش هايی  نيز  طالبان  و  ساختند  موضع 

را ناامن ساختند.
اکنون که استراتژی جنگ در پی ايجاد جغرافيای 
حد  به  پيش  سال ها  که  )جغرافيايی  است  جديد 
مساعد شده  هراس افگن  برای حرکت های  کافی 
دست  هم  به  شمال  اثرگذار  چهره  دو  اين  بود(، 
به  دست  مشترک،  تهديد  برابر  در  تا  داده اند 
نيروهای  بسيج  به  اين گونه  بزنند و  عمل مشترک 
از  اين  از  بيش  اين که  بدون  بپردازند،  وفادار شان 

اگرچه  که  کرد  اعالم  امريکا  متحده  اياالت 
ضرب االجل 10 سرطان برای گفتگوهای هسته ای با 
ايران »پا برجاست« اما احتمال تمديد آن »در صورت 

نياز« وجود دارد.
سخنگوی  ارنست،  جاش  فردا،  راديو  از  نقل  به 
رويترز  خبرگزاری  که  سخنانی  در  سفيد،  کاخ 
به سه روز اضافه ای که  اشاره  با  منتشر کرده  آن را 
مذاکره کنندگان ايران و قدرت های جهانی در لوزان 
نهايی  توافق  چارچوب  به  رسيدن  برای  سوييس 
نياز  اين کار در صورت  است که  گذراندند، گفته 

تکرار خواهد شد.
تمديد  دنبال  به  که  می گفت  اين  از  پيش  امريکا 
مذاکرات هسته  ای با ايران پس از مهلت 10 سرطان 

نيست.
همزمان با کاخ سفيد، محمدجواد ظريف، وزير امور 
خارجه و عباس عراقچی، معاون اين وزارتخانه که 

خلق«  مدافع  »واحدهای  پيشروی  گزارش ها،  بر  بنا 
و  سوری  شورشيان  از  کوچک تر  گروه های  همراه 
مناطق  در  امريکا،  رهبری  به  ايتالف  هوايی  حمايت 
و  دارد  ادامه  داعش  تروريستی  گروه  کنترول  تحت 
گروه  اين  اصلی  پايگاه  رقه«،  کيلومتری   50 »به  آنها 

رسيده اند.
نقل  به  رويترز  خبرگزاری  فردا،  راديو  گزارش  به 
خلق«  مدافع  »واحدهای  سخنگوی  خليل،  ردور  از 
)ی پ گ(، می گويد کردها با حمايت هوايی ايتالف 
وگروه های کوچک تر شورشيان سوری، روز دوشنبه 
رقه  کيلومتری   50 در  عين عيسی،  به  سرطان،  اول 

رسيدند.
را  »تيپ 93«  پايگاه  تروريستی داعش  نيروهای گروه 
در جنوب غربی عين عيسی، از نيروهای دولتی سوريه 

گرفته و تحت کنترول خود دارند.
حقوق  ديدبان  سازمان  مدير  عبدالرحمن،  رامی 

اين خاک انجام می دهند بوده است؟ هدف کم و کيف 
بايد در  بلکه هدفمندی ای است که  نه  بذل و بخشش ها 

پشت چنين اقدامات نمادين وجود داشته باشد.
آيا اگرخدای نخواسته در جريان نبرد روز دوشنبه عيسا 
خان، در حالی که شش تروريست را کشته بود، خودش 
به شهادت می رسيد کسی از او و خانواده اش ياد می کرد؟

با اندک تاملی و با توجه به آنچه در اين چند سال اتفاق 
تصور  حتا  و  است  منفی  پرسش ها  اين  به  پاسخ  افتاده، 
اين که کدام يک از اعضای پارلمان گاهی به تليفون مادر 
يا همسر افرادی مانند عيسی خان پاسخ بدهند دشوار به نظر 
نيرو های  اتفاق سربازان  به  قريب  اکثريت  زيرا  می رسد، 
امنيتی کشور از همان اليه های زيرين جامعه می آيند که 
فقر و ناداری بارز ترين نمود زندگی آنان است و در اين 

کشور کسی به اذان فقير حتا نماز نمی خواند. 
از افشای چهره، هويت و محل بود و باش  در تمامی دنيا 
شرکت  تروريستی  ضد  عمليات های  در  که  کسانی 
رويکرد های  و  تاکتيک ها  پيچيدگی  به دليل  می کنند، 
جريان های تروريستی خود داری می شود و افراد در اين 
عمليات ها با صورت های پوشيده، گريم شده و... شرکت 
بيشتر  افغانستان  در  جاری  منازعه  حالی که  در  می کنند. 
جاده صاف کن های  پای  رد  و  داشته  استخباراتی  ماهيت 
تا  حتا  هراس افگن  و  تندرو  جريان های  ايديولوژيک 
پيمايش  قابل  نيز  رياست جمهوری  ارگ  دروازه های 
است، چه کسی می تواند تضمين کند که عيسی خان در 
خانه ای که رييس جمهوری برايش اهدا کرده و پول هايی 
امنيت و  برايش هديه کردند، در  نمايندگان مجلس  که 
مصونيت کامل به زندگی ادامه داده می تواند، در حالی 
با  جهانی  و  منطقه ای  داخلی،  تروريستی  شبکه های  که 

جزييات در باره او و کارنامه اش آگاهی داشته باشند؟
عيسی خان در درون يک انضباط و تدابير عملياتی سامانه 
شده  هراس افگن  شش  کشتن  به  قادر  امنيتی  سازمان  و 
دست  موفقيت  اين  به  نمی توانست  آن  بدون  که  است 
عيسی  از  ديگری  هر کس  يا  رييس جمهوری  اگر  يابد، 
را  او  هم سنگران  و  هم قطاران  بايد  می کند،  تقدير  خان 
نيز به ديده قدر بنگرد تا اين رويکرد ها به تضعيف روحيه 
نيرو های  در صفوف  منفی  ذهنيت  نوع  هر  بروز  يا  آنان 

دفاعی و امنيتی کشور نينجامد.
گسترش  با  حاضر،  حال  در  که  است  درست  اين 
بسيار گسترده  اجتماعی دايره اطالع رسانی  شبکه های 
شده و هر کس به پيمانه ای که به انترنت و اين شبکه ها 
خبر رسانی  پيرامونش  رويداد های  از  دارد،  دسترسی 
رسانه های  دست کم  تا  است  الزم  اما  می کند، 
اصول  مبنای  بر  مطبوعات کشور  و  تصويری، صوتی 
مسووليت  نظرداشت  در  و  خبرنگاری  اخالقيات  و 
اجتماعی خويش در انتشار اخبار و رويداد های مربوط 
و  سربازان  مصونيت  و  امنيت  به ويژه  امنيتی  مسايل  به 
عمل  بيشتری  دقت  با  کشور  امنيتی  نيرو های  افسران 
غوغاساالری های  از  مسلکی  اطالع رسانی  تا  کنند، 

فيسبوکی تفکيک شود.
اطالعات  وزارت  متوجه  راستا  اين  در  اصلی  مسووليت 
رسانه ای  وضعيت  سامان دهی  برای  که  است  فرهنگ  و 
کشور گام های جدی، هوشمندانه و مبنتی بر ايجابات و 
الزاميت های آزادی بيان و در نظر داشت اوضاع سياسی 
بر  کنونی، روحيه حاکم  رهبری  از  اما  بردارد.  و کشور 
واقع بينی  از  توقعی  چنين  وزارت  اين  ارشد  مسووالن 

مسلکی و رسانه ای به دور است. 

يک ديگر هراس داشته باشند.
بر جغرافيای  بايد توجه داشت که حاکميت  البته 
بازی های  در  را  دو  هر  دست  شمال،  بزرگ 
اقتصادی اين منطقه باز نگه می دارد و از سويی هر 
هر  مناطق، چشمه های درآمد  اين  در  تهديد  نوع 
دو فرمانده را می خشکاند. سوال اصلی اين جاست 
دو  اين  تمايالت  در  ريشه  چقدر  اتحاد  اين  که 
اقتصادی شان  و  سياسی  جايگاه  حفظ  برای  رهبر 
مردمی  مردم،  از  دفاع  اصل  به  هم  و چقدر  دارد 
قرار دارد،  تيغ طالبان روی گلوی شان  اکنون  که 

رابطه دارد.
سوال ديگری که مطرح می شود اين است که اين 
اتحاد تا چه وقت می تواند مستحکم باقی بماند و 
مبدل  دايمی  به فضای همکاری  را  رقابت  فضای 
بسازد. اين پرسش ريشه در رودررويی هايی دارد 
که اين دو رهبر در برابر هم در کارنامه شان دارند. 
به فرض اين که تهديد مشترک طالبان در شمال 
حل شود، چه ضمانتی وجود دارد که يکبار ديگر 
منافع اقتصادی، ديوار بلند بی اعتمادی را ميان اين 
دو جنرال نيفرازد و افراد وفادار به اين دو رهبر را 

به جان هم نيندازد.

جهانی  قدرت های  با  هسته ای  گفتگوهای  هدايت 
تمديد  روز«  »چند  احتمال  نيز  دارند،  عهده  بر  را 

مذاکرات در صورت لزوم را مطرح کردند.
توافق  به  دستيابی  »اهميت  که  گفت  ظريف  آقای 

خوب بيشتر از چند روز دير يا زود شدن است.«
در همين روز آقای عراقچی هم گفته که پيشرفت در 

مذاکرات »به اندازه ای که ايران انتظار دارد« نيست.
امور  اشتاين ماير، وزير  از سوی ديگر، فرانک والتر 
خارجه آلمان گفته که اگر ايران می خواهد تا هفته 
آينده و طبق برنامه تعيين شده توافق هسته ای نهايی 
با شش قدرت جهانی را امضا کند، نبايد از تعهدات 

قبلی خود طفره برود.
دهم سرطان تاريخی است که ايران، امريکا، فرانسه، 
روسيه، چين، بريتانيا و آلمان به عنوان آخرين مهلت 
درباره  نهايی  و  جامع  توافقی  به  رسيدن  برای  خود 

برنامه اتومی جنجالی ايران تعيين کرده اند.

می گويد  نيز  است،  لندن  در  آن  مقر  که  سوريه  بشر 
رخدادهای تازه به معنی آن است که »داعش در مرکز 

اصلی حضور خود، در حال فروپاشی است.«
روز  دو  طی  می گويد،  حال  عين  در  سازمان  اين 
گذشته، با نزديک شدن نبردها هزاران نفر از مردم از 

عين عيسی به رقه گريخته اند.
پناهندگان  از  گروهی  می گويد  رويترز  خبرگزاری 
تل ابيض، شهری مرزی که پيشتر به تصرف واحدهای 
کرده اند  متهم  را  کردها  بود،  آمده  در  خلق  مدافع 
تصرف  که  مناطقی  ساکن  ترکمن های  و  اعراب  که 
از  نفر  هزار   23 از  بيش  می کنند.  بيرون  را  می کنند 
مرزی  نقاط  شده اند.  سرازير  ترکيه  به  سوريه  شمال 

ترکيه مملو از آوارگان سوری ست.
بنا بر گزارش ها، با ادامه نبردها و انتقال آن به جبهه های 
ديگر در عمق مناطق تحت کنترول داعش گروهی از 

آورگان به سکونت گاه خود در تل ابيض بازگشته اند.

اتحاد عطا و دوستم: منافع مقطعی در ...عیسی خان تنها نیست

کرات هسته ای با ایران تمدید خواهد شد  ضرب االجل مذا
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