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خون بار  رویداد  به  پیوند  در  را  میدان وردک  پولیس  فرمانده  داخله  امور  وزارت 
ولسوالی بهسود به دادستانی معرفی کرده است. در این رویداد، 11 غیرنظامی براثر 
تیراندازی نیروهای امنیتی کشته و 31 غیرنظامی دیگر زخمی شدند. مسووالن در 
وزارت امور داخله روز دوشنبه، بیستم دلو، اعالم کردند که در روشنایی یافته های 
هیأت حقیقت یاب رویداد بهسود، وظیفه  فرمانده پولیس میدان وردک تعلیق و 
پرونده اش به دادستانی فرستاده شده است. به گفته وزارت امور داخله، زخمیان 
این رویداد در شفاخانه 300 بستر پولیس به گونه رایگان درمان می شوند و به 
اعضای  می گیرد«.  صورت  الزم  رسیده گی  بهسود  رویداد  »شهدای  خانواده های 
مجلس نماینده گان اما می گویند که حکومت تالش دارد تا این رویداد را صبغه 
سیاسی دهد و به حاشیه ببرد. مجلس تصریح کرد که اگر هیأت دولت به رویداد 
بهسود به گونه همه جانبه نپردازد، مجلس وارد عمل خواهد شد و هیأت خواهد 

فرستاد.

مجلس خواستار بررسی عادالنه قضیه 
بهسود است

۸ 4

بیداد فقر؛ طاعون فروپاشی؛ افغانستان و چهار دهه جنگ و مذاکره
مردم به »ُگرده فروشی« 

روی آورده اند
سیاست مصالحه ملی داکتر نجیب اهلل نتیجه نداد و نتوانست افغانستان را از جنگ و گسست سیاسی به صلح و ثبات برساند. این 

طرح در داخل حزب و دولت با چالش هایی روبه رو بود. عبدالوکیل، عضو بیروی سیاسی حزب دموکراتیک خلق و وزیر خارجه 
دولت نجیب اهلل، می نویسد که سیاست مصالحه ملی به مثابه گذار و گسست سیاسی و ایدیولوژیکی از یک مرحله پر از تنش و 

خصومت به یک مرحله جدید، نمی توانست دور از مشکالت و ناکامی باشد.

تایید کشتار غیرنظامیان؛

عقب نشینی های حکومت 
مجلس را قانع نکرد

جنجال ادامه دار بر سر بودجه؛ 
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

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

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

۳
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اول  معاون  صالح،  امراهلل  کابل:  ۸صبح، 
از  استفاده  که  می گوید  جمهور،  رییس 
کابل  دروازه های  در  موادیاب  سگ های 

افزایش پیدا می کند.
آقای صالح روز دوشنبه، بیستم دلو، در صفحه 
سگ ها  این  که  است  نوشته  فیس بوکش 
تعلیمات خاصی در ارتباط به شناسایی مواد 
مخدر، مواد انفجاری و حتا انسان هایی که با 

این مواد  سروکار داشته باشند را دیده اند.
نفوذناپذیر  سگ ها  این  که  است  افزوده  او 

هستند و در تامین امنیت کابل موثر اند.
گفتنی است که میزان ناامنی در شهر کابل 
افزایش یافته است. این شهر در جریان چند 
هدفمند  ترورهای  و  انفجار ها  گواه  آخر  ماه 

بوده است.
شهریان کابل از ادامه چنین وضعیت انتقاد 
دارند و نیروهای امنیتی را به ناکامی و ناتوانی 

متهم می کنند.

۸صبح، کابل: قول اردوی ۲0۹ شاهین در 
شمال کشور می گوید که چهار غیرنظامی در 
در  مواشی،  دزدان  ماین  انفجار  و  تیراندازی 

والیت بلخ کشته شدند.
اردوی ۲0۹  قول  رضایی، سخنگوی  حنیف 
شاهین، روز دوشنبه، بیستم دلو، در پیامی 
صوتی گفته است که این حادثه در ولسوالی 
چارکنت والیت بلخ رخ داده است. به گفته 
است  داده  رخ  زمانی  حادثه  این  رضایی 
طالبان  گروه  جنگ جویان  از  شماری  که 

می خواسته اند مواشی مردم را »بدزدند«.
مقاومت  با  کار  این  که  زمانی  کرد،  بیان  او 
مردم   باالی  دزدان  می شود،  روبه رو  مردم 
افزود  وی  این  بر  عالوه  می کنند.  تیراندازی 
که به تعقیب تیراندازی، آنان یک حلقه ماین 
انفجار می دهند که در  را  راه دور  از  کنترل 
نتیجه چهار غیرنظامی کشته و پنج تن دیگر 

زخمی می شوند.
تصریح  اردوی ۲0۹ شاهین  قول  سخنگوی 
مواشی  دزدی  به  موفق  دزدان  این  که  کرد 

نشده اند.
ابراز نظر  این مورد  تاکنون گروه طالبان در 

نکرده است.
والیت های  از  کشور  شمال  در  بلخ  والیت 
گاهی  از  هر  والیت  این  است.  ناامن  نسبتاً 

شاهد حمالت و تحرکات طالبان بوده است.

 

پس از روی کار آمدن اداره جو بایدن در امریکا، تمام گمانه زنی ها 
دونالد  که  صلحی  توافق نامه  در  اداره  این  که  است  آن  از  حاکی 
ترمپ، رییس جمهور پیشین ایاالت متحده با طالبان امضا کرده 

بود، تجدید نظر اساسی خواهد کرد.
وزیر خارجه جو  و  آلمان  وزیر خارجه  ناتو،  رییس  مقاماتی چون 
بایدن تأکید کرده اند که تصمیم خروج نیروهای امریکایی و ناتو از 
افغانستان باید با در نظرداشت شرایطی چون پیش رفت در مذاکرات 
صلح، کاهش خشونت از جانب طالبان و قطع رابطه این گروه با 

گروه های هراس افگن گرفته شود.
تمام نشانه ها حاکی از آن است که طالبان هیچ یکی از تعهدات شان 
در توافق نامه دوحه را عملی نکرده اند و به نظر می رسد که اداره 
کند.  تمدید  می  ماه  از  پس  را  امریکایی  نیروهای  حضور  بایدن 
طالبان نیز با فهم این مسأله در دور دوم مذاکرات میان افغانی بر 
میز مذاکرات حاضر نشدند و به جای آن به سفرهای منطقه ای به 

کشورهایی چون روسیه، ایران و ترکمنستان رو آورده اند.
کرده اند.  به خوبی حس  را  بایدن  تغییر سیاست  احتمال  طالبان 
درخواست آن ها مبنی بر رهایی زندانیان باقی مانده شان و کشیدن 
نام  رهبران شان از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد و 

امریکا نیز رد شده است.
با گرم شدن بحث بازنگری توافق نامه دوحه از جانب اداره بایدن، 
طالبان در کنار ترک میز مذاکرات لحن تهدیدآمیزی اختیار کرده اند 
و می گویند که در صورت عدم خروج نیروهای امریکایی در تاریخ 
تعیین شده در توافق نامه دوحه، آن ها جنگ بزرگی را در فصل گرما 

آغاز خواهند کرد.
این در حالی است که در جریان گفت وگوهای صلح، جنگ طالبان 
و حمالت آنان بر شهرها هرگز کاهش نیافت. به ویژه شروع حمالت 
آن ها بر خبرنگاران، فعاالن مدنی، قاضی ها و تخریب زیرساخت ها 
از  شماری  و  ناتو  عضو  کشورهای  اروپا،  اتحادیه  که  شد  باعث 
از  را  خشم شان  مشترکی،  اعالمیه  در  جهان  مهم  کشورهای 

خشونت های طالبان بیان کنند.
همزمان با پیش آمدن اوضاع جدید، حکومت افغانستان نیز هر روز 
موضع می گیرد و از آماده گی هایش برای جنگ در فصل گرما سخن 
می گوید. همچنانی که دفاع از تمامیت ارضی کشور و تامین امنیت 
شهروندان وظیفه یک دولت است، پایان جنگ و خشونت ها و تامین 
صلح نیز از وظایف اخالقی یک حکومت دموکراتیک و مردمی به 

شمار می آید.
در یک ماه گذشته در 33 والیت افغانستان جنگ جریان داشته 
است. این جنگ تلفات سنگینی در پی داشته است. گفته می شود 
که در اثر این جنگ ها بیش از 1500 طالب کشته و زخمی شده اند. 
طالبان نیز ادعا می کنند که به نیروهای امنیتی افغانستان تلفاتی را 
وارد کرده اند. با توجه به هزینه های سنگینی که این جنگ بر هر دو 
طرف تحمیل می کند، بهتر است هم دولت افغانستان به عنوان یک 
دولت مسوول و هم طالبان ادبیات نرم تری اتخاذ کنند و قصه صلح 

را تمام شده حساب نکنند.
دولت، طالبان را به بهانه جویی و ترک میز مذاکرات متهم می کند 
و می گوید که نیروهای امنیتی برای دفع حمالت جنگ جویان این 
گروه از نگاه امکانات و استراتژی آماده گی گرفته اند. مسووالن ارشد 
نهادهای امنیتی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کردند که اگر 

طالبان صلح نکنند برای سرکوب آنان آماده گی کامل دارند.
از آن طرف، طالبان میز مذاکرات را ترک کرده اند و امریکایی ها را در 

صورت عدم خروج، به جنگ بزرگ تهدید می کنند.
از  امریکا  کتاب  و  بی حساب  خروج  نیز  امریکایی  تحلیل گران 
افغانستان را معادل دادن حس پیروزی به هراس افگنان بین المللی 
اند که این حس می تواند منافع امریکا را  باور  می دانند و به این 
به  اگر  طالبان  که  می گویند  آن ها  کند.  تهدید  جهان  سراسر  در 
میز مذاکرات صلح برنگردند و تعهدات شان را به گونه کامل عملی 

نکنند، از خروج خبری نیست.
اوضاع پیچیده ای شکل گرفته است. طالبان منتظر اعالم رسمی 
صلح  مذاکرات  و  دوحه  توافق نامه  درباره  بایدن  دولت  سیاست 
اعضای  نمی شوند.  مذاکرات حاضر  میز  به  همین  برای  و  هستند 
دفتر سیاسی این گروه پس از شروع دور دوم مذاکرات به هیأت 
مذاکره کننده دولت گفته بودند که آن ها اول با امریکایی ها مسأله را 
یک طرفه می کنند و سپس به میز مذاکرات میان افغانی برمی گردند. 
طوری که به نظر می رسد، در کوتاه مدت ما شاهد برگزاری جلسات 
مذاکرات دوحه نخواهیم بود. طرف ها در حال نشان دادن چنگ 
که  برای صلحی  که  کرده اند  فراموش  و  اند  هم دیگر  به  دندان  و 
آرزوی مردم افغانستان است، به دوحه نماینده فرستاده بودند. هر 
را  مسأله  این  نباید  افغانستان  حکومت  بیاید،  پیش  که  شرایطی 
فراموش کند که صلح آرزوی دیرینه مردم افغانستان است و باید از 
ادبیات تحریک آمیز در شرایط کنونی پرهیز شود. طالبان نیز باید به 
میز مذاکرات برگردند و از لحن تهدیدآمیز دست بکشند. مذاکرات 
دوحه یک فرصت تاریخی برای پایان جنگ است و همه باید برای 

استفاده از این فرصت تالش کنند.

بر طبل جنگ نکوبید؛ 
باید برای صلح همچنان 

تالش شود

سه شنبه
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۸صبح، کابل: دادستانی کل می گوید که سه تن 
از کارمندان وزارت صحت عامه به اتهام گرفتن 

۸0 هزار دالر رشوت، به زندان محکوم شدند.
نشر  با  دلو،  بیستم  دوشنبه،  روز  کل  دادستانی 
نظر،  غالم سخی  که  است  گفته  اعالمیه ای 
و  مرکزی  )ذخیره گاه(  ستاک  آمریت  سرپرست 
)گدام  استاک  رسید  راپور  مدیر  غالم مصطفی، 
مرکزی( هر کدام به پنج سال سازندان محکوم 
احمدفواد، معتمد فنی  ترتیب  به همین  شدند. 
این آمریت، به سه سال حبس تنفیذی محکوم 

به مجازات شده است.
در این اعالمیه آمده است: »دادگاه هر سه آنان 
را به انفصال از وظیفه و پرداخت ۸0 هزار دالر 
امریکایی وجه معادل مطالبه رشوت طور تضامن، 

می گوید  داخله  امور  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
عملیات هدفمند،  در یک  امنیتی  نیروهای  که 
»تروریستی«  شبکه  جذب  و  جلب  مسوول 

القاعده را بازداشت کرده است.

۸صبح، کابل: وزارت امور داخله می گوید نتیجه 
بررسی های هیأت حقیقت یاب نشان می دهد که 
در حادثه بهسود افراد غیرمسلح کشته و زخمی 

شده اند.
وزارت امور داخله روز دوشنبه، بیستم دلو، با نشر 
اعالمیه ای گفته است که این هیأت بررسی هایش 
از حادثه بهسود را به گونه همه جانبه انجام داده 
است. براساس این یافته ها در تظاهرات دهم دلو 
سوی  از  غیرمسلح  افراد  بهسود،  در  جاری  ماه 
نیروهای امنیتی کشته و زخمی شده اند. طبق 
این گفته ها در این حادثه 11 غیرنظامی کشته و 

31 غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.
فرمانده  فدایی،  اهلل داد  یافته ها،  این  براساس 
و  شده  شناخته  مقصر  میدان وردک،  پولیس 
تعلیق  داخله  امور  وزارت  سوی  از  وی  وظیفه 
شده است. در این اعالمیه آمده است: »وزارت 
امور داخله در همین پیوند وظیفه قوماندان امنیه 
میدان وردک را به حالت تعلیق قرار داده و قضیه 
را به لوی سارنوالی محول  کرده است تا در پرتو 
قانون موضوع به شکل اساسی بررسی و عدالت 

تامین گردد.«
وزارت امور داخله ضمن همدردی با خانواده های 
قربانیان گفته است که زخمیان این رویداد را در 
شفاخانه 300 بستر پولیس به طور رایگان درمان 

و به آن ها رسیده  گی می کند.

محکوم کرد.«
به گفته دادستانی کل، این حکم در جلسه علنی 
محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی رسیده گی 

به جرایم سنگین فساد اداری، صادر شده است.
هم چنان دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی 
رسیده گی به جرایم سنگین فساد اداری اجمل 
نوابی،  محمود  تشریح،  هیأت  عضو  عسکرزاده، 
هیأت  عضو  قریشی،  فضل شاه  و  معاینه  مدیر 
داده  برائت  را  مرکزی  گدام  تشریک  و  معاینه 

است.
قابل یادآوری است که معتمد گدام مرکزی این 
وزارت در سوم ماه سرطان سال جاری به اتهام 
از سوی  امریکایی رشوت،  گرفتن ۸0 هزار دالر 

کارمندان دادستانی کل بازداشت شده بود.

وزارت امور داخله روز دوشنبه، بیستم دلو، با نشر 
اعالمیه ای گفته است که نیروهای امنیتی یک 
عملیات هدفمند را در ولسوالی سرخ رود والیت 
ننگرهار اجرا کرده اند که در نتیجه مسوول جلب 

و جذب شبکه القاعده بازداشت شده است.
در اعالمیه این وزارت آمده است که این عضو 
شبکه القاعده در تبانی با گروه  طالبان در طراحی 
و سازماندهی حمالت تروریستی در این والیت 

نقش کلیدی داشته است.
جمله  از  افغانستان  شرق  در  ننگرها  والیت 
والیت های ناامن است. در این والیت گروه های 
طالبان،  گروه  جمله  از  دولت  مسلح  مخالف 

القاعده و داعش فعالیت گسترده دارند.

واحدهای  که  است  داده  اطمینان  وزارت  این 
اداری ولسوالی های حصه اول و حصه دوم بهسود 
دوباره فعال خواهند شد تا برای مردم خدمات 

عرضه کنند.
که  بود  گفته  نماینده گان  مجلس  این  از  پیش 
حکومت در تالش است تا به حادثه بهسود صبغه 
سیاسی دهد و آن را به حاشیه ببرد. برخی از 
نماینده گان از مجلس خواسته بودند که هیأت 
جداگانه تشکیل دهد تا زوایای این حادثه روشن 

کند.
با این حال نتیجه این بررسی در حالی همه گانی 
داخله  امور  وزارت  این  از  پیش  که  است  شده 
کشته شدن افراد غیرمسلح را رد کرده بود. وزارت 
امور داخله گفته بود که قربانیان این رویداد از 
با  درگیری  در  و  بوده  علی پور  به  وابسته  افراد 

نیروهای امنیتی کشته و زخمی شده اند.
این ادعاها بارها از سوی مردم محل و نماینده گان 
میدان وردک در مجلس نماینده گان رد شده بود. 
نماینده گان این والیت گفته بودند که فرمانده 
پولیس این والیت به منظور خلع سالح علی پور 
روی  به  دلیل  همین  به  و  رفته  والیت  این  به 
مردم محل تیراندازی کرده اند. آنان هشدار داده 
بودند در صورتی که فرمانده پولیس این والیت 
مورد پی گرد قرار نگیرد، به اعتراضات شان ادامه 

خواهند داد.

سه کارمند وزارت صحت عامه به اتهام گرفتن 
رشوت به زندان محکوم شدند

نیروهای امنیتی مسوول جلب و جذب گروه 
القاعده در ننگرهار را بازداشت کرد

وزرات امور داخله: 
معترضان در بهسود غیرمسلح بودند

صالح: 
به کارگیری از سگ های 
موادیاب در دروازه های 
کابل افزایش می یابد

چهار غیرنظامی در 
تیراندازی و انفجار ماین 

در بلخ کشته شدند



الیاس طاهری

غالم ولی افغان، عضو مجلس 
نماینده گان، در نشست عمومی روز 
دوشنبه گفت که سرنوشت بودجه 
زیر هر شرایطی مشخص و پس از 

تغییرات معاش ماموران و سربازان، 
هرچه زودتر یک طرفه شود. گل احمد 
کمین، دیگر عضو مجلس، نیز معتقد 

است که تغییرات و خواسته های الزم 
در بودجه اعمال شده است. او گفت 
که بحث بودجه سیاسی نه، بلکه  فنی 

است، اما به گفته او، بحث بودجه 
ملی سال مالی 1۴00 در حال حاضر 

سیاسی شده است. به باور آقای 
کمین، سیاسیونی در »داخل و خارج 

از تاالر« در این موضوع دخیل شدند 
و آسیب رد پی هم پیش نویس های 

بودجه به مردم می رسد.

مالی  سال  بودجه  سوم  پیش نویس  در  تغییرات 
1۴00 از سوی حکومت هنوز نتوانسته است بیش تر 
اعضای مجلس را قانع کند. به گفته اعضای مجلس، 
تخطی ها در بودجه 1۴00 هم چنان حل ناشده مانده 
و اصالحات چشم گیری اعمال نشده است. مخالفان 
بودجه 1۴00 در مجلس تصریح می کنند که تا زمان 
حل نشدن بحث ها، به ویژه یک سان سازی معاشات و 
تایید  نباید  بودجه  ماموران دولتی،  افزایش معاشات 
اتهامات دریافت  شود. در این میان، اعضای مجلس 
و پرداخت رشوه در بدل رای را علیه یک دیگر مطرح 
می کنند. یک عضو مجلس می گوید که هیأت اداری 
مجلس نماینده گان در یک »مهمانی« به عده ای از 
دالر  و 500  هزار  دو  رای شان،  بدل  در  نماینده گان 
بهانه  پروژه ها  و  معاش  »افزونی  بحث  و  کرده  وعده 
مجلس  در  واکنش ها  از  موجی  با  ادعا  این  است«. 
روبه رو شد و بیش تر نماینده گان بر مستندسازی این 
اتهام تاکید کردند. رییس مجلس اما تصریح کرد که 
فرد مدعی »دو سه پُست«  را به عنوان رشوت در بدل 
مجلس  ترتیب  بدین  است.  کرده  دریافت  رای  خود 
در حال حاضر به دو دسته »مخالفان« و »موافقان« 
بودجه سال مالی 1۴00 تقسیم شده و قرار است دو 
طرف در نشست روز چهارشنبه روی این موضوع به 

گونه آزاد بحث کنند. 
جنجال بر سر بودجه در مجلس پایانی ندارد. شماری 
بیستم  دوشنبه،  روز  نماینده گان  مجلس  اعضای  از 
بودجه  که  کردند  تصریح  عمومی  نشست  در  دلو، 
هم چنان مشکل دارد و باید اصالحات پیشنهادی در 
آن اعمال شود. بحث ها بر سر بودجه، اعضای مجلس 
این  از  شماری  است.  کرده  تقسیم  دسته  دو  به  را 
نماینده گان معتقد اند که با توجه به تغییر در بخشی 
از بودجه، چانه زنی بیش تر بر سر آن فایده ای ندارد 
پروژه های  افتادن  کار  به  برای  مجلس  است  بهتر  و 
توسعه ای و پرداخت معاشات کارمندان، پیش نویس 
بودجه را تصویب کند. مخالفان اما می گویند که باید 
»تخطی ها« در پیش نویس بودجه حل شود و تغییر 

اندک در پیش نویس آن ارزش آن چنانی ندارد.
غالم ولی افغان، عضو مجلس نماینده گان، در نشست 
عمومی روز دوشنبه گفت که سرنوشت بودجه زیر هر 
شرایطی مشخص و پس از تغییرات معاش ماموران و 
سربازان، هرچه زودتر یک طرفه شود. گل احمد کمین، 
و  تغییرات  که  است  معتقد  نیز  مجلس،  عضو  دیگر 

فرمانده  داخله  امور  وزارت 
در  را  میدان وردک  پولیس 
خون بار  رویداد  به  پیوند 
دادستانی  به  بهسود  ولسوالی 
این  در  است.  کرده  معرفی 
براثر  غیرنظامی   11 رویداد، 
امنیتی  نیروهای  تیراندازی 
کشته و 31 غیرنظامی دیگر زخمی شدند. مسووالن در 
وزارت امور داخله روز دوشنبه، بیستم دلو، اعالم کردند 
رویداد  حقیقت یاب  هیأت  یافته های  روشنایی  در  که 
بهسود، وظیفه  فرمانده پولیس میدان وردک تعلیق و 
به گفته  به دادستانی فرستاده شده است.  پرونده اش 
شفاخانه  در  رویداد  این  زخمیان  داخله،  امور  وزارت 
می شوند  درمان  رایگان  گونه  به  پولیس  بستر   300
رسیده گی  بهسود  رویداد  »شهدای  خانواده های  به  و 
الزم صورت می گیرد«. اعضای مجلس نماینده گان اما 
می گویند که حکومت تالش دارد تا این رویداد را صبغه 
سیاسی دهد و به حاشیه ببرد. مجلس تصریح کرد که 
اگر هیأت دولت به رویداد بهسود به گونه همه جانبه 
نپردازد، مجلس وارد عمل خواهد شد و هیأت خواهد 

فرستاد.
تیراندازی  رویداد  از  پس  هرچند  داخله  امور  وزارت 
در بهسود، پای افراد غیرمسوول را وسط کشیده بود، 
که  کرد  اعالم  دلو،  بیستم  دوشنبه،  روز  سرانجام  اما 
این وزارت  بوده اند.  معترضان در بهسود »غیرمسلح«  
میدان وردک  پولیس  فرمانده  وظیفه  که  کرد  تصریح 
به حالت تعلیق درآمده و پرونده اش نیز به دادستانی 
فرستاده شده است. اما پیش از این که فرمانده پولیس 
میدان وردک به دادستانی معرفی شود، مهدی راسخ، 
دلو،  بیستم  دوشنبه،  روز  نماینده گان،  مجلس  عضو 
در نشست عمومی این مجلس گفته بود که حکومت 
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خواسته های الزم در بودجه اعمال شده است. او گفت 
که بحث بودجه سیاسی نه، بلکه  فنی است، اما به گفته 
او، بحث بودجه ملی سال مالی 1۴00 در حال حاضر 
سیاسی شده است. به باور آقای کمین، سیاسیونی در 
»داخل و خارج از تاالر« در این موضوع دخیل شدند 
مردم  به  بودجه  پیش نویس های  پی هم  رد  آسیب  و 
سوی  از  اصالحات  جریان  در  که  افزود  او  می رسد. 
مصارف،   ۲۲ کود  در  افغانی  میلیارد   1.5 حکومت، 
3۲5 میلیون افغانی در برنامه ان تی ای، ۴00 میلیون 
در کود احتیاطی و ۷00 میلیون در برنامه توسعه ای 
وزارت امور خارجه تنقیص شده است که مجموع آن 

سه میلیارد و 10۴ میلیون افغانی می شود. 
این عضو مجلس گفت که پس از تنقیص این پول، 
مکاتب،  مراقبت  و  حفظ  برای  افغانی  میلیون   ۲۸3
یک  و  تربیه  و  تعلیم  ریفورم  برای  میلیون   100
میلیارد و ۷00 میلیون افغانی برای افزایش معاشات 
آموزگاران و اعضای قوای دفاعی اضافه شده است. به 
اساسی  از خواسته های  یکی  کمین،  گفته گل احمد 
مجلس، افزایش معاش استادان و دیگر ماموران بود 
که حل شده است. او هم چنان تصریح کرد که بودجه 
برنامه دسترخوان ملی نیز از پیش نویس بودجه حذف 
شده است و افزون بر آن، تا چهار ماه دیگر طرحی 
برای معاشات ساخته می شود و در این جریان شکل 
عملی خواهد گرفت. آقای کمین گفت که بحث اداره 
عملیاتی نیز حل شده است و این اداره پس از این 
ریاست  امور  اداره  و  ارگ  زیربناهای  مسوولیت  تنها 
مجلس  عضو  این  بود.  خواهد  عهده دار  را  جمهوری 
»مثبت«   را   1۴00 مالی  سال  بودجه  در  تغییرات 

عنوان کرد.
بر  اما  نماینده گان  مجلس  اعضای  از  زیادی  شمار 
نواقص در بودجه سال مالی تاکید دارند.  نذیراحمد 
پیش نویس  حنفی، عضو مجلس، گفت که در متن 
جدید بودجه »قریب ۲0 فاجعه« وجود دارد. به گفته 
او، پروژه های توسعه ای از سوی رییس جمهور بیرون 
کشیده شده است و این کار از صالحیت او نیست؛ 
زیرا تصویب برنامه های توسعه ای از صالحیت شورای 
ملی است و رییس جمهور در این جا قانون را به مقرره 
حسن زاده،  صدیق  است.  کرده  بسته  سرمایه گذاری 
عضو دیگر مجلس، نیز معتقد است که وزارت مالیه 
در امر بودجه »کم کاری بسیار زیادی«  می کند؛ زیرا 
به باور او، این وزارت سطح افزایش معاش را روشن 

تالش دارد به این »جنایت« و »فاجعه« صبغه  سیاسی 
بدهد تا اصل قضیه به حاشیه برود.

روزنامه ۸صبح،  به  تلفنی  تماس  یک  در  راسخ  آقای 
رویداد  کردن  سیاسی  به  مبنی  صحبتش  از  منظور 
دادن  نسبت  برای  »تالش  را  حکومت  توسط  بهسود 
این در حالی است  بیان کرد.  به علی پور«  این قضیه 
باشنده گان محل، یک  و  غیرنظامیان  او،  گفته  به  که 
هیچ  و  بودند  کرده  راه اندازی  اعتراضی  گردهمایی 
نداشت.  فرد مسلح غیرمسوول در جمع آن ها حضور 
پولیس  فرمانده  کردن  معرفی  که  افزود  راسخ  آقای 
میدان وردک به دادستانی، یکی از نُه مورد خواسته های 
کتبی باشنده گان ولسوالی بهسود به هیأت حقیقت یاب 
حکومتی بود. او ضمن استقبال از معرفی شدن فرمانده 
عدلی  نهادهای  از  دادستانی،  به  میدان وردک  پولیس 
و قضایی، به  ویژه دادستانی خواست که موضوع را به 
 صورت »عادالنه و بی طرفانه« بررسی کند تا عدالت در 

این خصوص تأمین شود.
این عضو مجلس نماینده گان اظهار داشت که حکومت 
باید به باقی خواسته های باشنده گان ولسوالی بهسود 
نیز توجه کند تا قناعت مردم حاصل شود. آقای راسخ 
در نشست عمومی مجلس هم چنان گفته بود تا زمانی  
»عادالنه«  و  »منصفانه«  صورت  به  »فاجعه«  این  که 
بررسی نشود، مردم از این قضیه چشم پوشی نخواهند 
کرد و به همین دلیل الزم است مجلس نماینده گان نیز 
یک هیأت »بی طرف« را برای بررسی رویداد توظیف 

نکرده است. 
در  پروان  نماینده  عثمانی،  صدیق احمد  خواجه 
مجلس نماینده گان، اما می گوید که اختالف مجلس 
با حکومت تنها روی موارد کنونی نیست، بلکه این 
اختالف  بر سر صالحیت و قانون است. او افزود که 
براساس ماده ۹1 قانونی اساسی، گرفتن تصامیم در 
مورد برنامه های توسعه ای و بودجه از صالحیت های 
صالحیت  حکومت  اگر  و  است  مجلس  اختصاصی 
مجلس را به گونه رسمی بپذیرد، دیگر موارد اختالفی 
حل می شود. خان آقا رضایی نیز تصریح می کند که 
موافقان در مجلس پیش نویس بودجه را نخوانده اند. 
و  خواند  »افتضاح«  را  بودجه  در  موارد  از  برخی  او 
افزود که در آن برای ارگ، اداره امور و دفتر ریاست 
شده  گرفته  نظر  در  پروژه   تنهایی ۶۷  به  جمهوری 
دیگر  رحمانی،   عارف  و  بشردوست  رمضان  است. 
اعضای مجلس، نیز می گویند که در چنین وضعیتی 

همانند یک دهه گذشته به بودجه رای رد می دهند.
در این میان، اتهاماتی نیز میان مخالفان و موافقان 
نماینده  شهیدزاده،  همایون  شد.  ردوبدل  بودجه 
»بحث  بودجه  رد  اصلی  دلیل  که  گفت  فراه،  مردم 
قراردادهای شخصی« است. او گفت که »رقابت های 
شخصی، بین الوالیتی و منطقه ای« در میان »بزرگان« 

کند و به بهسود بفرستد.
غالم حسین ناصری، عضو دیگر مجلس، هم از اعضای 
»عاجل«  صورت  به  باید  که  خواست  تاالر  در  حاضر 
یک هیأت را تعیین کنند تا این هیأت تحقیقات خود 
و  وسیع  همه جانبه،  ملی،  »ارزش های  بر  منطبق  را 
زوایای  تأکید کرد که  ناصری  انجام دهد.  بی طرفانه« 
بررسی  باید توسط هیأت مورد  بهسود  رویداد  تاریک 
مجلس  طریق  از  آن  نتایج  و  گیرد  قرار  ارزیابی  و 
بر  افزون  میان گذاشته شود.  در  مردم  با  نماینده گان 
جان باخته گان  که  کرد  پیشنهاد  ناصری  آقای  این، 
رویداد بهسود میدان وردک باید در جمع جان باخته گان 
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور درج شوند و با همان 
معیار به خانواده های قربانیان رسیده گی صورت گیرد. 
به گفته  وی، خواست مردم این است که زخمی های 
نظیر  دولتی  شفاخانه های  در  باید  بهسود  رویداد 
شفاخانه های امنیت ملی، پولیس ملی و ۴00بستر اردو، 
به  صورت رایگان تحت درمان قرار بگیرند و همین طور 

مصارف تمامی آن ها را حکومت برعهده بگیرد.
مجلس  معاون  کتوازی،  میرزا محمد  حال،  همین  در 
از هیأت  نیز در صحبت روز دوشنبه اش  نماینده گان، 
به  گونه  را  بهسود  رویداد  که  خواست  حکومتی 
آن،  غیر  در  کند؛  بررسی  »همه جانبه«  و  »منصفانه« 
برای  را  همه شمول  هیأت  یک  نماینده گان  مجلس 

بررسی این رویداد تعیین خواهد کرد.
بازمانده گان قربانیان رویداد دهم دلو در بهسود، نُه مورد 
خواست خود را به صورت کتبی با هیأت حقیقت یاب 
آن  به  رویداد  وقوع  از  بعد  روز  چند  که  حکومتی 

و »دسیسه های کشورهای بیرونی« دیگر دالیل تاخیر 
در تصویب پیش نویس بودجه است. این عضو مجلس 
افزود که هیأت اداری مجلس به رهبری میررحمان 
نوزدهم دلو  رحمانی، رییس مجلس، روز یک شنبه، 
»مهمانی«ای  تدارک دیده اند و در آن جا، به »دو هزار 
و 500 دالر برای کارت سرخ و سبز پیسه می دهند.« 
آقای شهیدزاده تصریح کرد که بحث افزونی معاش و 
پروژه ها »همه بهانه« است و »ملت بدانند که ارزش 

تصمیم گیری ۲.5 هزار دالر شده است.« 
از  موجی  با  شهیدزاده  همایون  موقف گیری  این 
بشردوست،  رمضان  شد.  روبه رو  مجلس  در  انتقادها 
ادعا شد و  این  عضو مجلس، خواستار مستندسازی 
افزود که در صورت انجام چنین کاری، عامل آن و 
در غیر آن، همایون شهیدزاده باید در مجلس »از نظر 
سیاسی اعدام شود«. حجت اهلل خردمند، نایب منشی 
مجلس نماینده گان که عضو هیأت اداری است، نیز 
او مطرح  »اتهام«  خواند.  را  آن  و  داد  نشان  واکنش 
کردن این بحث را »یک اتهام کالن«، »غیرمنطقی« 
همایون  که  گفت  و  کرد  عنوان  »غیراصولی«  و 
شهیدزاده باید این ادعایش را ثابت کند. میررحمان 
رحمانی،  رییس مجلس، هرچند این بحث را رد کرد 
و دیدوبازدیدها را بخشی از کارهای روزانه اش دانست، 
اما گفت که براساس اسناد، همایون شهیدزاده »در 
گمرکات تعیینات کرده« و به این عضو مجلس »دو 
سه پُست رشوت داده شده است«. او گفت که حاضر 
است ادعایش را ثابت کند؛ اما نیاز است که نماینده 

مردم فراه نیز ادعایش را ثابت سازد.
با این حال جنجال در مجلس بر سر بودجه و بحث 
مجلس  رییس  سرانجام  و  یافت  افزایش  جمهوریت 
تصریح کرد که مخالفان و موافقان سند بودجه سال 
مالی در نشست روز چهارشنبه، بیست ودوم دلو، بحث 
معاون  کتوازی،  میرزامحمد  پیش تر  می کنند.  آزاد 
سوم  پیش نویس  در  که  بود  کرده  تصریح  مجلس، 
قابل  تغییرات  آن  پیش نویس  با  مقایسه  در  بودجه 
دولتی  کارمندان  معاشات  افزایش  امر  در  مالحظه 
اعمال نشده است. او افزود که تنها در این میان به 
وزارت مالیه و کمیسیون مستقل اصالحات اداری و 
خدمات ملکی وظیفه داده شده است تا طرح عملی  
کردن افزایش معاشات را ترتیب و آن را در بررسی 
نیمه سال مالی 1۴00 به مجلس ارایه کنند. او افزود 

که در این امر هیچ گونه تغییراتی نیامده است. 
به مجلس  بودجه است که  این سومین پیش نویس 
نماینده گان فرستاده می شود. تاکنون دو پیش نویس 
بودجه از سوی مجلس رد شده است. پیش تر اعضای 
از  فشارها  اعمال  در جریان  که  بودند  گفته  مجلس 
از  شماری  بودجه،  تصویب  برای  حکومت  سوی 
وابسته گان اعضای مجلس از پُست های دولتی منفک 

شده اند.

ولسوالی رفته بود، شریک ساختند. پرداخت خون بهای 
خسارات  پرداخت  زخمی ها،  تداوی  جان باخته گان، 
جانی و مالی که به متضرران حادثه وارد شده است، 
معرفی مسووالن محلی ولسوالی های دایمیرداد، حصه 
باشنده گان محل  با مشورت  بهسود  اول و حصه دوم 
و همین طور معذرت خواهی عامالن قضیه از مردم، از 
قربانیان  خانواده های  و  مردم  خواست های  مهم ترین 

است.
ولسوالی  باشنده گان  از  دلو، شماری  دهم  روز جمعه، 
گردهمایی  یک  در  میدان وردک،  بهسود  اول  حصه 
اعتراضی از فرمانده پولیس این والیت خواسته بودند 
که با نیروهای تحت امرش این ولسوالی را ترک کنند؛ 
زیرا حضور سنگین نظامی در این ولسوالی امن، برای 
معلومات  بنیاد  بر  است.  کرده  ایجاد  نگرانی  مردم 
نماینده گان،  مجلس  عضو  یک  و  محل  باشنده گان 
فرمانده  با  محل  باشنده گان  و  متنفذان  که  زمانی  
پولیس میدان وردک و نیروهای تحت امرش به نتیجه 
نرسیدند، »نیروهای دولتی بر مردم گلوله باری« کردند 
و در نتیجه 11 باشنده  محل کشته و بیش از ۲5 تن 

دیگر زخمی شدند.
نشر خبرنامه ای  با  زمان  امور داخله در آن  وزارت  اما 
به  منظور  میدان وردک  پولیس  فرمانده  که  بود  گفته 
معرفی فرماندهان پولیس ولسوالی های دوگانه بهسود 
و تحکیمات پاسگاه های پولیس به این ولسوالی ها رفته 
علی پور  به  وابسته  غیرمسوول«  مسلح  »افراد  که  بود 
پولیس  و  امنیتی  نیروهای  فعالیت«  و  حضور  »مانع 

شدند.

جنجال ادامه دار بر رس بودجه؛



 

مرکزی  کمیته  سیاسی  بیروی  در  زیادی  چهره های 
حزب دموکراتیک خلق و مسووالن دولتی، با سیاست 
سلطان علی  بودند.  مخالف  نجیب اهلل  ملی  مصالحه 
زیری،  صالح محمد  گالب زوی،  سیدمحمد  کشتمند، 
بریالی  محمود  و  نور  نوراحمد  مهمند،  نیازمحمد 
و  نظر  اختالف  خفا  در  هم  زمانی  و  آشکارا  به شکل 
نشان  سیاست  این  شدن  عملی  در  را  تردیدشان 
می دادند. آنان باور داشتند که طرح واگذاری بخشی از 
نهادهای دولتی به مخالفان، قبل از مذاکره و رسیدن به 
یک توافق با آنان، اشتباه است. استدالل آنان این بوده 
است که قبل از مذاکره، امتیازدهی به مخالفان، موقف 
حزب و دولت را تضعیف می کند. عبدالوکیل در این 
رهبران شوروی  این طرح،  پشت  که  می نویسد  مورد 
قرار داشتند. »شوارد نادزه، وزیر خارجه و گریچکوف، 
رییس ک.گ.ب در سفری که به افغانستان داشتند، در 
جلسه ای با اعضای بیروی سیاسی، موضوع را به مذاکره 
از کارمندان  و بحث گرفتند. سفیر شوروی و عده ای 
نظامی و ملکی عالی رتبه آن کشور مقیم کابل نیز در 
جلسه حاضر بودند. آن ها در گام نخست برای عملی 
عالی  مقامات  واگذاری  ملی،  مصالحه  سیاست  شدن 
به مجاهدین  قبلی  تدابیر  و  آماده گی  بدون  را  دولتی 
و یا به شخصیت های غیرحزبی طرح نمودند. در این 
و  استدالل  جسارت  با  کشتمند  سلطان علی  جلسه، 
ملی  به سیاست مصالحه  رابطه  در  را  طرح های خود 
و  زیری  و صالح محمد  نور  نوراحمد  پشتی بانی  از  که 
خاموشانه از طرف عده دیگر برخوردار بود، ابراز نمود و 
خواستار بازنگری در زمینه شد.« )عبدالوکیل، 13۹۶: 

)55۶
واگذاری  طرح  نداد.  نتیجه  اما  مخالفت ها  این 
و  مخالفان  به  دولتی  نهادهای  دیگر  و  وزارت خانه ها 
تحت  که  این طرح  غیرحزبی عملی شد.  اشخاص  یا 
مشی  ذیل  در  دولت  غیرحزبی سازی  سیاست  نام 
مصالحه ملی پیش برده می شد، هرگز نتوانست رهبران 
مجاهدین، تنظیم های جهادی و سازمان های مخالف 
آنان  با مشارکت سیاسی  به کابل بکشاند و  را  مسلح 
که  داد  نشان  تجربه  دهد.  پایان  جنگ  به  دولت،  در 
استدالل مخالفان این طرح، درست بوده است. دولت 
و  خونین  جنگ  از  پس  که  افغانستان  دموکراتیک 
سخت، مجاهدین را عقب زده و به موضع و موقف برتر 
دست یافته بود، با اعالم طرح واگذاری بخشی از دولت 
به مخالفان، ناخواسته این پیام را به آنان مخابره کرد 
که گویا دولت در حال احتضار است و از روی ناچاری 
چنین باج بزرگی را به جبهه مخالفش داده است. شاید 
به همین دلیل بود که عزم مجاهدین در عدم سازش 
سیاسی و یک سره کردن کار دولت از طریق نظامی، 
از  افزودند. برخورد  بر شدت حمالت شان  جزم شد و 
موضع قدرت در برابر مخالفان مسلح قبل از رفتن به 
میز مذاکره، درسی بود که رهبری دولت دموکراتیک 

آن را فراموش کرده بود.
این در حالی بود که مجاهدین پس از گرم شدن بحث 
مصالحه ملی و به تعقیب آن حرف و حدیث ها پیرامون 
با  شدیدتر،  جنگ  برای  شایعات،  شدن  جدی  و  آن 
انگیزه  بیش تر از گذشته آماده می شدند. پس از خروج 
شوروی از افغانستان، تنظیم های جهادی و حتا حامیان 
آنان تصور می کردند که می توانند در مدت چند ماه 
کار دولت دموکراتیک را یک سره کنند. معنای چنین 
نگاهی به وضعیت، آن هم پس از امضای توافق نامه های 
جینوا و آغاز خروج قوای شوروی از افغانستان، این بود 
اراده ای برای صلح  که مخالفان دولت و حامیان آنان 
ندارند. طرح مصالحه ملی در شرایطی که یک طرف 
سقوط  برای  و  بود  پیروزی  احساس  در  غرق  جنگ 
جایی  به  ره  نمی توانست  می کرد،  برنامه ریزی  دولت 

ببرد.

اسحق علی احساس

افغانستان و چهار دهه جنگ و مذاکره در مورد مشی مصالحه ملی 
نجیب اهلل، دیدگاه های متفاوتی وجود 

داشته است. در موافقت نامه های 
جینوا که در ماه اپریل 1988 در 

مقر اروپایی سازمان ملل متحد در 
سویس میان افغانستان و پاکستان 

پس از شش سال مذاکرات 
غیرمستقیم و مستقیم امضا شد، 
افغانستان موافقت کرده بود که 

نیروهای شوروی از این کشور 
بیرون شوند. طرف مقابل، پاکستان، 
نیز تعهد سپرده بود که کمک هایش 

را به تنظیم های جهادی متوقف 
سازد و دست از مداخله در امور 

افغانستان بردارد. دو طرف، بر سر 
مسأله های تنش زای دیگر، از جمله 

خط مرزی دیورند، پس از قهر و 
آشتی بسیار در میز مذاکره، روی 
عبارت »سرحدات موجود شناخته  

شده بین المللی« بین افغانستان و 
پاکستان توافق کردند.

سه شنبه
شماره 3539

۲1 دلو 1399
9 فبروری ۲0۲1

قیمت: ۲0 افغانی

سال سیزدهم
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مشی مصالحه ملی نجیب اهلل
نداد  نتیجه  نجیب اهلل  داکتر  ملی  مصالحه  سیاست 
و گسست سیاسی  از جنگ  را  افغانستان  نتوانست  و 
و  داخل حزب  در  این طرح  برساند.  ثبات  و  به صلح 
عضو  عبدالوکیل،  بود.  روبه رو  چالش هایی  با  دولت 
بیروی سیاسی حزب دموکراتیک خلق و وزیر خارجه 
دولت نجیب اهلل، می نویسد که سیاست مصالحه ملی 
به مثابه گذار و گسست سیاسی و ایدیولوژیکی از یک 
مرحله جدید،  به یک  و خصومت  تنش  از  پر  مرحله 
باور  به  باشد.  ناکامی  و  مشکالت  از  دور  نمی توانست 
او، دولت دموکراتیک افغانستان در طرح مصالحه ملی 
بیرونی،  مداخالت  دلیل  به  آن  تطبیق  در  اما  موفق، 
نظام   یک  از  گذار  دشواری  و  مقاومت ها  مخالفت ها، 
بود.  ناموفق  چند حزبی،  ساختار  یک  به  تک حزبی 
عبدالوکیل موانع و چالش های فراروی سیاست مصالحه 
ملی را چنین فهرست می کند: »اختالف نظر و تفاوت 
مفکوره ها در داخل رهبری حزب و دولت در برابر این 
سیاست، بی باوری و ضدیت و مقاومت مخالفان مسلح 
و مجاهدین مستقر در پاکستان و ایران در برابر این 
سیاست، بی تفاوتی و قسماً مخالفت آشکار و پنهانی و 
تخریب کشورهای حامی مجاهدین )امریکا، پاکستان، 
عربستان سعودی، ایران و عده ای از کشورهای نفت خیز 
عربی( در برابر عملی  شدن این سیاست و کاستی ها 
و ناتوانی هایی که در شیوه برخورد و عملی شدن این 

سیاست وجود داشت.« )عبدالوکیل، 13۹۶: 555(
دیدگاه های  نجیب اهلل،  ملی  مصالحه  مشی  مورد  در 
متفاوتی وجود داشته است. در موافقت نامه های جینوا 
که در ماه اپریل 1۹۸۸ در مقر اروپایی سازمان ملل 
از  پاکستان پس  و  افغانستان  متحد در سویس میان 
شش سال مذاکرات غیرمستقیم و مستقیم امضا شد، 
افغانستان موافقت کرده بود که نیروهای شوروی از این 
تعهد  نیز  پاکستان،  بیرون شوند. طرف مقابل،  کشور 
تنظیم های جهادی  به  را  بود که کمک هایش  سپرده 
افغانستان  امور  در  مداخله  از  دست  و  سازد  متوقف 
بردارد. دو طرف، بر سر مسأله های تنش زای دیگر، از 
جمله خط مرزی دیورند، پس از قهر و آشتی بسیار در 
میز مذاکره، روی عبارت »سرحدات موجود شناخته  
توافق  پاکستان  و  افغانستان  بین  بین المللی«  شده 

کردند.
در جریان مذاکرات جینوا، پاکستان بر تغییر سیاسی 
رییس جمهور  پافشاری می کرد. ضیاءالحق،  کابل  در 
برکناری  به  را  موافقت نامه ها  امضای  پاکستان،  سابق 
نجیب اهلل از قدرت مشروط ساخته بود. به باور ضیاء، 
امضای موافقت نامه های جینوا بدون تغییر سیاسی در 
کابل، »یک شکست برای پاکستان« بود. او می گفت: 
بدون  افغانستان،  از  عقب نشینی  قبول  با  »گورباچف 
تغییر رژیم کابل، طعمه ای انداخت و این طمعه بلعیده 
شد.« )دیه گو کوردووز و سلیگ اس هاریسون: ۲۷0(

سازمان ملل، نقش نظارتی بر تطبیق مفاد این موافقت ها 
را بر عهده داشت و اتحاد جماهیر شوروی و امریکا به 
غیرمستقیم  طرف های  و  تضمین کننده گان  عنوان 
به  کردند.  امضا  جینوا  توافق نامه های  پای  جنگ، 
دولت  گرفت.  صورت  توافقات  بود،  که  ترتیبی  هر 
از حل عوامل  دموکراتیک در تالش آن شد که پس 
سازمان های  و  جهادی  تنظیم های  با  جنگ،  بیرونی 

مخالف مسلح خود صلح کند.

خروج  از  پس  مجاهدین  پیروزی  احساس  کنار  در 
نیروهای شوروی از افغانستان، مشکل جدی دیگر این 
رهبری  آن چه  به  نسبت  جهادی  تنظیم های  که  بود 
دولت دموکراتیک تحت عنوان سیاست مصالحه ملی 
اعالم کرده بود، بی اعتماد بودند. آنان تصور می کردند 
که مشی مصالحه ملی برای دولت نجیب اهلل به مثابه 
یک هدف تاکتیکی مطرح است و دولت از اساس نیتی 
باد«  در  »رها  کتابش  در  بها،  ثریا  ندارد.  صلح  برای 
می نویسد که مسووالن نظامی شوروی پس از خروج 
پترویج  ویکتور  فرستادن  با  افغانستان،  از  سربازانش 
پولینیچسکا به عنوان مشاور خاص نجیب اهلل به کابل، 
نظریات شان را به او این گونه انتقال دادند: »1. سیاست 
مصالحه باید یک تاکتیک باشد، نه استراتژی؛ ۲. پس 
از خروج عساکر شوروی از افغانستان، باید سالح کشتار 
جمعی تیپ اسکاد و اورگان در اختیار حکومت کابل 
مطرح  ضعیف  دشمن  با  مصالحه   .3 شود؛  گذاشته 
است، نه با دشمن قوی؛ ۴. در آغاز باید با سالح قوی 
اسکاد که از شوروی فرستاده می شود، دشمن ضعیف 
گردد؛  دراز  مصالحه  و سپس دست  و ضعیف تر شود 
5. ایتالف با دشمن ضعیف مواضع حاکمیت رژیم را 
مستحکم می سازد؛ ۶. در سیاست خارجی و تبلیغات، 
استراتژی و هدف خوانده  سیاست مصالحه  ملی یک 
شود و وفاداری به آن تبلیغ شود.« )ثریا بها، 13۹۲: 

)۴۴۹
تالش  و  طرح  جریان  در  افغانستان  بر  مسلط  فضای 
که  بود  گونه ای  به  ملی  مصالحه  مشی  تطبیق  برای 
اعالم  کابل  آن چه  به  جهادی  تنظیم های  رهبران 
می کرد، بی اعتماد بودند. در چنان فضای بی اعتمادی، 
صداقت  بود.  شده  گم  نیرنگ،  و  صداقت  میان  مرز 
دولت دموکراتیک در طرح مصالحه ملی زیر سوال بود 
و مجاهدین این طرح را »تاکتیک« تفسیر می کردند. 
و  تالش ها  تمام  وصف  با  نجیب اهلل  دلیل،  همین  به 
برنامه هایش در راستای موفقیت آشتی ملی، متهم به 

عدم وفاداری به این سیاست بود.
تشکیل گارد خاص ریاست جمهوری و تقویت آن و 
گسترش تعداد ملیشه های حامی دولت دموکراتیک، 
حمالت  برابر  در  که  گرفت  صورت  هدف  این  به 
اقتدار دولت دفاع شود. دولت  از  تنظیم های جهادی 
در کنار این که سیاست مصالحه ملی را تبلیغ می کرد، 
برای اقدام نظامی در برابر مجاهدین نیز آماده می شد. 
طوالنی  شدن جنگ و ناکامی سیاست مصالحه ملی، 
وضعیت را بیش از هر زمان دیگر پیچیده ساخت. در 
با  قومی  و  جناحی  میان  مخالفت های  دولت،  جانب 
بی نتیجه  تالش های  می شد.  بیش تر  روز  هر  گذشت 
قطع  پاکستان،  ویران گر  دخالت های  استمرار  صلح، 
دولت،  از  شوروی  اقتصادی  و  نظامی  کمک  های 
قومی  عصبیت های  کام  در  دولتی  مسووالن  سقوط 
به طرح  تنظیم های جهادی  و  بی اعتمادی گروه ها  و 
مصالحه ملی و عطش بی حدوحصر آنان برای پیروزی 
نظامی باعث شد که جنگ با لجام گسیخته گی بیش تر 
هرج ومرج  کام  به  افغانستان  و  یابد  ادامه  گذشته  از 
سقوط کند. در این مورد برایان گلین ویلیامز، تاریخ نگار 
امریکایی، چنین می نویسد: »افزایش تنش های قومی، 
هم چنین حکومت سابقاً کمونیستی نجیب اهلل را متأثر 
از  کمونیست  سابقاً  تاجیک های  از  تن  هزاران  کرد. 
حکومت جدا شده و به نیروهای مسعود پیوستند. در 
این هنگام شهنواز تنی، وزیر دفاع پشتون که پیش 
تعبیر خودش  به  و  تا دوستم  بود  تعهد کرده  این  از 
رهبر  این  با  محرمانه  بردارد،  راه  از سر  را  او  غالمان 
گرفت.  تماس  حکمتیار(  )گلبدین  پشتون  شورشی 
طرح او آن بود که رییس جمهور نجیب اهلل را ساقط 
کند و اوزبیک ها، ترکمن ها و هزاره های اسماعیلیه را 

به موقعیت اولیه شان بازگرداند.« )برایان گلین ویلیامز، 
)۲01 :13۹۶

ناکام  تالش های  و  داخلی  جنگ های  مجاهدین، 
صلح

سه سال پس از خروج ارتش سرخ از افغانستان، حکومت 
تنظیم های  دست  به  کابل،  در  مسکو  حمایت  تحت 
جهادی سقوط کرد. نخست شهر مزار شریف به دست 
مجاهدین افتاد. در هشتم ماه اپریل 1۹۹۲، فرماندهان 
نیروهای مخالف دولت در شمال کشور، شورای مشترک 
نظامی را برای اداره آن مناطق به وجود آوردند. جنرال 
دوستم به ریاست این شورا انتخاب شد. ظاهر طنین 
به نقل از دوستم می نویسد: »تمام قوماندان های شمال 
را جمع کردیم، جلسه کردیم، ما گفتیم قوماندان ها! 
حاال مزار فتح شد، سمنگان فتح شد، فاریاب فتح شد، 
سرپل فتح شد، جوزجان فتح شد، مزار شریف هم فتح 
شد، همه گی از هر تنظیم بودند، حاال چه می کنید؟ 
پالن بعدی چیست؟ در مزار باقی می مانیم یا ما به خیر 
برویم به کمک مردم کابل و دیگر با این بی نظمی وضع 
شهر مزار خراب می شود. در هرکوچه یک حزب، یک 
قوت است. باید به خاطر سوق و اداره  )سازمان دهی( 
بکند،  اداره  را  این  تعیین شود که  قوت ها یک  کسی 
هرکسی را که شما تعیین می کنید. در آن جا بیش تر 
از صد نفر قوماندان بودند و آن جا هم از یک  تعدادی 
آن جا  در  و  شد  گرفته  لیست  قوماندان ها  و  برادران 
همه گی مرا رییس شورای نظامی صفحات شمال و هم 
رییس شورای نظامی والیت بلخ تعیین کردند.« )ظاهر 

طنین، 13۸۴: 3۷0(
پس از تصرف شهر مزار، احمدشاه مسعود، عبدالعلی 
مزاری و عبدالرشید دوستم در جبل السراج گرد آمدند. 
به  بعدها  که  بود  ایتالفی  تشکیل  نشست،  این  هدف 
 نام »ایتالف شمال« شهرت پیدا کرد. پس از نشست 
جبل السراج، حدود هفت صد تن از افراد جنرال دوستم 
به عنوان اولین گروه مخالف دولت، وارد کابل شدند. 
نیروهای شورای نظار، تحت رهبری احمدشاه مسعود 
در پانزدهم ماه اپریل با همکاری تعدادی از نیروهای 
ارتش، کنترل میدان هوایی نظامی بگرام را به دست 
گلبدین  به  وفادار  نیروهای  حال،  همین  در  گرفتند. 
حکمتیار، در جنوب کابل تجمع کردند. رقابت اعالم  
شد.  آغاز  کابل،  تصرف  سر  بر  تنظیم ها  میان  ناشده  
بدون جنگ تصرف شود؛  کابل  بود که  این  بر  توافق 
که  می کرد  اعالم  اسالمی،  حزب  رهبر  حکمتیار،  اما 
موقت  حکومت  تشکیل  سازوکار  در  او  شرایط  اگر 
پذیرفته نشود، به کابل حمله خواهد کرد. این نخستین 

جرقه های یک آینده پرتنش بود.

پنجاه ویک  شورای   ،1۹۹۲ اپریل  بیست وچهارم  در 
شورا  این  شد.  تشکیل  پاکستان  در  مجاهدین  نفری 
مسوولیت داشت که قدرت را به عنوان حکومت موقت 
در دوره انتقالی به دست بگیرد. »رهبری این شورا در 
دو ماه اول به صبغت اهلل مجددی و در چهار ماه بعد به 
برهان الدین ربانی محول شد. اما قبل از این که این شورا 
وارد کابل شود، جانشینان رییس  جمهور نجیب اهلل در 
مسعود  احمدشاه  نیروهای  با  را  ارتباط شان  خط،  دو 
تحکیم  دیگر  گروه های  برخی  و  حکمتیار  گلبدین  و 
می بخشیدند. در بیست وپنجم اپریل دیگر جنگ آغاز 
شده بود. نیروهای حزب اسالمی از یک  سو و نیروهای 
دست  به  برای  دیگر  سوی  از  شمال  ایتالف  و  ارتش 
شدند.  سهمگینی  نبرد  وارد  پایتخت  کنترل   گرفتن 
آرامش شهر در زیر شلیک تانک ها و توپ خانه سنگین 
برهم خورده بود؛ جنگ وحشتناکی که کابل نظیر آن  
را در طول این سده به خاطر نداشت.« )طنین، 13۸۴: 

)3۸۶
ادامه در صفحه ۷

؛ طاعون فروپا�ش

موافقت نامه های جینوا در ۲5 حمل 13۶۷، در مقر اروپایی 
سازمان ملل متحد در سویس میان عبدالوکیل، وزیر خارجه 
جمهوری دموکراتیک افغانستان و زین نورانی، وزیر خارجه 
پاکستان امضا شد. ادوارد شواردنادزه، وزیر خارجه اتحاد 

جماهیر شوروی و جورج شولتز، وزیر خارجه ایاالت متحده 
امریکا، به عنوان نماینده گان کشورهای تضمین کننده این 
موافقت نامه ها را امضا کردند. عکس از شبکه های اجتماعی

با امضای موافقت نامه های جینوا، با وصف آن که نیروهای 
شوروی از افغانستان خارج شدند، جنگ پایان نیافت. 
پاکستان به حمایت از تنظیم های جهادی ادامه داد. 

در جریان یک سال پس از خروج قوای شوروی، جانب 
افغانستان 3۹5 یادداشت رسمی از تخطی های پاکستان 
در دفتر هیأت نظارتی سازمان ملل متحد ثبت کرد. این 
شکایت ها اما هیچ گاهی بررسی نشد. عکس از وب سایت 

بی بی سی

در چهارم ثور سال 13۷1، رهبران تنظیم های جهادی 
هفت گانه در پاکستان، روی شورای 51 نفری توافق کردند. 
این شورا مسوولیت داشت که قدرت را در کابل به دست 

گیرد. عکس از شبکه های اجتماعی
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یک بار امتحان کنید
بار بار نوش جان

آش دلپذیر

799 788 788 (93)+  /  510 175 700 (93)+جهت سفارش آگهی تان با شماره های روبه رو در تماس شوید:

8صبح روزانهم  تبلیغاتی  وژیه  صفحه 

روزنامه ۸صبح برای توسعه کسب و کارتان صفحه ی ویژه تبلیغات ایجاد کرد. روزنامه ۸صبح به هدف کمک و حمایت از توسعه مشاغل و تجارت، تبلیغات شما را با هزینه کم تر و کیفیت بهتر نشر 
می کند. این روزنامه یک صفحه ی ویژه تبلیغاتی را به همین منظور راه اندازی کرده است. در این صفحه ی ویژه به تناسب استطاعت شما فضا وجود دارد. ما با داشتن تیراژ بلند در نسخه ی چاپی و 

مخاطبان حداکثری در پایگاه های مجازی مان آماده همکاری با مشاغل و کسب وکارهای مختلف هستیم تا تبلیغات شما را با مخاطبان خود به اشتراک بگذاریم.

قیمت: ۲0 افغانی
سال سیزدهم

5

آشپزخانه مادر
تهیه غذاهای باکیفیت با نازل ترین قیمت 

برای محافل رسمی و شخصی

آشپزخانه مادر یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین آشپزخانه های پایتخت است که افتخار دارد برای اولین بار در افغانستان با ویژگی های 
منحصر به خودش به فعالیت آغاز نموده است.

آشپزخانه مادر افتخار دارد که بهترین و باکیفیت ترین غذاهای داخلی و خارجی را با مجرب ترین آشپزها برای محافل رسمی و شخصی، 
مهمانی ها و دعوت ها، ورکشاپ ها و سمینارها با انتقال رایگان به اسرع وقت با نازل ترین قیمت در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد. ما 
در تالش هستیم تا با ارایه خدمات صادقانه و متفاوت از دیگران اعتبار و رضایت مشتریان محترم مان را کسب کنیم و باورمندیم که 

گنجی با ارزش تر از رضایت و خدمت صادقانه برای همشهریان ما وجود ندارد.

شماره های تماس: 0۷۷06۷6465 - 0۷0۷۱۳۱۳26آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



این  چین آن را شناسایی کند، شیوع یافته بود. 
به آن معنا است که سیستم صحی هیچ کشوری، 
کرده  شناسایی  موقع  به  را  ویروس  این  ظهور 

کشورهای  شمول  به  کشوری  هیچ  و  نتوانستند 
صحی شان  سیستم  روی  کافی  حد  به  صنعتی 

سرمایه گذاری نکرده اند.
ملی،  صحی  سیستم های  دیگر  وظایف  از  یکی 
نیازهای صحی  به  موقع  به  و  مناسب  پاسخ دهی 
فوری جامعه است. این در حالی است که در اکثر 
کشورهای جهان به دلیل برخورداری از سیستم های 
صحی ضعیف و یا به دلیل عدم برخورداری از تعداد 
کافی بستر، به ویژه تعداد کافی بسترهای مراقبت 
قوای  کمبود  به ویژه  بشری،  قوای  کمبود  جدی، 
بشری ماهر در اصول مراقبت های صحی جدی و 
در اختیار نداشتن مقدار کافی تجهیزات ضروری 
طبی، از جمله ماشین تهویه یا تنفس مصنوعی، 
با وجود برخورداری از یک سیستم صحی خوب، 
هزاران انسان به نسبت عدم دسترسی به خدمات 
شفاخانه ای جان شان را به نسبت آلوده شدن به 
به  این  دادند.  از دست  کرونا  بیماری  شدید  نوع 
به  جهان  کشورهای  اکثر  در  که  است  معنا  آن 

پاندیمی )Covide-19( به مثابه 
طاعون قرن بیست ویک، بشریت را 
تا سرحد نابودی جمعی تهدید کرد. 

)ظرف چند ماه اول، جان بیش از 
چهار صد هزار انسان را گرفت و 

با گذشت حدود یک سال از مبدل 
شدن اپیدیمی به پاندیمی تعداد 
فوتی های ناشی از کرونا براساس 

آنچه از کشورهای مختلف به 
سازمان صحی جهان گزارش داده 

شده، به بیش از دو میلیون تن 
افزایش یافته است .( این ویروس 

ماشین اقتصادی اکثر کشورها، از 
جمله قوی ترین اقتصادهای دنیا، 

یعنی امریکا، چین و اتحادیه اروپا 
را با رکود مواجه ساخت و نظام 

اقتصادی جهان را تا سرحد سقوط 
تهدید کرد. )کرونا اقتصاد جهانی 
را به چنان رکودی مواجه ساخت 
که در هشت دهه اخیر پیشینه 

نداشت .( همچنان ویروس کرونا، 
زنده گی میلیون ها انسان را در 

سراسر جهان در معرض خطر قرار 
داد و میلیون ها انسان دیگر درآمد 
یا عاید مالی شان را از دست دادند.

یادداشت: این مقاله ضرورت برخورداربودن از یک 
سیستم صحی خوب، با کفایت و با صالحیت را در 
سطح ملی و جهانی، برای تامین امنیت صحی و 
و  به حکومت ها  و جهانی،  ملی  فردی،  اقتصادی 

رهبران سیاسی جهان گوشزد می کند.

فشرده مقاله
قرن  طاعون  مثابه  به   )Covide-19( پاندیمی 
جمعی  نابودی  سرحد  تا  را  بشریت  بیست ویک، 
از  بیش  جان  اول،  ماه  چند  )ظرف  کرد.  تهدید 
چهار صد هزار انسان را گرفت و با گذشت حدود 
یک سال از مبدل شدن اپیدیمی به پاندیمی تعداد 
فوتی های ناشی از کرونا براساس آنچه از کشورهای 
مختلف به سازمان صحی جهان گزارش داده شده، 
به بیش از دو میلیون تن افزایش یافته است1.( این 
از جمله  اکثر کشورها،  اقتصادی  ویروس ماشین 
چین  امریکا،  یعنی  دنیا،  اقتصادهای  قوی ترین 
نظام  و  مواجه ساخت  با رکود  را  اروپا  اتحادیه  و 
کرد.  تهدید  تا سرحد سقوط  را  اقتصادی جهان 
به چنان رکودی مواجه  را  اقتصاد جهانی  )کرونا 
ساخت که در هشت دهه اخیر پیشینه نداشت۲.( 
همچنان ویروس کرونا، زنده گی میلیون ها انسان 
و  داد  قرار  خطر  معرض  در  جهان  سراسر  در  را 
میلیون ها انسان دیگر درآمد یا عاید مالی شان را 

از دست دادند.
قبل  مدت ها  صحی  حوزه  دانشمندان  هرچند 
یک  صحی  امنیت  که  بودند  کرده  گوشزد 
انکشاف  برای  انکارناپذیر  و  اساسی  پیش شرط 
فردی، ملی و جهانی به حساب می آید3 )زیرا در 
ظرفیت های  تمام  از  کامل  استفاده  نبود صحت، 
بالقوه و بالفعل افراد به عنوان اعضای فعال و مولد 
در ماشین اقتصاد ملی و جهانی امکان پذیر نخواهد 
تامین  مسوولیت  که  سیاسی  رهبران  اما  بود(؛ 
امنیت صحی و اقتصادی مردم را در سطح ملی 
و جهانی بر عهده دارند، این مسأله را به حد کافی 

جدی نگرفتند.
این بار اما پاندیمی ناشی از ویروس جدید کرونا 
تنها  که  ساخت  ثابت  دیگر  بار   )Covide-19(
و  باکفایت  صحی  سیستم  یک  از  برخورداری 
رزیلیانت۴ در سطح ملی و جهانی، می تواند امنیت 
اقتصادی فردی، ملی و جهانی را تضمین کند، نه 
برخوردار بودن از یک سیستم دفاعی نظامی قوی، 

سالح هسته ای و استخبارات قوی.
انجام شده در 1۴ جنوری ۲0۲1   یک محاسبه 
نشان می دهد که تاکنون کرونا به اقتصاد امریکا 
بیش از 1۶ تریلیون دالر خساره وارد کرده است5. 
ویروس  گردش  مهار  برای  قرنطینه  اعمال  اثر  از 
کرونا در اکثر کشورهای جهان، صنعت هوانوردی 
و جهان گردی به رکود رفت؛ هزاران انسانی که در 
این دو بخش بزرگ مصروف کار بودند، خانه نشین 
شدند، صدها هزار انسان دیگر به دلیل بسته شدن 
صورت  به  دانشگاه ها  و  مکتب ها  رستورانت ها، 
موقت یا دایمی شغل شان را از دست دادند. تنها 
در دوماه اول پاندیمی حدود 3۷ میلیون امریکایی 
شغل شان را از دست دادند۶. پیش بینی می شود که 
در سال ۲0۲1 عاید سرانه اکثر کشورهای درحال 
انکشاف و اقتصادهای نوظهور جهان، کاهش یابد۷. 
این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، 
تقویت بخش های مختلف امنیتی )سیستم دفاعی 
نظامی و استخباراتی( در اولویت کاری حکومت ها 
قرار دارد و بیش ترین منابع مالی عامه صرف این 

بخش می شود.
یکی از وظایف سیستم های صحی، کشف به موقع 
و پاسخ دهی سریع به بیماری های ساری به منظور 
جلوگیری از مبدل شدن آن به اپیدیمی )گسترش 
بیماری شیوع یافته در یک محل به تمام کشور( و 
پاندیمی )گسترش بیماری فراتر از مرزهای داخلی 
در سطح جهانی( است. شواهد نشان می دهد که 
ویروس جدید جهش یافته کرونا، حداقل یک ماه 
قبل از آن که اولین بار مرکز کنترل امراض کشور 

حد کافی روی صحت مردم سرمایه گذاری نشده 
است و کشورها به حد کافی روی ریفورم مستمر 
سیستم های صحی و برخورداری از یک سیستم 

صحی باکفایت و رزیلیانت، توجه نکرده اند.
بیان گر  پاندیمی  به  اپیدیمی  سریع  شدن  مبدل 
از کفایت و  این است که سیستم صحی جهانی 
صالحیت الزم برای مجادله و پاسخ دهی به موقع 
جمله  از  جهانی،  صحی  چالش های  با  موثر  و 

پاندیمی ها برخوردار نیست.
درس  با  جهانی  جامعه  و  حکومت ها  آیا  این که 
پاندیمی  از  ناشی  اقتصادی  و  صحی  بحران  از 
از  شدن  برخوردار  برای   )Covide-19( کرونا 
سیستم های صحی باکفایت و رزیلیانت در سطح 
ملی و دست یابی به یک سیستم صحی جهانی با 
کفایت و با صالحیت برای پاسخ دهی به موقع و 
موثر به بحران های صحی بعدی و پیش گیری از 
فاجعه بشری )تلفات انسانی ناشی از پاندیمی های 
بعدی و بحران اقتصادی و تدارکاتی ناشی از آن 
را روی  اقدامات الزم  بین المللی(،  در سطح ملی 
دست خواهند گرفت؟ گذشت زمان پاسخ آن را 

خواهد داد.
زمانی  تا  می دهد،  نشان  تجارب  این که  از  اما 
مشکل  آن  اگر  حتا  مشکل  یک  حل  برای  که 
به حد کافی  باشد،  نهایت جدی و سرنوشت ساز 
دادخواهی صورت نگیرد، حکومت ها به آن توجه 
برای  مقاله  این  تحریر  با  خواستم  نمی کنند؛ 
اختصاص دادن سرمایه گذاری بیش تر روی صحت 
و تقویت بخش صحت در اولویت کاری حکومت ها، 
جهت برخورداری از یک سیستم صحی با کفایت 
سیستم  یک  از  برخورداری  ضرورت  رزیلیانت،  و 
صحی با کفایت و با صالحیت در سطح جهان برای 
پرداختن به وظایف حکومت داری صحی جهانی، 

به عنوان یک شهروند جهانی دادخواهی کنم.
ضرورت برخورداری از یک سیستم صحی خوب و 

با کفایت در سطح ملی
انسان ها نه تنها برای زنده ماندن، بلکه برای بهتر 
زیستن و برخورداربودن از کیفیت در زنده گی، باید 
از امنیت صحی و امنیت اقتصادی برخوردار باشند.

با آن که انسان ها با تعقیب روش های صحی زنده گی 
صحت  علم  که  صحی  رهنمودهای  از  پیروی  و 
عامه آن را ثابت ساخته است، می توانند تا حدی 
تعداد  برابر یک  و در  را حفظ  بدنی شان  سالمت 
امراض ساری و غیرساری، خودشان را وقایه کنند؛ 
اما تامین و بهبود صحت عامه با روی دست گرفتن 
اقدامات جمعی تحقق یافتنی است، نه با اقدامات 
فردی۸. علم صحت عامه این را نیز ثابت ساخته 
است که عالوه بر وراثت و شیوه زنده گی، عوامل 
socio-« متعدد اجتماعی - اقتصادی که به آن ها

economic health determinants« اطالق 
می شود و عوامل محیط زیستی بر صحت افراد یک 
جامعه اثرگذار است. آدرس کردن عوامل اجتماعی 
- اقتصادی و محیط زیستی اثرگذار بر صحت، نیز 

سه شنبه
شماره 3539
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به تالش های جمعی و منسجم از آدرس جمعی 
که همانا دولت و جامعه مدنی است، نیازمند است. 
از این رو، حفظ، اعاده و بهبود صحت مردم جزو 

مکلفیت های دولت ها به حساب می آید.
باید  حکومت ها  مکلفیت،  این  به  پرداختن  برای 
پایه گذاری یک سیستم صحی را که بتواند خدمات 
خدمات  و  عامه(  صحت  )خدمات  جمعی  صحی 
صحی انفرادی )خدمات معالجه ای یا شفاخانه ای( 
اقشار  همه  برای  ممکن  موثریت  اکثر  حد  با  را 
اجتماعی صرف نظر از موقف اقتصادی، اجتماعی و 
تفاوت های زبانی، نژادی، جنسیتی و عقیدتی شان 

عرضه کنند، در اولیت کاری شان قرار دهند.
اخیر نشان  شواهد و تجارب بشری در یک قرن 
صحی  سیستم  یک  از  برخورداری  که  می دهد 
خوب و با کفایت نه تنها در حفظ و بهبود صحت و 
تضمین امنیت صحی مردم نقش موثر بازی کرده، 
بلکه در انکشاف اقتصادی و جلوگیری از افزایش 

فقر و تامین امنیت اقتصادی نیز موثر بوده است.
سازمان ملل در سال ۲01۲ با صراحت بیان کرد 
پوشش  تامین  و  باالی صحت  سرمایه گذاری  که 
اصلی  پیش شرط های  از  یکی  صحی  همه گانی 
موفقیت در ابعاد سه گانه توسعه پایدار )اجتماعی، 

اقتصادی، زیست محیطی( است۹.
و  صحی  امنیت  تامین  برای  تنها  نه  رو،  این  از 
امنیت اقتصادی، بلکه برای موفقیت فقرزدایی و 
دست یابی به توسعه پایدار، سرمایه گذاری بیش تر 
هدف  به  بخش  این  تقویت  و  صحت  بخش  در 
یقینی سازی برخورداری از یک سیستم صحی با 
اولویت کاری حکومت ها  باید همواره در  کفایت، 

قرار داشته باشد.
توصیه  نظرداشت  در  با  که  می کند  ایجاب 
درس هایی  و  ملل  سازمان  توصیه  دانشمندان، 
 ،Covide-19 برگرفته شده از تجربه تلخ پاندیمی
حکومت ها روی صحت مردم بیش تر سرمایه گذاری 
کنند و برای برخورداری از یک سیستم صحی با 
نیاز  مورد  ریفورم های صحی  رزیلیانت،  و  کفایت 
را در مطابقت با اصول و اساساتی که باید حین 
شود،  گرفته  نظر  در  صحی  ریفورم های  تدوین 
و  اجتماعی  کانتکست  نظرداشت  در  جمله  از 

اقتصادی کشورهای شان، تدوین و تطبیق کنند.
ادامه دارد...

۴- یک سیستم صحی با کفایت و رزیلیانت به آن 
سیستم صحی گفته می شود که به حد اعالی پخته گی 

رسیده باشد. نه تنها قادر به پیشبرد همه وظایف 
و مسوولیت های یک سیستم صحی خوب و فعال 

باشد، بلکه به نیازهای صحی آنی و سراسری، از جمله 
اپیدیمی ها و پاندیمی ها به موقع و به صورت موثر پاسخ 

دهد و با تغییرات به میان آمده در بستر کاری ملی و 
جهانی خودش را وفق دهد.

پاندیم کرونا؛
الزام ایجاد یک سیستم صحی قوی در سطح 

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

1- Globally, as of  February 2021, there 
have been 102,584,351 confirmed cases 
of COVID-19,  including 2,222,647 deaths, 
reported to WHO. / https://covid19.who.int/.
2- The COVID-19 pandemic has sunk the 
global economy into the deepest recession in 
eight decades, The global recession could be 
deeper if financial stress triggers cascading 
debt defaults. /World Bank ECA Economic 
Update Fall 2020.
3- Health is not only an outcome of 
development but also a key contributor to 
social cohesion and citizenship, as well as 
economic and social progress. Hence health 
security is a fundamental and indispensable 
prerequisite to global, national and individual 
development.

5- https://www.visualcapitalist.com/putting-the-
cost-of-covid-19-in-perspective.
6- The coronavirus crisis has cost some 36.5 
million American jobs in two months with 
experts warning that figures could peak above 
the Great Depression in 1933.
7- Per capita incomes in the vast majority of 
emerging markets and developing economies 
will shrink this year/. /World Bank ECA 
Economic Update Fall 2020.
8- Public health can be achieved only through 
collective action, not through individual 
endeavor” / Gostin LO. 2000. Public Health 
Law: Power, Duty, Restraint. Berkeley/Los 
Angeles: Univ. Calif. Press/Milbank Mem.
9- Health is a precondition for all three 
dimensions of sustainable development 
– social, economic and environmental/ A/
RES/66/288. “Resolution adopted by the 
General Assembly on 27 July 2012. The future 
we want.” UNGA, 11 September 2012.



فبروری ۲0۲0  نتیجه رسید. در ۲۹  به  ماه،  و هفده 
که  کردند  امضا  سندی  پای  طرف  دو  نماینده گان 
می شود.  شناخته  دوحه«  »توافق نامه  نام  به   اکنون 
ضمیمه های  حاوی  توافق نامه  این  که  می شود  گفته 
امریکایی  نیروهای  خروج  هم چنان  است.  محرمانه 
دولت  بند  از  طالبان  زندانیان  آزادی  افغانستان،  از 
افغانستان، قطع رابطه طالبان با گروه های تروریستی 
این  مفاد  جمله  از  بین االفغانی،  گفت وگوهای  آغاز  و 
توافق نامه است. امریکا قبل از گفت وگوهای مستقیم و 
علنی با طالبان، دیدارهای غیررسمی با نماینده گان این 
گروه نیز داشته است. داکتر رنگین دادفر سپنتا در این 
مورد می نویسد: »نماینده  طالبان در آغاز به آلمان ها 
گفته بود که آنان حاضر نیستند با حکومت افغانستان 
گفت وگو کنند، بلکه می خواهند با امریکایی ها صحبت 
در  طالبان  نماینده   زیاد،  گفت وگوهای  از  بعد  کنند. 
فرجام آماده می شود که نخست با امریکایی ها و بعداً 
این گفت وگوها موضوع  در  کند.  افغان ها گفت وگو  با 
گشایش یک دفتر نماینده گی برای طالبان نیز مطرح 

می شود.« )رنگین دادفر سپنتا، 13۹۶: ۸۲۸(
امضای  از  پس  ماه  شش  بین االفغانی،  مذاکرات 
شهر  در   ۲0۲0 سپتامبر   1۲ در  دوحه«  »توافق نامه 
مذاکرات،  این  افتتاحیه  آغاز شد. نشست  قطر  دوحه 
طالبان  بود.  همراه  به  فراوانی  امیدواری های  با 
برابر  در  گسترده  بسیار  شکل  به  بار  نخستین  برای 
دو  صحبت های  گرفتند.  قرار  خبرنگاران  پرسش های 
طرف با استقبال جهان مواجه شد و تصور بر این بود که 
در آینده نزدیک، این گفت وگوها به برقراری آتش بس 
در افغانستان می انجامد. برخالف این امیدواری ها، اما 
تاکنون نه مذاکرات به شکل سازنده دنبال و نه آتش 
افغانستان  جنگ در کشور خاموش شده است. مردم 
اکنون صبح و شام قربانی می شوند. میز مذاکرات دوحه 
ترورهای  شعله ور.  جنگ  میدان  آتش  و  است  خالی 
هدفمند پس از آغاز مذاکرات بین االفغانی در دستور 
کار باندهای ترور و ماشین کشتار گروه های تروریستی 
قرار گرفت. دولت افغانستان و جامعه جهانی، طالبان را 

مسوول این ترورها می دانند.

نتیجه گیری
تجربه نشان می دهد که تالش های صلح در چهار دهه 
گذشته، ره به جایی نبرده است. مشی مصالحه ملی 
فروپاشی  به  جنگ  ادامه  و  خورد  شکست  نجیب اهلل 
نهاد دولت انجامید. به دنبال آن، تنظیم ها جهادی در 
برقراری صلح و تشکیل یک دولت متقدر ناکام ماندند 
و جنگ های داخلی دمار از روزگار افغانستان درآورد. 
دوره طالبان در جنگ و خشونت گذشت. پس از حادثه 
یازدهم سپتامبر، صلح و ثبات دایمی در کشور برقرار 

مذاکرات صلح میان امریکا و 
طالبان پس از یازده دور و هفده 

ماه، به نتیجه رسید. در ۲9 
فبروری ۲0۲0 نماینده گان دو 

طرف پای سندی امضا کردند که 
اکنون به  نام »توافق نامه دوحه« 

شناخته می شود. گفته می شود که 
این توافق نامه حاوی ضمیمه های 

محرمانه است. هم چنان خروج 
نیروهای امریکایی از افغانستان، 

آزادی زندانیان طالبان از بند 
دولت افغانستان، قطع رابطه طالبان 

با گروه های تروریستی و آغاز 
گفت وگوهای بین االفغانی، از جمله 

مفاد این توافق نامه است.
نشد و طالبان به میدان جنگ برگشتند. سال ها تالش 
تحکیم  کمیسیون  نداد.  نتیجه  افغانستان  دولت های 
کشاندن  در  صلح  عالی  شورای  آن  دنبال  به  و  صلح 
طالبان بر سر میز مذاکره ناکام ماندند. اظهارنظرهای 
آشتی جویانه رییسان جمهور پیشین و کنونی کارگر 
نیفتاد و »برادر خواندن طالبان«، این گروه را از ادامه 
جنگ و خشونت منصرف نکرد. مذاکرات بین االفغانی 
با طالبان آغاز  امریکا  که به دنبال مذاکرات مستقیم 

شده، تا این جای کار نتیجه ای نداشته است.
بی اعتمادی های  با  نجیب اهلل  ملی  مصالحه  سیاست 
فراوان روبه رو بود. تنظیم های جهادی تصور می کردند 
که طرح این سیاست، تاکتیکی است برای ختم جنگ 
و تحکیم پایه های دولت دموکراتیک. پاکستان که پدر 
از  کم تر  چیزی  به  می شد،  خوانده  افغانستان  جهاد 
سقوط کابل راضی نبود. این دو عامل داخلی و بیرونی، 
انجامید.  ناکامی تالش های آشتی جویانه نجیب اهلل  به 
دولت سقوط کرد و نهادهای ملی فروپاشیدند. اکنون 
نیز چنین به نظر می رسد. طالبان زنگ تغییر سیاسی 
و تشکیل دولت موقت در افغانستان را هفته گذشته 
در تهران و مسکو نواختند. اعضای هیأت مذاکره کننده 
دولت نیز گفته اند که گروه طالبان به دنبال تشکیل 
است.  کابل  در  نظرشان  مورد  اسالمی«  »نظام  یک 
تأمین صلح و ختم  برای  افغانستان  تالش های دولت 
دولت  که  می رسد  نظر  به  است.  نداده  نتیجه  جنگ 
افغانستان و ایاالت متحده امریکا در تطبیق طرح صلح 

ناکام بوده اند.
 

دولت جدید امریکا اعالم کرده که »توافق نامه دوحه« را 
که میان دولت ترمپ و طالبان امضا شده بود، بازنگری 
می کند. پاکستان از اداره بایدن خواسته است که به 
این موافقت نامه متعهد بماند. طالبان برای جلوگیری از 
تغییر سیاست ایاالت متحده در قبال صلح افغانستان، 
سفرهای منطقه ای شان را آغاز کرده اند. روز شنبه، 1۸ 
دلو، مسووالن نهادهای امنیتی افغانستان اعالم کردند 
اما  است؛  افغانستان  مردم  و  دولت  که صلح خواست 
اگر گروه طالبان جنگ را انتخاب کند، آنان برای نبرد 
علیه این گروه آماده گی کامل گرفته اند. در شرایطی که 
میز مذاکره در دوحه خالی است، سفرهای منطقه ای 
طالبان و اعالم آماده گی دولت برای جنگ، گواه یک 
افغانستان،  مردم  انتظار  برخالف  است.  خونین  بهار 
تالش های جاری صلح نیز چون چهار دهه گذشته، به 
بن بست خورده است و قرار معلوم عبور از هفت  خوان 
جنگ و مذاکره و رسیدن به صلح دوام دار در افغانستان 

حداقل در آینده نزدیک، محتمل به نظر نمی رسد.
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پس از روی کار آمدن دولت مجاهدین در کابل، این 
تنظیم های  میان  افغانستان  بخش های  دیگر  و  شهر 
جهادی تقسیم شد. مرکز شهر و قسمت های شرقی 
کابل به دست شورای نظار افتاد که رهبری حکومت را 
در دست داشت. کنترل غرب کابل را حزب وحدت به 
دست گرفت. بخش های جنوبی شهر به دست گلبدین 
حکمتیار و حزب تحت رهبری او افتاد. پس از هر جنگ 
تشکیل  صلح  هیأت های  تنظیم ها،  این  میان  گریز  و 
می شدند؛ اما هیچ کدام موفق به برقراری صلح در کابل 
و دیگر بخش های افغانستان نشدند. فضای مسلط بر 
کشور، مملو از بی اعتمادی بود. رهبران تنظیم ها، گروه 
صلح  در  کارشکنی  و  جهاد  علیه  توطیه  به  را  رقیب 
در  به دست طالبان  کابل  تا سقوط  متهم می کردند. 
سال 1۹۹۶، هیچ گاه صلح درازمدت میان تنظیم های 
جهادی و دولت برقرار نشد و کابل در این مدت، گواه 
بار  افغانستان  بود.  سهمگین  و  ویران گر  جنگ های 
دیگر با فروپاشی مواجه شد. تنظیم های جهادی پایان 
شرمگینی داشتند. میراث آنان، کابِل گم شده در آوار 

بود.

اسالمی  جمهوری  دولت  تشکیل  بن؛  کنفرانس 
افغانستان

نیروهای دولت  در شامگاه ۲۷ سپتامبر سال 1۹۹۶، 
مجاهدین، کابل را ترک کردند. هم زمان با عقب نشینی 
این نیروها، طالبان با بیرق های سفید وارد کابل شدند 
اسالمی  امارت  جریان  گرفتند.  دست  به  را  قدرت  و 
و خشونت  با جنگ  آورد،  دوام  پنج سال  که  طالبان 
کم پیشینه ای همراه بود. در بخش های شمالی کشور، 
در  ملی،  متحد  شمال/جبهه  ایتالف  در  عضو  احزاب 
جنگ و گریز همیشه گی با طالبان به سر می بردند. در 
کابل، قوانین سخت گیرانه ای از سوی طالبان به اجرا 
برابر  در  اعدام ها  اجرای  با  طالبان  بود.  شده  گذاشته 
از  به معروف و نهی  امر  چشم مردم، رفتارهای گروه 
منکر با شهروندان و نگاه به شدت تبعیض آمیز نسبت 
می شدند.  شناخته  دیگر  اجتماعی  گروه های  و  زنان 
روزگار سخت و طاقت فرسایی بود. امید از افغانستان 

رخت بربسته بود.
این وضعیت تا سال ۲001 دوام آورد. به دنبال حمله 
تمرد  و  نیویارک  در شهر  جهانی  تجارت  برج های  بر 
مال عمر از درخواست استرداد اسامه بن الدن، رهبر 
کشورهای  و  متحده  ایاالت  امریکا،  به  القاعده  شبکه 
افغانستان حمله کردند. طالبان شکست  ناتو بر  عضو 
خوردند و نظم جدید سیاسی در کابل روی کار آمد. 
این نظم به ابتکار سازمان ملل و همکاری کشورهای 
منطقه و جهان شکل گرفت. در کنفرانس بن، چهار 
جناح سیاسی و تعدادی از چهره های مستقل دعوت 
رهبری  تحت  ملی  متحد  جبهه    »جانب  بودند:  شده 
رهبری  تحت  رم  جناح  جانب  قانونی،  محمدیونس 
عبدالستار سیرت، همایون جریر به نماینده گی از گروه 
سیداحمد  پیر  سرکرده گی  به  پشاور  جناح  و  قبرس 

گیالنی.« )محمد اسماعیل اکبر، 13۹۶: ۷1(.
 

در  را  تازه ای  اساس  آن که  وصف  با  بن،  کنفرانس 

به جنگ و خشونت  نتوانست  اما  نهاد،  بنا  افغانستان 
در این کشور پایان دهد. سال ها بعد، دولت افغانستان 
و هم پیمانان جهانی آن متوجه شدند که طالبان نابود 
نشده اند و باید در کنار چهار جناح دیگر، در نشست 
بن دعوت می شدند. به بیان روشن تر، غیبت طالبان در 
ساختار جدید، زمینه ساز جنگ دیگر در افغانستان شد. 
القاعده به کمک طالبان شتافت و این گروه تجدید نیرو 
کرد. »جنگ جویان طالبان در گفت وگو با خبرنگاران، 
یاددهانی کردند که شماری از عرب های القاعده، آن ها 
را در آموزش شگردهای شورش گری در میان سال های 
۲003 و ۲00۸ کمک کردند.« )بروس رایدل، 13۹1: 

)1۶۲
جنگ طالبان با دولت افغانستان پس از سال ۲003 
شدت گرفت. با شدت گرفتن جنگ و افزایش روزافزون 
تلفات نیروهای ارتش و ایتالف بین المللی، تالش برای 
برقراری صلح با طالبان آغاز شد. به این منظور، حامد 
کرزی، رییس جمهور پیشین کشور، در سال ۲010، 
عالی  شورای  صلح،  مشورتی  جرگه  برگزاری  از  پس 
صلح را ایجاد کرد. قبل از ایجاد این شورا، کمیسیونی 
به  نام »کمیسیون تحکیم صلح«، مسوولیت گفت وگوها 
طالبان  ویژه  به   دولت،  مخالفان  با  و تالش های صلح 
ریاست  به  صلح،  عالی  شورای  داشت.  برعهده  را 
برهان الدین ربانی کارش را آغاز کرد. آقای ربانی بعدتر 
نتیجه  ملموسی  برای صلح  این که تالش هایش  بدون 
داشته باشد، در انفجاری در کابل کشته شد. پس از 
او، ریاست شورای عالی صلح به ترتیب به صالح الدین 
ربانی، پیر سیداحمد گیالنی و محمدکریم خلیلی رسید. 
تالش هیچ کدام اما به برقراری صلح و کشاندن طالبان 
به میز مذاکره کمک نکرد. در جریان سال ها تالش  این 
به دور روی میز مذاکره،  برای کشاندن طالبان  شورا 
تحوالت سیاسی در امریکا با تغییراتی در میدان جنگ 
افغانستان به همراه بود. بارک اوباما، پس از روی کار 
آمدن، نخست به تعداد سربازان امریکایی در افغانستان 
اجرا  به  را  گروه  این  نظامی  سرکوب  طرح  و  افزود 
گذاشت. سپس، در شرایطی که تصور می کرد طالبان 
تضعیف شده اند، برنامه خروج نیروهای ایاالت متحده 
را آغاز کرد. ترمپ نیز راه اوباما را رفت. او که با شعار 
ابدی امریکا روی کار آمده  پایان دادن به جنگ های 
بود، نخست تعداد سربازان ایاالت متحده در افغانستان 
را افزایش داد و پس از سرکوب طالبان، مذاکره با این 
گروه را آغاز کرد. طرح کاهش و سپس خروج نیروهای 
امریکایی از افغانستان، یکی از مفاد موافقت نامه آوردن 
صلح به افغانستان بود که میان زلمی خلیل زاد، نماینده 
ویژه امریکا در امور صلح افغانستان و مال برادر، رییس 
دفتر سیاسی طالبان در قطر امضا شد. اکنون تعداد 
سربازان امریکایی در افغانستان ۲500 تن اعالم شده 
دوحه،  صلح  توافق نامه  و  یافته  شدت  جنگ  است. 

پیامدی جز خشونت بیش تر نداشته است.

مذاکرات صلح؛ توافق نامه دوحه و گفت وگوهای 
بین االفغانی

مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان پس از یازده دور 
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افغانستان و چهار دهه...
؛ طاعون فروپا�ش

از صفحه ۴

در ۲۲ قوس 13۸0 نماینده گان جناح های حاضر در کنفرانس بن، پس از نه روز مذکره، توافق نامه دو مرحله ای را امضا 
کردند. این توافق نامه اساس نظم جدید سیاسی را در افغانستان گذاشت. عکس از شبکه های اجتماعی

نشست افتتاحیه نخستین مذاکرات مستقیم دولت و طالبان 
در ۲۲ سنبله، در دوحه، پایتخت قطر برگزار شد

مسووالن نهادهای امنیتی در حال اعالم آماده گی دولت 
برای جنگ با طالبان



مترجم: سیدجمال اخگر

یکی از فروشنده گان گرده در 
به  که  می کند  روایت  هرات 
مشکالت  و  شدید  فقر  دلیل 
فروش  به  مجبور  اقتصادی، 
روایتی  است.  شده  گرده اش 
که  مردی  از  تلخ  و  غم انگیز 
می گوید: »چیزی برای خوردن 
گریه  کودکانم  بودند،  گرسنه  بچه ام  و  زن  نداشتم، 
می کردند، مجبور شدم گرده ام را بفروشم.« مقام های 
محلی هرات از آغاز بررسی ها در پیوند به تجارت ُگرده 
در این والیت خبر می دهند. اداره محلی هرات پافشاری 
دارد که اگر در خریدوفروش گرده خالف ورزی شده 
باشد، افراد متخلف مورد پی گرد قرار خواهند گرفت. 
نیز خریدوفروش گرده را  ریاست صحت عامه هرات 
عملی  را  بدن  اعضای  تجارت  و  دانسته  نگران کننده 
که  می دهد  هشدار  نهاد  این  می داند.  اخالق  خالف 
براساس مقررات وزارت صحت عامه، هر فرد می تواند 
کند.  اهدا  خانواده اش  اعضای  به  را  بدنش  اعضای 
اقتصادی،  بحران   معیشتی«،  »فقر  جامعه شناسان 
عوامل  را  شهری  حاشیه نشینی  افزایش  و  بیکاری 
شورای  می کنند.  عنوان  بدن  اعضای  فروش  افزایش 
والیتی هرات، تجارت گرده در این والیت را »فاجعه 
نباید  حکومت  که  دارد  پافشاری  و  می داند  انسانی« 
اجازه دهد تا افراد به دلیل فقر و مشکالت اقتصادی، 
اعضای بدن خود را بفروشند. از جانب دیگر، مسووالن 
یک شفاخانه خصوصی که در آن عمل جراحی پیوند 
بی اساس  را  تجارت گرده  اتهام   انجام می شود،  گرده 
درمانی  نهاد  این  فعالیت  که  دارند  تأکید  و  دانسته 

براساس قانون و کارشیوه وزارت صحت عامه است.
 

برای سیر کردن شکم، گرده  ام را فروختم!
مردی جوان روی بستر بیماری افتاده و ادعا دارد که 
یکی از گرده هایش را به دلیل مشکالت مالی فروخته 
است. میرگل، روایت می کند که برای پرداخت هزینه 

جنگ طوالنی مدت افغانستان اکنون وارد مرحله جدید 
و نهایی شده است: یک فرصت واقعی برای دست یابی 
به یک راه حل صلح آمیز وجود دارد؛ اما امکان فروپاشی 

نظام به قوت خود باقی است.
ایاالت متحده می تواند در استفاده از این فرصت نقش 
مسووالنه  اقدامات  از  مجموعه ای  باشد.  داشته  اساسی 
حل  برای  شانس  می تواند  متحده  ایاالت  منسجم  و 
مسالمت آمیز ۴0 سال درگیری را افزایش دهد. عجله و 
یک رویکرد عجوالنه می تواند احتمال خراب شدن نظم 
در افغانستان و وخیم تر شدن جنگ طوالنی و غم انگیز را 
با پیامدهای منفی برای منطقه و تهدیدات بیش تر علیه 
امنیت و منافع ایاالت متحده و متحدان آن افزایش دهد.
گروه مطالعاتی افغانستان توسط کنگره ایاالت متحده در 
دسامبر سال ۲01۹ تأسیس شد تا روند صلح افغانستان 
و پیامدهای توافق صلح یا عدم دست یابی به توافق را 
در  متحده  ایاالت  تعهدات  و  منابع  سیاست ها،  درباره 

افغانستان بررسی کند.
پایان  زمان  این که  مورد  در  کلی  طور  به  امریکایی ها 
دادن به جنگ فرارسیده است، اتفاق نظر دارند. این دو 
دهه با هزینه های سنگین مالی و جانی سپری شد. در 
همین حال، تعداد نیروها و سطح تلفات آن ها به صورت 
چشم گیری کاهش یافته است. جان هر یونیفورم پوش 
این جان ها هنوز در  ارزشمند است و  امریکایی بسیار 

معرض خطر و از دست دادن قرار دارند.
اما عقب نشینی غیرمسووالنه نیروهای امریکایی احتماالً 
به یک جنگ داخلی جدید در افغانستان منجر خواهد 
شد و این امر دعوت از احیای نیروهای ضد امریکا است 
که می توانند سرزمین ما را تهدید و روایت پیروزی در 

برابر قدرتمندترین کشور جهان را فراهم کنند.
فرصت  متحده  ایاالت  به  صلح  مذاکرات  از  حمایت 
می دهد تا از فداکاری های امریکا بزرگ داشت و منافع 
بزرگ خود را حفظ کند و به دشمنان نشان دهد که 
حضور  هزینه های  نمی شوند.  پیروز  هیچ گاهی  آن ها 
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بحران های  معیشتی،  فقر  جامعه شناسان،  دید  از 
شهری  حاشیه نشینی  افزایش  و  بیکاری  اقتصادی، 
است.  بدن  اعضای  فروش  افزایش  اصلی  عوامل 
هشدار  هرات،  دانشگاه  استاد  فقیری،  سیدمحمد 
سبب  می تواند  آینده  در  مسأله  این  که  می دهد 
شود.  کشور  از  خارج  به  انسان  بدن  اعضای  قاچاق 
آگاهان امور حقوقی نیز باور دارند که براساس قانون 
افغانستان، اهدای اعضای بدن از فردی به فرد دیگر 
احمدرفیع  است.  مهم  موارد  برخی  رعایت  نیازمند 
نادری، رییس انجمن مستقل وکالی مدافع در هرات، 
باید برخی مسایل  از اهدای عضو  می گوید که پیش 

حقوقی رعایت شود.
به  شود،  خریدوفروش  نباید  انسان  بدن  اعضای 
اهدای  برسد،  حیاتی  آسیب  نباید  عضو  اهداکننده 
مجاز  بشردوستانه  و  درمان  هدف  به  بدن  اعضای 
یا  و  اقارب خون شریک  از  می تواند  اهداکننده  است، 
غیرخون شریک باشد، اهداکننده باید سن 1۸ ساله گی 
را تکمیل کند، عاقل، بالغ و صحتمند باشد و در نهایت 
با رضایت اهداکننده به صورت کتبی و  اهدای عضو 
انجمن  رییس  می شود.  انجام  ارزیابی  هیأت  تایید  با 
بر  که  می کند  تأکید  هرات  مدافع  وکالی  مستقل 
رهنمودی  احکام  از  تخلف  افغانستان،  قوانین  مبنای 
به  باید  متخلفان  و  است  جرم  عضو  اهدای  قانون 
نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. او می افزاید که 
اگر افرادی در این خصوص مرتکب جرم شده باشند، 

باید مورد پی گرد قانونی قرار گیرند.
در  انسان  بدن  اعضای  تجارت  هرات  والیتی  شورای 
توریالی  انسانی« می داند.  فاجعه   را »یک  این والیت 
روزنامه  با  صحبت  در  شورا،  این  معاون  طاهری، 
۸صبح از مقام های حکومتی می خواهد که چگونه گی 
کنند.  پی گیری  را  انسان  بدن  اعضای  خریدوفروش 
با  صحبت  در  هرات،  والی  معاون  حیدری،  نوراحمد 
روزنامه ۸صبح می گوید که هیأتی از نهادهای حکومت 
محلی هرات برای بررسی ادعاها در  مورد خالف ورزی 

گروه  حال،  این  با  کرد.  خواهد  حفظ  قبول  می شود، 
مطالعاتی معتقد است که دست یابی به این شرایط تا ماه 
می ۲0۲1 دشوار و شاید غیرممکن باشد، در حالی که 
براساس توافق نامه نیروها باید خارج شوند. دست یابی به 
هدف کلی صلح پایدار مورد مذاکره که با منافع ایاالت 
تمدید  تأمین  با  باید  باشد،  داشته  مطابقت  متحده 

ضرب االجل ماه می آغاز شود.
در  صورتی که این پنج خط اصلی تالش گروه مطالعاتی 

اجرا شود، فضای الزم  را ایجاد می کند.

باید دیپلماسی منطقه ای خود را متمرکز بر  اول- ما 
تأمین حمایت از روند صلح کنیم.

دولت  به  ما  نظامی  و  غیرنظامی  کمک های  دوم- 
افغانستان باید با پشتیبانی از ساختارهای اصلی دولت 
»کشورهای  قانون  در  که  شرایطی  با  اما  یابد؛  ادامه 

در  اهدای اعضای بدن و خریدوفروش گرده، کارش را 
آغاز کرده است.

 
پاسخ شفاخانه »لقمان حکیم« به اتهام ها

در واکنش به تجارت گرده و سوءاستفاده سودجویان 
افراد بی بضاعت، مسووالن یکی  فقر و تنگ دستی  از 
عملیات  که  هرات  در  خصوصی  شفاخانه های  از 
دارند  تأکید  می دهد،  انجام  را  گرده  پیوند  جراحی 
که تمام مراحل پیوند گرده مطابق قانون و کارشیوه 
وزارت صحت عامه انجام می شود. زهرا احمدی، مدیر 
شفاخانه خصوصی لقمان حکیم، در صحبت با روزنامه 
۸صبح می گوید که این مرکز درمانی در خریدوفروش 
گرده دخیل نیست و تنها عمل جراحی پیوند گرده را 
انجام می دهد. به گفته او، در جریان چهار سال اخیر، 
شفاخانه  این  در  گرده  پیوند  جراحی  عملیات   1۹0

انجام شده است.
وزارت  کارشیوه  براساس  که  می افزاید  احمدی  خانم 
پیوند  جراحی  عمل  درمانی  مرکز  این  عامه،  صحت 
انجام  برای شهروندان خارجی  را  انسان  بدن  اعضای 
نمی دهد و تمامی افرادی که گرده دریافت می کنند، 
لقمان  شفاخانه  مدیر  هستند.  افغانستان  شهروندان 
که  افغانستان  شهروندان  برخی  که  می پذیرد  حکیم 
ساکن کشورهای اروپایی هستند، برای انجام عملیات 
برخی  و  امریکا  اروپایی،  کشورهای  از  گرده  پیوند 
کشورهای همسایه به افغانستان آمدند و در این مرکز 

درمانی مداوا شدند.
برای  پیش  سال  چهار  گرده  پیوند  جراحی  عمل 
این  هزینه  و  شد  انجام  افغانستان  در  بار  نخستین 
تا  آن چیزی حدود ۲50  با مصارف جانبی  عملیات 
نسبت  اندک  هزینه  همین  است.  افغانی  300هزار 
از  بیماران  که  شده  سبب  خارجی،  کشورهای  به 
افغانستان  اروپایی برای پیوند گرده راهی  کشورهای 
شوند. مسووالن شفاخانه لقمان حکیم پافشاری دارند 
که انجام عمل جراحی پیوند گرده مراحل ویژه خود 
را دارد و تمام افرادی که اعضای بدن را اهدا می کنند، 
مدعی اند که برای کسب ثواب و نجات جان هم وطنان 

خود این کار را انجام می دهند.
ریاست صحت عامه هرات، خریدوفروش اعضای بدن 
را نگران کننده می داند و از آغاز بررسی در پیوند به این 
سخنگوی  شیرزی،  محمدرفیق  می دهد.  خبر  قضیه 
این نهاد، به روزنامه ۸صبح می گوید که پس از انجام 

بررسی ها، با افراد متخلف برخورد می شود.

آسیب پذیر از افراط گرایی« که بر پاسخ گویی، مشروعیت 
و بیش تر شامل شدن در امر کمک رسانی تأکید دارد و 
انگیزه دادن برای دولت تا نقش سازنده ای در روند صلح 
داشته باشد. یک نکته قابل تأمل است که هدف از کمک 
خیرات نیست، بلکه جلوگیری از فروپاشی دولتی است 

که سقوط آن برخالف منافع ما خواهد بود.

فعالیت های  بر  باید  افغانستان  در  ما  نظامیان  سوم- 
برای یک روند صلح  را  ضد تروریسم تمرکز و شرایط 

موفقیت آمیز آماده کنند.

جامعه  از  است  مدت ها  که  متحده  ایاالت  چهارم- 
مدنی افغانستان حمایت می کند، باید نقش مهمی را که 
جامعه مدنی در تامین دست آوردهای مهم توسعه تا به 
امروز بازی کرده است، تأیید کند و این نهاد می تواند در 
جریان روند مذاکرات و اجرای توافق نامه نهایی صلح نیز 

به این نقش ادامه دهد.
سرانجام، وقتی وارد این مرحله فرسایشی از مشارکت 
نباید  متحده  ایاالت  می شویم،  افغانستان  در  خود 
تالش  یک  از  بخشی  عنوان  به  ما  که  کند  فراموش 
به ویژه  شده ایم.  افغانستان  وارد  گسترده تر،  بین المللی 
متحدان ما در ناتو در پشتیبانی خود ثابت قدم بوده و 
فداکاری مشترک داشته اند. از سال ۲001 تاکنون بیش 

از هزار نیروی ائتالف کشته شده اند.
در باره آینده ما در افغانستان، باید با مشورت متحدان و 
شرکا تصمیم گیری شود. با توجه به اوضاع نابسامان و 
پیچیده افغانستان، این رویکرد بدون خطرات نیست. با 
این حال، گروه مطالعاتی معتقد است که توصیه های آن 
بهترین فرصت برای حفظ منافع ایاالت متحده و ارایه 
چارچوب جامع برای تصمیم گیری درباره آینده به دلیل 

تحول اجتناب ناپذیر شرایط است.
این گزارش شامل تحلیل و تجزیه عناصر اصلی ثبات در 
افغانستان است و همچنین مجموعه اقدامات برای آینده 
در صورتی که گزینه های پیشنهادی نتیجه ندهد، در 

نظر گرفته شده است.
ادامه در صفحه ۹

مراسم ازدواج و »پیش کش/طویانه« حدود 500هزار 
طلب کاران،  فشار  دلیل  به  و  شد  قرض دار  افغانی 
برای پرداخت ۶0هزار افغانی، گرده اش را فروخت. به 
تازه گی تجارت گرده در هرات واکنش های زیادی را 
خلق کرده است. 100 تن از ساکنان یک روستا در 
ولسوالی انجیل هرات، به دلیل فقر مجبور شده اند در 

جریان چند سال، اعضای بدن شان را بفروشند.
ولسوالی  روستاهای  از  یکی  ساکن  رنگین شاه، 
انجیل هرات، مردی است که چند ماه پیش یکی از 
گرده هایش را به دلیل مشکالت مالی فروخت. وی در 
صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که پس از چند بار 
سفر به کشورهای ایران و ترکیه، قرض دار شد و راهی 
جز فروش گرده اش نداشت. او می گوید: »چیزی برای 
خوردن نداشتم، زن و بچه ام گرسنه بودند، کودکانم 
گریه می کردند، مجبور شدم گرده ام را بفروشم.« این 
مرد مدتی پس از فروش گرده ، دچار ضعف و ناتوانی 
پشیمان  سخت  گرده اش،  فروش  از  و  شد  جسمی 
است. رنگین شاه، با اندکی جست وجو در شهر هرات، 
پیوند گرده  پیدا کرد که در آن عمل  را  شفاخانه ای 
انجام می شد. نزدیک شفاخانه، برگه ای مشاهده کرد 
که رویش نوشته بود: »اعضای بدن انسان خریداری 
می شود«؛ گرده اش را فروخت تا بتواند شکم گرسنه 

کودکانش را سیر کند.
وقتی  بادغیس،  والیت  بی جاشده گان  از  یارمحمد، 
امید  به  فُشرد،  را  گلویش  فقر  و  اقتصادی  مشکالت 
پیدا کردن لقمه ای نان و سقفی روی سر خانواده اش، 
مجبور شد روستایش را ترک کند و به یکی از مناطق 
حاشیه شهر هرات پناه آورد. این مرد به دلیل بیکاری، 
شد،  ایران  راهی  کارگری  برای  قاچاقی  مسیر  از 
برای  را ترک کند و  ایران  بعد مجبور شد  اما مدتی 
پرداخت پول قاچاق بران انسان که از دوست  و آشنا 

قرض گرفته بود، مجبور شد گرده اش را بفروشد.
 

تجارت اعضای بدن انسان

نظامی ما به دلیل کاهش نیروها از 1۴000 به ۲500 
یافته  کاهش  طور چشم گیری  به  سال ۲0۲0  در  نفر 
به  نسبت  و  است  حمایتی  ما  نیروهای  نقش  است. 
این  وظیفه  دارند.  قرار  معرض خطر  در  کم تر  گذشته 
نیروها پشتیبانی از روند صلح است، نه محاکمه جنگ. 
در  نباید در بحث ها  است که  این ها مالحظات مهمی 

مورد آینده ما در افغانستان فراموش شود.
روند  شکل گیری  با  مطالعاتی  گروه  مشورت های 
این گروه در حال  انجام شد. عضویت  افغانستان  صلح 
فبروری ۲0۲0  در  متحده  ایاالت  که  بود  شکل گیری 
توافق نامه ای را مشروط به خروج نیروها امضا کرد. اولین 
نشست گروه مطالعاتی، در ماه اپریل، زمانی برگزار شد 
حل وفصل  حال  در  افغانستان  اسالمی  جمهوری  که 
تیم  اعضای  لیست  تهیه  و  ریاست جمهوری  انتخابات 
از آغاز گفت وگوها میان دولت  مذاکره کننده بود. پس 
ماه  در  طالبان  مذاکره کننده  تیم های  و  افغانستان 
برگزار  که  است  عمومی  پنجمین جلسه  این  دسامبر، 

می شود.
جدید  کاماًل  رویکرد  برای  فرصتی  نوپا  صلح  روند 
که  است  معتقد  مطالعاتی  گروه  است.  افغانستان  در 
هم سوسازی  برای  بی سابقه ای  فرصت  افغانستان  در 
تالش های  میان  در  پیام رسانی  و  اقدامات  سیاست ها، 
به صلح  برای رسیدن  و مساعدت  نظامی  دیپلماتیک، 

موفقیت آمیز وجود دارد.
این رویکرد به دید تازه ای برای حضور ما در افغانستان 
دقیقاً  گزارش  .این  دارد  نیاز  ما  اولویت های  انجام  و 
که  رویکردی  می کند؛  ارایه  را  رویکرد جدیدی  چنین 
به ویژه  ارایه شده توسط روند صلح فعلی،  با چارچوب 
طالبان  و  افغانستان  دولت  بین  اکنون  که  مذاکراتی 

جریان دارد، سازگار است.
فبروری  توافق نامه  در  که  را  تعهداتی  متحده  ایاالت 
برای  بود که شامل تعهد  با طالبان کرده  ۲0۲0 خود 
قابل  و  خاص  شرایط  تحت  ما  نیروهای  عقب نشینی 

بیداد فقر؛
مردم به »ُگرده فروشی« روی آورده اند

طالبان در اجرای تعهدات خود کوتاهی کرده اند
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منافع ملی ایاالت متحده و افغانستان
تحت  که  است  ملی  مهم  منافع  دارای  متحده  ایاالت 
قرار خواهد گرفت. گروه های  افغانستان  تأثیر تحوالت 
تروریستی که همچنان در افغانستان فعال هستند، مانند 
سرزمین  می توانند  خراسان،  اسالمی  دولت  و  القاعده 
ایاالت متحده را مورد تهدید قرار دهند. حضور مداوم 
نظامی ما در کنار نیروهای امنیتی افغان در افغانستان، 
این گروه ها را سرکوب و از حمالت آن ها به میهن ما 

جلوگیری کرده است.
خروج کامل نیروهای ما این امکان را به وجود می آورد 
ایاالت  این تهدید دوباره ظهور کند. در درازمدت،  که 
متحده باید یک نیروی ضد تروریسم را در افغانستان 
تأیید  راهکارهای  که  کند  اطمینان حاصل  یا  و  حفظ 
شکل گیری  از  می تواند  که  دارد  وجود  دیگری  شده 

دوباره این گروه ها جلوگیری کند.
حضور طوالنی مدت ایاالت متحده در افغانستان منجر 
به دست آوردهایی شده که حفظ آن ها به نفع ما است. 
اگرچه نهادهای افغانستان ناقص است، اما سازوکارهایی 
به  کار رفته است که امکان مشارکت اجتماعی، تشکیل 
قانون  نماینده گی و تحکیم حاکمیت  بر  دولت مبتنی 
را فراهم می کند و این ها بهترین راهی است که در آن 
وضعیت  یک  در  می توانند  افغانستان  مختلف  جوامع 
پایدار در کنار هم زنده گی کنند. در گفت وگوهای در 
حال انجام، نماینده گان دولت افغانستان و طالبان برای 

توافق دیدگاه های مختلف ابتکار به خرج بدهند.
موضوعاتی  چه  روی  این که  مورد  در  مطالعاتی  گروه 
توافق صورت بگیرد، قضاوت نمی کند. اما ثبات افغانستان 
بسته گی به یک نهاد سیاسی فراگیر دارد که از حقوق 
زنان و اقلیت ها نماینده گی کند و مبتنی بر یک سیستم 

حقوقی باشد که مردم افغانستان را به عدالت برساند.
مربوط  متحده  ایاالت  کلیدی  منافع  از  دیگر  یکی 
پتانسیل  باثبات،  افغانستان  است.  کالن تر  منطقه  به 
که  می کند  ایجاد  را  منطقه ای  اقتصادی  همکاری های 
می تواند به نفع همه کشورهای منطقه باشد و آسیای 
میانه پر انرژی را با جنوب آسیای محروم از انرژی پیوند 
دهد. به همین ترتیب، یک افغانستان بی ثبات از طریق 
ادامه تجارت غیرقانونی مواد مخدر، جلب ایدیولوژی های 
افراطی و تشدید رقابت بین هند و پاکستان، دو قدرت 
مسلح با سالح هسته ای، باعث بی ثباتی منطقه می شود.

تمرکز ایاالت متحده روی افغانستان، منافع ژئوپلیتیکی 
داده  قرار  تاثیر  تحت  را  منطقه  در  ایاالت  گسترده تر 
است. یکی از اهداف بلندمدت گروه مطالعاتی، سنجش 
تعهدات ما در افغانستان در زمینه مالحظات استراتژیک، 
روسیه  و  پاکستان  ایران،  هند،  مورد چین،  در  به ویژه 

است.
تالش های ما در افغانستان تعدادی از دوستان و متحدان 
ما را درگیر کرده است. هر عضو ناتو و متحدان دیرینه 
وسایل  و  نیرو  یازدهم سپتامبر  واقعه  از  ناتو پس  غیر 
ما  مداخله  از  قبل  روابط  این  فرستادند.  افغانستان  به 
آن ها  به  مداخله  پایان  از  پس  ما  و  بود  افغانستان  در 
نیاز خواهیم داشت. ادامه حضور بسیاری از متحدان و 
شرکای ما در افغانستان متکی به بستر تدارکاتی است 
که ما فراهم می کنیم. خروج یک طرفه بدون مشاوره و 

گرفتن این که در مذاکرات پیش رفت صورت گرفته است 
یا خیر، تمایل نشان دهد، موفق نخواهد شد.

با توجه به مطالعه توافق نامه فبروری ۲0۲0 با طالبان 
توسط این گروه و همچنین اظهارات متعدد علنی سفیر 
زلمی خلیل زاد و وزیر خارجه سابق مایک پمپئو، خروج 
طالبان  اقدامات  به  مشروط  امریکایی  نیروهای  نهایی 
است. در حالی که ایاالت متحده فراتر از تعهدات خود 
در زمینه عقب نشینی نیروها تا به امروز عمل کرده است.

طالبان از تعهدات خود کوتاهی کرده اند: آن ها در عملی 
یا  گروه ها  »با  این که  بر  مبنی  تضمین های شان  کردن 
افراد تهدیدکننده امنیت ایاالت متحده و متحدان آن 
مانع جلب و جذب، آموزش  و  همکاری نخواهند کرد 
و جمع آوری کمک مالی آن ها خواهند شد و از آن ها 

میزبانی نخواهند کرد«، کوتاه آمدند.
میزان خشونت آن ها همچنان علیه غیرنظامیان افغان 
امنیتی اعمال می شود. گزارش نهایی گروه  و پرسونل 
مطالعاتی افغانستان نشان می دهد که آن ها هنوز به راه 
حل از طریق مذاکره متعهد نشده اند. افزایش خشونت 
وجود  به  را  گمانه زنی ها  این   ۲0۲0 سال  در  طالبان 
با دولت  می آورد که آیا آن ها به توافق سیاسی عملی 

افغانستان خواهند رسید یا خیر.
بیش تر  عقب نشینی  که  است  معتقد  مطالعاتی  گروه 
نیروهای امریکایی باید مشروط به تمایل و نشان دادن 
ظرفیت طالبان برای مهار گروه های تروریستی، کاهش 
به  واقعی  پیش رفت  و  افغانستان  مردم  علیه  خشونت 

سمت توافق و مصالحه سیاسی باشد.

سوم- ایاالت متحده باید در مورد تعهدات خود نسبت 
نیروهای  و  افغانستان  دولت  موجود  دستگاه های  به 
ملی دفاعی و امنیتی آن کشور وضاحت ارایه کند. این 
حمایت باید براساس شروط کشورهای کمک کننده که 
در کنفرانس ۲0۲0 ژنو با آن موافقت شد و همچنین 
مشارکت دولت افغانستان در پیش رفت مذاکرات صلح 

با طالبان باشد.
عالوه بر این، هر نظام سیاسی آینده باید دست آوردهای 
حاصل از حقوق دموکراتیک، سیاسی، انسانی و زنان را 
خود  ارزش های  تحمیل  برای  تالش  در  و  کند  تأمین 
باالی افغانستان نباشد. زیرا تقویت و احترام به حقوق، 
برای تأمین صلح پایدار ضروری و منعکس کننده اراده 

مردم افغانستان است.

چهارم- ایاالت متحده باید یک استراتژی دیپلماتیک 
گیرد.  دست  روی  صلح  مذاکرات  موفقیت  برای  فعال 
از  بخشی  عنوان  به  تأثیرگذار  موقعیتی  متحده  ایاالت 
مذاکرات، تسهیل کننده و بعضاً میانجی پنهان  را دارد. 
برای سرعت بخشیدن و پیش رفت در مذاکرات، ایاالت 
متحده باید یک میانجی ثالث )از طرف سازمان ملل( و 
بعضی از کشورهای مهم را در فرایند هرنوع انتخاب از 
مذاکرات  در  بن بست  اگر  سازد.  دیپلماتیک شامل  راه 
ادامه یابد و میانجی گری شخص ثالث توسط طرفین رد 
شود، ایاالت متحده باید مزایا و هزینه های نقش داوری 

مستقیم تر ایاالت متحده را در نظر بگیرد.

اصلی  مولفه  و  مطالعاتی  گروه  نهایی  توصیه  پنجم- 
است.  منطقه ای  استراتژی  یک  آن  جدید  رویکرد 
افغانستان در میان منطقه مملو از رقابت و اعتماد پایین 
قرار دارد. این رقابت ها در جریان حضور بیست ساله ما 
و همان طوری که در طی دو دهه درگیری قبل از حضور 
جهت  در  پیش رفت  تضعیف  باعث  داشت،  جریان  ما 

دست یابی به ثبات در افغانستان شده است.
با این حال، از آغاز روند صلح، چشم انداز عقب نشینی 
ایاالت متحده یک اجماع منطقه ای شکننده، اما واقعی 
در پشت یک افغانستان باثبات و بی طرف که نه پناهگاه 
تروریست ها باشد و نه سرزمین طالبان را ایجاد کرده 
است. ایاالت متحده باید یک استراتژی دیپلماتیک را 
که به دنبال به دست آوردن اجماع است، اتخاذ کند. از 
کشورهای منطقه برای استفاده از روابط خود با بازیگران 
موفقیت در مذاکره درخواست کمک  به منظور  افغان 
کند. این استراتژی به کشورهای منطقه اجازه می دهد 
تا بارهای حمایت و حفظ یک افغانستان صلح آمیز را به 
از این روند در چارچوب  صورت عادالنه تری تقسیم و 
بین المللی مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد 

میزبانی کنند.
این تالش ها باید به طور همزمان صورت گیرد. زیرا آن ها  

توافق با آن ها، اعتبار ما را به عنوان یک شریک تضعیف 
می کند.

ما اکنون دانسته ایم که تهدیدات جهانی به هوشیاری 
این  به  ما  اتحاد  گسترده  سیستم  دارد.  نیاز  ما  مداوم 
یک  و  حمالت  برابر  در  بازدارنده گی  برای  هوشیاری 
ائتالف قدرتمندی که بتوانیم از آن در صورت نیاز به 
دفاع از خود در برابر تهدیدات آینده دعوت کنیم، نیاز 

دارد.

مسیر جدید برای صلح
روند جاری  برای  را  جلو  به  رو  راه جدید  گزارش  این 
صلح و خروج ارتش ایاالت متحده از جنگ افغانستان 
ارایه می دهد که براساس آن منافع امریکا در آن تامین 
می شود. ایاالت متحده مجبور شد، برای آوردن دو طرف 
به میز مذاکره سخت تالش کند. ما ناچار شده ایم به 
طالبان امتیاز بدهیم و مهم تر از همه، متحدان خود را در 
کابل که دیدگاه سیاسی آن ها بسیار با دیدگاه ما نزدیک 
فداکاری های  جنگ،  دهه  دو  به  نزدیک  طی  و  است 
زیادی در کنار ما انجام داده اند را تحت فشار قرار دهیم.

به  ُکند  اگرچه  است،  شده  آغاز  صلح  گفت وگوهای 
پیش می رود. مسیر جدیدی را که گروه مطالعاتی صلح 

افغانستان پیشنهاد می کند، بر پنج اصل استوار است.

در  را  خود  نهایی  وضعیت  باید  متحده  ایاالت  اول- 
شرح  به  باید  نهایی  وضعیت  کند.  روشن  افغانستان 
با  باثبات  باشد: یک کشور مستقل، دموکراتیک و  زیر 
نیروهای امنیتی که برای جلوگیری از حمله القاعده و 
دولت اسالمی شاخه خراسان و سایر گروه های تروریستی 
به ایاالت متحده و متحدان آن و مهار سایر چالش های 
از  منافع متحدان،  و  امنیت  و  ایاالت متحده  به  بالقوه 
و  غیرقانونی  مخدر  مواد  با  مرتبط  چالش های  جمله 
مهاجرت جمعی که متحدان ما و همسایه گان افغانستان 

را تهدید می کند، از توان کافی برخوردار باشد.
یک افغانستانی که حاکمیت خود را بر مرزها و امور داخلی 
خود اعمال می کند و شرایطی را که منعکس کننده اراده 
مردمی و تعیین سرنوشت شهروندان افغانستان باشد، 
ملکی  نهادهای  طریق  از  حال  عین  در  می کند.  اداره 
مدیریت  مسالمت آمیز  طور  به  را  درگیری  پاسخ گو، 
اقلیت ها، حقوق  از حقوق  افغانستانی که  می کند. یک 
آزاد  مطبوعات  و  دولت  دموکراتیک  شخصیت  زنان، 
حمایت و محافظت می کند که این می تواند طالبان را 
نیز شامل باشد. یک افغانستانی که به تدریج کم تر متکی 
نه  نه منبع بی ثباتی و  باشد،  بین المللی  به کمک های 
میدان رقابت نیابتی منطقه  ای. افغانستانی که شهروندان 
متحمل  را  زیادی  رنج های  سال جنگ   آن طی چهل 
انتظار پیش رفت،  به سال  این، سال  از  شده اند و پس 

امنیت و رفاه خود را داشته باشد.

خروج  شروط  صریحاً  باید  متحده  ایاالت  دوم- 
با وجود پذیرش  تقویت کند.  را  نیروهای خود  تمامی 
بالقوه برای آینده  گفت وگوهای صلح به عنوان مبنای 
افغانستان، گروه مطالعاتی متقاعد شده است که تا زمانی 
که ایاالت متحده به خروج نیروهای خود بدون در نظر 

برای جلوگیری از آنچه در گذشته در افغانستان، جایی 
که چندین هدف رقابتی بدون هماهنگی کافی اجرا شد، 
با  طراحی شده است. استراتژی ضد تروریسم ما اغلباً 
استراتژی نهادسازی ما تصادم می کند و ارایه کمک های 
ما غالباً اهداف نظامی و نه بشردوستانه داشته و باعث 

درگیری شده است تا وفاداری.
تمرکز بر هدف واحد یک پایان قابل مذاکره، پایدار و 
قابل قبول برای درگیری، معیار مشخصی را که می توان 
پیام ها، سیاست ها و اقدامات ما را با آن هماهنگ کرد، 

ایجاد کند.

مسیرهای جایگزین
گروه مطالعاتی سه مسیر دیگر، سیاست جایگزین را با 

جزئیات در نظر گرفته است.
مذاکرات  شکست  صورت  در  که  بود  این  مورد  اولین 
افغانستان  به دولت  نتیجه آن،  یا غیرقابل قبول بودن 
متعهد بمانیم. در این راهکار ، ایاالت متحده همچنان به 
حفظ نیروها در افغانستان و حمایت از دولت افغانستان 
از طریق جنگ ادامه خواهد داد و احتماالً کمک ها را 
برای گفت وگوهای معنادار،  تا فرصت  افزایش می دهد 
دوباره  افغانستان،  شده  تقویت  دولت  یک  با  ترجیحاً 

برقرار شود.
که  بود  افغانستان  از  شده  مدیریت  خروج  دوم،  مورد 
تحت آن ایاالت متحده نیروهای خود را بیرون می کند؛ 
نخواهد  بی تفاوت  افغانستان  در  نتیجه  به  نسبت  اما 
بود. این کشور باید از اهرم های فشار غیرنظامی، مانند 
دیپلماسی استفاده کند و تا آنجا که ممکن است اهداف 
مشخص شده خود را تأمین کند. این سناریو احتمال 

بالقوه برتری طالبان در میدان را می پذیرد.
توجه  بدون  نیروها  سناریوی سوم، عقب نشینی سریع 
به شرایط موجود و اساساً بی تفاوت به نتیجه حاصله از 
مذاکرات است. هیچ یک از این سناریوها در این مرحله 
گروه،  توسط  دقت  با  آن ها  همه  اما  نمی شود؛  توصیه 

مورد مطالعه قرار گرفت و در آینده قابل تصویب است.

نتیجه گیری
اهداف مهم  به  برای دست یابی  ایاالت متحده فرصتی 
با  باثبات  کشور  ایجاد  به  کمک  و  افغانستان  در  خود 
پتانسیل اقتصادی صلح آمیز با خود و منطقه خود دارد 
این  باشد.  بقیه جهان  برای  تهدیدات  مانع  می تواند  و 
روند طوالنی و دشوار ادامه خواهد داشت. با این حال، 
سخت ترین گام های اولیه برای دست یابی به این نتیجه 

قباًل برداشته شده است.
ایاالت متحده با طالبان به توافق رسید که اگرچه ایده آل 
نیست؛ اما زمینه را برای مذاکرات بین دولت افغانستان و 
طالبان ایجاد کرد. این گفت وگوها که در سپتامبر سال 
۲0۲0 آغاز شد، لحظات دشواری داشته و برای ادامه آن 

به خودگذری دوطرف نیاز است.
به  آن  مالی  تعهدات  و  امریکا  ارتش  دخالت  میزان 
افغانستان پس از پایان بیش ترین عملیات های جنگی 
در سال ۲01۴ و به ویژه پس از کاهش نیروها در سال 
۲0۲0 به طرز چشم گیری کاهش یافته است. نیروهای 
جنوری  اواخر  از  و  نیستند  جنگی  نقش  در  امریکایی 
۲0۲1، در پایین ترین سطح خود نسبت به سال ۲003 
قرار دارند. برای اولین بار، تعداد نیروهای غیرامریکایی 
ناتو در افغانستان نسبت به نیروهای امریکایی بیش تر 

است.
با دیپلماسی  ایاالت متحده در موقعیتی قرار دارد که 
در  قوی  هماهنگی  و  کمک رسانی  مداوم  سطح  موثر، 
یک  با  مقابله  برای  غیرنظامی  و  نظامی  خطوط  تمام 
هدف مشخص و واحد می تواند شرایطی را برای خروج 
مسووالنه از افغانستان ایجاد کند که امنیت ملی ما را 

به خطر نیندازد.
باید  موقعیت  این  توسط  شده  ارایه  فرصت های 
شود.  استفاده  رادیکال تر،  گزینه های  بررسی  از  قبل 
استراتژی های دیپلماتیک در دهه ها اندازه می شود؛ اما 
تاریخ در دوره ها ثبت می  گردد. آنچه در یک نسل به 
دیگر  نسل  در  برعکس  می شود،  درک  حماقت  عنوان 

غالباً به عنوان آینده نگری استراتژیک دانسته می شود.
گروه مطالعاتی معتقد است که توصیه های آن می تواند 
به نتیجه ای برسد که برای منافع ما، افغانستان، منطقه 
و  تعهدات  که  گونه ای  به  باشد؛  مفید  جهانی  ثبات  و 
فداکاری های بسیاری از امریکایی ها را که طی دو دهه 

گذشته انجام داده اند، ارج می نهد.
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بسته تبلیغات RK19 شانس دیدار با راشد خان 
در شهر دوبی بدست آورید

www.monsterenergy.com/rk19promotion

با خرید یک قوطی انرژی مانستر، برنده سفر وی آی پی به دوبی شده و با ستاره کریدیت بین المللی راشد خان مالقات 
نمائید. 

آیا عالقمند دیدار هستید؟ بله، بدون شک که هستید! پس دقت کنید تا از مارک خاص انرژی مانستر از فیبروری ۲0۲1 
به بازار وارد می شود استفاده نمائید. 

از اول فیبوری الی 30 اپریل از قوطی های تبلیغاتی با مارک جدید انرژی مانستر استفاده نمائید، این برای شما یک 
فرصت استثنایی است تا با یک سوپراستار واقعی ورزشی کردیدت دیدار داشته باشید - اولین ورزشکار انرژی مانستر 

در افغانستان.
برندگان جوایز بزرگ تکت پرواز به دوبی و اقامت در هوتل را برای خود و یکی از دوستان شان بدست خواهد کرد، 

همچنین فرصت اینکه یک روز را به خود راشد خان سپری نماید را نیز بدست می آورد. 
این همه چیزهایی نیست که شما برنده آن می شوید - برندگان نیز محصوالت با مارک مخصوص انرژی مانستر، به شمول 

بت و توپ کریکیت و لباس راشد خان را بدست می آورند. 
»بدست آوردن فرصت برای سپری نمودن وقت با هواداران برایم واقعا همیشه خوش 

آیند است، و من بسیار خوشحالم که فرصت همکاری با انرژی مانستر در سال 
۲0۲1 را دارم،« راشد خان توضیح داد. 

برای شامل شدن در قرعه کشی، یک قوطی انرژی مانستر با مارک مخصوص 
راشد خان را خریداری نموده، آنرا باز نموده و کد نمبر که در عقب برگه آن درج 
www.monsterenergy.com/ شده است را دریابید، سپس به ویب سایت
rk19promotion  مراجعه نموده و کد مورد نظر را وارد نمائید، در صورتی که 

که برنده باشید با شما تماس گرفته خواهد شد. 
باشنده اصلی والیت ننگرهار در شرق افغانستان، راشد خان ۲۲ 

ساله از زمان ورود اش به دنیای مسلکی کریکیت ریکارد های 
را بنام خود ثبت نموده است. با این وجود، در دو فصل اخیر 
راشد خان مهارت هایش را ارتقا داده و به عنوان چهره اصلی 

کریکت در کشورش شناخته می شود. 
لباس های راشد خان

اکنون به عنوان عضوی از خانواده انرژی مانستر، راشد 
خان در سال پیشرو نیز در سبک فنی مارک تجاری 
خویش را اعالم خواهد کرد. پس فرصت دیدار با این 

استوره را از دست ندهید.

اهدای واکسین هند به افغانستان
افغانستان اولین  واکسین اھدا شدهء کووید ١٩ را از ھند دریافت نمود. 

 ھند، دوست قابل اعتماد افغانستان در بخش توسعه.  


