
در حمله مسلحانه در قندهار یک زن حامله 
کشته و کودکش پیش از تولد زخمی شد

پنج شنبه دو شنبه   شنبه   
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DEP: 10:00 AM Local Time
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DEP: 02:30 PM Local Time
ARR: 03:30 PM Local Time
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انتقال مریضان با خدمات ویژه
به کشور هندوستان

شماره 3570
سال سیزدهم

دو شنبه
9 حمل 1400

29 مارچ 2021
قیمت: 20 افغانی
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کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که بر اساس بررسیهای بنیاد 
آسیا، شمار افراد دارای معلولیت در کشور طی 14 سال اخیر از 2.7 درصد به 
13.9 درصد افزایش یافته است. این کمیسیون با نشر یک گزارش تحقیقی دالیل 
این افزایش این آمار را ادامه جنگ، مصرف خودسرانه دارو، رویدادهای ترافیکی 
و عدم رعایت تدابیر ایمنی خوانده است. بدین ترتیب در حال حاضر حدود پنج 
میلیون شهروند افغان از معلولیت رنج میبرند. از میان مجموع این آمار، حدود 70 
درصد معلولیت در 14 سال اخیر شکل فزیکی داشته است. براساس یافتهها، علت 
42 درصد معلولیت در افغانستان، ادامه جنگ و انفجار ماینهای کنارجادهای بوده 
است. در این میان برخی دیگر به دلیل مصرف خودسرانه دارو، حوادث ترافیکی، 
عدم رعایت تدابیر ایمنی، تطبیق نکردن واکسین، مراقبت نکردن زنان در دوران 

بارداری و سایر موارد بوده است.
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افراد دارای معلولیت باید در گفتوگوهای 
صلح سهیم شوند

حداقل 50 درصد عواید ملی 
دزدی می شود

اعتراف به ناکامی؛
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ساختار صلح پایدار در نظام آینده؛
چرا حضور نیروهای بین المللی تا زمان جمهوریت »غیرمتمرکز« و »مردم ساالر«

استقرار صلح در افغانستان الزم است؟ افغان ها نسبت به آینده شان بسیار بیم ناک هستند. این بیم ریشه در یک سوال سرنوشت ساز دارد: ساختار نظام آینده به چه 
شکلی باید باشد؟ با باز شدن باب مذاکره با طالبان، نظام کنونی روایت جمهوریت را در مقابل امارت مطرح ساخته است. اما با 

تمام تفاوت های شان، وجه مشترک جمهوریت به روایت دولت کنونی و آن چه ما از امارت طالبانی می دانیم، تالش برای استقرار 
حکومتی با ساختار قدرت متمرکز در کابل است.

با گذشت چهار ماه از افتتاح رسمی خط آهن خواف - 
هرات توسط رییس جمهور غنی و رییس جمهور ایران، 
بار به گونه  از این مسیر ریلی تنها دو محموله  تاکنون 
»آزمایشی« انتقال یافته و قطارهای باربری و مسافربری 

از آن تردد نکرده است.

7

چهار ماه پس از افتتاح؛ 
خط آهن خواف - هرات 

استفاده نشده است

اختالف ها بر سر برگزاری زمان نشست استانبول؛ 
طالبان خواهان برگزاری نشست پس از ماه رمضان شدند

روند  بر  ناظر  و  آگاه  منابع  ۸صبح، کابل: 
صلح در گفت وگو با روزنامه ۸صبح از بروز 
اختالف نظرها بین اطراف شرکت کننده در 
نشست استانبول در مورد زمان برگزاری این 

نشست خبر داده اند.
ماه  پانزدهم  در  بود  قرار  استانبول  نشست 

اپریل برگزار شود.
منابع می گویند گروه طالبان پیشنهاد کرده 
رمضان  ماه  از  پس  نشست  این  که  است 

برگزار شود.
خلیل زاد،  زلمی  سفر  منابع،  این  گفته  به 
نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، 
به ترکیه و منطقه که به تازه گی آغاز شد، 
به هدف کسب توافق روی زمان و مسایل 
فنی نشست استانبول بوده است. به نقل از 
منابع، طالبان با برگزاری نشست استانبول 

در پانزدهم اپریل مخالفت کرده اند.
این منابع که از روند صلح نظارت می کنند، 
سر  بر  اختالف ها  بروز  که  باورمند هستند 
امریکا  استانبول،  نشست  زمان  برگزاری 
شرایط  در  را  کشور  این  ویژه  فرستاده  و 
این که  احتمال  است.  داده  قرار  سختی 

۸صبح، قندهار: در یک حمله 
قندهار،  والیت  در  مسلحانه 
همسر حامله آمر جنایی حوزه 
کشته  قندهار  پولیس  یازدهم 
زمانی  حمله  این  است.  شده 
انجام شده است که آمر جنایی 
قندهار،  پولیس  یازدهم  حوزه 
به  والدت  برای  را  همسرش 

شفاخانه انتقال می داد.
که  را  کودک  این  داکتران 
کشته  والدت  از  پیش  مادرش 
حالت  به  عملیاتی  طی  شد، 

زخمی نجات داده اند.
طبق اعالم پولیس قندهار، در 
حوزه  جنایی  آمر  حمله  این 
یازدهم پولیس قندهار خود نیز 

زخمی شده است.
سخنگوی  بارکزی،  جمال ناصر 
یک شنبه،  روز  قندهار  پولیس 
هشتم حمل به روزنامه ۸صبح 

همراه  تأخیر  با  استانبول  نشست  برگزاری 
شود، دور از تصور نیست.

به گفته منابع، تا زمانی که روی یک نقشه راه 
در نشست استانبول توافق نشود، سرنوشت 
مشخص  افغانستان  در  امریکایی  سربازان 
نخواهد شد. به همین دلیل احتمال می رود 
که ضرب االجل خروج نیروهای خارجی که 
ماه می میالدی در توافق نامه دوحه تعیین 

شده است، تمدید شود.
طبق معلومات منابع موثق، قرار بود رییس 
شرکت  استانبول  نشست  در  غنی  جمهور 
مخالفت  وی  شرکت  با  طالبان  اما  کند، 
محمداشرف  که  می گویند  منابع  کرده اند. 
غنی خود برای شرکت در نشست استانبول 

اعالم آماده گی کرده بود.
پیش تر گزارش شد که غنی طرح برگزاری 
انتخابات زودهنگام را در نشست استانبول 
با  تقابل  در  که  طرح  این  می کند.  ارایه 
سوی  از  شده  ارایه   انتقالی  دولت  طرح 
زلمی خلیل زاد قرار دارد، برگزاری انتخابات 
آینده  ماه  شش  در  را  جمهوری  ریاست 

پیشنهاد می کند.
تجربه  به  توجه  با  که  دارند  باور  آگاهان 
و  گذشته  سال های  در  انتخابات  برگزاری 
آن،  نتایج  و جنجالی  شدن  تقلب  اتهامات 
پیشنهاد برگزاری انتخابات زودهنگام گره از 

کار فروبسته صلح نخواهد گشود.
سازمان  مدیریت  به  که  استانبول  نشست 
خواهد  برگزار  امریکا  حمایت  به  و  ملل 
شد، برای سرنوشت روند صلح مهم خوانده 

می شود.
عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه 
ملی، گفته است که این نشست سرنوشت 
افغانستان را رقم خواهد زد. آماده گی ها در 
سطوح مختلف برای شرکت در این نشست 

در کابل جریان دارد.

ساعت  حمله  این  که  گفت 
۸:00 شب گذشته در مربوطات 

حوزه یازدهم اجرا شده است.
جنایی  آمر  بارکزی،  گفته  به 
که  زمانی  یازدهم  حوزه 
به  والدت  برای  را  همسرش 
صحی  مرکز  نزدیک ترین 
مسلحانه  حمله  هدف  می برد، 
همسر  و  است  گرفته  قرار 

حامله اش کشته است.
داکتران می گویند که نوازد این 
حالت  به  عملیاتی  طی  را  زن 

زخمی نجات داده اند.
به گفته داکتران، آمر جنایی و 
کودک نوزادش زیر درمان قرار 

دارند.
مسوولیت حمله بر آمر جنایی 
حوزه یازدهم پولیس قندهار را 
فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته 

است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر:

شماره 3568
سال سیزدهم

 شنبه
7 حمل ۱۴۰۰

27 مارچ 2۰2۱
قیمت: 2۰ افغانی

۳

واکنشهابهبهرهبرداریبندکمالخان

پنج شنبه دو شنبه   شنبه   
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انتقال مریضان با خدمات ویژه
به کشور هندوستان

شماره 3509
سال سیزدهم

سه شنبه
9 جدی 1399

29 دسامبر 2020
قیمت: 20 افغانی
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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.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند
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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.

تشکیلپولیسکابلدوبرابرمیشود
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

 بهره برداری از بند آب گردان کمال خان در والیت نیمروز، واکنش هایی در داخل 
و خارج کشور به همراه داشته است. رییس جمهور غنی در مراسم افتتاح این 

بند خطاب به ایران گفت که افغانستان پس از این معاهده آب هلمند را تطبیق 
می کند و »مفت« آب نمی دهد. کاربران شبکه های اجتماعی در ایران و افغانستان 

واکنش های متفاوتی به بهره برداری از کمال خان داشتند. کاربران افغانستانی با نشر 
تصاویر بند و آب های ذخیره شده در آن، ابراز خوشحالی کردند. در سوی دیگر، 
برخی کاربران ایرانی واکنش تُند و منفی به این مسأله نشان دادند، چنان که به 

نظر می رسد با توجه به کاهش منابع آب و افزایش خطر خشک سالی، اهمیت آب 
در کشورهای پیرامون افغانستان افزایش یافته است. به گزارش رسانه های ایرانی، 
طی سال های اخیر خطر خشک سالی در والیت سیستان و بلوچستان این کشور 

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

۸صبح، بامیان: یک نماینده ی مردم میدان وردک براییکسالدیگرتمدیدشد
گروه  که  می کند  تأیید  نماینده گان،  مجلس  در 
طالبان از ۱۰ روز به این طرف، ۱۴ غیرنظامی را 
در ولسوالی جلریز این والیت گروگان گرفته است.
فیسبوک اش  رسمی  صفحه ی  در  راسخ،  مهدی 
باشنده گان  گروگان ها  از  تن  دو  است  نوشته 
طالبان  تازه گی  به  که  هستند  بهسود  ولسوالی 
آن ها را با خود برده اند؛ اما ۱۲ تن دیگر گروگان ها 
باشنده گان مرکز جلریز می باشند و ۱۰ روز پیش 

ربوده شده اند.
به نوشته ی آقای راسخ، این افراد به دلیل حمایت 
از حکومت گروگان گرفته شده اند؛ اما حکومت با 
گذشت ۱۰ روز از این گروگان گیری، هیچ اقدامی 

برای رهایی آن ها نکرده است.

خبرنگار ۸صبح چندین بار در این باره از مسووالن 
محلی میدان وردک خواهان معلومات شده است، 
اما مسووالن محلی حاضر به پاسخ گویی نشده اند.

به رویداد  اشاره  با  نماینده گان  این عضو مجلس 
بهسود، از حکومت خواسته است که قطعات اضافه 
برای »تصفیه شاهراه  این ولسوالی را خارج و  از 
از  جلریز  ولسوالی  آزادسازی  و  »جلریز«  مرگ 

محاصره مطلق طالبان« سوق بدهد.
از یک هفته به این طرف، ده ها هاموی و صدها 
نیروی کماندو و قطعات خاص به هدف سرکوب 
فرماندهان  از  علی پور  عبدالغنی  بازداشت  و 
بهسود  دوگانه  ولسوالی های  به  مردمی،  خیزش 
میدان وردک اعزام شده اند. شماری از این نیروها 

در والیت بامیان مستقر شده اند.
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نه غنی صلح می خواهد و نه طالب
بازی با کارت قومی

اشرف غنی و طالبان به رغم اختالفات سیاسی شان، در یک نکته با هم تفاهم دارند: روند فعلی مذاکرات صلح الزاماً به نفع 
هیچ  یکی از آنان نیست. هرچند امریکایی ها به خاطر خروج نیروهایشان با عجله  می خواهند دو طرف در پای یک توافق نامه 

سیاسی امضا کنند؛ اما اشرف غنی و طالبان مایل به توافقی که منافع آنان را به طور دلخواه تامین نکند، نیستند.

نظام کنونی و هشتمین قانون اساسی افغانستان، همانند 
نظام های پیشین در معرض خطر و فروپاشی است. نظام 
موجود ضمن این که در محاصره طالبان مسلح قرار گرفته 
بی پیشینه  تعصب  و  گسترده،  قوم گرایی  فساد  از  است، 
رنج می برد. به حدی که اکنون کشورهای منطقه و جهان 
معقول ترین کار را توافق با طالبان،  تعدیل یا تغییر قانون 

و نظام می دانند تا طالبان به کابل بیایند و...
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افغانستاندرقرنچهاردهمخورشیدی؛
نظام پسا بن

پنج شنبه دو شنبه   شنبه   
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انتقال مریضان با خدمات ویژه
به کشور هندوستان

شماره 3509
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سه شنبه
9 جدی 1399
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قیمت: 20 افغانی

7

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.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

4

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.

تشکیلپولیسکابلدوبرابرمیشود
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

۸صبح، کابل: با تصویب طرح دولت آلمان در 
پارلمان فدرال این کشور، مأموریت نظامیان 
افغانستان  در  دیگر  سال  یک  برای  آلمانی 

تمدید شد.
پنجم  پنج شنبه،  روز  آلمان  فدرال  پارلمان 
حمل با تصویب طرح جدید، به ارتش آلمان 
اجازه داد تا یک هزار و ۳۰۰ سرباز این کشور 
را در افغانستان به عنوان بخشی از مأموریت 
ناتو تا ۳۱ جنوری سال ۲۰۲۲ در افغانستان 
آلمان  نظامیان  کنونی  مأموریت  کند.  حفظ 
در ۳۱ مارچ سال ۲۰۲۱ در افغانستان پایان 

می یافت.
مأموریت  که  است  ناتو  عضو  اولین  آلمان 

نظامی خود را در افغانستان تمدید می کند.
خروج  که  است  داده  هشدار  آلمان  دولت 
زودهنگام نیروهای ناتو از افغانستان می تواند 

مذاکرات صلح را به خطر بیندازد.
نیروهای  همه  دوحه،  توافق نامه  براساس 
امریکایی و متحدانش تا اول ماه می )۱۱ ثور( 

باید از افغانستان خارج شوند.

دولت جو بایدن، رییس جمهور امریکا در حال 
بررسی توافق نامه دوحه است.

خود  خبری  نشست  نخستین  در  بایدن  جو 
پس از تصدی کرسی ریاست جمهوری اعالم 
مهلت   در  امریکایی  نیروهای  خروج  که  کرد 

تعیین شده از افغانستان دشوار است.
نیروهای  حضور  نوع  هر  به  نسبت  طالبان 
خارجی از افغانستان پس از مهلت تعیین شده 

هشدار داده اند.
حضور  عدم  یا  و  حضور  درباره  تاکنون  ناتو 
نیروهای خود در افغانستان تصمیمی نگرفته 
است. امریکا و متحدانش در ناتو تأکید کرده اند 
که یک جا به افغانستان وارد شده است و در 
با فراهم شدن شرایط یک جا  و  زمان مناسب 

بیرون می شوند.



مناقشه ثبت 54 قبیله و محله زیر نام »قوم«؛ 
احصاییه به مجلس: تصمیم ما تغییر نمی کند

نماینده گان  مجلس  هرچند 
و شهروندان کشور از اداره 
معلومات  و  احصاییه  ملی 
 54 نام های  که  خواستند 
قبیله و محله ای که زیر نام 
قوم در سیستم شناس نامه 
را  شده  درج  الکترونیک 
این خواست ها  به  اداره هنوز  این  اما  حذف کند، 
از  شماری  دیگر  بار  اکنون  است.  نکرده  تمکین 
اعضای مجلس نماینده گان از حکومت، به ویژه این 
اداره، خواسته اند که نام  قبیله ها و محله هایی که 
این  باور  نام قوم درج  شده را حذف کند. به  زیر 
اعضای مجلس، درج قبلیه ها و محالت زیر نام یک 
»وحدت«،  به  امر  این  و  نیست  درستی  کار  قوم 
»هم  بسته گی« و »یک پارچه گی« مردم افغانستان 
صدمه وارد می کند. از این رو آنان تاکید دارند که 
اداره  حال  همین  در  شود.  باید حذف  نام ها  این 
ملی احصاییه و معلومات می گوید که این کار به 
بر خالف  و  گرفته  صورت  اقوام  بزرگان  خواست 
قانون نیست. مسووالن این اداره تاکید دارند که 
شهروندان کشور خودمختارند و می توانند نظر به 
آنان  کنند.  انتخاب  را  قوم شان  نام  خواست شان 
می افزایند که نام های تازه  درج شده را از سیستم 

حذف نمی کنند.
اداره ملی احصاییه و معلومات در پانزدهم حوت 
سال گذشته اعالم کرد که نام 54 »قوم جدید« را 
بنا بر خواست شماری از بزرگان این »اقوام«، در 
سیستم شناس نامه الکترونیک درج کرده است. این 
اقدام اداره احصاییه و معلومات با انتقاد تند همراه 
را  این کار حکومت  تاریخ نویسان  از  شد. شماری 
که  گفتند  و  کردند  توصیف  استعمار«  »سیاست 
درج  تاریخی،  و  اجتماعی  مشخصه های  لحاظ  از 
نام قبیله، محل و زیر مجموعه های یک قوم به  نام 
قوم های مستقل کاری درست نیست. به دنبال آن 
مجلس نیز به این اقدام حکومت واکنش نشان داد 
و خواستار حذف این نام ها از سیستم شناس نامه 
الکترونیک شد. اکنون که نزدیک به یک ماه از این 
خواست ها گذشته، این اداره اما نام اقوام جدید را 
از سیستم حذف نکرده است. با این حال شماری 
از اعضای مجلس نماینده گان بار دیگر از حکومت 
می خواهند که برای حفظ وحدت و یک پارچه گی 

مردم افغانستان، نام این اقوام را حذف کند. 
عبدالظاهر سالنگی، نماینده مردم پروان در مجلس 
اقوام  قانون  که  گفت  رابطه  این  در  نماینده گان، 
چهارده گانه را مشخص کرده و آنان در این بخش 
گفت،  ۸صبح  روزنامه  به  اما  او  ندارند.  مشکلی 
را  جدید  اقوام  نام  می خواهد  حکومت  که  زمانی 
ثبت کند، باید از مجراهای قانون طی مراحل شود. 
به گفته او، حکومت باید یک مسوده را آماده کرده 
برای تأیید به مجلس نماینده گان بفرستد و به این 
ترتیب اگر نماینده گان مردم موافق بودند، به آن 
خاطر نشان  اما  سالنگی  می بخشند.  قانونی  جنبه 
گرفتن  نظر  در  بدون  اقدام  این  اکنون  که  کرد 
رای مجلس صورت گرفته و از این رو غیر قانونی 
را  حکومت  نماینده گان  مجلس  عضو  این  است. 
کرد  متهم  کشور  بزرگ  اقوام  کردن  تکه و پاره  به 
و گفت: »این فقط به خاطر متفرق ساختن اقوام 
افغانستان و توته توته کردن سایر ملت ها در کشور 
است. شماری در تالش اند که یک طیف را بزرگ 

شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  کابل:  ۸صبح، 
نظامی  مأموریت  تمدید  از  ملی  مصالحه  عالی 

آلمان در کشور استقبال کرد.
پارلمان فدرال آلمان روز پنج شنبه، پنجم حمل 
اجازه  آلمان  ارتش  به  جدید،  طرح  تصویب  با 
داد تا یک هزار و 300 سرباز این کشور را در 
تا  ناتو  مأموریت  از  عنوان بخشی  به  افغانستان 

31 جنوری سال 2022 حفظ کند.
مارچ   31 در  آلمان  نظامیان  کنونی  مأموریت 
سال 2021 در افغانستان پایان می یافت. آلمان 
اولین عضو ناتو است که مأموریت نظامی خود را 

در افغانستان تمدید می کند.
با این حال، عبداهلل عبداهلل روز یک شنبه، هشتم 
حمل در توییتی نوشت که از تصمیم دولت و 
پارلمان آلمان در مورد تمدید مأموریت نیروهای 
افغانستان  در  دیگر  ماه   10 برای  کشور  این 

است.«  قانون  کاماًل مردود و خالف  نشان دهند. 
را  اقوام درج شده  نام   که  از حکومت خواست  او 
حذف کند. سالنگی هشدار داد که عدم حذف نام 
این »قوم ها«، نفاق و تشنج اجتماعی خلق می کند. 
عبدالقیوم سجادی، نماینده مردم غزنی در مجلس 
نماینده گان، نیز این اقدام اداره احصاییه و معلومات 
مصوبه  براساس  گفت،  و  دانست  قانون  را خالف 
ثبت  توشیح رسید،  به  قانون که در سال 1393 
روزنامه  به  او  است.  قانون  جدید خالف  قوم های 
افغانستان به  ۸صبح گفت، در شرایط کنونی که 
هم بسته گی و وحدت ملی نیازمند است، درج اقوام 
نیست.  کار درستی  اقوام مستقل  منحیث  جدید 
او تصریح کرد که این اقدام اداره ملی احصاییه و 
معلومات، سبب انشقاق و نفاق بین مردم افغانستان 
کردن  »تکه و پاره«  که  افزود  سجادی  می شود. 
ارایه یک لیست طوالنی و  مجموعه های قومی و 
عریض از قبایل، نه مبنای علمی دارد و نه کاری 

تخنیکی مسلکی است. 
هویت  برای  که  کرد  استدالل  مردم  نماینده  این 
مشخصه  دو  باید  حداقل  قوم،  یک  به  بخشیدن 
در نظر گرفته شود. او توضیح داد که در مباحث 
بحث های  مردم شناسی،  و  قوم شناسی  کالسیک 
رسوم  و  عنعنات  بحث های  و  نژادی  و  خونی 
اجتماعی عناصر متمایز کننده یک قوم است و در 
و شاخص های  فرهنگی  مطالعات  مدرن،  مباحث 
فرهنگی بیش تر مرزهای قومی را از هم دیگر جدا 
اگر  که  کرد  خاطر نشان  او  حال  این  با  می کند. 
کردن  مطرح  بگیریم،  نظر  در  را  مشخصه ها  این 
عشیره ها و طایفه هایی که در درون هر مجموعه 
قومی وجود دارد، به نام  قوم، کاری غیر عملی و 
کار  این  گفته سجادی  به  بناًء  است.  غیر مسلکی 
را  مردم  یک پارچه گی  و  کلیت  و  نبوده  مسلکی 
صدمه می زند. او از حکومت خواست که باید در 
ارتباط به این قضیه مسووالنه عمل کند و اجازه 
ندهد که این نوع رفتارها باعث تشدید شکاف های 
اجتماعی یا آسیب زدن به وحدت و یک پارچه گی 
باید  »حکومت  گفت:  او  شود.  افغانستان  مردم 
هرچه عاجل اقدام کند و نباید این اجازه را بدهد.«
در عین حال شماری از تاریخ نویسان و فرهنگیان 
کشور نیز برای هویت بخشیدن به یک قوم، سه 
و  تاریخ نویسان  این  می کنند.  پیشنهاد  را   مولفه 
)دی ان ای(  ژنتیک  فرهنگی،  هویت  تبار شناسان، 
مولفه ها  این  جمله  از  را  تاریخی  روایت های  و 

استقبال می کند.
عبداهلل عبداهلل این تصمیم را »مسووالنه و یک 
گام به جلو« برای حمایت از روند صلح و ثبات 

در افغانستان توصیف کرده است.
نیروهای  همه  دوحه،  توافق نامه  براساس 
امریکایی و متحدانش تا اول ماه می )11 ثور( 

باید از افغانستان خارج شوند.

می خوانند و معتقدند که نظر به این مولفه ها، هیچ 
یک از طوایفی که در تذکره الکترونیک به نام قوم 

درج شده اند، قوم نیست.
موضعش  بر  اما  معلومات  و  احصاییه  ملی  اداره 
تأکید دارد و می گوید که کدام کار فرا قانونی نکرده 
است. رویینا شهابی، سخنگوی این اداره، به روزنامه 
سیستم  در  که  جدیدی  قوم   54 گفت،  ۸صبح 
بزرگان  مطالبات  براساس  شده،  درج  شناس نامه 
برای  که  افزود  او  است.  گرفته  صورت  اقوام  این 
باید مطالبات وجود داشته  ثبت یک قوم جدید، 
باشد و کار اداره احصاییه و معلومات در مغایرت با 
قانون اساسی قرار نداشته باشد. بانو شهابی توضیح 
داد که اداره ملی احصاییه و معلومات براساس ماده 
کرده  ثبت  را  جدید  اقوام  اساسی،  قانون  چهارم 
صراحت  به  اساسی  قانون  چهارم  ماده  در  است. 
اقوام  شامل  افغانستان  ملیت های  که  است  آمده 
بلوچ،  ترکمن،  اوزبیک،  هزاره،  تاجیک،  پشتون، 
قزلباش،  قرغیز،  ایماق، عرب،  نورستانی،  پشه ای، 
گوجر، براهوی و »سایر« اقوام می باشد. اکنون اداره 
احصاییه و معلومات با استناد به کلمه »سایر اقوام« 
می گوید که کارش برخالف قانون نبوده است، از 

این رو این اقوام را از سیستم حذف نمی کند. 
از سوی دیگر شماری انتقاد دارند که این اداره چرا 
قبیله ها و زیرمجموعه های قوم پشتون را به  نام قوم 
جدید ثبت نکرده است، در حالی  که این قوم بیش 
از 40 زیر مجموعه دارد. شهابی اما بیان کرد که از 
این قوم هیچ نماینده ای برای درج قوم جدید به 

این اداره مراجعه نکرده است. 
گفته می شود که پیش تر شماری از اعضای مجلس 
با این موضوع موافقت کرده  بودند، اما پس از اعالم 
توزیع  روند  داده اند.  نشان   واکنش  آن،  رسمی 
شناس نامه الکترونیک در ماه ثور سال 1397 آغاز 
شد. این روند در ابتدا به دلیل ذکر نام قوم و کلمه 
»افغان« با چالش همراه بود، اما رییس جمهور با 
روند توزیع آن را کلید  دریافت شناس نامه رسماً 
زد. پس از آن مجلس نماینده گان در هفتم عقرب 
سال گذشته، طرحی را به تصویب رساند که در آن 
خواستار توقف توزیع شناس نامه الکترونیک شده 
بود. با این حال این روند با سرعت خود به پیش 
رفت و تاکنون حدود چهار میلیون و 136 هزار و 
159 تن برای دریافت تذکره درخواست داده اند که 
از این میان برای سه میلیون و 16۸ هزار و 667 

تن تذکره توزیع شده است.

دولت جو بایدن، رییس جمهور امریکا در حال 
بررسی توافق نامه دوحه است.

جو بایدن در نخستین نشست خبری خود پس 
از تصدی کرسی ریاست جمهوری اعالم کرد که 
خروج نیروهای امریکایی در مهلت  تعیین شده از 

افغانستان دشوار است.
طالبان نسبت به هر نوع حضور نیروهای خارجی 
هشدار  تعیین شده  مهلت  از  پس  افغانستان  از 

داده اند.
حضور  عدم  یا  و  حضور  درباره  تاکنون  ناتو 
نگرفته  تصمیمی  افغانستان  در  خود  نیروهای 

است.
که  کرده اند  تأکید  ناتو  در  متحدانش  و  امریکا 
یک جا به افغانستان وارد شده است و در زمان 
بیرون  یک جا  شرایط  فراهم شدن  با  و  مناسب 

می شوند.

 

پس از آن که طرح دولت بایدن درباره صلح افغانستان آشکار شد، 
طرف های گوناگون مسأله افغانستان به آن واکنش نشان دادند. 
مسأله مشترک تمام این طرف ها، بررسی این طرح بود. پس از 
علنی شدن این طرح، شورای عالی مصالحه ملی جلسه کمیته 
رهبری اش را فراخواند و این جلسه با حضور شماری از چهره های 
تأثیرگذار سیاست افغانستان و نماینده گان حکومت برگزار شد. 
نتیجه این رای زنی ها، اما ابهام و سردرگمی ای است که هم چنان 

ادامه دارد.
در  حکومت  مخالف  سیاسی  گروه های  و  افغانستان  حکومت 
در  جداگانه ای  طرح های  ارایه  پی  در  هرکدام  نظام  چارچوب 
نشست استانبول اند. از مواضع طالبان نیز مشخص است که آن ها 
نیز مواضع و نقطه نظرات شان را در پیوند با این طرح و مجموع 

روند صلح در نشست استانبول پیشکش خواهند کرد.
براساس موافقت نامه دوحه، تا تاریخ خروج نیروهای امریکایی و 
ناتو از افغانستان زمان زیادی نمانده است. اداره بایدن درباره خروج 
تردید دارد، ناتو عماًل با خروج زودهنگام مخالف است، طالبان نیز 
تأکید کرده اند که اگر در زمان تعیین شده در توافق نامه دوحه 
نیروهای امریکایی از افغانستان خارج نشوند، اوضاع پیچیده خواهد 
شد و آن ها دلیل دیگری به پای بندی به توافق نامه دوحه ندارند. 
معنی این حرف ها روشن است؛ طالبان حمالت شان بر نیروهای 

خارجی را نیز از سر خواهند گرفت.
از یک سو تا اول ماه می سال جاری مدت زیادی نمانده، از جانب 
با  عماًل  بایدن  اداره  جدید  طرح  اعالن  با  دوحه  مذاکرات  دیگر 
بن بست رو به رو شده است و نشست استانبول نیز در هاله ای از 
ابهام قرار دارد. براساس معلوماتی که به ۸صبح رسیده بود، احتمال 
این می رفت که جلسه استانبول در اوایل ماه اپریل برگزار شود؛ اما 
ابهامات تازه ای پیش آمده است که احتمال برگزاری این نشست 

را در آن تاریخ غیرعملی نشان می دهد.
سه ضلع اصلی کشورهای ترویکای توسعه یافته که قرار بود این 
روابط  روزها  این  در  کنند،  برگزار  هم  هماهنگی  در  را  نشست 
از هم دیگرشان  نارضایتی  نشانه های  رسانه ها  در  و  ندارند  خوبی 
کشورهای شان  میان  مناسبات  و  جهانی  کالن  سیاست های  در 
با نشست  پیوند  در  آمده  پیش  ابهام  احتماالً  آشکار کرده اند.  را 
استانبول با تیره گی روابط میان این کشورها نیز بی  ارتباط نیست.

هیأت  اعضای  از  شماری  افغانستان  حکومت  گذشته،  هفته 
دوحه  به  دوباره  بودند،  کابل  در  که  را  حکومت  مذاکره کننده 
فرستاده است. زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح 
از  پس  و  گرفته  سر  از  را  منطقه ای اش  سفرهای  نیز  افغانستان 
کابل اینک عازم ترکیه است. او احتماالً به کشورهای دیگری در 
منطقه نیز سفر خواهد کرد و پس از این دیدارها سرنوشت نشست 

استانبول مشخص خواهد شد.
ابهام  با  افغانستان  صلح  روند  که  است  این  است،  روشن  آن چه 
روبه رو شده است و تداوم این ابهام به نفع صلح افغانستان نخواهد 

بود.
نشست استانبول مهم ترین چرخش در مسیر گفت وگوهای صلح 
افغانستان است. این نشست که قرار است، زیر ریاست و نظارت 
سازمان ملل متحد و با حضور کشورهای مهم دخیل در مسأله 
صلح افغانستان برگزار شود، احتمال می رود که بن بست موجود 
در روند صلح را بشکند و تکلیف طرف های این گفت وگو و مواضع 
و خواست های کشورهای دخیل در مسأله افغانستان روشن شود.

به علت  این نشست  این است که  است،  قابل پیش بینی  آن چه 
مسأله  در  دخیل  کشورهای  و  متحد  ملل  سازمان  شمولیت 
است.  برخوردار  بیش تری  اعتبار  و  مشروعیت  از  افغانستان 
فیصله های این نشست می تواند نقشه راه صلح افغانستان را زیر 

نظارت سازمان ملل متحد ترسیم کند.
اما آن چه مایه نگرانی است، ابهامی است که در تاریخ برگزاری آن 
پیش آمده است. طرح جدید حکومت بایدن عماًل نشست دوحه را 
از اعتبار انداخته است. وقتی که چنین است، ایجاب می کند تا این 

نشست زودتر برگزار و سرنوشت صلح روشن شود.
نشست استانبول می تواند کلید حل مسأله خروج یا عدم خروج 
طرف ها  هم چنان  نشست  این  در  باشد.  نیز  خارجی  نیروهای 
بندهای  عملی شدن  امکان  و  دوحه  توافق نامه  درباره  می توانند 
آن تبادل نظر کنند. حاال که با نشست استانبول قرار شده است 
صفحه جدیدی در مسیر مذاکرات صلح باز شود، ایجاب می کند، 
طرح های  تا  گردد،  روشن  زودتر  هرچه  نشست  این  سرنوشت 
پیشنهادی طرف ها در این نشست بررسی و یک نقطه توافق از 

آن حاصل شود.

بالتکلیفی در روند صلح؛ 
آیا نشست استانبول گره گشا 

خواهد بود؟
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عبداهلل عبداهلل از تمدید مأموریت نظامی آلمان در افغانستان استقبال کرد

عبداالحمد حسینی 



هم زمان با گشایش شورای عالی 
غنی،  محمد اشرف   جوانان، 
به  کشور،  جمهور  رییس 
منابع  که  کرد  اعتراف  تلخی 
دولتی در افغانستان به صورت 
نشده  گرفته  کار  به  درست 
ریاست  ارگ  که  افزود  او  است. 
جمهوری و شماری دیگر از نهادها در این امر ناکام 
بوده و به این موضوع باید اعتراف کرد. هم زمان با این، 
رییس جمهور غنی تصریح کرد که »حداقل 50 درصد 
است  نیاز  که  گفت  او  می شود.  دزدی  ملی  عواید« 
مالیه شکل  وزارت  با  را  جوانان یک »گفتمان ملی« 
دهند و روند نظارت را بر دوش بگیرند. به گفته رییس 
جمهور، هر فردی که بهترین طرح را برای ازدیاد عواید 
و شفافیت در آن ارایه کند، طبق قوانین تدارکات به او 
جایزه و سهم داده شود. او هم چنان گفت که مالکیت 
طرح ها را باید جوانان به دست گیرند و نباید بگذارند 
که سرنوشت استفاده نشدن از بند سلما باالی دیگر 
بندها تعمیم یابد. به گفته رییس جمهور، هدف اساسی 
حکومت »یک روند ملت سازی« است و جوانان نباید 
اجازه دهند که کسی وحدت شان را به خطر بیندازد. 
رییس جمهور در حالی از حیف ومیل شدن عواید ملی 
یاد می کند که وزارت مالیه در سال مالی 1399 حدود 

176 میلیون افغانی جمع آوری کرده بود. 
می گوید  کشور،  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 
که منابع دولتی در افغانستان »به  گونه درست« به 
کار گرفته نشده است و حدود 50 درصد عواید ملی 
دزدی می شود. او که روز یک شنبه، هشتم حمل، در 
نخستین نشست شورای عالی جوانان صحبت می کرد، 
ارگ ریاست جمهوری و برخی دیگر از نهادها را در 
امر استفاده از منابع دولتی ناکام دانست. او افزود که 
اداره افغانستان در این بخش ناکام است و این را باید 
»اعتراف« کرد. به گفته رییس جمهور، »معاش های 
از  بی جا« داده شد که »نتیجه نداشت«. آقای غنی 

حسیب بهش

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که 
دارای  افراد  شمار  آسیا،  بنیاد  بررسی های  اساس  بر 
معلولیت در کشور طی 14 سال اخیر از 2.7 درصد 
کمیسیون  این  است.  یافته  افزایش  درصد   13.9 به 
این  افزایش  این  دالیل  تحقیقی  گزارش  یک  نشر  با 
آمار را ادامه جنگ، مصرف خودسرانه دارو، رویدادهای 
ترافیکی و عدم رعایت تدابیر ایمنی خوانده است. بدین 
شهروند  میلیون  پنج  حدود  حاضر  حال  در  ترتیب 
این  مجموع  میان  از  می برند.  رنج  معلولیت  از  افغان 
آمار، حدود 70 درصد معلولیت در 14 سال اخیر شکل 
فزیکی داشته است. براساس یافته ها، علت 42 درصد 
معلولیت در افغانستان، ادامه جنگ و انفجار ماین های 
به  برخی دیگر  میان  این  در  است.  بوده  کنارجاده ای 
عدم  ترافیکی،  حوادث  دارو،  خودسرانه  مصرف  دلیل 
رعایت تدابیر ایمنی، تطبیق نکردن واکسین، مراقبت 
نکردن زنان در دوران بارداری و سایر موارد بوده است. 
جریان  در  معلولیت  دارای  افراد  درصد   3۸ از  بیش 
و  خانه  در  معلولیت،  دلیل  به  که  گفته اند  ارزیابی ها 
تحقیر،  توهین،  مورد  و  مواجه اند  با خشونت  اجتماع 
آزار و اذیت قرار می گیرند. حدود 70 درصد از مجموع 
این افراد دارای معلولیت تصریح کرده اند که از حمایت 
اعضای خانواده، مردم و دولت محروم اند و حدود 22 
کمیسیون  می شوند.  تحقیر  جامعه  در  آنان  درصد 
است  کرده  پیشنهاد  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
که جایگاه اشخاص دارای معلولیت در روند صلح به 
عنوان قربانیان جنگ تثبیت و افزون بر افزایش میزان 
شمولیت آن ها در روند آموزش، زمینه استخدام شان در 

اداره های خدمات ملکی فراهم شود. 
روز یک شنبه، هشتم  بشر  کمیسیون مستقل حقوق 
حمل، نتیجه بررسی هایش از »وضعیت حقوق بشری 
اشخاص دارای معلولیت در افغانستان )1399(« را نشر 
دارای  فرد  و 504  هزار  یک  با  تحقیق  این  در  کرد. 
معلولیت در 22 والیت کشور مصاحبه شده است که 
یک هزار و 192 تن آن مرد و 310 تن دیگر آن زن 
به  استناد  با  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  بوده اند. 
بررسی های بنیاد آسیا گفته است که 13.9 درصد کل 
جمعیت کشور، یعنی چهار میلیون و 475 هزار و ۸00 
نفر را افراد دارای معلولیت تشکیل می دهند. براساس 
این بررسی ها میزان افراد دارای معلولیت در 14 سال 
یافته  افزایش  درصد   11.2 به  درصد   2.7 از  گذشته 
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است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که 
از میان یک هزار و 504 تن از مصاحبه شونده گان، یک 
هزار و 42 تن )69.3٪( دارای معلولیت فزیکی از نوع 
نقص عضو، 294 تن )19.5٪( دارای معلولیت حسی 
بیولوژیکی  معلولیت  دارای   )٪2.۸( تن   42 فزیکی، 
عارضه های شکر،  یا  و  بیماری ها  متابولیسمی مثل  و 
دیابت، فشار خون، صرع، مهرگی و اوتیسم و 6۸ تن 
به  بوده اند.  روانی  و  ذهنی  معلولیت  دارای   )٪4.5(
همین ترتیب 5۸ تن )3.9٪( دیگر نیز دارای معلولیت 
مضاعف بوده اند؛ به این معنا که دو یا بیش از دو نوع 

معلولیت داشته اند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر جنگ، انفجار ماین ها، 
عدم  خودسر،  داروی  از  استفاده  ترافیکی،  حوادث 
رعایت ایمنی در محل زنده گی، عدم تطبیق واکسین و 
عدم مراقبت زنان در دوران بارداری را از جمله عواملی 
خوانده که در افزایش میزان افراد دارای معلولیت نقش 
داشته است. براساس یافته های این گزارش، 627 تن به 
دلیل ادامه جنگ و افزایش انفجار ماین های کنار جاده، 
1۸ تن به دلیل استفاده خودسر دارو، 29 تن به دلیل 
حوادث ترافیکی، 72 تن به دلیل عدم رعایت تدابیر 
امنیتی، 22 تن به دلیل عدم رعایت تدابیر ایمنی در 
محل کار، 60 تن به دلیل عدم تطبیق واکسین و 32 
تن به دلیل عدم مراقبت زنان در دوران بارداری دچار 
معلولیت شده اند. این کمیسیون خاطر نشان کرده است 
که علت معلولیت 644 تن دیگر مشخص نشده است. 
کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که اشخاص 
دارای معلولیت، از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه بوده 
و نیازمند حمایت خاص از سوی خانواده ها، اجتماع و 
به خصوص دولت و نهادهای مسوول اند. براساس این 
مانند  خشونت هایی  با  افراد  این  تحقیقی ،  یافته های 
توهین، تحقیر، آزار و اذیت، خشونت فزیکی در محیط 
خانه و اجتماع، محرومیت از حمایت اعضای خانواده و 
منع رفت وآمد و معاشرت با اقارب و دوستان مواجه اند. 
مجموع  از  که  است  آمده  کمیسیون  این  گزارش  در 
را  درصد  که  3۸.1  تن  تن، 537  و 504  هزار  یک 
شامل می شوند، گفته اند که به دلیل داشتن معلولیت، 
در خانه و اجتماع مورد توهین و تحقیر قرار گرفته اند. 
به همین ترتیب، 14 تن از مصاحبه شونده گان که 2.4 
قرار  فزیکی  مورد خشونت  را شامل می شوند،  درصد 
گرفته  و 391 تن نیز از حمایت اعضای خانواده و دولت 

معاش »ان تی ای« به عنوان نمونه یاد کرد و گفته که 
به  است.  گرفته  صورت  آن  از  سوء استفاده«  »صدها 
باور رییس جمهور، این استفاده از سوی وزارت مالیه، 
کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی و برخی 

دیگر از اداره ها صورت گرفته است. 
به گفته محمداشرف غنی، این کار »استفاده معقول 
منابع« نیست. او از جوانان خواست که در این بخش 
شکل »ناظر« را به خود بگیرند؛ زیرا منابع دولتی از 
بنا بر همین  مردم است. آقای غنی تصریح کرد که 
منابع«  غلط  »مصرف  جوانان  که  زمانی   باید  دالیل 
را می بینند، برای آن طرح های بدیل بیاورند؛ زیرا به 
گفته او، در این بخش به جوانان نیاز است و اگر آنان 
در این عرصه همکاری کنند، حکومت با پول هم سان 
برابر کار کرده می تواند.  تا ده  از پروژه ها پنج  برخی 
»قرارداد  و  اخالقی«  »تعهد  یک  باید  که  افزود  او 
اجتماعی« وجود داشته باشد تا با حضور هر جوانی 
در اداره ، مسوولیتش در قبال زن افغان،  جوان فغان و 

که 127  است  آمده  گزارش  این  در  بوده اند.  محروم 
تن مورد تحقیر قرار گرفته، 1۸ تن از تجمعات منع 
اقارب و دوستان  با  از معاشرت  شده و 23 تن دیگر 

منع شده اند. 
است  گفته  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  هم چنان 
نیز  رأی شان  از  استفاده  در  معلولیت  دارای  افراد  که 
این  گفته های  طبق  بوده اند.  مواجه  چالش هایی  با 
کمیسیون، از مجموع مصاحبه شونده گان یک هزار و 
32۸ تن از لحاظ سنی واجد شرایط رای دهی بوده اند، 
اما از این میان تنها یک هزار و ۸۸ تن در انتخابات 
محروم  حق  این  از  دیگر  تن   240 و  کرده  شرکت 
شده اند. این افراد دلیل محروم شدن شان از این حق 
رای دهی،  در  استقالل  نداشتن  خانواده،  ممانعت  را 
بنیاد  بر  کرده اند.  عنوان  امنیت  نبود  و  امکانات  نبود 
معلومات این تحقیق، از میان یک هزار و 504 تن از 
مصاحبه شونده گان، یک هزار و 437 تن تأیید کرده اند 
که تذکره تابعیت دارند، اما 67 تن دیگر گفته اند که به 
دلیل بی توجهی و دست کم گرفتن آنان توسط اعضای 
دریافت  تابعیت  تذکره  نتوانسته اند  کنون  تا  خانواده، 

کنند.

آموزش  به  معلولیت  دارای  افراد  درصد   71
دسترسی ندارند

کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که از مجموع 
افراد مصاحبه شونده، 425 تن آنان در نهادهای آموزشی 
درس می خوانند. به گفته این کمیسیون، این رقم در 
سال 139۸ به 125 تن می رسید. اکنون این کمیسیون 
گفته است که میزان دسترسی افراد دارای معلولیت به 
آموزش در مقایسه با سال گذشته 15.5 درصد افزایش 
یافته است. با این حال این کمیسیون گفته است که از 
مجموع 425 تن که به مکتب می روند، 213 تن آنان 
در مکاتب دولتی، هفت تن در مکاتب خصوصی، 73 
تن در مکاتب خاص ناشنوایان و نابینایان، 13 تن در 
مدرسه های دینی، 32 تن در آموزشگاه های حرفه و 
7۸ تن در دانشگاه ها درس می خوانند. با این حال این 
کمیسیون گفته است که از مجموع پرسش شونده گان 
71.7 درصد آنان به آموزش دسترسی ندارند. این افراد 
دلیل عدم دسترسی به آموزش را دوری راه، مشکالت 
اقتصادی، ممانعت خانواده، عدم پذیرش مکتب و نبود 

امکانات یاد کرده اند. 
نشان  کمیسیون  این  بررسی های  دیگر  سوی  از 

طبقه فقیر افغان به صورت واضح تشخیص داده شود. 
رییس جمهور هم چنان از جوانان خواست تا از اداره ها 
»تضمین اخالقی« بگیرند. او خطاب به اعضای شورای 
رهبری جوانان گفت: »گپ اول این است که باید شما 
همه جوانان از اداره تضمین اخالقی بگیرید. شما در 
آن جوانی که فساد می کند، تعصب می کند، به وحدت 
بر  و  ندارد  کفایت کار  واقعاً  یا  ملی صدمه می رساند 
بازوی خود استوار نیست، در مقابل این جوان باید شما 

بایستید؛ تا این نشود، ما حرکت نمی توانیم.«
سال   42 »بدبختی های  جمهور،  رییس  گفته  به 
تقسیم  را  که »جوانان  نشأت گرفت  آن  از  گذشته« 
کردند«، »نسل جوان را متعصب ساختند« و »هویت 
تضاد  به  یک دیگر  مقابل  در  را  جوان  نسل  کوچک 
ملی«،  »وحدت  اساسی  هدف  او،  گفته  به  آوردند«. 
هم وطنان«  »مساوات  و  اساسی«  قانون  »ارزش های 
نداشته  را  مساوات«  »طریقه  دولت  اگر  زیرا  است؛ 
و  یک شکل  به  افغانستان  همه  به  و »خدمت  باشد 

هزار  یک  مصاحبه شونده گان  مجموع  از  که  می دهد 
تایید کرده اند که به خدمات صحی  آنان  و 224 تن 
که  گفته اند  آنان  دیگر  تن  اما 272  دارند،  دسترسی 
به خدمات صحی دسترسی ندارند و در این زمینه با 
مشکالتی مواجه اند. شماری از کسانی که به خدمات 
صحی دسترسی ندارند، علت آن را برخورد تبعیض آمیز 
کارمندان صحی، دوری راه از خانه تا مراکز صحی و 
عنوان  نیاز  مورد  سهولت  و  امکانات  تجهیزات،  نبود 

کرده اند. 

حق  از  معلولیت  دارای  افراد  درصد   67.۸
دسترسی به کار محروم اند

در عین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است 
که از مجموع افراد پرسش شونده، 176 تن آنان زیر سن 
1۸ سال بوده اند و ممکن نیاز جدی به کار نداشته اند. 
این کمیسیون اما گفته است که یک هزار و 32۸ تن 
آنان واجد شرایط کار بوده و از این میان تنها 427 تن 
صاحب شغل بوده اند؛ به این معنا که 901 تن دیگر از 
افرادی که به حق کار دسترسی  این حق محروم اند. 
نداشته اند، دلیل آن را موجودیت تبعیض، عدم رعایت 
قانون، عدم موافقت خانواده، ضعف جسمانی و نداشتن 

سواد کافی عنوان کرده اند. 
افزون بر این، در این گزارش کمیسیون مستقل حقوق 
از  تن  و 504  هزار  یک  میان  از  که  است  آمده  بشر 
در یافت  امتیاز  از  آنان  تن   677 مصاحبه شونده گان، 
معاش و امتیازات مالی محروم بوده اند. این در حالی 
مالی  امتیازات  و  حقوق  قانون،  براساس  که  است 
برای این افراد در نظر گرفته است. افرادی که از این 
حق محروم بوده اند، دلیل آن را معلولیت مادرزادی، 
بوروکراسی در روند ثبت معلولیت در ادارات، موجودیت 
تبعیض و فساد و بی خبری از این روند عنوان کرده اند. 
برای  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  دیگر  سوی  از 
رسیده گی به این چالش ها به حکومت پیشنهاد داده 
روند  در  معلولیت  دارای  اشخاص  جایگاه  که  است 
عمده  گروه های  از  یکی  عنوان  به  و  تثبیت  را  صلح 
کند.  دخیل  گفت وگوها  در  منازعه  و  قربانیان جنگ 
این کمیسیون از حکومت خواسته است که در راستای 
توسعه، تجهیز و انکشاف محیط های تعلیمی عمومی، 
تمامی  شمولیت  جهت  فراگیر،  تعلیمات  راستای  در 
روند  در  مختلف  معلولیت های  دارای  دانش آموزان 

تعلیم، اقدامات جدی را روی دست گیرد.

او  می آید«.  تفرقه  بین  »در  نشود«،  اجرا  دید  یک 
اجندای منسجم  باید  عالی جوانان  افزود که شورای 
در بخش های مختلف داشته باشد و برای هر نشست 
نظریات  جوانان  عالی  شورای  مربوطه،  عالی  شورای 
مشخص  خود را داشته باشد. بدین ترتیب شورای عالی 
پیشنهاد  دولتی  اداره  و  وزارت  هر  برای  باید  جوانان 

مشخصی ارایه کند. 
آقای غنی افزود که ارتباط جوانان میان هم به حیث 
شبکه های وسیع مردمی و فکری در داخل و خارج 
دولت، ایجاد و شورای عالی جوانان به محل گفتمان 
ملی بدل شود. او گفت که با توجه به جنگ 42 ساله و 
محرومیت از حق صلح، جوان افغان باید »نظام عادل« 
تصریح  غنی  آقای  کند.  جهت دهی  و  مستحکم  را 
کرد که هر نقطه کشور از جوانان است و هیچ فردی 
این که  مگر  بگیرد،  آنان  از  را  مالکیت  این  نمی تواند 
جوانان خود آن را بیگانه سازند. به باور رییس جمهور، 
و هیچ گاهی شعار  است  بوده  »کشور همیشه متحد 
جدایی بلند نکرده  است«. آقای غنی افزدو که جوانان 
نیز باید اجازه ندهند که کسی وحدت  ملی شان را به 
خطر بیندازد. او افزود که باید ظرفیت تشخیص شود و 
ظرفیت افغان باید از طریق ابتکارش به صورت اساسی 

به وجود بیاید. 
شدن  حیف ومیل  از  حالی  در  غنی  جمهور  رییس 
نصف بودجه ملی صحبت می کند که وزارت مالیه در 
ملی  عواید  افغانی  میلیارد  سال 1399، حدود 174 
حیف ومیل  این  اگر  ترتیب  بدین  کرد.  جمع آوری 
ملی سال  عواید  فزوده شود،  ا  عواید  به مجموع  نیز 
مالی 1399 به 34۸ میلیارد افغانی می رسد. پیش تر 
نهادهای نظارت کننده بین المللی نیز گفته بودند که 

نصف عواید گمرکات افغانستان حیف ومیل می شود.

کمیسیون مستقل حقوق بشر:

اعتراف به ناکامی؛ 

افراد دارای معلولیت باید در گفتوگوهای صلح سهیم شوند

حداقل 50 درصد عواید ملی دزدی می شود

سهیال یوسفی
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جواد پناهی

جمهوریت »غیرمتمرکز« و »مردم ساالر«

چرا حضور نیروهای بین المللی تا زمان 
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افغان ها نسبت به آینده شان بسیار بیم ناک هستند. این 
بیم ریشه در یک سوال سرنوشت ساز دارد: ساختار نظام 
آینده به چه شکلی باید باشد؟ با باز شدن باب مذاکره با 
طالبان، نظام کنونی روایت جمهوریت را در مقابل امارت 
وجه  تفاوت های شان،  تمام  با  اما  است.  ساخته  مطرح 
مشترک جمهوریت به روایت دولت کنونی و آن چه ما از 
امارت طالبانی می دانیم، تالش برای استقرار حکومتی 
با ساختار قدرت متمرکز در کابل است. تعجب برانگیز 
نیست که موسسه »خانه آزادی«، جمهوریت متمرکز 
کنونی در افغانستان را در رده بندی ساالنه اش یک نظام 
تمامیت خواه و غیرآزاد ارزیابی می کند. با توجه به این که 
امارت طالبانی مورد قبول جامعه جهانی نخواهد بود و 
جمهوریت متمرکز کنونی نیز ظرفیت همگرایی جوانب 
درگیر را ندارد، روشن فکران افغانستان می توانند نظام 
جمهوریت را با اصالحات ساختاری که در این نوشته 
تشریح خواهم کرد، به عنوان یک طرح بدیل برای نظام 

آینده ارایه بدهند.

نقش حکومت محلی در صلح سازی
روایت تقابل جمهوریت با امارت، گفتمان صلح افغانستان 
را بیش از اندازه کابل محور کرده است. اما شواهد نشان 
ناشی  افغانستان  جنگ  از  بزرگی  بخش  که  می دهد 
رقابت های  و  قبیله ای  عقده های  قومی،  تضادهای  از 
فامیلی بین مردم محلی است. نارضایتی ها از خدمات و 
بی عدالتی ها در دست رسی به منابع طبیعی هم عده ای 
از مردم را مجبور کرده است تا برای غلبه بر رقیبان شان 
دست به خشونت بزنند. این تنش ها زمینه را برای نفوذ 
افراطی هم چون  و گروه های  نامطلوب خارجی  عناصر 

طالبان فراهم کرده است.
نقل قول خانم بت دم، ژورنالیست هلندی و نویسنده 
توییترش  حساب  در  کرزی،  حامد  مورد  در  کتابی 
یک مثال واضح در مورد پیچیده گی روابط قدرت در 
مستقر  انگلیسی  جنرال  یک  است.  افغانستان  اطراف 
که  می کند  سوال  نادعلی  وقت  ولسوال  از  هلمند  در 
طالبان  که  می گوید  ولسوال  هستند؟  کجا  طالبان 
نیروهای  بعد،  روز  هستند.  »شین کلی«  روستای  در 
انگلیسی به شین کلی حمله و آن جا را »آزاد« ساختند. 
از  بعدتر  کمی  و  کردند  ویران  را  قریه  مکتب  طالبان 
منطقه گریختند. خانم بت دم در تحقیقات آینده اش 
متوجه می شود که افراد به ظاهر طالبان در شین کلی 
در حقیقت ملیشه های قبیله ای بودند که برای مقابله 
با بی عدالتی های پولیس از جانب ریش سفیدان ایجاد 
شده بودند. اما با ورود قوای انگلیسی به قریه، نیروهای 
پولیس هم دوباره برای انتقام گیری به شین کلی آمده 
بودند. خانم بت دم بعدها متوجه می شود که ولسوال 
وقت نادعلی و نیروهای پولیس تحت فرمانش متعلق 
به یک قبیله بوده اند و حتا خود ولسوال، آمر پولیس 
نادعلی در دوران کمونیست ها و دشمن جهادی ها بوده 

نیروهای  حضور  عدم  و  حضور  مسأله  روزها  این  در 
بین المللی در افغانستان، سوژه رسانه ها و نگرانی اصلی 
اطالعاتی  نهادهای  هرچند  است.  شده  افغانستان  مردم 
این  بایدن، رییس جمهوری جدید  به دولت جو  امریکا 
کشور هشدار داده اند که اگر بدون توافق صلح و تقسیم 
از  امریکایی  نیروهای  درگیر،   طرف های  میان  قدرت 
افغانستان خارج شوند،  »جنگ جویان طالبان ممکن است 
افغانستان غلبه کنند«، دولت  بر  تا 3 سال  در مدت 2 
بایدن هنوز در این مورد به نتیجه نهایی نرسیده است. 
به هر حال، رییس جمهوری امریکا در نخستین کنفرانس 
نیروهای  خروج  تحقق  که  است  گفته  خود  خبری 
»دشوار«  بسیار  فنی«  دالیل  »به  می  اول  تا  امریکایی 
است؛ اما تأکید کرده است که امریکا قصد ندارد، مدت 
طوالنی در افغانستان بماند. از طرف دیگر، آلمان ماموریت 
نیروهای خود را در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید 
کرد. این ابتکار آلمان حکایت از آن دارد که ممکن است 
نیروهای ناتو و به خصوص نیروهای نظامی ایاالت متحده 

برای طرح تعدیل ها در قانون اساسی افغانستان به جهت 
به  سیاسی  و  بودجه ای  اداری،  صالحیت های  تفویض 
نهادهای والیتی فراهم کند. به طور مثال، تعدیل قانون 
اساسی برای انتخابی شدن مناصب والیتی و استقاللیت 
کارمندان  دیگر  و  پولیس  محلی  تعیینات  در  کابل  از 
در  مختلف  اقشار  حداکثری  مشارکت  سبب  دولتی 
وقتی دولت محلی قدرت  دسترخوان دولتی می شود. 
اجرایی داشته باشد و مشروعیت نسبی در میان مردم 
محل به واسطه فرایند انتخابات به دست آورد، در نتیجه، 
امنیت در والیات افزایش خواهد یافت. جوانب رقیب، 
دیگر نیازی به جنگ و میزبانی از شورشی ها برای دفاع 
از خود در مقابل منصوبان دولت مرکزی نخواهند دید. 
حکومت های محلی به مراتب آگاه تر از دولت مرکزی 
تهدیدهای  مردم،  نیازهای  به  نسبت  کابل  در  مستقر 
اقتصادی  رشد  فرصت های  و  امنیتی/استخباراتی 
که حکومت های  است  محتمل  بنابراین،  بود.  خواهند 
با  مبارزه  ارایه خدمات،  برای  بیش تری  توانایی  محلی 
فساد و پیش گیری از ریشه دار شدن خشونت و جنگ 
داشته باشند. به همین دلیل، وجود حاکمیت منتخب 
و با صالحیت نه تنها که به امکان ایجاد صلح در زمان 
حال کمک خواهد کرد، بلکه ریشه های صلح پایدار را 

در سطح والیت ها مستحکم تر می کند.

نقش دولت متمرکز در بی ثباتی سیاسی
»جمهوری  اسالمی«،  »دولت  ایجاد  روی  بر  تمرکز 
اسالمی« و یا »امارت اسالمی« نشان می دهد که غالب 
نخبه گان سیاسی هنوز ایمان راسخ به سودمندی دولت 
متمرکز در افغانستان دارند. اما ارزیابی عمل کرد دولت 
که  می دهد  نشان  افغانستان  تاریخ  طول  در  متمرکز 
سیاسی  قدرت  و  بودجه سازی  اداره،  در  تمرکزگرایی 
همیشه ثبات سیاسی مملکت را با بحران مواجه کرده 

است.
متمرکز  دولت  بودن  بحران زا  عمده ی  دلیل  دو  به 

برای مردم افغانستان و گروه های مختلف اجتماعی جام 
زهر است.

جامعه  نیروهای  حضور  افغانستان،  شهروندان  نظر  از 
جهانی و در راس آنان نیروهای ایاالت متحده امریکا و 
پیمان کاران آن ها به صورت چند بُعدی، تبعات موثر و 
مثبتی برای عموم شهروندان افغانستان دارد. یکی از این 
تبعات، بازداشتن افراد و اشخاص از تخطی های جدی در 

درون نظام و بیرون آن است.
ترس و نگرانی شهروندان این است که هرگاه نیروهای 
آن گاه  باشند،  نداشته  حضور  افغانستان  در  بین المللی 
اتفاق های عادی و معمول نخواهد افتاد. در کنار این که 
قومی،  عصبیت های  می شود،  مخدوش  نظام سازی  روند 
دوباره تشدید خواهد شد. وضعیت  و...  سمتی، مذهبی 
سرمایه گذاری نابسامان و اعتماد عمومی از بانک ها زدوده 
خواهد شد. در وضعیتی که افکار شدید مذهبی در بین 
نادیده گرفته  جامعه حاکم است، حقوق زنان بی درنگ 
خواهد شد. برابری نیم بند اجتماعی که از کنفرانس بن، 

تحت نظر جامعه جهانی به ما به میراث مانده است، دوباره 
زیر پا خواهد شد. نهادهایی که برای تطبیق برنامه های 
کالن ملی ساخته شده اند، به ابزار شخصی مدیران ارشد 
تقلیل خواهند یافت. همین گونه ده ها مورد و ارزش هایی 
که جزو فرهنگ یک جامعه متنوع و چند ضلعی است، به 

باد فنا خواهد رفت.
لذا برای این که اعتماد عمومی، سرمایه ها و سپرده های 
مردم در بانک ها، فضای کار و بار بدون تبعیض، حقوق 
چنین  با  کشوری  در  عدالت  و  اجتماعی  برابری  زنان، 
به  جهانی،  جامعه  است  بهتر  شود،  حفظ  ویژه گی ای 
خصوص ایاالت متحده روی خواست های حکومت و گروه 
کشورهای  کند.  تأمل  و  فکر  دوباره  طالبان  جنگ جوی 
به حضور  افغانستان  بدانند که مردم  باید  کمک کننده 
فرزندان آن ها نه تنها به عنوان قوت های کمک کننده به 
نیروهای امنیتی افغان می بینند؛ بلکه به آن ها به عنوان 
از  که  می کنند  نگاه  چندوجهی  نقش  با  نیرویی  یک 
ده ها مورد تخطی های سیستماتیک و غیرسیستماتیک 

جلوگیری می کنند.
بنابراین، جدا از جدال حکومت و طالبان، مردم افغانستان 
به حضور نیروهای جامعه جهانی، مستشاران، مشاوران، 
ناظران، گزارشگران، سازمان های بین المللی و کشورهای 
غربی ای که معتقد به ارزش های بشری و عدالت اند، به 
عنوان یک نیاز نگاه می کنند. این خواست اساسی مردم 
افغانستان است، نه از حکومت و یا گروه های جنگ جوی 
که  دارند  انتظار  افغانستان  مردم  افغانستان.  در  دیگر 
در طول 20  که  هزینه هایی  به  توجه  با  جهانی  جامعه 
سال در افغانستان پرداخته است، نگذارد این ارزش ها از 

دست برود.

است. جنگی که قوای انگلیسی در آن به منصوبان دولت 
کردن  تحمیل  حقیقت  در  می کردند،  کمک  مرکزی 
شدت  به  آن ها  از  محل  مردم  که  است  بوده  افرادی 
ناراضی بودند. طالبان هم تحت عنوان حمایت از مردم 
محلی به اصطالح از آب گل آلود ماهی گرفتند و فضا 
را برای پیگیری آجندای افراطی خود - مثل تخریب 

مکتب، مساعد ساختند.
در نتیجه، دولت محلی انتصاب شده توسط مرکز، خود 
انتخاب  محلی  دولت  اما  است.  بحران  عوامل  از  یکی 
صلح سازی  ظرفیت  می تواند  محل  مردم  توسط  شده 
این است که  باشد. اهمیت دولت محلی در  را داشته 
فرصت برای مشارکت معنادار در قدرت را برای اقشار 
مختلف اعم از طالبان، بزرگان قومی متخاصم و فعاالن 
جامعه مدنی در سطح والیت شان فراهم آورده می تواند. 
دولت محلی قواعد مشخصی را وضع می کند که همه 
مردم محل از طریق آن ها می توانند، دادخواهی کنند و 
خواست های شان را به وسیله مبارزه کمپاینی و جرگه ها 
یک  وجود  سازند.  محقق  ولسوالی ها  و  قریه ها  در 
چارچوب سیاسی و حقوقی زمینه را برای تقابل سرد، به 
جای جنگ گرم، بین گروه های متخاصم ایجاد خواهد 
کرد. تجربه بیست سال گذشته در سطح ملی نشان داد 
که گروه های جهادی، چپی و تکنوکرات که قباًل باهم 
جنگیده بودند، بارها برای رسیدن به قدرت باهم ائتالف 
می توانند  ائتالف ها  همین گونه  مدت،  بلند  در  کردند. 
والیت ها  سطح  در  قبیله ای  و  قومی  گروه های  بین 
مکانیسم سهیم  به  بدون دست رسی  اما  شکل گیرند. 
شدن در قدرت محلی به صورت مسالمت آمیز، جنگ 
و شورشگری تنها گزینه بدیل برای افراد ناراضی است. 
برای همین در نبود حاکمیت باصالحیت و منتخب در 

سطح والیت ها، صلح پایدار تحقق نخواهد یافت.
در  محلی  حکومت های  ظرفیت  به  تاکنون  متأسفانه، 
راستا،  همین  در  است.  شده  توجه  کم تر  صلح سازی 
کمپاین جامعه مدنی در مرکز و والیات باید زمینه را 

نیز تا مدتی در افغانستان باقی بمانند.
در  بین المللی  نیروهای  حضور  عدم  و  حضور  مسأله 
سرنوشت  بر  تاثیرگذار  و  کالن  امر  یک  که  افغانستان 
عموم مردم افغانستان است، به یک موضوع کوچک بین 
حکومت و طالبان تقلیل داده شده است. این تقلیل، بدون 
و  مردم  ذهنی  گرفتاری های  و  دلیل ضعف ها  به  تردید 
برای  جز  که  است  کنونی  شرایط  در  ذی نفع  گروه های 
نمی توانند.  کرده  دیگری  فکر  حیات شان  تداوم  و  بقا 
گذشته از اغماض و چشم پوشی نهادهای مدافع حقوق 
افغانستان نیز  افغانستان، حکومت  بشری بین المللی در 
این نگرانی شهروندان را به صورت عمدی یا غیرعمدی 
ملی  امنیت  مشاور  محب،  است. حمداهلل  گرفته  نادیده 
رییس جمهوری افغانستان بارها به رسانه ها گفته است 
که افغانستان به نیروی فیزیکی جامعه جهانی نیاز ندارد؛ 
بلکه به پول نیازمند است. این تقلیل دهی، هرچند که 
ایاالت  خصوص  به  جهانی،  جامعه  برای  جذاب  ظاهر 
خواستی  چنین  دیگر  طرف  از  اما  دارد؛  امریکا  متحده 

می شود اشاره کرد:
اول- دولت های متمرکز تالش می کنند تا جامعه بسیار 
اداره کنند.  برنامه ریزی در مرکز  به وسیله  را  پیچیده 
و  حساسیت ها  نیازها،  متمرکز  برنامه ریزی  این گونه 
نمی گیرد.  نظر  در  را  محل  مردم  عنعنوی  ارزش های 
خصومت  معموالً  مرکزی  دولت  برنامه های  نتیجه،  در 
و خشونت را به مرور زمان در اطراف و اکناف کشور 
دولت  با  بلخ  والی  تقابل  به  می توان  می کند.  نهادینه 
مردم  قیام  روشنایی،  جنبش  اعتراض های  مرکزی، 
بغالن و غور علیه منصوبان دولت مرکزی به عنوان مثال 

اشاره کرد.
دوم- دولت های متمرکز مشکل های سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی را با توسل به قوه قهریه و احکام حکومتی 
حل می کنند. در نتیجه، به جای تالش به حل مشکل 
با مشورت و گفت وگو با نهادهای محلی ذی دخل، دولت 
راه حل های مورد نظر خود را طرح و اجرا می کند. این 
رفتار به انباشت خشم و ناراحتی از نادیده گرفته شدن 

در سطح محلی می انجامد.
هلمند  صلح  کاروان  حرکت  و  بهسود  ناآرامی های 
محلی  ظرفیت های  گرفتن  نادیده  از  خوبی  مثال های 

برای صلح سازی توسط دولت متمرکز می باشد.
به صورت خالصه، تقویت حکومت های محلی طوری که 
قانون اساسی صالحیت های اداری، بودجه و سیاسی در 
سطح محل را افزایش دهد، زمینه را برای صلح پایدار 
فراهم می کند. تجربه تاریخی بیست سال اخیر نشان 
فعلی اش  متمرکز  ساختار  با  جمهوریت  که  می دهد 

ظرفیت صلح سازی را ندارد.

افغان ها نسبت به آینده شان 
بسیار بیم ناک هستند. این بیم 

ریشه در یک سوال سرنوشت ساز 
دارد: ساختار نظام آینده به چه 

شکلی باید باشد؟ با باز شدن 
باب مذاکره با طالبان، نظام کنونی 

روایت جمهوریت را در مقابل 
امارت مطرح ساخته است. اما با 

تمام تفاوت های شان، وجه مشترک 
جمهوریت به روایت دولت کنونی 

و آن چه ما از امارت طالبانی 
می دانیم، تالش برای استقرار 

حکومتی با ساختار قدرت متمرکز 
در کابل است.

ساختار صلح پایدار در نظام آینده؛

مسأله حضور و عدم حضور نیروهای بین المللی در افغانستان که یک امر کالن و تاثیرگذار بر سرنوشت عموم مردم افغانستان است، به 
یک موضوع کوچک بین حکومت و طالبان تقلیل داده شده است. این تقلیل، بدون تردید به دلیل ضعف ها و گرفتاری های ذهنی مردم و 
گروه های ذی نفع در شرایط کنونی است که جز برای بقا و تداوم حیات شان فکر دیگری کرده نمی توانند. گذشته از اغماض و چشم پوشی 

نهادهای مدافع حقوق بشری بین المللی در افغانستان، حکومت افغانستان نیز این نگرانی شهروندان را به صورت عمدی یا غیرعمدی نادیده 
گرفته است. حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی رییس جمهوری افغانستان بارها به رسانه ها گفته است که افغانستان به نیروی فیزیکی 
جامعه جهانی نیاز ندارد؛ بلکه به پول نیازمند است. این تقلیل دهی، هرچند که ظاهر جذاب برای جامعه جهانی، به خصوص ایاالت متحده 

امریکا دارد؛ اما از طرف دیگر چنین خواستی برای مردم افغانستان و گروه های مختلف اجتماعی جام زهر است.





افغانستان یکی از مشتریان و مصرف کننده گان برق تاجیکستان و هم چنان مهم ترین مسیر خط ترانزیت برق تاجیکستان به پاکستان و 
هند است. بنابراین، برقراری صلح و ثبات در افغانستان به شکوفایی اقتصادی تاجیکستان کمک می نماید و از این رهگذر افغانستان 

نقش مهم برای تاجیکستان دارد.

اجالس »پروسه استانبول - قلب آسیا« و اهمیت 
همکاری های متقابل افغانستان و تاجیکستان

ب: اهمیت افغانستان برای تاجیکستان
برق  مصرف کننده گان  و  مشتریان  از  یکی  افغانستان   -1
تاجیکستان و هم چنان مهم ترین مسیر خط ترانزیت برق 
تاجیکستان به پاکستان و هند است. بنابراین، برقراری صلح 
تاجیکستان  اقتصادی  به شکوفایی  افغانستان  در  ثبات  و 
کمک می نماید و از این رهگذر افغانستان نقش مهم برای 

تاجیکستان دارد.
2- افغانستان در شرایط فعلی و با توجه به گسترش دایره 
فعالیت گروه های تروریستی در منطقه و جهان، در واقع 
میانه،  از سرحدات کشورهای آسیای  اول محافظت  خط 
مسلح  نیروهای  امروزه  است. جنگ  تاجیکستان  ویژه  به 
قلمرو  از  دفاع  فقط  دهشت افگنان،  مقابل  در  افغانستان 
منطقه  امنیت  از  دفاع  بلکه  نیست؛  افغانستان  امنیت  و 
امروز  اگر  از صلح و ثبات جهانی است. چنان چه  و دفاع 
جلو تروریستان در افغانستان گرفته نشود، فردا کشورهای 
قلمروشان  و  شهرها  مراکز  در  می شوند  مجبور  همسایه 
افغانستان برای  از این رهگذر نیز  با تروریستان بجنگند. 
تاجیکستان در اولویت مناسبات دوستی و همکاری متقابل 
قرار دارد. چنان چه رییس جمهور تاجیکستان گفته است: 
»امنیت افغانستان، امنیت تاجیکستان است«. همین طور 
در دهه آخر سده بیستم، در نتیجه میانجی گری افغانستان 

بین دولت و مخالفان دولت تاجیکستان صلح برقرار شد.
3- تاجیکستان پیوسته تالش می کند، به آب های گرم و 
طریق  از  آسیا  جنوب شرق  و  جنوب  کشورهای  بازارهای 
خاک افغانستان راه یابد و دست رسی به این بازارها را یک 
فرصت طالیی برای رونق اقتصادی خود می داند؛ اما از تأثیر 
سیاست های دو کشور قدرتمند روسیه و چین که در بسا 
با  نمی تواند.  بیرون شده  دارد،  وابسته گی  آن ها  به  موارد 
توجه به عضویت تاجیکستان در چند سازمان منطقه ای با 
محوریت روسیه و چین، نظیر سازمان شانگهای، سازمان 
کشورهای مستقل مشترک المنافع و سازمان پیمان امنیت 
چین،  و  روسیه  تفاهم  بدون  تاجیکستان  دسته جمعی، 
سوی  به  راه هایش  گشایش  در  مهم  تصامیم  نمی تواند 
کشورهای جنوب و حنوب شرق آسیا اتخاذ کند. بنابراین، 
و  شرکا  تأثیر  از  بتواند  تاجیکستان  که  پیمانه  همان  به 
قدرت های بزرگ منطقه ای خارج شود، به همان پیمانه به 
سوی افغانستان و بازارهای هند، پاکستان و ایران متمایل 
می شود. چون گسترش روابط کشورهای آسیای میانه، از 
جمله تاجیکستان با افغانستان و جنوب آسیا، به نوعی در 
این  در  اما  دارد.  قرار  روسیه  سنتی  نفوذ  و  منافع  تقابل 
هر  از  بیش تر  پاکستان  و  تاجیکستان  مناسبات  شرایط، 
اهداف  نزدیک شده که دلیل عمده آن  باهم  زمان دیگر 

اقتصادی، تجارتی و سیاسی است.
از  با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی  4- تاجیکستان 
اوزبیکستان  بنادر  به  وابسته  کاال  ترانزیت  و  تجارت  نظر 
است و در سال های بعد از حصول استقالل، این وابسته گی 
زمامداری  زمان  در  اوزبیکستان  دولت  و  شد  شدیدتر 
اسالم کریموف بنادر زمینی خود را به روی تاجیکستان 
اقتصادی  در محاصره  تاجیکستان  و سال ها  مسدود کرد 
اوزبیکستان قرار داشت. تاجیکستان بعد از تجربه اعمال 
کاالی  حامل  واگن های  توقف  و  اوزبیکستان  دولت  فشار 
جدید  راه  به  اوزبیکستان،  قلمرو  در  تاجیک  بازرگانان 
دارد  نیاز جدی  ترکمنستان  به  افغانستان  قلمرو  از  ریلی 
همیشه  افغانستان  که  فشاری  و  مشکل  همان  درست  و 
بنادر زمینی احساس  پاکستان و مسدود شدن  ناحیه  از 
جانب  از  سخت گیرانه تر  شیوه  به  مشکل  همان  می کند، 
همین  بنابر  می شد.  تحمیل  تاجیکستان  به  اوزبیکستان 
بین  سه جانبه  آهن  تا خط  کرد  تالش  تاجیکستان  نیاز، 
تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان احداث شود و هرسه 
کشور موافقت نامه احداث این خط آهن را در سال 2013 
میالدی امضا کردند. هرچند در دو سال اخیر و بعد از روی 
کار آمدن دولت جدید اوزبیکستان تحت رهبری شوکت 
یافته  بهبود  همسایه  کشور  دو  هر  مناسبات  میرضیایف، 
است و سران هر دو کشور طی نشست های مطبوعاتی از 
و گسترده گی سطح همکاری ها صحبت  دوستی ها  عمق 
کرده اند. حاال بازارهای تاجیکستان مملو از کاالهای تولید 
اوزبیکستان است و ادامه این روند در آینده موجب کاهش 

تولیدات داخلی تاجیکستان خواهد شد.

احداث  مورد  در  گزارش ها  و  پیش رفت ها  آخرین 
افغانستان  بین »تاجیکستان -  خط آهن سه جانبه 

- ترکمنستان«
در  تاجیکستان  دولت  منتشر شده،  گزارش های  براساس 
خط  تاجیکستانی  بخش  تکمیل  و  احداث  به  اواخر  این 
آهن سه جانبه بین تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان 
جذب  برای  مذاکره  حال  در  و  داده  نشان  عالقه مندی 
این  تاجیکستانی  بخش  تکمیل  و  ساخت  برای  سرمایه 

پروژه مهم سه جانبه است.
بود  خواهد  کیلومتر   400 حدود  جدید  آهن  خط  طول 
امام نظر ترکمنستان در استان/والیت  آتامراد و  از شهر  و 
لباب، هم مرز با افغانستان آغاز می شود و از مناطق آقینه و 
اندخوی در افغانستان تا مرزهای تاجیکستان امتداد پیدا 

می کند و شبکه های ریلی 3 کشور را به هم دیگر متصل 
در  آهن  راه  این  از  کیلومتر   ۸5 حدود  در  کرد.  خواهد 
والیت های  در  آن  کیلومتر   300 از  بیش  و  ترکمنستان 

شمالی افغانستان ساخته می شود.
مسأله  آغاز  همان  از  »عشق آباد«  و  »دوشنبه«  بین 
بحث برانگیزی بر سر انتخاب مسیر این خط آهن از طریق 
خاک افغانستان وجود داشت. چون مسیر پیشنهاد شده 
پیشنهادی  و مسیر  و 160 کیلومتر  تاجیکستان کوتاه تر 
طرف ترکمنستان بیش از 400 کیلومتر را شامل می شود.

 2013 جون   5 تاریخ  به  آهن  راه  این  احداث  معاهده 
بین سران سه کشور )حامد کرزی، رییس جمهور وقت 
تاجیکستان  رییس جمهور  امام علی رحمان،  افغانستان، 
و قربان علی بیردی محمدوف، رییس جمهور ترکمنستان( 
به امضا رسید و بخش اول این پروژه از نقطه »آتامیریک 
- امام نظر« ترکمنستان الی بندر »آقینه« افغانستان در 
سال 2016 با حضور روسای جمهور دو کشور افغانستان و 
ترکمنستان راه اندازی شده بود. قابل تذکر است که دولت 
ترکمنستان کار ساخت بخش ترکمنی این راه آهن را در 
سال 2016 از شهر آتامراد تا بندر آقینه در داخل قلمرو 
افغانستان به بهره برداری رساند که زمینه انتقال کاال میان 
ترکمنستان و افغانستان فراهم شد؛ اما ادامه ساخت این 
راه مهم منطقه ای به دلیل ناامن بودن شمال افغانستان و 
هم چنان پیشنهاد تاجیکستان برای کوتاه تر کردن مسیر 
متوقف  موجب  کشور،  این  و  افغانستان  میان  آن  اتصال 

شدن این طرح شده است.
گفتنی است که مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی، 
در  پنج  رودخانه/دریای  بر  پل  احداث  ساختمان،  طرح 
ایستگاه خط آهن  منطقه مرزی میان دو کشور، احداث 
خط  ساختمان  ایجاد  و  کندز  والیت  در  بندر  شیرخان 
آهن مسیر متذکره توسط دولت تاجیکستان و نهادهای 

توسعه ای ذی دخل انجام می شود.
تاجیکستان  مطبوعات  در  گزارش هایی  قبل  سال  چند 
انعکاس یافت، مبنی بر این که تاجیکستان از ساختن راه 

آهن سهم خویش انصراف داده است.
مستقل  و  آزاد  نشریه  »آزاده گان«،  هفته نامه  چنان چه 
تاجیکستان در صفحه 3 شماره 543 مورخ 26 سپتامبر 
با  آهن  راه  ساختن  از  »تاجیکستان  عنوان  تحت   201۸
است:  نگاشته  افغانستان دست می کشد«،  و  ترکمنستان 
بیست ویکم  روز  ترکمنستان  خارجی  کارهای  »وزارت 
موقوف  مورد  در  تاجیکستان  نیت  از   201۸ سپتامبر 
افغانستان   - ترکمنستان  آهن  راه  ساختمان  گذاشتن 
این گزارش  نموده است«. در  نگرانی  ابراز  تاجیکستان   -
خبری، دلیل انصراف تاجیکستان از ساختن راه آهن مزبور 
از  بعد  تاجیکستان  و  اوزبیکستان  بین  مناسبات  بهبود 
درگذشت اسالم کریموف، رییس جمهور اسبق اوزبیکستان 
عنوان شده است. بنابر تبصره هفته نامه آزاده گان، در زمان 
اسالم کریموف راه های اکماالتی تاجیکستان مسدود شده 
بود و تاجیکستان از روی ناگزیری طرح ساختن راه آهن 
کرد،  ارایه  را  ترکمنستان  و  افغانستان  تاجیکستان،  بین 
یافته  بهبود  اوزبیکستان  و  تاجیکستان  مناسبات  اکنون 
است و دیگر نیازی به ساختن راه آهن متذکره احساس 
نمی شود. ترکمنستان مدعی آن است که با صرف سرمایه 
هنگفت حدود ۸۸ کیلومتر راه آهن را در قلمرو خود تا 
بندر آقینه در خاک افغانستان احداث کرده است و اکنون 
تاجیکستان باید به مسولیت های خود در قبال مندرجات 
معاهده ساختن راه آهن که در تاریخ 5 جون 2013 بین 

سران سه کشور به امضا رسیده است، عمل کند.
این موضوع قابل تأمل است که چرا تاجیکستان مجدداً به 
احداث و اتصال این خط آهن عالقه مندی نشان داده و در 
جست وجوی تمویل کننده مالی این پروژه است؟ یک دلیل 
شاید احداث خط آهنی باشد که اخیراً بین اوزبیکستان، 
افغانستان و پاکستان به امضا رسید و این خط آهن نقش 
مهم در اتصال اوزبیکستان به کشورهای جنوب آسیا دارد. 
 2020/1/2 مورخ  گزارش  بنابر  که  افزود  باید  هم چنان 
در  »خاور«  نام  به  تاجیکستان  اطالعاتی  ملی  آژانس 
شهر دوشنبه موافقت نامه ای بین تاجیکستان و جمهوری 
آهن جالل الدین  راه  ساخت  مورد  در  افغانستان  اسالمی 
بلخی - پنج پایان تاجیکستان و شیرخان بندر افغانستان 
با گزارش منبع مذکور، این سند را  به امضأ رسید. برابر 
نقلیات  وزیر  خدایارزاده«،  »خدایار  تاجیکستان  جانب  از 
)ترانسپورت( تاجیکستان و از جانب افغانستان محمد یما 

شمس، رییس راه آهن افغانستان امضأ کردند.

تسهیالت و عواید پروژه
متصل  هم دیگر  به  همسایه  کشور   3 ریلی  شبکه های   -
به یکی  افغانستان  راه آهن،  این  با ساخت  و  خواهد شد 

دیگر از شبکه های راه آهن بین المللی وصل می شود.
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- تطبیق عملی این پروژه یک گام مهم برای تحقق عملی 
پروژه پنج جانبه خط آهن چین - قرقیزستان - تاجیکستان 

- افغانستان - ایران به شمار می رود.
- کارآفرینی برای شهروندان هر سه کشور همسایه.

- ساخت و راه اندازی این راه  آهن سه جانبه نقش مهمی 
در احیا و بازسازی افغانستان خواهد داشت و به نوبه خود 
در هم گرایی منطقه ای کشورهای ترکمنستان، افغانستان و 

تاجیکستان مفید خواهد بود.
- منافع ناشی از ترانزیت کاال برای افغانستان.

- رونق تجارت و شکوفایی اقتصادی برای هر سه کشور.
به  اتصال  و  ارتباطی  بن بست  از  کشور  سه  هر  خروج   -

کشورهای منطقه و فرامنطقه.

تمویل کننده گان پروژه
بانک توسعه آسیایی، بانک جهانی، بانک بازسازی و توسعه 
پروژه اند.  این  تمویل کننده گان  جاپانی  بانک های  و  اروپا 
بخش افغانستان این راه آهن به طور تخمینی حدود 350 
میلیون دالر هزینه الزم دارد که بانک توسعه آسیایی آن 

را خواهد پرداخت.

چالش ها و موانع فراراه اجرایی شدن پروژه
- تهدیدات امنیتی در قلمرو افغانستان.

این  برای  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  در  مشکالتی   -
مختلف  پروژه های  این،  از  پیش  دارد. چون  وجود  پروژه 
ریلی بین ایران، افغانستان و تاجیکستان مطرح بوده؛ اما 
به دلیل ناتوانی در جذب سرمایه  های خارجی اجرا نشده 
است. به گفته کارشناسان، فقط کشور چین از توان تامین 
منابع مالی برای ادامه ساخت این راه در قلمرو افغانستان و 

تاجیکستان برخوردار خواهد بود.
- مشکالت جغرافیایی و صعب العبور بودن این مناطق نیز 
مانع دیگری است که هزینه اجرای این پروژه را بیش تر 

می کند.
- اختالف نظر بین ترکمنستان و تاجیکستان بر سر نقطه 
 160 کوتاه تر  فاصله  )تاجیکستان  آهن  راه  این  اتصال 
کیلومتر   400 طوالنی تر  فاصله  ترکمنستان  و  کیلومتر 
با طوالنی شدن  از نظر ترکمنستان،  را ترجیح می دهد(. 
این مسیر در شمال افغانستان، زمینه انتقال حجم زیادی 
از سوخت از ترکمنستان به والیت های شمال افغانستان 
فراهم می شود که سود فراوانی برای دولت عشق آباد دارد.

هم چنان باید افزود که طوالنی شدن ناامنی های افغانستان 
استراتژیک  و  بودن  چهارراه  موقعیت  اهمیت  یک سو  از 
افغانستان را زیر سوال می برد و از سوی دیگر به پاکستان 
این فرصت را می دهد که توجه تاجیکستان را به گشایش 
گرم  آب های  به  تاجیکستان  اتصال  مسیر  کوتاه ترین 
چترال   - واخان  کریدور  یعنی  آسیا  جنوب  بازارهای  و 
به  مختلف  جهات  از  کریدور  این  گشایش  و  کند  جلب 
ضرر افغانستان است. الزم به تذکر است که بعد از بهبود 
مناسبات تاجیکستان و اوزبیکستان، مقیاس تردد در مسیر 
شیرخان بندر کاهش یافته است و مسافران و عابران اکثراً 
رفت وآمد  بندر  و  اوزبیکستان  مسیر  از  می دهند،  ترجیح 

کنند و کار در قسمت بندر حیرتان بیش تر شده است.
خاص  ترانزیتی  و  استراتژیک  موقعیت  در  افغانستان   -5
آسیا  جنوب  کشورهای  و  میانه  آسیای  کشورهای  بین 
همه جانبه  و  دقیق  سیاست گذاری های  با  اگر  دارد.  قرار 
یقیناً  شود،  نگریسته  افغانستان  ژئوپلیتیک  موقعیت  به 
افغانستان از جهات مختلف سیاسی، اقتصادی و  اهمیت 
ترانزیتی برجسته خواهد شد. پاکستان و هند همان طوری 
که در مسایل افغانستان رقبای دیرینه اند، همان طور نیز در 
مسایل آسیای میانه با هم رقابت تنگاتنگ دارند. پاکستان 
و هند پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقالل 
کشورهای آسیای میانه هرکدام به طریق خاص در پی تامین 
رابطه و تالش گسترش نفوذ خود در این کشورها شدند. 
در جمع کشورهای آسیای میانه، تاجیکستان نزدیک ترین 
فاصله را با هند و پاکستان دارد. پاکستان تالش دارد در 
 50 از  کم تر  که  تاجیکستان  با  مرزی  نقط  نزدیک ترین 
کیلومتر است، کریدور چترال - واخان را احداث کند. دو 
کشور در همین فاصله 50 کیلومتری، ناگزیر اند از خاک 
افغانستان عبور کنند. در صورت احداث کریدور چترال - 
واخان از اهمیت ترانزیتی افغانستان کاسته و تاجیکستان از 
طریق پاکستان به بازارهای جنوب آسیا وصل خواهد شد. 
در حالی که پاکستان به خاطر رسیدن به اهداف خود از 
طریق کریدور چترال - واخان به حیث نزدیک ترین فاصله 
به  رسیدن  صدد  در  هند  می کند،  تالش  تاجیکستان  با 
تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه از طریق افغانستان 
و بندر چابهار ایران است. افغانستان در هر حال به عنوان 
معبر مهم اتصال این کشورها نقش مهم دارد و بایستی از 
موقعیت مهم بندرگاهی و گذرگاهی اش حداعظم استفاده 

یکی  پژواک،  عبدالرحمان  نکته،  همین  به  توجه  با  کند. 
است:  گفته  افغانستان  شهیر  ادیبان  و  سیاست مداران  از 
»افغانستان بندرگاه مهم است؛ اما افغان ها بندربانان خوب 
نیستند.« باید اضافه کرد که هند و پاکستان توانسته اند، به 
خاطر تامین منافع شان عضویت دایم سازمان شانگهای را 
کسب کنند؛ در حالی که افغانستان در این سازمان عضو 

ناظر است.
در جهت  افغانستان همواره  اسالمی  دولت جمهوری   -6
تردد مخالفان  از  و جلوگیری  مرز مشترک  امنیت  حفظ 
به عنوان مثال، در  دولت تاجیکستان تالش کرده است. 
سال 2010 به تعداد 25 تن زندانیان تاجیک از زندان فرار 
کردند و یک تعداد آن ها وارد خاک افغانستان شدند. طبق 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  تاجیکستان،  دولت  تقاضای 
در اسرع وقت فراری ها را دست گیر و به نیروهای امنیتی 
بین  سال 2012  در  همین طور  داد.  تحویل  تاجیکستان 
والیت  خاروغ  شهر  در  مخالفانش  و  تاجیکستان  دولت 
بدخشان درگیری واقع شد و مخالفان با استفاده از ساحات 
مرزی و تاریکی شب می توانستند به افغانستان فرار کنند. 
اما نیروهای مرزبانی دولت افغانستان چنین اجازه ای را به 
اهمیت  تاجیکستان  برای  افغانستان  بنابراین،  نداد.  آن ها 
ویژه ای دارد. در این اواخر )اواسط ماه اکتوبر سال 201۸(، 
تغییرات کلی در سیاست کدری و مقامات  ملکی و نظامی 
والیت خودمختار بدخشان تاجیکستان به وجود آمد و این 
امنیتی  به مسایل  موارد  برخی  در  است  تغییرات ممکن 

سرحدات دو کشور ارتباط داشته باشد.
7- تاجیکستان در حال حاضر با سه چالش عمده امنیتی و 
مرزی روبه رو است. چالش گسترش فعالیت دهشت افگنان، 
منازعات  چالش  و  مخدر  مواد  قاچاقچیان  نفوذ  چالش 
مرزی و ارضی با دو همسایه ترک تبار خود )اوزبیکستان 
و قرقیزستان(. دو چالش اولی، از طریق افغانستان متوجه 
اوزبیکستان  طریق  از  اخیر  چالش  و  است  تاجیکستان 
چالش  این  و  است  تاجیکستان  متوجه  قرقیزستان  و 
را  کشورها  مناسبات  مختلف  عناوین  به  هرازچندگاهی 
تحت تأثیر قرار می دهد. تاجیکستان ناگزیر است، به خاطر 
ارضی و تحکیم صلح و  حفظ حاکمیت ملی و مصونیت 
ثبات پایدار با هر سه چالش  مبارزه کند و در این مبارزه 

به همکاری افغانستان ضرورت دارد.
مشترکات  به  توجه  با  افغانستان  اسالمی  جمهوری   -۸
عمیق فرهنگی و تاریخی افغانستان و تاجیکستان می باید، 
در خصوص تاجیکستان دیپلماسی فعال فرهنگی داشته 
باشد و از ظرفیت  های غنی و مشترک فرهنگی دو کشور 
در جهت  برآورده سازی منافع ملی متقابل استفاده بهینه 
به  کشور  دو  ملی  تلویزیون های  بایستی  و  گیرد  صورت 
تبادل تجارب و نشر و پخش برنامه ها در زمینه مناسبات 
بنابراین،  ورزند.  مبادرت  هنری  فعالیت های  و  فرهنگی 
قلم،  هفته  فرهنگی،  هفته  چون  برنامه هایی  برگزاری 
فرهنگیان،  اشتراک  با  کتاب  نمایشگاه  و  سینما  هفته 
هنرمندان  آوازخوانان،  نقاشان،  ادیبان،  نویسنده گان، 
در  مهم  نقش  تاجیکستان  و  افغانستان  سینماگران  و 
به عمق  نوین دارد و  افغانستان  معرفی جنبه های مثبت 
دوستی ها و گسترده گی سطح همکاری ها می افزاید. باید 
افزود که جاذبه های گردشگری و فرهنگی افغانستان کم تر 
از جاذبه های گردشگری تاجیکستان نیست و در صورت 
استقرار امنیت مطمین و سراسری، گردشگران می توانند 
از 7 پل اعمار شده بر فراز دریای پنج عبور کنند و وارد 

افغانستان شوند.
9- افغانستان نخستین کشوری است که صادقانه در جهت 
سال های 1992  در  تاجیکستان  داخلی  جنگ های  ختم 
برگزاری جلسات متعدد زمینه  با  - 1997 تالش کرد و 
ساخت.  مساعد  تاجیکستان  در  را  ثبات  و  صلح  استقرار 
مقام های ارشد رهبری تاجیکستان همیشه در مجالس و 
محافل بزرگ ملی و بین المللی از نقش مثبت افغانستان 
در استقرار صلح و ثبات تاجیکستان ابراز امتنان کرده اند و 
همیشه از نقش کلیدی پروفسور برهان الدین ربانی، شهید 
صلح و رییس جمهور اسبق افغانستان و احمد شاه مسعود، 
قهرمان ملی و وزیر دفاع سابق کشور به نیکویی یادآوری 

می کنند.

آخرین تذکر
با توجه به آن چه تذکر یافت و علی رغم گسترده گی دایره 
همکاری ها و این همه مسایل که به اهمیت روابط دو کشور 
می افزاید، چنان که الزم است روابط  و سطح همکاری های 
دو کشور متناسب به حجم منافع متقابل ملی و ظرفیت ها 
و فرصت ها و منابع دو کشور نیست و هنوز اقتصاد، تجارت 
است.  دولت مردان  از سیاست  متأثر  دو کشور  ترانزیت  و 
پایه  و  گسترده تر  همکاری ها  افق  آینده  در  است  امید 

دوستی ها محکم تر شود.

تقوی  اهلل تقوا، کارمند سفارت جمهوری 
اسالمی افغانستان مقیم تاجیکستان

بخش دوم و پایانی
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اطالعیه تصمیم اعطا ی قرار داد
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت 
زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک،انتقال و توزیع 13 قلم وسایل مورد ضرورت 
احداث باغچه های خانگی و مکتبی برای 3262 خانم در ولسوالی های والیات کابل،بدخشان،کنر،نو

رستان،پکتیکا،دایکندی،کندز،کاپیساوجوزجان تحت داوطلبی باز داخلی با کود نمبر 
                           را به شرکت محترم خدمات لوژستیکی هدایت احسان دارای جواز نمبر 

به قیمت مجموعی مبلغ 12.757.192.70 )دوازده ملیون هفت صدو پنجاو هفت   )D-57296(
هزارو یک صدو نود و دو اعشاریه هفتاد افغانی( اعطا نماید. 

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را 
از تاریخ نشراین اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات 
قانون  پنجاهم  ماده  احکام  مینه، وفق  کارته سخی، جمال  واقع  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت 

تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، 

قرار داد منعقد نخواهد شد.
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شایق قاسمی

چهار ماه پس از افتتاح؛
خط آهن خواف - هرات استفاده نشده است

نشست مردم شمالی؛ دست آوردها باید حفظ شود

با گذشت چهار ماه از افتتاح رسمی خط آهن خواف 
- هرات توسط رییس جمهور غنی و رییس جمهور 
ایران، تاکنون از این مسیر ریلی تنها دو محموله بار 
باربری  یافته و قطارهای  انتقال  به گونه »آزمایشی« 
اداره  نکرده است. مقام های  از آن تردد  و مسافربری 
خط آهن هرات می پذیرند که برای تردد قطار از این 
نهایی  ایران  با  دوجانبه  توافق نامه  باید  ریلی،  مسیر 
شود و سپس قطارهای باربری و مسافربری رفت وآمد 
واگن  هرات  آهن  اداره خط  که  آنان می گویند  کند. 
اختیار  در  واگن«  انتقال دهنده  »لوکوموتیو/ماشین  و 
فعاالن  شود.  خریداری  آینده  در  است  قرار  و  ندارد 
مدنی هرات پافشاری دارند که حکومت افغانستان تمام 
توانش را برای برگزاری مراسم  افتتاح پروژه ها مصرف 
برای  زیربنایی،  پروژه های  از گشایش  می کند و پس 
بهره برداری از آن ها پی گیری الزم صورت نمی گیرد. 
افغانستان می خواهند که خط آهن  از حکومت  آنان 
خواف - هرات را با سرنوشت پروژه تاپی و راه الجورد 
دچار نکند و برای بهره برداری عملی از آن اقدام کند. 
فعاالن اقتصادی و اعضای شورای والیتی هرات نیز باور 
دارند که خط آهن خواف - هرات می تواند سهولت های 
زیادی در بخش حمل ونقل کاال فراهم کند و حکومت 
مسیر  این  از  عملی  استفاده  برای  باید  افغانستان 

نیازمندی های الزم را فراهم سازد.
سال  حوت  بیستم  تاریخ  به  پیش،  ماه  چهار  حدود 
با  هرات   - خواف  آهن  خط  خورشیدی،   1399
سخنرانی محمداشرف غنی و حسن روحانی، به گونه 
رسمی افتتاح شد. رییسان جمهور افغانستان و ایران 
در مراسم افتتاح این مسیر ریلی، نویدهایی برای ایجاد 
انتقال کاال از طریق خط آهن دادند. در  سهولت در 
آهن  خط  سوم  قطعه  که  گذشته  ماه  چهار  جریان 
»روزنک« گشایش  ریلی  ایستگاه  در  هرات   - خواف 
این  از  به گونه آزمایشی  باربری  تنها دو قطار  یافت، 

والیت های  جهادی  فرماندهان  و  سیاسیون  از  شماری 
حفظ  بر  بزرگ  گردهمایی  یک  طی  کابل  شمال 
دست آورد های چند دهه گذشته تاکید کرده و می گویند 
که حفظ حقوق زنان، دست آورد ها در عرصه آزادی بیان 
و نیروهای امنیتی خط سرخ شان در مذاکرات صلح است 
به صورت روشن در مذاکرات  آنان  این خواست  باید  و 
باشنده گان  که  گردهمایی  این  در  گرفته شود.  نظر  در 
والیت های پروان ، کاپیسا و پنجشیر نیز به گونه گسترده 
حضور داشتند، اشتراک کننده گان گفتند که به قربانیان 
شمالی  جوانان  و  امنیتی  نیروهای  گذشته  سال  چند 
خواست  و  داده  اولویت  صلح  جاری  مذاکرات  در  باید 

خانواده های قربانیان جنگ شنیده شود.
الماس زاهد، نماینده رییس جمهور در امور حکومت داری 
بیاید،  در کشور صلحی  باشد  قرار  اگر  که  خوب، گفت 
خواست های مردم شمالی به عنوان قربانیان اصلی جنگ، 
به گونه شاید و باید مورد بحث قرار گیرد. به گفته زاهد، 
مردم شمالی در صف نخست دفاع از نوامیس ملی کشور 
بودند و اگر قرار باشد طالبان در قدرت شریک شوند، باید 
از راه دموکراتیک و انتخابات به قدرت برسند یا نهاد های 
بین المللی از طریق ریفراندم در 34 والیت کشور در این 

مورد نظر مردم را گرفته و ارایه کنند.
او با نگرانی از روند مذاکرات در کشور های منطقه، گفت 
که جزییات گفت وگوهای صلح باید با مردم و نماینده های 
آن ها در میان گذاشته و یک به یک از پیش رفت در این 
مذاکرات آگاهی داده شود. به گفته او، تا زمانی که گروه 
طالبان به آتش بس و ختم جنگ تن ندهد، بعید به نظر 
می رسد که در مذاکرات صلح پیش رفتی حاصل آید. زاهد 
افزود: »اگر صلحی بیاید، ما هستیم و اگر صلحی نیاید، 
انسجام  یعنی  ما،  با  مشورت  بدون  و  هستیم  ما  بازهم 
شورای شمالی بزرگ، هیچ کاری در کشور صورت نخواهد 

گرفت.«
غالم بهاوالدین جیالنی، وزیر دولت در امور رسیده گی به 
حوادث، که این نشست از سوی او هماهنگی شده بود، 
به خواست های  گروه ها هرگز  دیگر  و  طالبان  که  گفت 
مردم پشت پا زده نمی توانند و اگر این گروه فکر کند 
که می تواند از طریق »مدارس پشاور و کویته پاکستان« 
در مورد سرنوشت مردم افغانستان تصمیمی بگیرد، »این 

تعرفه های گمرکی، تعرفه انتقال کاال و دیگر مسایل 
تخنیکی مشخص خواهد شد و زمینه برای استفاده 

عملی از خط آهن فراهم می شود.
افغانستان  حکومت  که  می پذیرد  تیموری  آقای 
آهن  از خط  استفاده  برای  نیاز  مورد  زیرساخت های 
لوکوموتیو/ماشین  و  قطار  واگن های  قطار،  مانند 
انتقال دهنده واگن را در اختیار ندارد و تالش  حکومت 
برای کرایه گرفتن واگن و خرید لوکوموتیو از روسیه 
جریان دارد. بر اساس معلومات اداره خط آهن هرات، 
چهارم  قطعه  نخست  بخش  زیرساخت  احداث  روند 
خط آهن خواف - هرات 70 تا ۸0 درصد پیش  رفته 
بخش  قرارداد،  مطابق  زمان بندی  جدول  بر مبنای  و 

نخست قطعه چهارم تکمیل خواهد شد.
گفته  افغانستان  حکومت  مقام های  این  از  پیش 
بودند که با بهره برداری از خط آهن خواف - هرات، 
دالر«  میلیون   10« سال  یک   جریان  در  افغانستان 
عواید کسب  می کند و احتمال می رود طی سه سال 
پس از بهره برداری، تا »50 میلیون دالر« از بابت انتقال 
کاالهای تجارتی و رفت وآمد مسافران عواید گرد آوری 
کند؛ اما در جریان چهار ماه اخیر هیچ قطاری از این 

مسیر رفت وآمد نکرده است.
با این همه طی ماه های گذشته مناطق نزدیک به خط 
آهن خواف - هرات گواه برخی رویدادهای امنیتی بود 
که  عامه،  محافظت  ملی  تصدی  پولیس  نیروهای  و 
بر دوش  را  امنیت پروژه خط آهن  تأمین  مسوولیت 
دارند، در چند رویداد جداگانه آماج حمالت مخالفان 
مسلح حکومت قرار گرفتند؛ مسأله ای که نگرانی ها در 
پیوند به تأمین امنیت این مسیر ریلی را افزایش داده 

است.

زیادی را در چند دهه گذشته به تجربه گرفته ایم و قرار 
نیست همیشه برگشت به گذشته و عقب را شاهد باشیم. 
اکثریت  خواست  مطابق  می آید،  وجود  به  نظامی  اگر 
مردم باشد، نه مطابق خواست کشور های بیرونی و گروه 

طالبان.«
و  جمهوریت خواهان  صف  روزها  این  که  حالی  در 
»موقت خواهان« در میان حلقه های سیاسی و احزاب در 
افغانستان مشخص شده و کشور های دخیل در موضوعات 
سیاسی افغانستان هم تالش دارند که محوریت مذاکرات 
را در اختیار داشته باشند، شهروندان کشور اما با یأس و 
نگرانی از دوره های گذشته می گویند که به هیچ قیمتی 

نباید مردم افغانستان به گذشته های تاریک برگردند.
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نهادهای حکومتی شرایط الزم برای استفاده عملی از 
خط آهن خواف - هرات را فراهم سازد، اما کم کاری 
ریلی  مسیر  این  از  تا  شده  سبب  مسوول  نهادهای 

استفاده الزم صورت نگیرد.
اعضای شورای والیتی هرات نیز باور دارند که حکومت 
افغانستان درگیر مسایل جنگ و صلح است و بیش تر 
پیش برد  چگونه گی  صرف  حکومت  رهبری  تمرکز 
مذاکرات صلح با طالبان می شود و در چنین شرایطی 

برخی پروژه های مهم زیربنایی بالتکلیف می ماند.
به  هرات،  والیتی  شورای  عضو  هاشمی،  غالم حبیب 
روزنامه ۸صبح می گوید که نبود امنیت، یکی از چالش 
مهم برای استفاده از خط آهن خواف - هرات به شمار 
می رود و مردم امید دارند که با پایان جنگ و تأمین 
صلح، حکومت افغانستان بتواند با خریداری قطار، از 
این مسیر ریلی استفاده کند. مقام های اداره خط آهن 
افتتاح  مراسم  برگزاری  زمان  از  که  هرات می پذیرند 
سال 1399  قوس  ماه  در  هرات   - خواف  آهن  خط 
خورشیدی، جز دو قطار باربری که به گونه آزمایشی 
دو محموله کاال را از ایران به افغانستان و از افغانستان 
به ایران انتقال داد، هیچ قطاری از این مسیر رفت وآمد 

نکرده است.
بالل تیموری، رییس اداره خط آهن هرات، در صحبت 
از  قطار  تردد  برای  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  با 
باید توافق نامه  ابتدا  مسیر خط آهن خواف - هرات، 
روند  و  شود  امضا  ایران  و  افغانستان  میان  دوجانبه 
افغانستان  حکومت  سوی  از  توافق نامه  این  امضای 
در حال نهایی شدن است. به گفته او، تمرکز اصلی 
حکومت افغانستان برای استفاده از مسیر ریلی خواف 
- هرات انتقال بار است و بر مبنای توافق نامه دوجانبه، 

از سویی هم اشتراک کننده گان در این برنامه می گویند 
و  رسیده اند  کامل  آگاهی  به  اکنون  افغاستان  مردم  که 
که  دارند  خاطره  در  را  طالبان  دوره  تلخ  گذشته های 
این گروه از هیچ نوع ظلمی علیه مردم در دوره امارت 
این  از  بخشی  اکنون  که  حالی  در  نکردند.  دریغ  خود 
افغانستان مشاهده می شود،  نظام سیاسی  مشکالت در 
مردم خواستار حفظ نظام کنونی به گونه اصالحی اند و از 
برگشت طالبان به قدرت و برگشت دوباره به دوره طالبان 

هراس دارند.
عبدالحق ولی زاده بهین، استاد دانشگاه و باشنده پروان، 
در مصاحبه با روزنامه ۸صبح گفت: »ما نظام های سیاسی 

رسمی  مراسم  برگزاری  زمان  از  و  کرد  عبور  مسیر 
افغانستان  وارد  ایران  از  قطاری  هیچ  تاکنون  افتتاح، 

نشده است.
فعاالن مدنی هرات باور دارند که حکومت افغانستان 
افتتاح  مراسم   برگزاری  برای  را  خود  تالش  تمام 
پروژه های زیربنایی مصرف می کند و پس از برگزاری 
کار  پروژه ها  این  از  بهینه  بهره برداری  برای  مراسم، 
چندانی نمی کند. سیداشرف سادات، از فعاالن مدنی 
هرات، در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که پیش 
از این برای افتتاح پروژه های تاپی، راه الجورد و سرک 
از  گسترده ای  تبلیغات  هرات،  در  حلقه ای/بای پاس 
سوی حکومت انجام شد، اما پس از برگزاری مراسم 
افتتاح، برای بهره برداری درست از این پروژه  ها توجه 
در  زیادی  ابهامات  که  افزود  آقای سادات  نشد.  الزم 
مورد خط آهن هرات - خواف وجود دارد و حکومت 
افغانستان در پیوند به آن معلومات کافی را در اختیار 
که  هستند  نگران  هراتیان  و  است  نداده  قرار  مردم 
این خط آهن نیز با بی توجهی حکومت، به سرنوشت 
پروژه های تاپی و راه الجورد دچار شود و از آن استفاده 

درست صورت نگیرد.
از  استفاده  که  دارند  باور  هرات  در  اقتصادی  فعاالن 
خط آهن می تواند سهولت های زیادی برای انتقال کاال 
میان افغانستان و ایران و افغانستان و کشورهای غرب 
آسیا، کشورهای آسیای میانه و کشورهای جنوب آسیا 
ایجاد کند و افغانستان به مسیر اصلی اتصال کشورهای 
منطقه بدل شود. سیدخلیل قتالی، معاون اتاق صنایع 
و معادن هرات، در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید 
که حکومت افغانستان برای بهره برداری از پروژه های 
از  اما پس  به خرج می دهد،  را  زیربنایی تالش الزم 
افتتاح پروژه ها، نهادها و وزارت ها برنامه  های مشخصی 
برای استفاده عملی از پروژه ها ندارند. به گفته او، اداره 
مستقل خط آهن افغانستان باید در هماهنگی با سایر 

نخواهد شد.« جیالنی  به حقیقت مبدل  خوابش هرگز 
بر حفظ دست آورد های دوره نوین افغانستان تاکید کرد 
به  و  ندارد  باور  به صلح  افزود که هنوز گروه طالبان  و 
کشتار مردم بی گناه ادامه می دهد. او افزود: »افغانستان 
که اکنون در یکی از مراحل حساس تاریخی قرار گرفته 
دادن  قربانی  و  خون شان  با  که  بزرگ  شمالی  مردم  و 
جوانان زیادی از نظام دفاع کرده و دموکراسی را سر مشق 
که  است  این  خواست شان  داده اند،  قرار  زنده گی شان 
اگر  و  افغانستان حفظ شود  نظام سیاسی  و  جمهوریت 
قرار است صلحی بیاید، باید در اولویت مذاکرات خواست 

مردم باشد.«
در  دست آورد ها  و  اساسی  قانون  حفظ  او،  گفته  به 
سرخ  از خط های  بشر  حقوق  و  بیان  آزادی  عرصه های 
داده  اجازه  جناحی  هیچ  به  و  است  افغانستان  مردم 
صورت  معامله  دست آورد ها  این  سر  بر  تا  شد  نخواهد 
طالبان  فکر  و  ذهنیت  »هر چند  افزود:  جیالنی  بگیرد. 
خشونت است و فطرتاً طالبان با خشونت گره خورده اند، 
اما اگر قرار است صلح شود، مردم افغانستان صلح با عزت 
و صلحی را انتظار دارند که نظام سیاسی افغانستان در 

آن معامله نشود.«
حفظ  خواستار  نیز  پروان  والیتی  شورای  نماینده گان 
به  اشاره  با  آنان  امنیتی اند.  نهاد های  و  سیاسی  نظام 
دادن  قرار  هدف  و  طالبان  گروه  اخیر  خشونت های 
غیرنظامیان، می گویند که شماری از حلقات سیاسی با 
شیوه های مختلف و با حمایت کشور های بیرونی، تالش 
دارند تا اداره موقت را روی کار بیاورند، در حالی که همه 
آگاهی  افغانستان  گذشته  تلخ  تجربه های  از  سیاسیون 

کامل دارند. 
گفت:  پروان،  والیتی  شورای  عضو  قدوسی،  متین 
مخالفت  که  بدانند  باید  سیاسی  احزاب  و  »سیاسیون 
نتایج  چه  طالبان،  خواست های  از  حمایت  و  نظام  با 
کرد  تصریح  او  داشت.«  خواهد  دنبال  به  را  خطرناکی 
خطوط  در  شمالی  و  پروان  جوان  صد ها  همه روزه  که 
جنگ والیت های مختلف افغانستان توسط گروه طالبان 
کشته می شوند، اما هنوز »سیاسیون به یک پارچه گی در 
مذاکرات با طالبان نرسیده اند« و طالبان نیز از این فرصت 

استفاده می کنند.

محمدحسین نیک خواه
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کلیسای  بر  انتحاری  وقوع حمله ای  از  اندونیزیا  پولیس 
است.  داده  خبر  کشور  این  سوالوسی  جزیره  در  جامع 
انگیزه فرد مهاجم روشن نیست. حمله بر مراکز مذهبی 
مسیحیان از سوی نیروهای افراطی مسلمان در اندونیزیا، 

سابقه دارد.
در پی یک حمله انتحاری بر کلیسای جزیره سوالوسی، 
اندونیزیا  پولیس  شده اند.  مجروح  نفر   14 دست کم 
از کشته شدن یک نفر در جریان این حمله  هم چنین 
انتحاری خبر داده است. احتمال می رود که جسد فرد 
کشته شده در جریان این حمله متعلق به فرد مهاجم 

بوده باشد.

رادیو فردا به نقل از خبرگزاری آلمان روز یک شنبه، 2۸ 
مارچ )هشتم حمل( با انتشار گزارشی از جاکارتا، پایتخت 
را  کلیسای سوالوسی  بر  انتحاری  اندونیزیا، خبر حمله 

منتشر کرده است.
فرد مهاجم حامل مواد منفجره قوی بوده است. این فرد 
موترسایکل سوار در همراهی با یک فرد مظنون دیگر قصد 
ورود به کلیسا را داشته اند. نیروهای امنیتی مانع ورود 
آن ها شده اند. به  رغم آن، در اثر وقوع این انفجار عده ای از 
افرادی که در حال خارج شدن از کلیسا بوده اند، مجروح 

شده اند.
گفته می شود که حمله انتحاری یاد شده در پایان مراسم 

مامور  سه  است.  گرفته  صورت  کلیسا  این  در  مذهبی 
پولیس نیز در بین مجروحان این حمله قرار دارند.

تلویزیونی  فرستنده  انتحاری،  حمله  این  وقوع  از  پیش 
ایام  در  حمالتی  چنین  وقوع  احتمال  از  »کومپاس« 
پیش از عید پاک خبر داده بود. شورای مسلمانان ساکن 

اندونیزیا این حمله را محکوم کرده  است.
جمعیت270  از  درصد  ده  حدود  که  شد  یادآور  باید 
اندونیزیا مسیحی اند. ۸7 درصد جمعیت  نفری  میلیون 
این کشور را مسلمانان تشکیل می دهند. تا کنون بارها 
مذهبی  مراکز  بر  »اسالمیست ها«  و  افراط گرا  نیروهای 

مسیحیان حمله کرده اند.

در پی حمله انتحاری بر یک کلیسا در 
اندونیزیا یک تن کشته و 14 تن دیگر 
زخمی شدند

فیس بوک حساب رییس  جمهور ونزویال را مسدود کرد

وزیران دفاع 1۲ کشور 
سرکوب خونین اعتراضات 

میانمار را محکوم کردند
هزاران نفر در اعتراض به نژادپرستی علیه آسیایی تباران در امریکا تظاهرات کردند سرکوب گسترده معترضان در میانمار طی روز شنبه، 

7 حمل، که به خونین ترین روز بعد از کودتای نظامیان 
تبدیل شد، موجی از انتقادهای بین المللی را برانگیخته 
محکوم  را  خشونت ها  این  کشور   12 دفاع  وزیران  و 

کرده اند.
فرانسه،  از خبرگزاری  نقل  به  و  فردا  رادیو  گزارش  به 
وزیران دفاع 12 کشور از جمله امریکا، بریتانیا، جاپان و 
استرالیا سرکوب خونین نظامیان در میانمار را محکوم 

کرده اند.
این  اعتراضات  در  کشته گان  شمار  روز  یک  در  تنها 
کشور به دست کم 91 نفر رسید و تاکنون حداقل 423 

معترض با ضرب گلوله نظامیان میانمار کشته شده اند.
شنبه مصادف با »روز نیروهای ارتش« در میانمار بود 
و در این روز رژه بزرگ نیروهای مسلح برگزار شد. به 
موازات آن نیروهای امنیتی در این روز به روی معترضان 
خواهان دموکراسی آتش گشودند و در شهرهای مختلف 

این کشور با آن ها درگیر شدند.
بیانیه مشترک وزیران دفاع 12 کشور می گوید: »یک 
ارتش حرفه ای، تابع استندردهای بین المللی و مسوول 

محافظت از مردم است، نه آسیب رساندن به آن ها.«
این بیانیه از ارتش میانمار خواسته  است که خشونت ها 
از  مشروعیت  و  احترام  کند  تالش  و  کرده  متوقف  را 

دست رفته خود را در میان مردم میانمار احیا کند.
گفته می شود از زمان وقوع کودتای نظامی در میانمار 

تاکنون صدها نفر در اعتراضات کشته شده اند.
با  شنبه  روز  نیز  امریکا،  خارجه  وزیر  بلینکن،  آنتونی 
کشته های  اخبار  شنیدن  از  که  گفت  توییتی  انتشار 
»حکمرانی  وی  است.  شده  »وحشت زده«  میانمار 

هراس افگنی« توسط نظامیان میانمار را محکوم کرد.
در  میانمار  بشر  حقوق  ویژه  گزارشگر  اندروز،  توماس 
که  داد  هشدار  بیانیه ای  در  به  تازه گی  ملل،  سازمان 

»وضعیت میانمار رو به وخامت است.«
در میانه انتقاد گسترده کشورهای مختلف از کودتای 
نظامی میانمار و سرکوب خونین معترضان، معاون وزیر 
دفاع دولت روسیه در دیدار با فرمانده کل ارتش میانمار 

بر تعمیق روابط دو کشور تاکید کرده است.
الکساندر فومین روز جمعه در دیدار با مین آنگ هلینگ، 
فرمانده کل ارتش که رهبری کودتا را در دست دارد، 
با تاکید بر ادامه صادرات تسلیحات به این کشور گفت 

که روسیه مایل به تعمیق روابط با دولت میانمار است.

فیس بوک حساب نیکالس مادورو، رییس  جمهور ونزویال 
را به خاطر »انتشار اخبار گمراه کننده درباره کرونا و قرار 
دادن مردم در معرض آسیب« به مدت 30 روز مسدود 

یورونیوز گزارش داده است که ده روز پس از کشتار 6 
زن آسیایی تبار در آتالنتا، هزاران نفر علیه نژادپرستی 
ضد آسیایی تباران در 60 شهر ایاالت متحده از جمله 
سانفرانسیسکو،  لس آنجلس،  نیویورک،  آتالنتا، 

دیترویت و شیکاگو راهپیمایی کردند.
16 مارچ یک مرد سفیدپوست با حمله بر سه سالن 
جورجیای  ایالت  در  واقع  آتالنتا  منطقه  در  ماساژ 
امریکا، ۸ نفر از جمله 6 زن آسیایی تبار را به قتل 

رساند.
سال  از  راهپیمایی،  این  برگزارکننده گان  گفته  به 
که  کرونا  ویروس  شیوع  جریان  در  و  گذشته 
علیه  نفرت  بود،  چین  ووهان  شهر  آن  سرچشمه 
یافته  افزایش  متحده  ایاالت  در  آسیایی تباران 

این جمعیت،  از اعضای  است. جودی چانگ، یکی 
می گوید: »این که چین همواره به عنوان یک تهدید 
نمایانده می شود، نقش مهمی در تشدید این گونه از 

نژادپرستی داشته است.«
عموماً  که  معترضان  آتالنتا،  شهر  تظاهرات  در 
چینی تبار بودند، شعار می دانند که »شیطان سازی 

از چین و چینی ها را متوقف کنید.«
دونالد ترمپ، رییس جمهور پیشین ایاالت متحده 
چینی«  »ویروس  را  کرونا  ویروس  بارها  امریکا، 
جو  رسیدن  قدرت  به  زمان  از  بود.  کرده  توصیف 
بایدن، تنش در مناسبات میان واشنگتن و پکن، به 
به  اویغور در چین،   ویژه بر سر سرکوب مسلمانان 

 شدت تشدید شده است.

کرد.
قرار گزارش رادیو فردا، سخنگوی فیس بوک اعالم کرده که 
حساب کاربری آقای مادورو به خاطر »نقض مکرر قوانین 

فیس بوک و انتشار اخبار گمراه کننده« مسدود شده است.
نیکالس مادورو در جنوری امسال مدعی شده بود دارویی 
به  مبتال  بیماران  می تواند  که  دارد  وجود  »معجزه آسا« 
»محلول  را  دارو  این  وی  کند.  معالجه  را  کرونا  ویروس 
آن  نام  و  کرده  معرفی  آویشن«  از  شده  تولید  خوراکی 
را »کارواتیویر« گذاشته بود. وی پیش تر نیز ادعاهایی از 
این دست عنوان کرده که پشتوانه علمی و تاییدیه سازمان 

بهداشت جهانی یا نهادهای علمی معتبر را ندارد.
ادعای  از  بعد  ماه  یک  درست  که  است  حالی  در  این 
کشف »داروی معجزه آسا«، ونزویال از ماه فبروری آغاز به 

واکسیناسیون علیه کرونا کرده است.
هزار   155 تاکنون  کشور،  این  رسمی  آمارهای  پایه  بر 
قربانی  نفر  و 1500  کرونا شده  به  مبتال  ونزویال  در  نفر 
ویروس شده اند. اپوزیسیون کشور می گوید که شمار واقعی 
قربانیان کرونا در کشور بسیار بیش تر از چیزی است که 

آمارهای رسمی نشان می دهد.
فعاًل برای 30 روز آقای مادورو نمی تواند پیام جدیدی در 
صفحه فیس بوک خود منتشر کند و صفحه وی تنها برای 
خواندن در دسترس خواهد بود. صفحه فیس بوک او بیش 

از 1.2 میلیون نفر دنبال کننده دارد.


