
چهار روستا در کندز 
از وجود طالبان 

پاک سازی شد
۸ صبح، بدخشان: مقامات امنیتی در والیت 
عملیات  یک  نتیجه  در  که  می گویند  کندز 
مشترک در ولسوالی علی آباد این والیت، چهار 
روستا از وجود طالبان پاک سازی شده است و 
شماری از اعضای این گروه نیز کشته و زخمی 

شده اند.
کندز،  پولیس  سخنگوی  اکبری،  هجرت اهلل 
گفت که در نتیجه عملیات مشترک نیروهای 
کندز،  والیت  علی آباد  ولسوالی  در  امنیتی 
»خیر  »مالحسین«،  »رمضانی«،  روستاهای 
جنگ جویان  وجود  از  »قاسم علی«  و  گدا« 

طالبان پاک سازی شده است.
عملیات هشت  این  جریان  در  که  افزود  وی 
جنگ جوی طالب به شمول یک سرگروه شان 

کشته و ۱۲ تن دیگرشان زخمی شده اند.
هم چنان وی گفت که در جریان این عملیات، 
یک عراده واسطه این گروه تخریب و ۱۱حلقه 

ماین نیز کشف و خنثا شده است.
بر  طالبان  جنگ جویان  این،  از  پیش 
صاحب  امام  ولسوالی  در  امنیتی  پاسگاه های 
آن،  نتیجه  در  که  کردند  کندز حمله  والیت 

هشت نیروهای امنیتی کشته شدند.
نیروهای  میان  درگیری ها  که  است  گفتنی 
امنیتی و طالبان در جریان هفته گذشته ادامه 
یافت و ۱۷ جنگ جوی طالب نیز در آن کشته 

شدند.
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آیا رییس  جمهور وعده اش به مردم 
بادغیس و فراه را عملی می کند؟

آیا به رسمیت شناختن خط آلمان و مساله صلح افغانستان
دیورند برای افغانستان صلح 

به ارمغان خواهد آورد؟
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پس از اعتراضات گسترده مردمی در والیت های بادغیس و فراه، سرانجام نماینده گان 
با رییس  جمهور غنی و برخی  این والیت ها در پارلمان روز شنبه، پنجم میزان، 
فراه،  و  بادغیس  در  مردم  اصلی  خواست  کردند.  دیدار  حکومت  ارشد  مقام های 
سهم گیری در ساختار حکومت و تقرر کدرهای شان در پُست های بلندرتبه حکومتی 
است. اعتراض ها در بادغیس چندین روز ادامه داشت و هم زمان در فراه نیز معرفی 
والی جدید، با تاخیر انجام شد.  بر اساس خبرنامه ارگ ریاست  جمهوری، رییس  
پذیرفته  پارلمان،  در  فراه  و  بادغیس  والیت های  نماینده گان  با  دیدار  در  جمهور 
است که فهرست کدرهای معرفی شده توسط آن ها را بررسی می کند و افرادی که 
شایسته گی داشته باشند، در پُست های حکومتی گماشته می شوند. با این وجود، 
برخی فعاالن مدنی به وعده های رییس  جمهور بی باور هستند و تاکید دارند که 
تاکنون بخش بزرگی از تعهدات انتخاباتی و وعده های رییس  جمهور در جریان سفر 

به این والیت ها، عملی نشده است.

گفت وگوهای صلح افغانستان میان هیات جمهوری اسالمی افغانستان و هیات مذاکره کننده طالبان در دوحه، پایتخت قطر، یک  بار دیگر 
توجه نهاد های بین المللی و کشورهای همکار و حامی افغانستان را جلب کرد، تا جایی  که در نشست چند روز پیش شورای امنیت سازمان 

ملل متحد، شمار زیادی از رهبران کشورهای مهم از جمله ایاالت متحده امریکا و آلمان به گفت وگوهای صلح افغانستان پرداختند و...

بزرگ  چالش های  از  یکی  ناامنی  ،  کنار  در  مخدر  مواد 
مردم افغانستان است. مواد مخدر به عنوان یکی از عوامل 
منطقه  و  افغانستان  در  بی ثباتی  و  خشونت ها  افزایش 
می باشد.  اکنون که بعد از چند دهه جنگ و تباهی فرصت 
گفت و گوهای صلح میان افغانان مساعد شده، بهتر است 
کنیم.  استفاده  پایان جنگ  برای  تاریخی  فرصت  این  از 
بعد از فروپاشی رژیم طالبان، افغانستان در مسیر تحول و 

پیش رفت قرار گرفت و...

جنگ جهانی دوم بین ۷0 تا 80 میلیون تن کشته برجا 
از جنگ،  بعد  گذاشت و کشورهای زیادی ویران شدند. 
سران دولت های پیروز خواستند تا جهان نو را پایه ریزی 
ملل  سازمان  تأسیس  مهم شان،  ابتکارات  از  یکی  کنند. 
آن  از  سال   ۷5 که  اکنون  بود.   ۱945 سال  در  متحد 
یا هم  و  تقدیر  را  تا کارکرد آن  می گذرد، فرصتی است 
مورد انتقاد قرار دهیم. آیا سازمان ملل متحد آینده روشن 

در پیش دارد یا آینده آن تاریک و غم بار خواهد بود؟
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ارزیابی سازمان ملل متحد 
75 سال بعد از تأسیس آن

مواد مخدر و گفت وگوهای صلح نیروهای امنیت ملی از یک 
حمله انتحاری گروه داعش 
در ننگرهار جلوگیری کردند

اعالم  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  کابل:  ۸صبح، 
کرد که نیروهای قطعات ویژه این ریاست با اجرای 
انتحاری سازمان یافته گروه  از یک حمله  عملیاتی 

داعش در ننگرهار جلوگیری کرده اند.
طبق اعالم امنیت ملی، گروه داعش در تالش بود تا 
حمله ی انتحاری را بر یک نشست مشترک نیروهای 
والیت  نفوذ  با  چهره  های  و  قوم  بزرگان  امنیتی، 

ننگرهار اجرا کند.
روز  که  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  اعالمیه  در 
که  است  آمده  شد،  نشر  میزان  ششم  یک شنبه، 
‘نبی اهلل’ و شش نفر از تسهیل گران گروه داعش در 

صدد اجرای این حمله انتحاری بوده اند.
در عملیاتی که برای خنثاسازی این حمله اجرا شده 
است، محمدرحیم مشهور به قاری قاسم بازداشت 

شده است.
مسوول  عنوان  به  قاسم  قاری  از  ملی  امنیت 
انفجارهای شهری گروه داعش برای والیت ننگرهار 

یاد کرده است.
در این عملیات چند واسکت انتحاری، مواد انفجاری 
و جنگ افزارهای سبک وسنگین به دست نیروهای 

امنیت ملی افتاده است.

اعالم  ملی  دفاع  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
از  پس  سرباز جدید  هزار  که  است  کرده 
فارغ  نظامی،  ابتدایی  تعلیمات  فراگیری 

شده اند
میزان  ششم  یک شنبه،  روز  وزارت  این 
این  که  است  گفته  خبرنامه ای  نشر  با 
سربازان در جریان دوازده هفته، تعلیمات 
را تحت »شرایط سخت«  نظامی  ابتدایی 
فرا گرفته اند و اکنون آماده اند تا از »جان 
گروه های  برابر حمالت  در  مردم«  مال  و 

۸صبح، کابل: وزارت امور داخله می گوید 
که یک موتر را با چهار تُن مواد انفجاری 

در کابل ضبط کرده است.
روز  وزارت  این  سخنگوی  آرین،  طارق 
یک شنبه، ششم میزان به روزنامه 8صبح 
گفت که این مواد از یک موتر نوع »مازدا« 

به دست آمده است.
به گفته وی، در این موتر چهار تُن مواد 
داده  انتقال  نایتریت«  »سودیم  انفجاری 
جاده  در  پولیس  سوی  از  که  می شد 
عمومی پل چرخی، از مربوطات ناحیه نهم 

شهر کابل کشف و ضبط شده است.
در  گذشته  شب  موتر  این  که  افزود  وی 

مخالف مسلح، محافظت کنند.
ملی  ارتش  که  است  گفته  وزارت  این 
خواهان تأمین صلح با عزت و با افتخار در 
کشور است، اما در مقابل هر گونه نیت و 
اعمال »بد دشمن« ایستاده گی خواهد کرد 
و نخواهد گذاشت تا تروریستان به جان و 

مال مردم آسیب برسانند.
قرار است که این سربازان در والیت های 
مختلف کشور به هدف تأمین هرچه بهتر 

امنیت مستقر شوند.

نتیجه عملیات هدف مند منسوبین پولیس 
مبارزه با جرایم سنگین ضبط شده است.

وزارت امور داخله می گوید که در پیوند به 
این قضیه، راننده موتر نیز از سوی پولیس 

بازداشت شده است.
امور داخله تصریح کرد  وزارت  سخنگوی 
که مخالفان مسلح حکومت از این مواد در 

ترکیب مواد انفجاری استفاده می کنند.
خبر  مواد  این  ضبط  از  حالی  در  پولیس 
انفجار  ویژه  به  خشونت ها،  که  می دهد 
و  است  یافته  افزایش  کشور  در  ماین ها 
غیرنظامیان  نیز  آن  قربانیان  بیش ترین 

هستند.

هزار سرباز جدید آموزش ابتدایی نظامی را فراگرفتند

پولیس یک موتر را با چهار تُن مواد انفجاری 
در کابل ضبط کرد

خشونت علیه زنان؛ 

روایت مردم از 
»جنگ و صلح« چیست؟
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در هر ماه امسال دست کم 
ده زن به قتل رسیده اند



این که  امید  به  شب  هر 
بشنود،  صلح  از  خبری 
جلو تلویزیون می نشیند و 
برای دقایقی به آن خیره 
می شود؛ اما این امید هنوز 
انتظار  و  ننشسته  ثمر  به 
این  دیگر  شبی  که  دارد 
تمام  خبر  این  شنیدن  می گوید  بشنود.  را  خبر 
خسته گی های چهل ساله اش را می رباید و دلش را 
روشن می کند. او از سختی های کارش برایم قصه 
 کرد و باز چکشی بر آهن سرخ شده ا ی که در میان 

انبرش قفل شده بود، کوبید.
شغل  این  و  دارد  آهنگری  رحیمی،  عبدالغفار 
میراث خانواده اش است و از همین راه، نانش را 
از میان شعله های آتش و فوالد سخت، به دست 
جریان  در  این که  با  کرد  قصه  برایم  می آورد. 
عالقه مند  اما  است،  نفس گیر  بسیار  کارش  روز 
هر  در  باید  و  است  خبری  رویدادهای  پی گیری 

حالت به خبرها گوش دهد.
تلویزیون  چند  بسته های خبری  جز  می گوید  او 
مطرح ملی، دیگر هیچ کدام از برنامه های رسانه ها 
را نمی بیند. از وی پرسیدم چرا خبر می بیند؟ اصاًل 
در البه الی خبرهای مایوس کننده افغانستان، به 
دنبال چیست و بیش تر دوست دارد کدام خبرها 
خبر  دارم  آرزو  گفت  کند؟  دنبال  رسانه ها  از  را 

برقراری صلح را بشنوم تا دلم آرام گیرد.
زیادی  بخش  جریان  در  میان سال،  مرد  این 
بزرگ،  و  قوی  فلزی  چکش  با  زنده گی  اش،  از 
سنگ دان و کوره  ای که سوختش زغال سنگ است 
بوده  همدم  می کند،  ذوب  را  آهن  آن  گرمای  و 

است.
سفارش های مشتریان را با دست در همین کوره 
می سازد. بازوهایش چهل سال می شود به ضربه 
زدن عادت کرده است. عبدالغفار، روایت می کند 
که هر چیزی در آهنگری اش می سازد؛ داس، تبر، 
ُکلنگ، زنجیر و خیلی از چیزهایی که می شود با 

حرارت دادن و ضربه زدن از آهن ساخت.
آهنگر  پنج  آن   در  که  رفتم  کارگاهش  به  او  با 
مشغول کار بودند. یکی از آهنگران پشت دستگاه 
کارش با من گفت و گو کرد. با هر ضربه ی چکش 

سال  در  شانگهای  همکاری های  سازمان 
چین،  کشورهای  توسط  میالدی   ۲00۱
و  قرغیزستان  اوزبیکستان،  قزاقستان،  روسیه، 
ایران ،  مغلستان،  شد.  تاجیکستان    پایه گذاری 
در  ناظر  کشورهای  عنوان  به  هند  و  پاکستان 
در  نیز  افغانستان  دارند.  حضور  سازمان  این 
سال ۲0۱۲ شامل کشورهای ناظر این سازمان 
شد. پس از آن که افغانستان به عنوان ناظر این 
سازمان پذیرفته شد، حکومت افغانستان تاکنون 
سازمان  دایمی  عضویت  درخواست  بار  چندین 

همکاری های شانگهای را داده است.

سازمان  در  غنی  جمهور  رییس  اشتراک 
همکاری های شانگهای

رهبران  و  غنی  جمهور  رییس  سال ۲0۱8  در 
کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای 
یک بار دیگر تاکید کردند که افغانستان به دلیل 
موقعیت جغرافیایی اش ظرفیت آن را دارد تا به 
یک مرکز تجارتی در منطقه مبدل شود. تقویت و 
گسترش همکاری های نظامی ، سیاسی و امنیتی ، 
حفظ ثبات منطقه ، مبارزه علیه جدایی طلبی و 
مبارزه علیه کشت و قاچاق مواد مخدر از اهداف 
شانگهای  سازمان  عضو  کشورهای  عمده ی 
است. گفته می شود این کشورها از چند لحاظ 
عضو  عنوان  به  افغانستان  پیوستن  عالقه مند 
دایمی به این سازمان   هستند، ولی هنوز در این 

مورد به گونه ی روشن موضع گیری نکرده اند.

اهمیت اقتصادی و ترانزیتی افغانستان
چین عالقه مند سرمایه گذاری در معادن و ذخایر 
طبیعی افغانستان است و در سال های گذشته 

که از دستگاه  روی پارچه  ای آهن می خورد، آهن 
مستحکم  تیشه ای  شکل  به  فوالدین  و  سخت 

نزدیک می شد.
آهن  بر  که  کوبنده  دستگاه  چکش  از  ضربه  هر 
سرخ شده فرود می آمد، آهن  تغییر شکل می داد 
همکارانش  دیگر  و  عبدالغفار  پیشانی  از  عرق  و 
می ریخت. از او پرسیدم اگر صلح بیاید چه اتفاقی 
می افتد. گفت: »مشخص است کار و بارم از این که 
شاگرد ۱0  پنج  به جای  و  می شود  بهتر  هست، 
تا استخدام می کنم، به دیگر والیت برای فروش 
را گسترش  کار و بارم  و  ساخته هایم سفر می کنم 

می دهم.«
آهنگری  کارگاه،  این  شاگرد  نصیراحمد،  باور  به 
به سروصداهای  باید  و  پر   سر وصدایی است  شغل 
چکش و گرمای سوزان کوره عادت کرد. هم چنان 
گاهی ممکن است آهنی را برداری که داغ است 
و دستت را بسوزاند. او با من قصه می کرد که از 
روز  از خسته گی یک  و پس  است  راضی  کارش 
برابر  چند  لذتی  برایش  خوراک  و  خواب  پرکار، 

دارد.
کارگاه آهنگری عبدالغفار در یکی از خیابان های 
هیاهوی  از  دورتر  اندکی  هرات،  شهر  قدیمی 
دکان ها و منازل مسکونی، موقعیت دارد. او برایم 
گفت که سه برادر دیگرش هم آهنگر اند، یکی در 
کارگاه خودش، دیگری در جایی دیگر از هرات و 
سومی در والیت کابل به این شغل که از اجدادش 
حال  در  آتش  و  آهن  با  مانده،  میراث  برای شان 

نبرد هستند.  

قرارداد استخراج مس عینک لوگر را برنده شد و 
تا حدی کار آن را به پیش برد، اما با اوج گرفتن 
نا امنی ها کار استخراج این معدن متوقف شد و در 
کنار آن سرمایه گذاران چینی از سرمایه گذاری 
پا به عقب کشیدند  افغانستان  در معادن دیگر 
در  سرمایه گذاری شان  عطش  گونه ای  به  و 
افغانستان فرو نشست. افغانستان در برنامه یک 

)Belt and Road( راه یک کمربند
عملی  حال  در  چین  حکومت  سوی  از  که 
آن  از  دارد. گذشته  نقش محوری  است،  شدن 
کاالهای  بیش ترین  پاکستان  از  افغانستان پس 

مورد نیازش را از چین وارد می کند .
این ها همه می توانند اهمیت اقتصادی و ترانزیتی 
افغانستان را نزد چینی ها باال ببرند و سبب شوند 
تا به عضویت افغانستان در سازمان شانگهای از 
نشان  این سازمان چراغ سبز  سوی قدرت های 
یکی  در  افغانستان  آن  از  گذشته  شود .  داده 
با  اقتصادی را  دو سال پسین قراردادهای مهم 
کشورهای آسیای میانه )TA( به امضا رسانیده 
امضای  از  می توان  نمونه  گونه ی  به  که  است 
کشورهای  انرژی  انتقال  پروژه ی  تفاهم نامه ی 
آسیای میانه به کشورهای جنوب آسیا موسوم 
به »کاسا ۱000« و »تاپی« و امضای تفاهم نامه 
موسوم به انتقال 500 کیلو وات برق ترکمنستان 

به افغانستان یاد کرد.
خط  ساخت  تالش  در  هم چنین  افغانستان 
و  ترکمنستان  تاجیکستان،  کشورهای  با  آهن 
را  افغانستان  می تواند  این خط  که  است  ایران 
از لحاظ تجارت و ترانزیت به نقطه اتصال مرکز، 
جنوب و غرب آسیا مبدل کند. رییس جمهور 
سازمان  نشست  شانزدهمین  حاشیه  در  غنی 
همکاری های شانگهای در دیدار با رییس جمهور 
مطالعات  کارهای  که  است  گفته  قرغیزستان 

به  شاگردانش،  و  عبدالغفار  با  گفت وگو  از  بعد 
از مناطق قدیمی و مشهور  »دروازه  ملک« یکی 
هرات، سراغ یکی دیگر از آهنگران کهنه کار این 
داغ  کوره  از  که  آهنی  به  داشت  او  رفتم.  شهر 
آن  از  تا  می کوبید  با چکش  بود،  کشیده  بیرون 
چاقویی تیز و قوی برای مالک یک قصابی بسازد. 
وقتی با او احوال پرسی کردم و خواستم لحظه ای 
از من  با خوش رویی  به حرف هایش گوش دهم، 

استقبال کرد.
عبدالجبار مرادی، گفت سال ها است که آهنگری 
میراثی  پیشه ی  واقع  در  و  شده  کسب وکارش 
او  از  صلح  در باره ی  وقتی  است.  خانواده اش 
پرسیدم، آهی کشید و حس کردم به رسم اعتراض 
و خشم که چرا صلح نمی آید، ضربه ای محکم تر بر 
و سپس  کرد  اندکی مکث  کوبید.  فلز سرخ شده 
تا کار و بار همه گی خوب  بیاید  گفت: کاش صلح 

شود.
شنیدن  برای  وقت  فقط  عبدالغفار،  همانند  او 
باعث  »صلح  گفت:  برایم  وی  داشت.  خبرها 
ما درس  و کودکان  آباد گردد  ما  می شود کشور 
من  هم نسالن  از  بهتر  کشور  آینده   تا  بخوانند 
اما  است،  کوچک  بسیار  عبدالجبار  دکان  شود.« 
ضربه های چکشی که با دستان کم توانش بر آهن  

داغ برخورد می کرد، حیرت آور بود.
آرزو  کرد،  قصه  برایم  عبدالجبار  که  آن گونه 
به  طالبان  و  مذاکرات حکومت  بیاید،  دارد صلح 
نتیجه ای برسد و دیگر جنگ نباشد و چهار فرزند 
تا  بخوانند  آرام درس  و پسرش در فضای  دختر 
آینده ی آن ها بهتر از پدرشان شود که زیر سایه 

سیاه جنگ زنده گی کرده  است.  
مانند عبدالغفار و عبدالجبار، شمار زیادی از مردم 
افغانستان، پس از سپری کردن روز کاری شان زیر 
سایه بیم و ترس جنگ و خشونت، شب ها برای 
شنیدن خبری خوش از مذاکرات صلح در قطر، به 

تلویزیون خیره می شوند.
تیره  را  آنان  زنده گی  جنگ  سیاهی  که  مردمی 
را  کاشانه  شان  و  خانه  خشونت ها  آتش  و  کرده 
این که  دارند؛  رویا  یک  تنها  است،  کرده  ویران 
روزی کبوتر خسته صلح، بر بام خانه های جنگ زده 

کشورشان بنشیند و خبر پایان جنگ را بشنوند.

جانب  از  ریل  خط  ایجاد  مورد  در  مقدماتی 
افغانستان تکمیل شده است و کار امتداد خط 
آهن از ترکمنستان به افغانستان جریان دارد و 

عنقریب به افغانستان می رسد .

و  شانگهای  همکاری های  سازمان 
فرصت های سیاسی در افغانستان 

برخی آگاهان به این باور اند که عضویت افغانستان 
در سازمان شانگهای، فرصت های خوب سیاسی 
گونه ی  به  می کند.  ایجاد  کشور  این  برای  را 
نمونه افغانستان می تواند از حضور خود در این 
سازمان برای حفظ ثبات و امنیتش بهره بگیرد و 
باالی کشورهایی که منافع شان را در هرج و مرج 
به  تروریسم  از  و  می بینند  افغانستان  ناامنی  و 
عنوان ابزار استفاده می کنند، فشار وارد کند تا 
از ایجاد ناامنی ، حمایت از هراس افگنی ، ترویج و 
گسترش خشونت در منطقه دست بردارند. در 
وجود  هم  نگرانی هایی  خوش بینی ها،  این  کنار 
دارد که می تواند در خواست عضویت افغانستان 
با چالش  را در سازمان همکاری های شانگهای 
امریکا  متحده  ایاالت  با  افغانستان  کند.  روبه رو 
امضا  استراتژیک  و  امنیتی  موافقت نامه  ناتو  و 
سیاسی  لحاظ  از  حاضر  حال  در  و  است  کرده 
در اردوگاه امریکا و ناتو قرار دارد ؛ در حالی که 
شانگهای  همکاری های  سازمان  می شود  گفته 
به هدف ایجاد توازن قدرت در برابر ناتو و مهار 
این منطقه  برای  ناتو  آدرس  از  تهدیدهایی که 

متصور است، بنیان گذاشته است.
که  اند  باور  این  به  آگاهان  برخی  حال  این  با 
جغرافیایی  خوب  موقعیت  وجود  با  مساله  این 
برای  افغانستان  اقتصادی  باالی  اهمیت  و 
کشورهای عضو شانگهای، می تواند برای عضویت 

افغانستان در این سازمان مشکل آفرین شود.

 

همان گونه که مساله جنگ افغانستان در تاریخ معاصر ریشه های 
منطقه ای داشته است، بدون شک کلید صلح نیز در شرایط کنونی 
در منطقه است. کشورهای منطقه روی مخالفان مسلح دولت نفوذ 
فراوان دارند. شماری از این کشورها برای مخالفان مسلح در طول 
دو دهه نه تنها تسهیالت مالی و روابط منطقه ای ایجاد کرده اند، 

بلکه هم چنان برای این گروه ها پناهگاه های امن نیز داده اند. 
می گذرد،  دوحه  در  افغانی  میان  صلح  مذاکرات  از  هفته  دو 
دو  در  بود.  آغاز مشخص  همان  از  مذاکرات  این  پیچیده گی های 
هفته ای که از مذاکرات می گذرد، هنوز به سختی توانسته اند کار 
نهایی  از  برسانند. پس  نهایی شدن  به مرحله  را  تهیه طرز العمل 
شدن طرز العمل، کار روی آجندا آغاز خواهد شد. هرچند هیات 
مذاکره کننده طالبان در بحث روی طرز العمل شماری از مسایل 
کلیدی را پیش کشیده اند، بی گمان بحث روی نهایی سازی آجندا 
نیز به درازا خواهد کشید. تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می دهد 
که مذاکرات صلح برای پایان جنگ حتا سال  ها طول کشیده است. 
در افغانستان هرچند امریکایی ها تالش دارند تا پیش از انتخابات 
این کشور در ماه نوامبر این مذاکرات به نتایجی برسد، اما سرنوشت 

مذاکرات و نتایج آن هنوز روشن نیست.
بدون شک تالش در جهت ایجاد اجماع منطقه ای، می تواند کاری 
مهم در راستای تسهیل این پروسه به حساب آید. این مساله را در 
دو بعد می توان بررسی کرد؛ از یک سو کشورهای منطقه هرکدام 
روی بخشی از گروه طالبان نفوذ دارند و از سوی دیگر در صورتی 
افغانستان در خطر  که این کشورها هیچ کدام منافع خود را در 
مذاکرات تالش  این  پیش رفت سریع تر  برای  است  نبیند، ممکن 
کند. زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا که پروسه 
صلح و مسایل منطقه ای آن را پیش می برد، اخیراً گفته است که 
تخریب  را  پروسه  این  فردی شان  منافع  برای  می خواهند  عده ای 
کنند. در کنار آن زلمی خلیل زاد چندین دور سفر به منطقه داشته 
است تا کشورهای منطقه را با این روند هم سو سازد و نگرانی های 
آن ها را رفع کند. از سوی دیگر از این کشورها خواسته است تا در 
روند صلح همکاری کنند. نماینده گان تمام کشورهایی که تصور 
افغانستان دارند، در نشست آغازین و  می شد منافع متضادی در 
افتتاحیه گفت وگوهای صلح میان افغانی سخنرانی کردند و هرکدام 

نگرانی ها و انتظارات خود را از این روند مطرح کردند. 
حتا در همان سخنرانی ها نیز می شد نگرانی های کشورهای منطقه 
را درک کرد. شماری از کشورها مانند عربستان سعودی، روسیه و 
ایران به علت هایی که بسیار روشن نیست، سخنرانی نکردند. شاید 
شماری از این کشورها این پروسه را امریکایی می دانند. کشورهای 
ناحیه  این  از  و  می دانند  پررنگ  را  قطر  و  پاکستان  نقش  دیگر 
ابراز نگرانی می کنند. در چنین شرایطی، تالش ها برای رفع این 
نگرانی ها برای موفقیت این پروسه حیاتی است. دولت افغانستان 
و به ویژه شورای عالی مصالحه ملی باید این نقش را ایفا کند و 
نگذارد که بار دیگر روند صلح کنونی قربانی تضادهای منطقه ای 
گردد. کشورهای منطقه در طول تاریخ معاصر افغانستان توانسته اند 
در تخریب پروسه های صلح نقش مهمی بازی کنند. گفت وگوهای 
اخراج  هدف  به  هشتاد  دهه  در  جنیوا  در  پاکستان  و  افغانستان 
نماینده گان حکومت  به مجاهدین میان  روس ها و قطع کمک ها 
کارمل، نجیب و پاکستانی ها برای نزدیک به یک دهه ادامه یافت. 
با وجود امضای موافقت نامه، اما به علت عدم همکاری کشورهای 
منطقه و نبود اجماع در جهت حفظ دولت داکتر نجیب، سرانجام نه 
تالش های سازمان ملل نتیجه داد و نه هم مشی مصالحه حکومت 
اجماع  این  ایجاد  داکتر نجیب. در شرایط کنونی تالش ها جهت 
حیاتی است. پاکستان، هند، ایران، چین، ترکیه و کشورهای آسیای 
میانه هرکدام می توانند در کمک به این پروسه نقش اساسی داشته 

باشند. 
سفرهای رییس شورای مصالحه ملی اگر از جانب رییس جمهور 
و گروه های سیاسی حوزه جمهوریت حمایت گردد، می تواند این 

سفرها را به سفرهای موفقیت آمیز بدل کند. 
کنونی  شرایط  در  عبداهلل  عبداهلل  از  پاکستان  صدراعظم  دعوت 
نگرانی های کشورهای منطقه  می تواند گامی مهم در جهت رفع 
آید.  حساب  به  کشورها  این  ناحیه  از  افغانستان  نگرانی  رفع  و 
این سفر یک  را در  عالی مصالحه ملی  قرار است رییس شورای 
هیات بلند پایه دولتی همراهی کند. در این سفر قرار است عبداهلل 
رییس  علوی،  عارف  پاکستان،  با عمران خان، نخست وزیر  عبداهلل 
کشور  آن  مقامات  دیگر  و  استخبارات  سازمان  رییس  جمهور، 
دیدار و گفت وگو کند. روز جمعه گذشته رییس جمهور غنی نیز 
با عمران خان گفت وگوی تلفنی کرده بود و محور این گفت وگوها 
را روند مذاکرات صلح و به ویژه آوردن آتش بس تشکیل داده بود. 
بدون شک این مسایل از مباحث محوری سفر عبداهلل عبداهلل به 

پاکستان خواهند بود.

آیا اجماع منطقه ای 
حاصل خواهد شد؟
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روایت مردم از »جنگ و صلح« چیست؟

خلیل رسولی 

سازمان همکاری های شانگهای چه اهمیتی 
برای افغانستان دارد ؟

ایمل جمعه زاده
محصل مقطع ماستری روابط بین الملل در چین
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آمارهای نشان می دهد که قضایای 
حاد خشونت علیه زنان، به ویژه 
موارد قتل، در جریان شش ماه 
اخیر افزایش یافته است. وزارت 
امور زنان می گوید که دست کم 
سال  اول  نیمه  جریان  در  زن   6۱
این  از  رسیده اند.  قتل  به  جاری 
میان، حدود ۲5 مورد آن تنها در چهار ماه نخست به ثبت 
رسیده و سایر موارد قتل زنان در دو ماه اخیر اتفاق افتاده  
است. افزون بر این، دست کم ۱0 زن به دالیل مختلف در 
جریان دو هفته اخیر به قتل رسیده اند. آمار کمیسیون 
خشونت بار  روزهای  از  حکایت  نیز  بشر  حقوق  مستقل 
برای زنان دارد و بر اساس آن، حدود ۱00 زن در جریان 
قتل رسیده اند. در مجموع  به  اول سال میالدی  نیمه ی 
اما آمار خشونت ها علیه زنان تا حدودی ثابت باقی مانده 
و 898  زنان، سه هزار  امور  وزارت  آمار  مبنای  بر  است. 
در  روان  سال  اول  نیمه ی  در  زنان  علیه  قضیه خشونت 
وزارت صحت  جندر  بخش  است.  شده  ثبت  وزارت  این 
عامه اما می گوید که آمار خشونت ها علیه زنان در نیمه ی 
اول سال مبتنی بر پوشش این وزارت، از ۱5 هزار مورد 

بیش تر است. 
افغان  زنان  رسمی،   نهادهای  آمارهای  اساس  بر 
هرچند  می گذارند.  سر  پشت  را  روزها  خشونت بارترین 
خشونت  علیه زنان در کشور حرف تازه ای نیست،  اما افزایش 
قضایای حاد خشونت، نگرانی هایی را به همراه داشته است. 
وزارت امور زنان اما می گوید که در جریان شش ماه اول 
سال جاری، دست کم 6۱ زن به قتل رسیده اند و افزون بر 
این، موارد دیگری از خشونت های حاد نیز ثبت شده است. 
رویا دادرس، سخنگوی این وزارت، به روزنامه 8صبح گفت 
که بر اساس گزارش های رسیده به این وزارت، خشونت 
خانواده گی در کشور افزایش یافته و شمار زیادی از موارد 

خشونت های حاد نیز ثبت شده است. 
در بخش قضایای حاد خشونت  علیه زنان، سرپل، نیمروز، 
کندز، کاپیسا، لوگر، بلخ، کابل، تخار، قندهار، فراه، فاریاب 
و برخی دیگر از والیت ها در فهرست حضور دارند. قضایای 
حاد خشونت علیه زنان، موارد قتل، خودکشی، مجروحیت، 
حلق آویز کردن، تجاوز جنسی و اختطاف را شامل است. 
این آمار در حالی ثبت می شود که بر اساس ارقام وزارت 
امور زنان، تنها ۱۷ زن در جریان چهار ماه اول سال جاری 
به قتل رسیده اند و هفت زن دیگر نیز خودکشی کرده اند. 
از سوی  روان  سال  ماه سرطان  روز  آخرین  در  آمار  این 
ارایه شد. بدین  معین این وزارت در یک نشست خبری 
اخیر  ماه  دو  در جریان  زنان  قتل های  آمار  سایر  ترتیب، 
اتفاق افتاده است. تنها در جریان دو هفته اخیر، دست کم 
و  نیمروز  سرپل،  پروان،  کاپیسا،  والیت های  در  زن   ۱0

مردمی  گسترده  اعتراضات  از  پس 
فراه،  و  بادغیس  والیت های  در 
این  نماینده گان  سرانجام 
والیت ها در پارلمان روز شنبه، 
با رییس  جمهور  پنجم میزان، 
ارشد  مقام های  برخی  و  غنی 

حکومت دیدار کردند. 
خواست اصلی مردم در بادغیس و 
فراه، سهم گیری در ساختار حکومت و تقرر کدرهای شان 
در  اعتراض ها  است.  حکومتی  بلندرتبه  پُست های  در 
بادغیس چندین روز ادامه داشت و هم زمان در فراه نیز 

معرفی والی جدید، با تاخیر انجام شد. 
بر اساس خبرنامه ارگ ریاست  جمهوری، رییس  جمهور 
در  فراه  و  بادغیس  والیت های  نماینده گان  با  دیدار  در 
پارلمان، پذیرفته است که فهرست کدرهای معرفی شده 
توسط آن ها را بررسی می کند و افرادی که شایسته گی 

داشته باشند، در پُست های حکومتی گماشته می شوند. 
رییس  وعده های  به  مدنی  فعاالن  برخی  وجود،  این  با 
تاکنون بخش  تاکید دارند که   جمهور بی باور هستند و 
بزرگی از تعهدات انتخاباتی و وعده های رییس  جمهور در 

جریان سفر به این والیت ها، عملی نشده است. 
حدود یک  ماه پیش ساکنان شهر قلعه نو، مرکز والیت 
بادغیس، به خواست نماینده گان این والیت در پارلمان، با 
حضور در گرد هم آیی اعتراضی در میدان هوایی این شهر، 

مانع نشست هواپیمای والی جدید شدند. 
ادامه  روز  که چندین  بود  گسترده ای  اعتراض  آغاز  این 
به  اعتراض شان  رساندن صدای  برای  معترضان  و  یافت 
حکومت مرکزی، با لت وکوب و اخراج معاون و سرپرست 

والیت از دفتر کارش، دروازه والیت را بستند. 

آماری که این نهاد ثبت می کند، در واقع چهار برابر آماری 
است که خود زنان در وزارت امور زنان ثبت کرده اند. به 
گفته وی، بیش ترین موارد این آمار در والیت های مرکزی 
ثبت شده است، اما این آمار موارد قتل را شامل نمی شود.

اجرایی شدن طرح قرنطین در افزایش خشونت های 
حاد نقش داشته است

مسووالن در وزارت امور زنان می گویند که شیوع کرونا، 
افراد  از  برخی  بی کار شدن  قرنطین،  اجرایی شدن طرح 
و عالقه مند نبودن برخی از اداره های ذی ربط در راستای  
علیه  افزایش خشونت ها  از دالیل  زنان  فرا راه  چالش های 
زنان در شش ماه اخیر است. سخنگوی این وزارت گفت 
که برخی از زنان به دلیل قرنطین شدن شهرها، برای حل 
وزارت  این  به  عادی شان  خشونت های  به  رسیده گی  یا 
مراجعه نکردند و این مورد سبب شد که قضایای خشونت 
از حالت عادی به حالت حاد بدل شود. به گفته بانو دادرس، 
ادامه خشونت ها در جریان روزهای قرنطین سبب شد که 
برخی از زنان خودکشی کنند یا هم جانب مقابل را مورد 
خشونت حاد قرار دهند. افزون بر این، مقام ها در این وزارت 
از باز بودن سرحدات برای مجرمان به عنوان یک چالش 
به  زنان  علیه  از خشونت  پس  مجرمان  زیرا  می برند،  نام 
مسلح  مخالفان  به  یا  می کنند  فرار  هم جوار  کشورهای 
دست  به  افراد  این  سپردن  ترتیب،  بدین  می پیوندند. 

عدالت، سخت تر می شود.
به باور رویا دادرس، تنها دادخواهی وزارت امور زنان نمی تواند 
چاره ساز مشکالت زنان و رفع کننده این خشونت ها باشد 
و نیاز است که همه ی اداره های مسوول در این راستا ادای 
مسوولیت کنند. رویا دادرس تصریح کرد که از وزارت امور 
داخله به عنوان عضو کمیسیون منع خشونت علیه زنان 
دعوت می شود، اما این وزارت در حالی  که مسوولیت مهمی 
بر دوش دارد، عالقه مندی چندانی نشان نمی دهد. گفتنی 
است که وزارت امور داخله مسوولیت پی گیری مجرمان را 
به عنوان یک بخش اصلی رسیده گی به این قضایا، بر دوش 
دارد و افرادی که متهم شناخته می شوند را باید بازداشت 
کنند. این وزارت پیش از این نیز در بازداشت حدود هفت 
هزار متهمی که لوی سارنوالی قرار بازداشت آنان را صادر 

کرده بود، موفق نبوده است.
سخنگوی وزارت امور زنان پیرامون چالش های دخیل در 
مناسب،  شرایط  نبود  که  افزود  زنان  علیه  روند خشونت 
برخی از مسایل ناپسند فرهنگی و به ویژه تطبیق نشدن 
منظم قانون از دیگر مواردی به شمار می آید که افزایش 
خشونت های حاد زنان را در بر داشته است. وی خواستار 
نیز  مردم  تصریح کرد که  و  اداره ها شد  میان  هم آهنگی 
باید از قانون متابعت کنند، زیرا به باور او، دادخواهی این 
وزارت به تنهایی نمی تواند این خشونت ها را کاهش دهد. 

مجلس  در  بادغیس  نماینده گان  برخی  دیگر،  جانب  از 
والیت  این  کدرهای  فهرست  که  مدعی اند  نماینده گان 
چند روز قبل و پس از »ویدیو کنفرانس« با مشاور امنیت 
ملی و رییس اداره مستقل ارگان های محلی، نهایی و در 

اختیار حکومت مرکزی قرار گرفته بود. 
ضیاالدین اکازی، نماینده بادغیس در مجلس نماینده گان، 
اصلی  خواست  می گوید  8صبح  روزنامه  با  صحبت  در 
است«  در حکومت  بادغیس  آنان »سهم گیری کدرهای 
در  شدن  گماشته  برای  بادغیسی  کدرهای  فهرست  و 
مقام های ارشد حکومتی به حکومت مرکزی سپرده شده 

است.
همایون شهیدزاده، نماینده فراه در مجلس نماینده گان، 
به این باور است که حکومت مرکزی حقوق ساکنان این 
والیت را تلف کرده و محمداشرف غنی و عبداهلل عبداهلل 

به وعده های کارزارهای انتخاباتی شان عمل نکرده اند.
از دید معترضان در  بادغیس و فراه، رهبران سیاسی مرکز 
برای کسب  انتخابات،  برگزاری  آستانه ی  در  تنها  کشور 
رأی باشنده گان والیت های غربی، به آنان توجه می کنند و 
با سپری شدن انتخابات، وعده های شان را عملی نمی کنند 
و مردم را فریب می دهند، اما این بار آنان حق خود را از 

حکومت می گیرند. 
بادغیس، در صحبت  مدنی  فعاالن  از  اشکانی،  جنیداهلل 
با روزنامه 8صبح می گوید که مردم باور زیادی به عملی 
شدن وعده های رییس  جمهور ندارند و بخش بزرگی از 
وعده های او در جریان چند سفر به بادغیس و تعهدات 

کارزارهای انتخاباتی، تا کنون عملی نشده است. 

بانو رویا دادرس افزود که هرچند قانون منع خشونت علیه 
زنان تطبیق می شود، اما متناسب به توقع وزارت امور زنان 
نیست. وی در این راستا حتا به نقش برخی از اداره ها، از 
جمله وزارت اطالعات و فرهنگ اشاره کرد و افزود که برای 
تغییر ذهنیت ها در قبال زنان، نیاز است که به مردم در 

راستای قوانین حمایتی اطالع رسانی شود. 

از  پس  آینده ی  نگران  زنان  دادخواهی ها؛  ادامه 
صلح اند

اخیر،  ماه  دو  جریان  در  که  می گوید  زنان  امور  وزارت 
دست کم برای ۲۲ قضیه دادخواهی شده است که هفت 
قتل، دو قضیه خودکشی، چهار قضیه مجروحیت  قضیه 
و چهار قضیه حلق آویز را نیز شامل می شود. به گفته رویا 
دادرس، ۱6 قضیه ی حاد در ساحه ی زیر تسلط حکومت 
و شش قضیه در مناطق زیر کنترل طالبان قرار دارند. این 
وزارت اما روند دادخواهی اش پیرامون این قضایا را ادامه 
داده است. بانو دادرس گفت که ۱0 قضیه آن به معاونت 
لوی سارنوالی در امور منع خشونت فرستاده شده و وزارت 
امور زنان از رسیده گی شدن به این قضایا اطمینان یافته  
زنان  امور  وزارت  خشونت ها،  حاد  موارد  بر  افزون  است. 
در مجموع نیز روند دادخواهی، مشوره دهی و حل وفصل 

قضایای خشونت علیه زنان را ادامه داده است. 
آمار  مجموع  از  که   افزود  زنان  امور  وزارت  سخنگوی 
خشونت های ثبت شده در شش ماه اخیر، در یک هزار و 
39 مورد آن مشوره های حقوقی ارایه و برای 366 قضیه نیز 
وکیل مدافع رایگان تعیین شده است. افزون بر این، 339 
قضیه از طریق مصالحه و میانجی حل شده و ۲09 قضیه 
از صالحیت اجرایی  بُعد جرمی داشته و  این که  به دلیل 
این وزارت باال بوده است، برای تصمیم گیری به نهادهای 
عدلی و قضایی فرستاده شده است. در این میان، ۱6 قضیه 
مساعدت  قضیه  در ۷5  و  مصالحه حل شده  با  کابل  در 
این، در 90 قضیه  بر  افزون  حقوقی صورت گرفته است. 
تنها به مشوره حقوقی برای حل مسایل کفایت شده است. 
از  بیش تر  درخواست حمایت  با  هم زمان  اما  دادرس  بانو 

حکومت، خواستار توجه نهادهای ذی ربط نیز است. 
در کنار این چالش ها، وزارت امور زنان پیرامون وضعیت 
دارد.  نگرانی  آن،  از  پس  و  صلح  روند  جریان  در  زنان 
با  سخنگوی این وزارت گفت که زنان در شرایط کنونی 
می گیرند  قرار  خشونت  مورد  امنیت،  کردن  وجود حس 
منفی  دیدگاه های  و  طالبان  ورود  با  که  دارد  احتمال  و 
پیرامون زنان، خشونت ها علیه این قشر به اوج خود برسد. 
مسووالن در این وزارت از حکومت می خواهند که از زنان، 
به ویژه وزارت امور زنان به گونه ی همه  جانبه حمایت کند 
امور  وزارت  بایستند.  برابر خشونت ها  در  بتوانند  آن ها  تا 
آمارهای  اساس  بر  که  است  آینده  نگران  حالی  در  زنان 
وزارت صحت عامه، 98 هزار و ۱۱3 قضیه خشونت علیه 
زنان از سال ۲0۱3 بدین سو نزد این وزارت ثبت شده است 
که آمار شش ماه اول سال روان، حدود ۱5 درصد همه ی 

آمار هفت سال اخیر را تشکیل می دهد.

والیت های  ساکنان  کم رنگ  به حضور  اعتراض  کنار  در 
بادغیس و فراه در ساختار سیاسی، کم توجهی حکومت 
مرکزی به مهار ناامنی ها و رسیده گی به مشکالت امنیتی 
در این والیت ها، سبب نارضایتی مردم از حکومت شده 

است. 
شدن  بدتر  فراه،  و  بادغیس  در  مردم  نگرانی   مهم ترین 
گرفتن  شدت  و   خشونت ها  افزایش  امنیتی،  وضعیت 
نبرد است، اما حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی رییس  
سخن  »شهروند محور«  امنیتی  برنامه های  از  جمهور، 
گفته است که برای حل مشکالت امنیتی والیات فراه و 

بادغیس روی دست گرفته شده است. 
طی حدود یک  ماه اخیر رویارویی ساکنان فراه و بادغیس 
معترضان  که  گرفت  اوج  جایی  تا  مرکزی  حکومت  با 
نکند،  به خواست شان توجه  اگر حکومت  هشدار دادند، 
و  محلی  اداره  رابطه ی  و  اخراج  را  والیت ها  این  والیان 

حکومت مرکزی را قطع می کنند. 
با این وجود، به نظر می رسد پس از فروکش کردن نسبی 
اعتراض ها در بادغیس و برچیده شدن خیمه های اعتراضی 
و باز شدن دروازه والیت و نیز پذیرش و معرفی تاج محمد 
جاهد به عنوان والی فراه از سوی معترضان فراهی، رییس 

 جمهور حاضر شد با نماینده گان مردم دیدار کند. 
فراه  و  بادغیس  اصلی ساکنان والیت های  پرسش  شاید 
که  رییس  جمهور  آیا  که  باشد  این  آنان  نماینده گان  و 
خوبی  سابقه  وعده هایش  کردن  عملی  در  این  از  پیش 
ندارد، این بار خواست های آنان را عملی می کند یا بازهم 

حرف هایش عملی نمی شود.

برخی دیگر از والیت ها به قتل رسیده اند. بر اساس مجموع 
خشونت ها و به احتساب والیت ها، هرات، فاریاب، ننگرهار، 
بغالن، تخار، فراه، کندهار، بلخ، سمنگان و بامیان به ترتیب 
در صدر فهرست بیش ترین موارد خشونت  علیه زنان قرار 

گرفته اند.
از  به سهم خود  نیز  بشر  آمار کمیسیون مستقل حقوق 
فرهنگ،  ذبیح اهلل  دارد.  حکایت  زنان  روزهای خشونت بار 
رییس نشرات و رسانه های این کمیسیون، روز یک شنبه، 
ششم میزان، به روزنامه 8صبح گفت که نزدیک به ۱00 
زن در جریان نیمه ی اول سال میالدی به قتل رسیده اند. 
قرار گرفته اند  تجاوز جنسی  مورد  این، ۱3 زن  بر  افزون 
نیز  اذیت  و  آزار  و  خانواده گی  از خشونت های  مواردی  و 
ثبت شده است. وی با ابراز نگرانی از وضعیت زنان، گفت 
بر  نهاد عالوه  این  و  نظر می رسد«  به  تاریک  که »آینده 
در  زنان  حقوق  نقض  شاهد  اجتماعی-فرهنگی،  ابعاد 
درگیری های امنیتی است. باید گفت که در واقع، آمارهای 
وزارت امور زنان مواردی را شامل می شود که خشونت ها 
در آن اتفاق افتاده و سپس در این وزارت ثبت و پی گیری 

شده است. 
بر اساس خبرهای 8صبح در جریان روزهای اخیر، یک زن 
در قندهار، دو زن در تخار، یک زن در پروان، یک زن در 
سرپل و یک زن در نیمروز و برخی دیگر در سایر والیت ها 
کشته شده اند. در آخرین مورد، یک دختر جوان به دلیل 
این که موبایل دختر کاکایش از نزدش یافت شده بود، روز 
جمعه، چهارم میزان، از سوی خانواده اش در کاپیسا کشته 
شد. دختر کاکای او، دو روز پیش از این رویداد از خانه 

فرار کرده بود.
و  هزار  سه  میان  در  قضایا  میزان  بیش ترین  لت وکوب 
بر  می دهد.  تشکیل  را  زنان  علیه  خشونت  قضیه   898
اساس آمار وزارت امور زنان، 654 قضیه لت وکوب، ۲۲0 
قضیه تفریق، ۱۷0 قضیه عدم پرداخت نفقه، ۱59 قضیه 
خشونت  خانواده گی، ۱45 قضیه فرار از منزل، ۱۲3 قضیه 
تعیین سرنوشت، 69 قضیه آزار و اذیت، 59 قضیه توهین 
و تحقیر، ۲9 قضیه تهدید به مرگ، ۲6 قضیه ممانعت از 
میراث، ۱0 قضیه الدرک، هشت قضیه نفی قرابت، شش 
قضیه  دو  و  دادن  بد  قضیه  سه  فحشا،  به  مجبور  قضیه 
خرید به بهانه ازدواج در میان مجموع آمار شش ماه اخیر 

خشونت  ها علیه زنان شامل اند. 
تصویر  عامه  صحت  وزارت  زاویه  از  اما  زنان  وضعیت 
ترجیح می دهند که  زنان  بیش تر  زیرا  دارد،  متفاوت تری 
بنا بر مصلحت های خانواده گی، خشونت علیه آنان پوشیده 
بماند. کبرا پناهی، سرپرست ریاست جندر این وزارت، به 
روزنامه 8صبح گفت که ۱5 هزار و 565 مورد خشونت 
علیه زنان در جریان شش ماه گذشته از سوی نهادهای 
ترتیب،  بدین  است.  شده  گزارش  کشور  سراسر  صحی 

ساکنان  بادغیس،  در  اعتراض ها  اوج گیری  دنبال  به 
مشابهی  هم خواست های  فراه  و  غور  هرات،  والیت های 
مطرح کردند و با گرفتن گریبان حکومت مرکزی، خواهان 
سیاسی  ساختار  و  حکومتی  پُست های  در  سهم گیری 

افغانستان شدند.  
نماینده گان مردم برای رساندن خواست های شان به گوش 
مقام های حکومت مرکزی، با معاون اول ریاست  جمهوری، 
مشاور امنیت ملی و رییس اداره مستقل ارگان های محلی 
دیدار  کردند، اما هدف اصلی آن ها مالقات با شخص اول 
کشور و پی گیری وعده هایی بود که او در جریان سفر به 

این والیات و کارزارهای انتخاباتی داده بود. 
پس از روزها انتظار، سرانجام نماینده گان بادغیس و فراه 
در مجلس نماینده گان، روز شنبه، پنجم میزان، در ارگ 
امنیت ملی،  با رییس  جمهور، مشاور  ریاست  جمهوری 
رییس اداره مستقل ارگان های محلی و رییس اداره امور 

ریاست  جمهوری مالقات کردند. 
به روایت خبرنامه ای که از سوی ارگ ریاست  جمهوری 
پیشنهادهای  و  خواست ها  دیدار  این  در  شد،  نشر 
نماینده گان مردم در عرصه های امنیت، معارف، پروژه های 
با  فراه  و  بادغیس  استخدام کدرهای والیات  و  انکشافی 

رییس  جمهور غنی در میان گذاشته شده است. 
است: »رییس  آمده  ریاست  جمهوری  ارگ  در خبرنامه 
لیست  متذکره گفت که  والیات  نماینده گان  به   جمهور 
کدرهای شان را ترتیب نمایند تا در زمینه اقدامات الزم 
صورت گیرد، اما معیار در استخدام کدرها به عنوان یک 

اصل مهم است.«

خشونت علیه زنان؛ 

در هر ماه امسال دست کم ده زن 
به قتل رسیده اند

حسیب بهش

محمدحسین نیک خواه

آیا رییس  جمهور وعده اش به مردم 
بادغیس و فراه را عملی می کند؟
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جمهوری  هیات  میان  افغانستان  صلح  گفت وگوهای 
در  طالبان  مذاکره کننده  هیات  و  افغانستان  اسالمی 
نهاد های  توجه  دیگر  بار  یک   قطر،  پایتخت  دوحه، 
افغانستان را  بین المللی و کشورهای همکار و حامی 
پیش  روز  چند  نشست  در  که  جایی   تا  کرد،  جلب 
از  زیادی  شمار  متحد،  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
رهبران کشورهای مهم از جمله ایاالت متحده امریکا و 
آلمان به گفت وگوهای صلح افغانستان پرداختند و ابراز 
خوش بینی و امیدواری کردند که جنگ چهار دهه به 
فرجام برسد و مشکل افغانستان از رهگذر سیاسی  حل 
شود. این گفت وگوها که پشتی بانی و خوش بینی های 
کشورهای منطقه، همسایه و سازمان ها و قدرت های 
بزرگ سیاسی، اقتصادی و امنیتی جهان را در پیش 
دارد، برای افغانستان نیز یک آزمون کالن تاریخی را 
ایجاد کرده است. آزمونی که از یک  سو امیدواری ها 
را برای برگشت آرامش و صلح تازه کرده و در سوی 
برگشت ساختاری که طالبان در  از  را  نگرانی  دیگر، 
افغانستان  آن فرمان دهند و دست آوردهای دو دهه 
را قربانی کنند و نادیده بگیرند، افزایش داده است. در 
نخستین روز گشایش نشست مستقیم صلح افغانستان، 
واکنش همه ی بازی گران سیاسی و جهان خوش بینانه، 
مثبت و امیدوار کننده بود. از جمله می شود به موقف 
آلمان در این خصوص توجه کرد؛ کشوری که خود از 
دل ناسیونالیزم و جنگ های کالن بیرون شد و اتحاد 
را در میان مردمان دو سوی یک دیوار ایجاد کرد و به 
بزرگ ترین اقتصاد اروپا مبدل شد. با توجه به اهمیت 
و نقش کشورهای بزرگ و سازمان های بین المللی در 
روند گفت وگوهای صلح افغانستان، این نوشته در پی 
تحلیل جایگاه و نقش آلمان در مساله صلح افغانستان 

است. 
با  افغانستان  از صد  ساله  روابط دوستی بیش  از  اگر 
می توان  کشور  تحوالت  در  تازه ترین  بگذریم،  آلمان 
ادعا کرد که سنگ بنای دولت و نظام جدید افغانستان 
با عالقه مندی و پشتی بانی ژرف آلمان در شهر تاریخی 
مساله  در  ذی دخل  طرف های  و  شد  گذاشته  بُن 
افغانستان به اتفاق آرا به تشکیل یک اداره موقت به 
رهبری آقای کرزی توافق کردند؛ اما در این میان تنها 
گروه طالبان که تازه با شکست مواجه شده بود، شامل 
نظام جدید  تشکیل  در چگونه گی  گفت وگوها  طرف 
نبود و همین مساله در کنار سایر موضوعات سیاسی، 
نبرد  و  داخلی سبب شد که خشونت ها  و  منطقه ای 
میان طالبان، نیروهای حکومتی، قوای ائتالف و ناتو 
ایاالت  ادامه پیدا کند. سرانجام  تا بیست سال دیگر 
متحده امریکا را وادار کرد تا با طالبان از رهگذر سیاست 
و مذاکره وارد شود. هرچند ایاالت متحده امریکا در 
تحوالت سیاسی، امنیتی و حکومتی افغانستان نقش 
رهبری کننده و در خیلی موارد تصمیم گیرنده نسبت 
به آلمان و قدرت های دیگر را دارا بوده است، اما آلمان 
در چندین سطح از جمله در روند صلح به  سان یک 
همکار جدی، عالقه مند و با نیت نسبتاً انسانی در کنار 
حکومت و مردم افغانستان قرار داشته است. به لحاظ 
بازی گر  و  کشور  یک  را  افغانستان  آلمان  نیز  نظری 
فعال و همکار می پندارد و رابطه اش را در چهارچوب  
همکاری های اقتصادی، سیاسی و حمایت از نیروهای 

نوپای امنیتی افغانستان تعریف کرده است.
آلمان در دل  به تجربه جنگ و صلحی  که  توجه  با 
تاریخ معاصر خود دارد، بیش ترین تالش را در زمینه 
صلح  گفت وگو کننده  طرف های  به  تجربه اش  انتقال 
افغانستان فراهم ساخته و نیز آماده گی همه جانبه ای 
 را برای میزبانی دور دوم گفت وگوهای صلح افغانستان 
نشان داده است. اگر این میزبانی صورت گیرد و منجر 
به توافقی میان دو طرف حکومت و مخالفان مسلح 
شود، آلمان را یک  بار دیگر در مساله صلح افغانستان، 

یک بازی گر پیروز به معرفی می گیرد.
اقتصادی،  سیاسی،  قدرت  بزرگ ترین  که  آلمان 
فعال  عضو  و  اروپا  اتحادیه  استراتژیک  و  نظامی 
سازمان ناتو است، پس از سال ۲00۱ حضور پررنگ 
در  ائتالف  کشورهای  سایر  کنار  در  سرنوشت ساز  و 

افغانستان  زمینه های مختلف  و در  داشته  افغانستان 
فروان  کوشش های  اثر  به   است.  کرده  کمک  را 
نهادهای مختلف دولتی، نظامی و سیاسی، آلمان نقش 
بین المللی  راستای تالش های  در  و مهمی  هدف مند 
برای تقویت صلح، انکشاف و روند حکومت داری داشته 
است. آلمان هم چنان در بسا موارد توانسته نقش به 
سزایی را در ایجاد »توازن قدرت« های بزرگ غربی در 
ایفا کند. سیاست های آلمان سال ها است  افغانستان 
که از مرزهای برلین و اروپا بیرون شده تا دامنه آفریقا، 
آسیا و کشورهای امریکایی و خاورمیانه رسیده است. 
به  همین سبب آلمان از روابط تنگاتنگی با کشورهای 
همسایه نزدیک و دور افغانستان برخوردار است و در 
تالش است تا از این رابطه های خود به نفع سیاست 
خارجی خویش استفاده کرده زمینه را یک  بار دیگر 
در  بسازد.  مساعد  افغانستان  در  صلح  برگشت  برای 
کشورهای همسایه، آسیای میانه و جنوبی افغانستان، 
پس  چنان چه  دارد.  تعریف شده ای  حضور  نیز  آلمان 
آلمان نخستین  از استقالل کشورهای آسیای میانه، 
کشور اروپایی بود که فعالیت های سیاسی و اقتصادی 
گرفت  سر  از  سفارت خانه هایش  گشایش  با  را  خود 
اقتصادی،  همکاری های  چهارچوب  در  امروز  تا  و 
و  اروپا  اتحادیه  طریق  از  هم  آموزشی،  و  سیاسی 
هم به شکل مستقل در پنج کشور آسیای میانه در 
گاه  هر  مدون، همکاری می کند.  استراتژی های  پرتو 
آلمان به ریاست اتحادیه اروپا تکیه می زند، روابط این 
اتحادیه و برلین را با کشورهای آسیای میانه تجدید و 
مرور می کند و در چگونه گی و باز تعریف رابطه ها توجه 
کرده است. به همین گونه، آسیای جنوبی نیز یکی از 
مناطق مورد توجه آلمان است. در این میان آلمان به 
به   نسبت  اهمیت  با  و  متفاوت  ویژه،  نگاه  افغانستان 
فعالیت های  تا  گرفته  نظامی  از حضور  دارد،  دیگران 
و  سکتور خصوصی  از  حمایت  و  فرهنگی  اقتصادی، 

آموزش و پرورش.  
در سال ۲0۱9، آلمان مبلغ 846 میلیون یورو را در 
افغانستان کمک کرده است.  زمینه های گوناگون در 
از این میان، مبلغ 469 میلیون از سوی وزارت دفاع 
مبلغ  دفاعی،  و  امنیتی  نهادهای  تقویت  بخش  در 
و  انکشافی  کمک های  وزارت  سوی  از  میلیون   ۲۱۲
اقتصادی در راستای انکشاف و بازسازی و مبلغ ۱8۱ 
میلیون دیگر از سوی وزارت امور خارجه در بخش های 
سیاسی، آموزشی و فرهنگی به  مصرف رسیده است. 
مقدار  همین  آلمان  فدرال  دولت   ۲0۲0 سال  برای 
افغانستان در  برای کمک در  را  یورو(  )864 میلیون 
نظر گرفته است. این مقدار پیش  از به امضا رسیدن 
تفاهم نامه صلح میان ایاالت متحده امریکا و طالبان 
اما  شده،  منظور  کووید-۱9  همه گیر  بیماری  بروز  و 
میزان کمک های  تحول،  دو  این  با  که  دارد  احتمال 
آلمان در سال جاری کم تر از مقدار تعیین  شده باشد، 
زیرا آلمان در تالش حضور کم تر سیاسی و نظامی و 
فشارهای  به  توجه  با  افغانستان  برای  بودجه  تجدید 

ناشی از کرونا در جهان است. 
تالش آلمان برای پیروزی گفت وگوهای صلح نه  تنها 
به دلیل امنیت و آرامش افغانستان است، بلکه از یک 
گفته  می گیرد.  سرچشمه  راهبردی  کالن  دیدگاه 
می توانیم که آلمان در نظر دارد تا از یک طرف گزینه 
خروج نیروهایش را روی میز داشته باشد و از سوی 
دیگر هزینه های مالی آن کشور با به پیروزی رسیدن 

صلح افغانستان به کم ترین مقدار برسد. 
کمک های  که  می شود  پیش بینی  فشرده  به  گونه ی 
آلمان و در ُکل کشورهای اتحادیه اروپا برای افغانستان 
کاهش پیدا کند و حضور ارتش و نیروهای این کشور 
در شمال افغانستان نیز کم رنگ گردد. احتمال دیگر 
هم این است که آن یارانه ها را از طریق سازمان ملل 

مرکزی  حکومت  به  مستقیم  یا  و  دهد  انجام  متحد 
اداره های  دست  که  چیزی  کند؛  پرداخت  کابل 
از  استفاده  را در  افغانستان  نهادهای شمال  و  محلی 
کمک های آلمان، کوتاه می سازد. افغانستاِن نسبتاً امن 
و دهشت افگنی  امنیتی  نگرانی  کم ترین  و جایی  که 
خلق  آلمان  جمله  از  جهان  کشورهای  برای  را 
است.  آن  پی  در  آلمان  که  است  نکند، چشم اندازی 
کوشش های پی گیر آلمان در ابعاد گسترده از جمله 
در  سهم گیری  افغانستان،  پولیس  ایجاد  برای  تالش 
و  زیرساختی  پروژه های  و  پرورش  و  آموزش  روند 
زیربنایی، آلمان را از سایر همکاران بین المللی متمایز 

می سازد.
اما  صلح  مورد  در  بین االفغانی  نشست  سومین 
از  برخی  حضور  با  پیشین  نشست های  از  متفاوت تر 
افغانستان  نماینده گان حکومت  چهره های سیاسی و 
در قطر برگزار شد. این نشست در شانزدهم و هفدهم 
ماه سرطان به میزبانی مشترک بنیاد برگ آف آلمانی 
برگزار شد.  پایتخت قطر،  و حکومت قطر در دوحه، 
 53 و  طالبان  گروه  نماینده  هفده  نشست،  این  در 
نماینده از اقشار مختلف کشور به شمول نماینده گان 
شورای عالی صلح و مقام های پیشین و برحال حکومت 
غیرنظامیان  تلفات  میزان  کاهش  روی  افغانستان، 

گفت وگو کردند.
از آغاز زمینه سازی برای گفت وگوهای صلح افغانستان، 
آلمان بیش تر در نقش میانجی میان طرف های جنگ 
به   است.  کرده  وظیفه  ایفای  بین المللی  بازی گران  و 
نقش  آلمان   ،۲0۱9 جوالی  ماه  از  مشخص  گونه ی 
میانجی را در مورد نشست های قطر برعهده گرفته و 
در نخستین روز گشایش این گفت وگو ضمن اشتراک 
آقای  پاکستان  و  افغانستان  برای  آن  ویژه  نماینده 
نیز در صحبتی  آلمان  وزیر خارجه  پوتزل،  مارکوس 
با مذاکره کننده گان، بر حفظ ارزش های حقوق بشری، 
نقش زنان و اقلیت ها در جریان گفت وگوها و صلح و 
حمایت هم جانبه کشورش تاکید داشت. آلمان پیش 
از این نیز در جریان گفت وگوها و امضای توافق نامه 
نقش  و طالبان، در  امریکا  ایاالت متحده  میان  صلح 
کمک کننده فنی، میانجی و همکار خوب فعال بوده 
است. آلمان در نهایت در همکاری و حمایت از امریکا 
در افغانستان نیز حضورش را تعریف می کند. به عنوان 
سپتامبر،   ۱۱ حمالت  از  پس  ناتو،  فعال  عضو  یک 
القاعده  علیه  را  امریکا حمالت گسترده  هنگامی که 
این کشور  به  و  افغانستان سازمان دهی  و طالبان در 
و  ایستاد  امریکا  کنار  در  نیز  آلمان  کرد،  لشکرکشی 
هم نوایی خویش را با جدیت تمام با همکار استراتژیک 

خود یعنی امریکا، اعالن نمود.
امریکا در پی  ایاالت متحده  چنان که دیده می شود، 
خروج نظامیانش از افغانستان است و مساله جنگ با 
طالبان را نیز به اتمام رسانیده است؛ اما نگرانی جدی 
نظامی  نیروی  بیش ترین  که  کشوری   دومین  آلمان، 
از خالی قدرت  افغانستان دارد،  امریکا در  از  را پس  
در کابل و سرنوشت نیروهای نظامیانش در چوکات 
ماموریت حمایت قاطع ناتو است. اما برعکس ایاالت 
در  را  انسانی  تلفات  کم ترین  آلمان  امریکا،  متحده 
جنگ افغانستان داشته است. شمار تلفات نیروهای این 
کشور، به بیش  از پنجاه تن می رسد. در کنار این همه، 
آلمان نگران رشد افراطیت دینی نیز است؛ چیزی  که 
این کشور در جامعه خود با میزبانی گروه های مهاجر 
از کشورهای اسالمی از جمله افغانستان و سوریه نیز 
از آن رنج می برد. آلمان زهر تعصب نژادی و دینی را 
با  خود  خارجی  سیاست  در  رو،  همین   از  و  می داند 
کشورهای اسالمی خیلی با احتیاط برخورد می کند، 
است.  گرفته  پیش  در  میانه  را  و  فعال  سیاست  اما 
خالف امریکا، آلمان حتا در جنگ مستقیم با تروریزم 

اقتصادی  رویکرد  بیش تر  افغانستان،  در  بین المللی 
در  آلمان  نظامی.  تا  است،  داشته  امنیت  مساله  به 
شهرهای شمالی که نیروی نظامی در افغانستان دارد، 
بسیاری  در  و  اقوام  سران  گروه ها،  نهادها،  با  بیش تر 
موارد با مردمی که زیر نفوذ طالبان زنده گی می کنند، 
ارتباط برقرار می کند و در این  راه هزینه هایی را نیز 

متقبل شده است. 
بین المللی  تروریزم  پی آمد  که  است  معتقد  آلمان 
می تواند آسیب کالنی را متوجه برلین و همسایه های 
در  مساله  همین  روی  بسازد.  برلین  نزدیک  و  دور 
به  تا  می کند  تالش  افغانستان  صلح  گفت وگوهای 
شکل مستقیم از هیچ طرف در این مساله ی حساس، 

حمایت مستقیم نکند. 
عامل دیگری که آلمان را بیش از هر کشور دیگری 
تشویق به فعالیت در گستره گفت وگوهای صلح کرده، 
آلمان  است.  افغانستان  شهروندان  مهاجرت  مساله 
یکی از کشورهایی است که بیش ترین شمار مهاجران 
افغانستانی را در چند سال اخیر میزبانی کرده است. 
کهن  نسل  و  کار  نیروی  نیاز  در  مساله  این  هرچند 
آلمان ریشه دارد، اما در کوتاه مدت یک درد سر کالن 
است که آلمان با آن روبه رو است. اگر دامنه خشونت ها 
از پیش گسترش  افغانستان بیش تر  ناامیدی ها در  و 
یابد، آلمان باز هم مجبور به پذیرش شمار زیادی از 

پناه جویان افغانستانی خواهد شد.
نه تنها مستقل، که در خیلی  را  این تالش ها  آلمان 
سازمان  مانند  مختلف  سازمان های  طریق  از  موارد 
افغانستان  قبال  در  اروپا  اتحادیه  و  ناتو  متحد،  ملل 
اتحادیه  سفیر  گذشته،  روز  چند  در  می دهد.  انجام 
در  آلمان  کارکشته  سیاست مداران  از  یکی  نیز  اروپا 
کابل گماشته شد تا روند گفت وگوهای افغانستان را 
حتا حفظ  رهبرانش  که  امریکا  بر خالف  کند.  کمک 
افغانستان  دست آوردهای مدنی و دموکراسی نیم بند 
را معیاری برای برگشت به صلح با طالبان معیار قرار 
نمی دهند، آلمان به شکل مشخص بر احترام حقوق 
اقلیت ها، حقوق زنان و حفظ ارزش های دموکراتیک 
از  آلمان  که  معنا  بدین  است؛  داشته  تاکید  همواره 
در  خشونت  و  افراطیت  رشد  و  گذشته  به  برگشت 

افغانستان نگران است. 
سیاست خارجی آلمان در پیوند به مساله افغانستان 
مبین  صلح  گفت وگوهای  راستای  در  مشخصاً  و 
النه  به  دیگر  بار  یک   نباید  افغانستان  که  است  این 
با  آلمان  ملحوظ  بدین  گردد.  تبدیل  دهشت افگنی 
استفاده از همکاری های سازمان های بین المللی و سایر 
شرکای اروپایی، در پی ایجاد توازن و حفظ ثبات در 
راه حل  یافتن  پی  در  همواره  آلمان  است.  افغانستان 
مسالمت آمیز جنگ افغانستان با استفاده از گفت وگو 
بوده است. این مساله بارها در سخنان رهبران آلمانی 
و در اعالمیه های رسمی این کشور دیده شده است. 
آلمان آرزو و تالش دارد که تمام اقشار افغانستان را در 
پروسه صلح بکشاند تا تمام مردم افغانستان در روند 
صلح خود را ببینند. به  گونه ی مثال مذاهب، جوانان و 
بانوان در روند صلح افغانستان در قطر خود را ببینند. 
به  از نشست های قطر  تجاربی  که  با  آلمان  حکومت 
 دست آورده، برنامه فعاالنه در رابطه به اعتمادسازی 
و کمک به مذاکرات بین االفغانی در دست دارد. اضافه 
بر این، حکومت آلمان حاضر است نظر به در خواست 
مستقیم حکومت افغانستان تعهداتش را در رابطه به 
روند صلح افغانستان ادامه دهد. بازی گران سیاسی در 
افغانستان به شمول حکومت این کشور اعتماد به آن 
دارند که آلمان، اتحادیه اروپا و همکاران بین المللی در 
جریان روند صلح و بعد از آن باید کمک های خویش 
را توسعه دهند و نقش کلیدی در توافق صلح داشته 

باشند.

آلمان و مساله 
صلح افغانستان

احمدضیا فیروزپور
دانش آموخته دانشگاه فرای برلین - آلمان

استراتژیک  و  نظامی  اقتصادی،  سیاسی،  قدرت  بزرگ ترین  که  آلمان 
اتحادیه اروپا و عضو فعال سازمان ناتو است، پس از سال 2001 حضور 

پررنگ و سرنوشت ساز در کنار سایر کشورهای ائتالف در افغانستان داشته 
و در زمینه های مختلف افغانستان را کمک کرده است. به  اثر کوشش های فروان 

نهادهای مختلف دولتی، نظامی و سیاسی، آلمان نقش هدف مند و مهمی در راستای 
است. داشته  حکومت داری  روند  و  انکشاف  صلح،  تقویت  برای  بین المللی  تالش های 



منبع : لی موندی دیپلوماتیک

نویسنده: تانیا گودسوزیان

برگردان: سیدجمال اخگر 

شماری از فعاالن حقوق زن به این باورند که اگرچه 
وجود  با  طالبان،  سقوط  از  پس  افغانستان  زنان 
اما  داشته اند،  زیادی  دست آوردهای  دشوار  شرایط 
برای  و  نیست  کافی  آنان  برای  دست آورد ها  این 
پیش رفت  به  مختلف  در حوزه های  معنادار  حضور 

نیاز دارند.
نفیسه دانش، فعال حقوق زن در گفت وگویی با شبکه ی 
جامعه ی مدنی و حقوق بشر )از این به بعد»شبکه«( 
توافقات  از  پس  زنان  دست آوردهای  که  می گوید 
کنند که  باید درک  تقویت شود. »طالبان  باید  صلح 
ما می خواهیم در مذاکرات صلح راه را برای حقوق و 

آزادی های بیش تر زنان باز کنیم«.

تنها  این مطلب توسط شبکه جامعه ی مدنی و حقوق بشر تهیه شده است. روزنامه 8صبح،  یادداشت: 
مسوولیت چاپ و نشر آن را بر  عهده دارد.
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دارند و به همین دلیل دولت باید در کنار شهرها، به 
این مناطق نیز توجه کند و حقوق و مزایایی که برای 
دسترس  در  می شود،  گرفته  نظر  در  زنان شهرنشین 

زنان مناطق دور و روستاها هم قرار بگیرد. 

شبکه: نگرانی های عمده ی شما در رابطه با توافقات 
صلح چیست؟

دانش: اگرچه امیدواریم که صلح تامین و آرامش برقرار 
شود، اما فکر می کنم یک بازی در پشت صحنه جریان 
دارد. ما نباید شاهد یک صلح نمادین باشیم. نگرانی 
دیگر من در رابطه با دادن سهم به کشورهای منطقه در 
مذاکرات است. اگر قرار است صلح واقعاً بین طرف های 
افغان باشد، افغان ها باید صلح کنند و به هیچ کشور 
دیگری سهم داده نشود. نگرانی دیگر من و تمام زنان 
این است که طالبان اجازه ی حضور زنان در اجتماع را 

ندهند؛ این هرگز برای ما قابل قبول نیست.

شبکه: به نظر شما چه مسایلی باید از خطوط سرخ 
تیم دولت در مذاکرات باشد؟

دانش: مساله ی کار و تحصیل زنان باید از خطوط سرخ 
دولت باشد. هم چنان خشونت و تبعیض علیه زنان باید 
متوقف شود. اگر زنی تحصیل کرده باشد، می تواند به 

فرزند خود نیز آموزش بدهد. از آن جایی که زنان بیش 
باید  می دهند،  تشکیل  را  کشور  از جمعیت  نیمی  از 
بسیاری از خطوط سرخ در مذاکرات صلح مربوط به 

حقوق آنان باشد.
به باور بانو دانش، دولت باید از حق کار زنان حمایت 
کند و در صورت حضور طالبان در ترکیب حکومت، 

پست های بلند حکومتی به رقابت آزاد گذاشته شود.

شبکه: به نظر شما طالبان پس از مذاکرات بر توافقات 
متعهد خواهند ماند؟

پابند  شهروندان،  بزرگ  نگرانی های  از  یکی  دانش: 
صلح  توافقات  از  پس  تعهدات شان  به  طالبان  نبودن 
نه  تعهدات،  این  از عملی  شدن  اطمینان  برای  است. 
تنها ایاالت متحده ی امریکا، بلکه جامعه ی جهانی باید 
که  در صورتی  و  کند  نظارت  مذاکرات صلح  روند  از 
توافقی صورت می گیرد، باید از سوی آنان تضمین شود. 
در بخش تضمین تعهدات، نقش کشورهای اسالمی نیز 

سازنده است.
این فعال حقوق زن، در صورت مشارکت  به گفته ی 
طالبان در حکومت، تحمیل  شدن قوانین افراطی این 
گروه در رابطه با زنان، برای بانوان قابل قبول نخواهد 

بود.

دست آوردها،  تقویت  و  حفظ  کنار  در  شبکه: 
مورد  در گفت وگوها  باید  که  زنان  دیگر  خواست های 

بحث قرار بگیرد، چیست؟
دانش: توقف خشونت ها یکی از این خواست ها است، 
از جمله گروه هایی اند که بیش ترین قربانی  زیرا زنان 
که  است  این  ما  دیگر  خواست  داده اند.  جنگ  در  را 
دانشگاه  و  مکتب  به  آسوده  خیال  با  زنان  و  دختران 
بروند، امنیت شان تامین باشد و امکانات بیش تری به 

آنان داده شود.

شبکه: ارزیابی شما از میزان آگاهی زنان ساکن والیات 
از حقوق شان چیست؟

مورد  در  دوردست  مناطق  در  بانوان  با  وقتی  دانش: 
به  تهاجمی  حالت  یک  می کنیم،  زن صحبت  حقوق 
خود می گیرند و ما را تهدید می کنند. آنان می گویند 
حقوق  از  زنان  این  نیست.  اسالم  در  ما  حرف های 
زنان در  ندارند. برخی  به صورت درست آگاهی  خود 
والیت هایی چون ننگرهار، پکتیا و کنر زنده گی خوبی 
ندارند و دلیل آن رسوم ناپسندی چون ازدواج اجباری، 

بد دادن و موارد دیگر است.
بانو دانش می افزاید که زنان در پایتخت و بزرگ شهرها 
وضعیت بهتری نسبت به مناطق دوردست و روستاها 

زنان و اراده ی پیش رفت پس از گفت وگوهای صلح؛

تنها حفظ دست آوردها کافی نیست

گفت وگوی شبکه ی جامعه ی مدنی و حقوق بشر 
با نفیسه دانش، فعال حقوق زن

سیاست »عمق استراتژیک« طوالنی مدت خود، ناشی از 
ترس از نفوذ هند در افغانستان، دست نخواهد کشید. 
با ایجاد یک دولت تحت نفوذ خود در  اسالم آباد تنها 

کابل، راضی خواهد شد.
تا زمانی که خط دیورند به تقسیم پشتون های دو طرف 
به دو ملت جداگانه ادامه دهد، نباید انتظار داشت که 
به  را  دیورند  افغانستان خط  پشتون  دولت های عمدتاً 
عنوان مرز رسمی پذیرفته و آن را به رسمیت بشناسند.

برای افغان ها، خط دیورند یک اشتباه تاریخی تلقی شده 
که باالی آن ها از سوی قدرت های وقت جهان تحمیل 
شده است و باید این اشتباه جبران شود، اما این رویا 

بعید است که به حقیقت مبدل شود.
از جانب دیگر پاکستان این خط را جزوی از تمامیت 
اسالم آباد حیثیت وجودی  برای  و  دانسته  ارضی خود 

دارد.
صرف نظر از موقف کلیشه ای افغانستان در مورد خط 
دیورند، سرانجام پاکستان تصمیم گرفت با سیم کشی 
۱۲ متری مدرن در مرز ۲560 کیلومتری، موضوع را 

دفن کند.
مسایل  تحلیل گران  از  تن  یک  امتیاز گل،  گفته  به 
سیاسی پاکستان، کار حصار کشی ۱350 کیلومتری در 
قسمت خیبر پختون خواه تمام شده است و کار روی 

بقیه ادامه دارد. 
افغانستان  برای  است  پیامی  دیورند  خط  حصار کشی 
که این مرز شناخته شده بین المللی است و هدف ما 

حفاظت از آن است.
به هر صورت گفت وگو هایی که امروزه در دوحه میان 
طالبان و دولت افغانستان جریان دارد، یکی از مهم ترین 
طرح ها برای صلح از زمان حمله ایاالت متحده در سال 

۲00۱ می باشد.
صلح  به  دست یابی  گفت وگو ها  برای  این  حال،  این  با 
کافی  اما  است،  الزم  افغانستان  رنج دیده  مردم  برای 

نخواهد بود.
حفظ ثبات داخلی و جلو گیری از نفوذ خارجی به صورت 
یکسان مهم و ضروری می باشند. با این کار اختالفات 
چندگانه بین دولت افغانستان و پاکستان حل خواهد 

شد.
دشوارترین   از  یکی  دیورند   خط  مناقشات  حل و فصل 
موضوعات خواهد بود، ولی همیشه در راس برنامه های 

سیاست خارجی افغانستان باقی خواهد ماند.
اما  گیرد،  صورت  سازش  دیورند  موضوع  روی  ممکن 
توییتر  در  جمهور  رییس  معاون  صالح،  که  همان طور 
نوشته بود، »نباید از ما انتظار داشته باشند که ما دیورند 

را به طور رایگان به پاکستان هدیه دهیم«.

به تاریخ 8 سپتامبر، یک مقام پیشین وزارت امور خارجه 
اختالفات  پیرامون  را  اظهارات خود  توییتی  در  امریکا 
مرزی طوالنی مدت میان افغانستان و پاکستان منتشر 
جامعه  مختلف  سطوح  گسترده ی  واکنش  با  که  کرد 

افغانستان مواجه شد.
مذاکرات  آغاز  از  قبل  روز  یک  درست  توییت  این 
بین االفغانی در دوحه ی قطر و در اوج تنش ها منتشر 

شد.
سیاست گران برجسته ی ملی افغان به خوبی می دانند 
که خط دیورند یک مرز پذیرفته شده بین المللی است.

 آلیس ولز ، معاون وزارت خارجه ی امریکا در امور آسیای 
ادعاهای  نوشت که  توییتر خود  جنوبی و مرکزی، در 
ملی گرایانه یا غیرعقالنی روابط مفید اقتصادی بین دو 

کشور و مذاکرات صلح را خدشه دار می سازد.
معاون  صالح،  امر اهلل  اظهارات  به  پاسخ  در  توییت  این 
نخست ریاست جمهوری افغانستان که گفته بود »هیچ 
دیورند  خط  مساله  از  نمی تواند  افغان  سیاست مدار 
از  پس  و  زنده گی  در  را  او  کار  این  کند،  چشم پوشی 

مرگ نفرین می کند« صورت گرفته بود .
»مساله دیورند نیاز به بحث دارد و انتظار این که ما آن 

را به رایگان هدیه کنیم، غیر واقعی است«.
دیدگاه ولز در واقع همه را برای بحث روی موضوعی 
که همه می دانند ولی از آن چشم پوشی می کنند، در 

گفت وگو های بین االفغانی فرا خواند .
بین  دیورند  کیلومتری خط  ناشده ۲640  مساله حل 
نتیجه  داشت  نظر  در  بدون  پاکستان  و  افغانستان 
مذاکرات صلح ، یک منبع پایدار بی ثباتی در افغانستان 

باقی خواهد ماند .
افغانستان و طالبان  بین دولت  در حالی که مذاکرات 
سیاسی  موضوعات  روی  اجماع  یک  به  رسیدن  برای 
داخلی، امنیتی و حقوق بشر در دوحه جریان دارد، اما 
پاکستان بنا بر عامل مهم به نام »خط دیورند« هنوز 
ثبات  برای  طوالنی مدت  و  مهم  چالش  یک  عنوان  به 

خارجی افغانستان موجود است.
در همین حال زلمی خلیل زاد، نماینده ایاالت متحده، از 
نقش مهمی که پاکستان در تسهیل آغاز روند مذاکرات 
صلح ایفا کرده است، استقبال کرد؛ اما به نظر بسیاری 
افغان ها ماهیت این نقش در چند دهه گذشته و مناقشه 
پایدار مرزی ممکن است مانع رسیدن به هرنوع توافق 

در دوحه باشد.

- اهمیت خط دیورند 
امضای  با  انگلیسی،  دیپلمات  دیورند،  مورتیمر  سر 
معاهده ای در سال ۱893 با محدود کردن حوزه نفوذ 

به  افغانستان  وقت  پادشاه  خان،  عبدالرحمن  سیاسی 
عنوان منطقه حایل بین منافع انگلیس و روسیه، مناطق 

مرکزی پشتون ها را تقسیم کرد.
مرز  عنوان  به  را  دیورند  هرگز  امروز  به  تا  افغانستان 
نپذیرفته است. مورخان و حقوق دانان افغانستان تاکید 
دارند که خط دیورند صرفاً به منظور شناخت حوزه های 
مرز  یک  عنوان  به  نه،  بود  شده  ترسیم  سیاسی  نفوذ 

رسمی یک کشور در آینده.
جامعه  و  متحد  ملل  سازمان  در  دیورند  خط  گرچه 
بین المللی به عنوان مرز غربی پاکستان شناخته شده 
را  پشتون  خانواده های  و  قبایل  سرزمین،  اما  است، 
به  تا  پاکستان  دولت  تاسیس  زمان  از  و  تقسیم کرده 
منطقه  در  بی ثباتی  و  خشونت ها  منابع  از  یکی  امروز 

می باشد. 
 افغانستان در سال ۱94۷ تنها کشوری در جهان بود که 
با عضویت پاکستان در سازمان ملل متحد به دلیل به 
رسمیت نشناختن خط دیورند مخالفت کرد و خواستار 
حق تعیین سرنوشت برای پشتون های ساکن پاکستان 

شد. 
تا زمانی که جنگ در افغانستان ادامه داشته باشد و بر 
مناطق پشتون نشین آن سوی خط دیورند تاثیر بگذارد، 

صلحی به دست نخواهد آمد.
ابوبکر صدیق، سردبیر وب سایت گندهارا و رادیو آزادی 
اروپا / رادیو آزادی و نویسنده کتاب سوال پشتون : کلید 
که  می گوید  پاکستان،  و  افغانستان  ناشده  حل  آینده 
موضوع حل ناشده دیورند ثبات و رفاه در دو کشور را 

از بین خواهد برد.
یک  عنوان  به  همسایه  دو  میان  مرزی  اختالفات  این 
که  زمانی  ویژه  به  ماند،  باقی  اصطکاک  ثابت  نقطه 
در  متحده  ایاالت  نفوذ  حوزه  از  بخشی  به  پاکستان 

جریان جنگ سرد تبدیل شد.
امضای پیمان دفاعی دوجانبه میان پاکستان و ایاالت 
متحده در سال ۱954 و به دنبال آن ایجاد پایگاه هوایی 
نظامی  پیمان  به  ورود  و  پشاور  شهر  در  سیا  سازمان 
 ،۱955 سال  در  بغداد  پیمان  به  معروف  »سینتو« 
بیش تر  مورد  این  در  را  پاکستان  بین المللی  حمایت 

تضمین کرد.
دولت افغانستان پس از چندین مرتبه درگیری نا موفق 
مرزی با پاکستان در سال های ۱949-50 و دوباره در 
سال های ۱960 برای مدت کوتاهی رویکرد جدیدی را 

برای حل مساله اتخاذ کرد.
اختالفات  که  وقت،  نخست وزیر  شفیق،  محمد موسی 
بود،  را حل کرده  ایران  با  افغانستان  طوالنی مدت آب 
در سال ۱9۷3 از ذوالفقار علی بوتو، رییس جمهور وقت 

پاکستان، پیرامون دیورند به طور غیر رسمی نظر  خواهی 
کرد.

این روند نوپای سیاسی در جوالی همان سال به خاطر 
کودتایی  طی  افغانستان  سلطنت  و  شفیق  سرنگونی 
خط  سر سخت  مخالف  محمد داوود،  شهزاده  توسط 

دیورند، به پایان رسید. 
از همان زمان اوضاع بدون تغییر باقی ماند. حتا هنگامی 
سال  در  طالبان،  پیشین  داخله  وزیر  عبدالرازق،  که 
۲00۱ در راس یک هیات به پاکستان سفر کرد، خط 

دیورند را قبول نکرد.
 در این اواخر حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، نیز 
معاهده ۱893 را به چالش کشیده گفت که خط دیورند 

را »هرگز به رسمیت نمی شناسد«.
سیاست گران افغانستان در این اواخر گاه  از این مورد 
استفاده  جمعی  عقاید  و  عواطف  بر انگیختن  برای 
به  دیورند  خط  مساله  حال  تا  این که  از  اما  می کنند؛ 
صورت رسمی و قانونی مطرح شده باشد، تردید وجود 
با  بحث ها  در  که  است   موضوعی  دیورند  خط  دارد. 

پاکستان از آن چشم پوشی صورت می گیرد. 
مشاور  و  کرزی  حامد  حقوقی  مشاور  کاکر،  کاوون 
ارشد وزیر عدلیه می گوید : »دو کشور در مورد دیورند 
مواضع مختلف دارند، اکنون زمان مناسب برای بحث 
نهایی  برای حل  نیست.  موضوع  این  روی  و گفت وگو 
نیاز به یک رابطه نزدیک و سازنده است. دو  موضوع، 
کشور ابتدا باید مشکالت فوری تروریزم و افراط گرایی، 
تجارت، پناهنده گان، عدم مداخله و سایر موارد را از سر 

 راه   بردارند«.

- بدون حل این موضوع، ثبات تامین نخواهد شد 
پاکستان در چهار چوب  با  افغانستان  موضوعات مرزی 
گفت وگو های صلح فعلی میان طالبان و دولت افغانستان 
این  که  نمی رود  هم  انتظار  است.  نشده  آجندا  شامل 
صلح  نهایی  توافق  هرگونه  برای  مانعی  بتواند  موضوع 
ایجاد کند. با این وجود، حل و فصل مناقشات بیرون مرزی 
به اندازه یک توافق صلح داخلی تا زمانی که بی ثباتی 
در آن سوی مرز ادامه داشته باشد، مهم و حیاتی است.

بسیاری معتقد اند که حل و فصل مساله دیورند برای رفع 
معضالت بنیادی صلح و ثبات مانند تجارت مواد مخدر، 
پناهگاه های امن برای تروریستان و حمایت مستقیم از 

گروه طالبان کافی نخواهد بود.
ایتالیا،  الینا ملکیار، مورخ و سفیر سابق افغانستان در 
گفت: »حل و فصل مناقشات خط دیورند صلح و ثبات در 

افغانستان را تضمین نمی کند«.
هیچ گاه با به رسمیت شناختن خط دیورند، پاکستان از 

آیا به رسمیت شناختن خط دیورند برای 
افغانستان صلح به ارمغان خواهد آورد؟ 



محمدامین بیانی، کارشناس ارشد طراحی شهری

بزرگ  از چالش های  یکی  ناامنی  ،  کنار  در  مواد مخدر 
از  یکی  عنوان  به  مخدر  مواد  است.  افغانستان  مردم 
و  افغانستان  در  بی ثباتی  و  خشونت ها  افزایش  عوامل 

منطقه می باشد. 
فرصت  تباهی  و  جنگ  دهه  چند  از  بعد  که  اکنون 
گفت و گوهای صلح میان افغانان مساعد شده، بهتر است 

از این فرصت تاریخی برای پایان جنگ استفاده کنیم.
بعد از فروپاشی رژیم طالبان، افغانستان در مسیر تحول 
و پیش رفت قرار گرفت و اکنون بعد از دو دهه با وجود 
کاستی ها، رهبری و مفهوم زنده گی در کشور تغییر یافته 
است. امروز میلیون ها دختر و پسر به مکتب  و دانشگاه  
می روند. امروز زنان در رهبری و تصمیم گیری های کالن 

کشور حضور دارند. 
 امروز در منطقه و جهان، بیرق سه رنگ افغانستان قد 
اما آن چه که در پروسه ی گفت و گوهای  کشیده است. 
و  دموکراتیک  ارزش های  زنان ،  مباحث  کنار  در  صلح 
حفظ دست آورد های دو دهه ی پسین مهم است، مواد 

مخدر است.

چرا مواد مخدر؟
در  مبارزه  و  تالش  دهه  دو  از  پس  افغانستان  دولت 
برابر مواد مخدر، هنوز در این حوزه با مشکالت بزرگ 
دست و پنجه نرم می کند. متاسفانه بخشی از شهروندان 
کشور به این مصیبت بزرگ گرفتاره آمده اند و با وجود 
در  مخدر  مواد  با  مبارزه  پولیس  بزرگ  دست آورد های 
این امر، اما آسیب  پذیری های مان هم چنان جدی است.

مواد مخدر در چند محور عمده در بحث صلح مطرح 
باشد:

خلوت گاه قاچاق بران جهانی
مواد مخدر در ساحاتی که طالبان و گروه های هراس افگن 
حضور دارند، کشت و ترافیک می شود. سال ها است که 
این ساحات به خلوت گاه هراس افگنان و قاچاق بران ملی 
و بین المللی مبدل شده اند. پولیس مبارزه با مواد مخدر 
در  خود  به  منحصر  عملیات های  با  داخله  امور  وزارت 
والیات مختلف در ساحات تحت نفوذ طالبان بیش ترین 
این  برد .  بین  از  را  تولید و پروسس مواد مخدر  مراکز 
مراکز به صورت تخصصی در تولید و دسته بندی انواع 

مواد مخدر فعالیت داشت.
متاسفانه طالبان و هراس افگنان مردم را به زور وادار به 
کشت مواد مخدر می سازند. افزایش و تولید کشت مواد 
مخدر در سال های پسین حکایت از کم توجهی جهان در 

شتاب زده گی همیشه گی کشورهای جنوب
ایالت  تقسیم  نتیجه ی  در  و  بیستم  قرن  نیمه ی  در 
پنجاب به دو قسمت هندی و پاکستانی، کمپلکس 
اداری جدیدی در هند به نام شاندیگار به وجود آمد. 
این که  دلیل  به  هند،  نخست وزیر  نهرو،  لعل  جواهر 
هندوستان  جدید  استقالل  از  نمادی  پروژه  این 
به  نسبت  خاصی  توجه  و  عالقه  می رفت،  شمار  به 
و شهرساز  معمار  از مشهورترین  و  نشان می داد  آن 
آورد.  به عمل  بوزیه، دعوت  لوکور  بین الملل،  سبک 
پاکستانی ها در مقابل، معمار یونانی سبک بین الملل، 
دوکسیادیس را می طلبند. اینک شاندیگار و اسالم آباد 
باقی  ملت  دو  بین  تاریخی  رقابت  آن  از  یادگار  دو 
مانده اند. علی رغم منفعت های کثیر سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی، این دو شهر هرگز خواسته مطلوب مقامات 
خویش را برآورده نساختند. در واقع مقامات دو کشور 
در نظر داشتند با مصرف هزینه های هنگفت از بودجه 
ملی و واردات یک باره شهرسازی و معماری مدرن و 
یا آزمایشگاه  پیاده ساختن آن در یک نمونه موردی 
زنده شهری، از آن در ایجاد و ارتقای دیگر شهرهای 

خود الگوگیری کنند.
در  اکثر کشورهای  تقریباً  پاکستان  و  هند  بر  عالوه 
حال توسعه همین رویه را پیش بردند. در این دوره، 
دعوت  کابل  به  را  دوکسیادیس  افغانستان  مقامات 
و  پروژه کوچک معماری  ما جز چند  امروزه  کردند. 
از او نمی دانیم. یک دهه بعد،  طراحی، چیز دیگری 
طراحی  برای  امریکایی  شهرسازان  از  معتبری  گروه 

سود سرسام آور از فروش و قاچاق مواد مخدر، ماشین 
جنگی شان را برای اهداف بلندمدت ویرانی در کشور ما 
فعال نگه داشته اند. با این حال چندی پیش اداره سیگار 
و پنتاگون یا وزارت دفاع ایاالت متحده امریکا نیز اعالم 
کرده بودند که طالبان ساالنه ۱/5 میلیارد دالر از رهگذر 

مواد مخدر درآمد دارند.
بین المللی،  و  ملی  همه ی  گزار ش های  به  استناد  با 
مواد مخدر به عنوان بزرگ ترین منبع درآمد طالبان و 
این  ادامه ی حیات جنگی  افغانستان،  هراس افگنان در 
گروه از لحاظ مالی را تضمین کرده می تواند. بنابراین 
پرداختن به این بحث در جریان گفت و گوهای صلح، از 

اولویت های عمده باید باشد.

 نقطه ی فشار 
و  ویران گری  سال ها  از  پس  طالبان  که  می دانید  شما 
خشونت با فشار جامعه جهانی و مخصوصاً امریکا حاضر 

شدند وارد گفت و گوهای صلح شود.
طالبان در این سال ها جنایت های بی شماری را مرتکب 
شدند، از کشتار افراد بی گناه، آتش زدن مراکز آموزشی، 
تا  جاده ها  تخریب  و  عامه  تاسیسات  بردن  بین  از 
مزارع  به  حاصل خیز  و  زراعتی  زمین های  مبدل سازی 
حضور  برای  زمینه سازی  همین طور  و  مخدر  مواد 
که  افغانستان  در  منطقه ای  و  ملی  بزرگ  قاچاق بران 
باعث معتاد شدن و تباهی میلیون ها شهروند کشور به 
مواد مخدر شده است، خیانت و جنایت بزرگی را مرتکب 

شده اند.
پرداختن به بحث مواد مخدر و افزایش جنایت و این 
خیانت بزرگ طالبان در برابر مردم افغانستان، می تواند 
یک نقطه ی فشار بر طالبان باشد. مسوولیت ما و جهان 
است که از کنار مواد مخدر که عامل اصلی شان طالبان 
می باشند، رد نشویم و طالبان مسوولیت دارند در برابر 

این جنایت شان پاسخ دهند.

شهرسازی موفق ظاهر شده اند، اما مشکل واقعی وقتی 
به واسطه ی تعدد مسایل و  ظاهر می شود که دولت 
ناتوانی در حل مشکالت شهرها، دچار تناقض داخلی 
شود. یکی از شایع ترین این تناقضات در سلسله مراتب 
وجود  به  شهری  توسعه  طرح های  تصویب  و  تهیه 
می آید. به طور مثال در سال ۲0۱8 ، چارچوب طراحی 
جمهوری  ریاست  محترم  مقام  توسط  کابل  شهری 
افغانستان تایید شد، در حالی که پروژه استراتژی و 
پالن فضایی )آمایش سرزمین( کشور هنوز در دست 
تهیه است. چگونه می شود برای یک منزل اتاق، مطبخ 
و... طراحی کرد، در حالی که دیوارچینی و پشت بام و 
درب ورودی نداشته باشد. خوش بختانه ما یک رییس 
جمهور خوب داریم که 6 جلد کتاب قطور را دقیق 
مطالعه کرده و آن طرح را تایید کرده است، ولی برای 
فرایند تهیه و تصویب و اجرای صدها و بلکه هزارها 
چه  افغانستان  در  کالن  و  خرد  شهری  متنوع  طرح 
اجرای  برای  است؟  شده  پیش بینی  نهادی  سازوکار 

تنها همان طرح، چه برنامه ای دارد؟

 آینده توسعه یافته گی شهرهای افغانستان
شکی نیست که برای داشتن یک کشور قدرت مند، 
نیازمند شهرهای قوی هستیم. برای داشتن شهرهای 
قوی، نیازمند برنامه هوشمندانه ای در ساختار متناسب 
و صحیح خواهیم بود تا بتوانیم به توسعه انسانی و 
تمام خواسته های مشروع اقتصادی، سیاسی و مدنی 
حکومت داری  کنونی  روند  تداوم  اما  برسیم.  خود 

سخن آخر
و  تاریخی  حساس  وضعیت  یک  در  افغانستان  امروز 
سیاسی قرار گرفته است. مردم رنج دیده ی ما به صلح و 
آرامش نیاز دارند. صلح خواست همه ی ما است، اما صلح 
با عزت و صلح واقعی که مردم در آن احساس آرامش و 
عزت کنند. ما نباید این فرصت را از دست دهیم. طالبان 
از این فرصت  هم اگر واقعاً خود  را مسلمان می دانند، 
تاریخی برای ختم ویرانی و خشونت شان استفاده کنند.

اسالمی  افغانستان  جمهوری  دولت  هیات  مسوولیت 
در این فرصت مهم سیاسی و تاریخی، بس سنگین و 
دوحه  نشست  به  افغانستان  مردم  است. چشم  حیاتی 
دوخته شده است که برایند این گفت  و گوها چه خواهد 
شد و افغانستان را به کدام سمت خواهد برد. صلح و 
این  شهروندان  میلیون ها  ارزشی  و  دست آوردها  حفظ 

کشور یا برگشت به گذشته ؟
افغانستان  اسالمی   جمهوری  گفت و گو کننده  ی  هیات 
جمهوری  ارزش های  از  قاطعیت  با  تا  دارد  مسوولیت 
دفاع کند. بحث مواد مخدر نیز نباید حاشیه ای عنوان 
شود. مواد مخدر و کشت مواد مخدر ادامه ی تباهی و 
برابر این خیانت  افغانستان است. طالبان در  در به دری 

و جنایت بزرگ شان برای مردم افغانستان پاسخ دهند.
رهبری معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله 
یک بار دیگر از هیات گفت و گو کننده  ی دولت جمهوری 
که  دارد  توقع  قطر  دوحه ی  در  اسالمی  افغانستان 
روند  در  آجندای شان  عمده  جزو  را  مخدر  مواد  بحث 
گفت و گوهای صلح مطرح کند و یک بار دیگر به جهان 
با  مبارزه  رهبری  و  افغانستان  دولت  که  سازیم  ثابت 
مواد مخدر با تمام توان در برابر این پدیده سیاه مبارزه 
می کند. این طالبان هستند که باعث افزایش کشت مواد 
مخدر و بدنامی  افغانستان در جهان شده اند، نه دولت 

افغانستان.

و  مجهول  جنبه های  به  فقط  افغانستان،  در  شهری 
مبهم شرایط می افزاید که در نهایت منجر به ناامیدی 
از نظام، خروج سرمایه  و حتا آماده گی برای پذیرش 

طالبان می شود. 
هدف  یک  عنوان  به  شهرنشینی  توسعه  امروزه 
ابتدا  است.  نوین  رویکردهای  نیازمند  ملی،  واالی 
باید قوانین ما از باالترین سطح یعنی قانون اساسی 
ابهام  رفع  محلی،  قوانین  یعنی  سطح  پایین ترین  تا 
شوند. پرداختن مفاهیم عمده اداره شهر مانند شورای 
شهر و دهات، مالحظات مناطق شهری و صنعتی و 
و  قوانین  از  بسیاری  است؛ حتا  و... ضروری  تاریخی 
مقررات شهرسازی تدوین، بازنویسی و بازنگری شوند. 
تشکیالت اجرایی مناسبی برای تحقق آن فراهم گردد. 
با انجام این کار و تقسیم وظایف به دو سطح ملی و 
محلی، ما ساده ترین مدل نظام شهرسازی را خواهیم 
داشت، به نحوی که حکومت مرکزی در مقیاس کالن 
نقش سیاسی خود را برای ایجاد تعادل و توازن در 
عادالنه ی  بهره برداری  و  خدمات  و  فعالیت ها  توزیع 
تمام  اقشار ساکن در کشور از خدمات موجود بر عهده 
بگیرد و ادارات محلی با توجه به اهداف ملی به مقوله 

توسعه و انکشاف هدایت شوند.
بعِد  سه  در  باید  ما  شهرهای  از  هریک  بنابراین 
»طراحی قوانین«، »تهیه طرح شهری« و »تشکیالت 
اجرایی« خودکفا باشند؛ زیرا هر شهر و هر سکونت گاه 
نیازمند اداره، مدیریت و برنامه ریزی مخصوص به خود 
است. از طرفی مشارکت مردم محلی در امر توسعه که 
همواره نادیده گرفته شده، تنها در یک برنامه توسعه 
محلی ممکن می شود. در نهایت به قطعیت باید گفت 
قطعی  نخست،  گام  به یک  برنامه ها  این  که همه ی 

و اساسی نیازمند است، یعنی انتخابات شهرداری ها!

برابر این پدیده خطرناک در افغانستان می کند. مبارزه 
در برابر مواد مخدر نیاز به حمایت و کمک کشورهای 

منطقه و جهان دارد.
 برای از بین بردن این دشمن مشترک، تالش مشترک 
نیاز است. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله 
با امکانات محدود، یک تنه در برابر این دشمن بزرگ کار 
می کند. پولیس مبارزه با مواد مخدر شب و روز سخت 
تولید / پروسس و قاچاق بران مواد  تا مراکز  کار می کند 

مخدر را هدف قرار دهد. 
مرکز  ده ها  شده  موفق  مخدر  مواد  با  مبارزه  معینیت 
تولید هرویین و پروسس انواع مواد مخدر را در والیات 
مختلف از بین ببرد. پولیس مبارزه با مواد مخدر موفق 
شده در مدتی کم تر از یک سال بیش تر از ده قاچاق بر 
بزرگ را دستگیر و به نهاد های عدلی و قضایی تسلیم 
کند. همکاران ما موفق شدند در بنادر هوایی و زمینی 
مسیرهای ترافیک مواد مخدر را کنترل و عامالن شان 
را گرفتار کنند. پولیس مبارزه با مواد مخدر موفق شده 
است تا ده ها تُن مواد مخدر مختلف را کشف و حریق 
کند. معینیت مبارزه با مواد مخدر بر اساس استراتژی 
ملی مبارزه با مواد مخدر در بخش های تطبیق قوانین ، 
تقویت  مختلف،  والیات  در  مخدر  مواد  مزارع   تخریب 
کشت بدیل و تشویق دهاقین به کشت مشروع و قانونی، 
مواد  از کشت  والیت  از ۲0  بیش تر  رسانیدن  به صفر 
مخدر در سطح کشور و سایر بخش ها دست آورد های 
برابر  این دست آورد ها در  ادامه  اما  بزرگ داشته است. 
این دشمن بزرگ به حمایت جهان و همکاری مردم در 
امر مبارزه و ریشه کن کردنی مواد مخدر بسته گی دارد.

عامل عمده  ی بی ثباتی 
مستقیم  رابطه ی  مخدر  مواد  که کشت  می دانید  شما 
با افزایش و حفظ خشونت ها و ناامنی ها در افغانستان 
با به دست آوردن  دارد. طالبان و حامیان بیرونی  شان 

لشکرگاه  شهر  شدند.  کشور  وارد  ارغنداب  حوزه  در 
افغانستان  ملی کشور  توقعات  ولی هرگز  آمد،  پدید 
را برآورده نساخت. متاسفانه این رویه غلط هنوز در 
افغانستان ادامه دارد؛ رویه ای که در نبود تشکیالت و 
نهادها و با ابهامات بی شمار، شهرهای افغانستان را در 

آشفته گی و اغتشاش دایمی نگه داشته است. 

نبود سلسله مراتب تهیه و تصویب طرح ها
از حقوق و  برنامه ریزی و طرح ریزی هر کشور  نظام 
قوانین، تشکیالت اجرایی و طرح های توسعه تشکیل 
با  متناسب  نظام  این  است. چگونه گی ساختار  شده 
اقتصادی هر کشور  و  فرهنگی  خصوصیات سیاسی، 

تعیین می شود. 
طرح های توسعه شهری شامل مجموعه سیاست ها و 
رهنمودهای فنی و تخصصی شهرها است که متاثر از 
حقوق و قوانین شهری یک کشور راجع به چگونه گی 
بسته  اجرایی  تشکیالت  می گردد.  تهیه  شهر  توسعه 
مثاًل در یک  نظام های سیاسی متغییر است.  نوع  به 
نظام  مانند  متمرکز  و  انکشاف نیافته  سیاسی  نظام  
جمهوری اسالمی افغانستان، دولت از باالترین سطح 
شهری  عمرانی  فعالیت های  در  سطح  پایین ترین  تا 
مداخله می کند، به طوری که از حیطه وظایف خود 
را  کشور  ملی  قوانین  و  حقوق  گاه  و  می شود  خارج 
در  دولت  وسیع تر  مداخله  گستره  می گیرد.  نادیده 
شهرها به خودی خود مشکل ساز نیست. حکومت های 
اقتدارطلب زیادی در طول تاریخ وجود داشته اند که در 

مواد مخدر و گفت وگوهای صلح

نظام مند ساختن شهرسازی 
و آینده توسعه  شهرهای افغانستان
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7 ارزیابی سازمان ملل متحد 
75 سال بعد از تأسیس آن

برجا  کشته  تن  میلیون   80 تا   ۷0 بین  دوم  جهانی  جنگ 
گذاشت و کشورهای زیادی ویران شدند. بعد از جنگ، سران 
دولت های پیروز خواستند تا جهان نو را پایه ریزی کنند. یکی 
سال  در  متحد  ملل  سازمان  تأسیس  مهم شان،  ابتکارات  از 
۱945 بود. اکنون که ۷5 سال از آن می گذرد، فرصتی است تا 
کارکرد آن را تقدیر و یا هم مورد انتقاد قرار دهیم. آیا سازمان 
ملل متحد آینده روشن در پیش دارد یا آینده آن تاریک و 

غم بار خواهد بود؟
این  در  دارد.  ناکامی هایی  و  موفقیت ها  متحد  ملل  سازمان 
ارزیابی، نخست به سه ناکامی بزرگ آن اشاره می گردد و بعداً 

برخی از موفقیت های آن نیز برشمرده می شود.

ناکامی اول 
در مقدمه منشور سازمان ملل متحد ذکر شده است: »سازمان 
به منظور حفظ نسل های بعدی از شر جنگ، تأسیس شده 
است«. بزرگ ترین ناکامی سازمان ملل متحد این است که 
از وقوع جنگ و منازعات مسلحانه جلوگیری کرده نتوانسته 

است.
 Appsala Conflict Data Program -براساس ارقام اپسال
وقوع  به  مسلحانه  جنگ   ۲85 اکنون  تا   ۱945 سال  از 
 – آلمانی  فکری  نهاد  یک  آمار  بر  مبتنی  که  است  پیوسته 
قربانی  میلیون   40 حدود  در   Clingendael Institute
داشته است. تا هنوز هم تعداد زیادی از جنگ های مسلحانه 
افغانستان، سومالی، سودان، سودان  مانند جنگ  در جهان، 

جنوبی، لیبیا و سوریه جریان دارد.
بین  اکنون  تا  و  یافت  آغاز   ۲0۱۱ سال  در  سوریه  جنگ 
آمار  طبق  است.  داشته  کشته  تن  تا 500000    400000
سوری  شهروند  میلیون   6 حدود  در  متحد،  ملل  سازمان 
بی جا شده اند که 5.6 میلیون آن ها درخواست پناهنده گی به 
کشورهای خارجی داده اند. سازمان ملل متحد به دلیل عدم 
توافق پنج کشور عضو شورای امنیت )کشورهای قدرت مند( 

نتوانسته این جنگ را خاتمه دهد. این یک فضاحت است.

ناکامی دوم
دومین ناکامی سازمان ملل متحد در ناتوانی یا عدم اراده برای 
حفاظت از اقلیت ها در برابر کشتار و ظلم اکثریت است. این 
مسأله در قضیه رواندا در سال ۱994 و مساله سریبرینکا-

موضوع  در  دارد.  موضوعیت  سال ۱995  در   Srebrenica
رواندا، چون پنج کشور قدرت مند عضو شورای امنیت منافع 
استراتژیک نداشتند، سازمان به زودی عمل نکرد و در قضیه 
سریبرینکا، اختالف میان این پنج کشور توانایی عمل سازمان 

را گرفت.
علیه  را  قضیه ای  عدالت  بین المللی  محکمه  حاضر  حال  در 
میانمار به خاطر کشتار دسته جمعی اقلیت های روهینگیایی، 

درج کرده است.

ناکامی سوم
ناکارایی شورای امنیت این سازمان سبب خیلی از ناکامی های 
سازمان شده است. در کنفرانس سانفرانسیسکو که مسوده 
منشور سازمان تدوین می شد، پنج کشور قدرت مند، ایاالت 
)روسیه  شوروی  جماهیر  اتحاد  فرانسه،  بریتانیا،  متحده، 
امنیت  شورای  در  دایمی  عضویت  خواستار  چین  و  فعلی( 
کردند.  پیش کش  را  قطع نامه ها  وتوی  داشتن حق  و  شدند 
به کشورهای دیگر گفتند یا این خواست را قبول کنید و یا 

منشور و سازمانی وجود نخواهد داشت.
هنگامی که منافع این پنج کشور قدرت مند هم سو و هم خوان 
باشد، کارها به درستی پیش می رود. این در حالی است که در 
اکثر موارد منافع مخالف و متضاد دارند، لذا است که سازمان 
قابلیت عمل خود را از دست می دهد. به این خاطر است که 
سازمان ملل متحد به ارتباط کشتار و ویرانی روزانه در سوریه 

کاری کرده نمی تواند. 
در ادامه به هفت موفقیت سازمان ملل متحد پرداخته می شود:

موفقیت اول
ادعا کند که در طی ۷5 سال  سازمان ملل متحد می تواند 
گذشته، دست آوردهای زیادی داشته است. در این جا به هفت 
ایجاد  آن  موفقیت  اولین  می شود.  اشاره  آن  مهم  موفقیت 
دنیای امن برای کشورهای کوچک است. منشور سازمان به 
و در  است  قایل  و کوچک حقوق مساوی  بزرگ  کشورهای 
اسامبله عمومی، هر عضو یک رای حق دارد. تسجیل حق 

برابری کشورها کار آسان نبوده و نیست.

موفقیت دوم
سازمان ملل متحد یک نظم جدید جهانی را براساس حاکمیت 
قانون و حل مسالمت آمیز اختالفات مبتنی بر حقوق بین الملل 
اساس گذاشت. این یک تغییر انقالبی نسبت به نظم قدیمی 
است که در آن اصل بر زور استوار بود. یک نمونه نظم جدید 
در عمل را می توان به تصمیم سازمان ملل متحد برای دفاع 

موفقیت هفتم
مأموریت حفاظت از صلح می تواند هفتمین موفقیت سازمان 
امر  در  سازمان  مساعدت  شناخت  برای  باشد.  متحد  ملل 

صلح، جایزه صلح نوبل را در سال ۱998 از آن خود کرد. 
نیروهای  بین  سال ۱948  در  صلح  حفظ  مأموریت  اولین 
مأموریت  دومین  یافت.  انجام  عربی  کشورهای  و  اسرائیل 
نظامی هند  نیروهای  به منظور جداسازی  در سال ۱949 

و پاکستان و ترصد وضعیت در آن منطقه صورت گرفت.
صلح  از  حفاظت  مأموریت   5۷ اکنون،  تا   ۱945 سال  از 
توسط سازمان ملل متحد اجرا شده است. همین اکنون ۱4 
سال های  از  ماموریت  دو  که  است   اجرا  حال  در  مأموریت 

۱948 و ۱949 تا هنوز جریان دارد.

پایانی
سازمان ملل متحد به هیچ وجه کامل نیست. در شروع به 
سه ناکامی عمده آن اشاره شد، هر چند که موفقیت های آن 
زیادتر است. باید اذعان کرد که از نعمت های تمدنی که امروز 
این سازمان و سازمان های  بدون موجودیت  بهره می بریم، 

از کویت علیه عراق خواند. عراق کویت را اشغال کرده بود و 
می خواست آن را ضمیمه ی خود سازد. مداخله سازمان ملل 
متحد کویت را آزاد کرد و امروز به عنوان یک دولت در کنار 

سایر دولت- ملت ها قرار دارد.
گفته  که  ساخت  متوقف  را  توسیدید  نظریه ی  این  سازمان 
این است که مورد تعدی  بود: سرنوشت کشورهای کوچک 

و تعرض کشورهای قدرت مند قرار گیرند. 

موفقیت سوم
رهایی  در  را  سازنده ای  و  فعال  نقش  متحد  ملل  سازمان 
دولت ها و ملت های تحت استعمار ایفا کرد و آن ها حق تعیین 
سرنوشت و آزادی شان را کسب کردند. در سال ۱945، وقتی 
به ۱93  اما حاال  تنها 5۱ عضو داشت؛  ایجاد شد،  سازمان 
عضو رسیده است. در سال ۱945، در حدود ۷50 میلیون 
انسان، 3/۱ جمعیت جهان تحت استعمار زنده گی می کردند، 
اما امروز تنها کم تر از ۲ میلیون تن در آن وضعیت قرار دارند.

موفقیت چهارم
از  بعد  موفقیت چهارم سازمان در عرصه حقوق بشر است. 
وحشت جنگ جهانی دوم، قرار بر این شد تا شروع جدیدی 
در پیش گرفته شود. در مقدمه منشور سازمان روی »وفاداری 
به حقوق بنیادین بشر، کرامت و ارزش بشری افراد و برابری 

زنان و مردان« تاکید شده است.
حقوق  جهانی  اعالمیه  سازمان  گذشته،  سال   ۷5 ظرف  در 
بشر، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و در بخش حقوق 
علیه  مبارزه  کنوانسیون  اقتصادی،  و  فرهنگی  اجتماعی، 
نسل کشی، شکنجه و برده گی، کنوانسیون های منع تبعیض 
نژادی و تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق طفل و معلوالن 
تصویب  به  را  زیادی  اسناد  عرصه ها  سایر  در  همین گونه  و 

رسانده است.
پیش گاه  در  منظم  صورت  به  اند  ناگزیر  عضو  دولت های 
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از اجراآت شان در مورد 
کنوانسیون ها و اسناد متذکره گزارش دهند؛ هر چند تطبیق 
بخش  یک  است.  مواجه  کمبود هایی  با  آن ها  همه جانبه ی 
از کمبود بر می گردد به این که شورای حقوق بشر به شدت 
سیاسی شده است. این که کشوری به خاطر اجراآتش مورد 
انتقاد قرار بگیرد و یا خیر، بر می گردد به این که در شورا به چه 

میزان کشورهای رفیق و دوست دارد. 

موفقیت پنجم
موفقیت پنجم سازمان، بر می گردد به شبکه ای از نماینده گی ها 
و مؤسسات تخصصی سازمان که بخش های زیاد زنده گی بشر 
را تحت پوشش قرار داده اند. در این جا به چند مثال اشاره 

می شود:
هوانوردی  بین المللی  سازمان  و  بحری  بین المللی  سازمان 
و  کشتی رانی  بخش  در  حاکم  بین المللی  قواعد  ملکی، 
سازمان  همین گونه،  می کنند.  ترتیب  را  ملکی  هوانوردی 
صحی جهانی در حفاظت صحت مردمان سراسر دنیا مصروف 
است. سازمان بین المللی هواشناسی نقش رهبری کننده ای در 
فراموش کرد که  نباید  ایفا می کند.  اقلیمی  تغییرات  عرصه 
بدون اتحادیه بین المللی مخابرات، هیچ تماس بین المللی از 

طریق موبایل وجود نمی داشت.
سازمان بین المللی کار در جهت حفاظت از حقوق کارگران به 
شمول تعیین حداقل مزد تالش می کند. صندوق اطفال ملل 
متحد در عرصه صحت طفل و مبارزه با سوءتغدیه اطفال و 
تهیه شیر برای اطفال فقیر در سراسر جهان نقش ایفا می کند. 
همین طور سازمان غذا و زراعت، برنامه غذایی جهان و سازمان 

انرژی اتمی هر کدام در بخش های شان فعال اند.

موفقیت ششم
حفاظت محیط زیست و آب ها و اقیانوس های مشترک. در 
این بخش سازمان معاهده جامع حقوق دریاها را وضع کرده 
است. این می تواند یکی از موفقیت های سازمان ملل متحد 
باشد. این معاهده روی تمام ابعاد اقیانوس ها و منابع آن حاکم 

است و از آلوده شدن و استفاده نادرست آب ها منع می کند.
سازمان، معاهده حفظ تنوع بیولوژیکی را به تصویب رسانیده 
و دو معاهده دیگر را در بخش حفظ سیستم اقلیمی در برابر 
گرم شدن زمین و تغییر اقلیم وضع کرده است. برنامه محیط 
زیست سازمان ملل متحد باید در سطح مؤسسات سازمان 
ارتقا داده شود. اهداف آن که برای تأمین بهتر وضعیت زمین 
جهت بقای پایدار تمدن بشری است، به هیچ وجه کوتاه مدت 
نیست و طبیعت منبع صحت انسان ها می باشد. لذا اهداف و 

مأموریت برنامه متذکره بسیار بزرگ و عالی است.
سازمان ملل متحد هر ۲0 سال بعد، کنفرانس بزرگ محیط 
زیست را برگزار می کند که در قسمت آگاهی دهی جهانی در 
تعهد  دادن  صیقل  هم چنان  و  زیست  محیط  اهمیت  مورد 
سیاسی در جهت کار مشترک در حفظ تنوع بیولوژیکی، اقلیم 

و اقیانوس ها اقدام بسا ارزنده است.
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دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

معینیت مالی واداری
ریاست تهیه وتدارکات

آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

» تعدیل در میعاد اعالن داوطلبی پروژه }تدارک وانتقال 5 قلم وسایل واجناس مجادلوی 
برای مبارزه علیه آفات وامراض نباتی مورد ضرورت ریاست حفاظه نباتات وقرنطین{

 

قبأل ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پروژه }تدارک وانتقال 5 قلم وسایل واجناس 
مجادلوی برای مبارزه علیه آفات وامراض نباتی مورد ضرورت ریاست حفاظه نباتات وقرنطین تحت داوطلبی 

شماره                                             { را به اعالن داوطلبی گذاشته  و قرار بود جلسه آفرگشائی آن به 
تاریخ }۱399/0۷/06{ برگزار گردد، اما درمدت اعالن پروژه متذکره برای مدت ۱0 روز حسب لزوم دید مقام 

محترم وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری  تمدید وارد گردیده است.
بناء به اطالع داوطلبان واجد شرایط می رساند تا در پروسه داوطلبی پروژه متذکره اشتراک نموده و آفرهای 
سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت }۱0:00{ قبل از 
ظهر روز }پنجشنبه{ مورخ }۱399/0۷/۱۷{ ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی 
باشد. تضمین آفر مبلغ )۲80.000(  دو صدو هشتاد  هزار  طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت )طبق ماده ۱۷ 

قانون تدارکات عامه( میباشد.
آدرس مکان جلسه: دفتر جلسات آفرگشایی، منزل دوم تعمیرحفظ ومراقبت عقب ریاست منابع بشری، وزارت 

زراعت، آبیاری و مالداری
داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت NPA.GOV.AF داونلود نمایند،در صورت عدم داونلود 
از ویب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس وخدمات 
غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری، منزل اول به شکل رایگان بدست آورند.

MAIL/PD/NCB/G168/99/Rebid

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
د صنعت او سوداکری وزارت

ریاست عمومی مالی و اداری
ریاست تدارکات

آمریت تسهیل قراردادها

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت صنعت و تجارت

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
موضوع: اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار مرکز واحد طی مراحل اسناد صادرات والیت ننگرهار

بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده 43 قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، وزارت صنعت 
و تجارت در نظر دارد قرارداد اعمار مرکز واحد طی مراحل اسناد برای انکشاف صادرات خویش را برای 
سال مالی ۱399 با شماره داوطلبی                                  با جانب شرکت ساختمانی شرق افغان 
شاهین دارای جواز نمبر                     آدرس: طورخم جالل آباد، بهسود ننگرهار از طریق روش قرارداد 
باالمقطع به قیمت مجموعی مبلغ )۱3.4۷8.59۲( سیزده میلیون و چهارصد و هفتاد و هشت هزار و 

پنج صد و نود و دو افغانی اعطا نماید.
بدین وسیله به اطالع اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند رسانیده 
می شود که اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن 
به ریاست تدارکات وزارت صنعت و تجارت واقع داراالمان جوار تعمیر شورای ملی سابقه وفق صراحت 
ماده )50( قانون تدارکات ارایه نمایند. این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد 

فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد. 

MOIC/NCB/w/99/003

D-02-1809

تخصصی آن امکان پذیر نبود. در آینده، سازمان روی برآورده 
سازنده  انتقادهای  از  و  توجه  پایدار  توسعه  اهداف  شدن 
خویش  نهادهای  مؤثریت  باالبردن  برای  و  کند  پذیرایی 

اصالحات الزم را به میان آورد. 
مانند  جدید،  عرصه های  توسعه  در  متحد  ملل  سازمان 
سایبری،  امنیت  هوشمند،  شهرهای  دیجیتالی،  اقتصاد 
ژنوم  تجدید  روبات ها،  مصنوعی،  هوش  سایبری،  جنگ 
نقش  ملی  انتخابات های  در  خارجی ها  مداخله  و  انسان 
حال  عین  در  باشد.  داشته  فکر  تولید  در  را  رهبری کننده 
باید به شدت در مورد جلوگیری از بعضی مشکالت دوام دار، 
مانند جنگ های مسلحانه، حفاظت اقلیت ها، کاهش فقر و 
و  ملی  سطح  در  نابرابری ها  افزایش  توسعه یافته گی،  عدم 

بین المللی کار کند. 
اقتصاد  به  تاریکی هایی که  با  هم چنان سازمان ملل متحد 
هم گرایی  بین المللی،  همکاری های  آزاد،  تجارت  آزاد، 
کند.  مبارزه  می کنند،  حمله  چند جانبه گرایی  و  منطقه ای 
آن تاریکی ها می خواهند ما را به جهان قبل از سال ۱945 

برگردانند، باید به آن ها اجازه ندهیم که موفق شوند.



 ۲۱ صلح  مذاکره کننده  هیأت  اشاره: 
عضو دارد. آن ها مسوولیت سنگینی 
در زمینه جنگ و صلح افغانستان 
بر  عهده گرفته اند. آشنایی مردم با 
رو،  این  از  است.  مهم  بسیار  آن ها 
روزنامه 8صبح در نظر دارد تا هر  یک 
از اعضای هیأت مذاکره کننده صلح را 
با تهیه شناس نامه آن ها به مردم معرفی کند. این کار به 

نوبت و در شماره های مختلف انجام خواهد شد.

یکم؛ متولد سال ۱333 در ولسوالی پنجاب والیت بامیان 
در مرکز کشور است و آقای محمد ناطقی مانند اکثر مردم 
مناطق هزاره نشین که فرزندان شان آموزش را از مسجد و نزد 
مال آغاز می کنند، تازه شش ساله است که برای آموزش های 

مقدماتی نزد مالی قریه در مسجد حضور می یابد.
از آن جا که در آن سال ها دولت نمی توانست امکانات آموزش 
نوین را در روستاهای والیات فراهم سازد، خانواده ی آقای 
ناطقی تصمیم می گیرند که وی را برای آموزش در سطوح 
باالتر به بیرون از کشور بفرستند. در سال ۱348 که آقای 
در  تا  می شود  عراق  راهی  دارد،  سال  هجده  فقط  ناطقی 
حوزه ی علمیه سید عوض واقع در نجف به تحصیل بپردازد. 
او در عراق از آموزش های فقهی آغاز می کند و سپس در 
لیسانس  سویه  تا  اسالمی  فقه  و  حقوق  فلسفه،  رشته ی 

تحصیل می کند.
درست زمانی که آقای ناطقی می خواهد برای تحصیل در 
سویه های باالتر، از مدرسه سید عوض به مدرسه ایده آلش 
که جامعه النجف باشد، منتقل شود، از سوی حکومت صدام 
آقای  اخراج  دلیل  کند.  ترک  را  عراق  که  می شود  مجبور 
در  سیاست حکومت صدام حسین  تغییر  عراق  از  ناطقی 
خصوص تبعه های خارجی مقیم عراق است. آقای ناطقی 
همراه با شش صد غیر عراقی دیگر یک جا دستگیر و ناچار 

می شوند که خاک عراق را ترک کنند.
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می باشند.
سناتور  دو   Jeff Merkley و   Ronald L. Wyden

حال حاضر اورِِگن در مجلس سنا می باشند.
از سال ۱859 تا کنون )سپتامبر ۲0۲0( مجموعاً 6۲ 
نماینده از ایالت اورِِگن راهی مجلس نمایند ه گان امریکا 
دموکرات  تن   ۲9 و  جمهوری خواه  تن   33 که  شدند 
بودند. درست است که جمهوری خواهان دست برتر در 
طول تاریخ این انتخابات دارند، اما در حال حاضر از پنج 
نماینده این ایالت در مجلس نماینده گان امریکا، چهار 
 Peter تن دموکرات و یک تن جمهوری خواه می باشند و
DeFazio از حزب دموکرات یکی از نماینده گان حال 
حاضر این ایالت است که از سال ۱98۷ تاکنون در این 
مقام است و با 33 سال سابقه حضور یکی از با سابقه ترین 

نماینده گان حال حاضر مجلس امریکا می باشد.
فرمان داری  مقام  به  تن   3۷ تعداد  به   ۱859 سال  از 
ایالت اورِِگن رسیدند که ۲0 تن جمهوری خواه، ۱6 تن 
دموکرات و یک تن مستقل بودند و بعضاً بیش از یک 
دوره در این مقام بودند. نکته ای که وجود دارد، این است 
که مجموع ۲0 فرمان دار جمهوری خواه ۷۷ سال ساکن 
دفتر فرمان داری بودند، اما ۱6 فرمان دار دموکرات تقریباً 
این محاسبه می توان هر دو  با  بودند.  ۷9 سال ساکن 

حزب را در طول تاریخ تقریباً با هم برابر دانست.
همان طور که مشاهده می کنید، هر دو حزب در طول 

تاریخ تقریباً با هم برابر بوده، اما از سال ۱98۷ تا کنون 
هر پنج فرمان دار از حزب دموکرات بوده اند و این ایالت 
را باید در انتخابات فرمان داری یک ایالت با گرایش زیاد 

به دموکرات ها دانست.

نتیجه: 
تاریخ  طول  در  جمهوری خوا هان  این که  به  توجه  با 
از  برتر  دوره   ۲4 با  جمهوری  ریاست  انتخابات 
دموکرات ها هستند، اما دموکرات ها همه ی هشت دوره 
جمهوری خواهان  و  شدند  برنده  را  انتخابات  این  اخیر 
طول  در  دموکرات  سناتور   ۱۷ برابر  در  سناتور   ۲4 با 
این  دو سناتور حال حاضر  اما هر  برتر هستند،  تاریخ 
ایالت دموکرات هستند و مجدداً جمهوری خواهان با 33 
نماینده در طول  با ۲9  مقابل دموکرات ها  نماینده در 
تاریخ مجلس نماینده گان برتر هستند، اما از پنج نماینده 
حال حاضر این ایالت در مجلس نماینده گان امریکا چهار 
تن دموکرات می باشند و در نهایت دموکرات ها با کمی 
سابقه بیش تر در فرمان داری و این که هر پنج فرمان دار 
نتیجه گرفت که  بوده اند، می توان  از دموکرات ها  اخیر 
ایالت اوِرِگن در طول تاریخ جمهوری خواه بوده، ولی به 
طور میان گین از ۲5 سال قبل گرایش به دموکرات ها 
کاماًل  ایالت  اکنون یک  و هم  زیاد شده  ایالت  این  در 

دموکرات می باشد.

 )Salem( به مرکزیت ِسیلِم )Oregon( ایالت اورِِگن
در شمال غربی امریکا با داشتن طبیعتی بسیار زیبا در 
تاریخ ۱4 فبروری ۱859 میالدی به عنوان سی و سومین 
ایالت به ایاالت متحده امریکا پیوست. پُرتلند و یوجین 

از شهرهای مهم آن هستند.
 ۷5.۱ که  است  تن   4.۲۱۷.۷3۷ ایالت  این  جمعیت 
یا  اسپانیولی زبان  درصد   ۱3.4 سفید پوست،  درصد 
 ۲.۲ شرقی،  آسیای   )Asian( درصد   4.9 التین تبار، 
بومیان  و  سرخ پوست  درصد   ۱.8 سیاه پوست،  درصد 
آالسکا، 0.5 درصد بومیان هاوایی و دیگر جزایر اقیانوس 

آرام و 4 درصد دیگر نژادها هستند.
تعداد  به   )۲0۲0 )سپتامبر  تاکنون   ۱860 سال  از 
اورِِگن  ایالت  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره   40
دوره   ۱5 جمهوری خواهان،  دوره   ۲4 که  شده  برگزار 
دموکرات ها و یک دوره مربوط به سال ۱89۲ آرا بین 
حزب جمهوری خواه و حزب مردم تقسیم شد. تا سال 
برگزار شد که  انتخابات  این  دوره  میالدی 3۲   ۱984
با  دموکرات ها  مقابل  در  دوره  با ۲4  جمهوری خواهان 
هفت دوره برتر بودند، اما از سال ۱988 میالدی هشت 
دوره این انتخابات برگزار شد و همه ی این هشت دوره 
را دموکرات ها برنده شدند. در واقع جمهوری خوا هان در 
طول تاریخ این انتخابات برتر هستند، اما در حال حاضر 
با توجه به برنده شدن دموکرات ها در تمام هشت دوره 
انتخابات اخیر، یک ایالت دموکرات در انتخابات ریاست 

جمهوری است.
در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال ۲0۱6 در 

ایالت اورِِگن از حزب دموکرات برنی سندرز با 56 درصد 
آرا موفق با شکست هیالری کلینتون با 44 درصد آرا 
 66.6 با  ترمپ  دونالد  نیز  از حزب جمهوری خواه  شد. 
درصد آرا موفق به شکست تد کروز با ۱۷ درصد آرا شد.

در انتخابات نهایی ریاست جمهوری امریکا که در سال 
هیالری  اورِِگن،  انتخابیه  حوزه  در  شد،  برگزار   ۲0۱6
دونالد  شکست  به  موفق  آرا  درصد   50.۱ با  کلینتون 
ترمپ با 39.۱ درصد آرا شد و هفت رای الکترال این 

ایالت را به سبد دموکرات ها ریخت.
از سال ۱859 الی سپتامبر ۲0۲0 میالدی به تعداد 4۱ 
سناتور از اورِِگن راهی مجلس سنای امریکا شدند که ۲4 
تن جمهوری خواه و ۱۷ تن دموکرات بودند. همان طور 
که آمار نشان می دهد، جمهوری خواهان در طول تاریخ 
این انتخابات برتر هستند، اما یکی از دو کرسی این ایالت 
در مجلس سنا از سال ۱996 و دیگری از سال ۲009 به 
دست دموکرات ها رسید؛ یعنی این ایالت در طول تاریخ 
اما در حال  بوده،  انتخابات مجلس سنا جمهوری خواه 

حاضر دموکرات می باشد. 
سال   30 با   )۱99۷-۱96۷(  Mark O. Hatfield
 Charles L. McNary و  سنا  مجلس  در  حضور 
-۱969( Robert W. Packwood و )۱9۱8-۱944(

۱995( هر دو با ۲6 سال حضور در سنا و هر سه تن از 
حزب دموکرات با سابقه ترین سناتورهای تاریخ این ایالت 

تاریخچه انتخابات در ایالت اوِرِگن امریکا کیوان شکوری

در میز مذاکرات چه کسانی برای منافع افغانستان چانه می زنند؟

از بن تا دوحه؛ جزییات موضوعات 
مورد بحث هنوز محرم است

متوقف  را  تحصیالتش  عراق،  از  اخراج  با  ناطقی  محمد 
و در  ایران سکونت می گزیند  او در شهر مشهد  نمی کند. 
آن جا وارد دانشگاه آزاد اسالمی می شود تا مدرک ماستری 
خویش را در رشته ی  فلسفه و سیاست از این دانشگاه به 

دست بیاورد.

دوم؛ کودتای ۷ ثور ۱35۷ اتفاق افتاده است و کشور دچار 
هرج و مرج بی سابقه شده است. آقای محمد ناطقی در آوان 
جوانی و زمانی که فقط ۲4 سال دارد، به همکاری هفت تن 

از دوستانش گروه سیاسی مستضعفین را تشکیل می دهد.
فعالیت های  آغازگر  مستضعفین  سیاسی  گروه  تشکیل 
سیاسی آقای ناطقی می شود و او در سال ۱358 به حیث 
عضو شورای رهبری سازمان نصر انتخاب می شود. هم زمان 
با تشکیل حزب وحدت اسالمی افغانستان که سازمان نصر را 
نیز در بر می گیرد، محمد ناطقی عضو شورای مرکزی حزب 
)اروپا،  و در عین حال سخنگوی سیاسی حزب در خارج 

کشورهای عربی، ایران و پاکستان( تعیین می شود.
در ماه میزان ۱3۷5 است که رژیم طالبان به لحاظ نظامی 
بر اکثریت خاک افغانستان مسلط می شود، اما دولت اسالمی 
ربانی  برهان الدین  آقای  جمهوری  ریاست  به  افغانستان 
هم چنان به عنوان دولت مشروع افغانستان، در سازمان ملل 

به رسمیت شناخته می شود.
بر همین مبنا زمانی که دولت اسالمی افغانستان در تخار و 
والیات شمالی کشور مستقر است، آقای محمد ناطقی در 
سال ۱3۷6 به حیث و زیر تجارت مقرر می شود و تا خزان 

۱380 در همین سمت باقی می ماند.

سوم؛ پس از حادثه یازدهم سپتامبر حاکمیت رژیم طالبان 
در مدت کوتاهی از سوی نیروهای ائتالف به رهبری ایاالت 
متحده امریکا ساقط می شود. زمانی که کنفرانس بن می رود 
تا برای سرنوشت پس از یازده سپتامبر افغانستان تصمیم 
بگیرد، محمد ناطقی به نماینده گی از حزب وحدت اسالمی 

افغانستان و عضو هیات اتحادیه شمال یعنی دولت اسالمی 
افغانستان، به حیث عضو اصلی کنفرانس بن ۲00۱ انتخاب 
می شود. آقای ناطقی در آخر خزان و آغاز زمستان ۱380 
امضاء  اصلی  عضو  عنوان  به  را  بن  کنفرانس  اسناد  تمام 

می کند.
در  سپتامبر  یازده  از  پس  حکومت داری  بن  کنفرانس 
سهمیه بندی  اقوام  نفوس  درصدی  اساس  بر  را  افغانستان 
کرده است که بیش تر اعضای احزاب می توانند کرسی های 
را احراز کنند. در  سهمیه بندی شده ی قومی در حکومت 
این کنفرانس میزان نفوس هزاره های کشور نوزده تا بیست 

درصد کل جمعیت تخمین شده است.

آقای  افغانستان،  انتقالی  حکومت  شکل گیری  با  چهارم؛ 
محمد ناطقی با نماینده گی از حزب وحدت اسالمی مردم 
افغانستان و با سهم هزاره ها به حیث سفیر کبیر افغانستان 
در کوریای جنوبی موافقت نامه می گیرد، اما افغانستان در 

این کشور سفارت ندارد که آقای ناطقی آن جا اعزام شود.
در سال ۱38۲ آقای ناطقی به  حیث سفیر کبیر افغانستان 
سفیر  عنوان  با  و  می گیرد  را  خود  مقرری  حکم  لیبیا  در 
غیر مقیم در چند کشور شمال آفریقا برای مدت پنج سال تا 

۱386 انجام وظیفه می کند.
عنوان  ناطقی  آقای  که  زمانی   ۱393 تا   ۱386 سال  از 
مشاوریت وزارت خارجه را دارد، با استفاده  از تجربیاتی که 
در زمان سفارتش در کشور های آفریقایی به دست آورده 
است، در بخش شمال آفریقا و ممالک عربی وظیفه انجام 

می کند.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی در سال ۲0۱4 آقای 
ناطقی به حیث رییس کمیسیون عالی نظارت از توافق نامه 
حکومت وحدت ملی منظوری خود را می گیرد و تا انتخابات 

ریاست جمهوری ۲0۱9 در این موقف باقی می ماند.

فهرست  در  ناطقی  آقای  نام  و  است   ۱399 بهار  پنجم؛ 

اعضای هیات حکومت افغانستان برای مذاکرات بین االفغانی 
است تا وی با سابقه  و تجربه ی اشتراک در کنفرانس بن، به 

مصاف چانه زنان گروه طالبان برود.
در  مذاکره کننده  هیات  اعضای  جمع  در  وی  که  اکنون 
دوحه ی قطر حضور دارد، به دو اختالف اساسی بین هر دو 
طرف مذاکره اشاره می کند، اما از آن جا که بحث روی هردو 
مورد جریان دارد و هنوز نهایی نشده است، آقای ناطقی از 
توضیح بیش تر خودداری می کند و می گوید جزییات این 
را  مذاکره  جو  ناطقی  آقای  است.  محرم  هنوز  موضوعات 
سخت توصیف می کند، اما امیدوار است که به مرور زمان و 
با گفت وگوها بیش تر، همه چیز در مسیر درست به حرکت 

ادامه دهد.
آقای ناطقی خالف اکثر کسانی که در جریان تحوالت سیاسی 
چشم دیدهای شان  مورد  در  اما  و  بوده اند  کشور  نظامی  و 
در  متعدد  تالیفات  دارای  ننوشته اند،  چیزی  تحوالت  از 
خصوص حوادث دست کم چهار دهه ی اخیر از جمله کتاب 
»سال های تغییر« در دو جلد است که چاپ و نشر شده 
است. همین طور محمد ناطقی ده ها مقاله نوشته و صدها 
و خارجی در طی سال های  با رسانه های داخلی  مصاحبه 
گذشته دارد. وی به چهار زبان دری، پشتو، عربی و انگلیسی 

صحبت می کند و با زبان آلمانی نیز آشنایی دارد.

فاطمه فرامرز


