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نیمروز،  والیت  در  کمال خان  بند  آب گیری  خبر  انتشار  این سو،  به  روز  چند  از 
در فضای مجازی دست به دست می شود؛ خبری که موجب خوشحالی مردم در 
سراسر کشور شده است. ساکنان والیت نیمروز، آب گیری این بند را آرزوی دیرینه 
نیاکان شان می دانند و برای حراست از آن، اعالم آماده گی می کنند. باشنده گان 
ولسوالی »چهاربرجک نیمروز«، پافشاری دارند که پس از قرن ها به آرزوی بزرگی 
از  این والیت،  اعضای شورای والیتی و کنش گران مدنی  یافته اند. برخی  دست 
جایگاه و اهمیت این بند آب گردان سخن می گویند و تأکید دارند که مردم سال ها 
منتظر بهره برداری از این پروژه  بزرگ بودند. نماینده گان مردم نیمروز در مجلس 
نماینده گان، از حکومت مرکزی خواهان تأمین امنیت این بند هستند و از رییس 
جمهور کشور می خواهند که مردم بومی منطقه را در تقسیم زمین های اطراف آن 

فراموش نکند و حق اولویت را به آنان بدهد.

شادمانی نیمروزیان از آب گیری 
بند کمال خان

۴ ۴

حداقل دست مزد و یک سان سازی معاشات
نظریه بازی ها؛  

سناریوهای چهارگانه  مذاکرات 
صلح افغانستان از چند هفته به این سو، دو قوه اجرائیه و مقننه جمهوری اسالمی افغانستان برای تصویب پیش نویس بودجه ملی با هم درگیر 

اند. مجلس نماینده گان افغانستان دو بار پیش نویس بودجه ملی سال ۱۴۰۰ را با اکثریت آرا رد کرد و اکنون حکومت برای بار 
سوم این پیش نویس را برای تصویب، به مجلس ارایه کرده است.

کابلدرآتشانفجارمیسوزد
نزدیک به 500 کشته و زخمی در جریان پنج ماه مذاکره؛

پنج شنبه دو شنبه   شنبه   

KABUL - DELHI
DEP: 10:00 AM Local Time
ARR: 01:00 PM Local Time

DELHI - KABUL
DEP: 02:30 PM Local Time
ARR: 03:30 PM Local Time
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انتقال مریضان با خدمات ویژه
به کشور هندوستان
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

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

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند
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راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

۳

عدالت پایدار برای کارمندان دولتی؛

کلمبیا و فارک، افغانستان و طالبان؛  
تفاوت ها و شباهت ها

منازعات کلمبیا ریشه در جنگ داخلی بین دو حزب 
اصلی کشور، محافظه کاران و لیبرال ها، داشت که از سال 

۱9۴8 میالدی آغاز شد.

۸



۸صبح، کابل: عبداهلل عبداهلل، رییس شورای 
تجربه ای  که  می گوید  ملی ،  مصالحه  عالی 
ایجاد  روی  توافق  با  تنها  که  ندارد  سراغ  را 
حکومت موقت صلح تأمین شده باشد. او در 
عین حال تأکید کرد که در برابر صلحی که 
رنج  به  و  باشد  افغانستان  مردم  قبول  مورد 
شخص  موقعیت  بدهد،  پایان  مردم  درد  و 

مساله ای مهم نیست.
روز  که  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس 
افتتاح  نشست  در  دلو  بیست ویکم  سه شنبه، 
شورا  این  عامه  آگاهی  و  رسانه ها  کمیسیون 
درباره  که  بحث هایی  به  می کرد،  صحبت 
تشکیل حکومت موقت مطرح می شود، اشاره 

کرد.
بارها درباره تشکیل  عبداهلل عبداهلل گفت که 
حکومت موقت نظر خود را بیان کرده است، اما 
مسوولیت دارد که اجماع نظر رهبری شورای 

عالی مصالحه ملی را بازتاب دهد.
به گفته او، هیچ تجربه ای نشان نمی دهد که 
توافق  موقت  حکومت  تشکیل  روی  تنها  اگر 

شد، صلح تأمین شود.
او تأکید کرد: »در هیچ جایی چنین تجربه ای 
نداریم. به این معنا که صلح یک محتوای بسیار 
جامع و سرنوشت مردم را باید در خود داشته 
باشد و روی آن موافقه شود. سپس قدم هایی 
مراحلی که می داشته  و  برداشته می شود  که 
باشد، نام او را هر چیز که می گذاریم، گپش 

جداست.«
که  گفت  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس 
بحث حکومت موقت گاهی در بین سیاسیون 
این ها  گویا  که  می شود  مطرح  افغانستان 
بین شان روی تشکیل حکومت موقت به توافق 
عبداهلل  می شود.  بهتر  وضعیت  و  می رسند 
نفع  به  نیز  را  بحث ها  این  که  گفت  عبداهلل 

نمی داند.
که  طالبان می گویند  گاهی  عبداهلل،  گفته  به 
با شخص  و  دارند  مشکل  »فالن شخص«  با 
که  بدانند  باید  اما  ندارند،  مشکل  دیگری 
صلح  بلکه  نیست؛  شخص«  مساله  »مشکل، 
میز  در  باید  و  است  افغانستان  مردم  مساله 
نتیجه  یک  به  مردم  نماینده گان  با  مذاکره 

رسید.
ادامه  در  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس 
گفت: »شما با یک شخص مشکل دارید و نام 
او به عنوان مثال داکتر عبداهلل است. بعد مردم 
این احساس  افغانستان و خود همان شخص 
مسوول را خواهند داشت، در برابر صلحی که 
می آید و مردم افغانستان بار رنج مصبیت چهل 
ساله را بر دوش می کشد و هنوز هم جریان 
دارد، در برابر آن موقعیت شخص مساله مهمی 

نیست.«
هم چنان  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس 
گفت که اگر »ترتیبات عبوری« در نظر گرفته 
 می شود باید پایان آن معلوم باشد. به گفته او، 
هدف  بلکه  نیست،  هدف  عبوری«  »ترتیبات 
و  است  افغانستان هدف  مردم  مطلوب  آینده 
باید دو طرف روی آن توافق کنند که سرنوشت 

به دست مردم باشد.
برای  لحظه ای  اگر  که  افزود  عبداهلل  عبداهلل 
امکان تأمین صلح در کشور وجود داشته باشد 
و کسی از آن لحظه غفلت کند، اشتباه تاریخی 

و گناه نابخشودنی را مرتکب می شود.
هم چنان  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس 
موضوعاتی  درباره  بحث  جای  که  کرد  تأکید 
مثل حکومت موقت میز مذاکره است. به گفته 
او، میز مذاکره وجود دارد و محلی برای مذاکره 
نیز مشخص شده است و بهانه ای وجود ندارد 
مطرح  راه حل  عنوان  به  دیگر«  »مسایل  که 

شود.
راه حل جامع  روی  که  عبداهلل گفت  عبداهلل 
باید از طریق مذاکره از سوی دو جانب توافق 

شود.
او تسریع مذاکرات را مسوولیت شورای عالی 
اسالمی  جمهوری  دولت  و  ملی  مصالحه 
وضعیت  که  گفت  اما  کرد،  عنوان  افغانستان 
مذاکرات  طالبان  است  که  گونه ای  به  کنونی 
را قطع نکرده اند، اما مذاکره ای نیز در جریان 

نیست.
در  را  طالبان  کنونی  رویکرد  عبداهلل  عبداهلل 
را  مذاکره  میز  ترک  و  صلح  مذاکرات  قبال 
مورد انتقاد قرار داد و گفت که این راه به صلح 
نمی انجامد. عبداهلل هم چنان ادامه خشونت ها 
از سوی طالبان را مانعی در برابر صلح عنوان 

کرد.



ابعاد مبهم حادثه خونین دهم دلو در ولسوالی حصه اول بهسود، 
اعالم  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  شد.  روشن  روز  ده  از  پس 
کرده اند که در پی به خشونت کشیده شدن تظاهرات صدها نفری 
مردم محل در برابر ساختمان ولسوالی حصه اول بهسود، ۱۱ نفر 
کشته شده و ۳۱ نفر دیگر زخم براشته اند. طبق اعالم وزارت امور 
داخله و کمیسیون مستقل حقوق بشر، قربانیان حادثه دهم دلو در 
این ولسوالی، افراد ملکی و غیرنظامی بوده اند. هم چنان، این افراد 
در پی شلیک مستقیم پولیس به روی معترضان کشته و زخمی 
شده اند. این در حالی است که به گزارش کمیسیون مستقل حقوق 
به جز  انتخاب دیگر،  مهار وضعیت، چندین  برای  پولیس،  بشر، 

شلیک مستقیم، در اختیار داشته است.
نیز  بهسود  حادثه  حقیقت یاب  هیأت  اعضای  از  بعضی  پیش تر 
در صحبت با رسانه ها، پولیس را عامل تلفات معترضان دانسته 
بودند. آن ها پیشنهاد کرده بودند که اهلل داد فدایی، فرمانده پولیس 
معترضان،  روی  به  شلیک  دستور  صدور  دلیل  به  میدان وردک، 
داخله  امور  وزارت  معرفی شود.  سارنوالی  به  و  برکنار  وظیفه  از 
می گوید که یافته های هیأت حقیقت یاب را دریافت و بررسی کرده 
است. طبق اعالم این وزارت، فدایی از وظیفه برکنار و به دادستانی 

معرفی شده است.
پس از وقوع حادثه خونین دهم دلو در بهسود، گزارش ها درباره 
حضور  عدم  هم  آن  اصلی  علت  بود.  نقیض  و  ضد  حادثه  این 
خبرنگاران و رسانه های مستقل و بی طرف در محل حادثه بود. 
معلوماتی را که برای اولین بار وزارت امور داخله درباره این حادثه 
ارایه کرده بود، خالف واقع بود. به دلیل وجود مشکل در فعالیت 
تماس  به  پاسخ دهی مقامات محلی  شبکه های مخابراتی و عدم 
رسانه ها، این معلومات خالف واقع، برای مدت طوالنی در فضای 
عمومی به گردش در آمد و در بیش تر تحلیل ها و تبصره ها مورد 

استناد واقع شد.
به دلیل عدم دست رسی مستقیم به شاهدان عینی و نبود امکان 
مشاهده میدانی، ابعاد حاثه برای مدتی بسیار مبهم بود. به ویژه 
روایت های  به  اعتماد  آستانه  داخله،  امور  وزارت  معلومات کذب 
گواهان رویداد را نیز تا حد زیادی پایین آورده بود. از همین رو، 
ابعاد  تا روشن شدن  رویداد  بی طرفانه  تفسیر  و  داوری منصفانه 
مبهم حادثه کاماًل دشوار بود. حاال که یافته های هیأت حقیقت یاب 
و کمیسیون مستقل حقوق بشر، ابعاد تاریک حادثه را روشن کرده، 

چند نکته درباره رویداد خونین بهسود قابل یادآوری است.
یکم، پولیس با شلیک مستقیم به روی معترضان مرتکب جنایت 
و نقض حقوق بشر شده است. طبق قانون، تظاهرات حق مردم 
است. پولیس حق ندارد به روی تظاهرکننده گان گلوله باری کند. 
از این رو، شلیک مستقیم به روی مردم که نسبت به هر مسأله ای 
اعتراض دارند، خالف قانون و نوع سرکوب و جنایت علیه بشریت 
است. عامالن کشتار غیرنظامیان معترض در حصه اول بهسود باید 
در روشنایی قانون مورد محاکمه قرار گیرند. مجازات عامالن این 
جنایت نه تنها خواست خانواده های قربانیان که از تأکیدات موکد 

قانون نیز است.
دوم، دستگاه اطالع رسانی وزارت امور داخله به دلیل پخش دروغ، 
واقع  مواخذه  مورد  باید  واقعیت  تحریف  و  نادرست  اطالع رسانی 
شود. دستگاه اطالع رسانی وزارت امور داخله، برای کنترل افکار 
عمومی و پرده پوشی از یک جنایت، عمداً به دروغ متوسل شده 
است. این کار در وهله نخست باعث آسیب به وجه معترضان و 
هم چنان شکل گیری جو منفی در برابر آن ها شده بود. در وهله 
که  بود  انداخته  بشری  جنایت  یک  روی  دروغینی  پرده  دوم، 
این جنایت فراهم  اگر برداشته نمی شد، امکان محاکمه عامالن 
باید  امور داخله  این رو، دستگاه اطالع رسانی وزارت  از  نمی شد. 
به دلیل توسل عمدی به دروغ و تحریف واقعیت مورد مواخذه 

قرار گیرد.
غرامت  حادثه  قربانیان  و  آسیب دیده گان  به  باید  دولت  سوم، 
بپردازد. پولیس حق ندارد مردم را به دلیل اعتراض به گلوله ببندد. 

غرامت مردم باید به موقع پرداخت شود.
در پایان باید تأکید کرد که دولت نمی تواند با توسل به میله تفنگ 
مانع اعتراض مردم شود. اعتراض از حقوق مدنی مردم است. دولت 
باید به صداهای مختلف جامعه گوش دهد و در چارچوب قانون به 

آن رسیده گی کند. سرکوب راه حل نیست.

حادثه خونین بهسود؛  
وزارت داخله دستگاه 
کشتار و دروغ نیست
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روز  هندوستان  و  افغانستان  کابل:  ۸صبح، 
ساخت  تفاهم نامه  دلو  بیست ویکم  سه شنبه، 
این  کردند.  امضا  را  کابل  در شهر  شاه توت  بند 
سوی  از  مجازی  نشست  یک  در  تفاهم نامه 
محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه و سابرامانیام 
رییس  حضور  در  هندی اش  همتای  جایشانکار 
نخست وزیر  مودی،  نریندرا  و  غنی  جمهور 

هندوستان امضا شد.
از ۲۰۰  هزینه پروژه ساخت بند شاه توت بیش 
میلیون دالر است که بخشی از آن از سوی هند 
سال  مدت شش  در  بند  این  و  می شود  تمویل 
دو  برای  آشامیدنی  آب  و  شد  خواهد  ساخته 

میلیون نفر را در پایتخت تأمین می کند.
در مراسم امضای این تفاهم نامه رییس جمهور 
آقای  کردند.  سخنرانی  مودی  نریندرا  و  غنی 
مودی در سخنرانی خود خواهان آتش بس فوری 

و هم جانبه شد.
نگرانی  ابراز  کشور  در  خشونت ها  افزایش  از  او 
کرد و گفت که افغانستان و هندوستان به دنبال 

منطقه ای عاری از تروریسم است.
کمک  از  غنی  محمداشرف  نشست  این  در 
هندوستان  از  او  کرد.  سپاس گزاری  هندوستان 
بابت ساختن بند شاه توت و حمایتش از افغانستان 

شدن  رسانه ای  دنبال  به  هرات:  ۸صبح، 
فروش  و  انسان  بدن  اعضای  خریدوفروش 
هرات،  در  بی بضاعت  افراد  برخی  گرده های 
که  دارند  تأکید  والیت  این  محلی  مقام های 
مسووالن شفاخانه ها و مراکز صحی که در فروش 
گرده دخیل بودند، به ارگان های عدلی و قضایی 

معرفی می شوند.
سه شنبه،  روز  هرات،  والی  رسانه های  دفتر 
کرد  اعالم  خبرنامه ای  نشر  با  دلو،  بیست ویکم 
که سیدوحید قتالی، والی هرات، با افرادی که 
اقتصادی  مشکالت  دلیل  به  را  گرده های شان 

فروختند، دیدار کرده است.
به نقل از خبرنامه، هیأتی مشترک از نهادهای 

یما  پدر  سیاوش،  محمدداوود  کابل:  ۸صبح، 
در  انفجاری  در  عقرب  هفدهم  در  که  سیاوش 
کابل کشته شد، روز سه شنبه، بیست ویکم دلو 
کرد  انتقاد  حکومت  از  خبری  نشست  یک  در 
که اراده  سیاسی برای شناسایی قاتالن پسرش 

ندارد.
تا  که  کرد  تأکید  خبری  نشست  این  در  او 
شناسایی عامالن قتل یما سیاوش به اعتراضش 
که  است  شده  ثابت  برایش  اما  می دهد،  ادامه 
عامالن  شناسایی  برای  سیاسی  اراده  حکومت 

قتل یما سیاوش ندارد.
بود  مرکزی  بانک  متوجه  هم چنان  او  انتقادات 
که به گفته سیاوش، در شناسایی عامالن قتل 
به  بلکه خود  و  نکرده  را  پسرش همکاری الزم 

مانعی در برابر تحقیق تبدیل شده است.
به  را  حکومتی  مسووالن  سیاوش  محمدداوود 
تناقض گویی در پیوند به قتل یما سیاوش متهم 

کرد.
نیز  متحد  ملل  سازمان  به  حتا  که  گفت  او 
شکایت کرده بود تا هیأت بین المللی را به کابل 
بفرستد که کمره های امنیتی، موقعیت یاب موتر 
یما سیاوش و سایر اسناد را بررسی و قاتالن را 

به نیکی یاد کرد و آن را هدیه دادن »زنده گی« به 
کابل و مردم افغانستان خواند.

بند شاه توت دومین پروژه سدسازی  است که از 
در  سلما  بند  می شود.  تمویل  هندوستان  سوی 
هرات نیز به کمک هندوستان ساخته شده است.
بند شاه توت که بر فراز یکی از معاونان رودخانه  
در  می شود،  ساخته  للندر  ساحه ی  در  کابل 
جریان آب دوامدار این رودخانه و نیز تامین آب 
آشامیدنی مورد نیاز باشنده گان شهر کابل کمک 
متر  و ۶۰  ارتفاع  متر  بند 9۲  این  کرد.  خواهد 

عرض دارد.
پیش تر اعالم شده بود که با ساخت این بند بیش 
از چهار هزار هکتار زمین زراعتی آبیاری خواهد 

شد.
بند آب شاه توت که در ولسوالی چهارآسیاب کابل 
متر  میلیون   ۱۵۰ ذخیره ی  ظرفیت  دارد،  قرار 
مکعب آب را دارد که از این مقدار آب می توان دو 

تا پنج میگاوات برق نیز تولید کرد.
در سال ۱۳9۷ وزارت انرژی و آب آن زمان که 
اکنون به دو اداره تقسیم شده است، اعالم کرد 
و  می شود  آغاز  زودی  به  شاه توت  بند  کار  که 
ساخت آن سه سال زمان خواهد برد. تاکنون کار 

ساخت این بند آغاز نشده است.

امنیت ملی، مهاجرین  صحت عامه، دادستانی، 
و نماینده شورای طبی، برای بررسی ادعاها در 
پیوند به فروش گرده، کارش را آغاز کرده است. 
در خبرنامه هم چنان آمده است که والی هرات 
برای افرادی که مجبور به فروش گرده های شان 
فراهم سازی  و  نقدی  کمک  وعده  شده اند، 

فرصت های کاری داده است.
در  روستا  یک  ساکنان  از  شماری  تازه گی  به 
ولسوالی انجیل والیت هرات، که از بی جاشده گان 
داخلی هستند، به دلیل مشکالت مالی مجبور 
شدند گرده های خود را بفروشند. فروش گرده به 
دلیل مشکالت اقتصادی در هرات، واکنش های 

زیادی را به دنبال داشته است.

نگرفته  پاسخ  شکایتش  این  اما  کند،  مشخص 
است.

ریاست  اول  معاون  جمله  از  دولتی  نهادهای 
جمهوری، معاون دوم ریاست جمهوری و رییس 
عمومی امنیت ملی گفته اند که سه نفر در پیوند 
به قتل یما سیاوش بازداشت شده اند، اما محمد 
داوود گفت که وزیر داخله به او گفته است که 
یک نفر در پیوند به قتل یما سیاوش بازداشت 

شده  است.
درباره  نیز  را  پرسش هایی  سیاوش  محمدداوود 
اظهارات مقام های امنیتی و دولتی درباره نوعیت 
انفجاری که منجر به کشته شدن یما سیاوش و 
همکارانش شد، مطرح کرد. برخی از مقام ها این 
انفجار را ناشی از میان کنار جاده ای و شماری 
نیز  ناشی از ماین جاسازی شده در موتر حامل 

یما سیاوش عنوان کرده اند.
آمریت  عامه  روابط  امور  مشاور  سیاوش،  یما 
احمداهلل  مرکزی،  بانک  ریاست  دفتر  عمومی 
انس، معاون اجرایی و پروتکولی آمریت عمومی 
رضایی،  امین اهلل  و  مرکزی  بانک  ریاست  دفتر 
در  عقرب  هفدهم  در  مرکزی  بانک  راننده 

انفجاری در ناحیه نهم شهر کابل کشته شدند.

افغانستان و هندوستان تفاهم نامه ساخت 
بند شاه توت را امضا کردند

والی هرات: 
متخلفان »ُگرده فروشی« مجازات می شوند

پدر یما سیاوش: 
حکومت اراده ای برای شناسایی قاتالن پسرم ندارد

عبداهلل: 
تنها با توافق روی 

حکومت موقت صلح 
تأمین نمی شود



انتشار  این سو،  به  روز  چند  از 
کمال خان  بند  آب گیری  خبر 
فضای  در  نیمروز،  والیت  در 
مجازی دست به دست می شود؛ 
خوشحالی  موجب  که  خبری 
مردم در سراسر کشور شده است. 
ساکنان والیت نیمروز، آب گیری 
این بند را آرزوی دیرینه نیاکان شان می دانند و برای 
باشنده گان  می کنند.  آماده گی  اعالم  آن،  از  حراست 
که  دارند  پافشاری  نیمروز«،  »چهاربرجک  ولسوالی 
پس از قرن ها به آرزوی بزرگی دست یافته اند. برخی 
اعضای شورای والیتی و کنش گران مدنی این والیت، از 
جایگاه و اهمیت این بند آب گردان سخن می گویند و 
تأکید دارند که مردم سال ها منتظر بهره برداری از این 
پروژه  بزرگ بودند. نماینده گان مردم نیمروز در مجلس 
نماینده گان، از حکومت مرکزی خواهان تأمین امنیت 
این بند هستند و از رییس جمهور کشور می خواهند که 
مردم بومی منطقه را در تقسیم زمین های اطراف آن 

فراموش نکند و حق اولویت را به آنان بدهد.
نیمروزی ها  که  می گویند  نیمروز  محلی  مسووالن 
بیش تر از ۷۰۰ سال است که چشم انتظار بهره برداری از 
بند کمال خان هستند و با تمام توان از جان و مال شان 
برای تأمین امنیت این پروژه استفاده می کنند. مردمی 
اجازه  سودجو  افراد  به  امنیتی،  نیروهای  کنار  در  که 

نمی دهند آرزوی بزرگ شان را بر باد دهند. 
نیمروز،  والیت  در  کمال خان  آب گردان  بند  آب گیری 
از  این خبر  انتشار  به دنبال  آغاز شد.  چند روز پیش 
سوی اداره ملی تنظیم امور آب، شمار زیادی از ساکنان 
نیمروز،  مدنی  فعاالن  پرداختند.  شادمانی  به  کشور 
تکمیل این پروژه را گامی ارزشمند برای تحول زنده گی 

مردم می دانند.
در  والیت،  این  مدنی  فعاالن  از  بلوچ،  محمدصادق 

خلیل رسولی 

پولیس کابل آمار انفجارها، حمالت 
و راکت پراگنی ها را از بیست ودوم 

سنبله تا حال به گونه روزانه به 
رسانه ها گزارش داده است. 

براساس آمارهای پولیس کابل، 
در جریان پنج ماه اخیر بیش از 

۸۲ انفجار ماین در شهر کابل 
کابل رخ داده است و عالوه بر آن، 

پایتخت نشینان 11 مورد حمله 
مسلحانه و دو مورد از راکت پراگنی ها 

را نیز شاهد بوده اند. از میان 
انفجارهای ماین مقناطیسی ، بیش 

از 55 مورد آن موترهای نظامیان و 
غیرنظامیان را هدف قرار داده است. 

بین االفغانی،  مذاکرات  آغاز  از  ماه  پنج  جریان  در 
کرد ه اند.  سپری  را  سختی  روزهای  کابل  شهریان 
نزدیک به ۱۰۰ انفجار، حمله مسلحانه و راکت پراگنی 
در کابل خسارات سنگینی بر نظامیان و غیرنظامیان 
نزدیک  و حمالت،  انفجارها  این  در  است.  کرده  وارد 
به ۵۰۰ تن کشته یا زخمی شده اند. براساس آمارها، 
شده  تخریب  انفجارها  نتیجه  در  موتر   ۵۵ دست کم 
است. انفجارهای ماین مقناطیسی در پنج ماه اخیر ۱۲ 
نوع موتر مختلف را هدف قرار داده است. این آمار بیش 
از ۲۵ موتر نظامیان و نزدیک به ۳۰ موتر غیرنظامیان 
را شامل است. در این جریان حتا ماین های مقناطیسی 
در موتر »تاکسی« و »بایسکل« کارگذاری شده است. 
وارد  غیرنظامیان  و  نظامیان  به  حالی  در  تلفات  این 
ماه  پنج  در  توانسته اند  امنیتی  نیروهای  که  می شود 
جلوگیری  حمله  و  انفجار  مورد  حدود ۱۰۰  از  اخیر 
کنند. در این جریان نزدیک به ۱۰ مهاجم مسلح در 
شده اند.  بازداشت  تن شان  ده ها  و  کشته  کابل  شهر 
هرچند گروه طالبان مسوولیت انفجارها بر غیرنظامیان 
که  اند  معتقد  حکومت  در  مقام ها  اما  نمی پذیرد ،  را 
گروه  از سوی  پایتخت  هدفمند  ترورهای  و  انفجارها 

طالبان سازمان دهی می شود.
سنبله  بیست ودوم  در  بین االفغانی  صلح  مذاکرات 
تا  زمان  آن  از  یافت.  گشایش  دوحه  در  جاری  سال 
حال که پنج ماه می گذرد، شهروندان کشور به ویژه 
پایتخت نشینان روزهای خونین را پشت سر گذاشته اند. 
از  مذاکرات  آغاز  از  پیش  تا  کابل  شهریان  بیش تر 
این جرایم  جرایم جنایی شکایت داشتند و درصدی 
همه،  این  با  بود.  یافته  افزایش  به شکل چشم گیری 
موج انفجارهای کابل در بیست وسوم سنبله و تنها یک 
روز پس از آغاز مذاکرات کلید خورد و نگرانی  تازه ای 
به بار آورد. در نتیجه انفجار ماین در کوته سنگی، از 

حسیب بهش

کابل در آتش انفجار می سوزد

شادمانی نیمروزیان از آب گیری بند کمال خان
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زخمی  غیرنظامی  دو  امنیتی،  پنجم  حوزه  مربوطات 
شدند. در جریان سه روز پس از این رویداد، نگرانی ها 
از کاربرد سالح قلمی و انفجار ماین های مقناطیسی در 
پایتخت مطرح شد. سرانجام پولیس کابل در نتیجه 
یک عملیات، ۴8 میل سالح نوع »قلمی«، ۱۴ ماین 
مقناطیسی و 8۵۰ متر فلیته ثانیه سوز را از مخفی گاهی 

در کابل کشف و ضبط کرد. 
محمدمسعود اندرابی، وزیر امور داخله، در آن زمان به 
کار  به  را  تاکتیک جدیدی  طالبان  که  رسانه ها گفت 
بسته اند و می خواهند از طریق انفجار ماین ها، هرج و مرج 
ایجاد کنند؛ موضوعی که گروه طالبان آن را رد کرد. 
هرچند انفجارهای پراکنده در جریان ماه اول مذاکرات 
بین االفغانی در شهر کابل به وقوع پیوست، اما در آن 
زمان نگرانی ها از جرایم جنایی، انفجارهای پراکنده را 
جرایم  بلند  با سطح  هم زمان  بود.  داده  قرار  سایه  در 
جنایی، گروه طالبان در هفدهم میزان با نشر نامه ای 
در برخی از نقاط شهر کابل، تصریح کرد که افراد این 
گروه برای گزمه و عملیات در نقاط ناامن کابل فرستاده 
آمارها  اکنون  کنند.  اقدام  دزدان  برابر  در  تا  می شوند 
در شهر  و حمالت  انفجارها  میزان  نشان می دهد که 
کابل تنها دو هفته پس از این اقدامات سیر صعودی 

گرفته و به شکل چشم گیری افزایش یافته است.
پولیس کابل آمار انفجارها، حمالت و راکت پراگنی ها را 
از بیست ودوم سنبله تا حال به گونه روزانه به رسانه ها 
گزارش داده است. براساس آمارهای پولیس کابل، در 
جریان پنج ماه اخیر بیش از 8۲ انفجار ماین در شهر 
کابل کابل رخ داده است و عالوه بر آن، پایتخت نشینان 
۱۱ مورد حمله مسلحانه و دو مورد از راکت پراگنی ها 
ماین  انفجارهای  میان  از  بوده اند.  شاهد  نیز  را 
نظامیان  از ۵۵ مورد آن موترهای  بیش  مقناطیسی ، 
ترتیب  بدین  است.  داده  قرار  را هدف  غیرنظامیان  و 

صحبت با روزنامه 8صبح می گوید که با تکمیل این سد 
بزرگ آب گردان، دوباره والیت نیمروز به »کندوی آسیا« 
تبدیل می شود. او از مسووالن حکومت مرکزی خواهان 
ساخت کانال »زِرکن و ُزرکن« است که تاکنون اقدامی 
برای احداث آن نشده است. کانالی که زمین های زیادی 
را در دشت  مارگو، دشت امیران و ولسوالی چخانسور 
سیراب می کند و دنباله اش به ولسوالی الش و جوین فراه 

می رسد.
باور  نماینده گان،  نیمروز در مجلس  نماینده گان مردم 
دارند که آب گیری این بند، سبب مهار آب های شیرین 
افغانستان می شود و افزون بر تولید برق، کشت و زراعت 
در این والیت دوباره رونق می گیرد و سیستان دوباره 
در  نیمروز  نماینده  نورزاد،  گل احمد  می شود.  سیراب 
8صبح  روزنامه  با  گفت وگو  در  نماینده گان،  مجلس 
خرسندی  ابراز  کمال خان  بند  آب گیری  روند  آغاز  از 
کشور  جمهور  رییس  از  مجلس،  عضو  این  می کند. 
و  است  بند  اطراف  زمین های  عادالنه   توزیع  خواهان 
تأکید دارد که مردم بومی »کاسه بند کمال خان« حق 
اولویت را برای دریافت زمین دارند و طی سال های اخیر 
تمام داشته های شان را برای تکمیل این پروژه مصرف 

کرده اند. 
در  نیمروز،  والیتی  شورای  عضو  صدیقی،  نعمت اهلل 
جدی  محافظت  خواهان  8صبح  روزنامه  با  گفت وگو 
که  می کند  تأکید  وی  است.  زیربنایی  پروژه  این  از 
بهره برداری از بند کمال خان آرزوی بزرگ نیاکان شان 
او،  گفته  به  است.  شده  بدل  واقعیت  به  حاال  که  بود 
آب گیری بند کمال خان در شرایطی که ناامنی، جنگ، 
بیکاری و فقر دامن گیر مردم  است، به شدت موجب 
این که به هدف  از  خرسندی نیمروزیان گشته و همه 
بزرگی دست یافته اند، این موفقیت را به هم دیگر تبریک 

نزدیک به ۳۰ موتر شخصی و بیش از ۲۵ موتر دولتی 
هدف انفجار قرار گرفته اند که ۲۱ موتر نوع »رنجر«، 
۱۰ موتر »لندکروزر«، هفت موتر »کروال«، چهار موتر 
»هایلکس«، سه موتر »سراچه«، سه موتر »ایفرست«، 
موتر  یک  »فرونر«،  موتر  یک  »تکسی«،  موتر  یک 
»فلدر«، یک موتر »فورد«، یک موتر »فورتینر« و یک 
است که  این در حالی  است.  را شامل  »پرادو«  موتر 
تخریب شده  نیز  دیگر  موتر  چندین  جریان،  این  در 
است. باید گفت که احتمال دارد برخی از انفجارها به 
دلیل تراکم خبرهای امنیتی گزارش نشده باشد و در 
آن صورت، شمار انفجارها از ۱۰۰ انفجار بیش تر شود.

 ۱۰۲ و  نظامی   ۴۳ حمالت،  و  انفجارها  این  در 
بیش  اما  زخمیان  آمار  شده اند.  کشته  غیرنظامی 
و ۲98  نظامی  است. ۳۳  آمار کشته گان  برابر  از سه 
غیرنظامی در نتیجه انفجارها و حمالت پنج ماه اخیر 
بر  انتحاری  حمله  در  تنها  شده اند.  زخمی  پایتخت 
مرکز آموزشی کوثر دانش، نزدیک به ۳۰ تن کشته و 
نزدیک به ۷۰ تن دیگر زخمی شدند. حمله بر دانشگاه 
برجای  زخمی  به ۴۰  نزدیک  و  کشته  نیز ۲۲  کابل 
خان محمد  حامل  موتر  بر  انفجار  نتیجه  در  گذاشت. 
وردک، عضو مجلس نماینده گان، ۱۰ تن کشته و ۵۲ 
تن دیگر زخمی شدند و شمار قربانیان یک مورد از 

می گویند.
هرچند مردم نگران تأمین امنیت این بند بزرگ هستند، 
اما مسووالن محلی و باشنده گان ولسوالی چهاربرجک 
و  داده  اطمینان  کمال خان  امنیت  تأمین  از  نیمروز، 
سربازان  همه  منطقه  این  مردمان  که  دارند  پافشاری 
محافظ بند کمال خان هستند و از آن پاسداری می کنند.

سلیمان مرادی، ولسوال چهاربرجک نیمروز، به روزنامه 
این  باشنده گان  همکاری  اگر  که  می گوید  8صبح 
باقی  این پروژه در حد آرزو  ولسوالی نمی بود، تکمیل 
می ماند. او پافشاری دارد که نیروهای محافظ و مردم 
بومی از بند آب گردان کمال خان تا پای جان حفاظت 

می کنند.
سد  که  می گویند  نیز  چهاربرجک  ولسوالی  ساکنان 
و  دارد  ویژه   جایگاه  برای شان  کمال خان  آب گردان 
گروه های مردمی برای تأمین امنیت این پروژه تشکیل 
شده است. رحمت اهلل غریب بچه، منشی شورای انکشافی 
که  می گوید  8صبح  روزنامه  به  چهاربرجک،  ولسوالی 
آنان سال ها انتظار کشیدند تا این پروژه تمام شود و حاال 
این میان،  از آب گیری کمال خان خرسند هستند. در 
یکی از نگرانی های مردم، سرنوشت افرادی است که در 
نزدیکی »کاسه بند کمال خان« زنده گی می کنند. دفتر 
رسانه های والی نیمروز، با انتشار خبرنامه ای، وعده داده 
است که به مشکالت مردم بومی کاسه بند کمال خان 
به  نیمروز،  والی  احدی،  زمریالی  می شود.  رسیده گی 
ریاست مبارزه با حوادث طبیعی دستور داده تا مشکالت 

ساکنان کاسه بند را بررسی کند.
بند آب گردان کمال خان در ولسوالی چهاربرجک والیت 
نیمروز موقعیت دارد و در حدود 9۰ کیلومتر از شهر 
پروژه  این  ارزش  دارد.  فاصله  والیت،  این  مرکز  زرنج، 
تکمیل  با  و  است  امریکایی  دالر  میلیون   9۰ حدود 

راکت پراگنی در کابل ۱۰ کشته و ۵۱ زخمی گزارش 
داده شد. گفتنی است که با توجه به وضعیت برخی از 
زخمیان، مقام های امنیتی احتمال می دهند که شمار 

کشته گان انفجارها و حمالت بیش تر این آمار باشد. 
این حمالت و انفجارها در حالی سازمان دهی می شود 
که نیروهای امنیتی توانسته اند در جریان پنج ماه بیش 
براساس  را خنثا کنند.  انفجار  و  از ۱۰۰ مورد حمله 
آمارهایی که به گونه روزانه از سوی پولیس کابل ارایه 
شده است، از انفجار بیش از 9۰ ماین مقناطیسی و 
کنارجاده ای در کابل جلوگیری شده است. در برخی 
به  امنیتی  نیروهای  سوی  از  ماین  چندین  موارد،  از 
گونه جمعی ضبط یا خنثا شده است. در این جریان، 
نیروهای امنیتی توانسته اند چندین دیپوی مهمات به 
شمول ده ها فیر مرمی راکت، سرگلوله و بم دستی را 
کشف و ضبط کنند. هم چنان یک موتربمب، یک موتر 
حامل نُه فیر راکت نوع »BM1« و ۱۵ فیر سرگلوله، 
کیلوگرام  هزار  چهار  حامل  »مازدا«  نوع  موتر  یک 
»سودیم نایتریت« و ده ها ماین مقناطیسی نیز در پنج 
ماه اخیر به دست نیروهای امنیتی افتاده است. با توجه 
با این که سایر نهادهای کشفی، از جمله ریاست عمومی 
امنیتی  مسووالن  دارند،  جداگانه ای  آمار  ملی  امنیت 

معتقد اند که آمار وسایل ضبط شده چند برابر است.
پیش از این مسووالن در نهادهای امنیتی بارها گفته 
در  حقانی  و  داعش  القاعده،  طالبان،  گروه  که  بودند 
گفته  به  دارند.  نقش  کابل  شهر  حمالت  و  انفجارها 
طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله، گروه طالبان 
عمل  مشترک  گونه  به  موارد  از  برخی  در  القاعده  و 
ریاست جمهوری،  اول  معاون  امراهلل صالح،  می کنند. 
که  کرد  تصریح   ۶:۳۰ نشست های  جریان  در  نیز 
انفجارهای  و  حمالت  سازمان دهی  در  طالبان  گروه 
کابل نقش دارد و از این طریق در میز مذاکره امتیاز 
بر  حمله  مسوولیت  هرچند  طالبان  گروه  می گیرد. 
نظامیان را پذیرفته  است، اما می گوید که در انفجارها 
جامعه  فعاالن  و  رسانه ای  کارمندان  غیرنظامیان،  بر 

مدنی نقشی ندارد. 
ترورهای  و  انفجارها  روند  که  است  حالی  در  این 
در  تنها  دارد.  ادامه  هم چنان  پایتخت  در  هدفمند 
جریان دو روز اخیر، پنج انفجار و یک حمله مسلحانه 
رویدادهای  نتیجه  در  است.  داده  رخ  کابل  شهر  در 
پنج تن کشته و سه تن دیگر  اخیر،  روز  امنیتی دو 
این رسانه ها گزارش داده اند  از  زخمی شده اند. پیش 
که شمار زیادی از فعاالن جامعه مدنی و رسانه ای به 
دلیل نگرانی از وضعیت امنیتی پایتخت، کشور را ترک 
حالی  در  کابل  شهر  در  ناامنی  از  نگرانی ها  کرده اند. 
ادامه می یابد که طرف های مذاکره کننده، به ویژه گروه 
طالبان، گفت وگوها را متوقف و دوحه را بدون بحث 

روی آتش بس ترک کرده اند.

آن، افزون بر تولید نُه میگاوات برق، حدود ۱8۶ هزار 
گرفت  خواهد  قرار  آبیاری  پوشش  زیر  زمین  هکتار 
کمال خان  آب گیری  آغاز  از  نیمروز  ساکنان  .هرچند 
خوشحال اند، اما در کنار شادمانی از آغاز آب گیری این 
بند، همواره یکی از نگرانی های مهم آنان دخالت آشکار 
و سنگ اندازی کشورهای همسایه به ویژه ایران در روند 

ساخت این پروژه مهم زیربنایی کشور است.
ارزیابی ها نشان می دهد که ۶۰ درصد منابع آب نیمروز 
به ایران می رود و برای تقسیم عادالنه آب، افغانستان 
براساس  کند.  مهار  را  مرزی اش  آب های  بتواند  باید 
معاهده هلمند که در سال ۱9۷۳ میالدی میان ایران 
ثانیه می تواند ۲۶  ایران در هر  امضا شد،  افغانستان  و 
برداشت کند و ساخت  این رودخانه  از آب   مترمکعب 
قانونی  حق  معاهده  همین  مبنای  بر  کمال خان  بند 

افغانستان است. 
پیش از این برخی مقام های ارشد حکومت ایران از مهار 
آب های مرزی افغانستان ابراز نگرانی کرده  و به صورت 
آشکار تهدید کردند که ایران نمی تواند در مقابل مهار 

آب های مرزی در افغانستان بی تفاوت باشد.
به تازه گی ویدیویی در شبکه های اجتماعی منتشر شده 
که نشان می دهد برخی مقام های ایرانی از آب گیری بند 
کمال خان ابراز نگرانی می کنند و تأکید دارند پول هایی 
که برای انتقال آب رودخانه هلمند به والیت سیستان 
و بلوچستان مصرف کرده اند، با آب گیری کمال خان به 

فنا می رود. 
»آبروی«  را  آب  افغانستان  حکومت  دیگر،  جانب  از 
کشور دانسته و با وجود تمام مشکالت سیاسی، امنیتی 
مدیریت  بر  است،  افغانستان  دامن گیر  که  اقتصادی  و 
بندهای  ساخت وساز  طریق  از  کشور  مرزی  آب های 

آب  گردان پافشاری کرده است.

نزدیک به 500 کشته و زخیم در جریان پنج ماه مذاکره؛



محمد صمیم رحیمی
رییس عمومی مرکز ملی دیالوگ و ترقی

مسعود آدرخش

از ریاضِی  نظریه بازی ها )Game Theory( شاخه ای 
مطالعه  مختلف  بازی های  آن  در  که  است  کاربردی 
علم،  از  شاخه ای  این  در  »بازی«  از  مراد  می شود. 
وضعیت های استراتژیک اجتماعی است که در آن دو یا 
بیش تر از دو بازی گر برای رسیدن به نتایج مطلوب دست 
اجتماعی  وضعیت  یک  می زنند.  معین  انتخاب های  به 
زمانی می تواند در قالب یک بازی ارایه شود که بازی گران 
در آن وضعیت، استراتژی )انتخاب، تصمیم، کارت بازی(

از  که  پیامدهایی  و  باشند  داشته  پیش  در  معین  های 
و  تصور  قابل  می گیرد،  شکل  استراتژی ها  این  تعامل 
محاسبه باشد. نظریه پردازان بازی وضعیت های اجتماعی 
را که بازی گران عقالنی در آن به دنبال به حداکثررسانی 
)Optimization( سود شان اند، مطالعه و پس از کشف 
این  کارگیری  به  از  حاصل  پیامدهای  و  استراتژی ها 
استراتژی ها، آن را در قالب یک بازی طرح می کنند. بازی 
نشان می دهد که اوالً در یک وضعیت خاص اجتماعی 
و  دارند  کردن  بازی  برای  استراتژی  چند  بازی گران 
از این استراتژی ها  پیامدهای به کارگیری هریکی  ثانیاً 
چیست؟ از این بازی ها بیش تر در علم اقتصاد، سیاست، 
روابط  بین الملل و مطالعات صلح و جنگ به عنوان ابزار 
تحلیل برای مطالعه رفتار استراتژیک بازی گران عقالنی 

در یک وضعیت رقابتی استفاده می شود.
می شود؛  مطالعه  مختلفی  بازی های  بازی،  نظریه  در 
این شاخه علم ریاضِی  بازی های مهمی که در  از  یکی 
 Game( یا  مرغ«  »بازی  می شود،  مطالعه  کاربردی، 
of Chicken( است. بازی مذکور را به خاطری »بازی 
مرغ« می گویند که به بازنده آن »مرغ« یا »مرغی«، به 

معنای ترسو یا بزدل گفته می شود.
بازی مرغ وضعیتی را بیان می کند که در آن دو راننده  
موتر )بازی گر( که یک دیگر را نمی شناسند، در یک مسیر 
و با سرعت بسیار زیاد روبه روی هم حرکت می کنند. اگر 
یکی از این راننده ها از مسیر خارج نشود، هر دو باهم 
این  از  یکی  اگر  اما  می روند.  بین  از  و  می کنند  تصادم 
راننده ها موتر خود را از جاده منحرف سازد، در آن صورت 
بازنده خواهد بود و صفت »مرغی« را به خود اختصاص 
می دهد. در این بازی، راننده ها فقط دو انتخاب )تصمیم 

یا استراتژی( در پیش دارند:
از طرف  در مسیری که حریف شان  موتر  راندن  به   -۱

مقابل می آید، ادامه بدهند.

نظریه بازی ها؛ 
سناریوهای چهارگانه  مذاکرات صلح افغانستان

۲- خود را از مسیر خارج کنند.
چهار  می گیرند،  تصمیمی  چه  راننده ها  این که  به  نظر 

پیامد قابل تصور است: 
ادامه می دهند  راندن موتر در مقابل هم  به  ۱- هر دو 

که در نتیجه تصادم صورت می گیرد و هر دو می میرند.
۲- راننده »الف« از مسیر خارج و در نتیجه راننده »ب« 

برنده می شود.
۳- راننده  »ب« خود را از مسیر منحرف می سازد که در 

نتیجه راننده »الف« برنده می شود.
۴- هر دو راننده خود را از مسیر خارج می سازند که در 

نتیجه  آن، بازی برنده و بازنده ندارد.
بازی مرغ در حقیقت وضعیتی را به تصویر می کشد که در 
آن بازی گران در یک رقابت حیثیتی قرار می گیرند؛ از این 
رو، آن ها تا آخرین حد تالش می ورزند که بازنده نباشند و 
لقب »مرغی« را به خود اختصاص ندهند. حالت مطلوب 

برای هر بازی گر آن است که حریف شان کوتاه بیاید.
حال سوال این است که ربط این بازی با موضوع مذاکرات 

دولت با طالبان چیست؟
مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان مثل یک »بازی« 
است. در این بازی، حکومت و طالبان )بازی گران(، یک 
دست  در  محدودی  و  مشخص  »استراتژی های«  تعداد 
دارند که اتخاذ هریکی از آن ها، »پیامدهای معین« و در 
نتیجه »منفعت های معین« را برای هریکی از بازی گران 
در قبال دارد. آرمان هریکی از این بازی گران آن است که 
استراتژی را به کار بگیرند که برای شان بهترین نتیجه یا 
پیامد را داشته باشد. آرمان های بازی گران و تعامل آن ها 

با هم دیگر، بازی را شکل می دهد و به پیش می برد.
نه چندان  آینده ای  در  است که  این  نوشته  پیش فرض 
از  غنی  اشرف  جمهور  رییس  استعفای  موضوع  دور، 
مقام ریاست جمهوری، به یک مسأله اساسی و حیثیتی 
اگر  می شود.  تبدیل  طالبان  و  دولت  بین  مذاکره  در 
موفقیت  صورت  آن  در  باشد،  درست  پیش فرض  این 
استعفا  به  بازی گران  باخت  و  بُرد  و  مذاکره  و شکست 
جمهوری  ریاست  مقام  از  غنی  آقای  استعفای  عدم  یا 
دقیقاً  زمان، طالبان و حکومت  آن  وابسته می شود. در 
در موقعیتی قرار خواهند گرفت که راننده ها در »بازی 

مرغ« قرار می گیرند.
ابزار تحلیل،  به عنوان یک  به کار بردن »بازی مرغ«  با 
در  را  طالبان  و  حکومت  استراتژی های  که  می شود 

را  محتمل  سناریوهای  و  داد  توضیح  صلح  مذاکرات 
در  این که  ترس  از  طرفین  از  یکی  هر  کرد.  پیش بینی 
جایگاه »مرغی« قرار نگیرند، تالش می کنند که از موقف 
استعفای رییس جمهور( کوتاه  )استعفا/عدم  اصلی شان 
نیایند، چون کوتاه آمدن از موقف همان و مرغی شدن 
همان! اما باالخره یا یکی از طرفین از موقف خود کوتاه 
می آید، یا هر دو کوتاه می آیند و یا هم هیچ کدام کوتاه 
نمی آیند. مبتنی بر این که حکومت و طالبان در رابطه 
با موضوع استعفای رییس جمهور اشرف غنی چه نوع 

تصمیمی می گیرند، چهار سناریو قابل پیش بینی است:
نتیجه  به  صلح  )مذاکرات  می آیند  کوتاه  طالبان   .۱

می رسد و طالبان صفت »مرغی« را می گیرند(.
نتیجه  به  صلح  )مذاکرات  می آید  کوتاه  حکومت   .۲
می رسد؛ اما در این سناریو حکومت صفت »مرغی« را به 

خود اختصاص می دهد(.
ایستاده گی می کنند و  بر مواضع خود  ۳. هر دو طرف 
کوتاه نمی آیند )در این سناریو، جنگ ادامه پیدا می کند 

و هیچ طرفی صفت مرغی را نمی گیرد(.
۴. هر دو طرف از موقف های خود کوتاه می آیند )مطابق 
با این سناریو، مذاکره به نتیجه می رسد؛ اما هیچ یکی 
صفت »مرغی« را نمی گیرد. این همان نتیجه برد - برد 

است(.
جدول این سناریوها این گونه است:

 

این که بازی گران در جریان مذاکره یا بازی چه تصمیمی 
به  می آیند(،  کوتاه  یا  می کنند  )ایستاده گی  می گیرند 
مهم،  بسیار  عوامل  از  یکی  دارد.  ربط  مختلفی  عوامل 
)Driving( راننده گی   بازی  در  است.  حریف  شناخت 
لحاظ  این  از  ندارند،  شناخت  هم دیگر  از  حریف ها 
همه چیز در جریان بازی مشخص می شود. اما در میدان 
مذاکره، طرف ها از هم دیگر شناخت دارند و این شناخت 
تأثیر  در نحوه  تصمیم گیری و موقف گیری آن ها بسیار 

دارد. زیرا بر اثر این شناخت است که طرف ها به نقاط 
پی  هم دیگر  دانایی های  و  توانایی ها  نقاط ضعف،  قوت، 

می برند و براساس آن تصمیم می گیرند.
است،  مهم  حریف  شناخت  در  که  عناصری  از  یکی 
شناخت ویژه گی های روانی و اخالقی او است. در رابطه 
خوب  را  حکومت  طرف  طالبان  طالبان،  و  حکومت  با 
تصمیم گیران  یا  تصمیم گیر  که  می دانند  می شناسند؛ 
اصلِی صلح و جنگ چه کسی/کسانی اند و این افراد یا 

گروه ها چه خصوصیات شخصیتی دارند.
فرد  مهم ترین  عنوان  به  غنی  اشرف  جمهور  رییس 
که  است  داده  نشان  فعلی،  حکومت  در  تصمیم گیرنده 
اما  می دهد،  قاطع  شعارهای  موارد  برخی  در  اگرچه 
می کند.  عمل  مصلحت  و  عقالنیت  براساس  نهایت  در 
تصمیم های شش سال گذشته او، خصوصاً تصمیم هایی 
تشکیل  با  رابطه  در  حساس  انتخابات های  از  پس  که 
»پیش بینی پذیر«  را  غنی  آینده   رفتار  گرفت،  حکومت 
رفتار،  پیش بینی پذیری  شرایطی،  چنین  در  می سازد. 
یک نقطه  ضعف است. چرا؟ به خاطری که تصمیم گیری 
طالبان را آسان می سازد. با توجه به عمل کردهای قبلی 
آقای غنی، طالبان چنین محاسبه خواهند کرد که او در 
نهایت کوتاه خواهد آمد و به یک معامله تن خواهد داد. 
اگر طالبان به این نتیجه برسند که در حکومت افغانستان 
با تصمیم گیر یا تصمیم گیران عقالنی مواجه اند )افرادی 
که براساس محاسبه ی سود و زیان خود عمل می کنند(، 
و  مذاکره  میدان  در  خود  تُند  موقف  به  آن صورت  در 
افزایش خشونت ها در میدان محاربه ادامه خواهند داد، تا 

در نهایت حکومت را »ُمرغی« بسازند.
اما از طرف دیگر، حکومت به طور شاید و باید تصمیم گیر 
حکومت  نمی شناسد.  را  طالبان  اصلی  تصمیم گیران  یا 
کسانی  چه  توسط  طالبان  نهایی  تصمیم  که  نمی داند 
طالبان،  از  شناخت  عدم  شد.  خواهد  گرفته  کجا  در  و 
تصمیم گیری را برای حکومت در جریان مذاکره مشکل 
اندازه  چه  تا  که  دانست  نخواهد  حکومت  می سازد. 
می شود بر موقف »جمهوریت « و »تداوم کار اشرف غنی« 

به عنوان رییس جمهور پافشاری کرد.
در این شکی نیست که عوامل مختلف داخلی و خارجی 
دخالت  طالبان  و  حکومت  تصمیم گیری  چگونه گی  بر 
عوامل  به  که  نمی خواهم  کوتاه  یادداشت  این  در  دارد. 
نهایت  آیا در  این سوال ها که  به  از آن،  دیگر و مهم تر 
مذاکره حکومت با طالبان »بازی گر مرغی« خواهد داشت 
یا  است  بازی گر حکومت  آن  اگر خواهد داشت،  نه؟  یا 
گروه طالبان؟ و بازی گرها چه کار باید بکنند تا سناریوی 

مطلوب شان تحقق یابد؟ بپردازم.

برنامه های چون  به  می توان  موارد،  این  از  گرفت.  دست 
اصالحات   ،)Pay and Grading( معاشات  و  رتب 
 Priority( تشکیالتی  ساختار  ابتدایی  بازسازی  و 
ملی  حمایت   ،)Reform and Restructuring
 ،)National Technical Assistance( تخنیکی
 Capacity( نتایج  برای  ظرفیت  ارتقای  برنامه 
تغییر  برنامه  اخیراً  و   )Building for Result

)Change( اشاره کرد.
صرف نظر از ریشه های سیاسی این مسأله، یک سان سازی 
و تامین عدالت در معاشات کارمندان دولت از جمله موارد 
اساسی  است که باید به آن به صورت سیستماتیک و پایدار 
مطلق  اکثریت  که  معاشات  و  رتب  سیستم  شود.  توجه 
کارمندان دولتی تحت چتر آن امتیازات خویش را دریافت 
می کنند، سال ها است )از سال ۲۰۰۷ الی اکنون( که به روز 
نشده است. جدول شماره یک، میزان معاشات کارمندان 

دولتی را براساس سیستم رتب و معاشات نشان می دهد.

این در حالی است که قیمت کاالهای تجارتی در بازارهای 
افغانستان از سال ۲۰۰۷ به این سو، به صورت اوسط ساالنه 
۵.۵۶ درصد افزایش یافته است. به این معنا که طی ۱۴ 
براساس  دولتی  کارمندان  معاشات  تصویب  از  پس  سال 
سیستم رتب و معاشات، نرخ کاالهای تجارتی به صورت 
به  است.  داشته  افزایش  درصد  به 8۰  نزدیک  مجموعی 
این  در  بازار  قیمت های  که  گفت  می توان  ساده،  زبان 
چهارده سال تقریباً دو برابر شده است. به عنوان نمونه، 
در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰8 قیمت یک کیلوگرام گوشت ۲8۰ 
افغانی، قیمت یک عدد تخم ۵ افغانی، قیمت یک قرص 

حداقل دست مزد و یک سان سازی معاشات
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از چند هفته به این سو، دو قوه اجرائیه و مقننه جمهوری 
بودجه ملی  برای تصویب پیش نویس  افغانستان  اسالمی 
بار  دو  افغانستان  نماینده گان  مجلس  اند.  درگیر  هم  با 
آرا رد  اکثریت  با  را  پیش نویس بودجه ملی سال ۱۴۰۰ 
کرد و اکنون حکومت برای بار سوم این پیش نویس را برای 

تصویب، به مجلس ارایه کرده است.
مجلس نماینده گان افغانستان ادعا دارد که طرح بودجه 
ملی سال ۱۴۰۰ متوازن و عادالنه نیست و عالوه بر آن، 
بودجه اختصاص یافته به واحدهای اداری که توسط فرمان 

ریاست جمهوری ایجاد شده، غیرقانونی است.
به  پول  هنگفت  مقدار  که  دارد  ادعا  مجلس  هم چنان 
ُکدهای احتیاطی اختصاص یافته و نیز برنامه دسترخوان 
ملی برخالف توافق آن ها در پیش نویس بودجه گنجانیده 
باعث  و  زبان ها است  از همه ورد  بیش تر  آنچه  اما  شده؛ 
شده است که قشر عظیمی از مردم از موقف مجلس دفاع 
کنند، بحث یک سان سازی معاشات کارمندان دولتی است.
حکومت افغانستان هم اکنون از پالیسی ها و رهنمودهای 
مختلف برای پرداخت معاشات کارمندان خویش استفاده 
می کند. مطابق رهنموده ماده ششم و ضمایم شماره ۱ و 
۲ قانون کارکنان خدمات ملکی و سیستم رتب و معاشات 
)Pay & Grading System 2007(، پایین ترین 
بست  برای  افغانی   ۵۰۰۰ دولتی  کارمندان  برای  معاش 
برای  افغانی  بلندترین معاش ۳۲۵۰۰  و  اول  هشتم قدم 
از جانب  است.  درنظر گرفته شده  پنجم  قدم  اول  بست 
 NTA  دیگر، براساس رهنمود حمایت ملی تخنیکی یا
)که تنها باالی کارمندان قراردادی که شامل تشکیل اصلی 
کم ترین  است(،  تطبیق  قابل  نمی باشند،  دولتی  ادارات 
معاش 8۰۰۰ افغانی برای کارمند دارای رتبه H قدم اول و 
بلندترین معاش ۳۲۰۰۰۰ افغانی برای کارمند دارای رتبه 

A قدم دهم درنظر گرفته شده است.
و  جرالد  وان  ماننگ،  توسط  شده  تهیه  گزارش  براساس 
وانجوهی روی چگونه گی ارایه خدمات ملکی در افغانستان 
)سال ۲۰۰۲(، نظام مرکزی معاشات نخستین بار در سال 

۱۳۴9 در زمان حکومت محمد ظاهر شاه شکل گرفت.
این نظام به صورت متوسط به کارمندان دولتی ماهانه ۵۰ 
دالر امریکایی معاش و به ارزش ۱۶ دالر امریکایی کوپون 
ارایه می کرد. پس از تشکیل حکومت نوین در سال ۲۰۰۱، 
اقدامات  گذشته  دهه  دو  جریان  در  افغانستان  حکومت 
روی  را  دولتی  کارمندان  معاشات  تنظیم  بابت  اصالحی 

نان خشک ۵ افغانی و قیمت یک بوجی آرد ۱۱۰۰ افغانی 
بود. اقالم متذکره در سال ۲۰۲۱ به ترتیب ۵۰۰ افغانی، 
۱۰ افغانی، ۱۰ افغانی و ۱9۰۰ افغانی در بازارهای کابل 

به فروش می رسد.
همچنان یک دالر امریکایی در سال ۲۰۰۷ تقریباً با ۵۰ 
افغانی تبادله می شد که اکنون در بدل ۷۷.۵ افغانی تبادله 
می شود. موارد متذکره تنها مشت نمونه خروار است. گراف 
تا   ۲۰۰۷ سال  از  را  تورم  نرخ  افزایش  میزان   ۱ شماره 

۲۰۲۰ نشان می دهد.

 

در  کاال ها  نرخ  که  می دهد  نشان  وضاحت  به  باال  گراف 
متأسفانه  اما  است.  یافته  افزایش  کافی  اندازه  به  کشور 
تورم،  نظرداشت  در  با  دولتی  کارمندان  معاشات  میزان 
تعدیل نشده و افزایش نیافته است. حاال سوال اصلی این 
راه حل  یک  مشکل  این  برای  می توان  چگونه  که  است 

پایدار را تعریف کرد؟
یک سان سازی  طرح  برابر  در  افغانستان  پارلمان  موقف 
یک  کوتاه مدت  در  می تواند  دولتی  کارمندان  معاشات 
راه حل خوب برای این معضل باشد؛ اما در طوالنی مدت 
بشری  منابع  کل  در  و  دولتی  کارمندان  درد  نمی تواند 
باید پالیسی مشخص را در  افغانستان را دوا کند. دولت 
رابطه به تعیین میزان معاشات کارمندان خود تهیه کند. 
به گونه ای که این پالیسی زمینه ساز ایجاد سازگاری میان 
مقدار معاشات، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تورم 
بازار باشد. یکی از پالیسی هایی که توانسته تا حدودی به 
این معضل در سایر کشورها رسیده گی کند، تعیین حداقل 

مزد برای منابع بشری، چه دولتی و چه غیردولتی است.

حداقل دست مزد یا )Minimum Wage(، عبارت از 
پایین ترین مقدار دست مزد است که کارفرما در بدل انجام 
کارهای از قبل تعیین شده با در نظرداشت یک قرارداد 
پالیسی،  این  براساس  می پردازد.  کارمندان خویش  برای 
دست مزد  حداقل  از  پایین تر  ندارد  حق  کارفرمایی  هیچ 
تعیین شده برای کارمندان خویش پرداخت نماید. میزان 
تقاضا  و  عرضه  تورم،  میزان  داخلی،  ناخالص  تولیدات 
برای کار در بازار، چگونه گی توزیع سرمایه، سهولت های 
اجتماعی، میزان واردات و صادرات و...، شاخص هایی است 

که در تعیین مقدار حداقل دست مزد سهم دارد.
تعداد  یک     و  طرف دار  تعداد  یک  پدیده ها،  سایر  مانند 
این  طرف داران  هستند.  پالیسی  این  معرفی  مخالف 
بحث ادعا دارند که معرفی و عملی سازی پالیسی حداقل 
دست مزد باعث افزایش سطح رفاه اجتماعی، کاهش فقر، 
ایجاد توازن و عدالت و رشد انگیزه کاری منابع بشری و در 

کل اجتماع می شود.
تعیین  که  دارند  ادعا  بحث  این  مخالفان  حال،  عین  در 
میان  در  خصوص  به  را  بیکاری  نرخ  دست ُمزد  حداقل 
افراد غیرمسلکی افزایش می دهد. با وجود نظریات مخالف 
از ۱8۰ کشور، حداقل  بیش  این موضوع،  موافق روی  و 
و  تعریف کرده اند  تقنینی خویش  اسناد  را در  دست مزد 

عماًل از آن استفاده می کنند.
افغانستان اما تاکنون از این پالیسی استفاده نکرده است. 
چالش برخاسته از نبود عدالت در معاشات کارمندان دولتی 
و معطل ماندن تصویب بودجه ملی را می توان با تعریف 
اسالمی  جمهوری  تقنینی  اسناد  در  دست مزد  حداقل 
کارکنان خدمات  قانون  کار،  قانون  به شمول  افغانستان، 
ملکی و زمینه سازی برای تهیه و انکشاف طرزالعمل ها و 
مقرره های کاری رفع کرد. حکومت و پارلمان توسط این 
طرزالعمل ها و مقرره ها می توانند، شیوه ها و رهنمودهای 
مشخصی را بابت تعدیل میزان دست مزد به صورت ساالنه 
و یا در هر دوسال با در نظرداشت شاخص هایی از قبیل 
میزان تولیدات ناخالص داخلی، نرخ تورم، عرضه و تقاضا 
میان  توازن  عدم  مشکل  و  تهیه  اجتماعی  رفاه  سطح  و 
برای  بلکه  دولتی،  کارمندان  برای  تنها  نه  را  معاشات 
کارمندان بخش خصوصی، انجوها، نهادهای بین المللی و... 

به صورت پایدار حل کنند.

؛ عدالت پایدار برای کارمندان دول�ت

گراف شماره ۱
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در قرن حاضر، جهان را در فاصله کم تر از سه ماه 
به تعطیلی برد و بشر را تا سرحد نابودی تهدید 

کرد.
از  که  چنانی  آن  انکشاف یافته،  کم تر  کشورهای 
خوب  حکومت داری  و  باکفایت  دولت های  نبود 
از نبود سیستم های صحی خوب و  رنج می برند، 
باکفایت نیز رنج می برند. تجربه کرونا نشان داد که 
سیستم های صحی کشورهای انکشاف یافته نیز از 
حد کافی بالغت و تطابق پذیری برخوردار نیستند 
که بتوانند به چالش های آنی صحی، به موقع و به 

صورت موثر پاسخ دهند.
عدم  که  داد  نشان  کرونا  تجربه  همچنان 
برخورداری از سیستم صحی باکفایت و رزیلیانت 
در سطح ملی و جهانی موجب شد که ما از کشف 
به موقع شیوع ویروس جدید کرونا عاجز بمانیم و 
این ویروس در سراسر جهان به سرعت شیوع یابد. 
می خواهیم  اگر  که  واضح ساخت  کرونا  پاندیمی 
همه در امان باشیم، باید هر فرد در امان باشیم؛ 
بیماری ساری  به یک  فرد  مبتال شدن یک  زیرا 
- صرف  را  انسان ها  می تواند صحت همه  فراگیر 
نظر از این که در کدام کشور زنده گی می کنند و از 
چه جایگاه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برخودار 

هستند، تهدید کند.
اعمال قرنطینه برای جلوگیری از گسترش هرچه 
بیش تر و کاهش تلفات انسانی ناشی از پاندیمی نه 
تنها باعث از دست رفتن میلیون ها دالر، موقعیت 
کاری و عواید فردی شد، بلکه موجب برهم خوردن 
سیستم تدارکاتی نیازهای اولیه و رکود اقتصادی 

در سطح ملی و جهانی نیز شد.
این مسأله بار دیگر ثابت ساخت که تنها برخورداری 
و  ملی  سطح  در  باکفایت  صحی  سیستم های  از 
برای  باصالحیت  و  باکفایت  صحی  سیستم  یک 
تهدیدات در  و مهار  حکومت داری صحی جهانی 
سطح بین المللی می تواند امنیت صحی و اقتصادی 

فردی، ملی و جهانی را تضمین کند.
اگر جهان از یک سیستم صحی جهانی باکفایت 
همه  این  شاهد  می بود،  برخوردار  باصالحیت  و 
پراکنده گی و عدم هماهنگی در پاسخ دهی برای 
کنترل گسترش بیماری کووید-۱9 و جلوگیری از 
مبدل شدن آن از اپیدیمی به پاندیمی نمی بودیم. 
اگر سیستم صحی جهانی باکفایت و باصالحیت 
هماهنگی  عدم  شاهد  کشورها  می داشت،  وجود 
و پراکنده گی در مقابله با بحران جهانی ناشی از 
پاندیمی ویروس کرونا نمی بودند و از مبدل شدن 
اپیدیمی به پاندیمی جلوگیری می کردند، یا میزان 
تلفات انسانی و مالی پاندیمی کرونا را به حداقل 

می رساندند.
از جانب دیگر با آن که دسترسی به خدمات صحی 
و برخوردار بودن از سالمتی و رفاه اجتماعی، یکی 
از حقوق اساسی بشر دانسته می شود؛ اما میلیون ها 
اساسی ترین  به  دسترسی  از  جهان  در  انسان 
خدمات صحی محروم اند. از این رو، یکی از وظایف 

صحی  سیستم  یک  از  برخورداری  ضرورت 
جهانی باکفایت و باصالحیت

امروزه بیش از هرزمان دیگر به نسبت رجوع بیش تر 
شهرنشینی،  بی رویه  افزایش  و  شهرها  به  مردم 
افزایش تجارت و سیاحت، افزایش گردهمایی های 
افزایش  علمی(،  ورزشی،  )تفریحی،  فرهنگی 
استفاده از کلوب های شبانه، کافه ها و... وسعت و 

حجم تجمع انسان ها افزایش یافته است.
خلق  موجب  که  زمانی  عین  در  وضعیت  این 
فرصت ها، چون تبادل معلومات علمی و فرهنگی 
شده، تهدیداتی را نیز متوجه بشر ساخته که یکی 
از آن ها گسترش برق آسای بیماری های ساری در 

سطح ملی و جهانی است.
در  شهرنشینی  افزایش  با  همزمان  خوشبختانه 
بُعد از صنعتی شدن، مراعات کردن حفظ  الصحه 
فردی و جمعی همزمان با رونق اقتصادی تا حدی 
خدمات  ارایه  و  شد  تبدیل  معمول  رویه  یک  به 
صحت عامه به هدف مهار و کنترل امراض ساری 
از آدرس سیستم های صحی ملی گسترش یافت. 
کنترل  در  توانسته اند  ملی  صحی  سیستم های 
به  مردم  صحت  بهبود  و  معمول  ساری  امراض 
درجات مختلف موفقیت داشته باشند. )کشورهایی 
که از توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی برخوردار 
لحاظ  به  مانده  عقب  کشورهای  به  نسبت  شده، 
نایل  بیش تر  موفقیت  به  سیاسی  و  اقتصادی 
آمده اند( و اما در پیش گیری از همه گیر شدن یک 
تعداد امراض ساری، به ویژه امراض ساری نوظهور 

در سطح ملی و جهانی موفق نبوده اند.
در بُعد جهانی، شهرنشینی به گونه بی رویه افزایش 
یافت، تجارت و سیاحت با گذشت زمان گسترش 
پیدا کرد و آسیب پذیری سالمت جمعی در سطح 

ملی و جهانی از آدرس امراض واگیر ویروسی نیز 
بیش تر شد. دولت ها اما هرگز برای برخورداری از 
سیستم صحی باکفایت در سطح ملی و بین المللی 

به اندازه کافی سرمایه گذاری نکردند.
اپیدیمی های  جهانیان  بیست ویک،  قرن  آعاز  از 
 ،۲۰۰۳ سال  در   )SARS( چون  کشنده ای 
 ،۲۰۰9 سال  در   )H1N1( پرنده گان  آنفلوآنزای 
ایبوال )EBOLA( در سال ۲۰۱۴ و شیوع ویروس 
زیکا )ZIKA( در امریکا در سال ۲۰۱۶  را تجربه 

کردند.
متذکره،  اپیدیمی های  از  هریک  بروز  با  هرچند 
عامه  صحت  سیستم  و  صحی  سیستم  اهمیت 
به  ذی ربط  جهانی  نهادهای  و  شد  برجسته 
سیستم  و  صحت  روی  بیش تر  سرمایه گذاری 
و  اپیدیمی ها  تکرار  از  و  کردند  تأکید  صحی 
پیامدهای فاجعه بار آن هشدار دادند، اما رهبران 
کشورهای غربی که در تصمیم گیری های جهانی 
نقش تعیین کننده دارند، برای برخوردار شدن از 
یک سیستم صحی جهانی باکفایت و باصالحیت و 
مهار چالش های جهانی صحی به حد کافی تالش 

نکردند.
پاندمی کرونا پس از اپیدیمی های کشنده ای دیگر 

دیگر سیستم صحی جهانی و حکومت داری صحی 
در سطح جهان، دادخواهی برای مهار نابرابری های 

صحی است.
این در حالی است که قرار اظهار سازمان صحی 
سراسر  در  انسان  میلیارد  یک  از  بیش  جهان، 
جهان به نسبت عدم توانایی پرداخت هزینه های 
مالی دریافت خدمات صحی، خدمات صحی مورد 
نیازشان را به دست آورده نمی توانند و یا به دلیل 
پرداخت مصارف مالی کمرشکن خدمات صحی به 

زیر خط فقر سوق می یابند.
تامین  برای  نه تنها  این رو، می توان گفت که  از 
بلکه  جهان،  تدارکاتی  و  اقتصادی  نظام  امنیت 
برای مهار نابرابری های صحی، جلوگیری از مبدل 
پاندیمی ها،  مهار  و  پاندیمی  به  اپیدیمی ها  شدن 
و  باکفایت  صحی  سیستم  یک  از  برخورداری 
باصالحیت در سطح جهان، یک نیاز حیاتی بشر 

به حساب می آید.
و  زنده گی  امور  تنظیم  برای  که  چنانی  آن 
در سطح  و جمعی  فردی  نیازهای  به  رسیده گی 
یک  از  برخورداری  کشور  یک  یا  جامعه  یک 
امر  و حکومت داری خوب یک  باکفایت  حکومت 
ضروری است؛ برخورداری از یک حکومت یا نهاد 
جهانی با صالحیت برای تنظیم امور جهانی، حل 
مشکالت جهانی و پاسخ دهی به بحران های جهانی 

یکی از نیازهای مبرم بشری است.
بر  در جهان کنونی، وظیفه حکومت داری جهان 
دوش سازمان ملل و سایر نهادهای جهانی است. 
اما این وظیفه بر دوش سازمان  در بحث صحت 
ساختار  در  که  است  گذاشته شده  جهان  صحی 
سازمان ملل فعالیت دارد. از این رو، می توان گفت 
سیستم  حکومت داری  و  رهبری  مسوولیت  که 
صحی جهانی بردوش سازمان صحی جهان است. 
نهاد  عنوان  به  ملل  سازمان  که  چنانی  آن  اما 
مختلف  دالیل  به  جهان  حکومت داری  مسوول 
تاکنون در پیشبرد وظایف حکومت داری جهان و 
ناکام مانده است، سازمان  مهار مشکالت جهانی 
صحی جهان نیز از توانایی ها و صالحیت های الزم 
)به دلیل عدم برخورداری از امکانات کافی مالی، 
حمایت کافی حقوقی و سیاسی( برای اعمال نقش 
برخوردار  و حکومت داری صحی جهانی،  رهبری 

نیست.
سرپرستی  نقش  موفقانه  اعمال  برای 
موثر  پیشبرد  به ویژه   ،)stewardship(
صحی  سازمان  جهانی،  صحی  حکومت داری 
جهان باید مانند وزارت های صحت که در سطح 
یک  براساس  ملی  حکومت های  چتر  تحت  ملی 
صالحیت های  از  شده  تعریف  کاری  مأموریت 
کافی و به رسمیت شناخته شده در تمام کشورها 
تخنیکی،  و  مالی  کافی  توانایی  از  اند،  برخوردار 
کافی  حمایت  و  شده  تعریف  و  کافی  صالحیت 

سیاسی و حقوقی  برخوردار باشد.
یک  از  نیز  اکنون  جهان  صحی  سازمان  هرچند 
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اما  است؛  برخوردار  شده  تعریف  کاری  مأموریت 
جهانی  صحی  سیستم  مسوولیت های  و  وظایف 
به صورت کامل تعریف و در خصوص این وظایف 
میان اعضا و بازی گران کلیدی، از جمله حکومت ها 
اتفاق نظر و همکاری الزم برای تحقق این وظایف 
نهادینه نشده است و سیستم صحی جهانی از یک 
از جانب  پلتفرم کاری تعریف شده و قبول شده 
موثریت  و  هماهنگی  بتواند  که  حکومت ها  تمام 
کاری این بازی گران کلیدی سیستم صحی جهانی 

را تامین کند، برخوردار نیست.
سیستم صحی جهانی در برگیرنده همه بازی گران 
یا نهادهایی می شود که هدف اساسی شان حفظ، 
در  بازی گران  این  است.  صحت  ارتقای  و  اعاده 
اند  کار  مصروف  جهانی  و  منطقه ای  ملی،  سطح 
که شامل دولت ها )وزارت های صحت( و نهادهای 
ملی،  سطح  در  غیرانتفاعی  و  انتفاعی  غیردولتی 

منطقه ای و جهانی می شود.
کاری  مأموریت های  با  کلیدی  بازی گران  تعدد 
و سیستم های  آنان  بودن  پاسخ گو  متفاوت، عدم 
عدم  جهان،  صحی  سازمان  به  ملی  صحی 
استقاللیت مالی، نبود یک پلتفرم یا چوکات کاری 
تعریف شده و قبول شده از جانب همه بازی گران، 
سازمان  امروز  که  است  عمده ای  چالش های  از 

صحی جهان با آن درگیر است.
تعدد بازی گران، عدم پاسخ گو بودن سیستم های 
صحی ملی و سایر بازی گران کلیدی به سازمان 
صحی جهان، عدم برخورداری سازمان صحی جهان 
از صالحیت ها یا اختیارات الزم برای حکومت داری 
جهانی صحی، عدم در اختیار داشتن منابع کافی 
مالی و بشری، نبود یک چوکات کاری تعریف شده 
برای پیشبرد حکومت داری صحی جهانی و نبود 
که  است  شده  موجب  قانونی  و  سیاسی  حمایت 
سیستم صحی جهان در تطبیق آجنداهای جهانی 
در  فوری  نیازهای صحی  به  پاسخ دهی  و  صحی 
کافی  رهبری  قدرت  و  از صالحیت  سطح جهان 
داشتن یک سیستم  از  و جهان  نباشد  برخوردار 

صحی باکفایت و رزیلیانت محروم بماند.
و  صحت  روی  بیش تر  سرمایه گذاری  رو،  این  از 
هدف  به  جهانی  صحی  سیستم  متحول سازی 
و  باکفایت  جهانی  صحی  سیستم  به  دست یابی 
امنیت  و  صحی  امنیت  تامین  برای  باصالحیت 
اقتصادی فردی، ملی و جهانی یکی از ضرورت های 

مبرم بشر در عصر کنونی به حساب می آید.
سیاسی  رهبران  که  می کند  ایجاب  بنابراین، 
به  متعهد  را  که خود  قدرتمند جهان  دولت های 
حفظ ثبات سیاسی و مالی و دفاع از حقوق بشر 
برای  را  جهانی  گفتمان  نشده،  دیر  تا  می دانند، 
ثبات سیاسی  اقتصادی و  امنیت صحی و  تامین 
از  و  است  اقتصادی  و  امنیت صحی  گرو  در  که 
حقوق اساسی انسان ها به شمار می آید، راه اندازی 
و برای دست یابی به سیستم های صحی باکفایت و 
رزیلیانت در سطح ملی و جهانی برنامه ریزی کنند.

بحران های  از  گرفتن  درس  با  جهان  رهبران  آیا 
ویروس  جدید  بیماری گونه  همه گیری  از  ناشی 
کرونا، این نیاز مبرم جهان بشری را جدی و برای 
ایجاد یک سیستم صحی جهانی قوی و باکفایت 
اقدامات الزم و فوری را روی دست خواهند گرفت؟ 
پاسخ این سوال با گذشت زمان روشن خواهد شد.
اما توجه باید داشت که ظهور بیماری های جدید 
را  جهانیان  و  جهان  نیست،  جهانی  مشکل  تنها 
تروریسم  چون  دیگر،  متعدد  مشکالت  امروزه 
تغییرات  و  زمین  گرمایش  نیابتی،  جنگ های  و 
اقلیمی، افزایش فقر و بیکاری، افزایش روزافرون 
شکاف های اجتماعی، بحران کمبود آب و انرژی و 
آلوده گی هوا و محیط زیست تهدید می کند؛ ولی 
رهبران سیاسی کشورهای قدرتمند جهان که در 
تصمیم گیری در سطح سازمان ملل نقش برجسته 
دارند، تاکنون این مشکالت را به گونه شاید و باید 

جدی نگرفته اند.
جهانی،  مشکالت  همه  حل  منظور  به  بنابراین، 
در  احترام  قابل  شخصیت های  و  مدنی  نهادهای 
به گونه  و  به صورت مشترک  باید  سطح جهانی 
نظام مند و مستمر برای ایجاد یک نهاد باصالحیت 
ایجاد یک سیستم  برای حل مشکالت جهانی و 
منظور  به  باصالحیت  و  باکفایت  جهانی  صحی 
تامین امنیت صحی و اقتصادی جهانیان دادخواهی 

کنند.

پاندیم کرونا؛
الزام ایجاد یک سیستم صحی قوی در سطح 

ملی و جهانی
داکتر خواجه قمرالدین صدیقی، مشاور پیشین وزیر صحت

بخش دوم و پایانی

کشورهای کم تر انکشاف یافته، آن 
چنانی که از نبود دولت های باکفایت 

و حکومت داری خوب رنج می برند، 
از نبود سیستم های صحی خوب 

و باکفایت نیز رنج می برند. تجربه 
کرونا نشان داد که سیستم های 

صحی کشورهای انکشاف یافته نیز 
از حد کافی بالغت و تطابق پذیری 
برخوردار نیستند که بتوانند به 

چالش های آنی صحی، به موقع و به 
صورت موثر پاسخ دهند.



احمد رشاد میرزاده، استاد دانشگاه

در مطابقت به ماده شصت ونهم 
قانون اساسی، اتهام علیه رییس 

جمهور به دلیل ارتکاب جرم خیانت 
ملی، جرایم ضد بشری و جنایت 

باید از طرف یک ثلث کل اعضای 
ولسی جرگه تقاضا شود و این تقاضا 
توسط دو ثلث کلی آرای ولسی جرگه 

تأیید گردد، تا رییس جمهور قابل 
تعقیب باشد. در ماده شصت ونهم، 
در قسمت این که گفته شده است 

که رییس جمهور در برابر ملت و 
ولسی جرگه مسوول است، در رابطه 

به کلمه ملت، این سوال مطرح 
است: ملت کیست؟ در ارتباط به این 

سوال باید گفت که در مطابقت به 
ماده چهارم قانون اساسی جمهوری 

اسالمی افغانستان، ملت افغانستان 
عبارت است از تمام افرادی که 

تابعیت افغانستان را دارا باشند.

جمهوری اسالمی افغانستان.
ارتکاب  آن  هدف  که  معلوماتی  از  اطالع  عدم   -۱۲
جرایم مندرج اجزای ۱ تا 8 این ماده بوده، شخص به 
حکم قانون به کشف آن موظف و یا به نحو دیگری به 

افشای آن مکلف باشد، به مراجع مسوول.«

رییس  آن،  اتهام  که  موضوعی  سومین  ۳- جنایت: 
جمهور را در برابر مجلس نماینده گان و سپس در برابر 
است. کد جزای  لویه جرگه مسوول می سازد، جنایت 
جدید جمهوری اسالمی افغانستان در باب دوم جرایم 
فصل اول مفهوم و انواع جرایم از نظر خفت و شدت 
مجازات در ماده ۳۱ خود جنایت را چنین تعریف کرده 
است: »جنایت، جرمی است که جزای آن در این قانون 
حبس طویل، حبس دوام درجه ۲، حبس دوام درجه ۱ 
و یا اعدام تعیین شده باشد.« اینجا، سوال مطرح بحث 
این است که قانون گذاِر قانون اساسی در مورد قباحت 
و جنجه، موردی را اشاره نکرده است که هرگاه رییس 
جمهور مرتکب آن شود، چه برخورد قانونی با وی باید 
صورت گیرد؟ این مورد، بحث جداگانه ای را می طلبد 

که از حوصله این مقاله خارج است.
اتهام  اساسی،  قانون  ماده شصت ونهم  به  مطابقت  در 
خیانت  جرم  ارتکاب  دلیل  به  جمهور  رییس  علیه 
یک  طرف  از  باید  جنایت  و  بشری  ضد  جرایم  ملی، 
ثلث کل اعضای ولسی جرگه تقاضا شود و این تقاضا 
توسط دو ثلث کلی آرای ولسی جرگه تأیید گردد، تا 
رییس جمهور قابل تعقیب باشد. در ماده شصت ونهم، 
در قسمت این که گفته شده است که رییس جمهور 
رابطه  در  است،  مسوول  ولسی جرگه  و  ملت  برابر  در 
این سوال مطرح است: ملت کیست؟  به کلمه ملت، 
در ارتباط به این سوال باید گفت که در مطابقت به 
ماده چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان، 
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت 
افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام 
پشتون، تاجیک، هزاره، اوزبیک، ترکمن، بلوچ، پشه ای، 
نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی 
و سایر اقوام است. بر هر فرد از افراد ملت افغانستان، 
کلمه افغان اطالق می شود. بنابراین، از آنجایی که در 
به طور مستقیم دخالتی  این که ملت  به دلیل  قانون 
به شکل  لذا  ندارد،  رییس جمهور  منفصل کردن  در 
لویه جرگه  و  نماینده گان  مجلس  بحث  غیرمستقیم 
شصت ونهم،  ماده  به  مطابقت  در  که  است  مطرح 
نکته  برمی گردد.  ولسی جرگه  نهاد  به  اتهام  صالحیت 
دیگری که اینجا قابل یادآروی است، این است که در 
مطابقت به ماده شصت ونهم از نص ماده، دو برداشت 
را می توان بیان کرد: این که عده ای به این عقیده اند که 
این ماده داللت به مسوولیت سیاسی رییس جمهور 

در برابر پارلمان دارد؛ ولی عده دیگر معتقدند که این 
ماده فقط بیان گر مسوولیت جزایی رییس جمهور است 
که این خود نشان دهنده تعارض در تفسیر نص ماده 
شصت و نهم قانون اساسی است. نکته قابل توجه دیگر 
از  جمهور  رییس  کردن  منفصل  برای  که  است  این 
وظیفه، در مطابقت به قانون اساسی، ماده شصت ونهم 
این موضوع را با تصویب اتهام وارده توسط دو ثلث کل 
لویه جرگه به محکمه خاص راجع می کند که در نفس 
خود برای محاکمه رییس جمهور تشکیل لویه جرگه 
تصویب  از  بعد  حال  عین  در  و  نیست  آسانی  کار 
که  می شود  راجع  خاص  محکمه  به  صالحیت  اتهام 
از نص ماده چنین معلوم می گردد که محاکم عادی 
ترکیب  ندارند.  را  جمهور  ریس  محکمه  صالحیت 
محکمه خاص هم در مطابقت به ماده شصت ونهم باید 
اینجا است که پای  لویه جرگه صورت گیرد و  توسط 
قوه قضائیه به موضوع مسوولیت ریس جمهور کشانده 
از اعضای محکمه خاص  شده است، چرا که سه نفر 
بنابراین، صالحیت  باشند.  استره محکمه  اعضای  باید 
رسیده گی را محکمه خاص دارد. نکته قابل بحث دیگر 
رییس  علیه  دعوا  اقامه  برای  که  شخصی  است،  این 
جمهور توسط لویه جرگه تعیین می شود، کیست؟ اینجا 
قانون اساسی سکوت کرده است، شاید به ذهن شما 
بیاید که آن شخص لوی سارنوال )دادستان کل( باشد؛ 
ولی در مطابقت به فقره ۱۱ ماده ۶۴ قانون اساسی، 
تعیین دادستان کل به تأیید ولسی جرگه توسط رییس 
جمهور، کار دعوا علیه رییس جمهور توسط دادستان 
شخص،  آن  احتماالً  می سازد.  برانگیر  سوال  را  کل 
دادستان کل نخواهد بود؛ ولی قطعاً هرکسی که باشد، 
نقش دادستان را ایفا خواهد کرد. از آنجایی که نتیجه 
یا  نیست،  بیرون  از دو حالت  رییس جمهور  محکمه 
مجرم شناخته می شود و از وظیفه عزل می گردد که 
بعد از عزلش در مطابقت به ماده شصت وهفت قانون 
اساسی معاون وی تا مدت معین وظیفه را پیش می برد 
انتخابات جدید را برگزار می کند. ولی آمدن کلمه  و 
منفصل در ماده شصت ونهم موضوع دیگری است که 
توسط  اتهام  شدن  تصویب  در صورت  می دهد  نشان 
لویه جرگه، رییس جمهور عزل نمی شود، بلکه منفصل 
موقت  و  دایمی  است؛  نوع  دو  هم  انفصال  و  می شود 
که قانون اساسی آن را مشخص نساخته است. هرگاه 
انفصال را دایمی بدانیم که معادل عزل است، حتا اگر 
رییس جمهور بی گناه هم ثابت شود، دوباره به سمت 
خود برگشته نمی تواند؛ اما در انتخابات آینده به دلیل 
اشتراک کرده  به جرایم،  و عدم محکومت  اتهام  رفع 
با  بدانیم،  موقت  را  انفصال  که  صورتی  در  می تواند. 
خود  به سمت  جمهور  رییس  بی گناهی،  ثابت شدن 
رییس  نمی توان  اتهام  یک  به  نظر  چون  برمی گردد؛ 

جمهور را از حقوقی که داشته است، محروم کرد.
بنابراین با آنچه گفته شد، این نتیجه حاصل می شود:

در نظام سیاسی افغانستان، رییس جمهور مسوولیت 
ضدبشری،  )جرایم  جرم  سه  موجب  به  دارد.  جزایی 
خیانت ملی و جنایت( مسوولیت جزایی وی تحقق پیدا 
می کند؛ ولی در همین نظام رییس جمهور مسوولیت 
سیاسی ندارد. نهادی که صالحیت ایراد اتهام به رییس 
جمهور را دارد، ولسی جرگه است. البته از طرف یک 
شود  تقاضا  می تواند  ولسی جرگه  اعضای  کل  ثلث 
مدت  در خالی  برسد.  اعضا  کل  ثلث  دو  تأیید  به  و 
تشکیل  را  لویه جرگه  می تواند  ولسی جرگه  یک ماه، 
دهد. صالحیت انفصال رییس جمهور را لویه جرگه با 
تأییدی دو ثلث اعضا دارد که به ایجاد محکمه خاص 
۷ نفری به طوری که ریس مشرانو جرگه، سه نفر از 
ولسی جرگه و سه نفر هم از اعضای استره محکمه به 
تأییدی لویه جرگه اعضای آن خواهد بود و یک نفر هم 
برای اقامه دعوا علیه رییس جمهور به تأیید لویه جرگه 
تعیین خواهد شد. در صورت ثابت شدن جرم، رییس 
جمهور عزل می شود؛ ولی در صورت بی گناهی به سبب 
انفصال به دلیل اتهام به سمت خود بر خواهد گشت. 
ولی از آنجایی که در مورد سایر جرایم به جز از سه 
جرم باال در مورد رییس جمهور، قانون اساسی سکوت 
اختیار کرده است، لذا در حین تصدی وظیفه، محکمه 
رییس جمهور ممکن نخواهد بود. ولی به دلیل اصل 
برابری اتباع در برابر قانون و اصل عدم مصونیت، محاکم 
عادی جزایی بعد از ختم دوره ریاست جمهوری، وی 
ارتکاب  را که دیگر رییس جمهور نیست، در صورت 
از  قبل  یا  و  جمهوری  ریاست  دوره  در  جرایم  سایر 
آن می توانند، محاکمه کنند. پس مطرح کردن ماده 
شصت ونهم قانون اساسی در گیرودار این روزها میان 
مجلس نماینده گان و ارگ ریاست جمهوری با توجه 
به ابهامات و سکوت قانون اساسی و از آنجایی که ماده 
مذکور از تفسیرهای گوناگون برخوردار است، این ماده 
در حل بن بست کنونی میان این دو پایه نظام سیاسی 

افغانستان، کارساز نخواهد بود.

این روزها، بیش تر از هر دوره دیگر، شهروندان کشور 
شاهد تقابل لفظی و عملی مجلس نماینده گان با ارگ 
متوسل  بر  مبنی  ریاست جمهوری  هستند. صداهای 
جمهوری  اساسی  قانون  شصت ونهم  ماده  به  شدن 
از  بعضی  زبان های  سر  بر  نیز  افغانستان  اسالمی 
نماینده گان در داخل مجلس و فعاالن و سیاست گران 
کشور طنین انداز است. برای این که این مهم واضح تر 
بیان شود، با نگاه مثبت اندیشانه، برای وضاحت بیش تر، 
درآمدی را بر این ماده مهم قانون اساسی نوشته ام، تا 
این روزهای  نقدمآب  تازه واردهای  برای  از یک طرف 
داده  خواندن  دست  به  واضح  هنجار  کشور  سیاست 
باشم و از سوی دیگر معاونت خیراندیشانه به جامعه 
تحصیلی کشور، به خصوص برای دانشجویان و جوانان 
مشغول تحصیل در رشته حقوق و علوم سیاسی داشته 
مذکور  ماده  مورد  در  وضاحت  برای  مقاله  این  باشم. 
)ماده ۶9( قانون اساسی است و قصد منفی یا ضد کدام 
جناحی را در خود ندارد. هدف آن، خلق آگاهی بیش تر 

برای جوانان، دانشجویان و مردم است.
اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  شصت ونهم  ماده 

افغانستان چنین است:
»رییس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به 

احکام این ماده مسوول می باشد.
اتهام علیه رییس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، 
خیانت ملی یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای 

ولسی جرگه تقاضا شده می تواند.
آرای  ثلث کل  از طرف دو  تقاضا  این  در صورتی که 
تأیید گردد، ولسی جرگه در خالل مدت  ولسی جرکه 

یک ماه لویه جرگه را دایر می نماید.
هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث 
آرای کل اعضا تصویب نماید، رییس جمهور از وظیفه 
منفصل و موضوع به محکمه خاص محول می گردد. 
محکمه خاص متشکل است از رییس مشرانو جرگه، 
اعضای  از  نفر  سه  و  ولسی جرگه  اعضای  از  نفر  سه 
توسط  اقامه دعوا  لویه جرگه،  تعیین  به  استره محکمه 
شخصی که از طرف لویه جرگه تعیین می گردد، صورت 

می گیرد.
این  شصت و هفتم  ماده  مندرج  احکام  حالت  این  در 

قانون اساسی تطبیق می گردد.«

شرح این ماده
جمهوری  اساسی  قانون  شصت ونهم  ماده  مطابق 
اسالمی افغانستان، رییس جمهور به دلیل ارتکاب سه 
جرم در برابر ملت و ولسی جرگه مسوولیت جزایی دارد:

اولین  بشری  ضد  جرایم  بشری:  ضد  جرایم   -۱
موردی است که رییس جمهور با ارتکاب و اتهام آن، 
در برابر ملت و مجلس نماینده گان مسوول است. کد 
جزای جدید جمهوری اسالمی افغانستان در باب دوم 
جرایم علیه بشریت در فصل دوم در ماده ۳۳۵ خود 

جرایم ضد بشری را چنین تعریف می کند:
این که رفتار  بر  اعمال ذیل مشروط  از  »ارتکاب یکی 
یا  گسترده  حمله  از  بخشی  آگاهانه  و  عمداً  مرتکب 
سازمان یافته علیه یک گروه غیرنظامی باشد، جرم ضد 
بشری شناخته می شود. الف: قتل، ب: نابودسازی، ج: به 
برده گی گرفتن، د: اخراج یا کوچ اجباری یک جمعیت، 
آزادی  از  شدید  محرومیت  ایجاد  یا  کردن  حبس  ه: 
و:  بین الملل،  حقوق  اساسی  قواعد  مخالف  جسمانی 
شکنجه، ز: تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، فحشای 

اجباری، حامله گی اجباری، عقیم سازی اجباری، یا هر 
شکل دیگر خشونت جنسی در همان سطح، ح: تعقیب 
و آزار هرگروه یا مجموعه مشخصی به دالیل سیاسی، 
نژادی، مذهبی، ملی، قومی، فرهنگی، جنسیت یا به 
مندرج  اعمال  از  با هر یک  ارتباط  در  دیگری  دالیل 
این ماده، یا هر جرم دیگری مشمول صالحیت دیوان 
جزایی بین المللی و سند نهایی کنفرانس دیپلماتیک 
روم که در سراسر جهان به موجب حقوق بین الملل 
غیرمجاز شناخته شده است، ط: ناپدید کردن اجباری 
اشخاص، ی: جنایت تبعیض نژادی و ک: سایر اعمال 
غیرانسانی دیگری که عمداً به قصد ایجاد رنج عظیم 
یا صدمه شدید به جسم یا به سالمت روانی یا جسمی 

صورت پذیرد.«

آن  اتهام  به  که  موضوعی  دومین  ملی:  خیانت   -2
نماینده گان  مجلس  و  ملت  برابر  در  جمهور  رییس 
مسوول است و باعث منفصل و سپس در صورت ثابت 
شدن جرم عزل او از وظیفه می شود، خیانت ملی است. 
کد جزای جدید جمهوری اسالمی افغانستان در کتاب 
دوم جرایم و جزاها، باب اول جرایم علیه دولت، امنیت 
و مصونیت عامه، فصل اول جرایم علیه امنیت داخلی 
و خارجی، خیانت ملی را در ماده ۲۳8 چنین تعریف 
کرده است: »هرگاه تبعه جمهوری اسالمی افغانستان 
مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، عمل وی خیانت ملی 

شمرده می شود:
جمهوری  دولت  اراضی  آن  نتیجه  در  که  عملی   -۱
اسالمی افغانستان تماماً یا قسماً تحت حاکمیت دولت 
جمهوری  دولت  مخالف  مسلح  نیروهای  یا  خارجی 
اسالمی افغانستان قرار گیرد، یا استقالل کشور را به 

مخاطره اندازد.
۲- عملی که در نتیجه آن تمام یا قسمتی از اراضی 
تحت حاکمیت دولت جمهوری اسالمی افغانستان از 

اداره آن خارج شود.
۳- تسلیمی نیروهای تحت امر به دشمن.

۴- واگذاری تأسیسات، دیپوی اسلحه و مهمات، وسایل 
به  استحکامات متعلق  یا  ارتزاقی  نظامی، ذخایر مواد 
نیروهای نظامی به دشمن به منطور مساعدت آن ها، 

یا فراهم سازی تسهیالت برای ورود دشمن به کشور.
دفاعی  نظامی،  اسرار  حاوی  معلومات  جمع آوری   -۵
به دولت  آن  تسلیم دهی  منظور  به  امنیتی کشور،  یا 
گماشته گان  یا  دولتی  ضد  گروه  یا  سازمان  خارجی، 

آن ها.
۶- استخدام اشخاص، تهیه اموال و یا تجهیزات نظامی 
برای دولت خارجی در حال جنگ با دولت جمهوری 
اسالمی افغانستان و نیروهای مسلح در حال جنگ یا 
منازعه مسلحانه با دولت جمهوری اسالمی افغانستان. 
۷- قیام مسلحانه نیروهای نظامی علیه دولت جمهوری 

اسالمی افغانستان.
نظامی،  اسرار  حاوی  اسناد  تزویر  یا  تلف  8- سرقت، 

دفاعی یا امنیتی کشور.
گروه  یا  خارجی  دولت  مسلح  قوای  به  پیوستن   -9
با جمهوری  منازعه مسلحانه  یا  مسلح درحال جنگ 

اسالمی افغانستان.
جمهوری  دولت  علیه  توطئه  یا  مسلحانه  قیام   -۱۰

اسالمی افغانستان به منظور گرفتن قدرت دولتی.
۱۱- افشای اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور به 
اشخاص یا دولت خارجی یا شخصی که به نفع آن ها 
دولت  مخالف  مسلح  گروه های  به  یا  و  می کند  کار 
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درآمدی بر ماده شصت ونهم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی افغانستان



آسیه حمزه ای

دو  بین  داخلی  جنگ  در  ریشه  کلمبیا  منازعات 
لیبرال ها،  و  محافظه کاران  کشور،  اصلی  حزب 
آغاز شد. پس  از سال ۱9۴8 میالدی  داشت که 
شدن  کشته  به  منجر  که  خشونت  دهه  یک  از 
حدود ۲۰۰ هزار نفر شد، دو طرف در سال ۱9۵8 
سیستم  یک  قالب  در  را  قدرت  که  کردند  توافق 
دو حزبی که دیگر گروه ها را شامل نمی شد، تقسیم 
و زمین داران کوچک  کنند. هنگامی که دهقانان 
انکشاف  جهت  زمین های شان  مصادره  به  نسبت 
حکومت  کردند،  اعتراض  کشاورزی  و  زراعت 
ضدکمونیستی  سرکوب گرانه   سیاست های  جدید 
و  کرد  اتخاذ  را  امریکا  متحده  ایاالت  حمایت  با 
همین سرکوب ها سبب ظهور گروه های شورشی 
گرایش های  که  »فارک«  گروه  آن ها  راس  در  و 
گذشت  با  فارک  اگرچه  شد.  داشت،  کمونیستی 
زمان گروه شهری را نیز ایجاد کرد، اما هم چنان 
یک جنبش روستایی محسوب می شد. این گروه 
کاماًل سازمان یافته بود: گروه های کوچک تاکتیکی، 
واحدهای جنگی بزرگ تری را تشکیل می دادند که 
می توانستند به صورت قطعه های منطقه ای تنظیم 

شوند.
مسایل  تحلیل  شبکه  در  بیژلرت  ون  مارتین 
افغانستان با نگاهی به توافق نامه صلح ۲۰۱۶ بین 
دولت کلمبیا و فارک، به درس های این توافق نامه 

برای افغانستان پرداخته است.
مشکالت  درگیر  افغانستان  مانند  کلمبیا  منازعه 
امنیتی  )نیروهای  مسلح  گروه های  نظیر  فراوانی 
دولت ، گروه های شبه نظامی و چریک ها( و ارتباط 
کارتل های  و  جنایت کار  باندهای  با  آن ها  قوی 
بعد  یک  هم چنین  است.  مخدر  مواد  قاچاق 
بین المللی نیز وجود دارد. در طول دهه ها ، دولت و 
نیروهای امنیتی کلمبیا از حمایت گسترده ایاالت 
متحده امریکا از سیاست های ضد شورش و مبارزه 
با مواد مخدر برخوردار شدند؛ در طول جنگ سرد 
به  با کمونیسم و بعداً  از مبارزه  به عنوان بخشی 
عنوان بخشی از جنگ منطقه ای علیه مواد مخدر. 
در طی پنج دهه درگیری در کلمبیا حدود ۲۶۷ 
هزار نفر کشته شدند و این یعنی به طور متوسط 
بیش از پنج هزار مرگ در هر سال که بیش از 8۰ 

درصد آنان غیرنظامیان بودند. 

گسترده  آواره گی  به  منجر  کلمبیا  درگیری های 

خوان مانویل سانتوس، رییس جمهور کولمبیا، در سمت چپ و رودریگو لوندونو، رهبر گروه فارک، در سمت 
راست حین امضای توافق  آتش بس - بیست وسوم جون ۲۰۱۶، هاوانا
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سایر  و  مواد مخدر  منافع  فراگیر شدن  می کنند. 
و  جنگی  اقتصاد  توسط  شده  ارایه  فرصت های 
و مداخله  از یک طرف  امریکا  جرمی، پشتی بانی 
این  برجسته ترین  از  دیگر  طرف  از  همسایه ها 
وجود  نیز  مهمی  تفاوت های  است.  شباهت ها 
اندازه  به  منطقه ای  و  بین المللی  بازیگران  دارد. 
اگرچه  نبودند.  کلمبیا  منازعات  درگیر  افغانستان 
ضد  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  عملیات  از  امریکا 
شورش کلمبیا پشتی بانی می کرد، اما هرگز به  طور 
مستقیم در میدان نبرد حضور نداشت. نکته دیگر 
اینکه خط نبرد میان طرف های درگیر در کلمبیا 
بسیار واضح تر از افغانستان بود، دولت منسجم تر و 

شورشیان ساختارمندتر بودند.

پیش از مذاکرات رسمی؛ یک نامه و 69 جلسه
مذاکرات صلح با فارک که منجر به توافق ۲۰۱۶ 
نامه های  از  مجموعه ای  با   ۲۰۰9 سال  در  شد، 
به  محلی  تاجر  یک  توسط  دولت،  صلح  کمیته 
رهبری فارک تحویل داده شد. پیش رفت کند بود. 
یک جلسه مخفی در برازیل در تابستان ۲۰۱۰ به 
آلوارو  کلمبیا،  جمهور  رییس  بین  اختالف  دلیل 
لغو  چاوز،  هوگو  ونزویال،  جمهور  رییس  و  اوریبه 
شد. احیای مذاکرات پس از روی کار آمدن رییس 
سال  در  سانتوس،  مانویل  خوان  جدید،  جمهور 

۲۰۱۰ صورت گرفت.
آماده  مدت ها  از  بیش  دو طرف  هر  زمان  آن  در 
عملیات های  تاثیر  تحت  فارک  بودند.  گفت وگو 
نظامی دولت کلمبیا که منجر به قتل فرماندهان 
اصلی شده بود، تضعیف شد؛ اما به تدریج اعضای 
خود  نظامی  کارآیی  احیای  حال  در  سازمان  آن 
طرف  از  فزاینده ای  فشارهای  هم چنین  بودند. 
بازیگران بین المللی و جامعه تجاری در داخل برای 
پایان دادن به خشونت و اطمینان از ثبات وجود 
داشت، به ویژه ونزویال این گروه را تشویق کرد تا 

وارد مذاکره شود. 
مرز  در  محرمانه  جلسه  یک  برگزاری  دنبال  به 
ونزویال در بهار ۲۰۱۱، سلسله مالقات های مقدماتی 
و البته محرمانه در هاوانا آغاز شد. ناروی و کوبا به 
عنوان ضامن و تسهیل کننده های غیررسمی در این 
جلسات حضور داشتند. پس از ۶9 جلسه در کمتر 
توافق کردند که مذاکرات  ماه، دو طرف  از شش 
امضا  را  توافق نامه ای  آغاز کنند و  را  رسمی صلح 
اساسی  قوانین  و  کار  دستور  هدف،  که  کردند 

مذاکرات را مشخص می کرد.
برحال  دولت  منتقد  که  پیشین  جمهور  رییس 
مخفی  جلسات  از  پرده  رسانه ها  حضور  در  بود، 
برداشت. دولت ابتدا این ادعا را انکار کرد، اما در 
که  کرد  اعالم  سانتوس   ۲۰۱۲ سپتامبر  چهارم 
مذاکرات رسمی شروع  و  امضا شده  توافق نامه ای 

خواهد شد.

حفاظت از گفت وگوهای صلح در برابر جنگ و 
سیاست )20۱2-۱6(

فرانک پیرل، کمیشنر صلح کلمبیا، هنگامی که به 
اوریبه، رییس جمهور پیشین این کشور در رابطه 
با صلح مشوره می داد، چهار اصل را مطرح کرده 
بود. این اصول شامل شروع یک مرحله محرمانه 
کار،  دستور  مورد  در  توافق  برای  گفت وگوها  از 
انعکاس  از  دور  به  کلمبیا  از  خارج  در  مذاکرات 
رسانه ها و افکار عمومی، اطمینان از حضور ارتش در 
میز مذاکره و اطمینان از حمایت فعال و مشارکت 
منطقه ای به ویژه ونزویال و اکوادور بود. مذاکرات 
رسمی در اکتوبر ۲۰۱۲ در کوبا آغاز شد. هیات ها 
نسبتاً اندک بودند. از هر هیات ده نفر در میز حاضر 

بودند که پنج نفر آن ها صحبت می کردند. 
بود:  موضوع  شش  بر  متمرکز  و  محدود  اجندا 
سیاسی،  مشارکت  روستایی،  اصالحات  و  توسعه 
مخدر  مواد  مشکل  منازعات، حل  به  دادن  پایان 
غیرقانونی، حقوق قربانیان و اجرا و تایید توافق نامه. 
گفت وگوها به شکل فشرده آغاز شد، اما طبق گفته 

دگنیالندر، نماینده ناروی در این مذاکرات، واضح 
شد که روند کار بسیار بیش تر از آن چه پیش بینی 
شده بود، به طول خواهد انجامید. گفت وگوها شامل 
موضوعات دشواری مانند عدالت انتقالی و هم چنین 
حل این موضوع بود که طرفین از شبکه های مواد 
مخدر و منافع مالی آن سود می بردند. هم چنین 
توافق شد که شش موضوع به طور متوالی مورد 
بحث قرار گیرد، با این تفاهم که »هیچ چیز توافق 
از  که  اصل  این  شود«.  توافق  چیز  همه  تا  نشود 
مذاکرات ایرلند شمالی در توافق نامه جمعه خوب 
که  تصریح می کرد  بود،  گرفته شده  سال ۱998 
توافقی  تنهایی  به  نمی تواند  توافق نامه های جزیی 

محسوب شود. 

حضور  خواستار  کلمبیا  مدنی  جامعه 
نماینده ای در میز مذاکرات شد

شبکه های زنان و جامعه مدنی در کلمبیا چندین 
فعالیت های  و  بودند  برای صلح تالش کرده  دهه 
آن ها در راستای دفاع از حقوق بشر، قانون گذاری، 
میانجی گری و کاهش سطح منازعات بود. زنان از 
که  زمانی  بودند.  ناراضی  مذاکرات  در  خود  سهم 
مذاکرات در هاوانا آغاز شد، تنها یک نماینده زن 
در هیات وجود داشت. در اکتوبر ۲۰۱۳  اجالس 
سراسری زنان برای صلح برگزار شد. صدها فعال 
زن از سراسر کشور گرد هم آمدند، خواستار روند 
صلح فراگیر شدند و از طرفین خواستند تا زمان 
دست یابی به توافق، حضور زنان و اعضای جامعه 
نتیجه  در  باشد.  پررنگ  مذاکرات  میز  در  مدنی 
این دادخواهی ها، چندین هیات از قربانیان جنگ، 
فعاالن زنان و گروه های اقلیت بومی به هاوانا برای 

حضور در مذاکرات فرستاده شدند. 
 

رسیدن به توافق و شکست مجدد )20۱6(
فشرده،  گفت وگوی  ماه  و شش  از سه سال  پس 
متن توافق نامه صلح در جون ۲۰۱۶ نهایی شد. این 
با حضور  تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶  توافق نامه در 
جان  و  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  مون،  بانکی 
کری، وزیر خارجه امریکا، به طور رسمی امضا شد. 
همان طور که قباًل تصویب شده بود، توافق نامه در 
دوم اکتوبر ۲۰۱۶ برای همه پرسی به رای گذاشته 
آرا  اکثریت  با  شد. نظرسنجی ها نشان می داد که 
تصویب می شود، اما در حقیقت با اختالف کمی رد 
شد. توافق نامه اصالح شده بدون برگزاری رفراندوم 
صلح  موافق  آنان  اکثریت  که  کنگره  در  عمومی، 
بودند، به رای گذاشته شد. مخالفان این جلسه را 
تحریم کردند، اما در نهایت متن جدید توافق نامه 
حضور  با  رسمی  طور  به   ۲۰۱۶ نوامبر   ۲۴ در 

طرفین به امضا رسید.

کلمبیا پس از امضای پیمان صلح
نشاطی که در زمان امضای توافق نامه حداقل در 
اجرا  زمان  در  می شد،  احساس  بین المللی  سطح 
فارک  نظامی  واحدهای  بیش تر  نداشت.  تداوم 
شدند.  سالح  خلع  و  کرده  ترک  را  خود  مناطق 
در جون ۲۰۱۷ سازمان ملل متحد اعالم کرد که 
جمع آوری سالح از هفت هزار جنگ جو را به پایان 
رسانده است، اما ادغام شورشیان و آزادی زندانیان 
یک  به  را  خود  فارک  شد.  مواجه  تاخیر  با  آن ها 
کرد  تبدیل  کمونیست  به  متمایل  سیاسی  حزب 
و در انتخابات پارلمانی مارچ ۲۰۱8 شرکت کرد، 
هرچند نتیجه خوبی به همراه نداشت. همه نامزدان 
به  را  آرا  درصد   ۰.۵ از  کم تر  مجموع  در  فارک 
دست آوردند و این نشان می داد که بدون داشتن 
کرسی های تضمین شده در توافق نامه صلح، آن ها 

نمی توانستند نماینده ای در پارلمان داشته باشند.
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داخلی شد. بیش از هفت میلیون نفر از جمعیت 
۴9 میلیون نفری این کشور آواره شدند و شرایطی 
تهدید  با  کلمبیا  مناطق  اکثریت  که  شد  ایجاد 
مداوم، خشونت و نقض شدید حقوق بشر مواجه 
بود. تقریباً همه دولت های حاکم در کلمبیا از دهه 
۱98۰ تالش خود را در مذاکرات صلح انجام دادند، 
از جمله سه دوره گفت وگوها با فارک که هر کدام 
پس از شکست، درگیری های جدیدی را با خود به 

همراه داشته است.
 

به ساده گی  در دهه ۱98۰  آتش بس  روی  توافق 
نقض شد، زیرا دو طرف هم چنان به یک دیگر ضربه 
سختی وارد می کردند که انحالل جناح غیرمسلح 
آنها  از  یکی  راست گرا  شبه نظامیان  توسط  فارک 
به   ۱99۰ دهه  اوایل  در  مذاکرات  هم چنین  بود. 
نظرها  اختالف  و  اختطاف ها  قتل ها،  تداوم  دلیل 
درباره جزییات آتش بس به شکست انجامید. دور 
سوم مذاکرات، از سال ۱999 تا ۲۰۰۲ در پاسخ 
به بسیج گسترده مردمی در حمایت از صلح آغاز 
شد. این گفت وگوها در قالب یک برنامه گسترده 
شامل اصالحات دولت بود. یک منطقه غیرنظامی 
شده در داخل کشور، قلمرو بی طرف بود که تداوم 
منطقه  این  اما  می کرد،  تضمین  را  گفت وگوها 
هم چنین به عنوان ساحه استراتژیک برای بازسازی 
شکست  از  بعد  شد.  استفاده  فارک  تشکیالتی 
»شکست  شعار  با  که  اوربیه  آلوارو  مذاکرات، 
ریاست  به  شد،  انتخاباتی  کارزار  وارد  چریک ها« 
جمهوری رسید و سیاست »امنیت دموکراتیک« را 
مطرح ساخت. این سیاست فارک را ضعیف ساخت. 
گروه  دومین  و  فارک  منطقه ای  روابط  نظر  از 
از  ملی،  آزادی بخش  ارتش  یعنی  کلمبیا  چریکی 
پناهگاه مرزی خود در همسایه گی اکوادور و ونزویال 
بهره می بردند. این هم چنین بدان معنا بود که این 
بالقوه  طور  به  می تواند  که  دارند  نفوذی  کشورها 
برای صلح استفاده شود. به عنوان مثال در سال 
۲۰۰۷، اوریبه برای مدت کوتاهی از رییس جمهور 
ونزوبال، هوگو چاوز، خواست تا میان ارتش کلمبیا 
و فارک برای مبادله زندانیان طرفین میانجی گری 

کند، اگرچه روابط به زودی دوباره وخیم شد.
افغانستان  و  کلمبیا  بین  آشکاری  شباهت های 
وجود دارد: مجموعه ای از گروه های مسلح خشن 
قوای  لوای  تحت  اندکی  مسوولیت پذیری  با  که 
فعالیت  دولت  علیه  شورش  یا  و  کشور  نظامی 

کلمبیا و فارک، افغانستان و طالبان؛

تفاوت ها و شباهت ها

سربازان کلمبیایی حین انتقال تجهیزات یکی از 
۱۱ سربازی که توسط چریک های فارک در شهر 

بوینس آیرس کلمبیا کشته شدند

جنگ جویان فارک در یکی از اردوگاه های دور افتاده 
این گروه در هاوانا

راهپیمایی شبکه های زنان و فعاالن حقوق مدنی 
در هاوانا
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رییس  جمهور سابق  اوریبه،  از متحدان  ایوان دوکه، 
کلمبیا، با تمرکز بر کمپین علیه تفاهم نامه صلح، پیروز 
انتخابات شد. بار دیگر خشونت ها که پس از صلح با 
فارک کاهش یافته بود، شدت یافت. در مناطقی رقابت 
بر سر کشت مواد مخدر شدت گرفت و قتل ها و ترور 
تالش هایی  را  قتل ها  این  ناظران  شد.  آغاز  هدفمند 
و  رهبران   سیاسی  مشارکت  کردن  محدود  برای 
فعاالن اجتماعی که در تالش برای افشای مافیای مواد 
مخدر بودند، می دانستند. این روند برای جامعه مدنی، 
زنان و روزنامه نگاران یک نگرانی ایجاد کرده بود، آن  
هم این که شرایط موجود سبب »نظامی سازی صلح« 

نشود.

نکات کلیدی برای افغانستان:
- برای موفقیت در مذاکرات، طرفین باید یک دیگر را به 
عنوان شریکی مناسب در راستای راه حل ختم جنگ 
به رسمیت بشناسند. تعهد واضح برای پایان دادن به 
درگیری به تیم های مذاکره کننده در کلمبیا کمک کرد 

پنج کودک دور زرمینه نشسته اند و می پرسند: »مادر! 
خودت پدر، مادر، ماما، کاکا داری یا نی؟« زرمینه هر 
قدر بر حافظه اش فشار می آورد، چیزی به یاد ندارد 
که پاسخ کودکانش را بدهد. سوال های خود او نیز از 

خودش همین ها است، اما پاسخی ندارد.
آمد  هوش  به  که  دارد  یاد  به  را  زمانی  تنها  زرمینه 
می گفت  که  مردی  دید؛  را  پدرخوانده اش  کنارش  و 
زرمینه را هنگامی که در شهر کندز در سال ۲۰۰۱ در 
پی پرتاب و انفجار بمب طیاره های جنگی زخمی شده 
بود و در حالت بیهوشی قرار داشت، به خان آباد انتقال 
داده و درمان کرده است. اما این درمان، نتوانسته است 
حافظه  از دست رفته  زرمینه در اثر زخمی شدن را سر 

جایش بیاورد.
زرمینه حاال ۳۲ سال دارد. پدرخوانده اش برایش گفته 
بود که وقتی زرمینه  زخمی را آورده و درمان کرده، 

کم وبیش ۱۳ ساله بوده است.
نامش  شدن،  زخمی  از  قبل  که  نیست  مطمین  او 
زرمینه بوده باشد. پدرخوانده اش گفته است هنگامی 
که زرمینه از ناحیه های سر و پا زخمی شده بود، ۱۳ 

سال داشت.
زرمینه روایت می کند: »شاید ۱۳ ساله بودم و می گویند 
در اثر پرتاب بمب طیاره زخمی شدم. به خاطری که 
به  نفر  یک  مرا  زخمی  بودم، جسم  افتاده  در سرک 
ولسوالی خان آباد برده و بعد از آن که صحتمند شدم، 

مرا به شوهر داد و حاال صاحب پنج کودک هستم.«
در  فرزند  عنوان  به  مرا  که  می گوید: »کسی  زرمینه 
مهربان  بی نهایت  انسان  نگهداری کرد، یک  خان آباد 

نکرده است. هم چنین دیدارها نامنظم است و برخی 
به تعهد خود برای حضور در جلسات پای بند نیستند.

- هر قاعده ای که برای مذاکرات انتخاب شود، نیازمند 
در  جاری  منازعه  که  است  واقعیت  این  به  توجه 
افغانستان تنها جنگ بین االفغانی نیست، زیرا نیروهای 
خارجی نیز در این کشور حضور دارند. تداوم حکومت 

افغانستان، وابسته به کمک های بین المللی است.
پایدار و مدبرانه  افغانستان، تصور روند  با  - در رابطه 
بدون حضور ناظران خارجی و حمایت بین المللی دشوار 
بین المللی،  حامیان  و  خارجی  ناظران  حضور  است. 
به تداوم مذاکرات،  پابند نگهداشتن طرفین  بر  عالوه 
به فراهم ساختن مالقات های موثرتر و تعیین موضوع 

نشست ها کمک می کند.
فرصت  تداوم  دلیل  به  که  است  این  دیگر  نکته   -
اعتمادسازی، توافق دو جانب مبنی بر محرمانه ساختن 
مذاکرات امری حایز اهمیت است، هر چند این موضوع 
یک نکته منفی هم دارد. مذاکرات محرمانه سبب ایجاد 
اعتماد ضعیف میان عموم مردم و به ویژه نخبه گانی 
می شود که در میز مذاکرات حضور ندارند. آن ها نگران 
قربانی شدن احتمالی منافع و ارزش های شان هستند. 
انتخاب دقیق  مذاکرات،  اصول  و  اهداف  بودن  شفاف 
و  تسهیل کننده گان  دقیق  معرفی  مذاکره کننده گان، 
هم چنین اطالع رسانی دقیق در رابطه با مراحل مختلف 
اندازه ای می تواند این نگرانی را مدیریت  مذاکرات، تا 

کند.
با  پیشین  مذاکرات  دوره  تجربه چندین  افغانستان   -
که  است  گذشته  در  درس هایی  اما  ندارد،  را  طالبان 
افغانستان  بیاموزد.  بیش تر  می تواند  آن ها  مرور  با 
می تواند با مرور پیمان جینوا در سال ۱988، توافق نامه 
اسالم آباد در سال ۱99۳)که پس از امضای آن رهبران 
مجاهدین به مکه رفتند تا قسم یاد کنند که نسبت 
میانجی گری سازمان  پیمان متعهد می مانند(،  به آن 
ملل میان طالبان و ایتالف شمال در سال ۲۰۰۰، روند 
بن در ۲۰۰۱، تفاهم نامه حکومت وحدت ملی و توافق 
میان حکومت و حزب اسالمی در ۲۰۱۷ نکاتی را برای 

مدیریت بهتر مذاکرات به کار گیرد.
که  است  گرفته  قرار  شرایطی  در  نیز  افغانستان   -
مذاکرات صلح بدون آتش  بس جریان دارد، چرا که به 
نظر می رسد طرفین نمی خواهند بر سر این موضوع و 
جزییات آن موافقت کنند. ذکر این نکته مهم است که 
حتا اگر توافق بر آتش بس صورت نمی گیرد، خشونت ها 
به طور قابل مالحظه ای به ویژه علیه غیرنظامیان باید 

یک خانه  کرایی زنده گی می کند. می گوید از آن جایی 
که جنگ حافظه  دوران کودکی اش را پاک کرده، فعاًل 
نمی داند که پدر، مادر و یا اقاربی دارد یا خیر. او هیچ 

کسی را به یاد ندارد.
زرمینه همواره با پرسش های متواتر کودکانش روبه رو 
به  بتواند  دارد  دوست  نیز  او  که  پرسش هایی  است؛ 
کودکانش  از  غافل  او شب ها  کند.  پیدا  آن جا جواب 
چرت می زند و روزها به دنبال لقمه  نانی برای خود و 
کودکانش می رود. از سویی، داغ  از دست  دادن شوهر 

و پدرخوانده اش را نیز در دل دارد.
زرمینه در حالی که نمی داند پیش از زخمی شدن و از 
دست دادن حافظه اش، نامش چه و دختر کی بوده و 
چه بسته گانی داشته است، از رسانه ها می خواهد که با 
نشر داستانش، در یافتن خانواده اش او را کمک کنند.

تا در شرایط دشوار کار را ادامه دهند.
در  که  می دهند  نشان  چند  هر  جنگ  طرف های   -
اما  شده اند،  حاضر  جنگ  ختم  برای  گفت وگوهایی 
تعهد مشترک میان  از یک عزم و  نشانه ای  نمی توان 
آن ها برای ختم منازعات مشاهده کرد. هنوز هم جوانب 
چشم  دیگری  تضعیف  و  نظامی  پیروزی  به  درگیر 
دوخته اند. این بدان معنا است که راه طوالنی در مسیر 

مذاکرات و به نتیجه رسیدن آن وجود دارد.
تا  گرفت  بر  در  زمان  کلمبیا حدود چهار سال  در   -
توافق رسیدند، در حالی  که هر دو طرف  به  طرفین 
ادامه  را  مذاکرات  جنگ  ختم  زمان  تا  بودند  مصمم 
انجامید  طول  به  حالی  در  کلمبیا  مذاکرات  دهند. 
گذشته  ناکام  درس های  از  استفاده  تجربه  آنان  که 
از سوی دیگر تسهیل گران ماهری روند  را داشتند و 
زمان بندی  براساس  نشست ها  می کردند.  حمایت  را 
مشخص منظم و فشرده برگزار می شد، اما در مساله 
افغانستان هم تجربه کم تری برای طرفین وجود دارد 
و هم تسهیل گر قوی و مناسبی تاکنون اظهار وجود 

بود و چند بار به خاطر جست وجو و دریافت خانواده ام 
چیزی  من  که  خاطری  به  اما  آمد،  کندز  مرکز  به 
نتوانست خانواده   نداشتم،  آدرسی هم  و  نمی دانستم 

مرا پیدا کند.«
پس از مدتی، پدرخوانده  خانم زرمینه نیز در خان آباد 

وفات کرده است.
داستان همین جا به پایان نرسیده، زیرا دو سال پیش، 
زرمینه شوهرش را نیز از دست داده است. شوهر او 
در جنگ های جاری کندز جان  باخته است. زرمینه 
زمین  در  و  بی ستاره  آسمان  در  را  خود  حاال  که 
بی بوریا می داند، می گوید: »بی کس وکوی مانده ام. تنها 
طفل هایم با من استند و یک عالم مشکالت زنده گی 

و روزگار.«
در  کندز  مرکز  در  »بی کس« شده،  که  حاال  زرمینه 

کاهش یابد.
- یک مفهوم مفید پس از آغاز گفت وگوهای مقدماتی 
در  بار  اولین  برای  که  باشد  صلح«  »اصول  می تواند 
صلح«  »اصول  شد.  استفاده  شمالی  ایرلند  مذاکرات 
اصولی است که اکثریت طرفین می توانند با آن موافقت 
کنند و یک چارچوب مشترک فراتر از خطوط جناحی 

ارایه می دهند. 
- نقش زنان در روند صلح: زنان فعال افغان و حامیان 
آن ها می توانند تالش های خود را در چندین جبهه از 
جمله اطمینان از حضور زنان گویا و توانا در میز مذاکره، 
تاکید بر مشوره زنان در تیم مذاکره کننده با افراد ماهر 
هر  در  زنان  مطالبات  انعکاس حقیقی  و  متخصص  و 
سطح اجتماعی، ایجاد بسیج گسترده زنان و بازتعریف 
از زنان به عنوان گروهی که صریحاً دادخواهی می کنند 

نه این که نیازمند توجه هستند، امری ضروری است.

موضوعات دشوار؛ عدالت انتقالی و جرم
حقوق  به  رسیده گی  چگونه گی  پیرامون  گفت وگو 
از پیچیده ترین  قربانیان جنگ در روند صلح کلمبیا، 
بر گرفت.  را در  بود که حتا ماه ها مذاکره  موضوعات 
آناماریا آبانز، محقق و پژوهشگر، در رابطه با آثار اقتصادی 
منازعه داخلی نوشته بود: »فارک نمی خواست محاکمه 
نمی خواستند  کلمبیا  مردم  از  بزرگی  درصد  و  شود 

جنایات ۵۰ ساله فارک را ببخشند.«
معامله  »یک  که  می دهد  نشان  کلمبیا  صلح  پرونده 
چه قدر  و  باشد  شکننده  می تواند  حد  چه  تا  خوب« 
برای  عدالت  و  حقوق  تامین  زمینه  در  اعتماد  ایجاد 
نیستند،  صلح خوش بین  پیمان  مورد  در  که  کسانی 
حایز اهمیت است. تامین عدالت برای قربانیان جنگ و 
متضرران و تاکید بر دیده شدن آن ها، مهم است و نباید 

منحیث مساله ای حاشیه ای در انزوا قرار گیرد.
با توجه به این موضوع، یکی از درس های مهم صلح 
افغانستان  در  توافقی  هر  اگر  که  است  این  کلمبیا، 
حاصل شود، باید با صبر، عزم راسخ و حسن نیت در 
مورد آن مذاکره شود. تصور دست یابی به چنین روندی 

در افغانستان بدون حضور طرف ثالث دشوار است.

لینک انگلیسی:

به خنده های  را  اگر روزهایی  خانم زرمینه می گوید، 
اندکی فکر کند که راحت  یا  کودکانش شاد باشد و 
است، یک باره متوجه می شود که پنج کودکش از او 
می پرسند یا همین پرسش تکراری ذهنش را می تکاند: 
»مادر! خودت ماما، مادر و پدر داری؟«  اما او تا امروز 
هیچ جوابی برای آنان ندارد. دل و فکر کنونی او برای 
پاسخ به این سوال، فقط بغضی به بزرگی کوه دارد که 

کوشش می کند پیش چشم کودکانش منفجر نشود.
زرمینه می گوید که فعاًل ۳۲ سال دارد و این رویداد 

۱9 سال پیش رخ داده است.
بسته گان  و  حافظه  یافتن  تنها  او  امروزی  نیاز 
برای  کرایه خانه  پول  یافتن  بل  نیست،  احتمالی اش 
پوشاک  هزینه   و  برق  و  آب  و  نان  پول  بودوباش، 
برای فرزندانش نیز است. نیازهایی که او را در عین 
دیگران،  و  خودش  برای  خودش  بودن  ناشناخته 

بی چاره کرده است.
کندز،  رسانه ای  مرکز  رییس  مجیدی،  ذبیح اهلل 
مقداری  خبرنگاران  از  شماری  »عجالتاً  که  می گوید 
مواد خوراکی، پوشاک و مواد بهداشتی به این خانواده 
کمک کردند.« آقای مجیدی می گوید که امید دارد 
خانواده  این خانم پیدا شود و رنج ۱9 ساله او و نیازهای 

فرزندانش پایان یابد.
اگر خانواده ای، حدود ۱9 سال پیش دختر حدود ۱۳ 
کندز  رسانه ای  مرکز  به  باشد،  شده  ناپدید  ساله اش 
مراجعه کند. اما آیا خانواده  زرمینه، او را به نام زرمینه 

می شناسند؟

از صفحه 8

جنگ جویان فارک حین آموزش برای ادغام به ارتش کولمبیا

تفاوت ها و شباهت ها

زرمینه: کمک کنید تا خودم را بشناسم

https://www.afghanistan-analysts.org/en/
reports/war-and-peace/what-other-peace-
processes-can-teach-afghanistan-1-colombias-
agreement-with-farc/
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یک گروه از کارشناسان سازمان ملل که بر 
تحریم های کوریای شمالی نظارت می کند، 
گزارش داده  است که ایران و کوریای شمالی 
از سال ۲۰۲۰ دوباره شروع به همکاری در 
انتقال  و  دوربرد  موشک های  توسعه  زمینه 

قطعات ساخت این موشک ها کرده اند.
رادیو فردا به نقل از خبرگزاری فرانسه که 
یک نسخه از این گزارش را رویت کرده، روز 
سه شنبه نوشت که این گزارش روز دوشنبه، 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  به  دلو،   ۲۰
ارسال شده و در آن کوریای شمالی متهم 
به نقض صریح تحریم های سازمان ملل شده 

است.
خبرگزاری رویترز روز ۳۰ قوس در گزارشی 
بود  نوشته  امریکایی  مقام  یک  از  نقل  به 
خود  همکاری  شمالی  کوریای  و  ایران  که 
آن  نوع  که  دور برد  موشک  یک  زمینه  در 
این  و  گرفته اند  سر  از  را  نیست  مشخص 
همکاری شامل انتقال قطعات حساس است.
ملل  سازمان  کارشناسان  گزارش  در 
و  ایران  است که همکاری های  تاکید شده 
شده  آغاز  دوباره  حالی  در  شمالی  کوریای 
آزمایش  به  اقدام  است که کوریای شمالی 
برای موشک های  اتمی جدید  کالهک های 

بالستیک دوربرد کرده است.
خبرگزاری بلومبرگ هم با اشاره به گزارش 
که  است  نوشته  ملل  سازمان  کارشناسان 
یافته های این کارشناسان نشان می دهد که 
»مرکز تحقیقاتی شهید حاجی علی موحد« 
و  »کمک  از  ماهواره بر  موشک  ساخت  در 
پشتی بانی« متخصصان کوریای شمالی بهره 

برده است.

سفینه فضایی متعلق به کشور امارات متحده 
عربی روز سه شنبه، ۲۱ دلو )9 فبروری( در 
اولین ماموریت بین سیاره ای جهان عرب به 

مدار مریخ می رسد.
به گزارش یورونیوز این ماهواره که »امید« 
نام دارد، طی تقریباً هفت ماه ۴8۲ میلیون 
به  تا  است  کرده  طی  را  مسافت  کیلومتر 

مقصد برسد.
پیش  هفته  چند  از  متحده  عربی  امارات 
رفته  خود  امید  ماهواره  فرود  پیش واز  به 
با  را  خود  شهرهای  دیدنی  مکان های  و 
چراغ های سرخ، به نشانه ماموریت به سیاره 
نماد  خلیفه،  برج  است.  کرده  تزیین  سرخ، 
مشهور شهر دبی، نیز به رنگ سرخ درآمده 
به  کشور  این  در  جشن هایی  است  قرار  و 

مناسبت این رویداد تاریخی برگزار شود.
با  هم زمان  مریخ  مدار  به  ماهواره  ورود 
پنجاهمین سال تاسیس کشور امارات عربی 
مقام های  که  امری  می افتد؛  اتفاق  متحده 

دولت امریکا در ماه سنبله امسال با تاکید 
بر این که تولیدکننده گان موادی که کاربرد 
دوگانه در تولید موشک های بالستیک دارند 
راستا  همین  در  گفت  می شوند،  تحریم 
شرکت »شهید حاج علی موحد« نیز تحریم 

می شود. 
اصغر  و  غالمی  محمد  نوشین،  میراحمد 
اسماعیل پور نیز سه فردی اند که در ارتباط 
با شرکت »شهید حاج علی موحد« به لیست 
تحریم ها افزوده شده اند. نام میراحمد نوشین 
قباًل هم در ارتباط با همکاری های موشکی 

ایران و کوریای شمالی مطرح شده بود.
وزارت خزانه داری امریکا در جدی سال 9۴ 
در گزارشی پیرامون تحریم برخی مقام ها و 
شرکت های ایرانی مرتبط با برنامه موشکی 
ایران نوشت که گروه صنعتی شهید همت 
)SHIG( که مرکز تولید پیشران با سوخت 
کوریای   با  همکاری  حال  در  است،  مایع 
شمالی برای توسعه موتوری با رانش 8۰ تن 
بوده و رییس این مرکز، میراحمد نوشین، 

اماراتی از آن به عنوان فرصتی برای مطرح 
ساختن »غرور ملی« بهره برده اند.

موفقیت ماهواره اماراتی در ورود به مدار مریخ 
یک پیش رفت قابل توجه در جاه طلبی های 
به  فارس  خلیج  حاشیه  کشور  این  فضایی 
پیش تر  متحده  عربی  امارات  می رود.  شمار 
خود  فضانورد  نخستین   ۲۰۱9 سال  در 
فضایی  ایستگاه  به  روس ها  همراهی  در  را 

بین المللی رساند.
دولت امارات که متکی بر اقتصاد نفتی است، 
طی سال های اخیر سرمایه گذاری باالیی در 
بخش علم و فناوری کرده است. این کشور 
پروژه اعزام کاوشگر به جو مریخ را هفت سال 

قبل در سال ۲۰۱۴ میالدی کلید زد.
در طراحی و ساخت این ماهواره، که در مرکز 
شده  انجام  امارات  راشد  بن  محمد  فضایی 
است، ۱۵۰ دانشمند اماراتی با ۲۰۰ محقق از 
دانشگاه های آریزونا، برکلی و کلرادوی امریکا 

همکاری داشته اند.

این  در  قراردادهایی  درباره  مذاکره  برای 
زمینه به پیونگ یانگ سفر کرده بود.

گروه شهید همت از سوی دولت امریکا به 
با برنامه موشکی  عنوان نهاد اصلی مرتبط 

بالیستیک ایران معرفی شده است.
ملل،  سازمان  کارشناسان  گزارش  براساس 
دولت ایران اواخر قوس امسال در پاسخ به 
سواالت کارشناسان سازمان ملل، به صورت 
کوریای  با  زمینه  این  در  همکاری  کتبی 
که  است  گفته  و  کرده  تکذیب  را  شمالی 
نتایج این تحقیق براساس داده های نادرست 

به دست آمده است.
انتشار این گزارش در حالی رسانه ای می شود 
عنوان  به  ایران  موشکی  برنامه  موضوع  که 
یکی از مهم ترین مسایل مورد توجه اتحادیه 
اروپا و امریکا برای گفت وگوهای احتمالی با 

ایران مطرح شده است.
مقام های دولت ایران اما می گویند که برنامه 
موشکی ایران ماهیت دفاعی دارد و به هیچ 

وجه حاضر به مذاکره درباره آن نیستند.

نخستین ماهواره جهان عرب 
به مدار مریخ می رسد 

کارشناسان سازمان ملل: 
ایران و کوریای  شمالی همکاری موشکی خود را از سر گرفته اند


