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چشم انداز گفتگوی صلح

ــــــــــسرمقاله

نقشه راه و آینده
مذاکرات صلح
محمدرضا هویدا

در ســومین دور نشســت های چهارجانبه صلح در اسالم آباد،
«نقشه راه» برای صلح نهایی شــد .نشست های چهار جانبه که
در آن افغانستان ،پاکســتان ،امریکا و چین شرکت دارند ،تقریبا
سریع پیش رفته است .نشســتهای گروه هماهنگی چهارجانبه
صلح ابتدا در  ۲۱جدی در اسالم آباد و سپس در  ۲۸جدی در کابل
برگزار شد .اینکه در ســومین دور این نشست ها ،اعضا توانسته
اند بر سر نقشه راه به توافق برسند ،گام بزرگی به شمار می رود.
در اعالمیه پایانی این نشســت آمده اســت :گــروه هماهنگی
چهارجانبه ،روی نقشــه راهی که مراحل روند گفتگوهای صلح
را مشــخص می سازد ،به توافق رسیده اســت .کشورهای گروه
هماهنگی چهارجانبه ،توافق کردنــد که تالش ها را برای تعیین
تاریخ گفتگوهای مســتقیم صلح ،میــان نمایندگان حکومت
افغانستان و گروه های طالبان ادامه دهند .توقع می رود تا پایان
فبروری ســال روان میالدی ،تاریخ گفتگوهای مستقیم تعیین
شود.
خوش بینی ها:
شماری از شخصیت های سیاســی ،کشورها و تحلیلگران بر این
باور هســتند که با شــرکت دو قدرت بزرگ دنیا که در قضایای
افغانستان و منطقه دخالت عمده ای دارند ،احتمال زیادی می رود
که این گفتگو ها به نتیجه برسد و در نهایت طالبان مجبور شوند
که بر سر میز مذاکره با دولت افغانستان بنشیند .از جمله عبداهلل
عبداهلل ،رئیس اجرایی حکومت افغانســتان چند روز پیش گفته
بود که امیدوار است ،گفتوگوهای مستقیم با طالبان در شش ماه
آینده آغاز شود.
حضور کشــورهای بزرگی که تصور می شود هم بر پاکستان نفوذ
دارند و هم بر افغانستان و هم بر قضایای منطقه ای و جهانی نفوذ
قابل مالحظه ای دارند ،در این گفتگوها امیدواری ها برای رسیدن
به توافق به منظور آغاز گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و
طالبان را بیشتر ساخته است.
بدبینی ها:
دولت افغانستان در گفتگوهای صلح تجربه موفقی نداشته است.
اصوال احزاب سیاســی و دولت های افغانستان در طول نزدیک به
چهل سال گذشته در باب مذاکره و رسیدن به صلح تجربه موفقی
نداشته اند .اما به هر صورت چندین دور تالش هایی که به هدف
آغاز گفتگوهای صلح برگزار شده است ،بدون نتیجه پایان یافته
اســت .طالبان هنوز هم با بدبینی به گفتگوهای صلح می نگرند و
دولت افغانستان نیز با ناامید یه این تالش ها می بیند .آنچه در این
روزها نیز می گذرد ،نشان می دهد که طالبان به شدت به حمالت
خود بر دولت افغانســتان افزوده تا امتیازهای بیشــتری بگیرد.
مسئله دیگری که دولت افغانستان با آن روبرو است ،عدم اجماع
داخلی در مورد گفتگوهای صلح با طالبان است .دولت افغانستان
همواره با این معضل روبرو بوده که نتوانســته در داخل دولت و
کشور به اجماعی قوی برای روبرو شدن با طالبان برسد.
شرایط:
دولت افغانســتان همواره تاکید کرده است که طالبان نباید برای
گفتگوهای صلح پیش شرط داشته باشــند .این بدان معنا است
که خود نیز پیش شرطی برای صلح ندارد .اما پیش شرطهایی که
دولت افغانستان مطرح می کند ،از تعهد به قانون اساسی گرفته تا
حقوق بشری تا دستاوردهای گذشته همه مطرح هستند .حد اقل
مردم افغانستان بدون این پیش شرط ها نمی توانند با طالبان به
گفتگو بنشینند.
طالبان نیز پیش شــرط های خود را دارند .پیش شرط هایی که
برای دولت و مردم افغانســتان سخت است تا به آنها تن دهد .از
آزادی رهبران آنها گرفته تا خروج نیروهای خارجی از افغانستان
و تا تطبیق قرائت های ســختگیرانه طالبان از دین همه به نحوی
نشستن بر سر میز مذاکره را سخت و دشوار می سازد.
نتیجه:
آنچه امروز اهمیــت دارد ،آمادگی ذهنی طــرف های درگیر و
کشــورهای صاحب نفوذ برای نشستن دور میز مذاکره است .این
آمادگی در دولت افغانستان به شدت دیده می شود و اما در طرف
طالبان با توجه به مشکالت و دسته بندی هایی که به وجود آمده
است با شک و تردید نگریسته می شود .کشورهای صاحب نفوذ
بر طالبان و دولت افغانستان نیز سیاست های پیدا و پنهانی دارند
که رسیدن به سیاست های پنهان آنها سخت است .لذا فقط باید
منتظر آینده بود تا نتیجه این تالش ها را دید.

رحیم حمیدی
چندی پیش ،ژنرال جــان کمبل فرمانده
قبلی نیروهای بین المللــی در کابل گفته
بود که اگــر در دو ماه آینده گفتگوی صلح
نتیجه ندهد ،ســال  2016میالدی همانند
سال قبل خونین خواهد بود .اکنون سومین
دور نشســت چهار جانبه میان افغانستان،
پاکســتان ،ایاالت متحده آمریکا و چین به
منظور مشخص کردن نقشه راه دست یابی
به صلح در اسالم آباد برگزار شده است .در
سومین دور گفتگو چهار جانبه اگر نقشه راه
ترسیم نگردد به نظر می رسد که تالش ها
برای دســت یابی به صلح و کشاندن گروه
های مخالف مسلح دولت به میز مذاکره به
این زودی ها نتیجهای نخواهد داد .بنابراین،
احتمال تکرار وقایع ســال  2015در سال
پیش رو زیاد است .مقامات کابل نیز بر این
باور اســت که گفتگوی صلح در زمستان
کنونی نتیجهای نخواهد داشــت .عبداهلل
عبداهلل ،رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی
در گفتگوی با رویترز گفته بود که امیدوار
اســت که در شش ماه بعدی گفتگوی صلح
آغاز شــود .از طرف دیگر ،بودجه شورای
عالی صلح که از طرف ایاالت متحده آمریکا
و بریتانیا پرداخت می شد نیز قطع گردیده
اســت .از جانب دیگر ،گروه طالبان از سال
 2014به این ســو حمالت خود را گسترش
داده اند.
در ارتباط با گفتگوی صلح چند نکته قابل
یادآوری است.
اول؛ از زمان تأسیس شورای عالی صلح تا
کنون گروه طالبــان عالقمندی و انگیزهای
برای گفتگوی صلح نشــان نداده اســت.
بلکه در مقابل حمــات این گروه افزایش
چشمگیر یافته است .تنها در برخی موارد
سخن از پیش شــرط های به میان آورده
است که آن پیش شرط ها تا حدودی زیادی
از جانب مردم و حکومت افغانســتان قابل
قبول نبوده است .در واقع ،پیش شرط های
گروه طالبان به نوعــی مختل کننده بوده
اســت .در سال  2015آن ها حمالت خود را
شدت بخشیدند و در صدد تصاحب والیت
و ولســوالی برآمدند .کنترل والیت قندوز
را برای مدت چنــد روز در کنترل گرفتند.

آن ها حتی در صدد ایجاد حکومت موازی
برآمدند .آن ها از شــرکت های مخابراتی
خواهــان پرداخت مالیه شــدند .این مهم
زمانی مطرح شــد که حکومت افغانستان
ده درصد مالیه بر مشــتریان شرکت های
مخابراتی وضع نمودند .درخواست آن ها را
خیلی ها امری برای ایجاد حکومت موازی
درک نمودند.
از طرف دیگر ،در اکثر زمســتان ها گروه
طالبان به خاطر ســردی هــوا به النه های
زمستانی خود می خیزید .جنگ ها فروکش
می کرد .در زمســتان جاری اما ،آن ها به
حمالت خود ادامه دادند .اکنون در والیت
بغالن جنگ شدید میان نیروهای امنیتی و
گروه طالبان ادامه دارد .همچنین ،نیروهای
امنیتی در ولســوالی های والیت هلمند،
برخی ولســوالی های والیت بدخشــان با
گروه طالبــان در حال جنگاند .این جنگ
ها نشان می دهد که گروه طالبان انگیزهای
برای گفتگو و مذاکره ندارد .جنگ ها نشان
از تمایل شدید آن ها برای دست به قدرت
از مجرای ابزار خشونت آمیز است .در چنین
وضعیتی ،حداقل امیدواری برای دست یابی
به صلح در چند ماه کنونی ممکن نیســت.

بنابراین ،سال سخت و دشوار برای مردم،
نیروهای امنیتی و حکومت افغانستان در
پیش رو است.
دوم؛ اما آنچه وضعیت را دردناک می سازد
عدم تمایل حکومت مرکزی در ســرکوب
گروه طالبان است .گروه طالبان به منظور
پیــش برد گفتگوی صلح دفتر سیاســی
ایجاد نموده است .به دیگر سخن ،آن ها از
دفتر سیاسی خود به عنوان ابزار سیاسی
در برابــر حکومت افغانســتان و جامعه
جهانی استفاده می کند .اما در عمل هیچ
گاه انگیزه واقعی خــود را برای گفتگوی
صلح نشــان نداده است .در میدان جنگ
قدرتمند تر عمل نموده اســت .این نشان
از رفتار و برخــورد دوگانه گروه طالبان با
حکومت افغانستان و جامعه جهانی است.
در مقابل اما ،حکومت افغانســتان کمتر
تمایــل به جنگ و ســرکوب این گروه از
خود نشان داده است و بیشتر تالش نموده
اســت که تا با برخورد تساهل آمیز آن ها
را به گفتگوی صلح تشویق سازد .برخورد
تساهل آمیز اما ،نتیجه ای جز قربانی کردن
نیروهای امنیتی و مردم افغانستان چیزی
در پی نداشته است .از این جهت ،می توان

گفت که برخــورد کنونی حکومت مرکزی
با گروه طالبان تا انــدازه زیاد وضعیت را
دشوار نموده است.
در کنار این مسئله ما شاهد چند دستگی
در میان نخبگان سیاسی در امر مبارزه با
تروریسم و گروه طالبان می باشیم .رئیس
جمهور و حلقــات دور و بر آن تأکید زیاد
بر گفتگوی صلح دارد .در مقابل اما ،برخی
دیگر همانند ژنرال دوســتم ،معاون اول
ریاســت جمهوری و حلقات در دستگاه
ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی تمایل
شدید برای ســرکوب گروه طالبان دارد.
این مســئله تا حدود چشم انداز گفتگوی
صلح را نامعلوم نموده است .برای گفتگوی
صلح قبل از همــه نیازمند توافق نخبگان
سیاسی می باشیم .حکومت در این زمینه
تا حدودی زیادی ناکام بوده است.
سوم؛ قطع بودجه شــورای عالی صلح از
ســوی ایاالت متحده آمریــکا و بریتانیا
بیانگر چیســت؟ مقامات در شورای عالی
صلح گفتهاند که این دو کشــور به خاطر
نبود رئیس و دبیر این شورا بودجه آن قطع
نموده است و در صورتی که رئیس و دبیر
آن از سوی رئیس جمهور گماشته شود این

دو کشور بودجه این شورا را می پردازد .تا
هنوز ،دو کشــور در این مورد اظهار نظری
ننموده است.در شرایط کنونی ،شورای عالی
صلح نقشــی در روند گفتگوی صلح ندارد.
احتمال دارد که ایــاالت متحده آمریکا و
بریتانیا به خاطر همین مســئله بودجه این
شورا را قطع نموده باشد.
جدا از این مســئله ما شــاهد فقدان یک
استراتژی از ســوی ایاالت متحده آمریکا
در قبال افغانستان می باشیم .در سال اول
های حضور این کشــور در افغانستان هیچ
اســتراتژی برای دولت سازی و ملت سازی
وجود نداشت.در اوائل دوره باراک اوباما با
افزایش چشمگیر ســربازان این کشور در
افغانستان مواجه بودیم .اکنون این کشور
ســربازان خود را از افغانستان خارج می
ســازد .همه این ها نشان از سردرگمی این
کشور در قبال جنگ و صلح در افغانستان
است .اگر برنامه و اســتراتژی مشخص و
تعریف شده از سوی ایاالت متحده آمریکا
طرح نگردد آینده افغانستان مبهم خواهد
بود .در آن صورت ،نمی توان چشــم انداز
روشن برای آینده این کشور تعریف کرد .در
چنین وضعیتی بدون شک ،گفتگوی صلح
معنی خاصی نخواهد داشت.زیرا ،افغانستان
بدون همکاری و کمک های جامعه جهانی و
به خصوص ایاالت متحده آمریکا قادر به راه
رفتن نیست .ما برای سال های متمادی و در
عرصه های مختلف نیازمند کمک و همیاری
جامعه جهانــی و ایاالت متحده آمریکا می
باشیم .در یک و نیم دهه گذشته ،راه دشوار
را پشت سر گذاشــته ایم ولی تالش ها به
خاطر فقدان یک استراتژی چندان نتیجه
بخش نبوده است.
در کنــار همه این ها بایــد ضعف نخبگان
سیاسی و فقدان اراده سیاسی برای مبارزه
با فساد اداری را اضافه کرد .واقعیت امر این
اســت که ضعف و نبود اراده سیاسی برای
مبارزه با فساد کمک های جامعه جهانی را
برباد داده است .هیچ کاری به آن شکلی که
باید انجام می شد ،انجام نشده است .همه
این مســائل بر روند گفتگوی صلح و چشم
انداز آن تأثیر می گذارد.

مصاحبه با نوریه بارکزی از زنان مبتکر و فعال کشور
روزنامه افغانســتان :بانو نوريه باركزي چه
تعريفي از خود دارد؟
شايد هيچ شخصي وقتي به سوال تعريف از
خودش مواجه شــود به جز از بعد مثبت ان
به بعد ديگري نپردازد و مهمترين جواب اين
سوال همانا برداشت مردم نسبت به شخصيت
نوريه باركزي است كه اگر مثبت باشد و يا هم
منفي هردو با كمال احترام بيشتر و بيشتر
مورد قبول من واقع خواهد شد .
نوريه باركزي در يك خانواده روشــنفكر و
تحصيل كرده به دنيا امد و تربيت خانوادگي
و مســوليت پذيري تمام خانواده در قبال
جامعه و كشور شان يگانه مشوق خوب براي
نوريه باركزي گرديده است .
جنگ و بي ثباتــي نوريه باركزي را مجبور

کارتون روز

کارتون روز

qصاحب امتياز :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

به ترك وطن ســاخت و همانند مليون ها
افغان ديگر با چشــمان پر از أشك راهي
خارج از افغانستان شد ،اما در هر لحظه به
افغانستان فكر ميكرد و قلبش هميشه براي
مردم و كشورش مي تپيد.
افغانستان :تعريف تان از زندگي چيست؟
زندگي بزرگترين هديه خداوند براي بشر
است و همانگونه كه خداوند به عصر يعني
زمانه قسم ياد كرده است بشر از هر لحظه
اين آمانت بزرگ در روز محشــر پاسخگو
خواهد بود و بر ماســت تا قدر أنرا دانسته
و از هر ثانيه اين تحفــه بزرگ خداوندي
استفاده مثبت نموده و أنرا در راستاي مثبت
سپري نماييم.
زندگي يعني تكاپو  ،زندگي يعني هياهو و
زندگي يعني شــب نو روز نو و انديشه نو و
در خاتمه برداشت من از زندگي اينست كه
ما بايد تصور كنيم كه در يك دنيا شيشــه
اي زندگي ميكنيم و در اين دنيا نبايد جانب
كسي ســنگي را پرتاب كرد چون با پرتاب
كردن ســنگ اولين چيزي كه ميشــكند
دنياي خود انسان است.
افغانســتان :تا حال در كــدام عرصه ها
مصروف خدمتگذاري بوده ايد؟
در زمان جنگ هاي داخلي با موسسه أريا
همكاري داشتم كه موسسه مزبور شخصي
بوده و در عرصه خدمت به خانم ها فعاليت
داشت متعقبا موسسه ارتقاي ظرفيت زنان و
اطفال را إيجاد كردم كه خيلي ها مفيد واقع
شد ،گام بعدي راه اندازي كورس درايوري
براي خانم هــا به گونه رايگان بود كه تحت
نام كورس رانندگــي حنا در باغ زنانه كابل
واقع در شهرارا فعاليت داشت مهمتر از اين
افتخار برگزاري چندين نمايشــگاه صنايع
دســتي زنان را در واليات جالل اباد  ،كنر ،
پروان و كابل داشتم كه هزار ها ن َ َفر بازديد
كننده داشت و مشوق خوبي براي خانم ها
در عرصه تجارت بود.
فعاليت در شــهر هامبورگ در شــوراي
هماهنگي زنان افغــان مقيم در اروپا و راه
اندازي نمايشــگاه لباس هــاي افغاني نيز
گام هاي بعدي ام بوده است و در كنفرانس
صلح و دموكراسي در شهر استراسه بورگ
فرانسه نيز اشتراك داشته ام .
افغانستان :چي مشــكالت فرآه راه زنان
افغان وجود دارد؟
زن مادر است ،زن عضو فعال يك خانواده و
جامعه است و باالخره زن است كه گهواره به
دست استعداد ها را به جامعه تقديم ميكند.
اما در كشــور ما افغانستان بيشتر زن را به
عنوان يك موجود دومي كه فقط براي كار
هاي شــاقه و بودن در منزل همانند يك
زنداني شخصي افريده شده مينگرند.
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بيسوادي و فقر دو عامل اصلي عدم احترام
به حقوق زنان در افغانستان ميباشد.
زنان در افغانســتان بارها مورد خشونت
قرار گرفته اند .هنوز هم در بعضي از قريه
جات افغانســتان دختران اجازه رفتن به
مكتب را ندارند و در هيچ يكی از إمورات
زندگي شخصي شان با انان مشوره صورت
نميگيرد .
دين مقدس اسالم به عنوان يك دين كامل
بيشترين حقوق را براي زنان قائل است ؛ اما
بيســوادي و عنعنات خالف أصول و عقائد
إسالمي مردم افغانستان را وا داشته است تا
حقوق أساسي زنان را رعايت نكنند.
فصل جديد در افغانســتان تــا اندازه اي
اگاهي هاي مردم را در شــهر ها بيشــتر
ساخت و زنان تحصيل كرده مبارزه خوبي
جهت بدســت اوردن حقوق أساسي هم
نوعان خويش داشته اند اما با انهم ميزان
بلند خشــونت عليه زنان را در مقايسه با
تمامي كشــور هاي منطقه و جهان با خود
داريم كه نياز به توجه جدي و كار بيشــتر
در اين راستا دارد.

افغانســتان :زنان چه نقشي ميتواند در
تحول كشور داشته باشد؟
ببينيد همانگونه كه در جواب سوال قبلي
تان به عرض رســاندم بايد گفت كه زنان
هيچ تفاوتي نســبت به مردان ندارند و در
تمام إمورات محوله يك كشــور همگام با
مردان ميتوانند نقش إيفا كنند.
ارتقا يــك جامعه بدون حضــور و نقش
گســترده زنان در تمامي ســكتور هاي
أساسي يك كشــور بر عالوه كه نا ممكن
اســت خيالي بيش نخواهد بود  ،بنابرين
زنان نقش مهمي در تحول كشــور داردو
بالخصوص در كشــور عزيز ما افغانستان
بيشــتر نياز به حضور پر رنــگ زنان در
تمامي بخش ها داريم.
افغانستان :اينده افغانستان را چگونه مي
بينيد؟
اجازه بفرماييد تا قبل از پاســخ مستقيم
اين س ْوال يك تبصره كوچكي داشته باشم.
اگــر نگاهي به تاريخ معاصر افغانســتان
داشته باشيم مي بينيم كه أفغانستان يكي
از قويترين كشور هاي منطقه بوده است .

اما كشــور هاي همســايه افغانســتان با
مداخالت اشــكار شــان در أمور داخلي
افغانستان و دامن زدن به تعصبات زباني و
سمتي افغانستان عزيز را با شعله ور ساختن
جنگ داخلی ويران ساختند.
نا امنی ،بي ثباتي و حضور چند ساله طالبان
مزدور در قدرت ،اين كشــور را به ميدان
تروريزم بين المللي و مقر أمن براي فعاليت
هــاي القاعده مبدل ســاخت كه امنيت و
ســامت جهان را با خطر مواجه ساختند و
مثال ان حادثه يازدهم ســپتمبر است كه
جهان را تكان داد.
فصل جديد پس از سقوط رژيم سياه طالبان
و حضور امريكا با ساير متحدين بين المللي
اش به افغانســتان رنگ ديگري داد و مردم
افغانستان دو باره از صفر أغاز كردند و ميراث
امروز اين حمايت ،نيرو امنيتي در حدود چار
صد هزار نفري است كه تضمين كننده ثبات
افغانستان در اينده ميباشند.
متأسفانه از افغانســتان در سال  ٢٠١٦نيز
به عنوان يك كشــور خطرناك و بزرگترين
توليد كننده مواد مخــدر جهان و دومين
كشور فاســد جهان ياد مي شود كه باعث
نگراني ها نســبت به اينده افغانستان نزد
مردم شده است.
روي هم رفته اگر حكومت افغانســتان از
فرصت طالئي حمايــت دراز مدت جامعه
جهاني با يك تعريف واضح و اشكار از گروه
طالبان و ســاير گروه هاي دهشــت افگن
استفاده كنند اينده خوبي خواهيم داشت،
مطمين هستيم كه ديگر افغانستان به عقب
بر نميگردد و ما شاهد يك افغانستان متحد،
با ثبات و پيشرفته خواهيم بود.
 :٧براي اينده چي برنامه داريد؟
ســوالي خيلي خوبي را مطرح كرديد سالها
دوري از وطن با وجود كه چندين بار به شكل
طوالني در كابل بعد از ســقوط رژيم سياه
طالبان حضور داشتم و فعاليت هاي مختلفي
در خارج از كشور داشــتم اما حاال با توجه
به مشــكالت موجود در پارلمان افغانستان
ميخواهم در كنار مــردم ام به عنوان خادم
شان حضور داشته باشم.ميخواهم إصالحات
در قوانين بوجود بياورم و يك نماينده واقعي
كه هميشه پاسخگو باشد.
 :٨پيام تان به مردم چيست؟
هموطنان نهايت عزيز بياييد از گذشته پند
گرفته و در تصاميم اينده تان محتاط باشيد
كشور مان بيشتر به اتحاد و همدلي ضروت
دارد بياييد با خاموش ساختن اتش نفاق و
تعصبات هموطنــان خويش را به برادري و
يكديگر پذيري تشويق كنيم زيرا كه بدون
فرهنگ تحمل و همديگر پذيري پيشرفت
نا ممكن است.
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