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سردی هوا از گرمای جنگ در غرب 
کشور کاسته است
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هرچند مقام های ارشد ارتش در غرب کشور از افزایش 40 درصدی خشونت  
نسبت به سال های گذشته در این حوزه خبر می دهند، اما در جریان چند هفته 
برخی  است.  نبرد سرد شده  میدان های  آتش  هوا،  دنبال سرد شدن  به  اخیر 
کنش گران مدنی در غرب کشور باور دارند که هم اکنون در برخی از والیات این 
حوزه پس از عملیات نیروهای امنیتی و سردی هوا، تا حدی تحرکات طالبان 
کم تر شده و باید از فرصت پیش آمده برای باز پس گیری و پاک سازی مناطقی 
خواهان  امنیتی  مقام های  از  آنان  شود.  استفاده  است،  طالبان  اختیار  در  که 
اقدامات قاطعانه در این زمینه هستند و تأکید دارند که برخی از مسیرها به ویژه 
بزرگ راه هایی که والیات غور، بادغیس و فراه را به هرات وصل می کند، هنوز 
ناامن است. به باور کنش گران، طالبان در این نقاط حضور گسترده دارند و با 

کارگذاری ماین، این مسیرها را ناامن می سازند.
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چرا باید »آتش بس« آجندای نخست باشد
افزایش نبرد و درگیری ها در افغانستان تاکنون نشان دهنده ی شکاف آشکار میان گفتار و کردار طرف های 
جنگ، به ویژه طالبان بوده است. در حالی که هر دو طرف، از صلح صحبت می کنند؛ اما در میدان جنگ 

علیه یک  دیگر می رزمند. جنگی که دست کم با توجه به تقاضاهای مکرر آتش بس از آدرس حکومت، 
طالبان را در افکار عامه عامل تداوم آن معرفی کرده است.

یک ساله گی ترور ناکامورا؛ غنی: راه او باید تعقیب شود
موسسه  رییس  ناکامورا،  تتسو  ترور  از  کابل:  ۸صبح، 
»خدمات پزشکی صلح جاپان« و شهروند »افتخاری« 
او در سیزدهم قوس در  افغانستان، یک سال گذشت. 
مرکز  جالل آباد،  شهر  در  ناشناس  تفنگ داران  حمله 
والیت ننگرهار، ابتدا زخم برداشت و سپس جان باخت. 
نیز کشته شدند. یک  از همکارانش  نفر  پنج  او  همراه 
همکار دیگر ناکامورا در این حمله زخم برداشت. تاکنون 

عامالن ترور او شناسایی نشده اند.
محمداشرف غنی، رییس جمهور، در پیامی به مناسبت 
یک ساله گی ترور ناکامورا که مردم افغانستان او را »کاکا 
مراد« نام نهاده بودند، بر ادامه راه و تعقیب میراث او 
در  حکومت  که  است  گفته  غنی  است.  کرده  تأکید 
راستای تکمیل کردن پروژه های ناتمام ناکامورا، از جمله 
در زمینه های احیای جنگالت، توسعه زراعت و مدیریت 
آب در والیات لوی پکتیا و کابل تالش خواهد کرد تا 
رویاهای او برای یک افغانستان سرسبز و شاداب، تحقق 

یابد.
گران بها«  »شخصیت  یک  را  ناکامورا  جمهور  رییس 
خوانده است که از سوی دشمنان افغانستان که تحمل 
ترقی کشور را نداشتند، کشته شد. غنی افزوده است که 
دشمنان، افغانستان را از یک دوست واقعی و سمبول 

انسانیت و تسامح، محروم کردند.
احترام  ناکامورا  به  افغان ها  رییس جمهور می گوید که 

عرصه های  در  او  ارزشمند  خدمات  و  داشتند  زیادی 
به  ماند.  خواهد  ماندگار  زراعت  توسعه  و  آب  مدیریت 
قول غنی، ناکامورا در سال ۱۹۸0 و در حدود سه دهه 
نیاز  افغانستان آمد، زمانی که مردم ما به وی  به  قبل 
زیاد داشتند تا به آنان خدمات صحی را فراهم کند، اما 
به  خاطر وقوع خشک سالی این تالش ها را خاتمه داد و 
شیوه های خاص را در زمینه های مدیریت آب، زراعت و 
کندن کانال ها ایجاد کرد و زنده گی و معیشت میلیون ها 

افغان را در شرق کشور تغییر داد.
جنگل داری  زمینه  در  او  دانش  که  می گوید  غنی 
را  این زمینه یک میراث گران بها  او در  و  بود  بی نظیر 
به  جا گذاشت که باید مسیر او تعقیب شود. به گفته او، 
ناکامورا دشت های وسیع را به جنگالت انبوه در مدت دو 
سال تبدیل کرد که دشت گمبیری در شرق افغانستان 

نمونه عمده آن است.
در متن پیام رییس جمهور آمده است: »داکتر ناکامورا 
یک شخصیت الهام بخش و نام دار در میان افغان ها بود. او 
در اوج شهرت قرار داشت و مردم افغانستان به وی کاکا 
مراد نام گذاشته بودند. ملت قدر شناس است و دیدگاه، 
خاطرات و خدمات کاکا مراد را برای همیشه ارج خواهند 
گذاشت و خانواده گرامی وی در قلب هر افغان جاودان 

باقی خواهد ماند.«
شهر  در   ۱۹4۶ سپتامبر  پانزدهم  در  ناکامورا  تتسو 

پزشکی  بخش  در  او  آمد.  دنیا  به  جاپان  فوکووکای 
جاپان،  تاریخی  دانشگاه  چهارمین  کیوشو،  دانشگاه 
تحصیل کرد و در ۳۸ ساله گی برای کمک به بیماران 
را  آنان  بیش تر  که  بیمارانی  شد؛  پاکستان  وارد  جذام 

مهاجران افغان تشکیل می دادند.
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نخستین نشست کمیته رهبری شورای 
عالی مصالحه ملی امروز برگزار می شود



والیت  در  محلی  مقام های  کابل:  ۸صبح، 
ننگرهار اعالم کرده اند که والی نام نهاد و سازنده 
در  داعش  گروه  ماین  و  انتحاری  واسکت های 
نتیجه عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی کشته 

شده است.
روز  ننگرهار  والی  سخنگوی  خوگیانی،  عطااهلل 
این  که  است  گفته  قوس،  چهاردهم  جمعه، 
چپرهار  ولسوالی  »للمه«  روستای  در  عملیات 

اجرا شده است.
هدایت اهلل،  عملیات  این  در  خوگیانی،  گفته  به 

والی نام نهاد گروه داعش کشته شده است.
سازنده  هدایت اهلل،  که  است  گفته  هم چنان  او 
داعش  گروه  ماین های  و  انتحاری  واسکت های 
نیز بود و در حالی که در برابر نیروهای امنیتی 

مقاومت می کرد، از پای درآمد.
خوگیانی می گوید که هدایت اهلل در کنار ساخت 
نیز  دیگران  به  انتحاری،  واسکت های  و  ماین ها 

رییس  غنی،  محمداشرف  کابل:  ۸صبح، 
با  قوس  سیزدهم  پنج شنبه،  روز  شام  جمهور 
آسیایی  توسعه  بانک  و  جهانی  بانک  رییسان 
برای افغانستان، مسووالن سازمان صحی جهان 

و اداره یونیسف گفت وگو کرده است.
این  در  غنی  جمهور  رییس  ارگ،  اعالم  طبق 
نشست از رییسان بانک جهانی و بانک توسعه 
اجرای  بخش  در  که  است  خواسته  آسیایی 
کمک  را  افغانستان  کرونا،  واکسن  اول  مرحله 

کند.
مسووالن  که  می گوید  جمهوری  ریاست  ارگ 
متذکره از تعهد مالی جامعه جهانی در زمینه 
تمویل مرحله اول واکسن کرونا که قرار است 
از سوی حکومت به کمک بانک جهانی تطبیق 

شود، خبر داده اند.
با  جمهور  رییس  دیدار  از  ارگ  خبرنامه  در 
در  که  است  آمده  بین المللی  نهادی  مسووالن 
کرونا،  ویروس  دوم  موج  با  مبارزه  اول  مرحله 
در  واکسن  برنامه  در صد  تا 40  است۲0  قرار 

افغانستان، تطبیق شود.

که  معتبر محلی  منابع  ۸صبح، هرات: 
در  می کنند،  خودداری  نام شان  ذکر  از 
که  می گویند  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت 
نُه مقام محلی و یک عضو شورای والیتی 
در  سوءاستفاده  و  فساد  اتهام  به  هرات 
مصرف بودجه کرونا، به سارنوالی معرفی 

شده اند. 
به  نامش  ذکر  بدون  معتبر  منبع  یک 
رییس  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه 
شورای  عضو  یک  فرهنگ،  و  اطالعات 
ریاست  پیشین  سرپرست  والیتی، 
معاون  شهرداری،  شهری  حکومت داری 
اتاق تجارت و سرمایه گذاری، مدیر مالی و 
اداری ریاست اطالعات و فرهنگ، نماینده 
شرکت ترانسپورتی اتفاق، نماینده شرکت 
مدنی،  جامعه  نماینده  اسلمی،  چاپ 
کمیته  عضو   یک  و  رسانه ها  نماینده 
افرادی  کرونا،  بودجه  مصرف  بر  نظارت 

هستند که به سارنوالی معرفی شده اند.
می گویند  هرات  در  محلی  معتبر  منابع 

عامه  صحت  وزارت  معین  کابل:  ۸صبح، 
از  و  پیشین  وزیر  صدیق،  سهیال  درگذشت 
تأیید  را  کشور  در  زن  پیش کسوت  جنراالن 

کرده است.
صحی  خدمات  عرضه  معین  مجروح،  وحید 
چهاردهم  جمعه،  روز  عامه  صحت  وزارت 
از  را  او  فیس بوکش  در  یادداشتی  در  قوس 
»درخشان ترین چهره های جامعه طبی و قوای 

مسلح افغانستان« توصیف کرده است.
نشر خبرنامه ای مرگ  با  نیز  ملی  دفاع  وزارت 
اثر  در  که  است  کرده  تأیید  را  صدیق  سهیال 
در  قوس  چهاردهم  جمعه،  روز  صبح  بیماری 
شفاخانه سردار محمد داوودخان در کابل جان 

باخته است.
هجری   ۱۳۲۷ حوت   ۲0 در  صدیق  جنرال 

خورشیدی در شهر کابل تولد شده است.
لیسه  در  را  مکتب  دوران  آموزش  صدیق  بانو 
ماللی شهر کابل و آموزش های عالی را در رشته 
طب در دانشگاه کابل و انستیتوت طب دولتی 
نمبر )۱( مسکو فرا گرفته بود. بانو صدیق در 
از  دوکتورا  درجه  به  خورشیدی   ۱۳۵4 سال 
فارغ  روسیه   )۱( نمبر  دولتی  طب  انستیتوت 

شده بود.
وزارت دفاع ملی گفته است که جنرال صدیق 
افغانستان  به  از ختم تحصیالت عالی اش  پس 
برگشت و در دوره محمدداوودخان در شفاخانه 
آغاز  را  کارش  علوم طبی  آکادمی  بستر   400

کرد.
به همین ترتیب، سهیال صدیق در سال ۱۳۵۷ 
جراحی  داکتر  حیث  به  خورشیدی  هجری 
»شف سرویس عملیات خانه« شفاخانه مرکزی 

ارتش کار را آغاز کرد.
او هم چنان در سال ۱۳۷۲ هجری خورشیدی 
به حیث سرجراح شفاخانه سردار محمد داوود 
به  خورشیدی  هجری  سال ۱۳۷۵  در  و  خان 
کرده  کار  طبی  علوم  آکادمی  فرمانده  عنوان 

است.
طبق معلومات وزارت دفاع ملی، جنرال صدیق 
خورشیدی  هجری   ۱۳۸۱ حوت  هشتم  در 
به حیث وزیر صحت عامه عضو کابینه شد و 
ریاست  مشاور  وزیر  عنوان  به  سال ۱۳۸4  در 

جمهوری اسالمی افغانستان گماشته شد.
وزارت دفاع ملی گفته است که سهیال صدیق 
سال  برای 40  بود  عمومی  جراحی  متخصص 
کنار  در  حاالت  دشوارترین  و   سخت ترین  در 

مردمش ماند و به افغانستان خدمت کرد.
درگذشته  سالگی   ۷۲ عمر  در  صدیق  جنرال 

است.

آموزش می داد.
سخنگوی والی ننگرهار افزوده است که هدایت اهلل 
حمالت  انجام  برای  را  دست ساخت  ماین های 

»تروریستی« به شهر جالل آباد نیز می فرستاد.
شهر  در  گذشته  شب  ملی  امنیت  نیروهای 

جالل آباد نیز یک عملیات را اجرا کرده اند.
قاری  عملیات،  این  در  که  می گوید  خوگیانی 
عبدالرحمان مشهور به قاری تمیم از افراد کلیدی 
گروه داعش همراه با یک همکارش بازداشت شده 

است.
طبق معلومات خوگیانی، در این دو عملیات به 
نرسیده  آسیب  غیرنظامیان  و  امنیتی  نیروهای 

است.
در  داعش  شکست  که  است  بار  چند  هرچند 
ننگرهار که مرکز اصلی این گروه بود، اعالم شده 
است، اما به نظر می رسد که هنوز هم این گروه 

در ننگرهار فعالیت می کند.

نگرانی  غنی  جمهور  رییس  نشست  این  در 
خود را در مورد چگونه گی تعهدات انجام نشده 
در  عامه  صحت  وزارت  با  همکار  سازمان های 
مرحله اول شیوع ویروس کرونا ابزار کرده است.

افغان  شفاخانه  از  این  از  پیش  که  غنی  آقای 
بود، گفته است  - جاپان در کابل دیدار کرده 
برای  شدید  نیازمند  هم  هنوز  افغانستان  که 

تجهیزات و امکانات طبی است.
شیوع موج دوم ویروس کرونا در کشور در ۲۸ 
عقرب در کشور تأیید شد. هم زمان با این میزان 
ابتال به کرونا و مرگ ومیر ناشی از آن افزایش 

یافته است.
وزارت صحت عامه در جریان شیوع موج دوم 
با راه اندازی یک تحقیق دریافته  ویروس کرونا 
به  کشور  در  تن  میلیون   ۱0 از  بیش  که  بود 

ویروس کرونا مبتال شده بودند.
شمار رسمی مبتالیان به کرونا در کشور به 4۷ 
هزار و ۲۵۶ تن رسیده است. از این میان، یک 
هزار و ۸4۱ تن جان باخته و ۳۷ هزار و ۳0۲ 

تن دیگر بهبود یافته اند.

بودجه  مصرف  در  فساد  افراد  این  اتهام 
برگه های  نشر  و  چاپ  بیلبوردها،  چاپ 
پرداخت  کرونا،  آگاهی دهی  و  تبلیغاتی 
آگاهی دهی  برای  که  افرادی  معاش 
موترهای  کرایه  و   بودند  استخدام شده 

آگاهی دهی می باشد. 
این پرونده حدود دو هفته قبل، پس از 
بررسی از سوی هیات حکومت مرکزی به 
سارنوالی فرستاده شده است. پیش از این 
نیز چند مقام ارشد محلی به شمول والی 
برحال هرات، رییس صحت عامه  و برخی 
اعضای شورای والیتی به اتهام فساد در 
مصرف بودجه کرونا به سارنوالی معرفی 

شده بودند.
گزارش  در  ۸صبح  روزنامه  پیش تر 
یافته  دست  اسنادی  به  خود  تحقیقی 
 ۱۵0 به  نزدیک  می داد  نشان  که  بود 
میلیون افغانی تنها در بودجه والیت های 
هرات، بدخشان، میدان وردک و نورستان 

حیف ومیل شده است.

 

روند مذاکرات صلح با توافق دولت و طالبان روی کارشیوه ی مذاکرات، 
وارد مرحله ی تازه ای شده است. قرار است دو طرف »امروز شنبه« 
از  نیز یکی  این مرحله  آغاز کنند.  را  بحث روی آجندای مذاکرات 

مهم ترین مراحل مذاکرات پیچیده ی روند صلح در کشور است.
شورای  رهبری  کمیته ی  نشست  اولین  است  قرار  این،  با  هم زمان 
این کمیته متشکل  برگزار شود.  ارگ  نیز در  عالی مصالحه ی ملی 
با  نماینده ی  از »رهبران سیاسی و شخصیت های ملی« است. یک 
صالحیت رییس جمهور نیز عضو این کمیته است. طبق توافق نامه ی 
و  فیصله ها  مطابق  صلح،  مذاکره کننده ی  هیأت  ثور،   ۲۸ سیاسی 

راهنمایی کمیته ی رهبری شورای عالی مصالحه ملی عمل می کند.
برگزاری  و  دوحه  در  مذاکرات  آجندای  تعیین  برای  بحث ها  شروع 
اولین نشست کمیته ی رهبری شورای عالی مصالحه ی ملی در کابل، 
دو رویداد مهم در روند جاری صلح است. این دو حادثه - در صورتی 
که مطابق اعالم قبلی جامه ی عمل بپوشد - جان تازه ای به مذاکرات 
صلح خواهد بخشید. اگر چه بایسته بود که این دو اتفاق کمی زودتر 
رخ می داد، با آن هم برای قرار گرفتن مذاکرات در مسیر اصلی آن، 

زیاد دیر نشده است. 
ماموریت های  جنجالی ترین  از  یکی  مذاکرات  آجندای  تعیین 
برای  اولین نشست  نماینده گان دولت و طالبان است. دو طرف در 
تعیین آجندا با ترجیحات و مطلوبیت های یک دیگر مواجه خواهند 
شد. طبیعی است که این ترجیحات و مطلوبیت ها برای هر دو طرف 

یک سان نیست و توافق روی موردی از آن، روزها زمان خواهد برد. 
برای بحث در نخستین نشست مستقیم  احتمالی طالبان  آجندای 
دو طرف برای تعیین آجندای مذاکرات، رهایی زندانیان باقی مانده و 
رفع کلیه ی تعزیرات علیه این گروه است. در مقابل، آتش بس جامع 
و فراگیر و یا کاهش قابل مالحظه ی خشونت ها از آجندای احتمالی 
دولت است که برای بحث با طالبان روی میز گذاشته خواهد شد. با 
توجه به این که توافق نامه ی امریکا و طالبان تاکنون جهت دهنده ی 
اصلی مسیر مذاکرات بوده است، به نظر می رسد که روی آتش بس 
جامع و فراگیر به عنوان اولین آجندای مذاکرات توافق نخواهد شد. 
این یکی از جنجالی ترین موضوعات روند جاری صلح است که توافق 
شرایط  این  از  یکی  است.  دیگری  شرایط  تحقق  مستلزم  آن  روی 
می تواند »حکومت موقت« باشد که بدون توافق روی آن ممکن است 

طالبان با طرح آتش بس مخالفت کنند.
رهایی زندانیان طالبان و رفع تعزیرات بین المللی علیه این گروه از 
موضوعاتی است که طالبان ادامه ی مذاکرات را منوط به تحقق آن 
می دانند. دولت هرگاه نتواند به خواست آتش بس جامع برسد، در آن 
صورت، به طرح کاهش قابل مالحظه ای خشونت ها رضایت خواهد 
تعزیرات در مقابل طرح  ترتیب، رهایی زندانیان و رفع  این  به  داد. 
توافق روی  از مواردی است که  قابل مالحظه ی خشونت ها  کاهش 
آن حاصل خواهد شد. دست یافتن دو طرف به این توافق و اجرای آن 
باعث اعتمادسازی بین دولت و طالبان برای برداشتن گام های بعدی 

از جمله برقراری آتش بس جامع و فراگیر خواهد شد.
اما هیأت مذاکره کننده ی دولت نباید تنها به کاهش قابل مالحظه ی 
خشونت ها در ازای رهایی زندانیان طالبان و رفع تعزیرات علیه این 
گروه قناعت کند. طبق آن چه امنیت ملی کشور اعالم کرده است، 
رابطه ی طالبان با القاعده و داعش تا هنوز قطع نشده است و حتا 
این گروه ها بازار مشترک تبادله ی »انتحاری« با هم دارند. با توجه به 
این مورد، تعهدات طالبان برای کاهش قابل مالحظه ی خشونت ها و 
قطع رابطه ی این گروه با القاعده و داعش باید قابل پیمایش باشد و 
مردم بتوانند مصادیق اقدامات طالبان در این زمینه ها را ببینند. در 
غیر این صورت، رهایی زندانیان طالبان و رفع تعزیرات علیه این گروه 
کمکی به بهبود وضعیت نخواهد کرد و هدف اعتمادسازی نیز حاصل 

نخواهد شد.
از جانب دیگر، با شروع به کار کمیته ی رهبری شورای عالی مصالحه ی 
قرار گیرد.  بهتری  انتظار می رود که مذاکرات صلح در مسیر  ملی، 
این شورا مطابق آن چه در توافق نامه ی سیاسی ۲۸ ثور آمده است، 
راهنمای هیأت مذاکره کننده ی دولت است. هم چنان هیأت مذکور 

مکلف است تا مطابق فیصله های این شورا رفتار کند. 
هیأت مذاکره کننده ی دولت تا این دم بدون خطوط راهنما حرکت 
کرده است. از همین رو، مواضع این هیأت تابع مواضع طالبان متحول 
بوده است. هم چنان این مواضع از جنجال های سیاسی بین ارگ و 
سپیدار نیز به شدت متأثر شده است. به همین علت، اعضای هیأت در 

مواردی با هم دچار اختالف نظر بوده اند. 
اکنون که کمیته ی رهبری شورای عالی مصالحه ی ملی تشکیل جلسه 
می دهد، انتظار می رود که هیأت مذاکره کننده ی دولت از سردرگمی 
نجات یابد. این هیأت به خطوط راهنمای واضح نیاز دارد که مسوول 
تعیین آن همین کمیته است. در صورتی که مرجع تصمیم گیری برای 
اقدامات هیأت مذاکره کننده یک کتله ی بزرگ تر از ارگ و سپیدار 
باشد و تصامیم آن به دور از بازی های سیاسی و کشمکش های قدرت 
از نیازها و ترجیحات مردم نماینده گی کند، مسیر مذاکرات از سوی 

هیأت مذکور راحت تر طی خواهد شد.
با توجه به آن چه گفته شد، شروع به کار کمیته ی رهبری شورای 
عالی مصالحه ی ملی و آغاز بحث ها بین نماینده گان دولت و طالبان 
روی تعیین آجندای مذاکرات، دو اتفاق مهم برای پیش رفت بهتر روند 
صلح است. در صورتی که این اتفاقات نتایج مطلوب به همراه داشته 

باشد، امیدواری ها نسبت به آینده ی مذاکرات پیش تر خواهد شد.

روند صلح وارد فاز مهم تر شد
شنبه
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والی نام نهاد داعش برای والیت ننگرهار 

توسط نیروهای امنیت ملی کشته شد

واکسن کرونا در افغانستان به کمک بانک جهانی 
تطبیق می شود

نُه مقام محلی و یک عضو شورای والیتی هرات به اتهام فساد 
در مصرف بودجه کرونا به سارنوالی معرفی شدند

نخستین جنرال سه ستاره 
زن افغانستان درگذشت



سردی هوا از گرمای جنگ در غرب 
کشور کاسته است

کمیته  نشست  نخستین 
رهبری شورای عالی مصالحه 
ریاست  ارگ  در  امروز  ملی 
می شود.  برگزار  جمهوری 
غنی،  محمداشرف  است  قرار 
این  در  نیز  جمهور،  رییس 
به  توجه  با  یابد.  نشست حضور 
حضور آقای غنی، شمار شرکت کننده گان این کمیته 
نفر می رسد. هرچند  به 4۹  آن  نخستین نشست  در 
گلبدین  کرزی،  حامد  جمله  از  سیاسیون،  برخی 
از حضور  این  از  پیش  ربانی  و صالح الدین  حکمتیار 
در ترکیب شورای عالی مصالحه ملی انصراف دادند، اما 
منابع می گویند که تالش هایی از آدرس عبداهلل عبداهلل 
این  افراد در نشست کمیته رهبری  این  برای حضور 
شورا صورت گرفته است. قرار است نشست های کمیته 
رهبری شورای عالی مصالحه ملی هر دو هفته یک بار 
برگزار شود. با این حال، نشست فوق العاده این کمیته 
برگزاری  از  هدف  شد.  خواهد  برگزار  نیاز  صورت  در 
ملی،  مصالحه  عالی  شورای  رهبری  کمیته  نشست 
کسب اجماع داخلی پیرامون صلح است تا دیدگاه ها 
ارایه  به هیأت مذاکره کننده در دوحه  از توحید  پس 
شود و خطوط اساسی گفت وگوها با طالبان را ترسیم 
حضور  به  توجه  با  که  می کنند  تصریح  منابع  کند. 
چشم گیر نماینده گان حکومت، تصمیم اساسی و نهایی 
در بحث های صلح از سوی این کمیته گرفته می شود. 
سپیدار  و  ارگ  میان  بحث ها  که  است  حالی  در  این 
در مورد تشکیل مجمع عمومی شورای عالی مصالحه 
ملی نیز ادامه دارد و احتمال می رود که ترکیب آن در 

جریان روزهای آینده مشخص شود.
پس از شش ماه جنجال بر سر تشکیل کمیته رهبری 
شورای عالی مصالحه ملی، اولین نشست این کمیته 
امروز شنبه، پانزدهم قوس، در ارگ ریاست جمهوری 
این نشست حوالی ساعت  است  قرار  برگزار می شود. 
۹:00 امروز آغاز شود. منابع آگاه می گویند که عبداهلل 
عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی، با برگزاری 
این نشست در ارگ ریاست جمهوری موافقت کرده و به 
حضور آقای غنی در این نشست رای مثبت داده است. 
هرچند ترکیب دایمی این کمیته 4۸ نفر است، اما با 
حضور رییس جمهور غنی، شمار شرکت کننده گان آن 
در نخستین نشست به 4۹ نفر می رسد. منابع می گویند 
که آقای غنی در دیگر نشست ها حضور نخواهد یافت،  
این  فوق العاده  نشست  نیاز  صورت  در  می تواند  اما 

ارتش  ارشد  مقام های  هرچند 
افزایش 40  از  در غرب کشور 
به  نسبت  خشونت   درصدی 
سال های گذشته در این حوزه 
خبر می دهند، اما در جریان چند 
هفته اخیر به دنبال سرد شدن 
هوا، آتش میدان های نبرد سرد 
شده است. برخی کنش گران مدنی در غرب کشور باور 
دارند که هم اکنون در برخی از والیات این حوزه پس 
حدی  تا  هوا،  سردی  و  امنیتی  نیروهای  عملیات  از 
تحرکات طالبان کم تر شده و باید از فرصت پیش آمده 
برای باز پس گیری و پاک سازی مناطقی که در اختیار 
طالبان است، استفاده شود. آنان از مقام های امنیتی 
خواهان اقدامات قاطعانه در این زمینه هستند و تأکید 
دارند که برخی از مسیرها به ویژه بزرگ راه هایی که 
والیات غور، بادغیس و فراه را به هرات وصل می کند، 
باور کنش گران، طالبان در این  ناامن است. به  هنوز 
نقاط حضور گسترده دارند و با کارگذاری ماین، این 

مسیرها را ناامن می سازند.
از  فراه  ناامن  والیت  مدنی  کنش گران  از  برخی 
بهبود وضعیت امنیتی این والیت سخن می گویند و 
تأکید دارند که برای تأمین امنیت بزرگ راه های این 
والیت به هرات، نیمروز و قندهار، نیاز است نیروهای 
ولسوالی ها  از  برخی  زیرا در  بیش تری مستقر شوند، 
طالبان حضور گسترده تری نسبت به نیروهای امنیتی 
دارند. داوود حق یار، فعال مدنی در فراه، در گفت وگو 
این  در  امنیتی  اوضاع  بهبود  از  ۸صبح  روزنامه  با 
از  و  می د هد  خبر  گذشته  ماه های  به  نسبت  والیت 
قندهار  و  نیمروز  هرات،  والیات  با  فراه  بزرگ راه های 
به عنوان مناطق آسیب پذیری نام می برد که نیازمند 

تأمین امنیت است.

  شنبه
شماره 3491

15 قوس 1399
5 دسامبر 2020

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

3

نشست ها حضور  یابد، اما در ادامه تصریح شده است که 
در صورت نیاز، تشکیالت شورای عالی مصالحه ملی در 

مشورت با رییس جمهور اضافه می شود.
هرچند برخی از سیاسیون پیش از این از حضور در 
ملی  مصالحه  عالی  شورای  رهبری  کمیته  نشست 
انصراف داده بودند، اما منابع می گویند که آقای عبداهلل 
در دیدارهایش با آن ها، نیازمندی حضورشان در این 
نشست و دالیل برگزاری آن در ارگ ریاست جمهوری 
را توضیح داده است. رییس شورای عالی مصالحه ملی 
پیش تر با حامد کرزی رییس جمهور پیشین، عبدالرب 
ربانی،  صالح الدین  حکمتیار،  گلبدین  سیاف،  رسول 
محمدکریم خلیلی، محمدیونس قانونی و برخی دیگر 
از سران جهادی دیدار و گفت وگو کرده است. افزون بر 
این، آقای عبداهلل با برخی دیگر تماس گرفته و دالیل 
تاخیر در برگزاری این نشست را به آنان تفهیم کرده 
است. پیش تر رییس جمهور غنی نیز با شماری از این 
سیاسیون دیدار کرده بود. هرچند توقع می رود که این 
رهبری  کمیته  امروز  نشست  در  سیاسیون  از  شمار 
شورای عالی مصالحه ملی حضور یابند، اما حضورشان 

در این نشست در هاله ای از ابهام قرار دارد.
درونی  دیدگاه های  کمیته  این  برنامه ها،  بر اساس 

با روزنامه ۸صبح از کاهش درگیری و خشونت ها در 
جریان روزهای پسین به دلیل سردی هوا خبر می دهد 
و از مقام های دفاعی می خواهد تا با استفاده از فرصت 

مناطق زیر کنترل طالبان را پاک سازی کنند.
برخی مناطق والیت غور از جمله ولسوالی های مرغاب، 
پسابند، تیوره و بزرگ راه  غور - هرات مناطق آسیب پذیر 
این والیت پنداشته می شود که جنگ جویان طالبان در 
آن ها نفوذ گسترده دارند و فعالیت آنان سبب ایجاد 

مشکالت گوناگون برای مردم شده است. 
از جانب دیگر، مقام های ارتش در غرب کشور پافشاری 
دارند که با اعزام بیش از ۶00 سرباز تازه نفس از قول 
اردوی ۲0۷ ظفر به والیات غربی، امنیت در این حوزه 
خواهد  مهار  طالبان  حمالت  و  یافت  خواهد  بهبود 
شد، اما بررسی  مقام های ارشد امنیتی در غرب کشور 
افزایش حمالت نسبت به سال های گذشته  نشان گر 

است.
عبدالرووف ارغندیوال، فرمانده قول اردوی ۲0۷ ظفر 

هیأت  به  سپس  و  کرده  توحید  را  صلح  پیرامون 
این،  بر  افزون  می کند.  ارایه  دوحه  در  مذاکره کننده 
مورد  در  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رهبری  کمیته 
تصمیم  طالبان  با  مذاکرات  برای  اساسی«  »خصوط 
می گیرد. منابع در شورای عالی مصالحه ملی می گویند 
با توجه به حضور چشم گیر نماینده گان حکومت  که 
عالی  شورای  رهبری  کمیته  تصامیم  کمیته،  این  در 
مصالحه ملی اساسی و نهایی است و نیاز به تایید ندارد. 
کمیته  نشست  نخستین  برگزاری  جریان  است  قرار 
رهبری شورای عالی مصالحه ملی امروز به گونه زنده 
سیاسیون  دیدگاه های  جریان  در  مردم  تا  شود  نشر 

پیرامون روند صلح قرار بگیرند. 
پیرامون  بحث ها  نشست،  این  برگزاری  با  هم زمان 
در  امروز  نیز  بین االفغانی  صلح  مذاکرات  اجندای 
دوحه آغاز می شود. با آن که هیأت مذاکره کننده دولت 
نظر  در  اجندا  اولویت  عنوان  به  را  مواردی  طالبان  و 
دارند، اما دو طرف در تفاهم با یک دیگر روی اجندای 

مذاکرات تصمیم می گیرند . 
شورای عالی مصالحه ملی بر اساس توافق نامه سیاسی 
بیست وهشتم ثور ایجاد شد. در بخش دوم توافق نامه 
آمده است که برای ایجاد اجماع سیاسی، شورای عالی 
دولت متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت های ملی 
شکل می گیرد و در مسایل مهم ملی به رییس جمهور 
مشوره می دهد. شورای عالی مصالحه ملی امور مربوط 
و رهبری می کند و  تثبیت، تصویب  را  روند صلح  به 
تصامیم آن بر اساس »اکثریت آرا« و »با در نظر داشت 
بخش  این  در  می شود.  گرفته  کشور«  ملی  مصالح 
شورای  تصاویب  و  »تصامیم  که  است  شده  تصریح 
عالی مصالحه ملی نهایی بوده و عملی کردن آن در 
پرتو قانون اساسی الزامی است.« افزون بر این، تصریح 
شده است که »هیأت مذاکره کننده دولت به رهنمایی 
کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی کار و مطابق 
و رهنمایی آن عمل می کند.« هم چنان  به مصوبه ها 
گفته شده است که »هیأت مذاکره کننده به رییس و 
شورای عالی مصالحه ملی گزار ش ده است.« در بخشی 
در  جمهور  »رییس  که  است  آمده  توافق نامه  این  از 
صورت لزوم نشست های مشورتی شورای عالی مصالحه 

ملی را دعوت می کند.« 

در غرب کشور، به روزنامه ۸صبح می گوید که در سال 
سال های  به  نسبت  درصد   40 تا  خشونت ها  جاری 
که  می دهد  نشان  امر  این  و  یافت  افزایش  گذشته 
»طالبان به صلح باور ندارند« و برای کاهش خشونت  
اقدام نمی کنند. این مقام ارشد ارتش در غرب کشور 
کشتار  و  کشور  ویرانی  »عامل  طالبان  که  دارد  باور 
فرمانش  زیر  نیروهای  به  او می گوید  مردم« هستند. 
مهار  و  مردم  آرامش  تأمین  برای  تا  می دهد  دستور 

ناامنی، طالبان را از بین ببرند.
تازه گی  به  که  ارتش  تازه نفس  سربازان  برخی 
مهارت های جنگی را در مرکز آموزشی ارتش در غرب 
کشور فرا گرفته اند، از طالبان می خواهند که به پروسه 
از  را  آنان  که  است  راهی  تنها  این  و  بپیوندند  صلح 
»مرگ« نجات می دهد. نعیم احمدی، سرباز ارتش که 
طالبان  از  است،  کرده  سپری  را  نظامی  آموزش های 
به  و  بردارند  و خون ریزی  از جنگ  می خواهد دست 
روند صلح بپیوندند. هارون اسحاق زی، یکی دیگر از 
می دهد  هشدار  طالبان  به  ارتش،  تازه نفس  سربازان 
که تنها راه زنده ماندن شان دست کشیدن از جنگ 
و خون ریزی است و اگر تن به این کار ندهند، حتماً 

کشته می شوند.
نادر افضلی، فرمانده مرکز آموزشی قول اردوی ۲0۷ 
ظفر، می گوید که در سال جاری بیش از ۲۵00 تن از 
این مرکز فارغ و در والیات های هرات، فراه، بادغیس 
و غور برای تأمین امنیت مستقر شده اند. او می افزاید 
که به تازه گی بیش از ۶40 تن از جوانان آموزش های 
ابتدایی و مسلکی نظامی را فرا گرفته و 40 تن از این 
فارغان، آموزش های حرفه ای خنثا سازی ماین ها را با 
جدیدترین روش های درسی آموخته  اند و قرار است در 

چهار والیت غربی کارشان را آغاز کنند.
زون  والیات  اخیر  روزهای  هرچند طی  همه،  این  با 
مانند  اما  بود،  طالبان  پراکنده  حمالت  گواه  غرب 
با سرد شدن هوا،  نظر می رسد  به  سال های گذشته 
آتش جنگ نیز در این والیت ها در حال سرد شدن 
طالبان  تهاجمی  حمالت  و  خشونت  میزان  و  است 
نسبت به هفته های گذشته اندکی کاهش یافته است.

کمیته را تقاضا کند. بر اساس زمان بندی ها، قرار است 
نشست های کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی 

هر دو هفته یک بار برگزار شود.
کمیته  این  فهرست  که  می کنند  تصریح  آگاه  منابع 
و دیگر  فعاالن مدنی  روحانیون،  با حضور سیاسیون، 
در  است.  شده  نهایی  سپیدار  و  ارگ  میان  اقشار 
فهرست اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه 
ملی تغییراتی اندکی آمده و برخی از افراد، از جمله 
فرخنده زهرا نادری و شهزاده شاهد نیز در آن اضافه 
شده اند. هرچند قرار بود بر اساس توافق نامه سیاسی 
نشست های  در  حکومت  آدرس  از  نماینده  یک  تنها 
کمیته رهبری این شورا شرکت کند، اما عبداهلل عبداهلل 
با حضور شورای دولتی در این نشست موافقت کرده 
ریاست  اول  معاون  صالح  امراهلل  ترتیب،  بدین  است. 
جمهوری، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، 
نماینده گان،  مجلس  رییس  رحمانی  میررحمان 
اتمر  رییس مجلس سنا، حنیف  عبدالهادی مسلم یار 
وزیر امور خارجه، حمداهلل محب مشاور شورای امنیت 
نشست های  در  نیز  رییس جمهور  مشاور  و سه  ملی 
این کمیته حضور می یابند. با وجودی که در توافق نامه 
آمده بود که تنها یک نماینده رییس جمهور در این 

بخش هایی  که  دارند  ادعا  فراه  والیت  مدنی  فعاالن 
گونه ی  به  والیت  این  ولسوالی  و چند  بزرگ راه ها  از 
کامل در اختیار طالبان است و باید مقام های امنیتی با 
راه اندازی عملیات  نظامی این مناطق را از جنگ جویان 

طالب پس بگیرند. 
فعاالن مدنی در والیت بادغیس نیز می گویند که در 
یک ماه اخیر آرامش تا حدی به این والیت برگشته 
و برخی از ولسوالی ها از امنیت نسبتاً خوبی برخوردار 
است و در شماری از ولسوالی ها کمبود نیروی امنیتی 

دیده می شود.
به  بادغیس،  در  مدنی  کنش گر  اشکانی،  جنیداهلل 
روزنامه ۸صبح می گوید که در یک ماه اخیر وضعیت 
امنیتی در این والیت نسبتاً بهتر شده، اما نگرانی از 
وجود ناامنی در بزرگ راه بادغیس - هرات هنوز پابرجا 
ایجاد پاسگاه های  از مقام های ارتش خواهان  است و 

امنیتی در این مسیر می باشد. 
وزیر نورانی، کنش گر مدنی در والیت غور، در صحبت 

نخستین نشست کمیته رهبری شورای 
عالی مصالحه ملی امروز برگزار می شود

حسیب بهش
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با  به قطر داشتم، در دیدارهای متعدد  در سفری که 
هیأت های مذاکره کننده ی حکومت و طالبان این سوال 
را مطرح کردم که  آیا در جریان گفت وگوهای صلح، 
دو طرف بر یک آتش بس جامع توافق خواهند کرد؟ 
طرف حکومت تاکید داشت که این موضوع را به عنوان 
نخستین خواسته ی خود درج آجندا می کند؛ اما طرف 
آجنداهای  از  یکی  آتش بس  که  داشت  تاکید  طالبان 

گفت وگوهای صلح خواهد بود.
هیأت های مذاکره کننده ی حکومت و طالبان قرار است 
صبح روز شنبه، نخستین رأی زنی های خود در مورد 
از  بسیاری  کنند.  آغاز  را  آجندای گفت وگوهای صلح 
شهروندان افغانستان توقع دارند که آتش بس آجندای 

نخست دو طرف در مذاکرات صلح باشد.
اما واقعیت این است که تا این جای کار برای حکومت 
افغانستان آتش بس در صدر فهرست خواسته هایش در 
میز مذاکره قرار دارد و برای طالبان این مورد در انتهای 

فهرست جای گرفته است.
استراتژی حکومت این است که با تامین آتش بس، با 
نهایت  طالبان وارد گفت وگوی دیپلماتیک شود و در 
استراتژی  اما  سازد؛  حکومتی  ساختار  وارد  را  طالبان 
افزایش نبرد در میدان  با  واضح طالبان این است که 
کنند.  تامین  را  مذاکره  میز  در  خود  منافع  جنگ، 
جامعه ی  و  عامه  افکار  سوی  از  حکومت  استراتژی 
اما  دارد.  بیش تری  خریدار  طبیعی  صورت  به  جهانی 
سوال این جا است که استراتژی طالبان تا چه پیمانه ای 
با طرز العمل و کارشیوه ی تازه شکل یافته ی مذاکرات 
دوحه در تضاد است؟ آیا جهان، از گفت وگوهای صلح 
همراه آتش بس حمایت می کند یا از مذاکرات توأم با 

خشونت؟
در حال حاضر، عالوه بر جهان، مردم افغانستان هم بر 
با دو آینده ی احتمالی  سر دو راهی قرار دارند، آن ها 
یا  پایان ناپذیر  خشونت های  و  درگیری  مواجه اند: 

پیش رفت تدریجی به سمت صلح پایدار.
تاکنون  افغانستان  در  درگیری ها  و  نبرد  افزایش 
کردار  و  گفتار  میان  آشکار  شکاف  نشان دهنده ی 
است. در حالی  بوده  به ویژه طالبان  طرف های جنگ، 
که هر دو طرف، از صلح صحبت می کنند؛ اما در میدان 
جنگ علیه یک  دیگر می رزمند. جنگی که دست کم با 

پس از ماه ها تأخیر و اختالف بر سر تشکیل کمیته ی 
و  ارگ  میان  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  رهبری 
سپیدار، قرار است شنبه، ۱۵ قوس، نخستین نشست 
شورای  رییس  جمهور،  رییس  حضور  با  کمیته  این 
عالی مصالحه ی ملی، رهبران سیاسی و شخصیت های 
متنفذی که عضویت این کمیته را دارند، در ارگ یا در 

سپیدار برگزار شود.
ملی  گسترده ی  اعتراض های  از  پس  نشست  این 
شماری  گذشته  هفته ی  می شود.  برگزار  جهانی  و 
و  کابل  در  بین المللی  نهادهای  و  سفارت خانه ها  از 
شکل گیری  عدم  از  کشور،  سیاسی  شخصیت های 
انتقاد  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  رهبری  کمیته ی 
کردند و خواستار تشکیل و آغاز به کار هرچه زودتر این 
بیان داشتند که عدم شکل گیری  آنان  کمیته شدند. 
سبب  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  رهبری  کمیته ی 
در  افغانستان  گفت وگوکننده ی  هیأت  تا  است  شده 

دوحه با مشکل رهبری مواجه شود.
سرانجام کمیته تشکیل و نخستین نشست آن برگزار 
می شود؛ اما صالحیت و ساحه ی کاری کمیته ی رهبری 
شورای عالی مصالحه ی ملی چیست؟ تشکیل و آغاز به 
کار این کمیته چه تأثیری بر روند گفت وگوهای صلح 
می گذارد؟ آیا کمیته ی رهبری شورای عالی مصالحه ی 
ملی می تواند روند صلح را به گونه ی شایسته رهبری 
از مسیر گفت وگوهای صلح کوتاه  را  و دست اندازی ها 
کند؟ فرصت ها و چالش های کاری این کمیته چه است؟
به  سپیدار  و  ارگ  میان  که  سیاسی  توافق نامه ی  در 
است:  آمده  رسید،  امضا  به  روان  سال  ثور   ۲۸ تاریخ 
»شورای عالی مصالحه  ملی دارای دو بخش: ۱. مجمع 
عمومی و ۲. کمیته  ی رهبری می باشد« که صالحیت ها 
و وظایف هر دو بخش در اصول وظایف داخلی این شورا 

توجه به تقاضاهای مکرر آتش بس از آدرس حکومت، 
طالبان را در افکار عامه عامل تداوم آن معرفی کرده 

است.
در ۲۳ مارچ ۲0۲0، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
به  تا  شد  جهانی  آتش بس  خواستار   متحد  ملل 
برای  را  خود  تمرکز  که  دهد  اجازه  عضو  کشورهای 
مقابله با تهدید بشریت از ویروس کرونا افزایش دهند. 
پیشنهاد  این  از  افغانستان  از جمله  کشور  حدود ۷0 

پشتیبانی کردند.
نیز  افغانستان  همسایه های  از  بسیاری  آن  بر  عالوه 
خواستار آتش بس در افغانستان شدند. ایران بیانیه ای 
با  مطابق  افغانستان  در  آتش بس  از  که  کرد  صادر 
درخواست سازمان  ملل حمایت می کند. ایران اتفاقاً با 
دو جناح درگیر در افغانستان، از جمله با طالبان روابط 

دوجانبه و نزدیک دارد.
به همین ترتیب، چین از همه ی طرف ها خواست که 
»به ابتکار دبیرکل گوترش و آرمان جامعه ی بین المللی 
پاسخ دهند و درگیری و رویارویی را متوقف کنند و 

کشور و مردم را در اولویت قرار دهند.«
اتحادیه ی اروپا نیز بیانیه ی محکمی را به نفع آتش بس 
فوری بشردوستانه همراه با درخواست دبیرکل سازمان 
ملل صادر کرد. اتحادیه ای که نقش عمده در بازسازی 
افغانستان داشته و تداوم تعامل آن برای ثبات کشور 

بسیار مهم است.
 هم چنان سازمان هم کاری اسالمی )OIC( نیز خواستار 
سیاسی  حمایت  شد.  پایدار«  و  فوری  »آتش بس 
عنوان  به  عربستان سعودی،  به ویژه   ،OIC کشورهای 
متولی شهرهای مقدس اسالم و قطر به عنوان میزبان 
دفتر سیاسی طالبان نیز برای پایدار نگه داشتن آتش بس 

تنظیم می گردد؛ اما در بخش صالحیت های عمده ای 
که در متن توافق نامه به شورای عالی مصالحه ی ملی 
هیأت  که  است  آمده  شده،  درج  رهبری  کمیته ی  و 
مذاکره کننده  به رهنمایی کمیته ی رهبری شورای عالی 
مصالحه ی ملی ایفای وظیفه می کند، مطابق مصوب ها 
و رهنمایی آن عمل می نماید و به رییس شورای عالی 

مصالحه ی ملی گزارش می دهد.
هیأت  مدیریت  و  رهبری  توافق نامه،  این  مواد  طبق 
از  افغانستان  اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده ی 
مصالحه ی  عالی  شورای  رهبری  کمیته ی  صالحیت 
تشکیل  است.  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  ریاست  به  ملی 
و آغاز به کار این کمیته می تواند، روند گفت وگوهای 
صلح را در دوحه مدیریت و در جهت دهی موضع هیأت 
این  بر  کند.  بازی  اساسی  و  موثر  نقش  مذاکره کننده 
اساس، یک گام بلند و بنیادی دیگر در راستای صلح 
صلح  روند  در  دست اندازی ها  از  و  می شود  برداشته 

جلوگیری می گردد.
نزدیک به دو ماه و نیم از شروع مذاکرات صلح در دوحه 
می گذرد. در این مدت حکومت بارها تالش کرده است 
تا در جهت گیری و تصمیم های هیأت مذاکره کننده ی 
وقتی  کند.  دخالت  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
با  افغانستان  هیأت مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی 
رسید،  نتیجه  به  گفت وگوها  کارشیوه ی  روی  طالبان 
قصد  و  بود  ناراضی  تصمیم  این  از  غنی  محمداشرف 
پا در میانی رییس شورای  با  اما  داشت دخالت کند؛ 
رسول  عبدالرب   کرزی،  حامد  ملی،  مصالحه ی  عالی 
شد  مجبور  غنی  آقای  قانونی،  محمدیونس  و  سیاف 
که از موضع خود عقب نشیند و تن به تصمیم هیأت 

مذاکره کننده بدهد.
قرار  سرنوشت سازی  و  حساس  شرایط  در  افغانستان 

اهمیت ویژه ای دارد.
و  متعدد  فشارهای  نادیده گرفتن  که  است  واضح 
خواست جامعه ی جهانی برای طالبان که حاال به عنوان 
اما حقیقتاً  است؛  مذاکره مطرح هستند دشوار  طرف 
و  فراخوان ها  خواست ها،  همه ی  طالبان  گذشته  در 
فشارهای جامعه ی جهانی را برای قطع خشونت، تامین 
به  افغانستان  دولت  با  مستقیم  مذاکره ی  و  آتش بس 

ساده گی رد کرده و به آن وقعی نگذاشته اند.
طالبان حاال نمی توانند به تمام معنا، طالبان چند سال 
پیش باشند. آن ها عالوه بر افکار عمومی در افغانستان 
حاال با فشارهای بیش تر جامعه ی جهانی نیز روبه رو اند. 
آن ها باید برای به ثمر رسیدن مذاکرات صلح، آتش  بس 
قرار  قطر  مذاکرات  در  خود  برنامه های  اولویت  در  را 

دهند.
که  است  کافی  جهانی  جامعه ی  فشارهای  بر  عالوه 
طالبان به طرزالعمل یا کار شیوه ی مذاکرات قطر تعهد 
داشته باشند. این تعهد، طالبان را مجبور به آتش بس 

می سازد. ولی چگونه؟
در مذاکرات قطر هیأت های حکومت و طالبان روی مبنا 
قرارگرفتن توافق نامه ی دوحه، خواست مردم افغانستان، 
در  طرف ها  اراده ی  و  متحد  ملل  سازمان  قطع نامه ی 

مذاکرات توافق کرده اند.
خشونت ها  کاهش  بر  که  دوحه  توافق نامه ی  جز  به 
تاکید دارد، هر سه مورد دیگر، قطع نامه ی سازمان ملل 
متحد، خواست مردم افغانستان و دست کم اراده ی یکی 
از طرفین بر محور آتش بس تاکید مستقیم دارد. تعهد 
به  وادار می سازد که  را  به طرزالعمل دوحه دو طرف 
و  افغانستان  مردم  خواست  ملل،  سازمان  قطع نامه ی 
اراده ی یک دیگر احترام بگذارند. هر سه ی این جریان ها 

جریان  در  واحد  موضع  اتخاذ  و  ملی  اجماع  دارد. 
و  گفت وگوها  پیروزی  می تواند  صلح،  گفت وگوهای 
حفظ دست آوردهای سال های پسین مردم افغانستان را 
تضمین کند. فرصت استثنایی برای پایان جنگ و ختم 
خون ریزی ها فراهم است. از این فرصت باید استفاده ی 
اعظمی کرد. هم حکومت افغانستان و هم طالبان باید 
به خواست واقعی مردم افغانستان که تامین صلح پایدار 
و ثبات سیاسی در کشور است، گوش و با اراده ی واقعی 
صلح خواهی و نیک پنداری به گفت وگوهای صلح ادامه 

دهند و دست از زیاده خواهی بردارند.
بلند  گام  افغانستان  درون  در  سیاسی  و  ملی  اجماع 
بزرگ  هدف  این  به  رسیدن  راستای  در  اساسی  و 
افغانستان  مردم  و  سیاست مداران  اگر  است.  مهم  و 
به گونه ی واحد در راه صلح گام بردارند، هیچ فرد و 
این خواست ملی شود.  گروهی نمی تواند مانع تحقق 
توانسته  ملی  عالی مصالحه ی  کار شورای  این جای  تا 
است در راستای جلب حمایت های ملی، منطقه ای و 
جهانی موفق عمل کند. اجماع ملی، منطقه ای و جهانی 
در راستای تحقق صلح افغانستان شکل گرفته است. 
هرچند عدم شکل گیری کمیته ی رهبری شورای عالی 
به شمار  این مدت، چالش جدی  در  ملی  مصالحه ی 
شرایط  این  در  کمیته   این  کار  به  آغاز  اما  می رفت؛ 
اهمیت حیاتی دارد و اگر این کمیته مسووالنه و فعال 
عمل کند، احتمال دست یافتن به صلح پایدار در کشور 

فراهم است.
ترکیب کمیته ی رهبری شورای عالی مصالحه ی ملی 
این  برای  فرصت  یک  این  است.  همه شمول  و  جامع 
تمام  از  است.  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  و  کمیته 
این  در  مذاهب  و  اقوام  سیاسی،  بزرگ  جریان های 
یک  که  همان گونه  ترکیب  این  دارند.  حضور  ترکیب 

بر آتش بس و انجام مذاکرات صلح تاکید دارد.
با طرزالعمل و کارشیوه ی  دوام جنگ در تضاد کامل 

مذاکرات دوحه خواهد بود.
اگر طالبان به آتش بس جامع،  سراسری و نامحدود تن 
صورت  به  بود.  خواهد  منتفی  مذاکرات  دوام  ندهند، 
طبیعی مذاکره در وضعیتی که خشونت ادامه داشته 
جمعی  و  عمومی  حمایت  صاحب  هیچ وجه  به  باشد،  

نمی شود.
مثال واضح به نتیجه رسیدن مذاکرات در نبود خشونت، 
هفته ی کاهش خشونت ها بود. کاهش خشونت ها باعث 
شد که ایاالت متحده امریکا طالبان را به عنوان یک 
وارد  آن ها  با  و  بشناسد  رسمیت  به  شبه نظامی  گروه 
جای  به  طالبان  اگر  شود.  سیاسی  کالن  پیمان  یک 
خود  خشونت طلبانه ی  استراتژی  خشونت،   کاهش 
مشروعیت  دارای  که  بود  بعید  می کردند،  دنبال  را 
نسبی سیاسی شوند و یا ایاالت متحده امریکا با آنان 
قرارداد صلح رسمی عقد کند؛ به این معنا که رسیدن 
به خواست های سیاسی تنها از طریق گفت وگو میسر 
است و هیچ گروهی با توسل به زور و از راه جنگ به 

پیروزی مطلق دست نیافته است.
افغانستان  سیاسی  قدرت  در  می خواهند  اگر  طالبان 
نقش مستقیم داشته باشند، به جای یک گروه جنگ جو 
بدل  ماهری  سیاسی  بازی گران  به  باید  جنگ طلب  و 

شوند.
حاال که تمامی گام های ضروری برای آغاز مذاکرات بین 
افغانان از سوی حکومت افغانستان و کشورهای هم کار 
با حکومت افغانستان برداشته شده است، نیاز است که 
دایمی  آتش بس  به  و  دهند  نشان  کرنش  نیز  طالبان 

برای رسیدن به یک توافق جامع سیاسی فکر کنند.
این آتش بس، بزرگ ترین پشتوانه  برای به ثمر رسیدن 
مذاکرات صلح خواهد بود. در غیر آن هیچ یک از طرفین 
به سمت  رفتن  برای  آن چنانی  اراده ی  دوام جنگ  با 

ثبات دایمی نخواهند داشت.
مذاکره کننده ی  هیأت  که  است  بهتر  وصف  این  با 
حکومت در ابتدا و به عنوان آجندای نخست، آتش بس 
به این  را برای طالبان پیشنهاد دهد. واکنش طالبان 
پیشنهاد هم برای ادامه ی مذاکرات، هم برای جهان و 

هم مردم افغانستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فرصت برای این شورا است، می تواند یک چالش هم 
باشد. زیرا تجربه ی چند دهه ی پسین نشان داده است 
و  سلیقه  اساس  بر  ملی  بزرگ  تصمیم های  گاهی  که 
رویه های قشری گرفته شده است، نه بر اساس منافع 
ملی. امروز اما وضعیت به گونه ی پیش آمده است که 
تمام جریان ها و گروه های قومی و زبانی از تداوم جنگ 
و خون ریزی خسته شده اند و خواستار صلح و برقراری 
ثبات هستند. این امر سبب شده است که امیدواری ها 
برای استفاده ی بهینه از فرصت پیش آمده، افزایش یابد.

با  افغانستان  هیأت مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی 
توجه به مخالفت ریاست جمهوری دچار بحران رهبری 
که  ملی  مصالحه ی  شورای  رییس  است.  مرجعیت  و 
رهبری شورای صلح را به عهده دارد از واردشدن به دور 
دیگری از تنش با ارگ احتراز می کند. او پشت پرده و 
با استفاده از قدرت نرم و دیپلماسی تالش می نماید تا 
مشکالت را حل کند. واردساختن حامد کرزی و سیاف 
در قانع ساختن محمد اشرف غنی برای کنارگذاشتن 
مخالفت با دستورالعمل، نمونه ای از این روی کرد است. 
اما شکل گیری کمیته که به صورت مستقیم رهبری و 
راهنمایی هیأت را به عهده دارد و از ترکیب ملی نیز 
برخوردار است، به مشکل مرجعیت در تصمیم گیری ها 
و رهبری هیأت مذاکره کننده پایان می دهد و زمینه ی 
حضور رییس شورای عالی صلح و قطع مداخالت ارگ 

را فراهم می سازد.
ترکیب  با  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  کمیته ی 
با  شرایط  این  در  قومی  و  سیاسی  درشت  مهره های 
آزمون بزرگ شکست و پیروزی روبه رو است. آغاز به 
کار این کمیته می تواند تأثیر ژرف بر روند گفت وگوها 
را  مذاکره کننده  هیأت  جهت گیری  مسیر  و  بگذارد 
ترسیم و روشن کند. اگر این کمیته با این ترکیب و 
فضای مثبت منطقه ای و جهانی که در امر صلح شکل 
گرفته است، نتواند پیروز شود و مسیری را که به صلح 
بی تردید  نپیماید،  می شود  منتهی  عزت  با  و  پایدار 

شکست بزرگ برای همه خواهد بود.
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبیعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
 شماره تماس: 0781235040

تخفیف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني



فساد اداری: فساد اداری یکی از علت های اساسی عدم ارایه ی اطالعات پنداشته می شود. بدون شک دسترسی به اطالعات، شاه کلید مبارزه با 
فساد اداری است. فساد اداری و دسترسی به اطالعات همیشه در تضاد قرار دارد، چون دسترسی به اطالعات افشاکننده ی فساد اداری است و 

جعفر ایشانی، کارشناس آگاهی عامه ی کمیسیون فسادپیشه گان در مقابل نهادینه شدن حق دسترسی به اطالعات به یک فرهنگ ایستاده گی می کنند.
دسترسی به اطالعات

اداره  زراعت و مالداری دایکندی، 
باغ داری  ملی  پروژه   قالب  در 
را  گل خانه  ده ها  مالداری  و 
سبزیجات  تولید  منظور  به 
سایر  و  خانواده ها  نیاز  مورد 
برای  والیت،  این  باشنده گان 
این  توزیع  می کند.  توزیع  زنان 
سوی  از  قوس،  سیزدهم  پنج شنبه،  روز  گل خانه ها 
است.  شده  آغاز  رسماً  والیت  این  محلی  مسووالن 
که  می گویند  دایکندی  زراعت  ریاست  مسووالن 
هرچند قرار بود این گل خانه ها تنها در دو ولسوالی های 
شهرستان و میرامور این والیت برای زنان زراعت پیشه 
که  است  گرفته  تصمیم  اداره  این  اما  شود،  توزیع 
به  گل خانه ها  این  شده،  انجام  سروی های  براساس 

باشنده گان سایر ولسوالی ها نیز توزیع شود.
بانوانی که تاکنون این گل خانه ها را دریافت کرده اند، با 
ابراز خرسندی می گویند که امیدوار اند بتوانند افزون 
بر تأمین سبزیجات مورد نیاز خانواده های شان، بخشی 

از سبزیجات تازه ی بازار را نیز تولید کنند.
مربوطات  از  بورالن«  »بند  منطقه ی  باشنده ی  ثریا   
بانوانی است که  نیلی مرکز والیت دایکندی، یکی از 
او  است.  کرده  دریافت  زمستانی  گل خانه ها ی  این  از 
زنان  برای  گل خانه  توزیع  که  می گوید  خوشحالی  با 
این  از  استفاده  آموزش  همین طور  و  زراعت پیشه 
گل خانه ها، کمک خوبی برای رشد اقتصادی خانواده ها 
خواهد کرد. وی می افزاید که ترویج استفاده از گل خانه 
به منظور تولید انواع سبزیجات و فروش آن در بازار، 
می تواند نیازمندی های اقتصادی بانوان را مرفوع کند و 
افزون بر آن، استفاده از سبزیجات به  عنوان غذاهای 
سالم به صحت خانواده ها نیز مفید است. به باور ثریا، 
در صورتی که برای بانوان شیوه ی درست استفاده از 
فروش  با  می توانند  آنان  شود،  داده  آموزش  گل خانه 
حاصالتی که از گل خانه ها جمع آوری می کنند، بخش 
زیادی از مصارف خانواده های شان را نیز تأمین کنند. 
بخش ها  تمامی  در  زنان  که  می افزاید  هم چنان  وی 
می توانند فعالیت های موثر داشته باشند، اما به گفته ی 
او در بخش زراعت و مالداری، زنان نقش بسیار عمده 
و اساسی دارند. ثریا از دولت می خواهد که در آینده 
به زنان بیش تری گل خانه توزیع کند و در کنار آن در 
بخش های دیگر زراعت و مالداری نیز به زنان آگاهی 

دموکراسی نوپا و جوان افغانستان که تازه شاخه زده، 
اقوام  و  اقشار  تمام  است  توانسته  نسبی  گونه ی  به 
مختلف افغانستان را در زیر سایه ی خویش در روند 
حکومت داری سهیم و دخیل سازد. اما این دموکراسی 
نوپا هرازگاهی زیر تهدید است. شفافیت و حساب دهی 
دولت به ملت از جمله ی مولفه های نظام دموکراسی 
دسترسی  بدون  حساب دهی  و  شفافیت  است. 
شهروندان و نهادهای چون جامعه ی مدنی، رسانه و 

نهادهای اکادمیک به اطالعات، امکان پذیر نیست.
دسترسی  حق  نهادینه سازی  و  دموکراسی  حاکمیت 
به اطالعات به عنوان یک فرهنگ در افغانستان، کار 
ساده و آسانی نیست. مشکالت وافر و سدهای زیادی 
پیش روی نهادینه شدن حق دسترسی به اطالعات به 
یک فرهنگ وجود دارد. جامه ی عمل پوشیدن حق 
افغانستان،  در  عام  فرهنگ  به  اطالعات  به  دسترسی 

چون گذشتن از هفت خوان رستم است.
از زمان تشکیل دولتی به نام افغانستان در این جغرافیا، 
حکومت داری بسته حاکم بوده است و حکومت ها خود 
را مالک اطالعات می دانستند، نه امانت دار اطالعات و 

این فرهنگ تاکنون در ادارات دولتی حاکمیت دارد.
رسیدن به هدف بلند و واالی بدل شدن حق دسترسی 
حساب دهی  )شفافیت،  فرهنگ  یک  به  اطالعات  به 
دولت،  همه گانی  تالش  مستلزم  باز(  و حکومت داری 
رسانه ها، جامعه ی  اطالعات،  به  کمیسیون دسترسی 
و  صنفی  اتحادیه های  اکادمیک،  نهادهای  مدنی، 

شهروندان است.
نهادینه شدن حق  چالش ها و مشکالت زیادی مقابل 
دسترسی به اطالعات به یک فرهنگ وجود دارد؛ اما 

این پنج چالش از عمده ترین این چالش ها است:

1. سطح پایین آگاهی از حق  و قانون دسترسی به 
اطالعات: عدم آگاهی شهروندان از حق و حقوق شان 
در کشورهای جهان سوم یکی از چالش های عمده ی 

برنامه  آغاز توزیع گل خانه ها گفت که به دلیل سردسیر 
کمبود  با  مردم  زمستان  فصل  در  والیت،  این  بودن 
فیروزی،  آقای  گفته   به  می شوند.  مواجه  سبزیجات 
سایر  با  دایکندی  مواصالتی  راه های  هم  طرفی  از 
والیت هایی که در آن ها سبزیجات تازه تولید می  شود، 
بسیار دشوارگذر و طوالنی است و واردات سبزیجات 
ممکن نیست. وی افزود که استفاده از سبزیجات در هر 
وعده ی غذایی، به سالمت انسان  مفید است و به  ویژه 

کودکان را از سوء تغذی نجات می دهد. 
افزون  می گویند  دایکندی  زراعت  ریاست  مسووالن 
بر این که خانواده ها سبزیجات مورد نیازشان را تولید 
سبزی  نیز  همسایه های شان  به  می توانند  می کنند، 
بدهند و حتا در بازار نیز عرضه کنند و از این طریق 
دایکندی  زراعت  رییس  باشند.  داشته  خوبی  عایدات 
از  بیش تر  گل خانه ها  این  بودجه ی  که  کرد  اضافه 
۶میلیون افغانی می شود که از سوی دولت افغانستان 
پرداخت شده است. به نقل از رییس زراعت دایکندی، 
از کشاورزان گل خانه  برخی  به  نیز  سال های گذشته 
توزیع شده بود که نتایج بسیار خوبی در پی داشت و 

دولتی برگزار کند تا رهبری ادارات و کارمندان از حق 
و قانون دسترسی به اطالعات، آگاهی حاصل کنند و 
مالک  نه  پندارند،  اطالعات  امانت دار  را  دیگر خویش 
اطالعات. کمیسیون تا به حال توانسته است که حداقل 

به گونه ی نسبی در بخش آگاهی دهی موفق باشد.

علت های  از  یکی  اداری  فساد  اداری:  فساد   .3
اساسی عدم ارایه ی اطالعات پنداشته می شود. بدون 
شک دسترسی به اطالعات، شاه کلید مبارزه با فساد 
اطالعات  به  دسترسی  و  اداری  فساد  است.  اداری 
همیشه در تضاد قرار دارد، چون دسترسی به اطالعات 
در  فسادپیشه گان  و  است  اداری  فساد  افشاکننده ی 
مقابل نهادینه شدن حق دسترسی به اطالعات به یک 

فرهنگ ایستاده گی می کنند.
می دانند  خوب  فسادپیشه گان  و  اختالس گران  چون 
که در صورت ارایه ی اطالعات و دسترسی شهروندان، 
و  فساد  اطالعات،  به  مدنی  جامعه ی  و  رسانه ها 
اختالس شان آشکار خواهد شد. وقتی اختالس گران و 
فسادپیشه گان افشا شوند، طبیعی است که به پنجه ی 
افکار عامه جایگاه و  قانون سپرده خواهند شد و نزد 

منزلت خویش را از دست خواهند داد.

ادارات  در  اطالعاتی  بانک  موجودیت  عدم   .4
دولتی: اکثریت ادارات دولتی افغانستان تا هنوز فاقد 
بانک اطالعات است؛ نیاز مبرم است تا بانک اطالعاتی 
در ادارات ایجاد شود. اسنادی که مربوط به کارکردها 
و فعالیت های ادارات می شود، دوسیه و در آرشیف به 
شکل حضوری نگه داری می شود که در صورت تقاضای 
اطالعات وقت زیاد الزم است تا اطالعات را در زمان 
مشخص به متقاضی ارایه کنند. هم چنان خطر حریق 
و نابودی اسنادی که تنها به شکل حضوری نگه داری 
می شود، زیاد است. اما اگر در کنار نگه داری اسناد به 
شکل حضوری، اسناد پی دی اف و در بانک اطالعاتی 

داده شود. بانو ثریا با دریافت این گل خانه، حاال امیدوار 
است که در کنار تأمین سبزیجات برای خانواده ، بتواند 

به رشد اقتصادی خانواده  اش نیز کمک کند. 
دایکندی در مرکز کشور، یکی از والیت های کوهستانی 
و سردسیر است که به گفته ی مقام های محلی، نبود 
سبزیجات در مینوی غذایی خانواده ها یکی از مشکالت 
اند  امیدوار  اما  مسووالن  می باشد.  مردم  عمده ی 
انواع  با پرورش  و  بانوان  برای  توزیع گل خانه ها  با  که 
سبزیجات در این گل خانه ها، جای خالی سبزیجات تازه 
در دسترخوان خانواده ها پر شود. در کنار موجودیت 
و  هوا  از خانواده ها، سردی  بسیاری  در  اقتصادی  فقر 
دایکندی،  والیت  مواصالتی  راه های  بودن  دشوارگذر 
در  را  سبزیجات  به  والیت  این  باشنده گان  دسترسی 

فصل زمستان دشوارتر ساخته است. 
اقتصادی  رشد  برای  دایکندی  والیت  زراعت  ریاست 
زنان و دسترسی خانواده ها به سبزیجات، روند توزیع 
گل خانه را به تعداد یک صد و یک زن در ولسوالی های 
سیدعبدالواحد  است.  کرده  آغاز  والیت  این  مختلف 
فیروزی، رییس زراعت، آبیاری و مالداری دایکندی، در 

فراروی روند حکومت داری خوب است. دولت و ملت 
افغانستان هم با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند. 
عدم آگاهی شهروندان، نهادها و ادارات دولتی از حق و 
قانون دسترسی به اطالعات یکی از عمده ترین چالش ها 
به  دسترسی  حق  نهادینه سازی  فراروی  مشکالت  و 
اطالعات به یک فرهنگ است. عدم آگاهی شهروندان 
از حق و قانون دسترسی به اطالعات، خود زمینه ساز 
فرهنگ محرمیت در ادارات دولتی شده است. آگاهی 
از این حق شهروندان را پرسش گر و ادارات را پاسخ گو 
می سازد. وقتی  شهروندان پویا، متحرک و پرسش گر 
وقتی  بود.  خواهد  پاسخ گو  مردم  به  دولت  باشند، 
پاسخ گویی وجود داشته باشد، شفافیت وجود خواهد 
داشت. یکی از مسوولیت های مهم کمیسیون دسترسی 
به اطالعات، آگاهی دهی از حق و قانون دسترسی به 
توجه  بیش ترین  کمیسیون  باید  که  است  اطالعات 

خویش را در قسمت آگاهی دهی داشته باشد. 

2. حاکمیت فرهنگ محرمیت در ادارات دولتی: 
چنان چه قباًل اشاره شد کسانی که در رهبری ادارات 
قرار دارند، خود را مالک اطالعات می پندارند. هم چنان 
ادارات دولتی  به مدت طوالنی فرهنگ محرمیت در 
یکی  محرمیت  فرهنگ  موجودیت  است.  بوده  حاکم 
نهادینه شدن  اساسی مقابل  و  از موانع عمده  دیگری 
است.  فرهنگ  یک  به  اطالعات  به  دسترسی  حق 
خواهد  برداشته  دولتی  ادارات  از  زمانی  فرهنگ  این 
شد و جایش را به فرهنگ اداره ی باز خواهد داد که 
شهروندان و  ادارات دولتی از حق و قانون دسترسی به 

اطالعات آگاهی حاصل کنند.
در کنار آگاهی شهروندان و سایر نهادهای دموکراتیک، 
حق  این  از  دولتی  ادارات  کارمندان  و  رهبری  باید 
حداقل آگاهی نسبی داشته باشند. باید در قدم نخست 
به  دسترسی  قانون  و  حق  از  آگاهی دهی  برنامه های 
اطالعات را کمیسیون دسترسی به اطالعات در ادارات 

حتا بخشی از نیازمندی های بازار به سبزیجات تازه، از 
طریق همین گل خانه ها رفع می شود. 

دایکندی هم چنان  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  ریاست 
اعالم کرده است که قرار است در آینده  وزارت زراعت 
و سایر نهادهای مربوط، برای خانواده ها گل خانه توزیع 
دایکندی  به والیت  وارد کردن سبزیجات  از  تا  کنند 
جلوگیری شود. با این حال، خانواده ها و به  ویژه زنانی 
که از پروژه  گل خانه ها برای پرورش سبزیجات مستفید 
شده اند، ضمن ابراز خرسندی، خواستار گسترش این 

برنامه در سراسر والیت دایکندی می باشند. 
از سویی هم شورای والیتی دایکندی از وزارت زراعت 
می خواهد که این برنامه را در آینده به سایر بخش های 
باشنده گان  تمامی  تا  بدهد  توسعه  نیز  والیت  این 

دایکندی به سبزیجات تازه دسترسی داشته باشند.
برنامه ی توزیع گل خانه های سبزیجات در حالی برای 
شماری از بانوان دایکندی روی دست گرفته شده است 
که شماری از اعضای شورای والیتی دایکندی پیش از 
این وزارت زراعت را به کم توجهی نسبت به دهقانان 

این والیت متهم کرده بودند.

نگه داری شود، اداره قادر خواهد بود که اطالعات را به 
نابودی و  از  ارایه و هم چنین  اسرع وقت به متقاضی 

حریق آن جلوگیری کند.
مشکل  ادارات،  در  اطالعاتی  بانک  موجودیت  عدم 
به  را  اطالعات  نمی توانند  ادارات  که  است  عمده ای 
اسرع وقت به متقاضی ارایه کنند. هرگاه شما اطالعاتی 
را که مربوط به ده سال قبل باشد، تقاضا کنید به خاطر 
نبود بانک اطالعاتی، اداره قادر به ارایه ی اطالعات در 

زمان تعیین شده نخواهد شد.

5. سطح پایین اراده ی سیاسی: اراده ی سیاسی نه 
تنها در بخش نهادینه سازی حق دسترسی به اطالعات 
بخش های  تمام  در  بلکه  است؛  مهم  فرهنگ  به یک 
حکومت داری حایز اهمیت است. اما این که چرا اکثر 
نهادینه سازی  برای  اراده  ای  افغانستان  سیاست مداران 
حق دسترسی به اطالعات به یک فرهنگ ندارند، ریشه 
در دو چیز دارد: اول، عدم آگاهی سیاسیون از اهمیت 
و نقش دسترسی به اطالعات در روند حکومت داری 
اختالس های  در  سیاسیون  آغشته بودن  دوم،  خوب. 
به  دسترسی  اگر  چون  میلیونی.  فسادهای  و  کالن 
اطالعات بال های حاکمیت خویش را در ادارات دولتی 
پهن کند، تمام اختالس ها و فسادهای سیاسیون افشا 
خواهد شد و جایگاه و منزلت  آنان نزد مردم آسیب 

خواهد دید.
نهادینه شدن حق  مقابل  پنج چالش عمده ای که در 
با  به اطالعات به یک فرهنگ وجود دارد،  دسترسی 
آگاهی از حق و قانون دسترسی به اطالعات برداشته 
خواهد شد. آگاهی شرط اساسی عدالت، تطبیق قانون 
و شفافیت است. هرچند برداشتن این چالش ها آسان 
نیست؛ اما با سعی و تالش دولت، کمیسیون دسترسی 
نهادهای  مدنی،  جامعه ی  رسانه ها،  اطالعات،  به 
اکادمیک و اتحادیه های صنفی می توان این چالش ها 

را از مسیر راه برداشت.
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روال )بی بی گل( غنی، بانوی اول کشور

ما در آستانه ی رسیدن به یک صلح عادالنه و پایدار در 
و  تامین  بشر  حقوق  آن که  شرط  به  هستیم،  افغانستان 

صدای هر شهروند افغان محترم شمرده شود. 
در سه سال اخیر، به ویژه زنان افغان توانستند تا دیدگاه های 
شان را در مورد صلح با صدای رسا تعریف کنند. به گونه ی 
مثال می توان از اجماع ملی زنان افغان برای صلح مورخ ۹ 
حوت ۱۳۹۷ یادآور شد. بعد از هفت ماه مشوره با بیش 
از ۱۵ هزار زن از ۳4 والیت کشور، زنان افغان توانستند 
تا مقتضیات شان را برای پروسه ی موفقانه ی صلح در یک 
قطع نامه ی ۱۵ ماده ای ارایه کنند که در ماده ی سیزدهم 

این قطع نامه چنین آمده است:
»ما زنان افغان در حالی که از تالش های جامعه ی جهانی 
برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان حمایت می کنیم، 
رهبری حکومت  به  را  صلح  روند  تا  داریم  توقع  آنان  از 
در  و  کنند  حمایت  صادقانه  افغانستان  مردم  مالکیت  و 
حقوق  و  مدنی  دموکراتیک،  ارزش های  حفظ  راستای 

بشری به تعهدات خویش پا بند باشند.«
این ماده، چهار موضوع ذیل را برای ما بیان می کند: 

اول: نشان دهنده ی اشتراک فعال زنان از سراسر کشور در 
بحث ها روی پروسه ی صلح، یعنی قبل از آغاز مذاکرات 
مثال های  از  یکی  این خود  که  می باشد  دوحه  در  صلح 
اشتراک و عالقه مندی مردم افغانستان، به خصوص زنان 

افغان برای تامین صلح پایدار است.
دوم: تنظیم پروسه ی صلح به رهبری حکومت افغانستان 
مردم  که  می دهد  نشان  افغانستان  مردم  مالکیت  به  و 
رهبری  و  می دانند  از حکومت  را جزئی  افغانستان خود 

آن را تصدیق می  کنند.
سوم: هم چنین نمایان گر پا بندی ما به حقوق بشر، حقوق 
بیان  وضاحت  به  آن را  که  است  مردم ساالری  و  مدنی 

می کند. 
چهارم: خواهان تعهد واقعی شرکای بین المللی افغانستان 
و  مدنی  حقوق  بشر،  حقوق  از  حراست  راستای  در 

مردم ساالری در افغانستان است.
متن  این  هم  امروز  سال،   ۲ سپری شدن  از  بعد 
انعکاس دهنده ی نیازهای ما مردم افغانستان برای آوردن 

یک صلح موفقانه و پایدار در افغانستان است.
چند روز قبل در کنفرانس ژنو، این متن را دوباره برای 
جهانیان تکرار کردم تا بدانند که این موضوع از ابتدا برای 

زنان نگران کننده بوده است. 
اجازه دهید در ابتدا نیازهای اساسی حقوق بشر را مطرح 
سازم. منظور من از حقوق بشر یعنی حق دسترسی به 
گشت وگذار،  آزادی  صحی،  خدمات  تعلیمی،  خدمات 

بنابراین هیچ  ناقص الدین« هستند.  و  ناقص العقل  »زنان 
دلیلی وجود ندارد که از آن ها توقع تغییر را داشته باشیم.

ما و شما همه صلح می خواهیم و همه ی ما می دانیم که 
از  اما بعضی  باید یک قیمت پرداخت.  برای تامین صلح 
از دست دادن  به  ما حاضر  دارد که  اساسی وجود  اصول 
آن نیستیم؛ چون این اصول مقتضیات اساسی موفقیت 
پروسه ی صلح است. توافق نامه ای که در آن حقوق مردم 
و حضورشان در جامعه تضمین نشود، هیچ گاه متضمن 
تامین صلح عادالنه و پایدار نخواهد شد. برعکس باعث به 
میان آمدن یک جنگ و فاجعه ی دیگر در جامعه خواهد 

شد. 
اثبات این که طالبان برای رسیدن به صلح چه کارهایی 
حاضر اند انجام دهند، دشوار است. در حالی که حکومت 
خود  از  صلح  به  رسیدن  هدف  به  افغانستان  مردم  و 
داده اند  نشان  از حد  بیش  انعطاف  و  هم پذیری، حوصله 
از  جلوگیری  افغان،  نیروهای  دفاعی  وضعیت  با حفظ  و 
از ۵000 جنگ جوی  بیش  آزادسازی  و  نظامی  حمالت 
طالب از زندان های افغانستان، قدم مثبت را برای آوردن 

صلح برداشتند. 
اما از زمانی که طالبان با ایاالت متحده امریکا در دوحه 
خشونت  کاهش  عوض  به  کردند،  امضا  را  توافق نامه ای 
علیه مردم افغانستان )برادران و خواهران مسلمان شان(، 
به حمالت شان شدت بخشیدند و به کشتار مردم بی گناه 

ادامه دادند. هم چنان بر اساس گزارش ملل متحد در ماه 
به  شان  وعده ی  برخالف  طالبان  جاری،  سال  سرطان 
امریکا، روابط شان را با القاعده قطع نکردند؛ بلکه به این 

روابط ادامه دادند.  
واقعیت  به  آیا  این پرسش مطرح می شود که  این جا  در 
با  آن ها  توافق نامه ی  آیا  هستند؟  صلح  خواهان  طالبان 
ایاالت متحده یک توافق نامه ی صلح است یا به گفته ی 
امریکا  خارجی  روابط  شورای  رییس  هاس،  ریچارد 
»توافق نامه ی   ،)Council on Foreign Relation(
خروج« است که در مقابل خودداری از حمله به عساکِر 
در حال خروج امریکایی، به آن ها وعده ی یک معامله ی 

محرمانه را می دهد؟
از  مشتاقانه  ما  صلح،  به  طالبان  انگیزه ی  از  نظر  صرف 
این فرصت برای آوردن صلح استفاده می کنیم. ما صلح 

می خواهیم و ما می دانیم چطور به صلح برسیم. 
تمام،  گفتم، سه سال  که  قسمی  است.  واضح  ما  موقف 
بحث و گفت وگو کردیم که چه نوع صلح می خواهیم. ما به 
ارزش و مفهوم جمهوریت که در قانون اساسی ما در سال 
۱۳۸۳ تصریح شده است، پی بردیم. جمهوریت و قانون 
شهروندان  بشری  حقوق  به  احترام  افغانستان،  اساسی 
کشور را تضمین می کند، طوری که زن و مرد افغان، به 

صورت مساویانه، از این حقوق برخوردار خواهند بود.
قومی  تنوع  به  ما  اساسی  قانون  و  جمهوریت  هم چنان 
افغان ها احترام دارد و از هر نوع تنوع زبانی، قومی و مذهبی 
استقبال می کند. افغانستان خانه ی همه ی افغان ها است، 
بنابراین از طالبان افغان هم استقبال می کند تا آن ها هم 
بتوانند آرزوی های سیاسی شان را از طریق نظام انتخاباتی 

جامه ی عمل بپوشانند. 
ما هنوز هم به تامین صلح پایدار فکر می کنیم و برای به 
دست آوردن آن نهایت تالش خویش را خواهیم کرد. ما 
امیدوار هستیم تا طالبان بدانند که با وجود اعمال خشونت 
را  ما  نمی توانند  می دارند،  روا  ما  باالی  هم  هنوز  تا  که 
بترسانند. امیدوار هستیم طالبان به حرف های کسانی که 
آن ها را به تخریب و تهدید تشویق می کنند گوش ندهند 
و آرزو داریم که طالبان بدانند که صلح به نفع همه ی ما 
النساء  آیه ی ۱۲۸ سوره ی  در  که خداوند  قسمی  است. 

لُح َخْیٌر«. ترجمه: در صلح خیر است.  می فرمایید: »َوالصُّ
امیدوار هستیم که شرکای بین المللی و متحدان افغانستان 
پایدار برسیم و حقوق و  تا به صلح  بایستند  در کنار ما 
تالش های  آن  دست آوردن  به  برای  که  دست آوردهایی 

خسته گی ناپذیر انجام داده ایم، حفظ شود. 
خداوند در تالش های ما مردم افغانستان برکت بیندازد.

آزادی بیان، دسترسی به شغل، داشتن تجارت، دسترسی 
اساسی  قانون  در  که  حقوقی  سایر  و  عدالت  و  قضا  به 
افغانستان تامین شده است، می باشد. جانب مقابل ما در 
بشر  به حقوق  احترام  به  )گروه طالبان(،  مذاکرات صلح 
شهرت ندارد. آن ها از سال ۱۳۷۵ الی ۱۳۸0 افغانستان 
را به شکل مستبدانه اداره کردند. احکام صادر نمودند و 
این احکام را با ارعاب، ترس و مجازات خودسرانه باالی 
تغییر  که  می کنند  ادعا  طالبان  کردند.  تطبیق  مردم 
ولی  می کنند؛  مباحثه  نرمی  به  دوحه  در  و  کرده اند 
بسیاری از نماینده گان آن ها این جا در کابل با استفاده از 
آزادی بیان در میزهای مدور تلویزیون ها ظاهر می شوند و 
نشان می دهند که بحث های شان مثل همیشه آمیخته با 
خشونت است؛ هنوز هم به فکر لت وکوب مردم، قطع کردن 

دست دزدان و سنگ سار کردن زنان هستند. 
در مورد نیازهای زنان نیز برای ما اطمینان مبهم داده شد 
که گویا طالبان برای زنان اجازه ی کسب تعلیم را داده اند 
و برای شان خدمات صحی مهیا خواهد شد. اما از جمع 
حاکمیت  زمان  در  قبل  سال  بیست وپنج  که  کسانی  ما 
طالبان زنده گی کرده اند، می گویند که طالبان دقیقاً عین 
بیانیه هایی را در آن زمان ایراد کردند؛ ولی هیچ گاه آن را 
جامه ی عمل نپوشاندند. به خصوص نظریات شان در مورد 
زنان هیچ تغییر نکرده است، چون من به گوش های خود 
در یک بحث تلویزیونی شنیدم که یک طالب گفت که 

در آستانه ی رسیدن به 
یک صلح عادالنه و پایدار

پیرمردی  که  بود  ساله   ۱۷ زیبا 
در  طالبان  محلی  رهبران  از 
آمد.  خواستگاری اش  به  بغالن 
او را نامزد کردند، در حالی  که 
خودش اصاًل خبر نداشت و حتا 
آن پیرمرد را ندیده بود. به هر اندازه 
که مخالفت می کرد، چندین برابر 
لت و کوب می شد. مامایش زیبا را 
به خانه ی خود برد و ۱۶ روز او را زندانی کرد. او فقط حق 
داشت وضو بگیرد و حتا اجازه حمام کردن هم نداشت. در 
آن روزها طالبان در خانه مامای زیبا جمع می شدند. ماما 
با خشونت صورت زیبا را با پارچه ای می پیچاند و در میان 
آن ها می برد. طالبان که از اعضای وابسته به الجورد )نامزد 
زیبا( بودند، با پرخاش و تهدید به او می گفتند که یا راضی 
 شود و یا این که جنازه اش را از خانه بیرون می کشند. زیبا 
اما وقتی صدایش را می کشید و می گفت که نمی خواهد، 
لت  را  او  طالبان  ریش سفیدان  چشم  پیش  در  مامایش 
می کرد. آن ها زیبا را می خواستند، اما با زور، با محاصره، 
با لت وکوب، تهدید و شکنجه. آن چنان که شب ها حتا در 
مسجد حوالی خانه آنان می ماندند تا نکند پدر و مادر زیبا 

از آن جا فرار کنند.
آدرس به سختی پیدا می شود، انتهای کوچه ای باریک که 
آخرش به بن بست می رسد. در پس دروازه آهنین ساختمان، 
حویلی بزرگ و زیبایی است و کلکین های فراوانی که از 
پشت آن چهره های متبسم اما رنجور خودنمایی می کنند. 
این جا را خانه امن یا مرکز حمایتی یاد می کنند و شیما 
مسوولش است. می گوید این جا مهمان خانه دختران و زنانی 

 است که روی چشمانش جای دارند.
برخی چادر به سر دارند و برخی نه. یکی کتاب می خواند 
و دیگری از پشت کلکین نگاهش را پرتاب کرده به آن 
دورها و معلوم نیست در ذهنش چه ها می گذرد. بسیاری 
آن  به  اتاق  این  از  نمی زنند، حتا  تنها حرف  نه  آن ها  از 
اتاق می روند تا مبادا سوالی پرسیده شود. از میان آن ها 
زیبا )اسم مستعار( می خواهد حرف بزند. می گوید نامت 
چیست؟ به چه نام صدایت بزنم؟ گفتم آسیه. می خندد 
فقط  نگیر.  عکس  مه  از  جان،  »آسیه  می دهد:  پاسخ  و 
می خایم گپ بزنم. هر که می خوانه، بفهمه مه چه کشیدم 
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چه معنایی دارد؟ در خانه نشسته است که متوجه صدای 
مامایش می شود. هرچند او را دوست دارد، اما در شرایطی 
است که حامی ندارد و از بی اعتمادی ها می ترسد. ماما به 
زیبا می گوید: »مه کاری به شوهر کدنت ندارم، بیا بریم 
خانه مه. مه نمی مانم کسی به تو آسیب برسانه.« در آن 
لحظه جرقه ای در دل او می زند، کورسوی امیدی که بعدها 
می فهمد دروغ بوده  است. آن نور و روشنایی، فریبی بود 

که می خواست زیبا را به مرداب بکشاند.
همین  که وارد خانه مامایش می شود، درب اتاق به رویش 
قفل می گردد. همه مبایل و وسایل شخصی از او گرفته 
می شود و آن چنان مورد لت و کوب قرار می گیرد که هنوز 
آن  یاد  کمرش  آسیب دیده  استخوان  سال  پنج  از  پس 
روزهای تلخ را تازه می کند. در همین زمان خانه پدر زیبا 
هم از سوی اعضای وابسته به الجورد محاصره می شود. 
آن ها زیبا را می خواهند، اما با زور، با محاصره، با لت وکوب، 
تهدید و شکنجه، آن چنان که شب ها حتا در مسجد حوالی 

خانه می مانند تا پدر و مادر زیبا از آن جا فرار نکنند.
۱۶ روز گذشت. زیبا در صحن حویلی است که ناگهان دو 
مرد مسلح با نعره های بلند وارد خانه می شوند. مامای زیبا 
بالفاصله او را در اتاقی حبس می کند. آن ها آمده اند تا زیبا 
را ببرند. صدای شان را می شنود که می گویند: »ما ریشخند 
شما خو نیستیم. ۱۶ روز است مدارا کدیم، چه  معنا که زن 
تصمیم بگیره یا گپ اضافه بزنه. کالن ها امر می کنن و دگرا 
موافقه. الجورد صاحب که گفته زیبا ره بیارین، اگر راضی 

نشد، جنازه اش ره از خانه بکشین.«
خواهرش که در پلخمری درس می خواند، یادش می آید. 
نامزدش در ایران کار می کند و به  زودی خود نیز روانه 
می گوید:  دارد،  سر  در  دیگری  فکر  این که  با  زیبا  است. 
ره  خواهرم  پلخمری  بروم  بانین  اول  اما  شدم،  »راضی 
باال می گیرد. دو روز  تهدیدها  و  ببینم.« چند روز بحث 
رضایت  الجورد  باالخره  که  عروسی  مراسم  به  مانده 
می دهد، اما با تدابیر سخت. پیغام فرستاده است: »هر فکر 
منفی که داری را از سر بیرون کو، اگر نی سر بریده پدر و 

مادرت را برایت روان می کنم.« 
زیبا تحت تدابیر سخت به پلخمری می رود. از آن جا که 
خواهرش پیشاپیش در فرماندهی پولیس بغالن عریضه 
کرده بود، بالفاصله خود را به آن جا می رساند. وضعیت زیبا 

فاجعه بار است. آن قدر این قضیه خشونت حاد است که 
همان روز بدون هیچ حرف و سخنی او را به شیلتر )خانه 
امن( پلخمری منتقل می کنند. تمام بدنش لت وکوب شده 

و آثار آسیب دیده گی فراوانی دیده می شود. 
زیبا  با  خواهرش  که  می فهمند  افرادش  و  وقتی الجورد 
می گذارند:  او  روی  پیش  راه  دو  است،  کرده  همکاری 
نامزدش را رها کند و در بدل خواهرش به نکاح الجورد 
دربیاید یا این که برای همیشه از جمع خانواده اش بیرون 
شود و برود پیش زیبا تا لکه ننگ از دامان خانواده اش پاک 
شود. مینا خواهر زیبا، راه دوم را انتخاب می کند و پس از 

مدتی به ایران می رود.
زیبا هفت ماه را در خانه امن پلخمری سپری می کند. شب 
و روزها سرشار از کابوس است. تهدیدها پی  هم بیش تر 
می شود. هم روحش درد می کشد و هم جسمش. گاهی 
به پدر و مادرش زنگ می زند، اما آن ها یا قطع می کنند 
یا می گویند: »دیگر جنازه ات را هم نمی خواهیم، دختری 

به نام تو نداریم.«
در  و  بودند  طالب  آن ها چون  نامزدی،  فسخ  موضوع  در 
نمی  شدند.  حاضر  قضیه  به  رسیده گی  جلسه ی  هیچ 
بعدها زیبا خبر می شود که همه خواهران کوچکش را به 
پیرمردان طالب داده اند تا آن ها را نکشند. فسخ نامزدی از 
طریق محکمه اعالن می شود. پس از هفت ماه در خانه 
امن پلخمری و در کمیسیون رسیده گی به وضعیت زیبا، 
نمی خواستند  اعضای خانواده  بن بست می رسد.  به  راه ها 
زیبا برگردد. او می گوید: »در جلسات کمیسیون تعجب 
می کردم که آن ها حامیان زنان خود را معرفی می کردند، 
حق  من  به  کسی  کلمات  آن  در  و  لحن  و  بیان  در  اما 
نمی داد، مالمت می کردند و مرا زنی پاک نمی پنداشتند.« 
زیبا به  دلیل تهدیدهای مکرر، به خانه امن کابل منتقل 
می شود. او با همان روحیه نابه سامان و پریشان، تصمیم 
می گیرد درس بخواند و خود را با شرایط جدید وفق دهد. 
درسش را آغاز می کند و پس از فراغت از صنف دوازدهم، 
در یکی از دانشگاه های کابل در رشته کمپیوتر ساینس 
قبول می شود. او حاال در ۲۲ ساله گی در حالی  که پنج 
سال می شود خانواده اش را ندیده است، روز و شب هایش 
می کند،  تالش  و  می خواند  درس  هر چند  می گذراند.  را 
پر  دنج  کنِج  این  نبود.  این  که می خواست،  آینده ای  اما 
مدام  که  نبود  زنده گی  از  سهمش  شبانه  کابوس های  از 
ثانیه ای  در  باشد  منتظر  هنوز  و  بترسد  و  باشد  پریشان 

کسی جانش را بگیرد...
این یکی از همان روایت های سیاه است در دل شعارهای 
نارنجی رنگ بیست وپنجم نوامبر و کمپین ۱۶ روزه  منع 

خشونت علیه زنان...

و چه سرنوشتی برم رقم خورد.« پس از آن که اطمینان 
می یابد، راحت می شود و سفره غم خانه اش را می گستر د. 

روزهای  نخستین  پیش  سال  پنج  که  می کند  روایت  او 
در  رنگارنگی  رویاهای  و  می کرد  سپری  را  ساله گی   ۱۷
سر داشت، اما این رویاها خیلی زود به هم ریخت.  چنان 
فرو ریخت که با گذشت پنج سال هنوز همه چیز برایش 
روزها  آن  مرور  با  حتا  که  آن گونه ای  است،  غیرعادی 
چشمان زیبا پراشک می شود و در پشت کلماتش هنوز 
ترسی نهفته است که دل و دستان و حتا لبانش را میان 

ادای کلمات می لرزاند.
چند سال از بازگشت زیبا و خانواده اش از ایران گذشته 
بغالن  در  آبایی شان  قریه  در  زنده گی  عادی  روزهای  و 
متوجه  که  است  اقوام  از  یکی  خانه  در  زیبا  می گذرد. 
حرف های آرام و درگوشی اعضای فامیل می شود. مهمان 
با  زیبا  است،  خواستگار  که  می گوید  کسی  است.  آمده 
آمده  خواستگار  خواهرش  برای  حتماً  می گوید  خودش 
است، زیرا کسی به او چیزی نگفته بود و وی بارها اتمام 

حجت کرده بود که به این زودی تصمیم ازدواج ندارد.
کاکای زیبا وارد اتاق می شود. به او می گوید که باید ازدواج 
عین  در  زیبا  راضی اند.  اقاربش  همه ی  و  پدر  زیرا  کند، 
تعجب، مخالفت می کند، اما چه سود وقتی کسی صدایش 
را نمی شنود. از همان روز همه چیز رنگ تیره ای به خود 
می گیرد. مخالفت همانا و لت وکوب پیاپی همانا و ساز و 
ناسازگار روزگار همانا که هیچ وقت به دل زیبا کوک نشد. 
خواستگار زیبا پیرمردی است به  نام »الجورد« از سران 
طالبان محلی در بغالن که پنج لک افغانی به خانواده دختر 
پرداخت کرده تا زیبای ۱۷ ساله را به نکاح خود درآورد. 
افراطی گرایانه  گرایش های  که  نیز  زیبا  خانواده   اعضای 
نه  و  می پرسند  زیبا  از  نه  می کنند.  موافقت  دارند، همه 
نظرش را می خواهند. حتا زیبا نمی فهمد که کدام روز او را 
به نامزدی پیرمردی از سران طالبان درآورده اند. فقط چند 
روز بعد کاکایش عکسی از جیب خود بیرون می کشد، به 
او نشان می دهد و می گوید: »شوهر آینده ات است، مبارک 

باشه. صدایت دگه نشنوم که گپ خالص شده!« 
زیبا راضی نمی شد که نمی شد. چطور می خواست زنده گی 
کند؟ اگر ازدواج به معنای تجربه طعم شیرینی از زنده گی 
مشترک است، پس تحمیل ناجوان مردانه از سوی خانواده 

دختری که قرار بود همسر فرمانده طالبان باشد، 
سر از دانشگاه درآورد

آسیه حمزه ای



مرمت  با  که  می گویند  پروان  والیت  محلی  مسووالن 
سیر  توپ دره،  دامنه  در  بوداییان  استوپه   بازسازی  و 
گردش گری در این والیت افزایش یافته است. به گفته 
آنان، پس از ترمیم و مرمت این آبده ی تاریخی، بسیاری 
از شهروندان کشور از بخش های مختلف به پروان سفر 
کرده و از بخش های این بنای تاریخی دیدن می کنند. 
گردش گران داخلی که به دیدن استوپه توپ دره می آیند، 
کنند.  را حفظ  تاریخی  آبدات  از دولت می خواهند که 
به گفته باشنده گان محل، استوپه توپ دره به اثر زلزله 
و جنگ دو بار تخریب شده و این میراث تاریخی باید 
تصریح  نیز  مسووالن  شود.  نگه داری  مناسب  گونه  به 
سایر  تاریخی،  آبده  این  حفظ  بر  افزون  که  می کنند 

بناهای تاریخی را بازسازی می کنند.
استوپه  توپ دره مشهور به »استوپه کنیشکا« نزدیک به 
دو هزار سال پیش در زمان حکمرانی کنیشکاه بزرگ، 
از دوره کوشانیان، ساخته شده است . این آبده  تاریخی 
در بین روستاهای »خواجه سیاران« و »سنجددره« در 
جنوب غرب شهر چاریکار موقعیت دارد. استوپه معروف 
و غول پیکر توپ دره در پروان پس از بازسازی به ریاست 
و در حال  این والیت سپرده شده  و فرهنگ  اطالعات 
حاضر ده ها نفر روزانه از مکان تاریخی دیدن می کنند. 
که  پروان  والیت  باشنده گان  از  یکی  گل بهاری،  اجمل 
به ۸صبح  بود،  آمده  تاریخی  این مکان  از  بازدید  برای 
آبده های  و  ساحات  حفظ  برای  باید  دولت  که  گفت 
گردش گران  تا  باشد  داشته  منظم  برنامه های  تاریخی 

خارجی نیز بیایند و از آثار باستانی دیدن کنند.
موالنا نظام الدین، از باشنده گان محل، که ۷0 سال عمر 
دارد و همه ی عمر ش را در روستایی در نزدیکی این مکان 
تاریخی سپری کرده ، می گوید که یک  بار بخش هایی از 
استوپه توپ دره در اثر زلزله تخریب شد و بار دیگر به 
پیکر آن در جریان جنگ های مجاهدین و طالبان آسیب 
رسید. او افزود که استوپه از دوره کنیشکای بزرگ، شاه 

رأی دهی  چگونه گی  و  جریان 
رییسان  و  نامزدوزیران  به 
نهادهای  و  وزارت خانه ها 
مجلس  تقابل  مستقل، 
ریاست  ارگ  و  نماینده گان 
جمهوری را نشان می دهد. امراهلل 
نماینده گان  قبل  چندی  صالح 
مجلس را به فساد متهم کرد که در پیوند به آن عده ای 
وی  استعفای  خواستار  نماینده گان  مجلس  اعضای  از 
شدند. نامزدوزیران تیم دولت ساز که قبل از اظهارات 
امراهلل صالح برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی 
شده بودند، رأی اعتماد گرفتند. ولی بعد از آن مجلس 
نماینده گان به بخشی از نامزدوزیران متعلق به اردوگاه 
داده  رد  رأی  ریاست جمهوری  ارگ  و  دولت ساز  تیم 
است. این در حالی است که نامزدوزیران تیم ثبات و 
هم گرایی - سپیدار، بدون استثنا رأی اعتماد گرفتند. 
طاهر زهیر، نامزدوزیر وزارت اطالعات و فرهنگ، رنگینه 
مجیب الرحمان  معارف،  وزارت  نامزدوزیر  حمیدی، 
دهات،  انکشاف  و  احیا  وزارت  نامزدوزیر  کریمی، 
اجمل  و  زنان  امور  وزارت  نامزدوزیر  صافی،  حسینه 
از  کشور  مرکزی  بانک  ریاست  رییس  نامزد  احمدی، 
جمله ی کسانی بودند که از اردوگاه تیم دولت ساز به 
اعتماد معرفی  رأی  برای دریافت  نماینده گان  مجلس 
شده بودند. اما مجلس نماینده گان برای این چند تن 
از نامزدوزیران رأی اعتماد نداد. جریان هم به گونه ای 
نامزدوزیران  میان  از  نماینده گان  مجلس  که  نیست 
شایسته ترین ها را انتخاب کرده باشد. به هر صورت، بر 
اساس اصول و مقررات حاکم، نامزد وزیران ردشده، دیگر 
نمی توانند رسماً به کار خویش ادامه دهند و باید رییس 
جمهوری برای وزارت های یادشده افراد دیگری را برای 
گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده گان معرفی کند.

در میان افراد پیشنهادی تیم دولت ساز، معرفی اجمل 
رنگینه  و  مرکزی  بانک  سرپرست  حیث  به  احمدی 
با  کشور  معارف  وزارت  نامزدوزیر  حیث  به  حمیدی 
واکنش های تند مردم روبه رو شد. مردم از همان اول 
هویت اجمل احمدی را زیر سوال بردند. چون اجمل 

تاریخی محافظت می کند و جاده آن نیز به تازه گی از 
سوی حکومت محلی والیت پروان قیرریزی شده است.

در همین حال محمدرستم رستم زاده، رییس اطالعات و 
فرهنگ پروان، به روزنامه ۸صبح گفت که کار بازسازی 
این بنای تاریخی در سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ۸00 هزار 
دالر امریکایی هزینه برداشت. وی افزود: »استوپه  توپ دره 
و  طبیعی  حوادث  اثر  به  متمادی  سال های  جریان  در 
جنگ ها تخریب شده بود. در سال ۱۳۹۶ کار بازسازی 
آن در دو فاز ترمیم بدنه و حفریات اطراف آن به کمک 
موسسه  توسط  و  امریکا  متحده  ایاالت  سفارت  مالی 
شده  تکمیل  حاضر  حال  در  که  شد  شروع  »اچکو« 
استوپه توپ دره  تاکید کرد که  آقای رستم زاده  است.« 
و  جهان گردی  لحاظ  از  و  »بی نظیر«  منطقه  در سطح 
توریزم از جذابیت ویژه ای برخوردار است .به گفته وی، 

کرد. او در پیوند به این قضیه به اعتراض نماینده گان 
مردم در مجلس هیچ اعتنایی نکرد. در قضیه ی ترور 
اعتراض  او  به  مجلس  نماینده گان  هم  سیاووش  یما 
کردند که با تیم تحقیق مجلس نماینده گان هم کاری 
نمی کند. به باور رحمت اهلل نبیل، شبی که فردای آن 
مجلس نماینده گان برای اجمل احمدی صندوق رأی 
اداری  هیأت  اعضای  از  یکی  خانه ی  می گذاشت،  در 
توزیع شد؛  پول  نماینده گان  از  تعدادی  برای  مجلس، 
اما با وصف سعی و تالش و توزیع پول، اجمل احمدی 
نتوانست رأی مورد نیاز )۱۲۳ رأی( برای کرسی بانک 
مرکزی را به دست آورد. در نهایت مجلس نماینده گان 
بلندپایه ی  مقام  این  بی اعتنایی  و  یکه تازی  به  کشور 

حکومت پایان داد.
جای  به  معارف  وزارت  نامزدوزیر  حمیدی،  رنگینه 
نظر  از  شد.  گماشته  سمت  این  به  بلخی  میرویس 
مردم، خانم رنگینه حمیدی شایسته گی رهبری وزارت 
معارف را نداشت و ندارد. او قبل از آن که به این سمت 
گماشته شود، مدیر یکی از مکتب های خصوصی بود 

در این مکان تاریخی نیاز است تا حفریات صورت گیرد و 
دست کم سه الی چهار سال دیگر را در بر خواهد گرفت 

تا آثارهای موجود در اطراف آن به  دست آید. 

تالش برای مرمت آبده های تاریخی ادامه دارد
مقام های محلی والیت پروان می گویند که در این والیت 
تالش های  و  است  موجود  تاریخی  آبده   4۵ دست کم 
شهکار،  وحیده  دارد.  جریان  آنان  بازسازی  و  حفظ 
که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  پروان،  والی  سخنگوی 
است  توانسته  گذشته  در ۱۹سال  والیت  این  حکومت 
از  برخی  آن  از  پیش  اما  کند،  آبده ها محافظت  این  از 
این آثار کشف و قاچاق شده است. خانم شهکار افزود 
»برج  شمول  به  تاریخی  مکان  سه  حاضر  حال  در  که 
»استوپه  و  جبل السراج«  شاهی  »قصر  جبل السراج«، 
که  افزود  او  است.  بازسازی شده  والیت  این  توپ دره« 
حکومت محلی والیت پروان به تازه گی پیشنهاد ش را به 
وزارت اطالعات و فرهنگ درباره حفریات در »کافر قلعه« 
ولسوالی بگرام این والیت سپرده است که پس از تایید، 
کارش آغاز خواهد شد. خانم شهکار افزود که مرمت و 
بازسازی سایر آبده ها و مکان های تاریخی نیاز به بودجه 
بیش تر دارد و به همین دلیل، حکومت محلی این والیت 
بازسازی آن  ها نشده است. سخنگوی  تاکنون موفق به 
والی پروان گفت، چند ساحه تاریخی در ولسوالی های 
دلیل  به  حکومت  که  است  موجود  غوربند  چهارگانه 
مشکالت امنیتی نتوانسته آن ها را حفظ و نگهداری کند. 
در حال حاضر طالبان بیش تر در ولسوالی های سیاه گرد 
و شینواری والیت پروان حضور دارند و ظاهراً ساحات 

تاریخی در کنترل این گروه قرار دارد.
استوپه در زبان سانسکریتی به معنای پُشته است و به 
محل دفن آثار به جا مانده از بدن بودا گفته می شود. 
و ۷0  ارتفاع  متر  پروان حدود ۲0  در  توپ دره  استوپه 
متر محیط دارد. بر اساس بررسی های باستان شناسان، در 
این دره استوپه های حدود هشت صومعه و ۵00 استوپه 
شبکه  معلومات  براساس  است.  داشته  وجود  )گنبد( 
تحلیل گران افغان، مرکز باستان شناسی فرانسه پیش از 
اخیر، هزاران  بود که در جریان یک سده  این دریافته 
مجسمه از این محل به دست آمده و در موزیم های سرباز 
نابود  و  غارت  جریان جنگ ها  در  اما  می شد،  نگه داری 
شده است. گفتنی است که با گذشت زمان، اسم آن از 

»استوپه  دره« به »توپ دره« تغییر کرده است.

و همانند اجمل احمدی بر هیچ یک از زبان های ملی 
تسلط کامل ندارد. در ضمن کادر علمی ممکلت نیست 
و رهبری کردن وزارتی مثل معارف، از توان او باال است. 
ارتقای او از مدیریت یک مکتب خصوصی به رهبری 
برای مردم پرسش برانگیز  بنیادی و مهم،  یک وزارت 
وزارت  رهبری  به  او  انتخاب شدن  که  جایی  تا  بود. 

معارف مایه ی طنز عموم مردم شد.
نهادهای مستقل در طول عمر  و  وزارت خانه ها  اغلب 
می شد.  اداره  سرپرست ها  با  ملی  وحدت  حکومت 
یک بار مجلس نماینده گان چند تن از وزیران حکومت 
بودجه ی سال  دلیل مصرف نکردن  به  را  ملی  وحدت 
مالی، رأی رد داد؛ اما وزیران عزل شده تا پایان حکومت 
ادامه  خویش  وظیفه ی  و  سرپرستی  به  ملی  وحدت 
دادند. در حال حاضر نیز با آن که چند ماه از توافق و 
شکل گیری حکومت جدید می گذرد؛ اما تا هنوز کابینه 
تکمیل نشده است و معلوم نیست تا چه مدت زمانی، 
وزیرانی که رأی رد گرفته اند به سرپرستی خویش ادامه 

می دهند.

بودایی، به  جا مانده است. به گفته نظام الدین، این مکان 
از لحاظ قدمت »میراث باارزش تاریخی« شمرده می شود 
و باید حفظ شود. او که از توجه دولت و تامین امنیت این 
مکان تاریخی خرسند است، افزود که باشنده گان محل 
در سال های متمادی مسوولیت  شان را برای نگهداری از 

این آبده تاریخی ادا کرده اند. 
احمدشاه بازدیدکننده  دیگری است که از والیت کاپیسا 
به این محل آمده بود. او گفت که والیات پروان، کاپیسا 
و پنجشیر آثار و مکان های تاریخی خیلی با ارزش دارند 
به  توجه کند.  بازسازی آن ها  و  ترمیم  به  باید  و دولت 
گفته وی، احیای آبدات تاریخی سبب می شود که نقاط 
مکان های  به  توپ دره  استوپه  همانند  کشور  مختلف 

خوبی برای گردش گران داخلی و خارجی بدل شود. 
مکان  این  از  پولیس  ویژه  قطعه  یک  حاضر  حال  در 

احمدی با هیچ یک از زبان های ملی آشنایی کامل ندارد. 
نشان  است،  مطبوعاتی شده  او  از  که  چند سخنرانی 
می دهد که او فارسی را بسیار شکسته و اشتباه تلفظ 
می کند. به نظر می رسد آقای احمدی زبان پشتو را هیچ 
نمی داند. به همین دلیل مردم اصالت افغانستانی بودن او 
را زیر سوال بردند و می گویند که اجمل احمدی لبنانی 
است.  کشور  نخست  بانوی  غنی،  روال  خانواده ی  از  و 
واقعیت این است که اجمل احمدی پله های موفقیتش 
را در افغانستان نپیموده و در روزهای دشوار نیز همدم 
مردم افغانستان نبوده است. او متعلق به جبهه ای است 
که رییس جمهور محمد اشرف غنی برای در کنترل 
است.  خواسته  کشور  بیرون  از  افغانستان،  داشتن 
احمدی مقام سرکش جمهوریت هم است. او بی اعتنا به 
نظر مردم و مجلس نماینده گان، سلیقه و خواست خود 
را در امور کاری اش اعمال می کرد. تا جایی که علی رغم 
زیادی  تعداد  نماینده گان  فراوان مجلس  مخالفت های 
سلیقه ی  و  میل  مطابق  را  مرکزی  بانک  کارمندان  از 
خودش به صورت غیرقانونی و خودسرانه از کار بی کار 

بازسازی معبد بودا؛ 
چهره جدید »استوپه توپ دره« به شمار 

گردش گران افزوده است

چرا مجلس برای نامزدوزیران تیم 
دولت ساز رای اعتماد نداد؟
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یادداشت: روزنامه ی 8صبح در 10 قوس 1399 مقاله ای را تحت عنوان »جمهوریت ما چگونه است؟« نشر کرد. این مقاله با مالحظاتی از سوی ارگ ریاست جمهوری روبه رو شده است. 
سید احسان طاهری، رییس مطبوعات ریاست جمهوری در نقد این مقاله که از سوی رامش نوری تهیه شده بود، مطلب زیر را فرستاده است که اینک بدون کم و کاست به نشر سپرده ایم.

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

معینیت مالی و اداری
ریاست تهیه و تدارکات

آمریت عمومی اجناس و خدمات غیر مشورتی

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

»اطالعیه تصمیم اعطا ی قرار داد«
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت 
زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک وانتقال ۵ قلم وسایل واجناس مجادلوی برای 
مبارزه علیه آفات وامراض نباتی مورد ضرورت ریاست حفاظه نباتات وقرنطین تحت داوطلبی باز 
داخلی با کود نمبر                                                    را به شرکت برداران قربانخیل موالنا 
یعقوب چرخی لمتد دارای جواز نمبر )0۱0۱-۲۲۲۷( به قیمت مجموعی مبلغ ۶,۵۸۶,۵۸۳,۵ )شش 

ملیون پنج صدو هشتادو شش هزارو پنج صدو هشتاد وسه اعشاریه پنج افغانی( اعطا نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را 
از تاریخ نشراین اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات 
قانون  پنجاهم  ماده  احکام  وفق  مینه،  کارته سخی، جمال  واقع  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت 

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

قرار داد منعقد نخواهد شد.

 

MAIL/PD/NCB/G168/99/Rebid  

سید احسان طاهری، رییس مطبوعات ریاست جمهوری

برای هر محقق و نویسنده قبل از نقد و نفی هر متن 
قانون علمی، فهم آن ضروری است. یک نقل قول به 
یونانی منتسب است که می گوید:  فیلسوف  ارسطو، 

»برای رد فلسفه، فهم فلسفه ضروری است.« 
با این مقدمه می خواهم نظر خود را در مورد مقاله  ی 
به  که  است؟«  چگونه  ما  »جمهوریت  عنوان  تحت 
تاریخ ۱0 قوس ۹۹ به قلم آقای رامش نوری، استاد 
دانشگاه - در روزنامه  وزین ۸صبح نشر شده است، با 

خواننده گان شریک سازم. 
در مقاله ی آقای نوری، قانون اساسی و نظام جمهوریت 
در افغانستان رد و نفی شده است. نفس نقد و حتا 
نفی از نظر فکری و علمی پدیده ی مبارکی است، که 
محصول دو دهه تالشی است که مردم افغانستان در 
چارچوب قانون اساسی افغانستان، در سایه ی درفش 

سه رنگ جمهوریت به دست آورده اند. 
زمان  »در  است:  نوشته  مقاله  ابتدای  در  نویسنده 
داوود خان که وی خود را بانی جمهوریت می دانست، 
جمهوریت ما استبداد منش و دیکتاتوری بود. پس 
از آن، در زمان حزب دموکراتیک خلق، جمهوریت 
جمهوریت  پساطالبان،  زمان  در  و  ایدیولوژیک  ما 
از سه  تعریفی است که  این  بوده است.«  ما صوری 
تعریف  این  بر خالف  بعداً  می کند.  ارایه  جمهوریت 
اظهار می دارد که جمهوریت پساطالبان »جمهوریت 

استبداد و خودکامه گی بیش نبوده است«.
دیکتاتوری  اصطالحاتی چون  که  است  این  واقعیت 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  مورد  در  را  استبداد  و 
تعاریف  به  ما  اگر  زیرا  کنیم؛  اطالق  نمی توانیم 
یک  هیچ  کنیم،  مراجعه  استبدادی  و  دیکتاتوری 
اسالمی  جمهوری  نظام  در  دیکتاتوری  مصادیق  از 
افغانستان دیده نمی شود. جمهوری اسالمی افغانستان 

برخاسته از آرای مردم افغانستان است.
آقای نوری، سه دوره ی تاریخی را بدون کدام ارتباط 
با هم دیگر ربط داده است. بدون کدام دال  منطقی 
خان  داوود  در جمهوریت  که  را  استبدادی  منطقی 
افغانستان  اسالمی  به جمهوری  است،  کرده  معرفی 

نسبت داده است. 
از نوع مع الفارق است. اول، به  این مقایسه و قیاس 
لحاظ زمانی ما نمی توانیم خصوصیات و ویژه گی های 
جمهوریت داوود خان و جمهوریت داکتر نجیب اهلل 
را به امروز وصل و پینه کنیم. دوم، به لحاظ شرایط 
از  نمی توانیم  ما  نسلی،  تغییر  و  اجتماعی  سیاسی، 
نتیجه بگیریم. سوم، به لحاظ  این ها یک  مقایسه ی 
که  کنیم  ادعا  نمی توانیم  ما  منطقی،  استدالل 
جمهوریت  بود،  دیکتاتوری  خان  داوود  جمهوریت 
داکتر نجیب ایدیولوژیک بود، پس نتیجه می گیریم 
و  دیکتاتوری  نیز  افغانستان  اسالمی  جمهوی  که 
باطل  منطق  کبری  و  صغری  این  است.  استبدادی 
خوب  را  دوازدهم  صنف  منطق  فقط،  اگر  ما  است. 

خوانده باشیم، این گونه استدالل نمی کنیم. 
اسالمی  جمهوری  نمی توانیم  ما  این که  چهارم 
افغانستان به رهبری داکتر غنی را به جرم گذشته 
محکوم کنیم. در ماده ی ۲۶ قانون اساسی افغانستان 
آمده است: »جرم یک عمل شخصی است.« اما استاد 
دوره ی  و  نظام  یک  جرم  به  را  جمهوریت  نوری، 
تاریخی گذشته محکوم می کند. همه چیز را استبداد، 
خودکامه گی و دیکتاتوری تعریف می کند در حالی که 

این گونه نیست.
تمام مسووالن دولتی در سه قوا )اجراییه، مقننه و 
غنی  جمهور  رییس  مشخص  صورت  به  و  قضاییه( 
مردم،  تصمیم  از  تمام صحبت های شان همواره  در 
رأی مردم و خواست شهروندان یادآوری و بر اساس 

خواست مردم عمل می کنند. 
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حیثیت  و  منافع  صیانت  ارضی،  تمامیت  از  دفاع 
افغانستان در جامعه ی بین المللی«. نویسنده ی مقاله 
وظیفه ی حکومت را با صالحیت رییس جمهور خلط 

کرده که یک مغالطه ی عمدی است. 
از سوی دیگر در تمام ۲۱ فقره، از صالحیت های رییس 
بعضی  در  است.  برجسته  ملی  نقش شورای  جمهور، 

موارد اصطالح »مطابق به احکام قانون« درج است. 
این گونه تحلیل از قانون اساسی، به معنای قلب و 
قصر عمدی است. از نظر اخالقی و قانونی شایسته 
نیست که ما متون را و آن هم متون قانونی را تحریف 
کنیم و به شکل اشتباه و تحریف شده در خورد افکار 

عامه بدهیم. 
روح القوانین  به  استناد  با  را  جمهوریت  نوری،  آقای 
البته  است؛  کرده  نفی  و  رد  تاریخی  دوره های  و 
این  تحمل  است که  این  این جمهوریت  خوبی های 
آغوش  به  آن را  و  دارد  را  تحریف های  و  نقدها  گونه 

باز می پذیرد. 
در قسمت دیگر مقاله نوشته شده است: »بر اساس 
قانون اساسی فعلی افغانستان، رییس جمهور کم از 
امیر امارت اسالمی نیست و سلطان تمام عیار است«.
برای آقای نوری و دیگر خواننده گان پیشنهاد می شود 
که برای روشن شدن موضوع و تفکیک بین جمهوریت 
و امارت به ماده های ۶۵، ۶۶ و ۶۷ که برای رییس 
جمهور محدودیت تعیین کرده است و به ماده های 
اساسی که در مورد صالحیت های  قانون  ۹0 و ۹۱ 

ولسی جرگه است، مراجعه کنند. 
آقای نوری، در بخش نتیجه گیری اشاره کرده است: 
»... امنیت هم وجود ندارد و تنها کار ما دست گیری 
چند دزد بی واسطه است.« در این مورد باید گفت که 
دزد، دزد است. دزدی یک عمل قبیح و زشت است. 
دزد از هر قماشی که باشد، باید دست گیر شود، چه 
باواسطه چه بی واسطه. ما باید خود را به لحاظ فکری 
به این مرحله برسانیم که اگر کارهای نیکو را تمجید 

نکردیم، توبیخ هم نکنیم. 
برای روشن شدن ذهن آقای نوری، باید یادآور شد که 
به خاطر دست گیری این دزدهای بی واسطه هزاران 
تن از سربازان و افسران نیروهای امنیتی آرامش روز 
و شب شان را قربانی می کنند. با خریدن و پذیرفتن 

هزاران خطر به جان شان، کوچه به کوچه به دنبال 
نوری« و  آرامش »من« و »آقای  تا  اند،  این ره زنان 
و جمهوریت  اساسی  قانون  ما  تا  تأمین شود،  مردم 

را نقد کنیم. 
تالش های  این  تمام  بی مهری  با  نوری،  استاد  اما 
سربازان و افسران نیروهای امنیتی را نادیده گرفته 
است و با دیده ی تحقیر نگاه می کند. توصیه ی من به 
ایشان این است که یکی از دعاهای همیشه گی ما باید 

این باشد: »خدایا برای ما کمی انصاف عطا بفرما!«.
است:  درج  عبارت  این  مقاله  آخر  قسمت  در 
»جمهوریت را به معنای فریب، در خور مردم ندهید.« 
خواهش من، به عنوان یک شهروند که چند صباحی 
بغل  کتاب  و  چپتر  نشسته ام،  دانشگاه  چوکی  در 

کرده ام، نیز این است: 
دارم،  شما  به  که  احترامی  تمام  با  استاد!  جناب 
تحریف  را  اساسی  قانون  نیز  شما  می کنم  خواهش 
اساسی تحویل  قانون  از  ناقص  تحلیل  نکنید و یک 
خواننده گان و شاگردان تان ندهید. زیرا اعتبار علمی 
و تحقیقی تان را ضرب صفر می کند. شاگردان تان به 
ضعف و سهل انگاری تحقیقی تان خواهند خندید. با 
خواندن این مقاله ی تان خواننده گان و شاگردان تان 
به این نتیجه خواهند رسید که استاد نوری، »قانون 
اساسی، روح القوانین، منطق و دوره های تاریخی« را 

دقیق مطالعه نکرده است.
در اخیر باید گفت که این نوشته به معنای کینه توزی 
نقد  و  گفتمان  راه اندازی  معنای  به  بلکه  نیست؛ 
منصفانه ی هم دیگر است. این نوشته به معنای ایجاد 
عملی سازی  بلکه  نیست؛  بیان  آزادی  به  محدودیت 
آزادی بیان و دریچه ای است برای گفتمان اکادمیک 
و سازنده. آزادی بیان در قالب جمهوریت معنا پیدا 
می کند و امارت دشمن آزادی بیان است. جمهوریت 
می پذیرد که مشکالت و نواقص وجود دارد و همواره 

در پی حل این مشکالت است.
و  افغانستان  اساسی  قانون  هرچند  استاد!  جناب 
جمهوریت را قلب کردید؛ اما قلب جمهوریت بسیار 
کالن است، همه را می تواند با مهر بپذیرد، چون قلب 
جمهوریت قلب یک فرد نیست؛ بلکه قلب یک ملت 

بزرگ است.

دولت  مسووالن  همه ی  عمل  معیار  و  محک  وقتی 
افغانستان رأی و اراده ی شهروندان افغانستان است، 
از  محلی  استبدادی  و  دیکتاتوری  استعمال  دیگر 
اعراب ندارد. ما نمی توانیم فرض های ذهنی خود را بر 

واقعیت های اجتماعی و سیاسی تحمیل کنیم. 
آقای نوری در مورد تفکیک قوا در جمهوریت نوشته 
است: »در حالی که در افغانستان تا حاال چیزی به 
در  قوا  موازنه ی  و  تفکیک  معنای  به  واقعی  گونه ی 
مورد  این  در  ندارد.«  وجود  سه گانه  جمهوریت های 
باید گفت که تقسیم قوای سه گانه در افغانستان از 
که  است  اجتماعی  و  سیاسی  واقعیت های  جمله ی 

قابل انکار نیست.
قوه ی اجراییه، در تمام بخش ها )ملکی و نظامی( به 

صورت مستقل در مرکز و والیت عمل می کند.  
صورت  به  مشخص  ساختار  دارای  قضاییه،  قوه ی 
قانون  احکام  به  مطابق  والیات  و  مرکز  در  مستقل 

تشکیل شده است و اجراآت دارد. 
وظایف  به  کامل  استقالل  با  مقننه،  قوه ی 
وکالی  از  هرکدام  و  می پردازد  قانون گذاری اش 
تقسیم  لحاظ  به  فردی و چه  لحاظ  به  پارلمان چه 
قوا از استقالل کامل برخوردار هستند، تصامیم شان را 

طبق فهم و برداشت شان اتخاذ می کنند. 
پیش فرض ذهنی عدم تفکیک قوا در افغانستان را از 
درون کتاب روح القوانین منتسکیو بر اساس استدالل 
منطقی نمی توانیم اثبات کنیم؛ اما بر اساس تحمیل  
ربط  هم دیگر  با  را  مفاهیم  می توانیم  پیش فرض ها 

دهیم. 
»آیا  است:  مطرح  سوال  این  مقاله،  از  بخشی  در 

جمهوریت ما چنین است؟«
آقای نوری، در این قسمت قانون اساسی افغانستان 
را زیر سوال برده و با تکیه بر ماده ی ۶4 که در مورد 
حکومت  نوع  است،  جمهور  رییس  صالحیت های 
استبدادی و دیکتاتوری را خواسته است، اثبات کند. 
نموده،  برخورد  بی توجهی  با  این قسمت،  در  ایشان 
فقره ی ۲۱ ماده ی ۶4 را به صورت ناقص مطرح کرده 
بلکه  نیست؛  نقد  به معنای  برخورد  این گونه  است. 
اساسی  قانون  تمسخرگرفتن  و  بازی  به  معنای  به 
است. ما اجازه داریم همه چیز را نقد کنیم و قبل از 
نقد باید با آن معرفت حاصل کنیم. اما هیچ متن را، 
مخصوصاً متون قوانین را نباید قلب، قصر و تفسیر به 
رأی کنیم. من در پروسه ی تسوید، تدقیق و تصویب 
قانون اساسی کشور بودم و به عنوان یک شهروند با 
مسایل آشنایی دارم، بنابراین بهتر است اساتید گرامی 

با قانون اساسی کشور مسووالنه برخورد کنند. 
مثاًل در این مقاله نوشته است که صالحیت رییس 
که  حالی  در  است.  اساسی«  قانون  »اجرای  جمهور 
در فقره ی ۱ ماده ی ۶4 متن قانون اساسی این گونه 
آمده است: »مراقبت از اجرای قانون اساسی«. از نظر 
معنایی تفاوت بسیار مهم بین »اجرای قانون اساسی« 

و »مراقبت از اجرای قانون اساسی« است. 
تمامیت  استقالل،  »حفظ  است:  نوشته  ادامه  در 
 ۵ فقره ی  در  که  صورتی  در  ملی«،  منافع  و  ارضی 
ماده ی ۶4 قانون اساسی این گونه آمده است: »اتخاذ 
تصمیم الزم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ 
»منافع  اصطالح  اساسی  قانون  متن  در  استقالل«. 
ملی« هیچ درج نیست. اما این که آقای نوری، چگونه 
و خر  )خر موسی  داستان  است، همان  اضافه کرده 
عیسی است(. فقره ی ۵ ماده ی ۶4 اشاره به شرایط 
خاص دارد، بدون شک در چنین شرایطی ضروری 
است که رییس جمهور به عنوان زعیم مملکت باید 

تصمیم اتخاذ کند. 
قابل تذکر است که در فقره ی ۲ ماده ی ۷۵ در مورد 
وظایف حکومت چنین آمده است: »حفظ استقالل، 

جوابیه به مقاله ی »جمهوریت ما چگونه است؟«



13th Year   No: 3491  Saturday  5 December, 2020   Price: 20 Afs

آغاز  برای  وزارت خانه  این  برنامه  از  ترکیه  صحت  وزیر 
استفاده از واکسین آزمایشی کوویدـ۱۹ ساخت چین در 

اواخر ماه جاری میالدی خبر داد.
به گزارش رادیو زمانه، فخرالدین کوجا، وزیر صحت ترکیه، 
از »کروناواک«،  برنامه شروع استفاده  بیانیه ای  انتشار  با 
»سینوواک  چینی  شرکت  ساخت  کرونای  واکسین 
بیوتک« در این کشور را اعالم کرد و گفت پس از تأیید 
این واکسین از سوی آزمایشگاه های ترکیه مجوز اولیه آن 

داده خواهد شد.
نخستین محموله این واکسین پس از ۲۱ قوس به ترکیه 

وارد خواهد شد.
رقابت های  در  که  است  واکسینی  اولین  »کروناواک« 
عرضه  به  کوویدـ۱۹  واکسین  ساختن  برای  بین المللی 
رسید. شرکت چینی »سینوواک بیوتک« در ماه سپتامبر 
سال  اوایل  تا  تولیدی اش  واکسین  که  بود  کرده  اعالم 

۲0۲۱ برای توزیع در سطح جهانی آماده خواهد شد. 
محققان در ماه نوامبر )عقرب( گفته بودند که اثربخشی 
واکسین »کروناواک« در بدن افراد سالم متوسط است و 
میزان پادتنی که این واکسین در بدن تولید می کند، کم تر 
از مقداری است که در بدن افراد بهبودیافته از کوویدـ۱۹ 

وجود دارد.
وزیر صحت ترکیه گفته است: »اگر تحوالت طبق انتظارات 
ما مثبت ادامه یابد، ترکیه در میان نخستین کشورهای 
جهان خواهد بود که در این مرحله اولیه واکسیناسیون 

کرونا را آغاز خواهد کرد.«
به گزارش رادیو زمانه، فخرالدین کوجا روز سه شنبه گفته 
بود که در مدت سه ماه آینده دسامبر، جنوری و فبروری، 
۵0 میلیون دوز واکسین خریداری  شده از شرکت چینی 
وارد ترکیه خواهد شد. در ماه دسامبر نیز یک میلیون دوز 
واکسین تولیدی مشترک شرکت های آلمانی و امریکایی 
قرار است وارد ترکیه شود و مذاکرات  فایزر  بیون تک و 
برای خرید ۲۵ میلیون دوز دیگر از این واکسین با شرکت 
است  قرار  در مجموع  است.  در جریان  بیون تک  آلمانی 
در سال آینده میالدی ۷۵ میلیون دوز واکسین چینی و 

آلمانی وارد ترکیه شود.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، روز دوشنبه 
گفت واکسین چینی رایگان تجویز خواهد شد. به  گفته 
در  کوویدـ۱۹  واکسین های  سایر  ترکیه،  صحت  وزیر 

داروخانه ها فروخته می شوند.
بر اساس آخرین آمار رسمی که روز چهارشنبه در ترکیه 
اثر  بر  مرگ  مورد  ثبت ۱۹۳  با  کشور  این  شد،  منتشر 
کوویدـ۱۹ در مدت یک شبانه روز، رکورد مرگ ومیر در 
۱0 روز گذشته را شکست. شمار کل جان باخته گان در 
تعداد  است.  رسیده  نفر  و ۱۲۹  هزار  به ۱4  کشور  این 
باالترین  به  نفر  و ۹۲۳  هزار  با ۳۱  نیز  مبتالیان  روزانه 

رکورد رسید.
شمار جدید مبتالیان به ویروس کوویدـ۱۹ در یک روز، 
ترکیه را در ردیف آسیب پذیرترین کشورها در جهان قرار 

داده است.

خارجه  وزیر  ماس،  هایکو  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
ایران  با  توافق هسته ای  فرای  توافقی  به  می گوید  آلمان، 
نیاز است که برنامه موشک های بالستیک ایران را هم در 

بر بگیرد.
پیش از این جو بایدن، رییس جمهور منتخب امریکا، که 
به  را  ایران  موشکی  برنامه  بازگردد،  برجام  به  می خواهد 
عنوان یکی از مسایل موجود توصیف کرده و گفته است که 
برای حل اختالفات با ایران می خواهد خالف دونالد ترمپ 

با متحدان اروپایی همکاری کند.
ایران می گوید که  طبق گزارش بی بی سی فارسی، دولت 
و  نیست  هسته ای  توافق  درباره  مجدد  مذاکره  به  حاضر 
امریکا و اروپا باید تعهدات شان در این توافق را اجرایی کنند. 
در ایران دولت هم چنین تحت فشار محافظه کارانی است 

که با قانونی برای رفع تحریم ها ضرب االجل گذاشته اند.
وزیر خارجه آلمان در مصاحبه ای با هفته نامه اشپیگل گفته 
با  که  است  الزم  برجام  بر  توافق  عالوه  از  است: »شکلی 
منافع ما هم هم خوانی دارد.« هایکو ماس گفته است: »ما 
نداشته  هسته ای  سالح  داریم:  ایران  از  روشنی  انتظارات 
باشد و همین طور برنامه موشک بالستیکی نداشته باشد 
که کل منطقه را تهدید کند. ایران باید نقش دیگری در 

منطقه ایفا کند.« 
اروپا  اتحادیه  دوره ای  ریاست  کشورش  که  ماس،  آقای 
ایران »عدم  با  توافق  به  نیاز  دلیل  دارد، گفت  برعهده  را 

اعتماد« به حکومت این کشور است.
آلمان در کنار بریتانیا و فرانسه یکی از سه کشور اروپایی 

عضو برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( است.
ایران با این توافق محدودیت هایی را بر برنامه  هسته ای خود 
پذیرفت تا در مقابل تحریم های یک جانبه و بین المللی رفع 
شود، اما با قدرت گرفتن دونالد ترمپ و خروج امریکا از 

توافق، عماًل منافع این توافق برای ایران متوقف شد.

ترکیه استفاده از واکسین 
ضد کرونای ساخت چین 

را آغاز می کند

بنگله دیش انتقال پناه جویان مسلمان 
روهینگیایی را به جزیره ای دورافتاده آغاز کرد

وزیر خارجه آلمان: 
به شکلی از توافق فراتر 

از برجام نیاز داریم

روهینگیا  پناه جوی  صدها  انتقال  بنگله دیش 
به جزیره ای دورافتاده در خلیج بنگال را آغاز 
کرده است، در حالی که نهادهای حقوق بشر 
از امنیت این پناه جویان مسلمان و انتقال آن ها 

خالف میل شان، اظهار نگرانی کرده اند.
دریایی  نیروی  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
بنگله دیش یک هزار و ۶00 پناه جو را با هفت 
باشان چار  بندر چیتاگونگ به جزیره  از  قایق 
از  اولین گروه  در خلیج بنگال می برد. این ها 
صدهزار پناه جوی روهینگیا هستند که دولت 

بنگله دیش قصد جابه جاکردن شان را دارد.
مقام های بنگله دیش می گویند که امکانات در 
اردوگاه های  از  بهتر  بسیار  باشان چار  جزیره 
پرجمعیت در منطقه بازار کاکس است. آن ها 
هم چنین گفته اند تنها پناه جویانی را که مایل 
به  آن جا  در  و  می برند  جزیره  آن  به  باشند، 
تا  می دهند  زنده گی   وسایل  و  سرپناه  آن ها 

زنده گی تازه ای را آغاز کنند.
این  که  می گویند  امدادرسان  سازمان های 
سیل  و  شدید  طوفان های  معرض  در  جزیره 
از  برخی  بی بی سی،  گزارش  طبق  است. 
را  آن ها  که  گفته اند  هم  پناه جو  خانواده های 
به زور به آن جزیره می برند. دولت این ادعا را 

تکذیب می کند.
از  تن  هزاران   ۲0۱۷ سال  در  میانمار  ارتش 
بیش  فرار  باعث  و  را کشت  روهینگیا  اقلیت 
میانمار  بنگله دیش شد.  به  نفر  هزار  از ۷00 

کشور  این  است.  بودایی  اکثریت  کنترل  در 
که در گذشته برما نام داشت، مدعی است که 
اقداماتش برای مبارزه با خطر افراطی ها بوده 

است.
نقض  قطع نامه ای  در  متحد  ملل  سازمان 
اقلیت ها  سایر  و  روهینگیا  مسلمانان  حقوق 
این  در  است.  کرده  محکوم  را  میانمار  در 
شده  خواسته  میانمار  از  هم چنین  قطع نامه 
تا از نفرت پراکنی علیه مسلمانان روهینگیا و 

سایر اقلیت ها دست بکشد.
مسلمانان روهینگیا چه کسانی اند؟

مسلمانان  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
روهینگیا دهه ها است که در میانمار زنده گی 
آن ها  به  مرکزی هیچ گاه  اما دولت  می کنند، 

حق شهروندی اعطا نکرده است.
براساس قوانینی که در زمان حکومت نظامیان 
در میانمار تدوین شد، مسلمانان روهینگیا از 
از  و  نمی شوند  محسوب  میانمار  اقوام  جمله 
شهروندی  حقوق  و  دولتی  خدمات  بسیاری 
را  اقلیت  این  ملل  سازمان  محروم اند. 
»بزرگ ترین جمعیت بدون کشور« در جهان 

توصیف کرده است.
این که  ادعای  با  میانمار  در  تندرو  بوداییان 
کشور  این  به  خارج  از  روهینگیا  مسلمانان 
مهاجرت کرده  و از ساکنان قدیم این سرزمین 
نیستند، همواره خواستار اخراج و بازگرداندن 

آن ها به »کشورشان« بوده اند.

ایاالت  ملی  اطالعات  سازمان  رییس  راتکلیف،  جان 
برای  تهدید  »بزرگ ترین  را  چین  امریکا،  متحده 
جهانی  جنگ  زمان  از  جهان  در  آزادی  و  دموکراسی 

دوم« توصیف کرده است.
به گزارش یورونیوز، این مقام امریکایی در مقاله ای که 
اسرار  را منتشر کرده، سرقت  وال استریت ژورنال آن 
را  به دست چین  امریکا  فناوری های دفاعی  تجاری و 
محکوم کرده است. او گفته است: »جمهوری خلق چین 

بزرگ ترین  و  امروز  امریکای  برای  تهدید  بزرگ ترین 
تهدید برای دموکراسی و آزادی در جهان از زمان جنگ 

جهانی دوم است.«
امریکا  متحده  ایاالت  ملی  اطالعات  سازمان  رییس 
گفته است: »واضح است که بیجینگ قصد دارد از نظر 
اقتصادی، نظامی و فنی بر ایاالت متحده امریکا و سایر 

نقاط کره زمین تسلط یابد.«

سرقت، تکثیر و جای گزینی
بر  را  اقتصادی چین  رویکرد جاسوسی  راتکلیف  جان 
سه محور معرفی کرد: »سرقت، تکثیر و جای گزینی.« 
او با تاکید گفت این استراتژی بدین گونه است که ابتدا 
مالکیت معنوی شرکت های امریکایی سرقت می شوند 
و سپس از آن کپی برداری می کنند و بعد جای گزین 

شرکت های امریکایی در بازار جهانی می شوند.
را تشریح کرد که در آن  راتکلیف هم چنین عملیاتی 
تاثیرگذاری  برای  اقتصادی  فشار  از  چین  نماینده گان 

یا مصالحه با قانون گذاران امریکایی استفاده می کردند. 
جان راتکلیف تصریح کرد: »اطالعات ما نشان می دهد 
را  نفوذ  عملیات  نوع  این  منظم  به  طور  بیجینگ  که 
افزود:  وی  می دهد.«  انجام  امریکا  متحده  ایاالت  در 
»رهبران چین به دنبال این هستند که حقوق فردی 

را به اراده حزب کمونیست گره بزنند.«
امریکا  خارجه  وزارت  سخنان،  این  انتشار  با  هم زمان 
اعالم کرد که اعضای حزب کمونیست چین با ارزش های 
امریکا خصمانه برخورد می کنند و فعالیت های شرورانه 
را  محدودیت هایی  منظور  این  به  و  می دهند  انجام 
علیه آن ها اجرایی کرده  است. طبق قوانین جدید که 
بالفاصله الزم االجرا می شوند، ویزاهایی که برای اعضای 
حزب کمونیست چین و خانواده های شان صادر می شود، 
فقط برای یک ماه پس از صدور و تنها برای یک بار ورود 
معتبر خواهند بود. پیش از این برخی از ویزاها اجازه 
ورود نامحدود را به این افراد می دادند و می توانستند تا 

۱0 سال اعتبار داشته باشند.

رییس استخبارات امریکا: چین بزرگ ترین تهدید 
برای دموکراسی و آزادی در جهان است


