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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

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

 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
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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

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.
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هم زمان با جدی شدن برگزاری نشست استانبول در مورد روند صلح افغانستان، 
تا  دارد  »عام  و تام«  آماده گی  نهاد  این  که  می گوید  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
انتخابات ولسی جرگه والیت غزنی، انتخابات شوراهای والیتی و انتخابات برخی 
از شهرداری ها را برگزار کند. مسووالن در این کمیسیون تصریح می  کنند که اگر 
حکومت بودجه انتخابات را تهیه و امنیت را تأمین کند، این نهاد حاضر است که 
در جریان امسال این سه انتخابات را برگزار کند. به گفته این مسووالن، تمامی 
انتخابات شوراهای  غزنی،  والیت  ولسی جرگه   انتخابات   برگزاری  مقدمات جهت 

والیتی و انتخابات برخی از شهرداری ها فراهم شده است.

صلح در اولویت است، روی اعتماد از دست 
رفته کار شود

4

4

فرصت رهایی جامعه از نابرابری تاریخی
مذاکره در چند جبهه

تاریخ افغانستان مشحون از نامالیمات شکننده ای است که شهروندان این سرزمین را با انواع مظالم سیاسی و تاریخی مواجه 
ساخته است. نبود روحیه برابری و توزیع امکانات عمومی بر بنیاد آن، در سراسر تاریخ افغانستان بزرگ ترین رنجی است که دامن 

همه مردم را آلوده کرده است.

جمعی از مهاجران افغان: قربانیان جنگ، قربانی صلح نشوند
نشست  برگزاری  آستانه  در  کابل:  ۸صبح، 
با  افغانستان  مهاجران  از  جمعی  استانبول، 
از  بیرون  مهاجر  جمعیت  »صدای  اعالمیه  نشر 
افغانستان«  در  عادالنه  صلح  تحقق  برای  کشور 
توافقات سیاسی«  »مباحثات  که  کرده اند  تأکید 
منتخب،  ملی  دولت  یک  ایجاد  به  معطوف  باید 
کثرات گرا، مشروع، بی طرف و مبتنی بر واقعیت 
اعالمیه  این  در  مهاجران  باشد.  عصرهای حاضر 
خاطرنشان کرده اند که توافقات صلح باید معطوف 
به عدالت، رسیده گی به مظالم و خسارات مالی و 
جانی جنگ باشد تا قربانیان جنگ، قربانی صلح 

نشوند.
که  است  شده  تصریح  هم چنان  عالمیه  این  در 
اساسی  آزادی های  و  حقوق  نباید  توافقات  این 
زنان و مردان افغانستان را که در قوانین جاری و 
کنوانسیون های بین المللی که دولت افغانستان به 

آن ها پیوسته است، نفی کند.
امضاکننده گان این اعالمیه که جمعیت مهاجران 
که  کرده اند  تأکید  می دهند،  تشکیل  را  کشور 
نشست استانبول امید به گفت وگو و رسیدن به 
یک راه حل سیاسی برای ختم جنگ و دست یابی 

به صلح را در افغانستان بیش تر ساخته است.
خواست های  که  اعالمیه  این  از  بخشی  در 
مهاجران از شرکت کننده گان نشست استانبول را 
بازتاب می دهد، آمده است: »توافقات صلح و روند 
براساس مکانیسم های واضح و عملی،  باید  گذار 
تحت  و  مشخص  نظارتی  و  اجرایی  ضمانت های 
نظارت سازمان ملل متحد و کشورهای بی طرف 
استوار باشد. نهادهای امنیتی و دفاعی کشور ما و 
سایر نهادهایی که الزمه یک دموکراسی و داشتن 

یک دولت معاصر است، باید حفظ شود«.
ساختار  که  کرده اند  تصریح  افغان  مهاجران 

فرهنگی  قومی،  تنوع  متناسب  باید  آینده  دولت 
و اجتماعی ملت افغانستان باشد و از تکرار تجربه 
انحصارگرایی و تضعیف مشارکت مردم در سطوح 

مختلف حکومت داری پرهیز شود.
و  زنان  که  است  آمده  مهاجران  اعالمیه  در 
نه  مذهبی  و  قومی  اقلیت های  نماینده گان 
در  بلکه  شان،  حقوق  به  مربوط  موارد  در  تنها 
اجرای  و  تصامیم  اتخاذ  مذاکرات،  مراحل  تمام 
موثر  و  واقعی  حضور  صلح  موافقت نامه )های( 

داشته باشند.
با  که  خواسته اند  مذاکرات  اطراف  از  مهاجران 
اتخاذ سیاست بی طرفی و ترجیح منافع ملی، در 
مسیر قطع مداخالت خارجی، برچیدن پایگاه های 
و  تسلیحاتی  مالی،  حمایت های  قطع  نظامی، 
عملیاتی خارجی از نیروهای شورشی گام جدی 

بردارند.

مهاجران هم چنان گفته اند که باید زمینه زنده گی 
آبرومندانه برای همه به ویژه خانواده های قربانیان، 

اقلیت ها و زنان فراهم شود.
شروع روند خلع سالح و ادغام جنگ جویان مسلح 
غیرقانونی طبق یک مکانیسم شفاف و سریع  با 
دیگر  از  بدیل  اشتغال  زمینه  ایجاد  درنظرداشت 
خواست های مهاجران از اطراف نشست استانبول 

درباره صلح افغانستان است.
افغانستان  که  است  آمده  اعالمیه  این  پایان  در 
پس از چهاردهه جنگ به یک صلح پایدار و دولت 
مهاجران  و  دارد  نیاز  صلح دوست  و  مردم ساالر 
امیدوار است که طرفین مذاکرات به مطالبات و 
آروزهای مردم خسته از جنگ در داخل و خارج 
مردم ساالری  به  تعهدشان  اثبات  برای  کشور، 
گوش بدهند و اقدامات و مواضع شان در راستای 

عملی شدن خواست های آنان باشد.

روزنامه۸صبحبرایسال۱۴۰۰مشترکمیپذیرد

دفاتر داخلی

۶ ماهه

4۰۰۰ افغانی

3۰۰۰ افغانی

8۰۰۰ افغانی

۶۰۰۰ افغانی

یک ساله

دفاتر خارجی

دانشجویان

150 $

shaparsepehr@gmail.com
0700175510 - 0788788799

300 $

همه روزه از رویدادها و خبرها آگاه شوید.
با گرفتن اشتراک در روزنامه،

۸صبح را پشت درب منزل تان دریافت کنید.

واکنش ها به اعالم آماده گی  برای برگزاری سه 
انتخابات؛



صالح:   
نشست استانبول احتماالً در هفته جاری 

برگزار می شود

نی: 
آزادی بیان و رسانه ها در نشست استانبول 

باید خط سرخ باشد

۸صبح، کابل: امراهلل صالح، معاون اول ریاست 
ارزش ها«،  »مساله  که  کرد  اعالم  جمهوری 
اجندای  »ایجاد حکومت صلح«  و  »آتش بس« 
مورد بحث در نشست استانبول است. به گفته 
در هفته جاری برگزار  این نشست احتماالً  او، 

می شود.
در  حمل  بیست ودوم  یک شنبه،  روز  که  صالح 
همایش مردم کوهدامن در شمال کابل صحبت 
پیام هایی  آخرین  طبق  که  گفت  می کرد، 
افغانستان  صلح  امور  در  امریکا  نماینده   که 
ارزش ها«  »مساله  روی  توافق  است،  آورده 
نشست  برای  اجندا  عنوان  به  »آتش بس«  و 

استانبول پیشنهاد شده است.
به  که  است  این  ارزش ها  مساله  او،  گفته  به 
تحت  ساحات  در  تا  نشود  داده  اجازه  طالبان 
باید  و  بزنند  »کیبل«  با  را  مردم  خود  کنترل 
کرامت و حقوق انسانی شهروندان تحت ستم را 

رعایت و احترام کنند.
که  بپذیرند  باید  طالبان  که  گفت  صالح 
و طالبان جز  نیست  افغانستان »طالب شدنی« 
است. به گفته او، تا زمانی که طالبان نپذیرند که 
جز است و بر کل بودن خود تأکید کنند، مذاکره 

یک قدم پیش نمی رود.
دیگر  جانب  از  جمهوری  ریاست  اول  معاون 
گفت که اجندای دوم در نشست ترکیه، مساله 
طالبان  که  می گوید  صالح  است.  آتش بس 
با  که  می کنند  فکر  و  دارند  ترس  آتش بس  از 
گرفته  جدی  مذاکرات  در  گروه  این  آتش بس 

نمی شود.

رسانه های  حمایت کننده  نی،  کابل:  ۸صبح، 
نشست  برگزاری  آستانه  در  افغانستان  آزاد 
بیان  »آزادی  شدن  مطرح  خواستار  استانبول 
نشست  این  سرخ  عنوان خط  به  رسانه ها«  و 

شده است
این نهاد از زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه امریکا 
رسمی  صورت  به  افغانستان  صلح  امور  در 
اصل  استانبول،  نشست  در  که  است  خواسته 
آزادی بیان و دست آوردهای رسانه های کشور 
را به عنوان خط سرخ تعریف کند و از دو طرف 

مذاکره بخواهد که به آن احترام بگذارند.
از  افغانستان  رسانه ای  جامعه  نی،  باور  به 
است  نگران  رسانه ها  و  بیان  آزادی  سرنوشت 
استانبول  صلح  گفت وگوهای  در  مبادا  تا 
مورد  یا  گرفته شود  نادیده  مذکور  ارزش های 

معامله قرار گیرد.
افغانستان  آزاد  رسانه های  حمایت کننده  نهاد 
نشستی  زودی  به   است  قرار  که  است  گفته 
میان طالبان و حکومت افغانستان در استانبول 
و جنگ 4۰  بحران  به  دادن  پایان  به  منظور 

ساله در افغانستان برگزار شود.
نی می گوید که زلمی خلیل زاد مبتکر تفاهم نامه 

همین طور، امراهلل صالح رهایی پنج هزار و ۵۰۰ 
از »غلط ترین« کارهای  زندانی طالبان را یکی 
حکومت خواند و گفت که این اقدام در مشورت 
طالبان  آزمایش جدیت  برای  مردم  اجازه  با  و 

برای صلح روی دست گرفته شد.
شد  معلوم  اقدام  این  از  پس  که  گفت  صالح 
که 8۵ درصد زندانی رهاشده به میدان جنگ 
برگشته اند و طالبان صادقانه صلح نمی خواهند. 
او افزود که شماری از زندانیانی که رهاشد، عضو 
طالبان نبودند، بلکه به اتهام قاچاق مواد مخدر 
بازداشت شدند. صالح شمار این افراد بین 4۰ 
تا ۶۰ تن اعالم کرد که به گفته او، به طالبان 

رشوت داده بودند تا رها شوند.
تأکید  هم چنین  جمهوری  ریاست  اول  معاون 
زندانیان  رهایی  به  تن  گاهی  هیچ  که  کرد 

باقی مانده طالبان نمی دهد.
امراهلل صالح تشکیل حکومت صلح را نیز یکی 
از مسایل مورد بحث در نشست ترکیه عنوان 
کرد. او هم چنان بر برگزاری انتخابات تأکید کرد 
و گفت که طالبان از انتخابات ترس دارند و در 
صورتی که انتخابات برگزار شود، این گروه از ۵ 
تا ۱۰ درصد بیش تر رای به دست نخواهد آورد.

در این نشست محمداشرف غنی، رییس جمهور 
فوری  و  زودهنگام  انتخابات  برگزاری  بر  نیز 

تأکید کرد.
عمر داوودزی، نماینده ویژه رییس جمهور در 
نشست  این  در  نیز  که  افغانستان  صلح  امور 
سخنرانی می کرد، تأکید کرد که مردم افغانستان 

صلح تحمیلی را نمی پذیرند.

امریکا و طالبان و نیز نشست بین االفغانی است 
برگزار  او  طرح  طبق  نیز  استانبول  نشست  و 
می شود. به همین دلیل نی از خلیل زاد خواسته 
سرخ  خط  عنوان  به  را  بیان  آزادی  که  است 

مطرح کند.
افغانستان  آزاد  رسانه های  حمایت کننده  نهاد 
تأکید کرده است که آزادی بیان و فعالیت های 
شهروندان  اساسی  حقوق  جمله  از  رسانه ای 
افغانستان مسجل در قانون اساسی افغانستان 

است.
به باور نی، آزادی بیان، دست رسی به اطالعات 
گفت وگوهای  در  باید  رسانه ها  آزاد  فعالیت  و 
این  و  قرار گیرد  استانبول مورد حرمت  صلح 
و  افغانستان  شهروندان  سرخ  خط  ارزش ها 

جامعه رسانه ای افغانستان است.
در  مذاکره کننده  طرف  دو  از  پایان  در  نی 
گفت وگوهای صلح، اعم از حکومت افغانستان 
و گروه طلبان، خواسته است تا به خواست های 
قانونی و مشروع شهروندان و جامعه  رسانه ای 
به  نگذارند  و  بگذارند  حرمت  افغانستان 
رسانه ای  جامعه   ساله    ۱۹ دست آوردهای 

افغانستان صدمه ا ی وارد شود.

۸صبح، کابل: محمداشرف غنی، رییس جمهور 
در  جمهوریت  از  حمایت  مردمی  همایش  در 
کوهدامن کابل گفت که ظرفیت ارائه طرح های 

جامع برای صلح در کشور شکل گرفته است.
حمل  بیست دوم  یک شنبه،  روز  همایش  این 
در شمال کابل برگزار شده بود. پیام تصویری 
محمداشرف غنی که از پیش ظبط شده بود، در 

این همایش نشر شد.
غنی در این پیام گفت: »برای هر طرحی که از 
بیرون مطرح می شود، ما خود ما این ظرفیت 
را  اصولی تر  و  جامع تر  طرح های  که  داریم  را 

پیشنهاد کنیم«.
رییس جمهور غنی گفت که صلح، یک گفتمان 
جامعه  و  طالبان  اسالمی،  جمهوری  بین 
بین المللی است و بدون رسیدن به توافق روی 

یک اصول، کسی نباید شتاب کند.
سه  که  را  خودش  طرح  غنی  محمداشرف 
مرحله ای است و هفته پیش ارائه شد، طرحی 
برای عبور از حالت جنگ تحمیل شده به صلح 
عادالنه و پایدار عنوان کرد و گفت که این طرح 

بسیار واضح است.
او توضیح داد که مراحل عبور از جنگ به صلح 
و گذشتن از پل صلح باید با مشروعیت همراه 
باشد، در غیر آن مردم آسیب می بینند و باید 
از تصامیمی اجتناب شود که مردم در آن ضرر 

ببینند.
غنی قانون اساسی را مبدا و مبنای مشروعیت 
عنوان کرد و وعده داد که »اقتدار ملی« را به 

جانشین منتخب خود انتقال می دهد.

و  »محک  باید  که  گفت  غنی  دیگر،  جانب  از 
به  باشد.  داشته  وضاحت  مشروعیت  طروق« 
و  است  انتخابات  مشروعیت  محک  او،  گفته 
لویه جرگه  غنی  نظر  از  مشروعیت  »طروق« 
تصمیم  توافق نامه سیاسی  روی  باید  که  است 

بگیرد و صحه بگذارد.
که  داد  توضیح  هم چنان  غنی  جمهور  رییس 
سه   و  صلح  به  جنگ  از  عبور  برای  راه  نقشه 
توافق نامه،  به  رسیدن  از  عبارت  که  مرحله ای 
ایجاد  و  آن  اصول  و  صلح  حکومت  تشکیل 
یک  و  مردم  اراده  براساس  انتخابی  حکومت 
تعیین  را  مردم  مشارکت  که  سیاسی  میثاق 

کند، وجود داشته باشد.
حکومت  رهبری  گویا  که  را  اتهاماتی  غنی 
صلح  که  گفت  و  کرد  رد  است،  صلح  مخالف 
تصامیم سخت و قربانی می خواهد. به گفته او، 
آوازه بود که رهبری کنونی حکومت می خواهد 
به هر قیمتی دوره خود را تکمیل کند، اما به 
باور وی، رهبری حکومت به جهانیان ثابت کرده 
برای  را  خود  دوره  تا  دارد  آماده گی  که  است 

صلح که حق قانونی شان است، کوتاه کند.
رییس  کاری  دوره  اساسی،  قانون  براساس 
سال  جوزای  در  که  است  ساله  پنج  جمهور 

پنجم پایان می یابد.
برگزاری  خواهان  که  گفت  غنی  محمداشرف 
سازمان  نظر  تحت  زودهنگام  انتخابات  فوری 
ملل متحد است تا قدرت انتقال یابد و او متعهد 

است که برای این انتخابات نامزد نشود.
رییس جمهور بر همپذیری تأکید کرد و گفت 
که جنگ 4۲ ساله بین مردم تفرقه ایجاد کرده 
و  دوامدار  قربانی  مردم  از  تفرقه  این  و  است 

بی دلیل می گیرد.
او از طالبان خواست که در لویه جرگه شرکت 
در  مردم  با  را  آرزوهای خود  و  دردها  و  کنند 
تعهد  خدا  و  مردم  حضور  در  و  بگذارند  میان 
کنند که بار دیگر هیچ گاه دست به شمشیر و 
تفنگ نبرند و اختالفات را از طریق مشورت و 

جرگه حل کنند.
نیاز  این هدف  به  برای دست یابی  او،  به گفته 
است که روی یک میثاق قبل یا بعد از انتخابات 
به توافق رسید تا واضح و تأکید شود که جنگ، 

انتحار و انفجار راه حل نیست.
در  جمهوری  نظام  از  حمایت  همایش  در 
کوهدامن کابل شماری از مقام های حکومتی از 
جمله امراهلل صالح معاون اول ریاست جمهوری، 
و  نماینده گان  مجلس  عضو  گذر،  امان اهلل 
رییس  ویژه  نماینده  داوودزی،  محمدعمر 

جمهور در امور پاکستان نیز سخنرانی کردند.

 

مسوده طرح صلح دولت زیر نام »توافق نامه صلح افغانستان« آماده 
شده است. این مسوده قرار است امروز )دوشنبه، ۲3 حمل( به 
تصویب اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی برسد. 
به دنبال آن، هیات جمهوری اسالمی افغانستان این طرح را برای 
تصمیم گیری درباره صلح و آینده سیاسی افغانستان در نشست 
پایان  برای  نشست  این  کرد.  خواهد  ارایه  استانبول  قریب الوقع 
جنگ افغانستان و استقرار صلح در کشور، یک فرصت تاریخی 

گفته شده است.
مسوده طرح صلح دولت افغانستان دارای چهار بخش اصلی است: 
است.  افغانستان«  آینده  برای  راهنما  آن »اصول  بخش نخست 
اشاره  شهروندی  حقوق  و  جمعی  ارزش های  به  بخش  این  در 
شده است. بخش دوم زیر عنوان »نقشه راه سیاسی« به تشکیل 
»حکومت صلح/ دولت انتقالی صلح«، چگونه گی تشکیل، وظایف 
و صالحیت ها و مدت فعالیت آن پرداخته است. بخش سوم طرح 
روی »نظام سیاسی آینده« بحث کرده است. در این بخش دو 
نوع نظام سیاسی )ریاستی و پارلمانی( پیشنهاد شده است. بخش 
چهارم طرح دولت زیر عنوان »ختم جنگ« به موضوع آتش بس 
و چگونه گی اجرا و نظارت آن پرداخته است. در پایان طرح تأکید 
شده است که اجرای توافق نامه صلح افغانستان باید از جانب امریکا 

و اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد تضمین شود.
طرح دولت برای صلح فعاًل در مرحله تسوید قرار دارد و نهایی 
نیست. این طرح پس از تأیید از سوی کمیته رهبری شورای عالی 
مصالحه ملی، نهایی تلقی خواهد شد. با این وصف، تسوید طرح 
دولت برای صلح، گامی بزرگ به جلو در راستای برگزاری نشست 

استانبول است.
برای  امریکا  پیشنهادی  طرح  دولت،  صلح  طرح  مسوده  مبنای 
روی  توافق  و  طالبان  گروه  و  دولت  بین  صلح  مذاکرات  انجام 
آینده سیاسی افغانستان است. این طرح حدود یک ونیم ماه پیش 
برای اصالح و تعدیل در اختیار همه طرف ها قرار گرفته بود. از 
نگاه محتوایی، این طرح نسبت به طرح امریکا، غنی تر و جامع تر 
است. هم چنان تمام بخش های آن به صورت واضح بیان شده و 

مکانیسم های اجرایی هر بخش نیز تذکر داده شده است.
نکته حایز اهمیت در مسوده طرح دولت برای صلح، تأکید روی 
تمرکززدایی از قدرت و حفظ ارزش ها و حقوق شهروندی افراد 
به  امریکا  است. هم چنان »شورای عالی فقه اسالمی« در طرح 
»شورای علما« تغییر نام یافته و حدود صالحیت آن محدودتر 
شده است. از جانب دیگر، انتخابات در این مسوده به عنوان یک 
تأکید واقع  انتخابی مورد  نهادهای  اصل در تعیین کارگزاران و 
شده است. این که کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی چه 
تصمیمی درباره این مسوده خواهد گرفت، تا هنوز روشن نیست. 

این تصمیم در جریان نشست امروز روشن خواهد شد. 
دارد.  نیز  رقیبانی  جمهوریت،  حوزه  در  صلح  برای  دولت  طرح 
و  ربانی  اسالمی  جمعیت  حکمتیار،  اسالمی  حزب  طرح های 
این  با  است.  این طرح  رقیبان عمده  از  اسالمی خلیلی  وحدت 
وصف، اکثریت کنش گران سیاسی حوزه جمهوریت از طرح دولت 
برای صلح زیر نام »توافق نامه صلح افغانستان« دفاع خواهند کرد. 
و  کلیه طرح ها  توحید  در  ملی  مصالحه  عالی  متأسفانه شورای 
دیدگاه ها در حوزه جمهوریت موفق نبوده است. با این حال، اکثر 
»توافق نامه  در  این حوزه  در  دیدگاه های مطرح  شده  و  طرح ها 

صلح افغانستان« شامل شده است.
هم چنان گزارش شده است که فهرست هیأت اعزامی جمهوری 
این  برای نشست استانبول تهیه شده است.  افغانستان  اسالمی 

فهرست تا کنون نهایی نیست.
طرح گروه طالبان برای صلح تا کنون عمومی نشده است. این 
گروه به دلیل سرشت غیردموکراتیک و بسته خود بهای زیادی 
به افکار و اراده عمومی قایل نیست. از این رو، به درستی روشن 
نیست که واکنش رسمی این گروه در نشست استانبول در برابر 
طرح دولت چه خواهد بود. با این وصف، می توان گمان کرد که 
گروه طالبان به عنوان یک گروه انحصارطلب و تمامیت خواه در 
برابر طرح دولت برای صلح به صورت سرسختانه مقاومت خواهد 
تسهیل  نشست،  مدیریت  مسوولیت  این که  بین،  این  در  کرد. 
مذاکرات و میانجی گری بین طرف های مذاکره کننده را سازمان 
این  که  می رود  انتظار  است.  امیدواری  مایه  دارد،  متحد  ملل 
سازمان با ایفای نقش فعال در زمینه صلح افغانستان و مدیریت 
این نشست ندهد.  به  را  اجازه شکست  استانبول،  سالم نشست 
هم چنان مخالفت یک صدای قدرت های برتر جهانی و همسایه های 
افغانستان با بازگشت »امارت اسالمی«، نقطه امیدوارکننده دیگر 

برای موفقیت طرح دولت برای صلح است. 
توقع عموم مردم افغانستان آن است که در نشست استانبول راه 
حل مناسب برای قطع دایمی جنگ و برقراری صلح پایدار در 
این کشور به دست آید. طرف های شرکت کننده باید به این توقع 
توافق مطلوب  انجام مذاکره اصولی به یک  با  احترام بگذارند و 

درباره آینده افغانستان دست یابند.

تهیه مسوده طرح صلح دولت 
یک موفقیت است
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حسیب بهش

نشست  برای  جمهوریت  حوزه  طرح 
استانبول توحید شده و قرار است 
شورای  رهبری  کمیته  به  امروز 
شود.  ارایه  ملی  مصالحه  عالی 
این طرح هرچند سه بخش دارد، 
ریاست  ارگ  سیاسی  راه  نقشه  اما 
جمهوری نیز به عنوان یک بخش به 
آن اضافه شده است. در این طرح بر 
دولت انتقالی صلح و اعالم آتش بس پس از مذاکرات تأکید و 
ماهیت نظام آینده و دیگر موارد روشن شده است. در صورت 
تایید کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، این طرح به 
استانبول  نشست  در  جمهوریت  حوزه  تعدیلی  طرح  عنوان 
حمل  بیست وهفتم  در  استانبول  نشست  شد.  خواهد  ارایه 
این  تنظیم  و  مدیریت  می یابد.  ادامه  روز  و ۱۰  آغاز می شود 
ترکیه، قطر و سازمان ملل متحد عهده دار  امریکا،  را  نشست 
برای  راه  نقشه  ترسیم  را  استانبول  نشست  اجندای  هستند. 
امضای توافق نامه سیاسی میان دولت و طالبان تشکیل می دهد. 
امریکا تأکید کرده است که باید توافق میان دو طرف در حضور 
دولت  هیأت  ابتدایی  ترکیب  شود.  انجام  بین المللی  نیروهای 
منتظر مشخص شدن  ترکیب  این  اما  است،  روشن شده  نیز 
ترکیب هیأت طالبان است. هم چنان توافق شده است که امریکا 
تا پایان سال در افغانستان باقی بماند. طالبان نیز پذیرفته اند 
رهبران شان  نام  زندانیان شان، حذف  همه  رهایی  بدل  در  که 
آتش بس  به  انتقالی،  روی حکومت  توافق  و  سیاه  فهرست  از 
۹۰ روزه هم زمان با ادامه حضور نیروهای بین المللی تن دهند.

پیش نویس طرح تعدیلی حوزه جمهوریت 
هدف پیش نویس طرح صلح که نسخه کامل و نهایی آن روز 
قرار  روزنامه 8صبح  اختیار  در  حمل،  بیست وسوم  یک شنبه، 
گرفت، »پیش برد مذاکرات صلح افغانستان میان نظام جمهوری 
اسالمی افغانستان )دو ثلث( و طالبان )یک ثلث(« خوانده شده 
را  »اصولی  دولت  صلح  طرح  پیش نویس  ترتیب  بدین  است. 
برای حکومت داری، امنیت و حاکمیت قانون مشخص کرده و 
گزینه هایی را برای مشارکت در قدرت که می تواند به دو طرف 
برای رسیدن به یک مصالحه سیاسی و پایان جنگ کمک کند، 
»منعکس کننده  دولت  پیش نویس طرح صلح  می کند«.  ارایه 
هردو  در  افغانستان  شهروندان  مختلف  اولویت های  و  ایده ها 
این طرح  و گفته شده است که  منازعه« خوانده شده  طرف 
مورد  موضوعات  »بنیادی ترین  حل  روی  را  مذاکره کننده گان 
اختالف« متمرکز می سازد. هم چنان در این پیش نویس تصریح 
شده است که دولت و طالبان آینده سیاسی خود و خطوط یک 
مصالحه سیاسی را تعیین خواهند کرد و »تطبیق توافق نامه از 
سوی جامعه بین المللی و کشورهای منطقه تضمین می شود«.

پیش نویس توافق نامه صلح زیر نام »توافق نامه صلح افغانستان« 
»اصول  بخش  سه  پیش نویس  این  است.  شده  توحید 
رهنمودکننده ای که در مورد قانون اساسی افغانستان و آینده 
دولت افغانستان مورد توافق قرار می  گیرند«، »چارچوب هایی 
که در مورد حکومت دوره انتقالی که فراتر از سه سال نخواهد 
قرار  قانون اساسی و مورد بحث  برای تعدیل  راه  بود و نقشه 
دادن مسایل  چون امنیت و حکومت داری که برای یک مصالحه 
و  می گیرد«  قرار  توافق  مورد  است،  حیاتی  پایدار  و  عادالنه 
»چارچوب یک آتش بس جامع و دایمی و نحوه  تطبیق آن که 
مورد توافق قرار گیرد« را شامل است. افزون بر این سه بخش، 
یک بخش دیگر زیر نام »نقشه راه سیاسی« که در واقع دیدگاه 

حکومت است، نیز در این مسوده گنجانیده شده است.
از اصول »برای جهت  در بخش اول این مسوده، روی برخی 
تعدیل  برای  مبانی  عنوان  »به  و  گفت وگوها«  نتایج  به  دادن 
اصول  این  توافق شده است.  افغانستان«  اساسی دولت  قانون 
بحث رسمیت شناخت دین اسالم، زنده گی صلح آمیز شهروندان 
و برگشت مهاجران، تسجیل کرامت، حیات، مالکیت و حقوق 
رسمیت  به  کودکان،  و  زنان  حقوق  از  حمایت  شهروندان، 
شناختن سازمان های عامه )نهادهای تعلیمی و تحصیلی( به 
عنوان دارایی های ملی، حمایت از قربانیان جنگ، درخواست 
کردن  اختیار  کشور،  مجدد  بازسازی  برای  جهانی  تعهدات 
برخی  با  اساسی  قانون  حفظ  مثبت،  و  بی طرفانه  سیاست 
و  آزاد  انتخابات  برگزاری  برای  زمینه سازی  الزم،  تعدیالت  از 
شفاف، توازن قوا در ساختار دولت، تنوع قومی، مذهبی، زبانی 
و فرهنگی با رعایت اصل برابری، کابینه همه شمول و ممثل 
رعایت  شهروندان،  آزادی های  و  حقوق  تضمین  ملی،  وحدت 
اصل عدم تبعیض، پابندی به عالی ترین معیارهای شفافیت و 
حساب دهی و تضمین شکل دهی دولت واحد، متحد و مستقل 
و  افقی  اداره  صالحیت  دارای  انتخابی  سیاسی  نظام  یک  با 

عمودی در سطح ملی و بین المللی را شامل است. 

نقشه راه سیاسی؛ حداکثر مدت کار دولت انتقالی صلح 
سه سال است

در بخش دوم زیر عنوان »نقشه راه سیاسی«، بحث حکومت 
صلح و دولت انتقالی صلح مطرح شده است. در این بخش آمده 
است که حکومت صلح مستلزم حفظ بیش تر نهادها، از جمله 
رهبری دولت است. در بحث دولت انتقالی صلح نیز تذکر یافته 
است که این دولت پس از امضای توافق نامه تشکیل خواهد شد 
و تا زمان انتقال قدرت به یک دولت دایمی که مبتنی بر تعدیل 
قانون اساسی و انتخابات ملی باشد، به کارش ادامه خواهد داد. 
مدت کار دولت انتقالی صلح از زمان امضای توافق نامه، حداکثر 
سه سال تعیین شده است. افزون بر این آمده است که حداقل 
مدت کار این دولت در جریان مذاکرات مشخص خواهد شد. 
دولت  کار  توافق  شده  مدت  که  است  یافته  تصریح  هم چنان 
پایان دوره  این دولت در  و  نیست  تمدید  قابل  انتقالی صلح، 

کاری، قدرت را به دولت منتخب واگذار می کند. 
و  مجزا  بخش های  شامل  صلح  انتقالی  دولت  ترتیب  بدین 
مساوی »قوه اجراییه«، »شواری ملی« و »قوه قضاییه« است. 
فقه  شورای  دولت  این  که  است  یافته  تصریح  این،  بر  افزون 
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و  اساسی  قانون  عالی  دیوان  دولت،  عالی  شورای  اسالمی، 
کمیسیون تعدیل قانون اساسی را شامل می شود. در بخش دوم 
این طرح آمده است که همه استخدام ها در دولت انتقالی صلح 
براساس اصل مساوات و تناسب قومی، مذهبی و جنسیتی از هر 
دو طرف توافق نامه خواهد بود و در آن به شمولیت معنادار زنان 
و دیگر اقشار در همه سطوح دولت تأکید شده است. هم چنان 
قانون اساسی،  تا زمان تصویب تعدیالت  گفت شده است که 
»قانون اساسی کنونی در صورتی که احکام آن مغایر توافق نامه 
نباشد« و »قوانین موجوده افغانستان مادامی که در مغایرت با 
توافق نامه، تعهدات حقوقی بین المللی افغانستان و احکام قابل 

اجرای قانون اساسی نباشد«، قابل تطبیق  است. 
در ادامه بخش دوم از این مسوده، تصریح یافته است که دولت 
انتقالی صلح نمی تواند هیچ گونه محدودیت حقوقی ای که در 
یا صدور  قوانین  تعدیل  را هنگام  پذیرفته شده  اساسی  قانون 
با  یافته است که طرف ها  تذکر  فرمان ها وضع کند. هم چنان 
جمله  از  یک دیگر  اعضای  کشور،  بین المللی  تعهدات  رعایت 
سیاسی«  »جرایم  و  »خیانت«  عنوان  زیر  را  مسلح  نیروهای 
در دوره دولت انتقالی صلح به منظور آشتی ملی زیر تعقیب 
انتقالی صلح  ادامه گفته شده است که دولت  قرار ندهند. در 
نماینده گی می کند و در کنار  افغانستان  از  در روابط خارجی 
وظایف عادی، دست کم ۱۱ وظیفه دیگر را نیز به پیش می برد. 
جنگ جویان  »اخراج  مسلح«،  نیروهای  ادغام  و  »ملکی سازی 
خارجی شامل در شبکه های تروریستی«، »سرشماری نفوس 
و توزیع تذکره الکترونیکی«، »تعیین کمیسیون تعدیل قانون 
اساسی«، »تعدیل قانون انتخابات«، »تعیین کمیشنران جدید 
انتخاباتی در مطابقت با قانون تعدیل شده انتخابات«، »برگزاری 
انتخابات شوراهای ولسوالی، والیتی، شورای ملی و شهرداری ها 
بایومتریک«،  از تکنولوژی براساس سیستم مصون  با استفاده 
برگزاری  از  پس  اساسی  قانون  تعدیل  لویه جرگه  »برگزاری 
انتخابات شوراهای ولسوالی، والیتی و شورای ملی در مطابقت با 
این توافق نامه«، »برگزاری انتخابات ریاست جمهوری«، »اتخاذ 
به مشکالت  و رسیده گی  بازگشت مهاجران  برای  تدابیر الزم 
بی جاشده گان داخلی و گروه های آسیب پذیر« و »تطبیق کامل 
این توافق نامه« از دیگر وظایف دولت انتقالی صلح خوانده شده 

است.
در بحث قوه اجراییه در مسوده طرح صلح دولت تصریح یافته 
است که ترکیب بخش اجرایی دولت انتقالی صلح شامل رییس 
و چهار  به شمول یک زن، صدراعظم  معاون  و چهار  جمهور 
معاون به شمول یک زن، رییسان ریاست های مستقل و دیگر 
و  رییس جمهور  که  است  گفته شده  هم چنان  است.  اداره ها 
معاونانش، صدراعظم و معاونانش و دیگر اعضای کابینه براساس 
توافقی که برای دو طرف پذیرفتنی باشد، انتخاب خواهند شد. 
بدین ترتیب ذکر شده است که رییس جمهور و معاونانش و 
صدراعظم و معاونانش در انتخابات آینده نمی توانند نامزد شوند. 
معاونانش  و  رییس جمهور  است که  گفته شده  ترتیب  بدین 
زیر شرایط تعیین شده در قانون اساسی کنونی می توانند عزل 
شوند و این حکم در بحث صدراعظم و معاونانش نیز تطبیق 
 شدنی است. در کنار این، معاونان رییس جمهور و صدراعظم 
دارای  مشخص  کاری  استقامت های  در  شماره گذاری  بدون 
صالحیت ها و وظایف کاری مشخص خواهند بود. در ادامه آمده 
و  جمهوری  ریاست  بین  کاری  بحث صالحیت های  که  است 
صدارت نیز در سند جداگانه تفکیک و تنظیم می شود. در بحث 
کابینه نیز تصریح یافته است که شورای وزیران همه شمول و 
جنسیتی  و  مذهبی  قومی،  جمعیتی،  ترکیب  منعکس کننده 

خواهد بود.
سرقوماندان  دولت  رییس  دولت،  صلح  طرح  مسوده  براساس 
دولت  نظر  زیر  اجراییه  قوه  و  بود  خواهد  مسلح  قوای  اعالی 
انتقالی صلح مسوولیت تامین امنیت داخلی و خارجی کشور 
را خواهد داشت. هم چنان یک بورد مشترک ارتش و پولیس 
توسط صدراعظم در مشوره با رییس دولت تشکیل خواهد شد 
که در برگیرنده نماینده گان دو طرف باشد. این بورد تعدیالت 
اصالحات  و  وارد  فرماندهی  سلسله مراتب  ساختار  در  را  الزم 
الزم را برای سایر سکتورهای امنیتی پیشنهاد خواهد کرد. در 
ترکیب این بورد بر اصل رعایت شایسته گی و ترکیب ملی تاکید 
شده است. در بُعد روابط خارجی، رییس دولت روابط خارجی 
را در مشوره با صدراعظم و از طریق وزارت امور خارجه رهبری 
انتقالی  دولت  که  است  شده  گفته  ترتیب  بدین  کرد.  خواهد 
صلح به »سیاست بی طرفی مثبت و عدم مداخله در امور سایر 
کشورها«، »اجازه ندادن به ورود، حضور و فعالیت تروریستی 
در خاک افغانستان و تهدید به کشورهای دیگر« و »پی گیری 
روابط مثبت با جامعه جهانی برای کمک به بازسازی افغانستان 

و افزایش تجارت و سرمایه گذاری فرامرزی« متعهد است.
هم چنان در این بخش گفته شده که قوه اجراییه در خالل یک 
زمان مشخص ناشده )که احتماالً در نشست استانبول مشخص 
خواهد شد( کمیته های مشترک را با رعایت اصل ترکیب ملی 
و جنسیتی با حضور عالمان دین، بزرگان قومی و جامعه مدنی 
دو طرف برای تهیه پالیسی های ملی ایجاد می کند. این پالیسی 
»عدالت انتقالی با تأکید بر حقوق قربانیان طرف ها، حقیقت یابی 
مبارزین  مجدد  ادغام  و  معیشت  »توان بخشی،  مصالحه«،  و 
سابق«، »توسعه اقتصادی«، »مبارزه با مواد مخدر«، »مهاجران، 
سنتی  »رویکردهای  آسیب پذیر«،  گروه های  و  بی جاشده گان 
حل اختالف« و »دیگر موارد حسب لزوم  دید« را شامل است. 
براساس  باید  کشور  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  هم چنان 
با سهم گیری حضور اعضای گروه  باقی بماند و  قانون اساسی 

طالبان، توسعه یابد.
در بحث شورای مالی گفته شده است که اعضای کنونی سنا و 
مجلس نماینده گان باقی می مانند و شماری از افراد مطابق به 
شد.  خواهند  افزوده  طالبان  گروه  از سوی  سیاسی  توافق نامه 
هم چنان طالبان یک سوم اعضای دادگاه عالی را معرفی خواهند 
قانون اساسی  براساس مکانیسم مندرج در  کرد و اعضای آن 
کنونی تعیین خواهند شد. گفته شده است که اعضای دادگاه 
عالی باید شامل عالمان دین مستقل و دانشمندان حقوق معاصر 

باشد و در ترکیب آن نیز توازن جمعیتی، قومی، جنسیتی و 
مذهبی رعایت شود. هم چنان تصریح یافته است که حل وفصل 
دعواهای مدنی با شیوه های غیردولتی، عرفی و سنتی تا زمانی 
که مطابق قانون اساسی افغانستان باشد، قابل اجرا و مجاز است. 
با این حال گفته شده است که دولت صالحیت انحصاری بر 

قضایای جرمی خواهد داشت. 
در بحث دیوان عالی، گفته شده است که این دیوان به جای 
و  می شود  ایجاد  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون 
فقه  شورای  مورد  در  دارد.  را  اساسی  قانون  تفسیر  صالحیت 
اسالمی نیز گفته شده است که این شورا 3۵ عضو خواهد داشت 
که پس از امضای توافق نامه تشکیل خواهد شد. 34 عضو آن 
از 34 والیت کشور توسط هردو طرف و یک نفر دیگر توسط 
رییس جمهور و صدراعظم انتخاب خواهند شد. در این بحث 
نیز گفته شده است که باید توازن قومی، مذهبی و جنسیتی 
در ترکیب آن مد نظر گرفته شود. این شورا مشوره های دینی 
در بخش های قضایی و تقنینی را براساس خواست رییس دولت 

ارایه خواهد کرد. 
شورای رهبری دولت نیز متشکل از رییس جمهور و معاونانش، 
قاضی القضات،  ملی،  شورای  رییسان  معاونانش،  و  صدراعظم 
اساسی  قانون  رییس شورای فقه اسالمی، رییس دیوان عالی 
به شمول احزاب و شخصیت های پرنفوذ از هردو طرف توسط 
آرای  اتفاق  با  صلح  انتقالی  دولت  صدراعظم  و  دولت  رییس 
معاونان آنان انتخاب خواهد شد. این شورا در مورد موضوعات 
مهم ملی بحث خواهد کرد و به حکومت صلح رهنمود و مشوره 

ارایه خواهد داد.
در بحث اداری و اجرایی، صالحیت های الزم به حکومت محلی 
اعضای  توسط  مشترک  صورت  به  والیان  و  شد  خواهد  داده 
مقرر  و سپس  پیشنهاد  مرکز  به  والیت  هر  منتخب  نهادهای 
و  شایسته گی  معیار های  براساس  نیز  ولسواالن  شد.  خواهند 
پیشنهاد و سپس  والی  به  از سوی شورای ولسوالی  تحصیلی 
معرفی  با  نیز  والیتی  شوراهای  اعضای  شد.  خواهند  تعیین 
قومی،  توازن  و  زنان  به  توجه خاص  با  طالبان  اعضای جدید 
انتخاب خواهند شد. در ادامه گفته شده است که کمیسیون 
تعدیل قانون اساسی از ۲۱ عضو تشکیل می شود که هفت عضو 
آن را طالبان و ۱4 عضو آن را دولت معرفی خواهد کرد. این 
افراد آگاهان حوزه اسالمی و حقوق دانان معاصر خواهند بود که 
پیش نویس قانون اساسی تعدیل شده را تهیه و نسخه نهایی آن 
را برای بحث نهایی و تصویب به لویه جرگه ملی در خالل یک 

زمان نامشخص ارایه خواهند کرد.
در بحث انتخابات، گفته شده است که همه انتخابات در کشور 
برگزار  کنونی  اساسی  قوانین  براساس  و  بود  خواهد  دوره ای 
برگزاری  برای  نیز  بین المللی  خواهد شد. یک گروه مدیریتی 
و  انتقالی  دوره  در  انتخابات  همه  و  می شود  دعوت  انتخابات  
برگزار خواهد  با همکاری و نظارت جامعه جهانی  از آن  پس 
شد. هم چنان تصریح یافته است که دولت انتقالی صلح پیش 
از انتخابات باید سرشماری نفوس را تکمیل و شمار نماینده گان 
والیت ها در شورای ملی، شوراهای والیتی و شوراهای ولسوالی 
را تعیین کند. پس از تصویب تعدیل قانون اساسی، انتخابات 
به گونه آزاد، عادالنه و ملی برگزار می شود و انتخاب آینده نیز 
براساس قانون اساسی تعدیل شده برگزار خواهد شد. در ادامه 
به  را  انتخابات  باید  آینده  اساسی  قانون  که  است  یافته  تذکر 
عنوان تنها راه احراز و گردش مسالمت آمیز قدرت تضمین کند 

و حق مساوی زنان در انتخابات نیز مد نظر گرفته شود.

نظام سیاسی؛ تأکید بر اصل »یک نفر یک رأی«
نظام  نوع  دو  آینده،  سیاسی  نظام  عنوان  زیر  سوم  بخش  در 
که  است  شده  پیشنهاد  صلح  انتقالی  دولت  از  پس  سیاسی 
اول  رای« شکل خواهد گرفت. گزینه  نفر یک  اصل »یک  بر 
حکومت ریاستی است که با حضور رییس جمهور و صدراعظم با 
معاونان هردو ایجاد خواهد شد. گزینه دوم، نظام پارلمانی است 
که صدراعظم و چهار معاون به شمول یک زن را شامل است. 
یکی از این دو گزینه در تعدیل قانون اساسی تسجیل می شود 
و رییس جمهور، صدراعظم و معاونان آنان نیز از اقوام مختلف 
خواهند بود. در طرح گفته شده است که اگر هر نوع نظامی در 
قانون اساسی تسجیل شود، صالحیت ها به گونه افقی و عمودی 
در سطح ملی و محلی به صورت معقول و موثر بین نهادهای 
دولتی توزیع خواهد شد. هم چنان معاونان رییس جمهور در 
قانون اساسی بدون شماره گذاری، در استقامت های کاری معین 
هم چنان  بود.  خواهند  مشخص  وظایف  و  صالحیت ها  دارای 
گفته شده است که قانون اساسی آینده قوه مقننه و قضاییه 
را به حیث ارکان مستقل دولت صلح با صالحیت های کافی به 
رسمیت می شناسد و دیوان عالی قانون اساسی را نیز تسجیل 
خواهد کرد. در بحث ترکیب اعضای دادگاه عالی و دیوان عالی 

قانون اساسی، بر توازن قومی و مذهبی تأکید شده است.
بر اعالم آتش بس  در آخرین بخش زیر عنوان »ختم جنگ« 
موقت سراسری از سوی طرفین به محض آغاز مذاکرات تأکید 
شده است. بخش اول چارچوب پایان جنگ نیز »پایان بی درنگ 
علیه  خصومت آمیز  فعالیت های  و  نظامی  تهاجمی  عملیات 
یک دیگر در خالی ۲4 ساعت«، »حمله نکردن زیر هیچ شرایط 
بر یک دیگر«، »گزارش دهی در صورت دفاع خودی به کمیسیون 
آتش بس« و »اقدام دولت انتقالی برای مقابله با هر گونه مخالفت 
مسلحانه در برابر تطبیق این توافق نامه« را شامل است. هم چنان 
»بسیج نیروهایی که توسط حکومت مجاز دانسته نمی شوند«، 
»ایجاد پوسته های امنیتی غیرمجاز«، »مورد آزار و خشونت  قرار 
دادن مردم«، »عدم پذیرش حق تردد شهروندان«، »جاسازی 
ماین های زمینی و سایر موارد خطرآفرین برای افراد ملکی«، 
»گزمه های غیرضروری«، »تهدید نیروها« و »سایر اعمالی که 
از سوی جانب دیگر به عنوان یک تهدید برای صلح و امنیت 
تلقی شود« از موارد ممنوعه ایجاد تحریک خشونت های کوچک 

خوانده شده است.
کردن  خارج  با  باید  طالبان  که  است  شده  گفته  هم چنان 
همسایه  کشورهای  از  دفترهای شان  و  نظامی  ساختارهای 

نیز  را  با کشورهای خارجی  نظامی شان  روابط  و  کنند  موافق 
پایان بخشند. هم چنان بر لغو تشکیالت نظامی طالبان، اخراج 
اعالم  از  پس  گروه  این  ملکی سازی  و  خارجی  جنگ جویان 
آتش بس تأکید شده است. در کنار این، گفته شده است که 
باید ادغام دفترها و امکانات طالبان در بدنه نظام براساس یک 
انتقال گروه های خارجی  مکانیسم مشخص صورت گیرد و از 
شود.  جلوگیری  نیز  کشور  داخل  به  طالبان  تشکیالت  شامل 
افزون بر این، بر موافقت دو طرف باالی همکاری در امر تطبیق 
اداره های  با  نیروها  ادغام  و  امنیتی  سکتور  اصالح  آتش بس، 

مربوطه تأکید شده است.
آتش بس  بر  نظارت  و  تطبیق  مشترک  کمیسیون  بحث  در 
نیز گفته شده است که این کمیسیون نُه عضو خواهد داشت 
و یک  از سوی دو طرف  به گونه مساویانه  آن  نفر  که هشت 
عضو دیگر از سوی رییس دولت معرفی خواهند شد. در این 
کمیسیون بر تضمین شمولیت زنان، نهادهای جامعه مدنی و 
ناظران بین المللی تأکید شده است. در این کمیسیون بر حضور 
سه ناظر مستقل بین المللی به عنوان مشاور که توسط سازمان 
نظارت  و  بررسی  است.  تأکید شده  ملل متحد معرفی شوند، 
آتش بس در نقاط مختلف به مرکز هماهنگی ساحه ای و مرکز 
هماهنگی والیتی واگذار شده است. هم چنان گفته شده است 
که دولت انتقالی صلح از نیروهای حافظ صلح زیر اداره شورای 
امنیت سازمان ملل متحد برای نظارت از تطبق آتش بس دعوت 
از  آتش بس  در  از تخطی  موردی  در صورتی که  خواهد کرد. 
سوی کمیسیون شناسایی شود، بر اقدام برای حل آن تأکید 
است.  شده  یاد  نیز  کیفری  راهبردهای  از  نیاز،  صورت  در  و 
در آخرین مورد گفته شده است که پیش از خروج نیروهای 
بین المللی، باید تضمین ملی، بین المللی و منطقه ای به وجود 
بیاید، دولت صلح و جامعه جهانی توافق نامه را تضمین کنند و 
از ورود جنگ جویان خارجی و افراد مسلح غیرمسوول به داخل 
کشور جلوگیری شود. هم چنان تصریح یافته است که ایاالت 
متحده امریکا، کشورهای عضو دایمی شورای امنیت و سازمان 
ملل متحد به عنوان »تضمین کننده«گان، این موافقت نامه را 

امضا خواهند کرد. 
نیز همه گانی شد که  ماده ای  نُه  اصول نامه  این یک  بر  افزون 
هیأت  با  امریکا  و  متحد  ملل  سازمان  قطر،  ترکیه،  سوی  از 
»آتش بس  است.  شده  شریک  طالبان  و  دولت  مذاکره کننده 
اساسات  به  توافق  در  سیاسی  »مشارکت  فراگیر«،  و  دایمی 
به  مشترک  کارهای  »انجام  موقت«،  اداره  »ایجاد  اسالمی«، 
 دور از تقابل برای سرعت بخشیدن صلح«، »حمایت از حقوق 
بشری همه افغان ها بدون تبعیض«، »حقوق مساوی برای همه 
شهروندان«، »روی دست گرفتن برنامه های اقتصادی و انکشافی 
متوازن و اجازه فعالیت برای کارمندان بشر دوستانه در سراسر 
افغانستان با کشورهای جهان  کشور«، »حفظ روابط دوستانه 
و منطقه و تبدیل نشدن افغانستان به پناهگاه تروریستان« و 
»اساس وحدت ملی در افغانستان دین اسالمی و عنعنات مردم 
است؛ کشورهای منطقه و جهان از ورود جنگ جویان خارجی 
به افغانستان جلوگیری کنند« از مواد این اصول نامه به حساب 

می آید. 

جزییات نشست استانبول
گفتنی است که این طرح، تعدیل طرح پیشنهادی امریکا است 
و در صورت تایید کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، در 
نشست استانبول که در ۱۶ اپریل برگزار خواهد شد و برای ۱۰ 
رهبری  کمیته  نشست  ارایه می شود.  یافت،  ادامه خواهد  روز 
حمل،  بیست ودوم  دوشنبه،  امروز  ملی  مصالحه  عالی  شورای 
روزنامه 8صبح، نشست  معلومات  براساس  برگزار خواهد شد. 
استانبول به گونه مشترک از سوی سازمان ملل متحد، ترکیه، 
قطر و ایاالت متحده امریکا تنظیم و مدیریت می شود و اجندای 
اصلی آن را ترسیم »نقشه راه« برای امضای توافق نامه سیاسی 
بر  مبتنی  تشکیل می دهد.  و طالبان  اسالمی  میان جمهوری 
معلومات، ایاالت متحده امریکا تأکید دارد که توافق در حضور 

نیروهای بین المللی در افغانستان صورت گیرد. 
به گفته منابع، کشورهای میزبان تالش دارند که نشست در 
حوزه  هم،  سویی  از  شود.  برگزار  تصمیم گیری  کالن  سطح 
طالبان  رهبری  ترکیب  شدن  مشخص   انتظار  جمهوریت 
اگر چهره های  ترتیب  بدین  می کشد.  را  استانبول  نشست  در 
یعقوب  مال  و  هبت اهلل  مال  ویژه  به  کویته،  شورای  برجسته 
و  احزاب سیاسی  رهبران  کنند،  استانبول شرکت  نشست  در 
جهادی نیز در این نشست شرکت خواهند کرد. بربنیاد فهرست 
ابتدایی که در اختیار روزنامه 8صبح قرار گرفته ، عبداهلل عبداهلل 
رییس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رییس  جمهور 
سابق، عبدرب الرسول سیاف، محمدیونس قانونی، عطامحمد 
گیالنی،  سیدحامد  اتمر،  محمدحنیف  محب،  حمداهلل  نور، 
عبدالرشید دوستم، محمد محقق، محمدکریم خلیلی، گلبدین 
حکمتیار، صالح الدین ربانی، معصوم استانکزی، سالم رحیمی، 
حبیبه سرابی، فوزیه کوفی، فاطمه گیالنی و حاجی دین محمد 
از آدرس حوزه جمهوریت در این نشست شرکت خواهند کرد.

قرار بود امروز کابل فهرستش را با سازمان ملل متحد، ایاالت 
متحده، ترکیه و قطر در میان بگذارد. ایاالت متحده امریکا اما 
بدین  باشد.  »تعیین کننده«  استانبول  نشست  که  دارد  تالش 
ترتیب در این نشست احتمال می رود که روی »اصول کالن 
و عمومی« توافق شود و مذاکرات در دوحه ادامه یابد. با توجه 
به این موارد، نشست های حاشیه ای استانبول به  دور از چشم 
رسانه ها و دیپلمات های خارجی برگزار خواهد شد. با این حال 
احتمال قرنطین شدن اعضای هیأتی که به استانبول می روند، 
نیز مطرح شده است. براساس معلوماتی که به روزنامه 8صبح 
رسیده ، ایاالت متحده امریکا تا پایان سال در افغانستان می ماند 
و این کشور با طالبان در این مورد توافق کرده است. طالبان نیز 
در بدل آتش بس و ادامه حضور نیروهای بین المللی، خواستار 
فهرست سیاه  از  رهبران شان  نام  زندانیان، حذف  رهایی همه 
شورای امنیت سازمان ملل متحد و توافق روی حکومت انتقالی 

شده اند.

طرح صلح دولت توحید و هیأت جمهوری تعیین شد
نشست استانبول؛
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تا چند روز آینده، نشست استانبول برگزار می شود. 
به باور بسیاری  ، این نشست یک فرصت استثنایی 
حالی  در  این  است.  افغانستان  مسأله  حل  برای 
حوزه  در  مختلف  جناح های  نماینده گان  که  است 
ترکیه،  نارضایتی  و  نگرانی  وصف  با  جمهوریت، 
امریکا، ناتو و سازمان ملل از اختالف دیدگاه در این 
حوزه، به طرح واحد دست نیافته اند. هرچند دیروز 
عالی  توحید شورای  اعالم کرد که کمیته  سپیدار 
مصالحه ملی طرح های حکومت و احزاب را توحید 
بحث  این شورا  در نشست  آن  امروز روی  و  کرده 
می شود، اما برخی از احزاب پیش از این گفته  اند که 
هرکدام با طرح مستقل در نشست استانبول شرکت 
خواهد کرد. معنای این حرف آن است که کنفرانس 
استانبول، با توجه به محدود بودن زمان برگزاری آن 
)ده روز( و اختالف دیدگاه و مواضع طرف ها، یک 

روند پیچیده است.
نماینده گان حوزه »جمهوریت«، مأموریت دشواری 
ذیل یک گفت وگوی  در  باید  آنان  دارند.  رو  پیش 
با طالبان، نخست  و  با یک دیگر  پیچیده  و  فشرده 
روی حکومت عبوری/موقت و سپس روی ساختار 
نظام سیاسی آینده توافق کنند. بحث و توافق روی 
نوعیت حکومت عبوری/موقت، چگونه گی مشارکت 
سیاسی  نظام  ساختار  آن،  در  جناح ها  و  طرف ها 
طالبان،  جنگ جویان  ادغام  و  آتش بس  آینده، 

مأموریت بس دشواری است. 
توجه  با  استانبول  نشست  زمان  کردن  مشخص 
و  امریکایی  نیروهای  خروج  مهلت  فرارسیدن  به 
دوحه،  ناموفق  تجربه  و  افغانستان  از  متحدانش 
برای  پیش گیرانه  اقدامی  می تواند  این که  کنار  در 
ویژه  به  طرف ها،  حاشیه روی های  از  جلوگیری 

با این وصف، بایسته است که نماینده گان طرف ها و 
کشورهای دخیل در مسأله افغانستان، با واقع بینی، 
به  هم دیگرپذیری  و  انعطاف پذیری  آینده نگری، 
گفت وگو بنشینند و با استفاده از این فرصت تاریخی، 
به جنگ و منازعه بنیادبرانداز و پیچیده کشور نقطه 
پایان بگذارند. این مهم در صورتی به دست خواهد 
نماینده گان  نماینده گان طالبان و هم  آمد که هم 
عصبیت  و  تمامیت خواهی  از  جمهوریت،  حوزه 
قومی - جناحی عبور و روی ساختاری توافق کنند 
که در کنار حفظ ارزش ها و دست آوردهای بیست  

سال اخیر، زمینه مشارکت عادالنه اقوام و جناح های 
مختلف کشور را در قدرت آماده کنند.

در کنار این موارد، آن چه برای نشست استانبول مهم و 
تعیین کننده است، نقش ناظران و تضمین کننده گان 
این  پایان  تا  آغاز  از  باید  ناظران  است.  بین المللی 
جریان  از  مسوولیت پذیری  و  دقت  با  نشست، 
از  باید  مذاکرات نظارت کنند و تضمین کننده گان 
نشست  از  که  توافق نامه ای  گام به گام  عملی  شدن 
استانبول حاصل خواهد شد، اطمینان بدهند. حتا 
این  از  برای تمامی طرف ها  ایده آل  توافق  اگر یک 
نشست حاصل شود، در صورتی که هیأت ناظر بر 
تطبیق آن وجود نداشته باشد و تضمین  کننده گان 
با مسوولیت پذیری اجرای گام به گام آن را تضمین 
نکنند، نشست استانبول و همین طور توافق به دست 
آمده از آن، ره به جایی نخواهد برد و افغانستان از 

جنگ، فروپاشی و ویرانی عبور نخواهد کرد.
زورگویی  تمامیت خواهی،  تلخ  تجربه   افغانستان 
کوله بارش  در  را  خشونت  و  جنگ  دهه  چهار  و 
و  مذاکرات  تجربه  کشور  این  همین طور،  دارد. 
دارد.  خود  با  نیز  را  موافقت نامه های شکست خورد 
همین  دل  از  باید  طرف ها  تمامی  نماینده گان 
با  و  بروند  استانبول  صلح  مذاکرات  به  تجربه ها 
و  هم دیگرپذیری  با  گذشته،  اشتباهات  از  دوری 
مذاکره  به  افغانستان  منازعه  به حل  معطوف  نگاه 
که  می دانند  خوبی  به  آنان  شک،  بدون  بپردازند. 
نشست استانبول پیچیده است و باید در چند جبهه 
با یک دیگر به مذاکره و گفت وگو بپردازند. بنابراین، 
انتظار این است که نماینده گان طرف های مختلف با 
واقع بینی و نگاه معطوف به نتیجه، دور میز بنشینند 

و به جنگ و انحصارگرایی نقطه پایان بگذارند.

طالبان تلقی شود، اما احتمال برخورد سطحی نگرانه 
با مسأله افغانستان را نیز به وجود می آورد. هرگاه 
نماینده گان طرف ها و جناح های مختلف افغانستان 
و  بین المللی  نهادهای  نشست،  میزبان  فشار  زیر 
کشورهای جهان، با عوامل و بستر های منازعه آفرین 
برخورد سطحی کنند و به صورت اساسی به حل 
آن نپردازند، نمی توان توقع برد که نشست استانبول 
و  بگذارد  پایان  نقطه  کشور  بی ثباتی  و  جنگ  به 
یک نظم مبتنی بر اراده مردم، عدالت و ارزش های 

دموکراتیک را اساس بگذارد.

مهدی شیرزاد فرصت رهایی جامعه از نابرابری تاریخی

تاریخ افغانستان مشحون از نامالیمات شکننده ای است 
که شهروندان این سرزمین را با انواع مظالم سیاسی و 
تاریخی مواجه ساخته است. نبود روحیه برابری و توزیع 
امکانات عمومی بر بنیاد آن، در سراسر تاریخ افغانستان 
آلوده  را  مردم  دامن همه  است که  رنجی  بزرگ ترین 
و  توتالیتر  یک جانبه،  سیاسی  نظام های  است.  کرده 
قبیله گرا با دگم اندیشی سیاسی و اجتماعی که داشته، 
زمینه  زنده گی انسانی و برابری را تنگ و غیرمنعطف 
کرده اند. عده انگشت شماری در کاخ، اکثریت کوخ نشین 
را در شرایط ناعادالنه قرار داده اند. برای هیچ کسی این 
فرصت مهیا نشده است تا در جامعه زنده گی انسانی 
نظام  از  ناشی است  این همه بی عدالتی  باشد.  داشته 
سیاسی، ساختار سیاسی، کارگزاران و کارکرد سازمان 
سیاسی که همه مردم افغانستان را با فتنه های مخوف 

و عقده های تاریخی کهن روبه رو کرده است.
شکاف های میان قومی و میان گروهی در کشور، زاده و 
معلول عوامل سیاسی و کارکرد نادرست نهاد سیاست 
برهه های  در  حالت  این  است.  کشور  گذشته های  در 
نابودی  بوده که سبب  بسیار کشنده و خشن  زمانی، 
وحدت و کاشتن تخم دشمنی در میان اقوام افغانستان 
تاریخی در   - اشتباهات سیاسی  این گونه  است.  شده 
بی ثبات  افغانستان  آن،  نتیجه  و  بوده  زیاد  افغانستان 
بزرگ ترین  کننده،  تباه  منجالب  این  در  اما  است. 

آگاهی تاریخی در جهت رهانیدن جامعه از نامالیمات 
شکل  را  تاریخی  مطالعات  اساسی  فلسفه  تاریخی، 
می دهد. تحلیل سودجویانه از قضایای تاریخی و بررسی 
نوین  چشم انداز  زمینه ساز  تاریخی،  نابرابری   عوامل 
می شود، تا از مجال های طالیی که در شرایط خاص 
تاریخی به وجود می آید، بهترین و ژرف ترین استفاده 
صورت گیرد. به قول یووال نوح هراری، نباید بار دیگر 
دست سرد گذشته از گور نیاکان مان سرنوشت ما را 
امروز تنظیم کند. اگر از فرصت های موجود و یا پیش 
مردم  سرنوشت  نفع  به  استراتژیک  صورت  به  آمده 
استفاده نشود، به این معنا است که اول، آگاهی ما از 
تاریخ ناقص است و دوم، با بی خردی سیاسی مردم را 
مجبور به تکرار تاریخ می سازیم. در این صورت، جفای 
بزرگ خودی است که خود به جان خریدار هستیم. 
»جنبش هایی که در پی تغییر دنیا هستند، اغلب کار 
خود را با بازنویسی تاریخ آغاز می کنند.« )همان: 7۹( 
مردم و سیاسیون ما اگر قادر نیستند، تاریخ را بازنویسی 
کنند، حداقل با آگاهی تاریخی و تجربه از دل رنجور 
تاریخ کشور، موجبات آن را فراهم نمایند تا آینده مملو 

از تغییرات مثبت و اساسی باشد.
شرایط فعلی کشور، از حساسیت بسیار باالیی برخوردار 
است، این حساسیت با دورنگری  استراتژیک و به وسیله 
انسجام قوی مردمی، مجال سبز و مثبت را مهیا خواهد 
کرد، تا در آن صورت حقارت های تاریخی و نابرابری  
کشنده سنت شده در دل تاریخ، همه رخت بربندد و 
مردم افغانستان به شکوفایی و ثبات سیاسی و برابری 
فرصت ها دست یابند. در این صورت، برای عامه مردم 
این  تبارشان،  و  رنگ  درنظرداشت  بدون  افغانستان 
مطابق  و  نو  از  را  آینده  که  شد  خواهد  فراهم  امکان 
خواسته های مشروع شان مثبت و انسانی تجسم کنند. 
زنده گی جمعی  و حیاتی ترین مسأله در  اساسی ترین 
شالوده های  بر  که  است  سیاسی  مدیریت  انسان ها، 
مستحکم، عادالنه و دموکراتیک، زنده گی حال و آینده 
سیاسی  بزرگ  چتر  هرگاه  می دهد.  ترتیب  را  جامعه 
مشروعیت عامه مردم، براساس خواسته ها و میل آن 
جمعی  مقررات  و  قانون  بنیاد  بر  و  عادالنه  شکل  به 
شکل پیدا کند، تمامی بخش های زنده گی شهروندان 

افغانستان سروسامان پیدا می کند و بنیان آفت و تخم  
تفرقه و نابرابری از میان می رود. بنابراین، نظام سیاسی، 
ساختار سیاسی و شیوه های تنظیم قدرت سیاسی در 
افغانستان از زمره حیاتی ترین اموری است که امروز و 
یا در آینده بسیار نزدیک در فرصت پیش روی، بایست 
برخالف  افغانستان  و  گیرد  صورت  توافق  آن  روی 
اساسی ترین  بار  این  سیاسی اش،  ناکارآمد  گذشته 
تغییرات را در این عرصه به خود راه دهد. افغانستان 
انسان های  تا همه  باید شالوده سازی سیاسی شود  نو 
ساکن در آن، خود را صاحب کشور و به صورت عملی 
سهیم در سرنوشت  جمعی شان بدانند. »چه بخواهید 
کارگران اعتصاب عمومی کنند، یا زنان اختیار بدن شان 
را به دست بگیرند، یا اقلیت های سرکوب شده حقوق 
بازنویسی  گام،  اولین  کنند،  مطالبه  را  سیاسی شان 
که  گفت  خواهد  جدید  تاریخ  این  است.  آن ها  تاریخ 
وضعیت فعلی مان نه طبیعی است و نه همیشه گی. 
زمانی همه چیز شکل دیگری داشت. صرفاً زنجیره ای 
امروز  که  را  ناعادالنه  دنیای  تصادفی،  رویدادهای  از 
می شناسم، خلق کرد. اگر عاقالنه عمل کنیم، می توانیم 
تغییرش دهیم و دنیای بسیار بهتر بیافرینیم.« )همان: 

)8۰
شرایط کنونی افغانستان و فرصت پیش رو، بی نظیرترین 
مجالی است برای آوردن تغییرات مثبت. نشست ترکیه 
که از حمایت منطقه ای و جهانی برخوردار است، این 
روزنه را تا حدودی باز کرده است و عمل کرد سیاسی 
با  طرف ها  نماینده گان  تا  می خواهد  عاقالنه  و  پخته 
انسجام قوی و پالیسی ثبات محور برای افغانستان در 
این نشست بین المللی حضور یابند و پروسه صلح سازی 
و  دورنگر  سیاست  با  را  افغانستان  در  صلح  تدوام  و 
حمایت  کنند.  تسجیل  و  تسریع  هدف  به  معطوف 
مردم  نفع  به  بیش تر  که  سیاسی  ساختار  و  نظام  از 
دقیقاً  افغانستان  پساصلِح  زمان  در  باشد،  افغانستان 
بازنویسی تاریخ شکوه مندی است که در آن سرنوشت 
مردم به روشنی و به شکل عادالنه به دستان خود مردم 
قالب  در  جمهوری  غیرمتمرکز  نظام  می شود.  تعیین 
فدرالیسم برای آینده افغانستان، زمینه ساز صلح باثبات 
بود. نظام سیاسی فدرال و ساختار  و عزتمند خواهد 
نوین قدرت بر بنیاد منطق فدرالیسم مصداق عنوان این 
نوشته است که در راستای رهانیدن جامعه از نابرابری 

تاریخی کمک شایان خواهد کرد.

در  پرداخته اند/می پردازند.  افغانستان  مردم  را  قربانی 
فرصت ها  گاهی  کشور،  سیاسی  تاریخ  از  بخش هایی 
استراتژیک  استفاده  اما  شده؛  خلق  نیمه  صورت  به 
دیدگاه ها  که  خاطری  به  است.  نگرفته  آن صورت  از 
منسجم نبوده و دوراندیشانه به آن فرصت ها نگاه نشده 
و  نگرش ها  و  سیاسی  رهبران  خام اندیشی های  است. 
گرایش های کوتاه بینانه و فاقد برنامه های دورنگر سبب 
شده است که آن فرصت های تاریخی در جهت تغییر 
از  و  نشود  استفاده  افغانستان  سرنوشت جمعی مردم 

دست برود.
ایجاد تغییر برای بهبودی اوضاع زنده گی در یک کشور، 
کاری است بزرگ. این کار، در صورتی اتفاق می افتد 
که نیروی اساسی و آگاه برای تغییر در جامعه خلق 
در  سوختن  و  ساختن  انسان ها  اکثر  خصلت  شود. 
فضایی است که در آن زنده گی می کنند. ولی شرایط 
تاریخی هم است که این ویژه گی ها را عمیقاً متزلزل 
می کند و عصیان  تاریخی در گذرگاه های تاریخ از این 
نوع است که جامعه و سرنوشت سنت شده آن را وادار 
به پذیرش دگرگونی می کند. »آدمی معموالً از تغییر 
اما  می ترسد.  ناشناخته ها  از  زیرا  می افتد؛  وحشت  به 
که  است  این  تاریخ  همیشه گی  ویژه گی  بزرگ ترین 
همه چیز دگرگون می شود.« )یووال نوح هراری، انسان 

خداگونه: 8۹(

نماینده گان حوزه »جمهوریت«، مأموریت دشواری پیش رو دارند. 
آنان باید در ذیل یک گفت وگوی فشرده و پیچیده با یک دیگر و با 

طالبان، نخست روی حکومت عبوری/موقت و سپس روی ساختار نظام 
سیاسی آینده توافق کنند. بحث و توافق روی نوعیت حکومت عبوری/

موقت، چگونه گی مشارکت طرف ها و جناح ها در آن، ساختار نظام سیاسی 
آینده، آتش بس و ادغام جنگ جویان طالبان، مأموریت بس دشواری است.
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ناتو  به   ۱۹۵۲ سال  در  ترکیه  که  زمانی  از 
پیوست، روابطش با ایاالت متحده امریکا ماهیت 
سپتامبر  یازده  حادثه  وقوع  یافت.  استراتژیک 
امریکا، همکاری دو کشور در  القاعده در  توسط 
را  تروریسم  گونه های  و  اشکال  با  مبارزه  زمینه 
برای  دیگر  صحنه  افغانستان  بخشید.  تشدید 
تمام  در  کنار هم  در  و دو کشور  بود  دادن  بازو 
روند  این  و  کردند  کار  ماموریت ها  و  عملیات ها 
یافت.  خواهد  ادامه  آتی  سال های  در  هم چنان 
بنابراین، تصادفی نیست که اداره بایدن از ترکیه 
خواسته است تا میزبان نشست سران افغانستان 
باشد. از همان ابتدا ترکیه و امریکا سربازان شان را 
در راه های پر مخاطره مستقر و در کلیه مراحل 
مهم همکاری های شان را به هدف دست یابی به 
صلح پایدار تقویت کردند. ترکیه دو بار ماموریت 
از آن  این مأموریت  تا ختم  آیساف را رهبری و 
حمایت کرد. هم چنان، ترکیه فرماندهی ماموریت 
میدان هوایی  و عملیات  کابل  در  قاطع  حمایت 

کابل را برعهده گرفت.
به تاریخ 7 مارچ، وزیر امور خارجه امریکا نامه ای با 
تاکید بر استعجالیت و ضرورت دست یابی به صلح 
افغانستان به رییس جمهور غنی فرستاد و روشن 
بازبینی  تحت  بایدن  اداره  پالیسی  که  ساخت 
افغانستان  قضیه  سیاسی  حل  راه  اما  دارد؛  قرار 
هم چنان یک اولویت باقی می ماند. در نامه، غنی 
را از برنامه تدویر کنفرانس تحت نظر سازمان ملل 
متحد در ترکیه، جایی که جوانب ذی دخل جهانی 
و منطقه ای به هدف تالش در راستای رسیدن به 
توافق سیاسی و موافقه روی آتش بس فوری گرد 

هم می آیند، واقف ساخت.
در ضمیمه نامه، نقشه راه برای تشکیل حکومت 
صلح نیز وجود داشت و حکومت ترکیه متعاقباً 
اعالم کرد که این کنفرانس قرار است در ماه اپریل 

برگزار شود.
به تاریخ ۱8 مارچ، دبیرکل سازمان ملل متحد، 
جان آرنو، دیپلمات سابقه دار فرانسوی را به حیث 
فرستاده خاص خویش برای افغانستان و منطقه 
تعیین کرد. در عین روز، کنفرانسی با محوریت 
صلح افغانستان در مسکو تدویر یافت که در آن 
کنار  در  چین  و  پاکستان  امریکا،  نماینده گان 
اشتراک  افغانستان  منازعه  طرفین  نماینده گان 
به  نیز  قطر  و  ترکیه  نماینده گان  و  بودند  کرده 

عنوان ناظر حضور داشتند.
نتیجه  است  ممکن  اخیر،  تحرکات  دنبال  به 
کنفرانس ترکیه، توافق نامه تقسیم قدرت باشد. با 
توجه به روابط و مشترکات عمیق تاریخی ترکیه 
هم چنان  و  آن  منطقه ای  جایگاه  و  افغانستان  با 
مشارکت  و  ناتو  پیمان  در  کشور  این  عضویت 
در  استثنایی  به صورت  ترکیه  اروپا،  اتحادیه  در 
صلح آمیز  توافق  تسهیل  برای  خوب  موقعیت 

سیاسی برای قضیه افغانستان قرار دارد.

تکمیل  می تواند  زمانی  وسیع  گفت وگوهای  این 
شود که یک طرح جدید همکاری جویانه در سطح 
منطقه شکل گیرد. پروسه استانبول - قلب آسیا 
و حاال  تامین کرد  را  این هدف  در سال ۲۰۱۱ 
زمان آن فرارسیده است تا یک چارچوب جدید 
و قوی تر همکاری برای برقرای صلح ایجاد شود 
و باید دو کشور به خاطر رسیدن به این مقصد، 

مشورها را آغاز کنند.
به شکل خاص، ترکیه باید تالش کند تا پاکستان 
را دوباره تا باالترین حد ممکن شامل روند سازد. 
منازعات  و  مذهبی  گرایی  افراط  از  پاکستان 
این  به  نیل  خاطر  به  می برد.  رنج  قومی  درون 
گفت وگوهای  به  تازه  انرژی  باید  انقره  هدف، 
افغانستان، ترکیه و پاکستان بدهد و  سه جانبه 
در گذشته این تالش ها نتایجی در قبال داشته 
است و در این مرحله یک ابتکار جدید مبتنی 
خوب  آغاز  پاکستان،  بیش تر  شامل سازی  بر 

پنداشته می شود.
مدیریت  به  وابسته  افغانستان  در  ثبات  و  صلح 
میان جوامع  داخلی  موازنه های حساس  موفقانه 
راه اندازی  امر مستلزم  این  و  است  قومی  متعدد 
بدون  نتیجه محور است.  گفت وگوهای منطقه ای 
به  در نظرداشت یک جانب، تالش های معطوف 
دست یابی به صلح دوامدار به شکست می انجامد و 
نیاز است تا تالش های مستحکم در داخل آغاز و 

به منطقه رسانده شود.
برای  ویژه  نماینده  تعیین  بر  مبنی  ترکیه  اقدام 
می شود.  پنداشته  موقع  به  گامی  افغانستان، 
در  مقامات  به  دسترسی  تنها  نه  ویژه  نماینده 
داخل افغانستان داشته باشد؛ بلکه با کشورهای 
ویژه  نماینده  باشد.  تماس  باید در  نیز  پیرامونی 
باید درک کند که تالش ها در افغانستان همگام 
با ابتکارات و تالش های منطقه ای و جهانی باشد. 
ترکیه هم چنان می تواند در قسمت مطرح سازی 
چالش های افغانستان به عنوان آجندای ناتو نقش 
بازی کند و این مسأله نیازمند آگاه سازی منظم 

متحدان از تالش ها و پیش رفت ها است.
جایگاه  ناتو    ۲۰3۰ سال  گزارش  در  افغانستان 
قوی ندارد و با توجه به پتانسیل خروج نیروهای 
امریکایی، زمان آن  فرارسیده است تا در طرح های 
نهایی  هدف  شود.  شامل  ناتو  دوامدار  مشارکت 
واضح است و آن جلوگیری از برگشت افغانستان 
به پناهگاه  تروریسم و فراهم سازی زمینه های صلح 

و ثبات در این کشور است.
مهم  بسیار  ترکیه  برای  اول می ۲۰۲۱،  از  قبل 
است که با اداره بایدن روی محدودسازی ضررها 
و خسارات احتمالی افغانستان پسا خروج امریکا 
از  هم اکنون  متحده  ایاالت  شود.  تعامل  وارد 
خطرات احتمالی واقف است و افغانستان هم چنان 
اروپا  اتحادیه  با  ترکیه  بحث  مورد  قضیه  یک 
عنوان  به  افغان ها  غیرمنظم  مهاجرت های  است. 
مکمل  اروپا،  اتحادیه  با  بحث  مورد  موضوع  یک 
تماس های افغانستان با این اتحادیه است. ترکیه 
ممکن است روی گزینه های مختلف برای برخورد 
با افغان های مهاجر شبیه به مهاجران سوری که 

پناهگاه یافته اند، کار کند.
به  کمک  رهبری  می تواند  هم چنان  ترکیه 
را  منطقه ای  تعامالت  افزایش  جهت  افغانستان 
عهده دار شود. تعمیق همکاری در قسمت کریدور 
راه الجورد به خاطر وصل اقتصاد محاط به خشکه 
افغانستان به کشورهای همسایه و هم چنان وصل 
شدن به بندرهای دریایی شرق و غرب، مثال های 
درازمدت  در  جاه طلبانه  پروژه  این  است.  خوب 
نه تنها به سود  ترکیه و افغانستان، بلکه به نفع 

همسایه ها و کشورهای اروپایی نیز است.
به  متعهد  بخواهند  افغان ها  که  زمانی  تا  ترکیه 
مبتنی  حضور  این  و  است  افغانستان  در  حضور 
کشور  دو  میان  دایمی  مشترکات  به  عنایت  بر 
و تعامل با تمام گروه های موجود بدون تبعیض 
است. در سال ۲۰۲۱، افغانستان یک بار دیگر در 
تقاطع و دو راهی قرار دارد. ترکیه، افغانستان و 
هم چنان جامعه جهانی باید یک بار دیگر تالش ها 
و  افغانستان  در  ثبات  و  صلح  تامین  جهت  در 

منطقه را فشرده و به هم پیوسته سازند.

آینده فراهم می کند.
ترکیه بیش تر از پنج هزار تن از نظامیان افغانستان 
و بیش تر از هزار پولیس را در چارچوب ماموریت 
آموزش داده است. در  ناتو،  آموزشی و حمایوی 
تصمیم گرفت  این کشور  دسامبر سال گذشته، 
که دسته نظامیان اعزام شده به افغانستان را برای 
فراتر   - پایان سال ۲۰۲۲  تا   - دیگر  ماه  هجده 
از مهلت زمانی خروج نیروهای امریکایی تمدید 
کند و هرگونه تعدیل در میزان نیروهای ناتو در 

افغانستان تاثیر بر حضور ترکیه نخواهد داشت.
نیروهای  کاهش  بر  مبنی  ترمپ  اداره  تصمیم 
با  ثبات  تامین  تالش  در  عقب گرد  امریکایی 
اصول  با  مغایرت  در  و  محسوب  ناتو  محوریت 
حضور باهم و خروج باهم تلقی می شود. این امر 
مورد چگونه گی  در  تا  است  واداشته  را  متحدان 
عبور  باریک  ریسمان  یک  از  خود  عیارسازی 
کنند، این وضعیت مانند مقایسه گذار از ماموریت 
به ماموریت حمایت قاطع است  که در  آیساف 
صورت  ناتو  چارچوب  در  جدی  بحث های  مورد 

گرفت.

نقش ترکیه در روند صلح
افغانستان، مأموریت پایان نیافته و مستلزم توجه 
و  امریکا  توافق  است.  جهانی  جامعه  و  منطقه 
طالبان سنگ بنای مهم فراراه کشور آزاد، در صلح 
باهم و با دیگران است و دست یابی به این هدف به 
خاطر این که بخش های رادیکال طالبان هم چنان 
نظر  به  دشوار  می دهند،  ادامه  خشونت ورزی  به 

می رسد.
تمام بازیگران دخیل باید حافظ دست آوردهای دو 
باشند، در غیر آن، آسیب پذیری ها  دهه گذشته 
مخرج های  و  یافت  خواهد  تداوم  افغانستان  در 

بی ثباتی باقی خواهد ماند.
تمام  نگه داشتن  از پروسه دوحه و زنده  حمایت 
خاطر  به  کشور  داخل  در  گفت وگو  مجاری 
کنفرانس قریب الوقع به نفع ترکیه است. دیپلماسی 
این کشور می تواند به تمام همسایه های افغانستان 
غرض رسیده گی به چالش ها و موانع در برابر صلح 
برقرار کند و  ارتباط  افغانستان تماس و  ثبات  و 

توافق نامه صلح امریکا و طالبان
به  و مصالحه  آشتی  زمانی که  در دهه گذشته، 
عنوان استراتژی خروج جامعه جهانی از افغانستان 
مطرح شد، طالبان پیوسته از مذاکره مستقیم با 
دولت افغانستان خودداری و بر مذاکره با امریکا 
تاکید کردند. در سال ۲۰۱8، اداره ترمپ مصمم 
مقر  در  طالبان  با  مستقیم  مذاکره  راه اندازی  به 
سال  دو  از  بعد  شد.  قطر  در  گروه  این  سیاسی 
مذاکره، توافق امریکا و طالبان در فبروری ۲۰۲۰  
توافق نامه، گروه طالبان  براساس  امضا رسید.  به 
با  و  می کرد  قطع  را  القاعده  با  خود  روابط  باید 
حسن نیت وارد مذاکره با جانب دولت افغانستان 
می شد و در ازای آن، امریکا تا اول ماه می ۲۰۲۱ 

نیروهایش را از افغانستان خارج می کرد.
بعد از مذاکرات جدی، توافق نامه امریکا و طالبان، 
شامل موافقت دولت افغانستان برای رهایی پنج 
هزار زندانی طالبان در برابر رهایی یک هزار تن از 
نیروهای دفاعی و امنیتی از بند طالبان برای ورود 
در سپتامبر  بود.  مذاکرات مستقیم دو طرف  به 
مستقیم  مذاکرات  وارد  طرف  دو  گذشته،  سال 
نداشته  کننده  امیدوار  نتیجه  تاکنون  اما  شدند؛ 

است.
اداره بایدن حاال این توافق نامه و استراتژی امریکا 
را بازبینی می کند. سه نظریه خاص در واشنگتن 
توافق نامه  به  کامل  پای بندی  است:  مطرح شده 
گام  به  گام  و  تدریجی  خروج  خروج،  جمله  از 
نیروها و حضور در افغانستان برای جلوگیری از 

به مخاطره افتادن دست آوردهای دو دهه اخیر.
اداره بایدن هم چنان این مسأله را واضح ساخته 
است که قبل از تصمیم نهایی با متحدانش در ناتو 
و اتحادیه اروپا مشوره می کند و نشست ترکیه هم 

بخشی از این تالش ها است.

روابط ترکیه و افغانستان
لحاظ  به  هیچ گاهی  افغانستان  ترکیه،  برای 
تاریخی و اجتماعی دورافتاده نبوده است. قرن ها 
تاریخی  منطقه  این   - خراسان  از  ترک ها  قبل، 
دربرگیرنده افغانستان امروز - به آناتولی مهاجرت 
کردند. امروزه این روابط هم چنان زنده و پابرجا 
دولت  با  دولت  و  مردم  با  مردم  روابط  است. 
هم چنان قوی باقی مانده است. مردم ترکیه، سهم 
و مشارکت مهم در افغانستان در جریان تهاجم 

شوروی و پس از حادثه یازده سپتامبر داشتند.
به عنوان بخشی  و  یازده سپتامبر  از حادثه  بعد 
از ابتکارات جامعه بین المللی، ترکیه یک بار دیگر 
باثبات حمایت  افغانستان  و  بهتر  آینده  ایجاد  از 
به  ترکیه  تاریخ  مالی در  بزرگ ترین کمک  کرد. 
تمام  در  کمک  این  و  گرفت  صورت  افغانستان 
است.  بوده  برقرار  هم چنان  کنفرانس ها،  سلسله 
 7۵ انقره  جینوا،  کنفرانس  تعهدات  براساس 
دوسال  در  را  افغانستان  به  کمک  دالر  میلیون 

چه نقشی در روند صلح افغانستان 
می تواند بازی کند؟

ترکیه تا زمانی که 
افغان ها بخواهند 

متعهد به حضور در افغانستان 
است و این حضور مبتنی بر 
عنایت به مشترکات دایمی 

میان دو کشور و تعامل با 
تمام گروه های موجود بدون 

تبعیض است. در سال ۲۰۲۱، 
افغانستان یک بار دیگر در تقاطع 

و دو راهی قرار دارد. ترکیه، 
افغانستان و هم چنان جامعه 

جهانی باید یک بار دیگر تالش ها 
در جهت تامین صلح و ثبات در 

افغانستان و منطقه را فشرده 
و به هم پیوسته سازند.

منبع: جی ام اف

مترجم: سیداکرم بارز

نویسنده ها: زلمی نشاط و محمد فتیح سیلین ترکیه 



کشتمند: من فدرالیسم را به عنوان 
یک گزینه برجسته، پذیرفته شده 

و تجربه شده در کشورهای دیگر 
مشابه، برای افغانستان متشکل از 

ملیت ها و تبارهای گوناگون به پیش 
کشیده ام. از نگاه من، فدرالیسم یک 
سازمان یا نظام درهم تنیده سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است 
که آزادی های فردی را با آزادی های 
جمعی و حقوق شهروندی سراسری 

کشوری را با حقوق ملی، بومی و 
تباری پیوند می دهد. به باور من، 

برآوردن خواست ها و منافع ویژه هر 
یک از ملیت های چهارگانه کشور در 

وجود یک نظام فدرال با ویژه گی های 
مردم ساالری، برابری ملی و عدالت 

اجتماعی امکان پذیر می گردد.

بررسی امکان فدرالی شدن افغانستان 
در گفت وگو با سلطان علی کشتمند

نشست  برگزاری  آستانه  در  افغانستان  یادداشت: 
براساس  دارد.  قرار  استانبول  سرنوشت ساز 
زمان بندی های احتمالی، این نشست در بیست وهفتم 
حمل برگزار خواهد شد و رهبری آن را نیز سازمان 
ملل متحد برعهده دارد. قرار است در نشست استانبول 
در مورد طرح پیشنهادی امریکا که در آن سناریوهای 
ایجاد دولت انتقالی صلح پیش بینی شده است، بحث 
شود. یکی از محورهای اصلی طرح امریکا بحث نظام 
آینده است. در حوزه جمهوریت، دیدگاه ها در مورد 
از  نظام آینده به گونه پراکنده مطرح می شود. یکی 
نظام های پیشنهادی، نظام فدرالی است. سلطان علی 
شصت  دهه  در  افغانستان  صدراعظم  کشتمند، 
خورشیدی در یادداشتی از نظام فدرالی حمایت کرده 
است. حبیب حمیدزاده، تحلیل گر روزنامه 8صبح در 
گفت وگو با آقای کشتمند، به مسایل مربوط به نظام 
آن،  مورد  در  نگرانی ها  و  مزیت ها  جمله  از  فدرالی، 
پرداخته است. روزنامه 8صبح شما را به خواندن این 

گفت وگو فرا می خواند.

برای  آغاز  در  صاحب،  کشتمند  جناب  حمیدزاده: 
این که فرصت تان را در اختیار ما قرار دادید، ممنونم. 
افغانستان و  پرسش نخست من در مورد روند صلح 
مشخصاً نشست مهم استانبول است که در روزهای 
شصت  دهه   در  شما  شد.  خواهد  برگزار  آینده 
با  خورشیدی صدراعظم کشور بودید. تجربه مذاکره 
مجاهدین در آن زمان را دارید. تفاوت مذاکره  کنونی 
ایاالت متحده و نظام جمهوری با طالبان، با مذاکره 
آن وقت شوروی و نظام شما با مجاهدین و  پاکستان 

در چه است؟
کشتمند: من هم از این که فرصت مصاحبه با روزنامه 
وزین 8صبح میسر گردیده است، خوشنودم. اگرچه 
بیرونی،  و  درونی  نیروهای  تناسب  زمانی،  لحاظ  به 
و  سیاسی  سازش های  برای  شیوه ها  و  خواست ها 
مصالحه در دو دوره، باهم متفاوت هستند؛ ولی یک 
نکته اساسی مشابهت های هر دو را آشکار می سازد و آن 
این که خواست همه گانی مردم افغانستان برای صلح و 
رسیدن به گونه ای از مصالحه است. در آن سال ها، آغاز 
از سال ۱3۶۵ خورشیدی )۱۹8۶م( برنامه مشخص و 
گسترده ای برای مصالحه ملی اعالم گردید. پیمان نامه 
صلح  و  جنگ  مسأله  درگیر  جانب  چهار  میان  ژنو 
افغانستان: دولت افغانستان، اتحاد شوروی، پاکستان 
و ایاالت متحده امریکا از سوی وزرای خارجه هر چهار 
کشور به تاریخ ۱۹ حمل ۱3۶7خورشیدی برابر با 8 
اپریل ۱۹88میالدی به امضا رسید. پیمان نامه خیلی 
مذاکرات خیلی گسترده،  از  و پس  است  تفصیل  به 
آماده امضا گردید. کوتاه این که، بر پایه آن، نیروهای 
افغانستان  از  تدریجی  به گونه  اتحاد شوروی  نظامی 
بایستی بیرون می شدند که انجام شد و مداخله در امور 
افغانستان از بیرون، به گونه مشخص از سوی پاکستان 
هنگام  آن  در  من  نشد.  که  می گردید  قطع  بایستی 
به عنوان صدراعظم همراه با داکتر نجیب اهلل، رییس 
جمهوری در آن قضیه فعاالنه سهم داشتم. در روند 
مذاکرات و تصمیم گیری ها مسأله تشکیل واحدهای 
پیش  به  متحد  دولت  یک  چارچوب  در  خودمختار 
نیروهای  تا  بر گرفت  را در  البته زمانی  کشیده شد. 
اتحاد شوروی بر پایه یک جدول زمانی از افغانستان 
خارج گردید. من در همان روز خروج کامل نیروهای 
شوروی به تاریخ ۲۶ دلو ۱3۶7 خورشیدی برابر با ۱۵ 
فبروری ۱۹8۹میالدی، پس از ۹ ماه دوری به عنوان 
صدراعظم باز گشتم. هرگاه مداخله از سوی پاکستان 
بر طبق پیمان نامه ژنو قطع می گردید، دفاع مستقالنه 
از  بود،  شده  گذاشته  افغانستان  دولت  دوش  بر  که 
عهده آن بر می آمد که نمونه آن جنگ جالل آباد بود. 
هم چنان آماده گی های گسترده برای رسیدن به تفاهم 
با »مجاهدین« برای رسیدن به آرمان صلح در پیش 
بود؛ ولی به دو دلیل به نتیجه نرسید: نخست این که، 
بیرون قطع نشد و دوم  از  مداخله خیلی ها گسترده 
به  واقع بینانه  این که، کمبودهایی در زمینه پرداخت 

تضمینی برای ماندگار شدن آن نمی توان پیش بینی 
کرد؛ مگر این که انعکاس دهنده خواست های بنیادین 
و  ملیت ها  همه   میان  از  گوناگون  الیه های  و  اقشار 

تبارهای کشور باشد.

حمیدزاده: شما به تازه گی مقاله ای در مورد ضرورت 
شبکه های  در  که  نوشتید  افغانستان  شدن  فدرالی 
اجتماعی در داخل کشور بازتاب گسترده یافت. چرا 
فکر می کنید و معتقد استید که فدرالیسم یگانه راه 

حل برای افغانستان است؟
گزینه  یک  عنوان  به  را  فدرالیسم  من  کشتمند: 
در کشورهای  تجربه شده  و  پذیرفته شده  برجسته، 
ملیت ها  از  متشکل  افغانستان  برای  مشابه،  دیگر 
من،  نگاه  از  کشیده ام.  پیش  به  گوناگون  تبارهای  و 
فدرالیسم یک سازمان یا نظام درهم تنیده سیاسی، 
آزادی های  که  است  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
شهروندی  حقوق  و  جمعی  آزادی های  با  را  فردی 
تباری  و  بومی  ملی،  حقوق  با  را  کشوری  سراسری 
پیوند می دهد. به باور من، برآوردن خواست ها و منافع 
ویژه هر یک از ملیت های چهارگانه کشور در وجود 
یک نظام فدرال با ویژه گی های مردم ساالری، برابری 

ملی و عدالت اجتماعی امکان پذیر می گردد.

حمیدزاده: در مقاله  تان در مورد پیشینه  فدرالیسم 
که  بودید  داده  توضیح  بودید.  گفته  افغانستان  در 
داشت.  برنامه   مورد  این  در  خلق  دموکراتیک  حزب 
اغلب مردم افغانستان فکر می کنند که فدرالیسم در 
افغانستان بعد از ۲۰۰۱ و مشخصاً توسط آقای لطیف 
پیشینه   مورد  در  می توانید  است.  مطرح شده  پدرام 
فدرالیسم خواهی و مشخصاً برنامه  حزب دموکراتیک 

خلق در این مورد بیش تر توضیح بدهید؟
کشتمند: به گونه ای که آشکار است، فدرالیسم یک 
سازمان یا نظام سیاسی است که بخش های گوناگون 
که  می سازد  متحد  گونه ای  به  باهم  را  دولت  یک 
درونی  بخش ها یک پارچه گی  از  یک  هر  به  هم زمان 
دولت  میان  در  قدرت  فدرالیسم،  در  می بخشد.  نیز 
بر  بخش ها  میان   - محلی  حکومت های  و  مرکزی 
پایه قوانین تقسیم می گردد. با این تعریف در دانش 
سیاسی از فدرالیسم، مشخصه و ویژه هیچ شخص و 
سازمان معین نیست؛ ولی می تواند از سوی هر شخص 
یا هر نیروی سیاسی در هر زمانی پذیرفته شود. حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان در برنامه خود پیکار برای 
برانداختن استبداد و ستم ملی و اجتماعی را پذیرفته 
بود و از تمرکززدایی در اداره دولت پشتیبانی می کرد. 
 ۱3۵۵ سال  در  پرچمی ها   - حزب  سوی  از  ولی 
خورشیدی )۱۹7۶م( که مسأله تدوین قانون اساسی 
در ۱3۵۲  داوود  محمد  که  حالی   )در  آمد  میان  در 
خورشیدی - ۱۹73م به قدرت رسیده بود(، به گونه 
مشخص اصول بنیادین یک دولت فدرال با پذیرش 
قوای  تفکیک  و  صدراعظم  وجود  با  پارلمانی  نظام 
ثالثه دولت در پیش نویس یک قانون اساسی موازی 
ریاستی  متمرکز  اساسی  قانون  پیش نویس  برابر  در 
محمد داوود، پیشکش گردید. اگرچه آن پیش نویس 

مسایل تباری در درون پدیدار گردید. در این هنگام، 
من پس از استعفا از دولت و حزب خانه نشین شده 
بودم و پس از آن در اثر انجام حادثه تروریستی علیه 
من، برای معالجه به خارج از کشور رفتم. از رویدادهای 
و  پیش  که  پیچیده ای  تنش های  و  دوران  آن  ناگوار 
به مجاهدین رخ داد، همه گان  انتقال قدرت  از  پس 
آگاهی دارند و در مرکز ثقل همه آن حوادث، مسایل 
حل ناشده در زمینه های مناسبات ملی و تباری در 
کشور بود که نیاز به تحلیل گسترده دارد. در این جا 
دیگر  آیا یک بار  میان می آید که  در  اساسی  پرسش 
چشم پوشی  و  سطحی نگری  مردم  سرنوشت  درباره 
می شود و مسایل تباری و مسأله جنگ و صلح مانند 
دهه هفتاد خورشیدی )دهه نود میالدی( حل ناشده 
باقی می ماند؟ آیا به مسأله ملی در کشور توجه صورت 
نمی گیرد و تجربه فیصله های یک جانبه کنفرانس بن 
در سال ۱38۰ خورشیدی )سال ۲۰۰۱م( که تشکیل 
را  خونین  جنگ های  و  ناکام  متمرکز  حکومت های 
در پی داشت، تکرار می شود؟ از نگاه من، هرگاه در 
نشست استانبول و یا هر نشست دیگری از این گونه، 
یک بار دیگر نظام متمرکز ریاستی تک جناحی تحمیل 
گردد، کار به جایی نخواهد رسید و مبادا که بحران به 

گونه دیگری فراگیر سراسر کشور گردد.

حمیدزاده: به نظر شما نشست استانبول با این روشی 
که اعالم شده )احتماالً مذاکره فقط میان طرف های 
دیگر سیاسی کشور  گروه های  و  است  درگیر جنگ 
حضور نخواهند داشت(، پیامد خوبی برای افغانستان 

خواهد داشت؟
کشتمند: تجربه نشان داده است که اتخاذ هرگونه 
راستین  نماینده گان  و  مردم  غیاب  در  تصمیمی 
آنان که طیف گسترده ای را در بر می گیرد، چندان 

از سوی دولت پذیرفته نشد؛ ولی در میان گروه هایی 
از روشن فکران کشور در آن زمان واکنش های گسترده 

مثبت پدید آورد.

حمیدزاده: فدرالیسم در هرکشور متفاوت است. به 
و  شرایط  براساس  هرکشور  فدرالیسم  بهتر،  عبارت 
مناسبات تاریخی آن کشور تطبیق می شود. فدرالیسم 
یعنی  است؟  چگونه  افغانستان  برای  شما  نظر  مورد 
مقامات ولسوالی ها، والیت ها و پایتخت براساس چه 
والیت ها،  مدیریت  شیوه   و  می شوند  انتخاب  روشی 

ولسوالی ها و پایتخت چگونه خواهد بود؟
کشتمند: در کل، فدرالیسم به عنوان یک نظام در 
دانش سیاسی در همه جاها یکسان است؛ ولی برداشت 
تشکیل  اجزای  و  تطبیق  شیوه های  زمینه  در  شما 
کشورهای  در  می تواند  که  است  درست  آن  دهنده 
مختلف متفاوت باشد. در نظام فدرال در هر صورت 
میان  وظایف  رده بندی  یا  قدرت  تقسیم  پرسمان 
دولت مرکزی و حکومت های محلی انتخابی از سوی 
انتخابی  محلی  حکومت های  می باشد.  مطرح  مردم، 
که به گونه خودمختار و خودگردان فعالیت می کنند، 
دارای تابعیت دوگانه خواهند بود: یکی در برابر مردم 
که از سوی آنان انتخاب می شوند و دیگری در برابر 
ارگان های انتخابی باالتر و به همین سلسله تا دولت 

مرکزی.

برای کسانی که  استدالل شما  و  پاسخ  حمیدزاده: 
می گردد،  کشور  تجزیه  سبب  فدرالیسم  می گویند 

چیست؟
کشتمند: نخست، این یک فرضیه بی بنیاد و پادرهوا 
است که فدرالیسم سبب تجزیه کشور می گردد و دوم 
این که، به باور من فدرالیسم سبب تجزیه نمی شود. 
افغانستان  چون  کشوری  شرایط  در  فدرالیسم 
آگاهانه می گردد؛  چندین ملیتی، سبب هم بسته گی 
به حقوق ملی خود در کنار  تبارها  از  چون هر یک 
و  می یابند  حق شهروندی سراسری کشوری، دست 
خواست برابری حقوقی آنان برآورده می گردد. بنابرآن، 
در  پنهان  یا  پیدا  هرگاه  جدایی طلبانه  گرایش های 
میان باشد، فروکش می کند و سرانجام برمی افتد؛ مگر 
ستم  و  تعصب  و  تبعیض طلبانه  سیاست های  این که 

ملی به این یا آن گونه چیره گردد.

با  امور کشور  حمیدزاده: تصمیم گیرنده گان اصلی 
فدرالیسم میانه خوب ندارند و ظاهراً هیچ فدرالیست 
را  استانبول  نشست  در  اشتراک  فرصت  تاثیرگذار 
شانس  چقدر  شرایطی  چنین  در  داشت.  نخواهد 

فدرالی شدن افغانستان میسر است؟
کشتمند: تا جایی که به نظر من تعلق می گیرد، در 
مقدمه نوشتار خود آشکارا ابراز کرده ام که روی سخن 
من درباره فدرالیسم به عنوان یک گزینه سیاسی به 
سوی مردم است و نه به سوی نیروهای حاکم کنونی 
و مدعی قدرت. در مورد این که چه کسانی در نشست 
راه پیدا می کنند یا نه، مربوط به خود آنان و دعوت 
کننده گان نشست است. این که شانس طرح فدرالی 
شدن افغانستان تا چه اندازه در اوضاع و احوال کنونی 
میسر باشد یا خیر، مسأله ای است که در آینده هنگام 
تدوین قانون اساسی یا به عنوان یک طرح کارساز برای 
آینده می تواند کاربرد داشته و به رای زنی گذاشته شود 
و در یک همه پرسی سراسری برای پذیرش یا رد آن 

رای گیری انجام گیرد.

حمیدزاده: به نظر می رسد که احزاب بزرگی چون 
ترکیه  نظام صدارتی در نشست  از  اسالمی  جمعیت 
حمایت کنند و سخن بگویند. حتا شاید حزب وحدت 
از موضع خویش عقب نشینی  و جنبش اسالمی هم 
کنند و از صدارتی شدن نظام حمایت کنند. به نظر 
برای  مناسب  گزینه   نمی تواند  صدارتی  نظام  شما 

افغانستان باشد؟
کشتمند: در صورتی که فدرالیسم در میان شرکت 
نظام  پذیرش  نکند،  پیدا  راه  نشست  کننده گان 
یک  در  صدراعظم  برگماری  با  صدارتی   - پارلمانی 
ائتالف پارلمانی به عنوان راس قوه اجرایی و هم چنان 
دادگستری مستقل )قوه قضائیه( در مقایسه با نظام 
می شود.  پیش شمرده  به  گام  یک  ریاستی  متمرکز 
بودن  انتخابی  بنیادین  بایستی اصل  این صورت،  در 
روستا ها  از  باال،  تا  پایین  از  دولتی  ارگان های محلی 
والیت ها  و  شهرداری ها  شهرستان ها/ولسوالی ها،  تا 
پذیرفته و اجرایی گردد. این اصل در پهنه جهانی، در 
همه کشورهای پیش رفته و در بسیاری از کشورهای 
در حال توسعه - چه فدرال و چه غیرفدرال، به امر 
پذیرفته شده و اجرایی تبدیل گردیده است. هم چنان 
تشکیل والیت های نو و تغییر حدود والیت ها بر پایه 
کارهایی  از  تباری   - واقعیت های ساختاری  و  نیازها 

است که بایستی دست کم انجام گیرد.
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مراحل الزم برای افتتاح پروژه ها
دریچه ها  کردن  باز  و  بند  بدنه  اعمار  که  نیست  شکی 
فرودست،  به  بند  کاسه  در  ذخیره  شده  آب  جریان  و 
برای مردم خوشحال  کننده است؛ اما با این کار پروژه 
به مرحله افتتاح و بهره برداری نمی رسد. نخست باید تمام 
کارهای ساختمانی از جمله بخش برق و در صورتی  که 
بند انحرافی باشد، کانال های انحراف آب تمام شود. در 
پروژه های زیربنایی به  ویژه بندها حتا بعد از ختم کار 
ساختمانی تا بهره برداری مدت زمانی نیاز است که باید 
را تفسیر  این پروسه  بهره برداری  رعایت شود. اصطالح 
برای  پروژه  از  باید  که  است  این  آن  تفسیر  و  می کند 
زراعت، تولید برق و غیره بهره گرفته شود و این کار به 
مراحلی نیاز دارد که برخی از آن ها در ادامه آمده است:

۱- در بندهای سنگ ریزه ای و خاکی )مانند کمال خان( 
مدت زمان طوالنی برای آب گیری اولیه نیاز است. در این 
نمی باشد.  مجاز  سریع  تخلیه  و  اولیه  آب گیری  بندها، 
ترک های  و  درز  و  لغزش  خطرات  از  جلوگیری  برای 
اجرای  با  تدریجی  گونه  به  اولیه،  آب گیری  خطرناک 
پروسه چک و کنترل صورت می گیرد. در طی مرحله  
آب گیری فاکتورهای مختلفی کنترل می شود که بحث 

آن خارج از محدوده این جستار است.
۲- اگر از این آب در اطراف بند به  ویژه در پایین دست 
استفاده می شود، قبل از شروع فصل کشت باید به مردم 
به صورت رسمی اطالع داده شود که از کشت خودداری 
یا آن را کاهش دهند تا میزان آب خروجی مشخص و 
به تعقیب آن مقدار کشت تعیین شود که نیروی مردم 
برای  آب  این  از  اگر  هم چنین،  نشود.  مصرف  بیهوده 
استفاده  محیط  زیست  جمله  از  مصارف  سایر  و  شرب 
می شود، باید به ادارات مربوطه و مردم اطالع رسانی شود 

تا برنامه ریزی الزم انجام شود.
3- مدت ها قبل از افتتاح باید کارشناسان حفظ و مراقبت 
در بخش های مختلف استخدام شوند و نیروهای تخنیکی 

تحت آموزش های الزم قرار گیرند.
4- باید برنامه ریزی بودجه برای حفظ مراقبت هر بند 
به  طور جداگانه و قبل از سال مالی صورت گیرد. قبل 
بودجه گنجانده  منابع الزم در سند  باید  بند  افتتاح  از 
شود. کار حفظ و مراقبت بدون بودجه  الزم به  پیش برده 
نمی شود و بند به خطر می افتد. مصارف حفظ و مراقبت 

افغانستان اساساً باالی صفحه بزرگ تکتونیکی اوراسیا 
- در مرزهای تصادم آن با صفحات تکتونیکی هند و 
عربی - در ادامه کمربند کوه پایه های فعال همالیا که 
در نتیجه  تصادم این صفحات عرض وجود کرده است، 
موقعیت دارد. بنابراین، افغانستان در یک منطقه فعال 

زلزله ای شدید قرار گرفته است.
 

تصادم  گسل(های  یا  )شکسته گی  فعال  مرزهای 
صفحات تکتونیکی هند، اوراسیا و عربی در خارج از 
جغرافیای افغانستان در شرق، جنوب و جنوب غرب در 
کشورهای پاکستان و ایران قرار دارد و افغانستان را 
احاطه کرده است. هم چنان در جنوب غرب پاکستان 
جدا  یا  فرورانش  منطقه  »ایرانیک«  جنوب شرق  و 
شده دیگر که خط مشترک تصادم گسل دو صفحه 
تکتونیکی هند و عربی را نشان می دهد، وجود دارد. 
عالوه بر این، یک نوع ریخت مهم دیگر تکتونیکی در 
از شکسته گی طوالنی  عبارت  این بخش جغرافیایی 
بین دو سطح متفاوت، گسل چمن است که در نتیجه  

گرفت که قرارداد اجرای کار فاز دوم کجکی که در حال 
طی مراحل در وزارت انرژی و آب از طریق سرمایه گذاری 
خصوصی بود را توسط این وزارت و بند موسی قلعه و 
تا  امضا کند،  زراعت  وزارت  توسط  را  داور  زمین  کانال 
با  )هم زمان  هفته  چند  طول  در  قوی  تبلیغاتی  موج 
اما  شود؛  ایجاد  هرات(  در  شهر  در  تاپی  پروژه  افتتاح 
حکومت  که  بود  نیاز  کجکی  قرارداد  امضای  از  پیش 
باز کردن  از طریق  افغانستان ضمانت سرمایه گذاری را 
ال سیLetter of Credit( ۱( یا روش های مرسوم دیگر 
شرکت  و  تهیه  را  برق  خرید  تضمین های  هم چنین  و 
سرمایه گذار، ضمانت اجرای کار را به حکومت ارایه کند. 
ناگفته پیدا است که تکمیل این کارها به زمان زیادتری 
نیاز داشت؛ ولی حکومت وحدت ملی نمی توانست منتظر 
گام  قرارداد  این  زودهنگام  امضای  سمت  به  و  بماند 
برداشت. این کار با مخالفت وزارت انرژی و آب مواجه 
شد که رییس  جمهور به آن اعتنایی نکرد و با برگزاری 
مراسمی با حضور سفیر امریکا و مقامات افغانستان در 
این  معین  توسط  را  پروژه  این  جمهوری  ریاست  ارگ 

وزارت به امضا رساند.
سال  سه  مدت  ظرف  پروژه  این  برنامه ریزی،  مطابق 
این  اکنون  که  شود  سپرده  بهره برداری  به  می توانست 
نبود  دلیل  به  ولی  شده؛  سپری   سال(  )سه  مدت زمان 
نتوانسته  ضمانت سرمایه گذاری، شرکت تطبیق کننده 
کند  تهیه  پروژه  اجرای  برای  را  الزم  مالی  منابع  است 
پروژه  این  کار  آب،  امور  تنظیم  اداره  گفته  مطابق  و 
حدود ۲7 درصد پیش رفت داشته است که منبع آن به 
احتمال قوی از پول فروش برق کجکی تامین می شود. 
یک  میلیون  از  بیش تر  می توانست  پروژه  این  تکمیل 
کیلومترمکعب )یک میلیارد( آب اضافی درون مخزن آن 
ذخیره و هم زمان به ظرفیت تولید برق آن حدود صد 
قرارداد،  این  سیاسی  امضای  ولی  کند؛  اضافه  میگاوات 
افغانستان را از این امتیازات برای سال ها )تا زمان تکمیل 
فاز دوم کجکی( محروم کرد. موارد زیاد دیگری در این 
زمینه در حکومت وحدت ملی وجود دارد که پرداختن 

به آن در محدوده این نوشتار نمی گنجد.

یادداشت: نسخه کامل این مقاله در وب سایت روزنامه 
8صبح نشر شده است. نسخه چاپی آن در چهار نوبت 
به نشر می رسد. برای مطالعه نسخه کامل به وب سایت 

روزنامه مراجعه کنید.

نشان  سرخ  تا  آبی  رنگ های  توسط  راست  به  چپ 
براساس آن، شهر کابل در زون  داده شده است که 
زلزله ای 4 قرار دارد و این مطابقت می کند با تقسیم 
زلزله ای  زون  که  جهان  عمده  شهرهای  زون بندی 
کابل را 4 مشخص کرده است. بنابراین، کابل در زون 
هیچ  نباید  و  دارد  قرار  زلزله خیز  منطقه  شدیدترین 
ساخت وسازی بدون تحلیل انجنیری براساس بخش 
زلزله کد بین المللی ساختمان اجازه داده شود. هرگاه 
زون بندی های مروج در کشور مطابق کدهای مختلف 
یا برعکس سلسله کد بین المللی ساختمان باشد، باید 
تعدیل و مطابقت آن ها با کد بین المللی ساختمان و 

کد انستیتوت کانکریت امریکا صورت گیرد.
 

منبع ها
- کد متحد ساختمان ۱۹۹7؛

- کد بین المللی ساختمان ۲۰۰۶؛
- کد استندرد امریکا برای آزمایش مواد؛

- کدهای انستیتوت کانکریت امریکا؛
امریکا  متحده  ایاالت  جیولوجیکی  سروی  نشرات   -

برای افغانستان؛
- آژانس مدیریت اضطراری ایاالت متحده امریکا؛
- نشرات شورای ملی انجنیران ساختمانی امریکا.

امکان پذیر است.
عواقب افتتاح و بهره برداری زودهنگام پروژه های 

زیربنایی
بند )سد( گتوند یکی از بزرگ ترین بندهای ایران است که 
ظرفیت ذخیره آن بیش تر از چهارونیم میلیارد مترمکعب 
است. به گفته حبیب اهلل بی طرف، وزیر نیروی ایران )در 
دولت سید محمد خاتمی( پیش از آن که طرح جداسازی 
گنبد نمکی از مخزن کامل و پتوی رسی )پوشش رسی( 
به  طور کامل اجرا شود، محمود احمد نژاد، رییس  جمهور 
وقت ایران که نمی خواهد افتخار افتتاح و بهره برداری از 
آن به حکومت بعدی برسد، در سال ۱3۹۰ در آخرین 
به  سیاسی  تصمیم  یک  با  خود  جمهوری  ریاست  دور 
آب گیری زودهنگام آن می پردازد. مدتی بعد دیوار رسی 
درون مخزن سقوط می کند و فاجعه بزرگی را به وجود 
ایران  می آورد، عالوه بر این که میلیاردها دالر به کشور 
نیز به آن  خسارت وارد شده، مشکالت زیست محیطی 
اضافه  شده و این کشور تاکنون نیز نتوانسته است مشکل 

این بند را حل کند.
افتتاح، بهره برداری و امضای زودهنگام قرارداد پروژه های 
زیربنایی عواقب و پیامدهای منفی فراوانی دارد و تجربه 
نشان داده است که این کار در کشورهایی که رهبران 
مقاصد سیاسی،  برای  توسعه ای  پروژه های  از  حکومتی 
تبلیغاتی و فساد استفاده می کنند، فجایع زیادی آفریده 
است که در مواردی این فجایع بالفاصله و در مواردی 
دیگر مدت ها بعد مشخص می گردد. به همین جهت در 
کشورهای پیش رفته برای افتتاح و بهره برداری از پروژه ها، 
مقررات معینی وضع شده است که از سوءاستفاده مقامات 
حکومتی جلوگیری می کند. اما در افغانستان به ویژه در 
دوران ریاست جمهوری محمد اشرف غنی و در ایران در 
دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، افتتاح پیش از موعد 
و بدون طی مراحل پروژه ها به  شدت رایج بوده است. در 
زمان ریاست جمهوری حامد کرزی نیز پروژه آب رسانی 
اندخوی به گونه زودهنگام توسط مقامات ارشد حکومت 
این  در  دالر  میلیون ها  آن که  باوجود  شد،  بهره برداری 
پروژه مصرف شد، این پروژه با موفقیت همراه نشد و بعد 
از افتتاح چنان که باید از کارایی الزم برخوردار نگردید و 

مشکالت آن هم چنان دامن گیر مردم است.
تصمیم  غنی  رییس  جمهور   ۱3۹۶ سال  زمستان  در 

 

شمال شرق  در  که  می سازد  مشخص  نقشه  این 
افغانستان - در امتداد کوه های هندوکش و پامیر - 
منابع فعالیت های شدید و فعال زلزله ای قرار دارد. در 
این مناطق زمین لرزه ها در کانون )ای پی سنتر(های 
عمیق و متوسط، بسیار زیاد اتفاق می افتد، تا جایی 
نیز  افغانستان  در سرزمین های همسایه گان  که حتا 
احساس می شود. این ساحه یکی از مناطق زلزله خیز 
فعال جهان محسوب می شود. آخرین زلزله ای که در 
بزرگای  دارای  افتاد،  اتفاق  بدخشان در سال ۲۰۱7 
۶.7 )شش ممیز هفت( مقیاس ریشتر با عمق ۲۱۲.۵ 
سبب  که  بود  کیلومتر  پنج(  ممیز  دوازده  و  )دوصد 
تلفات 3۹۹ نفر و زخمی شدن ۲34۲ نفر و خسارات 

دیگر شد.
از یافته های دیگری که از آزمایش مقادیر اوج شتاب 
دوران  برای  ثانیه  یک  زمانی  طیف  با  زمین لرزه 
است،  آمده  دست  به  سال   ۹7۵ و   47۵ بازگشت 
می توان زون های زلزله ای مناطق مختلف افغانستان را 
مشخص ساخت و آن زون ها را با تقسیمات زون بندی 
»کد بین المللی ساختمان« مطابقت داد. در نقشه ارایه 
شده  ذیل، زون بندی های ساحات زلزله ای افغانستان 
از درجات زلزله ای خفیف تا شدیدترین به تدریج از 

اولیه بندها قابل مالحظه است.
۵- قبل از افتتاح و بهره برداری باید تمام اجزای بند از 
بررسی  و  انداخته  کار  به  برق  تولید  توربین های  جمله 
شود و بعد از بهره برداری مورد استفاده قرار گیرد. اگر 
بند انحرافی است، باید کانال های جانبی آن تمام شود تا 
بتواند آب را به منابع مورد استفاده هدایت کند. در بخش 
آزمایش  مورد  نیز  ساخته شده  انتقال  باید خطوط  برق 

قرار گیرد.
۶- گزارش کاملی از ختم تمام مراحل و کارکرد درست 
و تکمیل پروژه توسط یک تیم کارشناسی تهیه و توسط 

مقامات بلندپایه تایید شود.
7- پروژه به صورت رسمی به تیم حفظ مراقبت تحویل 
داده شود یا تیم حفظ و مراقبت و قراردادی با هم کار 

یک جا کنند.
به  عنوان  مثال، آب گیری اولیه بند سلما که اولین تجربه 
افغانستان بعد از چندین دهه بود، در ۵ اسد ۱3۹4 شروع 
و در مدت ۹ ماه تکمیل شد. اطالع رسانی به زمین داران 
در  مرغاب  هریرود  دریایی  حوزه  طریق  از  پایین دست 
سال ۱3۹4 صورت گرفت و ساالنه یک  میلیون دالر برای 
سال های  در  ولی  شد؛  گرفته  نظر  در  مراقبت  و  حفظ 
به  مالیه حاضر  و وزارت  تغییر کرد  بعدی که مدیریت 
پرداخت بودجه برای حفظ و مراقبت آن نشد، این پروسه 
ناقص ماند. چندین ماه قبل از افتتاح بند سلما تعدادی 
از انجنیران به ساحه بند فرستاده و ده ها نفر توسط حوزه 
دریایی هریرود مرغاب استخدام شدند و در هندوستان 
و در عرصه بند سلما تحت آموزش قرار گرفتند. با وجود 
مراقبت،  و  پروسه حفظ  بهتر  به خاطر مدیریت  آن هم 
چندین بار متخصصان ارشد و حتا متخصصان خارجی به 
ساحه بند سلما سفر کردند. هم چنین، در این بند اتصال 
آزمایشی برق در تاریخ ۱۰ جوزا ۱3۹۶ صورت گرفت و 
پنج روز بعد، پس از طی مراحل ذکر شده، این پروژه 
برای سایر  آن  نواقص  رفع  با  تجربه  این  از  افتتاح شد. 

پروژه ها باید استفاده شود.

آیا در کمال خان چنین مراحلی انجام  شده است؟
خواننده گان  به  کمال خان  درباره  مراحل  این  بررسی 
با اسناد  با توجه  واگذار می شود، چه آن که بررسی آن 
دارد،  قرار  دست رس  در  که  عمومی  گزارش های  و 

تصادم صفحات هند و اوراسیا شکل گرفته است. این 
شکسته گی یک سیستم لغزش عرضانی فعال را در 
امتداد ۱۰۰۰ کیلومتر در پاکستان - در جنوب شرق 
افغانستان به وجود آورده است که بیش ترین حرکات 
وجود  به  اوراسیا  و  هند  صفحات  بین  را  متفاوت 
دو  حداقل  که  است  معروف  چمن  گسل  می آورد. 
مرتبه پاره گی هایی را در طول تاریخ - در سال ۱۵۰۵ 
و بعد در سال ۱8۹۲ میالدی سبب شده است. این 
گسل یک منبع مهم زلزله ای دارای بلندترین رانش 
بین ۱۹ تا ۲4 ملی متر در سال را دارا است که عامل 
حیاتی  و  مدنی  ساختارهای  در  مستقیم  تهدیدات 
افغانستان شده می تواند و در گذشته صدمات بزرگی 

را در آن منطقه تحمیل کرده است.
جیولوجیکی  سروی  اداره  آتی  نقشه های  براساس 
و  داخلی  افغانستان ۲۲ گسل  جغرافیای  در  امریکا، 
چهار صفحه متفاوت جیولوجیکی مشخص شده است 
به  افغانستان  شمال  پلتفرم  شامل  صفحات  این  که 
رنگ فوالدی، صفحه باریک و طویل وسط افغانستان 
به رنگ  سبز، ساختار مخصوص اراضی که به پلتفرم 
شمال پیوست شده به رنگ زرد و مرز انتقال صفحات 
هند و اوراسیا به رنگ نخودی نشان داده شده است. 
عالوه بر آن، گسل های فرعی داخلی افغانستان به رنگ 
سرخ مشخص شده که عبارت است از: AM  - مارمول 
بند   –  BT بایان،  بند   –  BB اندراب،   -  AN البرز، 
 DS ،مرکز بدخشان – CB ،چمن – CH ،ترکستان
– درافشان، DZ – درواز، DM – دوسی میرزوالن، 
 HV ،هلمند – HM ،هریرود – HR ،گردیز – GA
– هنجوان، KR – کج رود، KO – کنر، MO – مقر، 
 – QA ،پنجشیر – PJ ،پغمان – PM ،اونی – ON

فرغانا، SA – سروبی و SP – اسپین غر.

علی احمد عثمانی
وزیر پیشین انرژی و آب

بخش سوم

منابع آب افغانستان 

معیاری سازی ساختمان ها 
در افغانستان

1- Letter of Credit



از  کشور،  مرکز  در  دایکندی 
انکشاف یافته،  کم تر  والیت های 
است  دورافتاده  و  کوهستانی 
از  همواره  آن  باشنده گان  که 
شکایت  حکومت  بی توجهی 
فعاالن  و  باشنده گان  می کنند. 
راه اندازی  با  بارها  مدنی دایکندی 
خواهان  مسالمت آمیز،  اعتراضات 
برای  توسعه ای  الزم  بودجه  تخصیص  و  متوازن  انکشاف 
والیت شان شده اند. افزون بر ده ها چالش دیگر، مشکالتی 
چون کمبود مکتب، کافی نبودن صنف های درسی، کمبود 
مواد  کمبود  همین طور  و  رسمی  و  مسلکی  آموزگاران 
آموزشی در این والیت، دسترسی کودکان به حق آموزش 

را محدودتر کرده است. 
و  کوهستانی  گسترده،  جغرافیای  داشتن  با  دایکندی 
این  با  است.  ولسوالی  اداری/  واحد  نُه  دارای  دشوارگذر، 
حال، به گفته  مسووالن ریاست معارف دایکندی، در سطح 
این والیت 4۶۰ مکتب فعالیت دارد که آن  هم با مشکالت 
رحمت اهلل  است.  مواجه   آموزگار  کمبود  جمله  از  زیادی 
روزنامه  با  گفت وگو  در  دایکندی،  معارف  رییس  سیرت، 
8صبح، از کمبود آموزگار به  عنوان بزرگ ترین چالش سد 
راه معارف این والیت یاد می کند. به گفته  آقای سیرت، 
در حال حاضر بیش  از 4۶۰ مکتبی که در دایکندی فعال 
است، به  شمول اعضای نظارت، ۲3۰۰ آموزگار کمبود دارد 

و این یک چالش بزرگ است.
بر بنیاد معلوماتی که ریاست معارف دایکندی به روزنامه 
این والیت  ارایه کرده، مشکل کمبود آموزگار در  8صبح 
به اندازه ای جدی است که حتا مکاتبی با داشتن ۲۶۰۰ 
دارد.  آموزگار  سه  فقط  رسمی  تشکیل  در  دانش آموز، 
دو  تنها  دانش آموز،   ۶۰۰ به  رسیده گی  برای  همین طور 
آموزگار رسمی در تشکیل وجود دارند. مسووالن ریاست 
معارف دایکندی می گویند که سال های پیش بخشی از این 
مشکل از طریق آموزگاران »حق الزحمه« برطرف می شد؛ 
این  آموزگاران  حق الزحمه    ،۱4۰۰ تعلیمی  سال  در  اما 
والیت نیز قطع شده است. با این حال، به گفته  مسووالن 

این اداره، تالش ها برای حل مشکل جریان دارد.

الیاس طاهری
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هم زمان با جدی شدن برگزاری نشست استانبول در مورد 
روند صلح افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات می گوید 
که این نهاد آماده گی »عام  و تام« دارد تا انتخابات ولسی جرگه 
انتخابات برخی  انتخابات شوراهای والیتی و  والیت غزنی، 
این کمیسیون  برگزار کند. مسووالن در  را  از شهرداری ها 
تهیه  را  انتخابات  بودجه  اگر حکومت  تصریح می  کنند که 
و امنیت را تأمین کند، این نهاد حاضر است که در جریان 
امسال این سه انتخابات را برگزار کند. به گفته این مسووالن، 
تمامی مقدمات جهت برگزاری انتخابات  ولسی جرگه  والیت 
از  برخی  انتخابات  و  والیتی  شوراهای  انتخابات  غزنی، 
شهرداری ها فراهم شده است. در همین حال وزارت مالیه 
این  این وزارت آماده است یک مقدار بودجه  می گوید که 
نیز  امنیتی  نهادهای  این  از  تأمین کند. پیش  را  انتخابات 
از تأمین امنیت انتخابات اطمینان داده بودند. با این حال 
شرایط  در  که  می گویند  انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای 
در  مسووالن  نیست.  منطقی  انتخابات  برگزاری  کنونی، 
این نهادها به این باورند که برگزاری انتخابات در این برهه 
زمانی که گفت وگوهای صلح وارد فاز حساس شده است، 
می تواند این روند را با چالش مواجه کند. این مسووالن از 
کمیسیون مستقل انتخابات می خواهند که به جای برگزاری 
انتخابات، روی اعتماد سازی کار کند و اعتماد از دست رفته 

این کمیسیون نزد مردم را به دست آورد. 
افغانستان به شدت جریان  با آن که بحث ها پیرامون صلح 
دارد، کمیسیون مستقل انتخابات از آماده گی برای برگزاری 
و  غزنی  پارلمانی  انتخابات  والیتی،  شوراهای  انتخابات 
انتخابات برخی از شهرداری ها خبر داده است. اورنگ زیب، 
رییس این کمیسیون که روز یک شنبه، بیست ودوم حمل، در 
یک نشست خبری زیر نام »نشست ملی انتخابات پیرامون 
کمیسیون«  کارکرد های  و  انتخاباتی  اصالحات  پالیسی 
صحبت می کرد، گفت که این نهاد برای برگزاری انتخابات 
اصالح  انتخابات،  قانون  تعدیل  مثل  مقدماتی  بحث های 
نام رأی دهنده گان و بررسی تخنیکی ماشین های  فهرست 
بایومتریک را روی دست گرفته است. طبق گفته های او، این 
نهاد طرح تعدیل قانون انتخابات را به وزارت عدلیه جهت 

انتخابات پارلمانی غزنی و انتخابات شهرداری ها برگزار شود، 
ممکن است مصارف انتخابات کاهش یابد. 

انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای  از  برخی  حال  همین  در 
روان  به طرف صلح  افغانستان  که  شرایطی  در  می گویند، 
معاون  اصغری،  نعیم  نیست.  نیاز  انتخابات  برگزاری  است، 
روزنامه  به  )فیفا(  افغانستان  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد 
و  پر چالش  انتخابات  دو  این که  به  توجه  با  گفت،  8صبح 
انتخابات  طرف  به  رفتن  گذاشتیم،  سر  پشت  را  پر تقلب 
یادآور شد که در حال  این، وی  بر  افزون  ضروری نیست. 
حاضر قرار است در مورد صلح گفت وگو شود و نیاز است 
که طرفداران هر دو جناح نسبت به این پروسه باور و توافق 
نسبت  دو جناح  هر  اکنون  او گفت که هم  باشند.  داشته 
از کمیسیون  آقای اصغری  بی باور ند.  انتخابات  برگزاری  به 
مستقل انتخابات خواست که در بخش اعتمادسازی کار کند 
تا این کمیسیون اعتماد از دست رفته اش را دوباره به دست 

آورد. 
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان )تیفا( نیز معتقد است که 
درستی  کار  کشور،  کنونی  شرایط  در  انتخابات  برگزاری 
روزنامه  به  تیفا،  برنامه های  رییس  سعادت،  صغرا  نیست. 
8صبح گفت، تا زمانی که وضعیت کنونی مشخص و نشست 
استانبول برگزار نشود، شاید هیچ آدرسی تصمیم به برگزاری 
انتخابات نگیرد. او گفت که برگزاری انتخابات در این میعاد 
زمانی، روند صلح را یک گام به عقب می برد. بانو سعادت 
می نشینند،  مذاکره  میز  در  کسانی  که  کرد،  خاطر نشان 
مدعی اند که یک تعداد نفر را با خود دارند و می خواهند از 
این طریق در ساختار قدرت افغانستان سهیم شوند. او گفت 
که افغانستان برای رسیدن به صلح قربانی زیاد داده و مطرح 
کردن انتخابات در این شرایط می تواند قربانی های صلح را 

»ضرب صفر« کند. 
فاز  وارد  افغانستان  صلح  گفت وگوهای  که  است  گفتنی 
پیرامون  استانبول  نشست  است  قرار  است.  شده  حساسی 
شده  گفته  شود.  آغاز  اپریل  شانزدهم  در  افغانستان  صلح 
است که این نشست شبیه نشست بن است و رهبری آن 

را سازمان ملل متحد بر عهده دارد.

دو  قباًل  دایکندی،  معارف  ریاست  معلومات  بمانند. طبق 
مکتب در ولسوالی کجران به دلیل مشکالت امنیتی بسته 
بود، اما در سال جاری با هماهنگی بزرگان و متنفذان محل 
این مکتب ها نیز باز خواهند شد. با فعال شدِن این مکاتب، 
دیگر مکتبی در دایکندی به دلیل تهدیدات امنیتی بسته 

نخواهد بود.
رحمت اهلل سیرت، رییس معارف دایکندی، دالیل محروم 
شدن حدود ۲۰ هزار کودک از آموزش و پرورش را، فقر 
اقتصادی در خانواده ها، دوری و دشوارگذر بودن راه مکتب، 
مهاجرت ها و همین طور در برخی مناطق ازدواج زودهنگام 
سیرت،  آقای  گفته   به  بر می شمارد.  دختر  دانش آموزان 
شماری از دختران در جریان مکتب ازدواج می کنند که این 
موضوع سبب ترک آموزش آن ها می شود. طبق معلومات 
ازدواج،  به قصد  از منزل دختران دانش آموز  فرار  سیرت، 
یکی از دالیلی است که مانع ادامه  آموزش شمار زیادی از 
دختران در این والیت شده است، طوری که به گفته او، 
در بسیاری مکتب ها تا مرحله  متوسطه شمار دانش آموزان 
دختر از سی تا چهل نفر است، اما در دوره لیسه این رقم 
به  طور قابل مالحظه ای پایین می آید و به ۱۰ تا ۱8 نفر 
کاهش می یابد؛ زیرا در برخی مناطق دایکندی، دختران از 
بر مبنای  صنف ده به باال، به دلیل ازدواج هایی که عمدتاً 
فرار از منزل است، از ادامه آموزش و رفتن به مکتب محروم 

می شوند.
ریاست امور زنان دایکندی نیز تأیید می کند که فرار از منزل 
دختران به قصد ازدواج، در برخی مناطق این والیت به یک 
عادت تبدیل شده است. بی نظیر جعفری، رییس این اداره، 
به روزنامه 8صبح گفت، یافته های آنان نشان می دهد زمانی 
 که دختران دانش آموز به قصد ازدواج و تشکیل خانواده از 
منزل فرار می کنند، دیگر نمی توانند به مکتب بروند. وی 
منزل  از  فرار  دایکندی،  ولسوالی های  برخی  در  که  افزود 
به جای عروسی،  و دختران  است  عادی  امر  به کلی یک 
مکتب را نیمه تمام می گذارند و با پسر مورد عالقه  شان فرار 
می کنند. ریاست امور زنان دایکندی هرچند در این زمینه 
آمار مشخصی در اختیار ندارد، اما با توجه به قضایای رسمی 
و ثبت شده در این اداره، می گوید که ساالنه بین ۱۰ تا ۱۵ 

دختر به قصد ازدواج از منزل فرار می کنند.

میلیون افغانی را برای برگزاری انتخابات در نظر گرفته است. 
موالنا عبداهلل، معاون کمیسیون مستقل انتخابات، نیز گفت 
که قانون انتخابات با مشوره نهادهای جامعه مدنی، احزاب 
فرستاده  عدلیه  وزارت  به  و  تهیه  سیاسی  جریان های  و 
انتخابات  قانون  اول  بار  برای  تاکید کرد که  او  است.  شده 
براساس اسناد تقنینی نافذ و طی مراحل شده است. عبداهلل 
انتخاباتی در  پالیسی جدید اصالحات  خاطرنشان کرد که 
چهار بخش ترتیب شده است. او توضیح داد که در بخش 
اول روی چهارچوب حقوقی بحث شده است. به گفته او، 
بیش تر این بخش به قانون انتخابات پرداخته و این قانون 
عدلیه سپرده شده  وزارت  به  مراحل  و طی  تصویب  برای 
لوایح،  که  افزود  انتخابات  معاون کمیسیون مستقل  است. 
بازنگری  به  نیاز  نیز  انتخاباتی  رهنمودهای  و  طرزالعمل ها 
دارد و بیش تر موارد آن ها باید بررسی و بازنگری شود. به 
همین ترتیب موالنا عبداهلل گفت که در بخش دوم بیش تر به 
قانون تکنولوژی پرداخته شده است. او با بیان این که انتخاب 
قانون جدید  امیدواری کرد که  ابراز  بود،  گذشته پر چالش 

بتواند تقلب  را در انتخابات آینده به حداقل کاهش دهد. 
روی  سوم  بخش  در  که  گفت  ادامه  در  عبداهلل  موالنا 
اصالحات ساختاری و پالن گذاری تمرکز شده است. او این 
بخش را مهم خواند و گفت که این بخش نیز نیاز به بازنگری 
ظرفیت  ارتقای  و  عامه  آگاهی   عبداهلل  دارد.  اصالحات  و 
کارمندان را مربوط همین بخش دانست. با این همه، او افزود 
مصارف  کاهش  و  زیرساخت  ها  روی  چهارم  بخش  در  که 
انتخابات بحث شده است. به گفته او، مصارف انتخابات با 
توجه به وضعیت کشور بسیار بلند است. وی یادآور شد که 
در انتخابات ریاست جمهوری گذشته حدود ۱4۹ میلیون 
دالر بودجه در نظر گرفته شده بود که از این میان 4۰ درصد 
آن را نهادهای بین المللی کمک کردند و ۶۰ درصد دیگر 
از بودجه حکومت افغانستان تمویل شد . معاون کمیسیون 
مصارف  بتوانند  که  کرد  امیدواری  ابراز  انتخابات  مستقل 
انتخابات آینده را تا نصف کاهش دهند. او افزود، از آن جایی 
که به استثنای برگه های رای دهی و فورمه های نتایج، سایر 
والیتی،  شوراهای  انتخابات  اگر  دارند،  را  انتخاباتی  مواد 

به  ویژه  مختلف،  بخش های  در  مردم  همکاری  دایکندی 
بخش معارف را قابل ستایش می داند، طوری که به گفته  
او، تاکنون تقریباً تمام زمین های مکاتب را مردم خود اهدا 
کرده اند. در اکثر مناطق، مردم حتا باغ های شان را در اختیار 
مکتب قرار داده اند. همین طور در برخی مناطق، از هزینه 

شخصی برای کودکان شان مکتب ساخته اند.
وزارت  با  را  موجود  مشکالت  دایکندی،  معارف  ریاست 
آقای سیرت می گوید که  معارف در میان گذاشته است. 
در  نیازمندی ها  این  از  بخشی  رفع حداقل  برای  تالش ها 
آموزگار  کمبود  بخش  در  وی  دارد.  جریان  جاری،  سال 
می گوید که قباًل این کاستی از طریق حق الزحمه برطرف 
به معارف  تاکنون حق الزحمه  اما در سال جاری  می شد، 

دایکندی نرسیده است.
براساس آمار ارایه شده از سوی ریاست معارف دایکندی، 
هزار  از ۱4۶  بیش   این والیت  مکاتب  در  در حال حاضر 
درصد  آمار، 4۶  این  آموزش اند. طبق  مشغول  دانش آموز 
اما  می دهند.  تشکیل  دختران  را  دایکندی  دانش آموزان 
مسووالن ریاست معارف دایکندی می گویند که براساس 
پیش بینی این اداره، در سال جاری خورشیدی حدود ۱۲ 
هزار جدیدالشمول دختر و پسر در مکاتب دایکندی جذب 

خواهند شد که در این صورت آمار تغییر خواهد کرد.

بیست هزار کودک در دایکندی از آموزش محروم اند
می دهد  نشان  معارف  ریاست  سوی  از  شده  ارایه  آمار 
که حدود ۲۰ هزار کودک دختر و پسر در سطح والیت 
گفته   به  به مکتب محروم اند. هرچند  رفتن  از  دایکندی، 
مسووالن، ناامنی در این والیت زیاد جدی نیست، اما عوامل 
باز  از رفتن به مکتب  تا این کودکان  دیگری سبب شده 

طی مراحل قانونی، سپرده است. در ضمن وی یادآور شد، 
از آن جایی  که فهرست رای دهنده گان از جمله مولفه های 
این  می شود،  محسوب  شفاف  انتخابات  برگزاری  اصلی 
کمیسیون پالن اصالح فهرست نام رای دهنده گان را تصویب 
که  افزود  اورنگ زیب  است.  کرده  آغاز  را  آن  عملی  کار  و 
امکانات دست داشته  از بودجه و  این روند  کارهای عملی 
خود کمیسیون آغاز شده است. رییس کمیسیون انتخابات 
تصریح کرد که در حال حاضر روند شناسایی مشکل فهرست 
رای  دهنده گان در دو والیت تکمیل شده و کار روی اصالح 

فهرست باقی مانده جریان دارد. 
هم چنان اورنگ زیب خاطر نشان کرد که کمیسیون مستقل 
انتخابات برای استفاده از ماشین های بایومتریک در انتخابات 
پیش رو، این ماشین ها را از لحاظ »تخنیکی« و »فزیکی« 
تهیه  زمینه  در  که  گفت  او  است.  داده  قرار  ارزیابی  مورد 
سافت ویرها با اداره ملی احصاییه و معلومات صحبت شده 
است. در کنار این، رییس این کمیسیون افزود که مشکالت 
بود،  موجود  گذشته  انتخابات  در  که  )نرم افزار(  آپلیکشن 
شناسایی و برای حل آن با اداره ملی احصاییه و معلومات 
منظور  به  اقدام ها  همه   که  گفت  او  است.  شده  صحبت 

برگزاری یک انتخابات شفاف در آینده است. 
با این حال اورنگ زیب تصریح کرد که کمیسیون مستقل 
آماده گی  مسوولیت هایش  و  وظایف  به  توجه  با  انتخابات 
و پالن های  اتخاذ  را  انتخابات  این سه  برگزاری  برای  الزم 
ابتدایی  »طرح  گفت:  او  است.  کرده  آماده  را  عملیاتی اش 
ارگ  با  این طرح ها  بودجه،  تهیه  به منظور  و  ترتیب شده 
لحاظ  از  کمیسیون  است.  شده  شریک  جمهوری  ریاست 
آماده گی  یاد شده  برای تطبیق پالن های  اداری ـ تخنیکی 
عام و تام دارد. اگر بودجه تامین شود و امنیت گرفته شود، 

اقدام خواهد کرد.«
در عین حال وزارت مالیه می گوید که این وزارت یک مقدار 
از بودجه انتخابات را تأمین می کند. رفیع تابع، سخنگوی 
وزارت مالیه، گفت که این وزارت تالش می کند تا با توجه به 
امکاناتش، یک اندازه بودجه را در اختیار کمیسیون مستقل 
انتخابات قرار دهد. وی افزود که وزارت مالیه حدود ۱۰۰ 

مشکالت و کاستی های معارف دایکندی تنها به آموزگاران 
درسی،  صنف های  و  ساختمان  کمبود  نمی شود.  خالصه 
از آن رنج می برند.  مشکل دیگری است که دانش آموزان 
حال  در  معارف،  ریاست  سوی  از  شده  ارایه  آمار  بر بنیاد 
این والیت بدون ساختمان  حاضر ۲۲۰ مکتب در سطح 
و صنف درسی می باشند. دانش آموزان این مکتب ها یا در 
آموزش می بینند.  منابر  و  در مساجد  یا هم  و  باز  فضای 
افزون بر این، شماری از مکتب هایی که ساختمان هم دارد، 
اتاق های درسی کافی ندارد و نیاز است صنف های بیش تری 
ساخته شود. با این حال، مسووالن می گویند در سال جاری 
خورشیدی، ساخت چندین باب مکتب در دایکندی پالن 
شده است. رییس معارف دایکندی می گوید که قرار است 
۱۶ باب مکتب توسط برنامه »میثاق شهروندی« و پروژه ای 
ولسوالی های  در  شده،  گرفته  سعودی  عربستان  از  که 

مختلف این والیت ساخته شود.
به باور آقای سیرت، دایکندی از والیت هایی است که در 
بخش ساختن مکتب، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. 
ندارد،  ساختمان  مکتب ها  که  مناطقی  در  وی،  گفته   به 
دانش آموزان یا در سایه  درختان و یا در مساجد برای آموزش 
جمع می شوند که این خود میزان موثریت و یادگیری را 
در میان آنان پایین می آورد. همین طور در بعضی مناطق، 
مردم خود تصمیم می گیرند و برای دانش آموزان سایبان 
می سازند. اما به نقل از سیرت، مجموع مکتب های بدون 
ساختمان در والیت دایکندی به برنامه میثاق شهروندی 
معرفی شده تا شامل پروژه ساخت ۶ هزار مکتبی شود که 
رییس  جمهور غنی ساخت آن را در سطح کشور وعده داده 
است. آقای سیرت اظهار امیدواری می کند که در قسمت 
ساخِت مکاتب دایکندی، توجه بیش تر شود. رییس معارف 

صلح در اولویت است، روی اعتماد از دست رفته کار شود

والیتی با 220 مکتِب بدون 
ساختمان و کمبود 2300 آموزگار

واکنش ها به اعالم آماده گی  برای برگزاری سه انتخابات؛

دایکندی؛ 

عبداالحمد حسینی 
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رادیو فردا گزارش داده است که نیروهای امنیتی میانمار 
با تیراندازی بر معترضان در روز جمعه حداقل 8۰ نفر از 

آن ها را در نزدیکی شهر یانگون کشتند.
اعالم  گذشته  روز  سیاسی  زندانیان  به  کمک  سازمان 
کرد که نیروهای امنیتی اجساد کشته گان در شهر باگو 
در ۹۰ کیلومتری شمال یانگون را روی هم »تلنبار« و 

منطقه را محاصره کرده اند.
سایت خبری »میانمار ناو« شمار کشته های روز جمعه 
را 8۲ نفر گزارش داده و می نویسد که از صبح تا عصر 

همین روز نیروهای امنیتی با معترضان درگیر بوده اند.
تیراندازی  و  برخورد  نحوه  که  می گوید  گزارش  این 
ماموران امنیتی چیزی شبیه »قتل عام« بود: »آن ها به 

هر جنبنده ای شلیک می کردند.«
گزارش ها حاکی است که بسیاری از ساکنان شهر فرار 
کرده اند. بر اساس آمارهای رسانه ها و سازمان های حقوق 
بشری، تاکنون حداقل ۶۱8 نفر در اعتراضات به کودتای 

نظامیان کشته شده اند.
با این حال، زاو مین تون، سخنگوی دولت نظامی میانمار، 
روز جمعه مدعی شد که شمار کشته های اعتراضات ۲48 
نفر بوده که ۱۶ نفر آن ها از نیروهای پولیس هستند. او 
در ادامه از بازگشت به »روال عادی« خبر داد و گفت به 
 زودی فعالیت بانک ها و وزارت خانه های دولتی، به  طور 

کامل از سر گرفته خواهد شد.
سال  »دو  ظرف  که  داده  وعده  میانمار  نظامی  دولت 

آینده« انتخاباتی جدید برگزار خواهد کرد.
گروه  یک  که  داد  گزارش  رویترز  خبرگزاری  هم زمان 
ایستگاه  یک  بر  شنبه  روز  دولت  مخالف  شبه نظامی 
پولیس در شهر ناونگمون حمله کرده است. رسانه های 

محلی از کشته شدن ۱۰ تا ۱4 پولیس خبر داده اند.
این گروه شبه نظامی ایتالفی از گروه های آراکان، ارتش 
آزادی بخش ملی تاآنگ و ارتش اتحاد دموکراتیک ملی 
میانمار بوده است. این گروه ها عمدتاً از اقلیت های قومی 

تشکیل شده اند.
بیش از 8۰ معترض روز جمعه در حالی کشته شدند 
بود  شده  مدعی  روز  همین  میانمار  نظامی  دولت  که 
صلح  خواهان  »مردم  زیرا  کرده،  فروکش  اعتراضات 

هستند.«
در این میان نماینده گان برکنار شده مجلس میانمار از 
شورای امنیت خواسته اند که اقدامی علیه نظامیان این 

کشور بکند.
اعالم  با  حمل   ۱3 در  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
»نگرانی عمیق« درباره وضعیت متالطم میانمار، سرکوب 
خشونت بار اعتراضات مردمی توسط نیروهای نظامی این 

کشور را محکوم کرد.
قطع نامه محکومیت کشتارهای میانمار توسط بریتانیا به 
شورای امنیت پیش کش شده بود، اما چین با مخالفت 
خود با مفاد این قطع نامه، باعث شد لحن آن نرم تر شود.
اروپا و امریکا تحریم هایی علیه مقام ها و برخی نهادهای 
نظامی میانمار وضع کرده اند، اما روسیه حمایت خود از 

نظامیان این کشور را اعالم کرده است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران:  
در تأسیسات نطنز »حادثه« رخ داده است

دست کم ۸0 نفر دیگر در 
اعتراض های میانمار 

کشته شده اند

اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی  کمال وندی،  بهروز 
از وقوع »حادثه«  ایران، روز یک شنبه، ۲۲ حمل، 

در تاسیسات غنی سازی نطنز خبر داد.
ایران  دولتی  تلویزیون  که  داده  گزارش  یورونیوز 
تاسیسات  برق  توزیع  شبکه  در  »حادثه«  بروز  از 
هسته ای شهید احمدی روشن خبر داده است. آقای 
این  »خوش بختانه  است:  کرده  اضافه  کمال وندی 
حادثه صدمات انسانی و آلوده گی به دنبال نداشته و 
علل آن در دست بررسی است که متعاقباً اطالعات 

تکمیلی اعالم خواهد شد.«
سایت غنی سازی یورانیوم نطنز که بخشی از آن در 
تاسیسات  چندین  از  یکی  واقع شده،  زمین  عمق 
بازرسان  نظارت  تحت  که  است  ایران  هسته ای 

آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارد.
بروز حادثه در تاسیسات اتمی نطنز به فاصله کم تر از 
۲4 ساعت پس از برگزاری مراسم روز ملی فن آوری 
هسته ای در ایران و اعالم راه اندازی مجدد »مرکز 

مونتاژ سانتریفیوژهای پیش رفته« رخ داده است.
سخنگوی  گذشته  سال  سرطان   ۱3 در  پیش تر 
سازمان انرژی اتمی ایران خبر از بروز »حادثه« در 
بود؛  مرکز مونتاژ سانتریفیوژها در نطنز خبر داده 
امری که بعدتر مشخص شد یک حمله بر تاسیسات 
اتمی ایران بوده و بخشی از توان هسته ای جمهوری 

اسالمی را هدف گرفته بوده است.
علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، 
به  اشاره  با  تلویزیونی  گفت وگویی  در  گذشته  روز 
»سالون  گفت:  گذشته  سال  سرطان  ماه  حادثه 
مونتاژ سانتریفیوژ ما را دشمن چند ماه پیش منفجر 
کرد، ولی باز نایستادیم و سالونی که جبران کننده 
سالون از دست رفته است را به صورت موقت برپا 
کردیم. اآلن در دل کوه و نزدیک نطنز شبانه روز در 
حال کار هستیم که سالون های حساس را به دل 

کوه می بریم.«
ایران عموماً در موارد بروز خراب کاری در تاسیسات 
نشانه  اسراییل  به سوی  را  اتهام  انگشت  اتمی اش، 

گرفته است.
از تایید رسمی خراب کاری در  مقام های اسراییلی 
هر چند  کرده اند،  خودداری  ایران  اتمی  تاسیسات 
تهدیدی  را  ایران  اتمی  برنامه  که  گفته اند  بارها 
برای موجودیت خود می دانند و برای تامین امنیت 
اسراییل »هر کاری که الزم باشد« را انجام خواهند 

داد.
ستاد  رییس  کوخافی،  افیف  رابطه  همین  در 
مشترک ارتش اسراییل، روز یک  شنبه تصریح کرد 
از  خاورمیانه  در  اسراییل  نظامی  عملیات های  که 

چشم دشمنان این کشور پنهان نیست.

دو  روابط  اسراییل،  به  سفر  در  امریکا  دفاع  وزیر 
کشور را »پایدار و استوار« توصیف کرده و آن را 

»محور امنیت خاورمیانه« خوانده است.
به گزارش بی بی سی فارسی، لوید آستین، وزیر دفاع 
ایاالت متحده، اولین مقام ارشد کابینه جو بایدن، 
رییس جمهور امریکا است که هم زمان با تالش های 
و  ایران  هسته ای  توافق  احیای  برای  دیپلماتیک 
نگرانی اسراییل از این مذاکرات، به این کشور سفر 

کرده است.
آقای آستین بعد از دیدار با بنی گانتس، وزیر دفاع 
اسراییل، گفت که روابط دو کشور بر پایه اعتماد 
گذاشته شده و او قصد دارد با اتکا بر این اعتماد، 

آن را پیش ببرد.
بیانیه مشترک دو طرف،  آقای گانتس با خواندن 
به خبرنگاران گفت که اسراییل، امریکا را »شریک 
نزدیک  از  کشور  این  با  و  می داند  خود  کامل« 
همکاری می کند تا اطمینان یابد که هرگونه »توافق 
تازه« با ایران، امنیت منطقه را به خطر نمی اندازد و 

باعث مسابقه تسلیحاتی نمی شود.
وزیر دفاع امریکا در سفر دو روزه خود به اسراییل، با 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، هم دیدار 

می کند.
روابط آقای نتانیاهو با جو بایدن به گرمی رابطه اش 
امریکا  پیشین  جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد  با 
اتحاد  بر  طرف  دو  مکرر  تاکید  وجود  با  و  نیست 

خدشه ناپذیر، نخست وزیر اسراییل از جمله آخرین 
رهبران کشورهای متحد امریکا در صف تماس های 
تلفنی آقای بایدن بعد از رسیدن به مقام ریاست 

جمهوری بود.
اختالف نظر بر سر سیاست های کابینه جدید امریکا 
سیاست  در  شکاف  بزرگ ترین  به  ایران  قبال  در 

خارجی دو طرف تبدیل شده است.
در حالی که نماینده گان دولت امریکا در روزهای 
رفع  و  برجام  احیای  برای  نشستی  در  اخیر 
نتانیاهو  بنیامین  ایران شرکت کردند،  تحریم های 
بار دیگر به تندی از این توافق انتقاد کرد و وعده داد 
که اسراییل برای تامین امنیت خود از هیچ اقدامی 

فروگذار نمی کندو
سفر لوید آستین به اسراییل چند روز بعد از حمله 
بر یک کشتی ایرانی در دریای سرخ و هم زمان با 
وقوع حادثه ای در تاسیسات هسته ای نطنز صورت 
می گیرد که احتمال دست داشتن اسراییل در هر دو 

رخداد مطرح شده است.

ابراز نگرانی اسراییل از توافق تازه با ایران هم زمان با سفر وزیر دفاع امریکا

دویچه وله فارسی گزارش داده است که پولیس هند 
دو سارق را که از میمون ها برای جیب بری استفاده 
رهگذران  از  میمون ها  کرد.  بازداشت  می کردند، 
بی خبر دزدی و با صاحبان سارق خود فرار می کردند. 
و  حیوانات  پناهگاه  به  شده  بازداشت  میمون های 

سارقان روانه زندان شدند.
از  پس  گذشته  روز  سارق  دو  این  پولیس،  گفته  به 
سرقت شش هزار روپیه هندی از یک مسافر ریکشا 

بازداشت شده اند و سارق سوم هنوز متواری است.
ماجرا از این قرار بود که سه سارق با دو میمون وارد 
ریکشا شدند. آن ها یک میمون را روی چوکی پیش  
نشاندند.  ریکشا  عقب  چوکی  روی  را  دیگری  و  رو 
میمون ها کیف پول یک مسافر را که وکیل هم بوده، 
به سرقت می برند و فرار می کنند. این وکیل بالفاصله 

پولیس را از ماجرای دزدی آگاه می کند.
بازرسان پولیس یک »کمیسیون ویژه« برای بازداشت 
همراه  به  را  آن ها  بالفاصله  و  دادند  تشکیل  دزدان 
میمون های جیب بر در یک ایستگاه اتوبوس بازداشت 

کردند.
هند  دیگر  کالن شهرهای  و  نو  دهلی  در  میمون ها 
وارد  غذا  دنبال  به  آن ها  زیرا  می شوند،  تلقی  مزاحم 

خانه ها می شوند و گاه به مردم حمله می کنند.
اخیراً گروهی از میمون ها در محوطه دانشکده پزشکی 
شهر میروت هند با حمله بر یک تکنسین آزمایشگاه، 
چند نمونه خونی بیماران کرونایی را که او در حال 

حمل به آزمایشگاه بود ، ربودند.
شکار میمون از سال ۱۹7۲ در هند ممنوع شده است، 
اما میمون ها وسیله ای برای امرار معاش هم هستند و 
خرج صاحبان خود را در می آورند. برخی، این میمون ها 
درآمد  کسب  آن ها  کمک  به  تا  می دهند  آموزش  را 

 کنند.

پولیس هند میمون های 
جیب بر و صاحبان  آن ها 

را بازداشت کرد


