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گزارش روز

یادداشت روز

شهر نوشتجامعه

گزارشگفت وگو

 اقدام های اخیر ثبات وهمگرایی 
نگران کننده است

»حکومــت وحــدت ملــی« مفهــوم بــا مســایی 

شــدن  کشــیده  جنجــال  بــه  از  بعــد  کــه  اســت 

میانجی گــری  و   93 ریاســت جمهوری  انتخابــات 

ــان  ــکا، می ــین امری ــه ی پیش ــر خارج ــری، وزی جان ک

ــات  ــه، وارد ادبی ــر عبدالل ــی و داک ــدارشف غن محم

سیاســی افغانســتان شــد. 

ــار  ــت داری ب ــوع حکوم ــوم از ن ــن مفه ــدا ای در ابت

هــر شــهروندان  در ذهــن  را  ملی گرایــی  معنایــی 

ــک  ــردم ی ــرای م ــه ب ــی ک ــرد؛ حکومت ــی می ک تداع

آرمــان مانــد و بــرای محمــدارشف غنــی و رشیــک 

سیاســی حکومــت وحــدت ملــی...

روی  توافــق  از  هــرات،  باشــندگان  از  شــاری 

اظهــار  و  کــرده  حایــت  خشــونت ها  کاهــش 

امیــدواری می کننــد کــه ایــن توافــق، منجــر بــه 

شــود. دامئــی  آتش بــس 

تــداوم جنــگ در افغانســتان، در کنــار گرفــن 

کشــور،  ایــن  شــهروندان  از  زیــادی  قربانی هــای 

مســبب زیان هــای فراوانــی شــده کــه هیچ گاهــی 

قابــل جــران نیســت. صدهــا نفــر از شــهروندان 

افغانســتان، وادار بــه تــرک کشــور شــان شــده و 

ایــن جنــگ  بــه دلیــل ادامــه ی  نیــز  بســیاری ها 

دشــوار... حالــت  در  ویران گــر، 

امــروز  تــا  شــان  پیدایــش  رشوع  از  انســان ها 

بــرای ایــن کــه بتواننــد زندگــی بهــری داشــته 

ــا درآمــد مالــی خوبــی  ــد ت باشــند، تــاش کــرده ان

اخیــر پیش رفــت  قــرن  یــک  باشــند. در  داشــته 

زند گــی  داشــن  بــرای  تقاضــا  و  تکنالــوژی 

عــری، نیــاز بــه درآمــد مالــی را بیشــر کــرده 

ــد کــه  ــته تــاش کــرده ان ــان ها پیوس ــت. انس اس

درآمدزایــی  بتواننــد  گوناگــون  شــیوه های  بــه 

داشــته و نیازهــای روزمــره و مهــم زندگــی خــود را 

بــه بهریــن شــکل آن بــرآورده کننــد.

بهرین روشــی که انسان ها در عرهای...

و  رسد  زمســتان  کــه  بــود  شــده  پیش  بینــی 

یــخ  خیابان  هــا آب نشــده  باشــد؛ هنــوز  ســخت 

اضافــه  آن  بــه  بــرف  دیگــر  الیــه ای  کــه  اســت 

و  اســت  بــازی  یخ  مالــک  جــا  همــه  می  شــود، 

ــه دلیــل  ــه آهســتگی حرکــت می کننــد. ب موترهــا ب

غیرقابــل پیش بینــی بــودن زندگــی درکابــل، هیــچ 

ــرای  ــی ب ــه خواب ــان چ ــه خیاب ــد ک ــی منی دان کس

ــودم  ــه خ ــن، همیش ــرای ای ــت. ب ــده اس ــا دی آدم ه

پــر از شــکارچی  را شــبیه غــزال در بیابان هــای 

کــه  می  کنــم  تصــور  بوفالویــی  مثــل  یــا  افریقــا 

مجبــور اســت از دریاچــه  ای پــر...

حکومت داری تلخ؛ 
پایان وحدت ملی

مردم هرات: از توافق کاهش 
خشونت ها حامیت می کنیم

یوناما:

درگیری به خاطر 
نسوار کژدمی

درآمد زایی
 از طریق انرتنت
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حمله به کارگاه های بازیافت زباله ی 
مهاجران افغانستانی در تهران

با وضعیتی که داریم؛ در جنگ و 
صلح شکست می خوریم

نابســامانی های  فقــر،  طبقاتــی،  اختافــات 

اقتصــادی، تبعیــض جنســیتی، اعتیــاد، خشــونت های 

خانوادگــی و محرومیــت از آمــوزش، از جملــه دالیلــی 

اســت کــه عرصــه ی زندگــی را بــرای زنــان در افغانســتان 

محــدود و تنــگ کــرده اســت.

و  زنــان  زندگــی  بــر  فقــر  واضــح  خیلــی  نتایــج  از 

امکانــات  از  مانــدن  محــروم  بــه  می تــوان  دخــران، 

دورمانــدن... کــرد؛  یــادآوری  تحصیــل 

اداره ی تنظیــم خدمــات مخابراتــی افغانســتان یــا »اتــرا« 

تأییــد می کنــد کــه بــا آغــاز مرحلــه ی کاهــش خشــونت ها در 

افغانســتان، 550 ســایت مخابراتــی کــه بــه صــورت مقطعــی 

خامــوش بودنــد، دوبــاره فعــال شــده اند.

ــه  ــه ای گفت ــر خرنام ــا ن ــوت( ب ــنبه )3 ح ــرا، روز ش ات

ــونت... ــش خش ــه ی کاه ــاز هفت ــا آغ ــه ب ــت ک اس

مســؤوالن وزارت صنعــت و تجــارت، می گوینــد کــه 

ــه  ــی ۱399 ب ــال مال ــتان در س ــادرات افغانس ــزان ص می

۱.5 میلیــارد دالــر و میــزان رشــد اقتصــادی ایــن کشــور، 

ــه بیــش از 3 درصــد خواهــد رســید. ب

و  صنعــت  وزارت  معــاون  ملک یــار،  عبدالکریــم 

در... حــوت(   3( شــنبه  روز  تجــارت، 

دفــر منایندگــی ســازمان ملــل متحــد در افغانســتان 

ــان  ــات غیرنظامی ــه تلف ــت ک ــرده اس ــام ک ــا، اع ــا یونام ی

در ســال 20۱9 میــادی در افغانســتان، پنــج درصــد 

ــت. ــه اس ــش یافت کاه

ــوت(  ــنبه )3 ح ــه روز ش ــا ک ــازه ی یونام ــزارش ت در گ

ــال... ــه در س ــت ک ــده اس ــده، آم ــر ش منت

اترا: با آغاز کاهش خشونت ها 550 سایت مخابراتی
دوباره فعال شدند

کاهش پنج درصدی تلفات غیرنظامیان 
در افغانستان

ارزش صادرات افغانستان در سال آینده
  به ۱٫5میلیارد دالر خواهد رسید

فقری که منجر به تن فروشی شد
زندگی به رنگ زن
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رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی و 

نامزد انتخابات ریاست جمهوری 98
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توافق  از  هرات،  باشندگان  از  شاری 

و  کرده  حایت  خشونت ها  کاهش  روی 

توافق،  این  که  می کنند  امیدواری  اظهار 

شود. دامئی  آتش بس  به  منجر 

کنار  در  افغانستان،  در  جنگ  تداوم 

شهروندان  از  زیادی  قربانی های  گرفن 

این کشور، مسبب زیان های فراوانی شده که هیچ گاهی قابل 

به  وادار  افغانستان،  از شهروندان  نفر  نیست. صدها  جران 

ترک کشور شان شده و بسیاری ها نیز به دلیل ادامه ی این 

می برند.  رس  به  اقتصادی  دشوار  حالت  در  ویران گر،  جنگ 

شاری از شهروندان این کشور، اعضای بدن  شان را از دست 

داده و مجبور به تکدی گری شده  اند و شار زیادی نیز در 

داخل کشور به دلیل عدم مصؤونیت جانی، بی جا شده  اند و 

می کنند. زندگی  دشواری  وضعیت  در 

دانش جوی  که  هرات  باشنده ی  احمدی،  بصیراحمد 

سالیان  افغانستان،  که  می گوید  است،  حقوق  دانش کده ی 

زیادی در آتش جنگ سوخته و مردم از این حالت خسته شده 

 اند. به گفته ی او، نیاز است صلح دامئی در این کشور برقرار 

شود. »جنگی که هنوز جریان دارد، جز ویرانی و بربادی برای 

افغان ها، چیز دیگری به بار نیاورده و ما از توافق روی کاهش 

خشونت ها از سوی طرف های درگیر استقبال می کنیم.«

شده  تحمیل  جنگ  یک  را  کنونی  جنگ  احمدی،  آقای 

می داند که به گفته ی او، این جنگ از سوی برخی کشورها 

شهروندان  از  و  شده  راه اندازی  شان  منافع  تأمین  خاطر  به 

می گیرد. قربانی  افغانستان 

به گفته ی او، در صورت موفقیت پروسه ی صلح، جنگ در 

برای  امن  فضای  یک  در  افغان ها  و  یافته  خامته  افغانستان 

کار  سقف  یک  زیر  هم  کنار  شان  کشور  آبادانی  و  پیرفت 

کرد. خواهند 

کرا اصغری، از دیگر باشندگان هرات که کارشناس امور 

اجتاعی است، صلح را یکی از نیازهای مرم جامعه می داند. 

به گفته ی او، جنگ بیشر تأثیراتش را روی اوضاع اجتاعی 

نوع  یک  در  افغانستان،  در  مردم  »واقعا  است.  گذاشته 

رسدرگمی به رس می برند و هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. 

وضعیتی  چنین  واقع  در  استیم،  ما  فردای  نگران  همه  ما 

می گذارد.« مردم  روان  بر  منفی  تأثیرات 

بانو احمدی، از توافق روی کاهش خشونت ها خوش بین 

است و از طرفین درگیر جنگ، می خواهد تا برای فراهم سازی 

زمینه ی آتش بس دوام دار و تأمین صلح دامئی تاش کنند. به 

گفته ی او، صلح قربانی نیاز دارد و باید طرفین درگیر جنگ 

و خواست های شان  امتیازات  از یک سلسله  مردم  به خاطر 

بگذرند تا بسری برای صلح دامئی در این کشور هموار شود.

و فعا  بادغیس است  باشنده ی اصلی والیت  شفیق الله، 

در کنار صدها بی جاشده ی داخلی، در کمپ شیدایی هرات 

شب و روزش را سپری می کند. او می گوید که در بادغیس، 

باغ، زمین و خانه دارد؛ اما ادامه ی جنگ او را وادار کرده تا 

به منظور حفظ جان خود و خانواده اش بادغیس را ترک کرده 

به هرات مهاجر شود.

گذرانده،  شیدایی  کمپ  در  که  دشواری  روزهای  از  او، 

حکایت می کند: »خیلی اوقات حتا نان برای خوردن نداریم. 

را  مان  روز  و  به حالت دشواری شب  این کمپ،  در  جا  این 

سپری می کنیم. این خیمه ها در زمستان نهایت رسد است، 

من شاهد استم که در هر زمستان، هر خانواده از اثر شدت 

از دست می دهد.« را  رسما یک طفلش 

مرگ  کام  به  را  زیادی  شهروندان  ویران گر،  جنگ  این 

بی رسپناه  نیز  را  بسیاری ها  و  معیوب  را  برخی ها  فرستاده، 

است. کرده 

باالبلوک والیت فراه است  الله محمد، باشنده ی ولسوالی 

پرسش  او،  گفته ی  به  می کند.  زندگی  هرات  در  اکنون  که 

قربانی ماین کنار جاده ای شد و جانش را از دست داده است. 

او می افزاید که از شیراحمد، پرسش، دو دخر و یک پرس قد و 

نیم قد به جا مانده که مسؤولیت آن ها نیز به عهده ی او است. 

»باور کنید که از صبح تا شام کار می کنم تا بتوانم لقمه نانی 

برای این خانواده مهیا کنم، ولی رسیده منی توانم؛ زیرا تعداد 

خانواده زیاد و درآمدم اندک است. مجبورا خیلی وقت ها تنها 

با نان خشک می گذرانیم.«

به  صلح،  برقراری  صورت  در  که  می گوید  الله محمد، 

تا  می کند  کشاورزی  زمین هایش  روی  و  برگشته  زادگاهش 

زندگی آبرومندانه اش را دوباره آغاز کند. او، از رسان حکومت، 

طالبان و امریکا می خواهد تا در تأمین صلح صادق باشند.

مروف  جاده  کنار  که  شدم  روبه رو  جوانی  با  هرات،  در 

فاریاب  والیت  از  دارد  نام  آغا  او شیرین  است.  کارت فروشی 

است. هر دو پایش را در انفجار ماین کنار جاده ای از دست 

داده و تأمین صلح یکی از آرزوهایش است. »من دو پایم را از 

دست داده ام و درد آن را خودم و فامیلم تا هنوز می کشیم. 

آرزو دارم هیچ افغان دیگری به رسنوشت من دچار نشود. از 

پایم  این که دو  روزی که شنیدم آتش بس در راه است مثل 

را برم هدیه داده باشند. امیدوارم صلح تأمین شود و بتوانیم 

چند روز نفس راحت بکشیم.«

بازرگانان  از  یکی  در همین حال، محمد شکور سلیمی، 

در  دامئی  صلح  برقراری  صورت  در  که  می گوید  هرات،  در 

کشور، وضعیت اقتصادی مردم نیز بهبود خواهد یافت؛ زیرا 

رفن  هدر  بیم  از  بازرگانان  حارض  حال  در  او،  گفته ی  به 

منی کنند. رسمایه گذاری  افغانستان  در  شان،  رسمایه ی 

می نویسم  را  گزارش  این  لحظه ای  در 

به  رسپل  والیت  در  مردم  از  بخشی  که 

برده اند.  یورش  والیت  این  ساختان 

انتخابات  بازنده ی  عبدالله،  عبدالله 

ریاست جمهوری، طی حکمی والی جدید 

والیت رسپل را تعیین کرده است که این 

شد.  معرفی  همگرایی  و  ثبات  و  تیم  هواداران  توسط  والی 

گفته می شود که حدود سه صد نفر از افراد جرنال دوستم، 

اطراف مقام این والیت را تأمین امنیت کردند. گزارش هایی 

تعداد  نزدیک،  آینده ی  در  عبدالله  آقای  که  دارد  وجود  نیز 

والیات  جدید  والی های  عنوان  به  را  خود  افراد  از  دیگری 

معرفی می کند. امیدمیثم، معاون سخن گوی ریاست اجرائیه، 

عبدالله، طی  آقای  دیروز شنبه  )3 حوت(  تأیید می کند که 

است.  کرده  معرفی  را  پنجشیر  و  رسپل  والی های  حکمی، 

امید میثم هم چنان خر داد که امروز نیز شاری از والی های 

می شوند. معرفی  افغانستان  شالی  والیت های  در  دیگر 

تشکیل  به  نهایتا  و  والی ها  معرفی  به  اگر  عبدالله  آقای 

روی کرد،  این  تردید،  بدون  بسته،  کمر  همه شمول  دولت 

می تواند به یک جنگ متام عیار و گسرده تبدیل شود؛ زیرا 

فرجام این کار، پای نیروهای امنیتی را به میان خواهد آورد 

دولت جمهوری  و  اساسی  قانون  از  تابعیت  به  نیروها  این  و 

این  اسامی، برای رسکوب یورش ها اقدام خواهند کرد که 

واقع، هان جنگ داخلی ای است که در حال حارض،  در 

کرده  نگران  را  همه  جنگ،  این  از  ناشی  وحشت  و  ترس 

مختلفی  گروه های  با  را  مرکزی  دولت  روی کرد،  این  است. 

انسان  باز هم هزاران  درگیر خواهد کرد و ممکن است که 

هرچند،  شوند.  کشانده  جنگ  میدان  به  کشور  این  در 

رهری  به  جنبش  حزب  ویژه  به  سیاسی  احزاب  از  برخی 

جرنال دوستم، احتال جنگ و درگیری در معرفی والی ها 

و حدیث ها  است که حرف  این  واقعیت  اما  رد می کنند؛  را 

این  نفس  بلکه  کند،  خلق  را  خشونت  و  جنگ  منی تواند 

برای  را  همه  که  است  تریفاتی  هان  عملی،  اقدامات 

ممکن  چطور  می خواند.  فرا  میدان  به  داخلی  جنگ  یک 

بی اعتاد  امنیتی  نیروهای  به  توده ها  از  جمعی  که  است 

بوی  و  رنگ  امنیتی،  نیروهای  و  مردم  رابطه ی  باشند، 

اصا  نشوند.  درگیری  وارد  اما  بگیرد؛  سیاسی  و  قومیت 

به  و شکننده ای، دست  باید در چنین رشایط حساس  چرا 

ویرانی،  و  خشونت  جز  آن  عاقبت  که  شود  برده  اقداماتی 

که  آموخته  مردم  به  تاریخ  ندارد.  همراه  به  دیگری  چیزی 

سهولت  به  و  ندارد  خاصی  اصول  هم  یا  و  منطق  جنگ، 

نهادهای  و  سیاست مداران  شمول  به  را  همه  که  می تواند 

دقت  عدم  صورت  در  این،  بر  بنا  کند؛  غافل گیر  امنیتی 

یک  باب  سیاسیون،  اقدامات  راستای  در  بازنگری  عدم  و 

شد. خواهد  گشوده  افغانستان  مردم  روی  به  دیگر  جنگ 

به دنبال معرفی والی های نام نهاد تیم ثبات و همگرایی، 

احزاب سیاسی هشدار داده  اند: »هان گونه که  از  شاری 

تعیین کردند، علی پور و  را والی والیت رسپل  آقای رحانی 

نظام الدین قیصاری را نیز تعیین خواهند کرد؛ در این صورت، 

باید بداند که اگر ملت خود را تکان بدهد،  باید  ارشف  غنی 

ارگ چیست که افغانستان تکان می خورد.«

بشیراحمد ته ینچ، سخن گوی حزب جنبش می گوید، نور 

رحانی رییس شورای والیتی حزب جنبش در والیت رسپل 

عبدالله  حکم  با  که  است  دوستم  آقای  اعتاد  مورد  فرد  و 

که  شده  گاشته  والیت  این  رسپرست  عنوان  به  عبدالله 

مراسم معرفی او به دور از هرگونه خشونت برگزار شد که اینک 

آقای رحانی به عنوان رسپرست در مقام والیت رسپل حضور 

دارد.  سخن گوی حزب جنبش، با رد این  که هیچ گونه افراد 

مراسم  برگزاری  در  که  افزود  نداشتند،  حضور  دوستم  آقای 

معرفی والی جدید، نیروهای پولیس و امنیت ملی همکاری 

ندادند.  انجام  را  و هیچ گونه مداخله ای  کردند 

می گویند،  همگرایی  و  ثبات  انتخاباتی  دسته ی  اعضای 

سیاسیون و جامعه ی جهانی باید این مشکل را که ارشف غنی 

نشود،  کابل حل  در  در صورتی  که  کنند؛  کرده، حل  ایجاد 

خاطر  به  ناگزیر  افغانستان  مردم  و  یافته  ادامه  کشمکش ها 

مراجعه  همه شمول  دولت  به  خود،  مطالبات  و  خواسته ها 

خواهند کرد. ثبات و همگرایی معتقد است که تاش  می شود 

و  نگیرد  صورت  ملی  امنیت  و  پولیس  نیروهای  با  تقابلی  تا 

سیاسی  موضوعات  در  مداخله  از  که  است  همین  هم  توقع 

جلوگیری کنند و طرف غنی را نگیرند. »احساس می کنیم که 

تعدادی از نیروهای امنیتی را قرار است علیه مردم استفاده 

کنند و یا هم تصمیم دارند، ما هم احساس می کنیم. اگر این 

طور شود، عواقب آن خوب نخواهد بود.«

چند  کشور  این  که  شود  گفته  است  سخت  هرچند، 

میلیونی طی ۱9 سال اخیر فارغ از جنگ و خشونت بود؛ اما 

حداقل رشایطی وجود داشت که از فرصت های موجود برای 

بهبود آینده ی افغانستان استفاده شود و یا هم با تداوم نظام 

جمهوری، پذیرش نتیجه ی انتخابات و آمدن صلح در کشور، 

حافظه ی جمعی  از  بی معنا  این خون ریزی  هول ناک  تصویر 

محو شود؛ اما اینک بار دیگر تصمیم ها و اقدامات ناسنجیده 

در والیت های شالی افغانستان، جریان عادی زندگی مردم 

را از هم پاشید؛ خشم و اندوه همه جا را فرا گرفت و بار دیگر 

مردم در میان ترس و وحشت دست و پا می زنند.

این  فردای  پیش بینی  که  شده  پیچیده  آن قدر  وضعیت 

مملکت به یک امر دشوار تبدیل شده و هم اکنون هیچ کسی 

آیا  می افتد؛  رسزمین  این  در  اتفاقی  چه  فردا  که  منی داند 

یا  و  می افتد  اتفاق  داخلی  جنگ  است؟  راه  در  تجزیه ای 

آینده  هفته ی  می کنند؟  جاعوض  افغانستان  معادالت  هم 

اتفاق  این  می دهد؛  رخ  افغانستان  مورد  در  مهمی  اتفاق 

هان امضای توافق نامه ی صلح میان امریکا و گروه طالبان 

خارجی  نیروهای  باید  توافق نامه،  این  اساس  بر  که  است 

آغاز  توافق نامه  این  از رشایط  را ترک کنند. یکی  افغانستان 

مذاکرات بین االفغانی است. آیا طرف معرضی که به معرفی 

برنامه ای  و  طرح  چه  آورده،  روی  والیات  در  خود  والی های 

صلح  طرف دار  اگر  دارد؟  صلح  توافق نامه ی  امضای  از  پس 

دارای  افغانستان  شالی  والیات  در  تشنج  این  پس  است، 

چه پیامی است؟ بخشی از این سؤاالت را منایندگی سازمان 

ملل  متحد در کابل پاسخ داده و ابراز نگرانی کرده که آقای 

به  امید  زور،  از  استفاده  با  و  غیرقانونی  عمل کرد  با  عبدالله 

می کند. مواجه  خطر  با  را  افغانستان  صلح 

عبداهلل با والی مقرر کردن  
بر طبل »جنگ داخلی« می کوبد

آقای عبدالله اگر به معرفی والی ها و نهایتا به تشکیل دولت همه شمول کمر بسته، بدون تردید، این روی کرد، می تواند به یک جنگ متام عیار و 

گسرتده تبدیل شود؛ زیرا فرجام این کار، پای نیروهای امنیتی را به میان خواهد آورد و این نیروها به تابعیت از قانون اساسی و دولت جمهوری 

اسالمی، برای رسکوب یورش ها اقدام خواهند کرد که این در واقع، هامن جنگ داخلی ای است که در حال حارض، ترس و وحشت ناشی از این 

جنگ، همه را نگران کرده است. 

آقای احمدی، جنگ کنونی را یک جنگ تحمیل شده می داند که به گفته ی او، این جنگ از سوی برخی 

کشورها به خاطر تأمین منافع شان راه اندازی شده و از شهروندان افغانستان قربانی می گیرد.

مردم هرات: از توافق کاهش خشونت ها 
حمایت می کنیم

سیدمهدی حسینی
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ــاعت ۱2  ــه از س ــونت ک ــش خش ــرح کاه ــال ط ــه دنب ب

جمعه شــب، بــه اجــرا گذاشــته شــد، دیــروز شــنبه، برخــی 

از شــهروندان افغانســتان در والیت هــای هــرات، کندهــار 

و ننگرهــار، بــا آمــدن بــه خیابان هــا، از ایــن طــرح حایــت 

ــه  ــی ای ک ــح احتال ــان را از صل ــِی ش ــرده و خوش حال ک

قــرار اســت در گفت وگوهــای بین االفغانــی بــه دســت آیــد، 

ابــراز کردنــد. ایــن شــهروندان کــه طعــم چهــار دهــه جنــگ 

را همــراه بــا شکســت طــرح صلــح داکــر نجیــب چشــیده 

انــد، طــرح کاهــش خشــونت  از ســوی طالبــان را، فرصتــی 

بــرای دســت یابی بــه صلــح دانســته و حایــت شــان را از 

آن نشــان داده انــد؛ طــرح هفــت روزه ای کــه اگــر موفقانــه 

هــر دو طــرف –دولــت افغانســتان و طالبــان- بــه آن عمــل 

توافق نامــه ی  فــروری(،  آن در )29  بــه دنبــال  کننــد، 

طالبــان و امریــکا در مــورد صلــح افغانســتان بــه امضــا 

خواهــد رســید. ایــن طــرح، آزمایشــی اســت کــه در آن 

دولــت افغانســتان و طالبــان اراده ی شــان را بــرای صلــح 

و پایــان جنــگ نشــان خواهنــد داد و هم چنــان دولــت 

مطمــن  روز،  هفــت  ایــن  طــی  امریــکا،  و  افغانســتان 

ــی  ــای نظام ــام گروه ه ــر مت ــان ب ــه طالب ــد ک ــد ش خواهن

ــوی  ــات از س ــروز حم ــه. ب ــا ن ــد ی ــت دارن ــان، حاکمی ش

ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــت روز، بیان گ ــن هف ــی ای ــان ط طالب

ایــن گــروه، تســلطی بــر فرماندهــان نظامــی اش در نقــاط 

ــح  ــدارد و امضــای توافق نامــه ی صل ــف افغانســتان ن مختل

ــگ  ــان جن ــای پای ــه معن ــی، ب ــای بین االفغان و گفت وگوه

ــود. نخواهــد ب

ــر اســاس طــرح کاهــش خشــونت، طالبــان  ــا آن کــه ب ب

تــا هفــت روز، حمــات شــان بــر شــهرها، شــاه راه ها و 

پایگاه هــای نظامــی نیروهــای امنیتــی افغانســتان و امریــکا 

را متوقــف می کننــد، روز گذشــته، درســت روز اول اجرایــی 

ــای  ــتی در والیت ه ــه ی تروریس ــرح، دو حمل ــن ط ــدن ای ش

ــی  ــی و دفاع ــای امنیت ــای نیروه ــر پایگاه ه ــا ب ــخ و پکیت بل

فعالیت هــای  دلیــل  بــه  اســت.  داده  رخ  افغانســتان 

گروه هــای تروریســتی دیگــر و اســتخبارات منطقــه کــه 

مخالــف صلــح در افغانســتان اســتند، شــاید طــی ایــن 

روزهــا حماتــی در نقــاط مختلــف افغانســتان انجــام شــود 

کــه تعهــد طالبــان را نســبت بــه کاهــش خشــونت بــه 

ــده گرفــت کــه  ــد نادی چالــش بکشــد؛ امــا ایــن را هــم نبای

طالبــان بــر متــام فرماندهــان نظامــی ای کــه زیــر نــام ایــن 

ــد و  ــت ندارن ــد، حاکمی ــت دارن ــتان فعالی ــروه در افغانس گ

ــن  ــا از ســوی ای ــخ و پکتی ــروز در بل حمــات تروریســتی دی

ــن  ــری ای ــدگاه در ره ــاف دی ــن اخت ــر همی ــروه، بیان گ گ

ــرح  ــردن ط ــول نک ــل قب ــی از دالی ــاید یک ــت. ش ــروه اس گ

در  چندپارچگــی  همیــن  طالبــان،  ســوی  از  آتش بــس 

صفــوف نظامــی ایــن گــروه اســت کــه در صــورت پذیرفــن 

آتش بــس، منی توانســتند پاســخی بــرای ایــن حمــات 

داشــته باشــند. پذیــرش کاهــش خشــونت از ســوی طالبان؛ 

یعنــی ایــن کــه اگــر در روز دو یــا چنــد حملــه صــورت 

ــود. ــا می ش ــونت معن ــش خش ــوم کاه ــر مفه ــرد، زی می گی

ظاهــرا تنهــا شــهروندان عــادی افغانســتان اســتند کــه از 

ــت  جمهوری  ــد؛ ارگ ریاس ــده ان ــال ش ــرح خوش ح ــن ط ای

ــی  ــف ارشف غن ــم تحلی ــرای مراس ــدن ب ــاده ش ــال آم در ح

بــرای پنــج ســال دیگــر اســت و رقیــب انتخاباتــی او –

ــه  عبداللــه- بــه دنبــال تشــکیل حکومــت مــوازی، دســت ب

معرفــی والــی در برخــی از والیت هــا زده اســت. پیــش 

از ایــن گفتــه می شــد کــه طــرح کاهــش خشــونت یــا 

آتش بــس، نشــان دهنده ی اراده ی طالبــان بــرای صلــح 

ــس  ــده پ ــه وجــود آم ــه تنش هــای ب ــا توجــه ب ــا ب اســت؛ ام

ــن دولــت افغانســتان  ــات، ای ــی انتخاب ــج نهای از اعــام نتای

و یــا بهــر اســت دولت هــای افغانســتان اســت کــه در 

آزمایــش قــرار گرفتــه انــد؛ اعــام حکومــت مــوازی از ســوی 

از ســوی  کــه  مقابــل ارشف غنــی  در  عبداللــه  عبداللــه 

کمیســیون انتخابــات بــه عنــوان رییس جمهــور معرفــی 

شــد، دودســتگی سیاســی ای را بــه وجــود آورده اســت 

بــاالی  از چنددســتگی طالبــان، می توانــد  بیشــر  کــه 

ــد را  ــن رون ــر منفــی گذاشــته و ای ــح تأثی گفت وگوهــای صل

ــد. ــش بکش ــه چال ب

اگــر دولــت اعام شــده از ســوی کمیســیون انتخابــات بــا 

دولتــی کــه ظاهــرا خودمختــار از ســوی طــرف داران آقــای 

ــه نتیجــه   ــه زودی ب ــد ب ــه اعــام شــده اســت، نتوانن عبدالل

برســند و تنش هــای بــه وجــود آمــده را کاهــش دهنــد، 

پــس از امضــای توافق نامــه ی طالبــان و امریــکا، مشــخص 

ــی در  ــای غن ــری آق ــه ره ــتان ب ــت افغانس ــه دول ــت ک نیس

ایــن گفت وگوهــا حضــور پیــدا می کنــد یــا بــه رهــری آقــای 

عبداللــه. ایــن دودســتگی کــه برآمــده از خودخواهــی افــراد 

اســت تــا یــک رونــد قانونــی کــه انتخابــات باشــد، طالبــان را 

در جایــگاه برتــری قــرار داده اســت کــه بعیــد نیســت ایــن 

انتخــاب را هــم بــه دســت شــان بدهــد کــه بــا کــدام یکــی 

از ایــن دو دولــت قانونی-مــوازی وارد گفت وگــو شــوند. 

ــاال  ــی ب ــا جای ــان را ت ــف طالب ــد، موق ــا می توان ــن تنش ه ای

بــرد کــه آقــای غنــی و عبداللــه کــه هــر دو بــه ادعــای هــم 

ــه  ــیدن ب ــرای رس ــتند، ب ــی اس ــر قانون ــد غی ــک رون ــد ی برآم

صلــح بــه درگاه طالبــان مراجعــه کننــد و هــر کــدام تــاش 

کننــد کــه از طــرف ایــن گــروه، بــه عنــوان مناینــده ی مــردم 

می توانــد  موقفــی  چنیــن  شــوند؛  پذیرفتــه  افغانســتان 

اوتوریتــه ی افغانســتان را نــزد طالبــان رضب صفــر کــرده و 

ــد. ــل کن ــردم تحمی ــر م ــن گــروه را ب خواســت های ای

کاهش خشونت
از خوش خالی مردم تا 

دودستگی سیاسی در افغانستان
رحیم ملکزی
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انســان ها از رشوع پیدایــش شــان 

تــا امــروز بــرای این کــه بتواننــد زندگی 

ــرده  ــاش ک ــند، ت ــته باش ــری داش به

ــته  ــی داش ــی خوب ــد مال ــا درآم ــد ت ان

باشــند. در یــک قــرن اخیــر پیش رفــت 

تکنالــوژی و تقاضــا بــرای داشــن زند گــی عــری، 

ــه درآمــد مالــی را بیشــر کــرده اســت. انســان ها  نیــاز ب

ــه شــیوه های گوناگــون  پیوســته تــاش کــرده انــد کــه ب

ــم  ــره و مه ــای روزم ــته و نیازه ــی داش ــد درآمدزای بتوانن

ــد. ــرآورده کنن ــکل آن ب ــن ش ــه بهری ــود را ب ــی خ زندگ

بهریــن روشــی کــه انســان ها در عرهــای مختلــف 

تاریخــی بــرای کســب درآمــد بیشــر از آن بهــره گرفتــه 

انــد، تجــارت اســت. تاجــران بــرای گســرش بــازار 

راه هــای  بایــد  تولیــدی  شــان،  و  تجــاری  اجنــاس 

ــه  ــان را ب ــاس ش ــا اجن ــد ت ــی می کردن ــی ای را ط طوالن

ــانند. ــروش برس ف

در دنیــای مــدرن امــروز، تجــارت و درآمد زایــی در 

مســیر دیگــر قــرار گرفتــه؛ راه هــای آســان تری کــه دیگــر 

نیــاز بــه رفــن و طــی کــردن مســیرهای دشــوار نــدارد کــه 

مهم تریــن آن درآمدزایــی از طریــق انرنــت اســت. بــرای 

ــانی  ــیار آس ــیوه های بس ــت ش ــق انرن ــی از طری درآمد زای

وجــود دارد کــه تنهــا بــه وقــت بیشــری نیــاز دارد.

همــه آدم هــای ســلیرتی دنیــا بــر عــاوه ی ایــن 

کــه درآمــد شــغلی دارنــد، کارهــای روزانــه ی آن هــا 

ــق حســاب های  ــه از طری ــد شــده ک ــه برن ــل ب ــز تبدی نی

کاربــردی شــخصی شــان در صفحه هــای مجــازی مثــل 

انســتاگرام، یوتیــوب و... چنــد برابــر عایــد شــغلی شــان 

ــد. ــی دارن درآمدزای

رفتارهــا  از  مجموعــه ای  را  زندگــی  ســبک  اگــر 

کــه همــه  بدانیــم  یــا گروهــی  فــردی  یــا متایــات 

جنبه هــای زندگــی انســان را در برگرفتــه اســت؛ بــا 

مجموعــه ای از انتخابــات روزانــه از نحــوه ی اســتفاده از 

ــه،  درآمــد، زمــان کار، چگونگــی لبــاس پوشــیدن، تغذی

نحــوه ی آرایــش و رفتارهــای فرهنگــی روبــه رو می شــویم 

ــاظ  ــراد از لح ــی اف ــت اجتاع ــش موقعی ــزار منای ــه اب ک

اقتصــادی و فرهنگــی اســت. بــا ایــن تعریــف از ســبک 

زندگــی، بی گــان شــاه  راه منایــش روزانــه، ســبک 

زندگــی افــراد یــک جامعــه متصــل بــه شــبکه ی جهانــی 

انرنــت و شــبکه های اجتاعــی اســت..

رســانه های اجتاعــی بــا رشــد روزانــه ی فــن آوری 

بــه  و  اســتند  در جامعــه  نفــوذ  حــال  در  اطاعــات، 

بهریــن ابــزار بــرای بــروز وقایــع روزمــره ی کاربــران 

ــانه های  ــران رس ــت. کارب ــده اس ــدل ش ــانه ها ب ــن رس ای

مختلــف  حالت هــای  لحظــه،  بــه  لحظــه  اجتاعــی 

گــزارش  اجتاعــی  شــبکه های  در  را  خــود  زندگــی 

 . می کننــد

ــبکه ی   ــر ش ــری ه ــم کارب ــی و تراک ــای فن  ویژگی ه

اجتاعــی، فضــای غالــب بــر محتــوای بــه اشــراک 

تغییــر  را  آن  کاربــران  تعامــات  و  شــده  گذاشــته 

اجتاعــی  یــک شــبکه ی  کــه  انســتاگرام  می دهــد. 

همــراه  گوشــی های  مبتنــی  بــر  عکــس  اشــراک 

ــش  ــزار ویرای ــن اب ــار گذاش ــا اختی ــت، ب ــد اس هوش من

ــن شــبکه ی  ــر، یکــی از پرطرف دارتری و بارگــذاری تصوی

اجتاعــی اســت.

ــه 25  ــن برنام ــتاگرام؛ ای ــه ی انس ــن روز عرض در اولی

هــزار بازدیدکننــده داشــت کــه در اپریــل ســال  20۱2 

بــرای گوشــی های اندرویــد نســخه 2.2 خــود را عرضــه 

ــک  ــش از ی ــخه بی ــن نس ــک روز ای ــر از ی ــرد و در کم ک

میلیــون بــار دانلــود شــد.

امــروز بیشــر ســلیریتی های افغانســتانی و خارجــی 

ــی شــان، از رســانه های اجتاعــی  ــار شــغل اصل در کن

نیــز درآمــد دارنــد. در صــورت داشــن هــزار دنبال کننده 

)follower( در انســتاگرام و سبســکرایر در یوتیــوب، 

رشکت هــای تولیدکننــده ی لــوازم بهداشــتی یــا هــر 

ــغ مشــخصی، تبلیغاتــش  ــل مبل تولیــد دیگــری در مقاب

ــپارد. ــا می س ــه ش را ب

ــی  ــا و توانایی های ــا ویژگی ه ــا ب ــلیریتی دنی ــر س ه

ــد. ــی می کن ــود درآمدزای ــرای خ ــه دارد، ب ک

دنیــای  در  درآمــدزا  برنامه هــای  از  دیگــر  یکــی 

تکنالــوژی، یوتیــوب اســت کــه بــا اســتفاده از ایــن 

ــرده و  ــط ک ــری را ضب ــای تصوی ــود نوار ه ــه می ش برنام

بــه اشــراک گذاشــت. 

رشف الدیــن عظیمــی، اســتاد در دانشــگاه اســتاد 

ربانــی، می گویــد کــه ۱0 تــا 20 ســال دیگــر تلویزیــون 

در  رســانه ها  و  داشــت  نخواهــد  ببیننــده  جهــان  در 

تــاش آن خواهــد بــود کــه نریه هــای خــود را بــه جــای 

ــت  ــی در انرن ــبکه های اجتاع ــق ش ــون از طری تلویزی

ــد. ــردم بگذارن ــه دســت رس م ب

بــه گونــه ی منونــه آقــای عظیمــی، از نــر بســته های 

آموزشــی اش در صفحــه ی یوتیــوب خــود، ماهانــه نزدیــک 

بــه 40 دالــر از ســوی ایــن رشکــت دریافــت می کنــد.

ــت،  ــم اس ــوب مه ــو در یوتی ــر ویدی ــرای ن ــه ب  آنچ

مخاطب شناســی اســت؛ ایــن کــه بدانیــم مــردم بــه چــه 

ــد. ــا عاقــه ی بیشــری دارن ــاز و ی ــو  نی ــوع ویدی ن

ــازار عرضــه  ــه ب یوتیــوب از هــان روزهــای اول کــه ب

شــد، بــه عنــوان پربیننده تریــن برنامــه میــان مــردم جــا 

بــاز کــرد؛ روزرانــه بیــش از هــزاران ویدیــو در ایــن برنامــه 

ــود. ــی می ش ــذاری و همگان بارگ

درآمــدی کــه از یوتیــوب بــه  دســت می آیــد در هــر ۱000 

ــد گذاشــت،  ــه نبای ــر اســت. ناگفت سبســکرایر هفــت دال

یوتیــوب یگانــه شــبکه ا ی اســت کــه در بیشــر کشــورهای 

جهــان بــه صــورت موقــت فلــر می شــود کــه ایــن می  توانــد 

درآمدزایــی آن را هــر از گاهــی کاهــش دهــد.

پیرتریــن  ارائه شــده،  گزارش هــای  اســاس  بــه    

ــر یوتیــوب،  مــرد ۷9ســاله ی انگلیســی اســت کــه  کارب

در مقابــل رایانــه اش می نشــیند و از خاطــرات جنــگ 

جهانــی دوم ســخن می گویــد.

ــو   آقــای کریســتی لیــج اســتوارت حــدود 200 ویدی

ــوب بارگــذاری کــرده  اســت. در یوتی

 متــام زمانــی کــه مــردم تــا هنــوز رصف متاشــای 

یوتیــوب کــرده  انــد، برابــر بــا 9305 ســال خواهــد بــود. 

ایــن امــکان هــم وجــود دارد کــه انســان هایی کــه بیــش 

ــر یوتیــوب باشــند. از ۷9 ســال عمــر دارنــد، نیــز کارب

ــده  ــذاری ش ــوب بارگ ــو در یوتی ــه ۶5٬000 ویدی  روزان

ــا حــال در یوتیــوب  و شــار مجموعــی ویدیوهایــی کــه ت

بارگــذاری شــده اســت نزدیــک بــه  ۱00 میلیون می رســد.

 بنــا بــر آمــار، تــا مــاه نوامــر 20۱0، در هــر ۶0 ثانیــه، 

۱3 ســاعت فیلــم در یوتیــوب بارگــذاری شــده اســت.

 در افغانســتان نیــز اســتفاده از یوتیــوب و ضبــط 

برنامه هــا در یوتیــوب رونــق تــاز ه ای دارد. شــبکه های 

ــود را  ــتقیم خ ــش مس ــه پخ ــن ک ــدا از ای ــی ج تلویزیون

روزهــای  در  را  برنامه هــای شــان  از  دارنــد، شــاری 

ــن  ــه از ای ــد ک ــش می کنن ــوب پخ ــق یوتی ــه از طری هفت

ــد. ــی دارن ــز درآمدزای ــق نی طری

شــاری از هرنمنــدان افغانســتانی کــه  در خــارج از 

کشــور زندگــی می کننــد، برنامه هــای شــان را از راه 

دور توســط کانــال یوتیــوب نــر می کننــد؛ از آن جملــه 

ــرد. ــام ب ــعید ن ــا س ــوان از آریان می ت

آریانــا ســعید، آوازخــوان مردمــی کشــور، بیــش از 

ده هــا حســاب کاربــری انســتاگرام دارد کــه یکــی از 

آن هــا 8۶2 هــزار دنبال کننــده و در صفحــه ی یوتیــوب 

طریــق  ایــن  از  کــه  دارد  دنبال کننــده  هــزار   ۱02

می کنــد. درآمدزایــی  پیوســته 

 بــر ،عــاوه شــاری از چهره هــا بــا حســاب های 

دارنــد،  اجتاعــی   شــبکه های  در  کــه  تجــاری ای 

ــود از  ــان می ش ــن می ــه از ای ــد ک ــی مــی کنن درآمدزای

ــرف دار  ــای پرط ــه از چهره ه ــرد ک ــام ب ــع ن ــی ربی خوش

انســتاگرام، اســنپ چت، و یوتیــوب اســت؛ او 8۱2 هــزار 

دارد. انســتاگرام  در  دنبال کننــده 

 یوتیــوب روزانــه نزدیــک بــه یــک میلیــون دالــر درآمــد 

دارد کــه هــر روز در حــال افرایــش اســت.

 ایجــاد حســاب های کاربــری در صفحه هایــی ماننــد 

ــی  ــوب، انســتاگرام و کانال هــای تلگرامــی راه خوب یوتی

بــرای گســرش تجــارت اســت؛ در ایــن میــان منی تــوان 

نیــز  را  آنایــن در فیس بــوک  وفــروش  نقــش خریــد 

ــده گرفــت. نادی

ــاز، اســم یکــی از فروش گاه هــای  لبــاس خــواب طن

آنایــن در ایــران و افغانســتان اســت کــه از چهــار 

ســال بــه ایــن ســو در ایــران فعالیــت داشــته و از چهــار 

ــاز  ــش آغ ــه فعالیت ــتان  ب ــو در افغانس ــن س ــه ای ــاه ب م

کــرده اســت.

بعــد از مــدت چهارســال فعالیــت در ایــران بــه دلیــل 

درآمــد بهــر، ایــن فــروش گاه در افغانســتان نیــز ایجــاد 

شــده اســت. ایــن یکــی از فروش گاه هــای انرنتــی 

اســت کــه خریــد حضــوری ندارنــد و درآمدزایــی خوبــی 

ــد. ــق می کن ــن طری از ای

خریدکننــدگان اجنــاس آنایــن در برخــی مــوارد 

ــد کــه جنــس ســفارش شــده شــبیه تبلیغــی  شــاکی ان

کــه از آن می شــود، نیســت.

ســارا کــه یکــی از خریدکننــدگان فروش گاه هــای 

آنایــن می گویــد: »مــه چندبــار وســائل بهداشــتی از 

طریــق انرنــت ســفارش کــدم؛ امــا دوبــاره پشــیان 

شــدم. بــه خاطــری کــه  آنچــه در عکــس در صفحه هــای 

مجــازی منایــش داده میشــه، نیســت؛ ولــی یک شــیوه ی 

آســان اســت کــه بــه ســهولت می توانــی خریــد کنــی؛ بــه 

رشطــی کــه اجنــاس کیفیــت بهــر داشــته باشــه.«

انرنتــی  خریدکننــدگان  کــه  مشــکلی  مهم تریــن 

از آن شــاکی انــد، ایــن اســت کــه آن هــا در صــورت 

ــفارش داده را  ــس س ــد جن ــن منی توانن ــت نداش رضای

ــد. ــرد کنن مس

درســت  روش هــای  یادگیــری  بــا  همــه  ایــن  بــا 

ــا  ــت، اشــخاص و رشکــت ه ــق انرن ــی از طری درآمدزای

می تواننــد در زمــان کم تــر درآمــد بیشــری داشــته 

باشــند.
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ــه  ــت ک ــایی اس ــا مس ــوم ب ــی« مفه ــدت مل ــت وح »حکوم

بعــد از بــه جنجــال کشــیده شــدن انتخابــات ریاســت جمهوری 

پیشــین  خارجــه ی  وزیــر  جان کــری،  میانجی گــری  و   93

امریــکا، میــان محمــدارشف غنــی و داکــر عبداللــه، وارد 

ــد.  ــتان ش ــی افغانس ــات سیاس ادبی

ــی  ــار معنای ــت داری ب ــوع حکوم ــوم از ن ــن مفه ــدا ای در ابت

ملی گرایــی را در ذهــن هــر شــهروندان تداعــی می کــرد؛ 

بــرای  و  مانــد  آرمــان  یــک  مــردم  بــرای  کــه  حکومتــی 

وحــدت  و رشیــک سیاســی حکومــت  غنــی  محمــدارشف 

ملــی -عبداللــه عبداللــه- می تــوان گفــت: آبروریــزی سیاســی 

می شــود.  قلمــداد 

ــک  ــه کار کــردن ی ــه محــض رشوع ب ــوان ب ــچ گاه منی ت هی

حکومــت، نتیجــه ی قطعــی مبنــی بــر موفقیــت گرفــت و 

ــه ی  ــر پای ــد ب ــز  منی توان ــان نی ــاوت م ــنجش و قض ــاس س اس

رهــری  مســؤولیت  کــه  سیاســت مدارانی  نــام  و  وعده هــا 

ــه خوبــی می تــوان در پایــان  حکومــت را دارنــد، باشــد؛ امــا ب

کار حکومتــی کــه دوره ی کاری اش بــه امتــام رســیده، فرصــت 

ایــن را بــه دســت آورد تــا نگاهــی بــه چند و چــون، امــا و اگرها، 

ــه  ــش ک ــا و محدودیت های ــا و ظرفیت ه ــتی ها و افزونی ه کاس

در کارنامــه ی کاری اش ثبــت شــده، انداخــت. بــه صــورت 

عمــوم همیــن گونــه اســت کــه در ســاختارهای سیاســی بــرای 

ــر و  ــول عم ــه ط ــه ب ــت همیش ــا حکوم ــام  و ی ــک نظ ــاد ی ایج

کارکــرد شــان مدیــران سیاســی نگرشــی مقطعــی نســبت بــه 

ــد. آن دارن

پیشــنهاددهنده ی  و  ابداع کننــده ی  عنــوان  بــه  امریــکا 

اگــر  عبداللــه،  و  ارشف غنــی  بــه  ملــی  وحــدت  حکومــت 

ــکان  ــرای رشی ــت داری ب ــوع حکوم ــن ن ــت از ای ــی درس تعریف

ــی مــی داد، مســلا نتیجــه ی  ــدرت در حکومــت وحــدت مل ق

حکومــت داری ارشف غنــی و عبداللــه عبداللــه برآینــدی نبــود 

کــه امــروز مــا شــاهد آن اســتیم. در حکومــت وحــدت ملــی کــه 

ــود، بایــد  نوعــی از تلفیــق نظــام ریاســتی و نظــام صدارتــی ب

ــات  ــا جزئی ــان ب ــؤولیت ها چن ــا و مس ــوب صاحیت ه چهارچ

بــرای هــر دو طــرف تریــح می شــد کــه هیــچ گاه شــاهد 

تداخــل صاحیت هــا در مــدت پنــج ســال حکومــت داری 

شــان منی بودیــم. 

ــی و  ــات صاحیت ــب مداخ ــه مرات ــال ب ــج س ــدت پن در م

را  وزاررت خانه هــا  ســاختارهای  در  بی شــاری  وظیفــه ای 

شــاهد بودیــم کــه در بیشــر مــوارد بــه تنش هــای جــدی 

سیســتم  کــه  انجامیــد  خدماتــی  و  ســکتوری  ســطح  در 

گزارش دهــی و حســاب دهی رسپرســت یــا وزیــر وزارت خانه هــا 

ــی در مشــخص نبــودن  دچــار اشــتباه شــد و همیــن رسگردان

پــای  مشــخصی،  ارگان  یــا  نهــاد  بــه  جواب دهــی  مســیر 

عایــق سیاســی افــراد را بــه میــان کشــید کــه بیشــر وزیــران 

کشــور نیــز هــم در رشایــط فعلــی دچــار هــان آشــفتگی های 

ابتدایــی اســتند کــه می تــوان گفــت آشــفتگی سیاســی امــروز 

ــت. ــی اس ــدت مل ــت وح ــخ حکوم ــان تل ــه ی پای ــان نتیج م

ــان رســیدن عمــر حکومــت وحــدت ملــی ایــن پنــج  ــا پای ب

ــام »بــرگ ســیاه« تاریــخ سیاســی معــارص  ــه ن ســال همــواره ب

ــی  ــان باق ــی م ــه ی جمعی-تاریخ ــان حافظ ــا ه ــن ی در ذه

ــاد  ــت داری« ی ــخ حکوم ــان تل ــوان »پای ــه عن ــد و ب ــد مان خواه

خواهــد شــد. مطمئنــا نبایــد ایــن پایــان بــرای حکومــت داری 

غنــی و عبداللــه در چهارچــوب حکومــت وحــدت ملــی بــود و 

بــه مراتــب ایــن دو چهــره ی سیاســی کــه هــر کــدام بــه صــورت 

جداگانــه خــود را در ایــن روزهــا برنــده ی شایســته و بــر حــق 

انتخابــات می داننــد، می توانســتند در مــدت زمــان پنــج ســال 

عمــر حکومــت وحــدت ملــی از خــود شــان کارنامــه ی سیاســی 

قابــل قبول تــری را ارائــه می کردنــد و امــروز بــه نــام منفــور نــه 

بلکــه الگویــی مثال زدنــی و خــوب بــرای متثیــل وحــدت ملــی 

محســوب می شــدند کــه متأســفانه کج روی هــای سیاســی 

ــر روز  ــت ه ــا گذش ــی ب ــدت مل ــت وح ــام دار حکوم ــر دو زم ه

مســیر حکومــت داری مردمــی و ملی گرایانــه را کــه از حکومــت 

ــوق داد.  ــه س ــه بی راه ــت، ب ــار می رف ــی انتظ ــدت مل وح

ــار دیگــر در آن گیــر  برهــوت سیاســی ای کــه افغانســتان ب

مانــده اســت و چنیــن برداشــت می شــود کــه ایــن روزهــا 

در صحنــه ی کشــمکش های سیاســی جهــان، ایــن مــردم 

ــارض  ــا ح ــان حت ــد و جه ــده ان ــا مان ــه تنه ــد ک ــتان ان افغانس

ــارص  ــخ مع ــد. تاری ــرف بزن ــه ای ح ــه آن، کلم ــبت ب ــت نس نیس

جهــان همیشــه گــواه ایــن بــوده اســت که کشــورها در گذشــته 

اگــر جنــگ نظامــی را تنهــا روش موثــر بــر تســلط دیگــر 

ملت هــا می دانســتند؛ امــا امــروز شــیوه  و روش هــای دیگــری 

ــد.  ــده ان برگزی

ــت کم  ــد دس ــه را نبای ــدود دو ده ــتی در ح ــه ی زیس تجرب

گرفــت و نادیــده پنداشــت و بــه همیــن ســادگی بــا رسنوشــت 

کشــور بــازی کــرد و تاریــخ را بــه عقــب برگردانــد. بــدون شــک 

ــب و  ــان مناس ــتان، زم ــی افغانس ــخ سیاس ــه از تاری ــن بره ای

درســتی بــرای تکــرار تاریــخ نیســت و نبایــد بگذاریــم چنیــن 

در  کــه  کارکردهایــی  و  دســت آوردها  متــام  ســهل انگارانه 

زیرســاخت های  و  زیر بنایــی  قســمت  در  ســال ها  ایــن 

حکومــت داری، شــهروند شــدن، امنیــت، ثبــات سیاســی و 

ــم.  ــت بدهی ــتیم را از دس ــادی داش ــکوفایی اقتص ش

کمــی تعمــق کافــی  اســت تــا بدانیــم اگــر لحظــه ای درنــگ 

کنیــم، در رشایــط سیاســی امــروز اگــر بــار دیگــر جنگ هــای 

ــاز شــود،  ــی آغ ــه هــر دلیل ــردم افغانســتان ب ــان م ــی می داخل

ــا  ــروز ب ــا ام ــه ت ــت ک ــک مل ــوان ی ــه عن ــار افغانســتان ب ــن ب ای

ــته  ــواری ها آن را توانس ــام دش ــرش مت ــدان و پذی ــگ و دن چن

ــاد. ــخ خواهــد افت ــر ســیاه چال تاری ــه قع ــد، ب حفــظ کن

روز یادداشت 

حکومت داری تلخ؛ 
پایان وحدت ملی 

زهرا سیاس

درآمد زایی از طریق انترنت

ولی روزبه

نویسنده
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نخســتین  بــار نشــانه های ویــروس 

 30 در  آن  بــه  گرفتــاری  و  کرونــا 

چیــن،  ووهــان  شــهر  در  دســامر 

توســط آقــای لــی، پزشــک چشــم، 

دیــده شــده و در شــبکه ی اجتاعــی 

ویبــو همگانــی شــد.

در  کرونــا  ویــروس  شــیوع  آن،  از  پــس  روز  چنــد 

ایــن  شــد؛  خر ســاز  چیــن  اجتاعــی  رســانه های 

ویــروس در ابتــدا بــا تــب  و رسفه هــای خشــک خــود 

را در بــدن قربانــی منایــان می کنــد. از رشوع شــیوع 

ــته رو  ــان آن پیوس ــار قربانی ــن ش ــاری در چی ــن بی ای

بــه افزایــش اســت.

چیــن بــا ایــن کــه امکان هــای خــوب تکنالوژیکــی 

بــرای مقابلــه بــا بیاری هــای کشــنده را دارد؛ امــا تــا 

ــا را بســازد. ــروس کرون ــوز نتوانســته اســت پادزهــر وی هن

کــه  اســت  ویروس هایــی  شــار  از  کرونــا  ویــروس 

بــه ســادگی بــه دیگــران انتقــال می کنــد و از شــار 

ــی رود. ــار م ــه ش ــاری ب ــای س ــن بیاری ه خطرناک تری

بــه اســاس آخریــن آمــار رســمی چیــن، از ۷243۶ 

ــا ۱8۶8 نفــر جــان شــان را  ــه ویــروس کرون مــورد ابتــا ب

ــد. ــت داده  ان از دس

چیــن بــرای ایــن کــه از شــیوع ایــن بیــاری بــه 

شــهرهای دیگــر پیش گیــری کــرده باشــد، از 23 جنــوری، 

حمــل و نقــل از شــهر ووهــان چیــن را بــه دیگــر نقــاط منع 

ــرد. ــه رس می ب ــن ب ــهر در قرنطی ــن ش ــرده و ای ک

بــا همــه تاش هایــی کــه بــرای مهــار ویــروس کرونــا و 

ــه دیگــر شــهرها و کشــورهای  پیش گیــری از انتقــال آن ب

جهــان صــورت گرفتــه اســت؛ ایــن ویــروس توانســته اســت 

از مرزهــای چیــن عبــور کــرده و تــا اروپــا، امریــکا و دیگــر 

کشــورهای آســیایی راه پیــدا کنــد.

شــیوع ویــروس کرونــا بــه کشــورهای دیگــر باعــث 

 25 در  بهداشــت  جهانــی  ســازمان  کــه  اســت  شــده 

فــروری حالــت اضطــرار بین املللــی اعــام کنــد و گفتــه 

اســت کــه تــا ۱2 روز دیگــر هیــچ کســی از شــهر ووهــان 

ــود. ــال داده نش ــری انتق ــای دیگ ــه ج ــن ب چی

ایــن در حالــی اســت کــه هــم اکنــون 43 دانش جــو 

ــه  ــن ب ــان چی ــهر ووه ــتانی در ش ــواده ی افغانس و 5 خان

ــد. ــهر را ندارن ــن ش ــروج از ای ــازه ی خ ــد و اج رس می برن

بــا ایــن حــال ویــروس کرونــا بــه تازگــی از مــرز چیــن رد 

ــه همســایه ی جنوب-غربــی افغانســتان  شــده و خــود را ب

)ایــران( رســانده اســت.

وزارت بهداشــت ایــران، شــیوع ویــروس کرونــا را در 

شــهرهای تهــران و گیــان  پذیرفتــه اســت و مرکــز شــیوع 

ایــن ویــروس را شــهر قــم دانســته اســت.

ــار  ــان چه ــا ج ــروس کرون ــوت، وی ــه، 2 ح ــا روز جمع ت

ــت. ــه اس ــران گرفت ــر را در ای نف

ــران  ــار مهاج ــرین ش ــتان بیش ــه افغانس ــن هم ــا ای ب

ــه  را در ایــران دارد کــه روزانــه ده هــا تــن از ایــن کشــور ب

ــتند. ــد اس ــد و ش ــتان در آم افغانس

همین طــور آن هایــی کــه بــه گونــه ی قاچاقــی از ایــران 

زمینه ســاز  می تواننــد  نیــز  می آینــد،  افغانســتان  بــه 

ــند. ــتان باش ــه افغانس ــا ب ــروس کرون ــال وی انتق

مصطفــا یکــی از شــهروندان افغانســتان اســت کــه ســه 

ــت، او روز  ــرده اس ــی ک ــران، زندگ ــم ای ــر را در ق ــاه اخی م

پنــج شــنبه، از مشــهد بــه افغانســتان آمــده اســت.

مصطفــا می گویــد کــه در فــرودگاه کابــل، چــک و 

بررســی صحــی الزم  نشــده اســت؛ مصطفــا بــدون در نظــر 

گرفــن رشایــط خطرنــاک انتقــال ایــن ویــروس توانســته 

اســت بــا پیاده شــدن در فــرودگاه کابــل، وارد شــهر شــود.

بــا توجــه بــه ایــن کــه شــهر قــم مرکــز شــیوع ویــروس 

کرونــا در ایــران، شناســایی شــده اســت؛ ایــن بی توجهــی 

جــدی حکومــت افغانســتان بــه ویــژه وزارت صحــت عامــه 

می توانــد  کــه  می دهــد  نشــان  مــردم  صحــت  بــه  را 

فاجعــه ی جران ناپذیــری را بــرای افغانســتان در پــی 

ــد. ــته باش داش

ایــن در حالــی اســت کــه دولــت در کنــار تأمیــن امنیــت 

فزیکــی، بــه تأمیــن امینــت صحــی شــهروندان نیــز مکلــف 

اســت و از ســویی هــم انتقــال ایــن ویــرووس بــه افغانســتان 

می توانــد تلفــات بیشــری حتــا از چیــن کــه مرکــز شــیوع 

ایــن ویــروس اســت نیــز در پــی داشــته باشــد.

نداشــن  و  فراگیــر  فقــر  دلیــل  بــه  افغانســتان 

ــن  ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــی و تخنیکــی ب امکان هــای الزم مال

اســت. آســیب پذیرتر  از هــر کشــور دیگــری  ویــروس؛ 

انتقــال  از  پیش گیــری  بــرای  جــدی  توجــه  اگــر   

ــای الزم  ــود و امکان ه ــتان نش ــه افغانس ــا ب ــروس کرون وی

از  کــه  و مســافرینی  نکــرده  فراهــم  زمینــه  ایــن  را در 

ــد در فرودگاه هــا  ــه افغانســتان می آین کشــورهای دیگــر ب

و بندرهــا مــورد بازرســی ویــژه ی صحــی قــرار نگیرنــد؛ 

امــکان مــی رود کــه ایــن ویــروس بــه ســاد گی از ایــران بــه 

ــد. ــدا کن ــال پی ــتان انتق افغانس

شــیوع ویــروس کرونــا در ایــران و رشایــط اقتصــادی و 

ــد  فــن آوری طبــی موجــود در افغانســتان؛ ایجــاب می کن

ــران  ــه آمــدن شــهروندان افغانســتان از ای کــه در رابطــه ب

تدابیــر  افغانســتان  بــه  ایــران  یــا شــهروندان خــود  و 

ــا در صــورت امــکان؛  احتیاطــی الزم مراعــات شــده و حت

تــا زمــان کنــرل و مهــار ایــن ویــروس در ایــران، رفت وآمــد 

ــران قطــع شــود. ــان افغانســتان و ای می

فرزندان زمین

مهاجران؛ عامل بالقوه ی انتقال 
ویروس کرونا به افغانستان

ــر  ــا تأخی ــه ب ــی ک ــق خرهای طب

ــد،  ــوش می رس ــه گ ــر ب ــا تغیی و حت

در  پی هــم  آتش ســوزی  چندیــن 

بازیافــت  و  تفکیــک  کارگاه هــای 

پاســتیک در چهــل روز گذشــته در 

روســتای قمــر )باقرشــهر، تهــران( 

اتفــاق افتــاده اســت. نکته هــای قابــل توجــه و دقــت 

این هاســت:

ــوده  ــی ب ــورد آتش ســوزی در کارگاه های ــزده م • پان

اســت کــه صاحــب آن افغانســتانی اســت.

مــواد  پرتــاب  آتش ســوزی ها  همــه ی  دلیــل   •

اســت. بــوده  کارگاه  بیــرون  از  آتــش زا، 

ــه  ــا افــراد حمله کننــده بســیار هوش مندان • فــرد ی

و بــا طــرح و قصــد مشــخص اقــدام  می کننــد.

ــد  ــه چن ــار ب ــر ب ــار و ه ــار ب ــل روز چه ــن چه در ای

اتفــاق  آتش ســوزی  مکانــی،  فاصلــه ی  بــا  کارگاه 

افتــاده اســت. بــار نخســت حملــه  ســاعت ســه ی 

نصــف شــب اتفــاق افتــاده اســت کــه معمــوال کارگاه ها 

تعطیــل و حتــا  نگه بــان خــواب اســت. بــار دوم در پــی 

ــر،  ــرق در قم ــاعته ی ب ــک س ــدن رسارسی ی قطع ش

از فرصــت اســتفاده کــرده و ســاعت یــازده شــب ایــن 

حمــات در چنــد نقطــه اتفــاق افتــاده اســت. پــس از 

ــا  ــه گوی ــاغل ک ــن مش ــان ای ــت، صاحب ــه ی نخس حمل

ــا دادگاه  ــل و حت ــری مح ــه کان ــکایت ب ــرح ش ــا ط ب

بــه جایــی نرســیده  انــد، خــود اقــدام بــه ایجــاد گشــت 

ــد.  ــرده  ان ــا ک ــش نگه بان ه ــز افزای ــبانه و نی ــی ش محل

حملــه ی ســوم و بــه نوعــی چهــارم کــه پنج شــنبه اول 

دلــو اتفــاق افتــاده بــود، بــا آگاهــی کامــل نســبت بــه 

ــن  ــت. ای ــده اس ــی ش ــود طراح ــع موج ــط و وض رشای

ــار ســاعت شــش صبــح  کــه هــوا هــم  کمــی روشــن  ب

شــده اســت و کارگرهــا نیــز در حــال رفــن بــه محــل 

ــار  کار خــود اســتند و از طرفــی نگه بان هــا کــه ایــن  ب

ــار  ــع و انتظ ــر توق ــد و دیگ ــدار بودن ــب را بی ــام ش مت

ــد. ــوده  ان ــه ب ــه را نداشــتند، شــاهد حمل حمل

نزدیــک  و  تهــران  جنــوب  در  روســتایی  قمــر 

بــه باقرشــهر، کهریــزک اســت. قمــر را می تــوان 

ایــران  در  پاســتیک  بازیافــت  صنعــت  پایتخــت 

ــده  ــدا ش ــا ج ــه از زباله ه ــتیک هایی ک ــت؛ پاس دانس

 انــد در این جــا دوبــاره بــه صنعــت بــاز می گردنــد.

و  نوع هــا  از  کــه  پاســتیکی  اول،  وهلــه ی  در 

کــه  می شــود  تفکیــک  اســت  مختلــف  رنگ هــای 

ــه می شــود.  اصطاحــا کارگاه آســیاب پاســتیک گفت

بیشــر کارگاه هــای آســیاب پاســتیک در فضــای بــاز 

اســت و بــه وســیله ی داربســت و تــوری، قفســه بــرای 

هــر نــوع پاســتیک ایجــاد می شــود. محیــط ایــن 

ــی  ــد آلودگ ــا درص ــتی و ب ــر بهداش ــوان غی کار را می ت

ــت. ــر گرف ــیار در نظ بس

مراحــل بعــدی، گرانــول کــردن مــواد آســیاب شــده 

و تولیــد محصــول جدیــد اســت.

ــد کارگاه  ــر پنج ص ــزون ب ــر، اف ــدوده ی قم در مح

ــاد  تفکیــک و آســیاب پاســتیک وجــود دارد کــه هفت

در  گرانــول  درصــد  پنجــاه  و  آســیاب داری  درصــد 

بســیار  قســمت  نیــز  و  افغانستانی هاســت  دســت 

کوچکــی از تولیــد.

هزینــه ی ایجــاد یــک کارگاه آســیاب پاســتیک، 

چیــزی بیــن صــد و پنجــاه تــا دوصــد میلیــون تومــان 

اســت. در هــر کارگاه در کمریــن حالــت پنجــاه تُــن 

پاســتیک وجــود دارد کــه بــا کم تریــن نــرخ آن، یعنــی 

ــون  ــوی چهــار هــزار تومــان، معــادل دوصــد میلی کیل

تومــن می شــود. بــا در نظــر گرفــن رسمایــه ی در 

ــار و غیــره می تــوان گفــت کــه  ــد ب ــرای خری گــردش ب

هــر کارگاه فعــال، بــه طــور میانگیــن پنج صــد میلیــون 

تومــان رسمایــه اســت.

در ۱5 مــورد حملــه کــه در چهــل روز  گذشــته اتفاق 

افتــاده اســت، فقــط دو مــورد بــه موقــع خامــوش شــده 

اســت؛ یــک مــورد مربــوط بــه کارفرمــای ایرانــی بــوده 

ــا دوازده  ــت؛ ام ــده اس ــی دی ــارت کم ــه خس ــت ک اس

مــورد دیگــر کــه متعلــق بــه افغانســتانی ها بــوده، 

ــای  ــت. تخمین ه ــده اس ــود ش ــل ناب ــورت کام ــه ص ب

میدانــی در مــورد مجمــوع خســارت های وارد شــده 

ــا ۱5 میلیــارد تومــان اســت. رقمــی بیــن ۱0 ت

و  تــاش  ســال ها  طــی  در  کــه  زحمتــی 

ــک  ــا در ی ــت، تنه ــته اس ــر نشس ــه مث ــی ب سخت کوش

کارگاه،  هــر  در  می شــود.  برابــر  هیــچ  بــا  ســاعت 

حداقــل بیســت کارگــر کار می کننــد کــه مخــارج 

خانــواده  ی شــان در ایــران یــا افغانســتان از همیــن راه 

می  شــود. تأمیــن 

ــغل ها  ــن ش ــان ای ــیاری از صاحب ــک بس ــدون ش ب

بــه طــور کامــل ورشکســت شــده  انــد و قــادر بــه 

از رسگیــری شــغل خــود نیســتند؛ شــغلی کــه در 

ــرد. ــه رس می ب ــه ب ــتی و بیم ــت بهداش ــن امنی کم تری

پی گیــری  در  خســارت دیدگان،  از  نقــل  بــه 

بــا  دادگاه،  و  کانــری  در  موضــوع  ایــن  قضایــی 

اهمیــت نــدادن، متســخر و حتــا تحقیــر مواجــه شــده 

ــت  ــن امنی ــه ی تأمی ــه وظیف ــی ک ــروی انتظام ــد. نی  ان

جامعــه اســت، از وظیفــه ی خــود در ایــن راســتا رس باز 

ــورد  ــن م ــت زنی در اماک ــه گش ــی ک ــد. در صورت می زن

ــه شــدت  ــد ب ــه را می توان ــال حمل نظــر، درصــد احت

کاهــش دهــد و  موجــب آرامــش خاطــر نســبی فعــاالن 

ــود. ــت ش ــن صنع در ای

شــهرداری تهــران کــه متولــی جمــع آوری زبالــه 

قضیــه  ایــن  دیگــر  اســت، طــرف  از ســطح شــهر 

نــداده  نشــان  واکنشــی  هیــچ  هنــوز  کــه  اســت 

اســت. قابــل ذکــر اســت کــه در صــورت هم دلــی 

طــرف  کــه  افغانســتانی  کارفرمایــان  هاهنگــی  و 

قــرارداد پیــان کاران بازیافــت شــهرداری اســتند و 

در صــورت اعتصــاب آن هــا، تجمــع ایــن حجــم از 

ــد  ــر از چن ــهر، بیش ــطح ش ــتیک در س ــه ی پاس زبال

بیــاورد. دوام  منی توانــد  روز 

در آن چه که گذشت دو  نکته قابل توجه است:

یــک( صنعــت بازیافــت پاســتیک )زبالــه( کــه جــزو 

ــژه ای  ــون توجــه وی ــا کن شــغل های پرخطــر اســت و ت

ــه آن نشــده اســت؛ چــه  ــوط ب از طــرف مســؤوالن مرب

قســمت  در  افغانســتانی ها  حضــور  بــا  مســأله ای 

تفکیــک آن دارد؟

دو( ســکوت و پی گیــری نکــردن نیــروی انتظامــی و 

مراجــع قضایــی ایــران در ایــن مــورد چــه دلیلــی دارد؟

خســارت  از  جــدا  زنجیــره ای  حمله هــای  ایــن 

بــاالی مالــی و اوج ناامنــی شــغلی، نگرانــی روحــی و 

ــد مــورد  ــا توجــه و چن اجتاعــی را در پــی دارد کــه ب

اقــدام رسیــع می توانــد موجــب پیش گیــری شــود.

حضــور مهاجــران افغانســتانی در ایــران پــس از 

ســه دهــه هنــوز پذیرفتــه شــده نیســت، در ســطح 

دولتــی و اداری مهاجــران بــا مشــکات زیــادی روبــه رو 

اســتند؛ از متدیــد ســالیانه ی کارت آمایــش گرفتــه 

تــا ســختی هایی کــه بــرای گرفــن گواهی نامــه ی 

رانندگــی، تحصیــل در دانشــگاه، عبــور و  مــرور در 

ــک و... ــر بان ــن کارت عاب ــا گرف ــور و حت کش

در ســطح جامعــه و مــردم نیــز تصــور نادرســتی در 

ــران وجــود  مــورد حضــور مهاجــران افغانســتانی در ای

دارد کــه مهاجــران ظرفیت هــای شــغلی را گرفتــه  انــد 

ــه شــده اســت؛  ــران گرفت ــان ای ــن فرصــت از جوان و ای

در صورتــی کــه مهاجــران اغلــب در شــغل های ســخت 

نظیــر همیــن تفکیــک پاســتیک )زبالــه( مشــغول 

ــه  ــی ای حــارض ب ــدون شــک کمــر ایران اســتند کــه ب

ــه  ــت ک ــن اس ــی در ای ــه ی اصل ــت. نکت ــام آن اس انج

ــاه  ــران بســیار کوت ــوار مهاجــران افغانســتانی در ای دی

اســت و هــر شــخص در هــر مرتبــه ای، اجــازه ی تعــرض 

ــه خــود می دهــد. ــه آن هــا را ب ــار ناشایســت ب و رفت

جامعــه ی ایــران در هــر ســطحی )دولت_مــردم( اگر 

قصــد منایــش چهــره ای انســانی از خــود بــه دیگــران 

دارد، دســت بــه کار فرهنگــی بایــد بزنــد؛ فرهنگــی کــه 

ــر اســتند و  حقــوق آن هــا محــرم  در آن انســان ها براب

ــه و مناســبتی  شــمرده می شــود. برخوردهــای عجوالن

هــر چنــد رضوری اســت؛ امــا بــا تغییــر نگــرش اســت 

کــه می تــوان بــه انســانیت و دوســتی دســت یافــت.

حسن ابراهیمی

مجیب ارژنگ

حمله به کارگاه های بازیافت زباله ی مهاجران 
افغانستانی در تهران

سکوت پولیس تهران در برابر افزایش حمالت
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صبــح کابــل: در رشایــط خیلــی حســاس قــرار داریــم؛ از 

دیــد شــا بــه کــدام ســمت می رویــم؟

ــات  ــه ی انتخاب ــه نتیج ــه ای ک ــفانه از لحظ ــل: متأس نبی

ــرس و  ــر از ت ــه پ ــم ک ــمتی روانی ــک س ــه ی ــا ب ــد، م ــام ش اع

پــر از چالــش اســت. کار کمیســیون انتخابــات پروســه ی 

مردم ســاالری را یــک پروســه  ی واهــی و بیهــوده معرفــی 

ــد اجــاع  ــات منی توان کــرد. حکومــت برآمــده از ایــن انتخاب

داخلــی را بــه میــان بیــاورد. آن هــم حکومتــی کــه مشــخص 

ــد  ــا وجــودی کــه تــاش دارن ــه؛ ب ــا ن ــد ی نیســت دوام می کن

کشــورها آن را بــه رســمیت بشناســند. حکومــت وحــدت ملــی 

یــک فرصــت بــود؛ چــون هــر کــس کــه در انتخابــات رشکــت 

کــرده بــود، در قــدرت بــود. حــاال کــه دو حکومــت در مقابــل 

هــم باشــد، معلــوم دار اســت کــه بــه رضر افغانســتان اســت. 

صبــح کابــل: پیرفــت گفت وگوهــای صلــح امیــدی 

ــد  ــود کــه احتــاال شــاید بتوان ــرای مــردم خلــق کــرده ب را ب

ــن  ــا ای ــود؛ ب ــم ش ــگ خت ــه جن ــاورد ک ــش بی ــی را پی فرصت

ــد؟ ــا می رس ــه کج ــح ب ــت صل وضعی

نبیــل: صلــح بــا ایــن وضعیــت شــدیدا متزلــزل می شــود؛ 

ــات رقابــت اســت و صلــح در نتیجــه ی رفاقــت  چــون انتخاب

و متــام  باشــیم  کــه هم فکــر  وقتــی  میــان می آیــد؛  بــه 

دیدگاه هــا در نظــر گرفتــه شــود. بحثــی کــه در دوحــه 

ــی  ــح من ــه صل ــوان پروس ــه عن ــاال آن را ب ــا ح ــن ت ــت، م اس

ــدن  ــرون ش ــر روی بی ــه بیش ــت ک ــه ای اس ــم. پروس شناس

نیروهــای خارجــی از افغانســتان مترکــز دارد؛ چــون صلــح را 

ــی.  ــث بین االفغان ــه بح ــد ب ــرده ان ــول ک موک

شکســت  بــا  را  بحــث  ایــن  انتخابــات  پس لرزه هــای 

رو بــه رو مــی کنــد. وقتــی یــک حکومــت نتوانــد اجــاع 

نســبی را بــه وجــود بیــاورد، چگونــه بــا یــک آجنــدای منظــم 

بــه ســمت صلــح مــی رود. طالبــان از وضعیــت آگاهــی 

دارنــد و می خواهنــد بهره بــرداری کننــد. وضعیــت فعلــی 

بیشــر بــه نفــع طالــب اســت تــا بــه نفــع افغانســتان. ایــن 

ــازه،  ــه وجــود مــی آورد و جنجال هــای ت بیشــر پراکندگــی ب

ــبب  ــی س ــش داخل ــد. تن ــر می کن ــی را بیش ــن پراکندگ ای

ــی  ــای نیابت ــم جنگ ه ــه ه ــورهای منطق ــه کش ــود ک می ش

شــان را وارد مرحلــه ی تازه تــر کننــد. 

ــتیم.  ــرون اس ــه بی ــته ب ــیار وابس ــا بس ــر، م ــوی دیگ از س

وابســتگی های مــا ســبب می شــود کــه مشــکات مــا هــم در 

صلــح و هــم در جنــگ بیشــر شــود. اگــر مــا در صلــح برنــده 

نشــویم، در جنــگ نیــز برنــده نیســتیم. ایــن دو موضــوع بــه 

ــگ را در  ــزه ی جن ــی انگی ــای داخل ــط داره. تنش ه ــم رب ه

میــان رسبــازان ضعیــف می کنــد و هــم فرصتــی اندکــی کــه 

بــرای صلــح ایجــاد شــده را زیــر ســؤال می بــرد. 

ــرای  ــی ب ــف تاش های ــای مختل ــل: در دوره ه ــح کاب صب

صلــح شــده اســت. در دوره ی آقــای کــرزی و در دوره ی 

ــا حــاال؛  آقــای غنــی، نشســت های مختلفــی برگــزار شــده ت

ــدا  ــتان پی ــگ افغانس ــرای جن ــی ب ــدام راه حل ــچ ک ــا هی ام

نتوانســت؛ چــرا قصــه ی جنــگ در افغانســتان ایــن قــدر 

ــد؟ ــح می خواهن ــه صل ــه هم ــی ک ــت در حال ــده اس پیچی

نبیــل: یــک تفــاوت میــان دوره ی حامدکــرزی و دوره ی 

فکــر  اول  امریکایــی  جرنال هــای  دارد.  وجــود  غنــی 

می کردنــد در جنــگ برنــده می شــوند. آن زمــان مداخــات 

و  کوچــک  محدوده هــای  در  و  تاکتیکــی  هــم  منطقــه 

ــن نتیجــه رســیده کــه در  ــه ای ــکا ب ــود. حــاال امری ــی ب محل

افغانســتان بایــد روی صلــح مترکــز شــود. سیاســت مداران 

بــزرگان  مثــا  اســتند؛  گونــه  همیــن  نیــز  افغانســتان 

ــد  ــه بای ــد ک ــر می کردن ــش فک ــال ها پی ــال س ــه ی ش جبه

جنــگ را بریــم. اکنــون آن هــا نیــز مثــل امریــکا فکــر 

را  ســوم  و  دوم  اول،  رده  مجاهدیــن  رهــران  می کننــد. 

ببینیــد کــه بــه مســکو، دوحــه و یــا بــه پاکســتان می رونــد 

بــا طالبــان گفت وگــو می کننــد.  و 

طــرف مهــم دیگــر در جنگ افغانســتان، پاکســتان اســت؛ 

پاکســتان همیشــه جنــگ را بــه عنــوان یــک وســیله ی فشــار 

بــرای رســیدن بــه اهــداف اســراتژیک خــود فکــر می کنــد. 

حــاال می دانــد کــه بــه آن هــدف نزدیــک شــده و تــاش 

ــث  ــی بح ــد. وقت ــش برس ــه هدف ــح ب ــق صل ــه از طری دارد ک

بیــرون شــدن امریــکا مطــرح اســت، پاکســتان بــاز هــم رشوع 

کــرده انــد کــه بــا رهــران جهــادی نزدیــک شــوند. پاکســتان 

ــه قــدرت می رســد،  ــده ب ــی کــه در آین ــد هــر حکومت می دان

بــه نفــع هــان عمــق اســراتژیک پاکســتان اســت. 

صبــح کابــل: عمــق اســراتژیک پاکســتان چیســت؛ ایــن 

کشــور از افغانســتان چــه می خواهــد؟

حکومتــی  و  نظــام  افغانســتان  در  پاکســتان  نبیــل: 

بــر  و  باشــد  را می خواهــد کــه کامــا در اختیــار آن هــا 

ــد  ــتان می خواه ــد. پاکس ــار کن ــا رفت ــت آن ه ــاس هدای اس

بــازار اقتصــادی آســیای میانــه را تصاحــب کنــد. پاکســتان 

می خواهــد افغانســتان در سیاســت خارجــی خود مســتقانه 

ــک  ــث ی ــتان منحی ــه از افغانس ــد ک ــد. می خواه ــل نکن عم

ــا هــان حیــاط خلــوت اصلــی خــود اســتفاده  ــارد« ی »بک ی

ــد.  کن

صبــح کابــل: یعنــی افغانســتان قــوی، باثبــات و آرام بــه 

نفــع پاکســتان نیســت؟

ــتان را  ــوز پاکس ــا هن ــتیم ت ــفانه نتوانس ــا متأس ــل: م نبی

قناعــت بدهیــم کــه افغانســتان باثبــات بــه نفــع آن ها اســت. 

نظامیــان پاکســتان فکــر می کننــد کــه اگــر افغانســتان 

صاحــب نظــام قــوی شــود، نفــوذ هنــد در افغانســتان بیشــر 

ــر  ــد زی ــور قدرت من ــان دو کش ــور در می ــن کش ــود و ای می ش

فشــار خواهــد بــود. اکــر سیاســت مداران مــا نیــز برنامــه ی 

منظــم در قبــال پاکســتان نداشــته انــد. از نــام خــط دیورنــد 

ــد  ــر ض ــد ب ــون هن ــد. از تریب ــرده ان ــتفاده ک ــی اس تاکتیک

پاکســتان از تریبــون پاکســتان بــر ضــد هنــد صحبــت 

ــد.  کردن

صبــح کابــل: باورهایــی هــم وجــود دارد کــه مــا تــا ســه 

بــرای  پیــش فرصت هــای خوبــی داشــتیم  چهــار ســال 

کنــرل جنــگ و رفــن بــه صلــح. حــاال در کنــار پاکســتان، 

نیــز  هنــد  و  چیــن  روســیه،  ایــران،  ماننــد  کشــورهایی 

مســتقیا دخیــل شــده انــد. شــا هــم بــه همیــن بــاور 

اســتید؟

ــه  ــت. ن ــده اس ــده ش ــیار پیچی ــح بس ــه ی صل ــل: قص نبی

ــه  ــدر ک ــر ق ــت. ه ــده اس ــده ش ــی پیچ ــه خیل ــم ک ــا ک تنه

اهــداف تاکتیکــی بــه طــرف اهــداف اســراتژیک بــه پیــش 

مــی رود، جنــگ را پیچیده تــر می کنــد و جنــگ نیابتــی 

ــده  ــق ش ــگ مغل ــه جن ــاور دارم ک ــن ب ــود. م ــر می ش جدی ت

مــی رود. اگــر امریــکا و حکومــت افغانســتان در گفت وگــوی 

شــان بــا طالبــان بــه نتیجــه نرســند و طالبــان عملیــات 

بهــاری شــان را اعــام کننــد، وضعیــت بدتــر می شــود؛ بــرای 

ــی اســتیم. ــات داخل ــر اختاف ــا درگی ــن کــه م ای

صبــح کابــل: یعنــی فکــر می کنیــد مــا در داخــل دچــار 

ــردم کار  ــل م ــش در مقاب ــه از ارت ــم شــد ک ــی خواهی وضعیت

گرفتــه شــود؟

جنبــش  مقابــل  در  کــه  دیدیــم  شــا  و  مــا  نبیــل: 

یــک  شــد.  گرفتــه  کار  امنیتــی  نیروهــای  از  روشــنایی 

کــه  بــود  شــان  حــق  و  بــود  عدالت خواهــی  جنبــش 

در  کننــد.  مطالبــه  را  شــان  خواســت های  و  اعــراض 

قضیــه ی دفــن دوبــاره ی کلکانــی دیدیــم. در قضیــه ی 

دیدیــم  دیگــر  قضیــه ی  چندیــن  در  دیدیــم.  قیصــاری 

ــد.  ــتفاده ش ــردم اس ــه م ــر علی ــی ب ــای نظام ــه از نیروه ک

در ارگ ریاســت جمهوری حوصلــه ی اســراتژیک وجــود 

گرفتــه  احساســات  اســاس  بــر  تصامیــم  نــدارد. متــام 

تــرس  دارد.  بــاز عکس العمــل خطرنــاک  کــه  می شــود 

ــاه  ــه م ــی دو س ــت کنون ــر وضعی ــه اگ ــت ک ــن اس ــن ای م

ــا  ــس م ــد، اردو و پولی ــدا کنن ــه دوام پی ــن گون ــر همی دیگ

ایــن جنجال هــا خواهــد شــد.   بیشــر درگیــر 

در  تــان  کاری  پیشــنیه ی  دلیــل  بــه  کابــل:  صبــح 

نهادهــای حســاس، اطاعــات دقیــق و زیــاد داریــد. بــا 

ــه  ــد، ب ــاد کردی ــه از آن ی ــرده ای ک ــکات گس ــودی مش وج

نظــر شــا رونــدی را کــه آقــای خلیــل زاد بــه پیــش می بــرد، 

ــه؟ ــا ن ــود ی ــد ب ــق خواه موف

نبیــل: موفقیــت بــه نفــع کــی؟ بــه نفــع نظــام جمهــوری 

ــاز هــم  ــه ختــم جنــگ منجــر شــود ب فکــر منی کنــم. اگــر ب

بســیار چیزهــا را از دســت می دهیــم. فــرض کــن رفتیــم بــه 

ــأت  ــت هی ــه ی لیس ــی. اول تهی ــوگ بین االفغان ــمت دیال س

بســیار جنجال برانگیــز خواهــد بــود. حکومــت لیســت خــود 

را ارائــه خواهــد کــرد و ایــن لیســت را طالبــان رد می کننــد؛ 

چــون متأســفانه حــق ویتــو فعــا بــا طالــب و پاکســتان 

ــد،  ــکیل ش ــمول تش ــأت همه ش ــک هی ــه ی ــم ک ــت. گیری اس

می کنــد.  روبــه رو  مشــکل  بــا  را  مــا  داخلــی  اختافــات 

می کننــد  پاییــن  را  هم دیگــر  عکس هــای  حــاال  همیــن 

ــه  ــم ک ــود. گیری ــع می ش ــاح توزی ــات س ــیاری والی و در بس

بــه توافــق رســیدیم، در نشســت بین االفغانــی؛ چــون بحــث 

روی مســائل کان ملــی اســت. بحــث امــارت یــا جمهوریــت، 

انتخابــات یــا شــورای اهــل خــره، ادغــام طالــب در نظــام یــا 

ــم.   ــم بکنی ــه کار می توانی ــب، چ ــام در طال نظ

صبــح کابــل: پــس چــه کار بهــر اســت. رفــن بــه 

ســمت جنــگ بــا طالبــان و یــا نشســن روی میــز گفت وگــو 

ــال باخــت  ــاور شــا احت ــه ب ــه ب ــی ک ــان؟ در حال ــا طالب ب

ــت. ــاد اس ــیار زی ــتان بس افغانس

نبیــل: مــا بایــد بــه خاطــر بــه دســت آوردن اهــداف 

کان ملــی و ســامت افغانســتان، حــد اقــل بــه خاطــر 

حفــظ نظــام، از خودخواهی هــای خــود بگذریــم. بــرای 

ــی  ــرح مصالحــه ی مل ــا ط ــت، م ــن وضعی ــن از ای ــرون رف بی

را پیشــنهاد کردیــم. طــرح مــا ایــن اســت کــه بیاییــم نیــت 

طرف هــای مختلــف از جملــه نیــت طالبــان را بســنجیم 

ــان  ــد. طالب ــی می دهن ــتان قربان ــرای افغانس ــدر ب ــه چق ک

هــم عیــن کار را بکننــد و بیاینــد در کندهــار روی آجنــدای 

صلــح بحــث کننــد. حکومــت بعــدی کــه ســاخته می شــود، 

ــای  ــه در جنجال ه ــد ک ــد باش ــد بای ــل جدی ــری نس ــه ره ب

چهــل ســال گذشــته دخیــل نبودنــد. در پهلویــش یــک 

شــورای رستــارسی ســاخته شــود کــه در آن متــام چهره هــای 

سیاســی و جهــادی و نســل امــروز کــه شــامل جوانــان و 

زنــان انــد حضــور داشــته باشــند. در پالیسی ســازی ها ایــن 

ــت.  ــل حکوم ــد و در عم ــته باش ــش داش ــورا نق ش

را  شــا  طــرح  ایــن  می کنیــد  فکــر  کابــل:  صبــح 

بپذیرنــد؟ افغانســتان  جنــگ  در  درگیــر  طرف هــای 

ــرده  ــرح ک ــش مط ــال پی ــن دو س ــرح را م ــن ط ــل: ای نبی

بــودم. یــک نامــه نوشــته بــودم بــرای رسان حکومــت وحــدت 

ــودم  ــه خواســته ب ملــی. در آن نامــه از آقــای غنــی و عبدالل

کــه بیاییــد اســتعفا بدهیــد. یــک تــان رس انتخابــات مترکــز 

ــن  ــم همی ــاال ه ــد. ح ــح؛ نکردن ــان رس صل ــر ت ــد و دیگ کنی

خودخواهی هــا را کــه می بینیــم و وابســتگی های بیرونــی 

را کــه می بینیــم مشــکل اســت. مــا وابســتگی بیرونــی 

بیشــر داریــم تــا وابســتگی داخلــی. کشــورهای دیگــر از مــا 

اســتفاده می کننــد. 

ــزاری  ــد کــه اســتفاده ی اب ــل: یعنــی می گویی صبــح کاب

ــوز هــم وجــود دارد؟ از سیاســت گران ارشــد افغانســتان هن

ــد  ــر کنی ــا فک ــفانه. ش ــده متأس ــم ش ــر ه ــل: بیش نبی

ــت  ــد والی ــه در چن ــر عبدالل ــردا داک ــس ف ــا پ ــردا ی ــا ف مث

والــی معرفــی کــرد. در مقابــل غنــی بــه اردو دســتور بدهــد 

کــه نگذاریــد. تنــش رشوع می شــود و ایــن یــک جرقــه اســت 

ــا را  ــا ش ــت؛ ام ــن اس ــاد م ــد. ی ــن می کن ــش را روش ــه آت ک

منی دانــم کــه جنــگ در کوتــه ی ســنگی کابــل بــر رس یــک 

عکــس میــان حــزب وحــدت و حــزب اتحــاد بــه رهــری 

ــد.  ــیاف رشوع ش ــتاد س اس

یــک تعــداد کــه در ارگ اســتند ایــن مشــکات را تجربــه 

نکردنــد و فکــر می کننــد کــه قــدرت دارنــد و بــا قــدرت اردو 

هــر کاری می تواننــد بکننــد. از میــدان هوایــی مســتقیم 

ــی  ــکات داخل ــد. از مش ــیده ان ــدرت رس ــه ق ــده ارگ و ب آم

ــه  ــته ب ــال گذش ــل س ــا در چه ــد. م ــر ندارن ــتان خ افغانس

ــم.  ــکل بودی ــار مش ــاتی دچ ــای احساس ــل برخورده دلی

هانگونــه  متأســفانه  هــم  مــا  فعلــی  دموکراســی 

ــه  ــای جامع ــاس واقعیت ه ــه اس ــا ب ــون م ــت؛ چ ــده اس ش

آن را نســاختیم. از غــرب کاپــی کردیــم. ایــن مشــکل 

افغانســتان ســاده  در  را  مداخلــه ی کشــورهای منطقــه 

کــرده اســت.

غنــی  آقــای  بــا  زیــادی  مــدت  شــا  کابــل:  صبــح 

همــکار بودیــن. در دوره ی حامدکــرزی و پــس از آن کــه 

شــان  ملــی  امنیــت  رییــس  مدتــی  شــد  رییس جمهــور 

ــد  ــی می خواه ــای غن ــا آق ــد واقع ــر می کنی ــه فک ــن. چ بودی

صلــح در افغانســتان بیایــد؟

نبیــل: در ایــن شــکی نیســت کــه ارشف غنــی آدم بســیار 

ــی  ــکل غن ــا مش ــد؛ ام ــه می کن ــت و مطالع ــوان اس کتاب خ

ایــن اســت، هــان چیــزی را کــه در کتاب هــا خوانــده 

کــه  حالــی  در  کنــد.  تطبیــق  جامعــه  در  می خواهــد 

ــته  ــا بس ــه ی م ــدارد. جامع ــرش آن را ن ــت پذی ــه ظرفی جامع

اختافــات  جنــگ،  ســال  چهــل  اســت.  آســیب پذیر  و 

گســرده ای را ایجــاد کــرده اســت. کــرزی صاحــب بیشــر 

ــاد  ــذاره ی زی ــن گ ــد. همی ــذاره کن ــه گ ــرد ک ــش می ک کوش

اداره اش را ضعیــف کــرده بــود. داکــر غنــی گــذاره منی کنــد 

و گــذاره نکــردن اداره اش را ضعیــف کــرده اســت. 

ــح  ــت صل ــط رسنوش ــن رشای ــا ای ــوب ب ــل: خ ــح کاب صب

چــه می شــود؟ بســیاری ها می گوینــد کــه هرچــه امریــکا 

ــد. ــد ش ــان خواه ــد، ه بخواه

نبیــل: ببینیــد همیــن وابســتگی 40ســاله، مــا و شــا را 

ایــن گونــه بــار آورده اســت که هیــچ کس منی خواهــد از خود 

تحــرک داشــته باشــد. ایــن طــور هــم نیســت کــه همــه چیــز 

ــت  ــوریه منی خواس ــکا در س ــد. امری ــکا باش ــت امری ــه دس ب

در  هم چنــان.  عــراق  در  شــود،  آن گونــه  وضعیــت  کــه 

امــا  یــک چیــزی می خواســت؛  امریــکا  مــوارد  بســیاری 

نتیجــه طــور دیگــری شــد. در جنــگ افغانســتان هــم امریــکا 

نخســت چیــزی دیگــری می خواســت؛ امــا پاکســتان کنــرل 

ــت.  ــت گرف ــه دس ــکا را ب ــرل امری ــتان و کن ــگ افغانس جن

ــکا هــم  ــد و امری طالبــان هــم از پاکســتان هدایــت می گیرن

از پاکســتان مشــوره می گیــرد.

ــدر  ــن ق ــتان ای ــا پاکس ــد ش ــی از دی ــل: یعن ــح کاب صب

قدرت منــد اســت کــه حتــا امریــکا را در منطقــه مدیــرت 

می کنــد و رسنوشــت مــا را رقــم می زنــد؟

نبیــل: پاکســتان قــوی نیســت، مــا ضعیــف اســتیم. چــرا 

ــد.  ــن کار را بکن ــد ای ــورها منی توان ــر کش ــتان در دیگ پاکس

ــد  ــه مانن ــن گون ــد ای همســایه های دیگــرش را چــرا منی توان

ــف  ــیار ضعی ــا بس ــت، م ــوی نیس ــتان ق ــد. پاکس ــا بچرخان م

شــدیم. تکــه تکــه شــدیم. مــا بیشــر ارزش هــای بیرونــی را 

تعریــف می کنیــم؛ بــه جــای ایــن کــه ارزش هــای داخلــی را 

رویــش مترکــز کنیــم. 

صبــح کابــل: جــدا از طرحــی را کــه گفتیــد چــه کارهــای 

بایــد شــود تــا بــه صلــح برســیم؟

ــن  ــه ای ــودم، ب ــی ب ــای ارشف غن ــه ج ــر ب ــن اگ ــل: م نبی

ــده.  ــاال ش ــه ح ــردم، ک ــزار منی ک ــات برگ ــیوه اول انتخاب ش

ــزد  ــتان ن ــای افغانس ــر بق ــه خاط ــد ب ــی بای ــاال ارشف غن ح

ــته  ــش می داش ــح نق ــائل صل ــه در مس ــی ک ــام افغان های مت

ــد و  ــه حرف هــای شــان گــوش کن ــد و ب ــه کن باشــند مراجع

دیدگاه هــای شــان را قبــول کنــد. حتــا اگــر رضورت باشــد، 

معذرت خواهــی هــم بکننــد. مــردم را بســیج کنــد کــه یــک 

جــا بــه ســمت صلــح برویــم. منی شــود کــه مــا از هــر چیــزی 

ــاده  ــیار س ــال بس ــک مث ــا ی ــم؛ مث ــتفاده کنی ــی اس تاکتیک

اش 2۶ دلــو بــود. از مجاهدیــن یــک نفــر هــم در خیمــه ی 

پوشــش  بــه خاطــر  مــا منی توانیــم  نبــود.  لویــه جرگــه 

اشــتباهات خــود، اشــتباهات بســیار اســراتژیک تر را انجــام 

بدهیــم. مشــکل مــا در افغانســتان ایــن اســت کــه مــا هیــچ 

وقــت پــان B و C نداریــم. دلیلــی کــه مــا همیشــه شکســت 

ــت.  ــن اس ــم، همی می خوری

صبــح کابــل: پــس شــا نســبت بــه آینــده ی صلــح 

ــاز هــم  ــد کــه احتــاال ب خوش بیــن نیســتید و فکــر می کنی

می خوریــم؟ شکســت 

نبیــل: در رشایــط کنونــی هیــچ خوش بیــن نیســتم و 

بــاور دارم بــا ایــن وضعیــت رفــن بــه صلــح، شکســت در پــی 

دارد. 

صبــح کابــل: اگــر تــا زمــان رشوع فصــل جنــگ در ســال 

ــت  ــیم، وضعی ــه ای نرس ــه نتیج ــح ب ــش صل ــا در بخ ــر م دیگ

ــد؟ ــی می کنی ــه پیش بین ــده را چگون ــال آین س

و  متفاوت تــر  بســیار  جنــگ  را  دیگــر  ســال  نبیــل: 

شــدیدتر پیش بینــی می کنــم؛ چــون مــا هــم در داخــل 

خانــه بــا مشــکل روبــه رو اســتیم و هــم در بیــرون. 

صبــح کابــل: فکــر می کنیــد امریــکا افغانســتان را تنهــا 

خواهــد گذاشــت؟

نبیــل: رییــس جمهــور امریــکا پیــام هــای بســیار واضــح 

ــی  ــتان در پ ــا در افغانس ــد م ــکا می گوی ــتد. امری ــی فرس م

ــکا  ــا جــای کــه مــه خــر دارم امری ملــت ســازی نیســتیم. ت

میــان  تنــش  دلیــل  بــه  افغانســتان  مشــکل  می گویــد 

ــدارد.  ــا ن ــه آنه ــی ب ــچ ربط ــت و هی ــه اس ــورهای منطق کش

باشــید  داشــته  ویــژه ی  حــرف  اگــر  کابــل:  صبــح 

؟ ییــد بفرما

نبیــل: روزهــای بســیار ســختی رس افغانســتان آمــده 

اســت. پیامــم بــه جوانــان خصوصــا بــرای نســلی کــه نــه جــزء 

بحــران بودنــد و نــه عامــل بحــران، ایــن اســت کــه نگذارنــد 

قربانــی بحــران شــوند؛ چــون جوانــان می تواننــد افغانســتان 

را نجــات بدهنــد واقعــا اگــر یــک دســت باشــند. 

از تمجید تا نقد و اصالح

با وضعیتی که داریم؛ در جنگ و صلح شکست می خوریم

مختار پدرام

گفت وگو کننده

ــت  ــن ریاس ــش از ای ــل پی ــای نبی ــت. آق ــتان اس ــی افغانس ــرح سیاس ــای مط ــل از چهره ه ــه نبی ــاره: رحمت الل اش

ــه  ــه  ای ب ــال نام ــا ارس ــوس 94 ب ــنبه، ١٩ ق ــخ پنج ش ــه در تاری ــت ک ــده داش ــر عه ــتان را ب ــی افغانس ــت مل امنی

حــر«  و  بی حــد  فشــارهای  و  کاری  اعتــاد  فضــای  بــودن  »مکــدر  را  خــود  کناره گیــری  دلیــل  رســانه ها، 

ــا آغــاز کارزارهــای انتخاباتــی در ســال روان، وی خــود را نامــزد انتخابــات  رییس جمهــور بــر خــود عنــوان کــرد. ب

ــام »عدالــت و امنیــت« یکــی از تیم هــای جــدی در انتخابــات  ــا ن ریاســت جمهوری کــرد کــه تیــم انتخاباتــی اش ب

ــود.  شــش میــزان ب

آقــای نبیــل کــه از رقیبــان اصلــی انتخابــات بــود، در واکنــش بــه اعــام نتایــج نهایــی انتخابــات ریاســت جمهوری 

98 از ســوی کمیســیون مســتقل انتخابــات و برنــده اعــام شــدن محمــدارشف غنــی و ابقــای مجــددش در پســت 

ریاســت جمهوری، نتیجــه ی انتخابــات را تقلب آمیــز خوانــد و پیشــنهاد »حکومــت مصالحــه ی ملــی« را داد. 

رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی و نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری 98
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اختافــات طبقاتــی، فقــر، نابســامانی های 

اعتیــاد،  جنســیتی،  تبعیــض  اقتصــادی، 

از  محرومیــت  و  خانوادگــی  خشــونت های 

آمــوزش، از جملــه دالیلــی اســت کــه عرصــه ی 

زندگــی را بــرای زنــان در افغانســتان محــدود 

ــت. ــرده اس ــگ ک و تن

از نتایــج خیلــی واضــح فقــر بــر زندگــی 

محــروم  بــه  می تــوان  دخــران،  و  زنــان 

ــرد؛  ــادآوری ک ــل ی ــات تحصی ــدن از امکان مان

دورمانــدن از تعلیــم و تحصیــل بــرای زنــان 

زنــان  دست رســی  شــدن  دشــوار  ســبب 

برابــر  اجتاعــی  فعالیت هــای  و  کار  بــه 

می شــود. ایــن عــدم اشــتغال و فقــر یکــی 

از جملــه عواملــی اســت کــه زنــان را وادار بــه 

ــد و درآمــد می کنــد.  تن فروشــی و کســب عای

زنانــی کــه بــرای گذشــتاندن شــب و روز خــود 

ــی  ــه تن فروش ــارض ب ــان ح ــای ش و خانواده ه

ــت شــان از  ــا وجــود عــدم رضای می شــوند و ب

ــد. ــت می آورن ــه دس ــول ب ــق پ ــن طری ای

شــکاف عمیــق طبقاتــی در جامعــه، ســبب 

می شــود.  بیشــر  خشــونت های  ترویــج 

از  اســتفاده  بــا  کــه  پــول داری  طبقــات 

پــول، از تــن زنــان و دخــران فقیــر بــرای 

خوش گذرانــی اســتفاده می کننــد و زنانــی 

کــه بــرای بــه دســت آوردن یــک مقــدار پــول 

ــی  ــای جنس ــه رابطه ه ــن ب ــز، ت ــی ناچی خیل

شــدید  آســیب های  بــا  بهداشــتی  غیــر 

می دهنــد. روانــی  و  جســمی 

ــد  ــدی دارن ــه درآم ــان ن ــه زن ــری ک در ع

و نــه هــم رشایــط اشــتغال مناســب، یکــی 

از قابــل دســرس ترین کاالیــی کــه بــا آن 

ــد  ــش برن ــه پی ــود را ب ــی خ ــد زندگ می توانن

و خریــداران ایــن کاال هــم کم تــر نیســتند، 

یــا  روســپی گری  اســت؛  روســپی گری 

تن فروشــی یکــی از مطلق تریــن اجبارهــای 

ناشــی از فقــر اســت.

نذیــره )نــام مســتعار( یکــی از دخــران 

قربانــی ایــن جــر اســت. بــرای ایــن کــه 

بــزرگ  فرزنــد  و  دارد  فقیــری  خانــواده ی 

خانــواده اش اســت، اجــازه ی رفــن بــه درس و 

مکتــب نــدارد و بایــد زمانــی را کــه پــدرش در 

بیــرون از منــزل مــروف کار اســت، از خواهــر 

ــا مــادرش بتوانــد  و بــرادرش مواظبــت کنــد ت

ــا  ــه رســیدگی کنــد. نذیــره ب ــه کارهــای خان ب

متــام تــوان ســعی می کنــد تــا از خواهــر و 

بــرادرش مواظبــت کنــد. در ایــن میــان پدرش 

معتــاد می شــود و همــه دار و نــدارش را بــرای 

ــان  ــر ن ــد و دیگ ــدر می ده ــواد مخ ــرف م م

شــب و روز شــان را هــم منی توانــد بــه دســت 

ــه ی شــان  ــن کــه دیگــر در خان ــا ای ــاورد. ت بی

ــره  ــدر نذی ــد و پ ــرای فــروش منی مان چیــزی ب

او را بــرای کار بیــرون از خانــه می فرســتد. 

نذیــره پانــزده ســال دارد کــه بایــد مصــارف 

ــه دســت  ــدرش را ب ــواد مخــدر پ ــواده و م خان

ــا  ــد؛ ام ــی می زن ــه گدای ــت ب ــاورد. او، دس بی

و  منی شــود  حاصلــش  چیــزی  راه  ایــن  از 

راه صفــاکاری در خانه هــای مــردم را پیــش 

می گیــرد. نذیــره از ایــن راه هــم منی توانــد 

عایــدی بــه دســت بیــاورد و از ایــن کــه دخــر 

خردســال اســت، کارهــای خانــه را منی توانــد 

رضایــت  کــه  دهــد  انجــام  گونــه ای  بــه 

بــه  کار می کنــد،  آن  در  کــه  را  خانه هایــی 

دســت بیــاورد؛ بــه همیــن دلیــل چنــد بــار از 

می شــود. اخــراج  خانه هــا 

یکــی از روزهــا کــه نذیــره دســت خالــی بــه 

خانــه بــاز می گــردد، پــدرش او را بــه گونــه ی 

ــد  ــرار می ده ــکنجه ق ــورد ش ــه ای م بی رحان

و می گویــد از ایــن بــه بعــد منی توانــد دســت 

خالــی بــه خانــه برگــردد.

از  یکــی  در  کــه  نذیــره  روز  آن  فــردای 

می گــردد  رسگــردان  کابــل  جاده هــای 

بــه  از طریــق گدایــی  را  پولــی  بتوانــد  تــا 

ــدل باالیــی برایــش  ــاورد، موتــر م ــت بی دس

اولیــن  بــرای  می گویــد  نذیــره  می ایســتد. 

بــار چهــره اش را در شیشــه ی ســیاه موتــر زیبــا 

و مــدل باالیــی می بینــد. پــرسی خوش تیــپ 

در  دوســتانش  از  تــن  چنــد  بــا  جذابــی  و 

موتــر اســت و بــه نذیــره چشــمک می زنــد. 

بعــد از رد و بــدل شــدن چنــد کلمــه او را بــه 

ــرده  ــوزی ک ــش دل س ــه برای ــن ک ــه ی ای بهان

ــا  انــد و می خواهنــد برایــش کمکــی کننــد، ب

ــر  ــاده شــدن از موت ــد از پی ــد. بع خــود می برن

مقابــل یــک خانــه ی زیبــا و مفشــن، او را مــورد 

نوازش هــای جنســی قــرار می دهــد و برایــش 

چنــد  از  بعــد  می دهنــد.  پــول  مقــداری 

ــا  ــره را هان جایــی کــه ب ــاره نذی ســاعتی دوب

ــد؛  ــاده می کنن ــاره پی ــد، دوب ــه ان ــود گرفت خ

آغــاز  جــا  همیــن  از  نذیــره  بدبختی هــای 

می شــود. نذیــره پولــی را کــه بــه دســت آورده 

اســت بــه پــدرش می دهــد و تــا چنــد روزی از 

می یابــد. رهایــی  پــدر  خشــونت های 

ــد:  ــر از درد می گوی ــای پ ــا نگاه ه ــره ب نذی

ــی  ــن تن فروش ــه ای ــته ب ــته آهس ــر آهس »دیگ

اقــدام کــردم و در جاده هــای کابــل بــرای 

مردانــی کــه در بــدل پــول تقاضــای جنســی 

ــردم.  ــه ک ــی ارائ ــات جنس ــد، خدم ــته ان داش

ــت آوردم  ــه دس ــا ب ــن رابطه ه ــه از ای ــی ک پول

هیــچ گاهــی بیشــر از ۱۶00-۱۷00 افغانــی 

هــم  مــرف  خــودم  بــرای  را  آن  و  نبــوده 

نکــرده ام. در بــدل ایــن پــول خیلــی شــکنجه 

ــه  ــن ب ــا م ــه ب ــی ک شــدم هــم از ســوی مردان

خواســت خــود شــان ســکس داشــتند و هــم 

از عــذاب وجدانــی کــه در مقابــل ایــن کار 

ــتم.« داش

کــرده  تن فروشــی  را  کامــل  ســال  دو  او 

کــه  می گویــد  روزهایــی  تلخــی  از  اســت. 

مردانــی کــه بــا او رابطــه داشــته انــد، او را 

چگونــه وحشــیانه مــورد تجــاوز قــرار داده انــد. 

ــته  ــرد ناخواس ــن م ــا چندی ــه ب ــی ک از روز های

ــت.  از  ــن داده اس ــکس ت ــه س ــار ب ــه اجب و ب

مــردی می گویــد کــه در بــدل ۱500 افغانــی 

هــم خــودش و هــم دوســتش بــه او تجــاوز 

ــد.  ــرده ان ک

ــه از  ــت و دردی ک ــه وحش ــن هم ــان ای می

ایــن تن فروشــی می بینــد؛ امــا یــک پــرس 

کارگــر کــه در جاده هــا معمــوال بــا هــم رس 

ــت  ــم صحب ــا ه ــی ب ــر از گاه ــد و ه می خورن

تن فروشــی  دانســن  وجــود  بــا  می کننــد، 

ــه  ــاال ک ــره ح ــود. نذی ــق او می ش ــره عاش نذی

ــا  ــت ت ــه اس ــم گرفت ــال دارد، تصمی ــژده س ه

تن فروشــی را تــرک کنــد و دیگــر منی خواهــد 

قربانــی هــوس مــردان در بــدل پــول شــود. او، 

ــا هــم  ــا معشــوقش فــرار کــرده تــا ب از خانــه ب

ــد. ــکاح کنن ن

)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(زندگی به رنگ زن

فقری که منجر به تن فروشی شد

بود که زمستان  پیش  بینی شده 

یخ   هنوز  باشد؛  سخت  و  رسد 

خیابان  ها آب نشده است که الیه ای 

می  شود،  اضافه  آن  به  برف  دیگر 

و  است  بازی  یخ  مالک  جا  همه 

موترها به آهستگی حرکت می کنند. به دلیل غیرقابل 

پیش بینی بودن زندگی درکابل، هیچ کسی منی داند 

برای  است.  دیده  آدم ها  برای  خوابی  چه  خیابان  که 

پر  بیابان های  در  غزال  شبیه  را  خودم  همیشه  این، 

از شکارچی افریقا یا مثل بوفالویی تصور می  کنم که 

مجبور است از دریاچه  ای پر از کروکودیل عبور کند؛ 

بوفالویی که منی  داند پا، جان و رِس چه کسی، سوزش 

کسی  چه  و  می  کند  حس  را  کروکودیل  دندان های 

شانس آن را دارد که به سامت از رودخانه عبور کند.

توقف  موتر  وقتی  است،  مسافر  از  پر  جا  همه 

می دوند،  طرفش  به  ملخ  و  مور  مثل  آدم ها  می کند، 

است.  تُرش  همه  پیشانی  و  دارند  عجله  آدم  ها  متام 

افرادی مثل من، برای دقایق طوالنی منتظر می مانند 

از  یکی  برسند.  مقصد  به  و  کند  یاری  شان  بخت  تا 

همین روزها که دیرم شده بود، در خیابان منتظر موتر 

بودم. قرارم این بود که به هر شکل ممکن، خودم را به 

گوالیی دواخانه برسانم. موتر کاسری آمد و با وجود 

آدم  کیپ  تا  کیپ  کاسر  داخل  شدم.  سوار  ازدحام، 

نشسته و ایستاده اند. جای بسیار کم است؛ اما شاگرد 

کاسر مدام صدا می  زند: »شار رو، عاجل رو، وارخطا 

خالی.« چوکیای  رو، 

از یکی که بغل دستم ایستاد است، می پرسم این 

یک  طرفم  او  کی؟  کو  می گه،  که  خالی  چوکی های 

پدرش  حق  که  انگار  منی گوید.  هیچ  و  می کند  نگاه 

که  می نگرد  سویم  به  َچپ  َچپ،  چنان  باشم؛  خورده 

و  نگفته  چیزی  نزند.  صورتم  به  سیلی  با  می ترسم 

راننده های  که  اندازه  هان  به  می گویم،  خودم  به 

زمین  روی  آدم های  حریص ترین  کابل  مسافرکش 

مجبورترین  و  بی چاره ترین  نیز  مسافرین  استند، 

استند. دنیا  موجودات 

موتر راه می افتد، تایرهایش زنجیر ندارد و با هر بار 

همه  می شود.  منحرف  آن طرف  و  این طرف  به  بریک، 

ساکت اند و صدایی به جز ضبط صوت بدصدا و َجِر 

جدایی،  دارد  خطر  جان  یار  اال  می خواند-  که  موتر 

نهال بی مثر دارد جدایی از احمدظاهر، دیگر صدایی 

به  طناب،  از  آویزان  خریطه  های  مثل  همه  و  نیست 

می خورند. تلوتلو  آن طرف  و  این طرف 

استند؛ خوش تیپ،  و قاش  رقم  از همه  مسافران 

پیر! و  میانه سال  فقیر، جوان،  بدلباس، 

پیرمردی حدودا ۶5ساله که موها و ریش جوگندمی 

دارد، کاه سیاهی بر رس گذاشته و کورتِی به رنگ ماشی 

که دکمه هایش تا نصف از باال باز است، پوشیده و روی 

چوکی نشسته است. او که به بیرون خیره شده است، 

بدون این که به جیبش ببیند، بسته ای پاستیکی ای 

را از آن بیرون می آورد که »کَِش« پول، دور آن پیچیده. 

را  نسوار  پیرمرد  چیست؛  آن  داخل  که  است  مشخص 

از داخل پاستیک کشیده، زیر لب می  گذارد و دوباره 

کشیدن  می گویم،  خودم  به  می شود.  خیره  بیرون  به 

را  نسوارش  کاکا،  که  باش  دارد،  انداخن  تف  نسوار، 

کجا می اندازد؟ رسش را بیرون می بَرَد، پیاده می شود 

یا دستالی از جیب کشیده و مشکل را حل می کند. 

موتر با رسعت الک پشتی در حرکت است، به کندی و 

آهسته به پیش می رود. انگار به جز من، چند نفر دیگر 

نیز متوجه نسوار کشیدن کاکا شده و منتظر اند او چه 

انجام  کاری  پیرمرد  و  می گذرد  دقیقه  چند  می کند. 

می دهد که تصورش را منی کردم. 

بزرگی  سبزرنگ  تف  و  آورد  پایین  را  رسش  پیرمرد 

را  روی  شان  تعدادی  رها کرد.  موتر  زیر چوکی  در  را 

ابرو  آورد و تعدادی هم خود  برگردانند، یکی چین به 

اتفاقی  هیچ  که  انگار  زدند؛  بی خیالی  به  را  شان 

خودم  به  است.  آشوب  اما  من  دل  است،  نیفتاده 

می گویم، چرا هیچ کس چیزی منی گوید که ناگهان 

می گوید:  بلند  نیمه  صدای  با  رس  پشت  از  یکی 

کن.«  جا  همین  هم  »تشناب تــه 

بگوید،  است کسی چیزی  منتظر  انگار  که  پیرمرد 

و نسبتا قوی هیکلی  به پرس جوان  و  رس می چرخاند 

که دستاری به رسش بسته و در چوکی آخری نشسته 

است، می گوید: »پدرت داخل موتر تشناب می کرد؟ به 

تو چی که مه چی می کونوم؟«

شوند  گاویز  یک دیگر  با  که  دارند  قصد  دو  این 

جوان  میان،  این  در  و  می کنند  دخالت  تعدادی  که 

خوش لباس و خوش رو که نزدیک پیرمرد ایستاده و از 

چوکی کاسر محکم گرفته است، نصیحت گونه رو به 

پیرمرد می گوید، کاکاجان این درست نیست که نسوار 

تان را داخل موتر »تُف« کنید، باالخره روزی باید خود 

مان را اصاح کنیم، ما باید از شا که تجربه دارید، یاد 

بگیریم نه این که... پیرمرد که از لحن جوان ناراحت 

شده است و خشم از چشانش می بارد، نگاهی به رس 

و وضع او انداخته و می گوید: »تو ... صابونک آلی مره 

و  می شود  بلند  جایش  از  پیرمرد  می کنی؟«  نصحیت 

پاره  دو  دیگی تــه،  ای  و  تو  اینالی  »به خدا  می گوید، 

به  احتاال  بوکس  در  که  کنار  از  مشتی  او  می کنم،« 

بازوی جوان می زند، جوان  به  »اَپَرکَت« می گویند،  آن 

سفید  ریشت  کاکا  می گوید،  و  داده  خرج  به  متانت 

جواِن  می زنی!  مشت  هم  و  می کنی  تف  هم  شده، 

پشت  از  پیرمرد  بازوهای  و  می آید  جلو  دستاربه رس، 

می کشد و می گوید: »بشین رسجایت و گرنه قرغای تــه 

ُخرد می کنم.« پیرمرد عصبانی، یک مشت نصفه و نیمه 

هم به او می زند و جوان پیرمرد را از پشت رس می کشد 

و او می افتد، طوری که نصف بدنش روی چوکی است 

و نصف دیگر هم در وسط بین چوکی ها. جنجال و بلوا 

زیاد می شود، خطاب به راننده که دعوای این سه نفر 

ایستاد  را  موتره  استاد  می گویم،  است،  عادی  برایش 

نیم خیز  چوکی  روی  از  راننده  و  می ایستد  موتر  کن. 

شده و به پیرمرد می گوید: پیاده شو؛ هم تف می اندازی 

و هم جنگ می کنی؟ هله هله از موتر من پیاده شو. 

پیر مرد می گوید پیاده منی شوم، وله کی پیاده شوم. 

می گویم، کاکا جان یا پیاده شو یا برو در چوکی های 

اول بشین. پیر مرد به سمت دروازه می رود؛ اما کنار آن 

می ایستد و پیاده منی شود، به موتروان می گویم استاد 

برو خیر است. موتر راه می افتد و همین که کمی اوضاع 

آرام می شود، با یکی از نزدیکانم در داخل کاسر چشم 

به چشم می شوم، با کسی که به قول وطنی »عبُدرزاده« 

استم، سعی می کنم به رویم نیاورم؛ اما مگر در فضای 

نسبتا کوچک کاسر ممکن است؟

درگیری به خاطر نسوار کژدمی

افسانه یاس

نعمت رحیمی

شهر نوشت
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دفــر منایندگــی ســازمان ملــل متحــد در افغانســتان 

ــا یونامــا، اعــام کــرده اســت کــه تلفــات غیرنظامیــان  ی

ــد  ــج درص ــتان، پن ــادی در افغانس ــال 20۱9 می در س

کاهــش یافتــه اســت.

ــوت(  ــنبه )3 ح ــه روز ش ــا ک ــازه ی یونام ــزارش ت در گ

 20۱9 ســال  در  کــه  اســت  آمــده  شــده،  منتــر 

کشــته  افغانســتان  در  غیرنظامــی   3403 میــادی، 

برداشــته اند. زخــم  دیگــر  نفــر   ۶989 و  شــده اند 

بــر اســاس ایــن گــزارش، بیشــر تلفــات غیرنظامیــان، 

از ســوی عنــارص ضــد دولــت صــورت گرفتــه اســت. 

یونامــا افــزوده اســت کــه ایــن، ششــمین ســال پی هــم 

ــزار  ــرز ۱0 ه ــان، از م ــات غیرنظامی ــار تلف ــه آم ــت ک اس

نفــر می گــذرد.

یــک  از  بیــش  از  »بعــد  اســت:  گفتــه  یونامــا، 

بــر  تأثیــر جنــگ  دهــه مستندســازی سیســتاتیک 

ــا ختــم ســال  ــان ت ــان، آمــار تلفــات غیرنظامی غیرنظامی

20۱9 از مــرز ۱00 هــزار نفــر فراتــر رفتــه اســت.«

در گــزارش، به نقــل از تدامیچــی یاماموتو، مناینده ی 

ــده  ــتان، آم ــرای افغانس ــد ب ــل متح ــازمان مل ــژه ی س وی

اســت کــه دســت کم هیــچ غیرنظامــی ای از تأثیــرات 

ــت. ــوده اس ــؤون نب ــاری مص ــونت های ج خش

ــه  ــی ک ــت، از آن جای ــه اس ــو، گفت ــای یاماموت آق

تاش هــای  و  اســت  زمان گیــر  صلــح  پروســه ی 

ــان محافظــت  ــد از غیرنظامی ــان دارد، بای ــح جری صل

رضوری  درگیــر  طرف هــای  همــه  بــرای  و  شــود 

جنــگ  توقــف  بــرای  فرصــت،  ایــن  از  تــا  اســت 

کننــد. اســتفاده 

ــر  ــوی دف ــده از س ــر ش ــای منت ــاس آمار ه ــر اس ب

ــال 20۱8  ــه س ــبت ب ــان نس ــات غیرنظامی ــا، تلف یونام

ــد. در  ــان می ده ــش را نش ــد کاه ــج درص ــادی، پن می

ــان از ســوی  گــزارش آمــده اســت کــه تلفــات غیرنظامی

ــان،  ــروه طالب ــژه گ ــه وی ــگ ب ــر در جن ــای درگی طرف ه

ــی ۱8 درصــد  2۱ درصــد و نیروهــای نظامــی بین امللل

ــل  ــه دلی ــت ک ــه اس ــا گفت ــت. یونام ــه اس ــش یافت افزای

عمــده ی افزایــش تلفــات غیرنظامیــان از ســوی ایــن دو 

طــرف، افزایــش در حمــات مــواد انفجــاری تعبیــه شــده 

ــی اســت. و حمــات هوای

ــرای  ــد ب ــل متح ــی مل ــرن عال ــلت، کمیش ــل بش میش

حقــوق بــر، گفتــه اســت کــه بــه منظــور جلوگیــری از 

تلفــات غیرنظامیــان، همــه طرف هــای درگیــر در جنــگ 

بایــد از اصــول کلیــدی متایــز، تناســب و احتیــاط، 

ــد. ــروی کنن پی

ــد  ــگ، بای ــل در جن ــراد دخی ــه اف ــت ک ــزوده اس او اف

اقدامــات رضوری را بــه منظــور جلوگیــری از کشــته 

توســط  دخــران  و  پــرسان  مــردان،  زنــان،  شــدن 

مبب هــا، راکت هــا و ماین هــای جاســازی شــده، انجــام 

ــت. ــول نیس ــل قب ــن، قاب ــر از ای ــراآت غی ــد و اج دهن

ــات  ــدی تلف ــج درص ــش پن ــی از کاه ــا، در حال یونام

ــر  ــا اواخ ــت ت ــرار اس ــه ق ــد ک ــر می ده ــان خ غیرنظامی

مــاه جــاری میــادی، توافق نامــه ی صلــح میــان ایــاالت 

ــه  ــد. گفت ــا برس ــه امض ــان، ب ــکا و طالب ــده ی امری متح

می شــود کــه دو هفتــه بعــد از امضــای ایــن توافق نامــه، 

ــاز  ــان آغ ــتان و طالب ــت افغانس ــان دول ــا می گفت وگوه

خواهــد شــد.

ــان ســال  ــه، اعــام کــرده اســت کــه در جری وزارت عدلی

مالــی ۱398، دوازده نفــر از شــهروندان خارجــی، خواســتار 

ــده اند. ــتان ش ــت افغانس ــب تابعی کس

عبدالبصیــر انــور، وزیــر عدلیــه، روز شــنبه )3 حــوت( 

کــه  گفــت  ملــت،  بــه  دولــت  حســاب دهی  برنامــه ی  در 

در جریــان ســال مالــی ۱398، دوازده پرونــده ی کســب 

ــان آن  ــه متقاضی ــیده ک ــتان رس ــت افغانس ــه دول ــت ب تابعی

ــران، مراکــش، مــر، انگلســتان،  شــهروندان کشــورهای ای

ازبکســتان و پاکســتان بــوده انــد.

بــه گفتــه ی او، پرونــده ی ایــن افــراد، در حــال بررســی و 

طــی مراحــل قــرار دارد.

آقــای انــور، هم چنــان گفــت کــه در ســال مالــی ۱398، 

بــه تعــداد 48۶ پرونــده ی تــرک تابعیــت بــه ایــن اداره 

ــت. ــیده اس ــه رس وزارت عدلی

او افــزود کــه متقاضیــان تــرک تابعیــت، خواهــان گرفــن 

روســیه،  هالنــد،  اتریــش،  ایــران،  کشــورهای  تابعیــت 

بوده انــد.  اندونیزیــا  و  جاپــان  آذربایجــان، 

بحــران مهاجــرت بــه اروپــا، از ســال 20۱5 میــادی 

آغــاز شــد و تعــداد زیــادی از شــهروندان افغانســتان، از 

داخــل و یــا هــم از کشــور ایــران، عــازم کشــورهای اروپایــی 

ــده ی  ــل عم ــر، دالی ــکاری و فق ــی، بی ــگ، ناامن ــدند. جن ش

مهاجــرت شــهروندان افغانســتان بــه کشــورهای خارجــی 

ــت. ــده اس ــوان ش عن

تابعیــت  کســب  خاطــر  بــه  مهاجــران،  ایــن  بیشــر 

کشــورهای میزبــان، خواســتار تــرک تابعیــت افغانســتان 

. ند ه ا شــد

ــد  ــه رفت وآم ــد ک ــد می کنن ــت، تأکی ــؤوالن وزارت صح مس

شــهروندان افغــان بــه گونــه ی قاچاقــی بــه ایــران، نگرانی هــا 

در مــورد شــیوع ویــروس کرونــا را در افغانســتان افزایــش داده 

اســت.

وحیداللــه مایــار، ســخن گوی وزارت صحــت، روز شــنبه )3 

ــر  ــش تدابی ــود افزای ــا وج ــه ب ــت ک ــگاران گف ــه خرن ــوت( ب ح

بــه منظــور جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا در والیت هــای 

بــه  غیرقانونــی  گونــه ی  بــه  رفت وآمــد شــهروندان  غربــی، 

ایــران، نگران کننــده اســت.

او افــزود، شــهروندانی کــه بــه گونــه ی غیرقانونــی بــه ایــران 

رفت وآمــد می کننــد، درســت زیــر نظــارت قــرار نخواهنــد 

ــت. ــده اس ــوع نگران کنن ــن موض ــت و ای گرف

تــا کنــون هیــچ مــوردی از ویــروس کرونــا در افغانســتان بــه 

ــن  ــا آن هــم، وزارت صحــت چندی ثبــت نرســیده اســت؛ امــا ب

بخــش ویــژه را بــه منظــور درمــان و قرنطیــن افــرادی کــه 

ــا شــده باشــند، ایجــاد کــرده  ــروس مبت ــن وی ــه ای احتــاال ب

اســت.

بــا ایــن حــال، وزرات صحــت ایــران، روز شــنبه )3 حــوت( 

بــا نــر گــزارش تــازه ای، اعــام کــرد کــه آمــار قربانیــان 

ــر  ــیده و 28 نف ــر رس ــه 5 نف ــور، ب ــن کش ــا در ای ــروس کرون وی

ــت. ــرده اس ــا ک ــز مبت ــر را نی دیگ

در همیــن حــال خرگــزاری فرانســه، بــه نقــل از یــک 

ــا در  ــه تنه ــت ک ــته اس ــران، نوش ــت ای ــه ی دول ــام عالی رتب مق

شــهر قــم بیــش از 300 نفــر مشــکوک مبتــا بــه ایــن ویــروس 

ــت. ــده اس ــزارش ش گ

ــزارش  ــر گ ــا ن ــوت( ب ــنبه )3 ح ــز روز ش ــن نی ــت چی دول

تــازه ای گفتــه اســت کــه رقــم مبتایــان در ایــن کشــور کاهــش 

رقــم  گــزارش،  ایــن  بنیــاد  بــر  اســت.  یافتــه  چشــم گیری 

مبتایــان در 24 ســاعت گذشــته بــه 39۷ نفــر رســیده اســت 

کــه ایــن رقــم نســبت بــه روز قبــل دو برابــر کاهــش یافته اســت.

دولــت چیــن گفتــه اســت کــه آمــار قربانیــان ایــن ویــروس 

بــه 2345 نفــر رســیده و ۷۶288 نفــر دیگــر بــه ایــن ویــروس 

مبتــا شــده انــد.

ویــروس کرونــا، تــا کنــون در 2۶ کشــور جهــان شــیوع 

کــرده و یــازده نفــر دیگــر نیــز در خــارج از خــاک چیــن، جــان 

ــد. ــه ان باخت

ــه در  ــد ک ــد کرده ان ــخ، تأیی ــت بل ــی در والی ــؤوالن محل مس

ــر از  ــت، دو نف ــن والی ــان در ای ــروه طالب ــه ی گ ــه ی حمل نتیج

ــد. ــه ان نیروهــای امنیتــی، جــان باخت

ــه ی  ــه روزنام ــخ، ب ــی بل منیراحمــد فرهــاد، ســخن گوی وال

صبــح کابــل می گویــد کــه حوالــی ســاعت 02:30 بامــداد روز 

شــنبه )3 حــوت( هراس افگنــان طالــب، از ســه اســتقامات بــر 

پاســگاه  نیروهــای ارتــش، در ولســوالی زارع، حملــه کردنــد.

از  نفــر  دو  حملــه،  ایــن  نتیجــه ی  در  او،  گفتــه ی  بــه 

ــه هراس افگنــان  ــد و تلفاتــی ب نیروهــای ارتــش جــان باخته ان

طالــب نیــز وارد شــده اســت.

پکتیــا،  والیــت  در  محلــی  مســؤوالن  هــم،  ســویی  از 

بــر  کــه حملــه ی هراس افگنــان طالــب  تأییــد می کننــد 

یــک پاســگاه ی نیروهــای ارتــش در ایــن والیــت، عقــب زده 

ــت. ــده اس ش

عبداللــه حــرست، ســخن گوی والــی پکتیــا، بــه روزنامــه ی 

ــاعت  ــی س ــان، حوال ــه هراس افگن ــد ک ــل می گوی ــح کاب صب

ــر یــک پاســگاه نیروهــای  0۱:45 بامــداد شــنبه )3 حــوت( ب

امنیتــی در ولســوالی حاجــی آریــوب ایــن والیــت حملــه کردند 

کــه توســط نیروهــای ارتــش عقــب زده شــد و در نتیجــه ی آن، 

یــک هراس افگــن طالــب کشــته شــد.

ســوی  از  خشــونت ها  یک هفتــه ای  کاهــش   مرحلــه ی 

ــان، رس از ســاعت ۱2:00 شــنبه شــب آغــاز شــد  گــروه  طالب

ــه می شــد  ــه خواهــد داشــت. گفت ــه ادام ــک هفت ــرای ی کــه ب

کــه در ایــن مرحلــه، گــروه طالبــان حمــات خــود را در مســیر 

شــاهراه ها، اماکــن عمومــی، مراکــز شــهرها و مواضــع ارتــش 

ــد کــرد. و پولیــس، متوقــف خواهن

ــه  ــد ک ــارت، می گوین ــت و تج ــؤوالن وزارت صنع مس

میــزان صــادرات افغانســتان در ســال مالــی ۱399 بــه 

۱.5 میلیــارد دالــر و میــزان رشــد اقتصــادی ایــن کشــور، 

بــه بیــش از 3 درصــد خواهــد رســید.

و  صنعــت  وزارت  معــاون  ملک یــار،  عبدالکریــم 

تجــارت، روز شــنبه )3 حــوت( در برنامــه ی حســاب دهی 

ــتای  ــن وزارت، در راس ــه ای ــت ک ــت، گف ــه مل ــت ب دول

ــادرات در  ــزان ص ــت، می ــارت و ترانزی ــکتور تج ــد س رش

ــر رســانیده  ــارد دال ــک میلی ــه ی ــی ۱398 را ب ســال مال

ــی ۱399  ــال مال ــم را در س ــن رق ــا ای ــر دارد ت و در نظ

بــه ۱.5 میلیــارد دالــر و در ســال ۱400، بــه 2 میلیــارد 

ــاند. ــر برس دال

او افــزود کــه از آغــاز فعالیــت برنامــه ی دهلیــز هوایــی 

تــا کنــون، نزدیــک بــه ۱2هــزار تـُـن کاال بــه ارزش 280 

میلیــون دالــر، طــی بیــش از یــک هــزار پــرواز، بــه نقــاط 

مختلــف جهــان صــادر شــده اســت. بــه گفتــه ی او، 

همچنــان بازرگانــان می تواننــد کاالهــای شــان را از 

ــدر  ــا- از بن ــه و اروپ ــه ترکی ــق راه زمینــی الجــورد، ب طری

ــدر  ــق خــط آهــن، از بن ــد و از طری ــه هن ــار ب ــی چابه آب

حیرتــان بــه چیــن صــادر کننــد.

بــه  توجــه  بــا  کــه  کــرد  تأکیــد  ملک یــار،  آقــای 

اهمیــت برگــزاری منایشــگاه ها در معرفــی فرآورده هــای 

افغانســتان، در ســال ۱398 بیــش از هفــده منایشــگاه 

بین املللــی و 8 منایشــگاه داخلــی برگــزار شــده اســت 

و تاش هــا جریــان دارد تــا بــرای ســال ۱399 نیــز 

شــار منایشــگاه های جهانــی را بــه 20 مــورد، افزایــش 

دهــد.

ــاال  ــا و ب ــذب رسمایه گذاری ه ــرای ج ــه ب ــت ک او گف

بــردن تولیــدات، بــه توزیــع زمیــن در پارک هــای صنعتی 

اولویــت داده شــده و در ایــن زمینــه، پیرفت هــای 

ــه اســت. مهمــی صــورت گرفت

بــه گفتــه ی آقــای ملک یــار، کار زیربنایــی چهــار 

کندهــار،  کابــل،  والیت هــای  در  صنعتــی  پــارک 

میــدان وردک و هــرات تکمیــل شــده، کارهــای زیربنایــی 

پارک هــای صنعتــی در خوســت، پــروان، ننگرهــار و 

پکتیــا آغــاز شــده و پــروژه ی امیــد کــه شــامل پنــج پــارک 

ــار  ــار و کنده ــخ، ننگره ــرات، بل ــروان، ه ــی در پ زراعت

اســت نیــز عملــی می شــود.

آقــای ملک یــار، تأکیــد کــرد کــه بــا توجــه هــدف 

ــار  ــارت، انتظ ــت و تج ــای وزارت صنع ــی فعالیت ه نهای

مــی رود تــا میــزان رشــد اقتصــادی در ســال مالــی روان، 

ــد. ــه بیــش از 3 درصــد افزایــش یاب ب

ایــن در حالــی اســت کــه دو ســال پیــش، رشــد 

اقتصــادی افغانســتان 2.۷ درصــد بــود و ســال گذشــته 

ــود. ــیده ب ــد رس ــه 2.9 درص ــز ب نی

اداره ی تنظیــم خدمــات مخابراتــی افغانســتان یــا 

»اتــرا« تأییــد می کنــد کــه بــا آغــاز مرحلــه ی کاهــش 

ــی  ــایت مخابرات ــتان، 550 س ــونت ها در افغانس خش

کــه بــه صــورت مقطعــی خامــوش بودنــد، دوبــاره 

فعــال شــده اند.

ــه ای  ــر خرنام ــا ن ــوت( ب ــنبه )3 ح ــرا، روز ش ات

ــا آغــاز هفتــه ی کاهــش خشــونت  گفتــه اســت کــه ب

از ســاعت ۱2:00 شــنبه شــب بــه ایــن طــرف، 550 

ــت و  ــاط دور دس ــا در نق ــه قب ــی، ک ــایت مخابرات س

ــود،  ــه طــور مقطعــی خامــوش ب ناامــن افغانســتان ب

ــده اند. ــال ش ــاره فع دوب

ایــن اداره، تأکیــد کــرده اســت کــه در 24 ســاعت 

آینــده 90 درصــد از شــهروندان افغانســتان بــه طــور 

24 ســاعته از خدمــات مخابراتــی و انرنتــی مســتفید 

می شــوند.

از  خشــونت ها  یک هفتــه ای  کاهــش   رونــد 

ــنبه  ــاعت ۱2:00 ش ــان، رس از س ــروه  طالب ــوی گ س

ــد  ــه خواه ــه ادام ــک هفت ــرای ی ــد و ب ــاز ش ــب آغ ش

ــا  ــان ب ــان، هم زم ــؤوالن افغ ــه ی مس ــه گفت ــت. ب یاف

ــی الزم را  ــی آمادگ ــای امنیت ــد، نیروه ــن رون ــاز ای آغ

ــدات  ــونت و تهدی ــش خش ــق کاه ــرای تواف ــرای اج ب

گرفته انــد. دســت  روی  آن  احتالــی 

جریــان  در  خشــونت ها،  کاهــش  مرحلــه ی  در 

در  را  خــود  طالبــان حمــات  گــروه  هفتــه،  یــک 

مســیر شــاهراه ها، اماکــن عمومــی، مراکــز شــهرها و 

مواضــع ارتــش و پولیــس، متوقــف می کننــد.

ــا  ــتان ی ــد در افغانس ــل متح ــازمان مل ــی س ــر منایندگ دف

انتخاباتــی  »یونامــا«، اقدام هــای اخیــر از ســوی دســته ی 

ثبــات و همگرایــی را نگران کننــده خوانــده اســت.

صبــح روز شــنبه )3 حــوت( محمدنــور رحانــی، رییــس 

شــورای والیتــی رسپــل و از اعضــای ارشــد حزب جنبش، از ســوی 

عبداللــه عبداللــه، بــه عنــوان والــی جدیــد رسپــل معرفــی شــد.

بــه  جنبــش،  حــزب  ســخن گوی  ته ینــج،  بشــیراحمد 

روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت کــه آقــای رحانــی، بــر اســاس 

پیشــنهاد مــردم و منظــوری عبداللــه عبداللــه، رهــر دســته ی 

انتخاباتــی ثبات وهمگرایــی، بــه عنــوان والــی رسپــل معرفــی 

شــده اســت.

ــه  ــی ک ــد، در رشایط ــد می کن ــا، تأکی ــال یونام ــن ح ــا ای ب

دوره ی کاهــش خشــونت  ها آغــاز شــده اســت، جابه جایــی 

امیــد  انتخاباتــی، می توانــد  از ســوی دســته های  والی هــا 

ــرای برقــراری صلــح و ثبــات دامئــی در افغانســتان را  مــردم ب

ــد. ــود کن ناب

ایــن نهــاد بین املللــی، از متامــی طرف هــا خواســته اســت 

کــه از صــر و حوصلــه کار گرفتــه و مشکات شــان را از طریــق 

گفت وگــو حــل کننــد.

روز  چاشــت  از  پــس  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

ریاســت  انتخابــات  نهایــی  نتیجــه ی  )29دلــو(  سه شــنبه 

جمهــوری را اعــام کــرد کــه بــر اســاس آن، محمــدارشف 

برنــده ی  آرا،  50.۶4درصــد  آوردن  دســت  بــه  بــا  غنــی، 

اســت. شــده  شــناخته  ریاســت جمهوری  انتخابــات 

ســوی  از  نهایــی  نتیجــه ی  اعــام  از  پــس  ســاعاتی 

انتخابــات، عبداللــه عبداللــه، رهــر  کمیســیون مســتقل 

دســته ی انتخابا تــی ثبــات و همگرایــی، در یــک نشســت 

خــری تأکیــد کــرد کــه نتیجــه ی اعــام شــده برآمــده از 

تقلــب بــوده و کمیســیون های انتخاباتــی »خیانــت ملــی« 

را مرتکــب شــده اند. او افــزود کــه نتیجــه ی انتخابــات را 

ــوازی(  ــت م ــمول )حکوم ــت همه ش ــک حکوم ــرد و ی منی پذی

را تشــکیل خواهــد داد.

امیــدواری  ابــراز  ته ینــج،  بشــیراحمد  حــال،  همیــن  در 

می کنــد کــه چهره هــای سیاســی و جامعــه ی جهانــی، در 

راســتای حــل جنجال هــای پیــش آمــده همــکاری کننــد.

ــی،  ــه ی جهان ــی و جامع ــای سیاس ــد: »چهره ه او می افزای

بایــد مشــکلی کــه آقــای غنــی ایجــاد کــرده را در مرکــز حــل 

بکننــد، در غیــر آن، مــردم راهــی ندارنــد جــز این کــه مطالبات 

ــد.« ــی کنن ــا عمل ــود را در والیت ه خ

آقــای ته ینــج، از نیروهــای امنیتــی نیــز خواســت تــا در 

موضوعــات سیاســی دخالــت نکــرده و در مقابــل مــردم ایســتاد 

نشــوند.

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $

7 کاهش پنج درصدی تلفات غیرنظامیان 
در افغانستان

در یک سال گذشته ۱2 شهروند خارجی خواهان 
تابعیت افغانستان شدند

وزارت صحت: رفت وآمد قاچاقی شهروندان 
به ایران نگران کننده است

حمله ی طالبان در بلخ؛ دو نفر از نیروهای ارتش 
جان باختند

ارزش صادرات افغانستان در سال آینده
  به ۱٫5میلیارد دالر خواهد رسید

اترا: با آغاز کاهش خشونت ها 550 سایت 
مخابراتی دوباره فعال شدند

یوناما: اقدام های اخیر ثبات وهمگرایی 
نگران کننده است
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کابل، افغانستان – ایاالت متحده و طالبان در اوایل روز شنبه، 

کار بر روی برنامه ای برای پایان دادن به طوالنی ترین جنگ ایاالت 

آنان  چه  آن  با  روند  این  کردند؛  آغاز  را  سال   ۱8 از  پس  متحده 

افغانستان  در  خشونت   گسرده ی  کاهش  روز  هفت  امیدوارند 

است. کلید خورده  باشد، 

آن  بر رس  و یک هفته ای که دو طرف  آتش بس جزئی  این  اگر 

توافق کرده اند، پایدار مباند؛ آن ها روز 29 فروری با هم دیدار 

امضا کنند که حاوی یک جدول  را  توافق نامه  ای  تا  خواهند کرد 

هدف  است.  افغانستان  از  امریکایی  رسبازان  خروج  برای  زمانی 

میان  صلح  گفت وگوهای  برای  زمینه سازی  پیان،  این  دیگر 

امریکایی،  مقامات  است.  کابل  در  افغانستان  دولت  و  طالبان 

شکننده ی  زنجیر  در  ابتدایی  پیوند  یک  را  خصومت ها  کاهش 

رویداد هایی می داند که می تواند پس از چهار دهه جنگ، صلح 

انتخابات  از  افغانستان پس  با این حال،  بیاورد.  افغانستان  به  را 

ریاست  جمهورِی اختاف برانگیز و با وجود آن که ارشف غنی برنده  

یک  در  غرق  می داند؛  پیروز  را  خود  رقیب  کاندید  و  شده  اعام 

بحران سیاسی است. با توجه به این که هر دو رقیب خود را مروع 

می دانند، مشخص نیست که کدام یک با طالبان مذاکره خواهد 

کرد، آیا در حالی که برای کنرل دولت تاش می کنند، آماده ی 

داشت؟ یا چه مروعیتی خواهند  استند  گفت وگوها  به  ورود 

برای  خشونت ها  کاهش   خواستار  امریکایی  مذاکره کنندگان 

آغاز شد  )3 حوت( عما  نیمه  شب شنبه  در  که  روز شدند  هفت 

گروه های  کنرل  در  گروه  این  توانایی  و  طالبان  خیر  نیت  تا 

چنددسته و پراکنده اش به طور همگانی به مردم نشان داده شود. 

شک  با  تسلطش  و  انسجام  که  است  کابل  در  دولت  این  اکنون 

روز  امریکا،  خارجه ی  وزیر  پمپئو،  مایک  است.  همراه  بیشری 

جمعه در توییتی نوشت: »از مردم افغانستان می خواهم که از این 

کنند.« استفاده  فرصت 

طالبان  میان  توافق  یک  کردن  نهایی  برای  پیشین  تاش 

ماه سپتامر  در  بود،  کامل شدن  به  نزدیک  که  متحده  ایاالت  و 

جدید  شیوع  به  را  آن  دلیل  ترامپ  رییس  جمهور  و  رفت  میان  از 

خشونت ها عنوان کرد. ریسک مشابهی نیر بر آخرین تاِش صورت 

است. افکنده  سایه  گرفته 

این توافق نامه،  بااحتیاط  و  به مرحله  حتا اگر رومنایی مرحله 

این  احتاال  بدهد،  جنگ  این  امریکایی  بخش  پایان  از  خر 

برنامه قادر به پایاِن خوِد جنگ نیست. ترامپ مصمم است به هر 

شیوه ای که شده، حضور ایاالت متحده در افغانستان را به حداقل 

قدرت،  تقسیم  و  مصالحه  برای  طالبان  درازمدت  تعهد  و  برساند 

است. روبه رو  پرسش هایی  با  هم چنان 

زملی خلیل زاد، رییس تیم مذاکره کننده ی امریکا به تازگی به 

و یافن  توافق نامه  برای اعام یک  را  تا خودش  آمده است  کابل 

دولتی که با تهدید فروپاشی روبه رو بود، آماده کند. او در کاروانی 

شده   محافظت  شدت  به  خانه های  میان  از  مسلح،  موترهای  از 

تاش  و  داشته  رفت وآمد  کابل  در  نخبگان  مجزای  منطقه ی  در 

می کرده تا صلح را حفظ کند.

بود  انتخاباتی  برگزاری  شاهد  افغانستان  سپتامر،  ماه  در 

آسیب  سوءمدیریت  و  تقلب  اتهام های  و  طالبان  حمات  با  که 

تأخیر،  ماه  پنج  به  نزدیک  از  دلو(، پس  روز سه شنبه )29  دید. 

اختاف های تلخ و تفتیش بخشی از نتایج، کمیسیون انتخابات 

پنج ساله ی  دیگر  دور ه ی  یک  برنده ی  غنی  آقای  که  کرد  اعام 

ریاست جمهوری شده است. عبدالله عبدالله، رقیب اصلی او نیز 

خود را پیروز دانست و این نهاد انتخاباتی را متهم به طرف داری 

از رییس جمهور کنونی کرد. او از هوادارانش خواست تا حکومِت 

دهند. تشکیل  را  خود 

دولت ایاالت متحده، پیروزی آقای غنی را به رسمیت نشناخته 

مورد  در  متحده  ایاالت  که  عمومی ای  نظمی  اظهار  تنها  است. 

هم ریختگی  به  که  داشت  اشاره  موضوع  این  به  کرد،  نتایج 

انتخاباتی می تواند اوضاع را بدتر کند. مولی فی، معاون خلیل زاد 

ایاالت متحده که  انستیتوت صلح  در مذاکرات، روز سه شنبه در 

یک گروه سیاست در واشنگن است و توسط دولت امریکا متویل 

این پیش رفت ها، چالش هایی  »احتال دارد که  می شود، گفت: 

که افغانستان با آن روبه رو است را بیشر کند؛ مانند چالش های 

مردم  اکر  اولویت  می کنیم  فکر  آن چه  و  ما  اولویت  صلح.  روند 

است.« روند صلح  و  باشد، هم چنان صلح  افغانستان 

از آن جایی که مقامات امریکایی نتوانستند آقای غنی را متقاعد 

با  یک ساله  گفت وگوهای  بیندازد،  تعویق  به  را  انتخابات  تا  کنند 

طالبان که ابتدا در دوحه ی قطر انجام شده بود، تبدیل به رقابتی 

علیه تقویم سیاسی افغانستان شد. انتخابات پشت انتخابات آن قدر 

لکه دار شده بود که دیپلات های امریکایی تاش می کردند تا پیش 

از آن که بحران اخیر سیاسی افغانستان این معادله را پیچیده کند، 

به رسعت با طالبان در مورد توافق نامه ی صلح گفت وگو کنند. 

تابستان گذشته، دیپلات های امریکایی، توافقی را با طالبان 

بزند؛  پس  را  انتخابات  می توانست  که  بودند  کرده  نهایی  تقریبا 

اما رییس جمهور ترامپ، آن توافق نامه که فاصله ای با امضا شدن 

این منایش سیاسی،  برگزار شد.  انتخابات  و  کرد  لغو  را  نداشت 

نردی  در  را  جوانش  مشاوران  حلقه ی  و  تکنوکرات  ارشف غنِی 

قرار  افغانستان،  اخیر  تاریخ  از چهره های رسسخت  برخی  مقابل 

سامل  جان  معامله،  و  جنگ  سال ها  از  که  چهره هایی  می دهد؛ 

جرنال  عبدالله،  آقای  کلیدی  حامیان  از  یکی  اند.  برده  در  به 

زیادی  اعال خشونت آمیز  به  متهم  که  است  عبدالرشید دوستم 

بود. آقای غنی  تا چند وقت پیش، معاون  و  شده 

هواداری  پایگاه های  متحدترین  از  یکی  که  دوستم  جرنال 

اولین کسی بود که خواستار حکومت موازی،  در شال را دارد، 

شد.  شالی  والیت های  در  والی ها  اعام  و  تظاهرات  برگزاری 

رسنوشت داکر عبدالله می تواند با مشخص شدن جدیت جرنال 

دوستم برای رفن به سوی بحران یا میزان معامله پذیری او با آقای 

شود. دگرگون  غنی، 

مراسم  برای  آمادگی  می رفت جهت  انتظار  که  خلیل زاد  آقای 

تنش های  مدیریت  برای  کند،  سفر  دوحه  به  قرارداد  امضای 

او،  مباند.  افغانستان  در  بیشری  مدت  گرفت  تصمیم  سیاسی، 

مکررا با آقای غنی، آقای عبدالله و دیگر بازی گران کلیدی سیاسی 

دیدار کرده است. ناوقت روز پنج شنبه، بر پایه ی گفته های یکی از 

اشراک کنندگان، خلیل زاد در جلسه ای از مهانی جرنال دوستم 

گفت که از اعام نتایج انتخابات غافل گیر شده است. او و جرنال 

آستین میلر، فرمانده ی ارشد امریکایی در افغانستان با ارصار از 

گردهایی های  که  شوند  مطمن  تا  خواستند  اشراک کنندگان 

سیاسی به خشونت کشیده نشود.

بر  جنگ  این  تأثیرگذاری  احتال  که  می گویند  تحلیل گران 

گام های ابتدایی روند صلح وجود ندارد؛ زیرا مقامات امریکایی به 

طور مشخص به همه گفته اند که اولویت، آغاز کاهش خشونت ها 

رفن  برای  کار  می تواند  پرخطر  سیاسی  منایش  این  اما  است؛ 

به مرحله ی بعدی را دشوار کند؛ آن هم زمانی که انتظار می رود 

یک تیم مذاکره کننده ی متحد که شامل دولت افغانستان است، 

بنشیند. روبه روی طالبان )در میز مذاکره( 

امریکایی  دانشگاه  در  سیاسی  علوم  استادیار  صدر،  عمر 

روی  را  مترکزش  مشخصا  متحده  »ایاالت  گفت:  افغانستان، 

واضح  جناح ها  متامی  برای  پیام  این  و  داده  قرار  صلح  مسأله ی 

است. با توجه به توافق رییس جمهور غنی با کاهش خشونت ها، 

انتخابات،  اما مسأله ی  اجاعی میان طرف ها ایجاد شده است؛ 

اگر  و  کرده  ایجاد  سیاسی  جناح های  بین  را  زیادی  فاصله ی 

قرار باشد این روند به پیش برود، این فاصله باید در زمان بسیار 

کوتاهی از بین برود. منی دانم بدون خلیل زاد یا دخالت امریکا، 

می افتد.« اتفاق  می تواند  چگونه  کار  این 

آقای صدر گفت که خاموش ماندن امریکایی ها در مورد نتایج 

انتخابات به آن ها فرصتی خواهد داد تا توافقی را در این بحران 

از  اطمینان  برای  نیرویی  به  منجر  که  بیاورند  وجود  به  سیاسی 

پابرجا ماندن روند صلح شود. طالبان توافق کرده اند تا حمله بر 

کشور  رسارس  در  امنیتی  بزرگ  پاسگاه های  و  شاهراه ها  شهرها، 

ارتش  و  افغانستان  دولت  نیروهای  آن،  بدل  در  کنند.  متوقف  را 

دادند،  افزایش  را  شان  هوایی  حمات  گذشته  سال  که  امریکا 

را متوقف کنند. تا عملیات شان  اند  توافق کرده 

غنی  رییس جمهور  خشونت ها،  کاهش  آغاز  برای  آمادگی  در 

در روزهای اخیر با رهران امنیتی و سیاسی متام والیت ها دیدار 

 80 روزانه  هم اکنون  طالبان  که  گفت  گروهی  به  او  است.  کرده 

با  به ده حمله، مساوی  رقم  این  و کاهش  انجام می دهند  حمله 

روز جمعه در یک  او  تطبیق موفقانه ی کاهش خشونت ها است. 

پیام تلوزیونی، گفت: »نیروهای شجاع امنیتی و دفاعی مان، تنها 

افغانستان دفاع خواهند کرد.« باافتخار  از خود و مردم 

طالبان در رساندن پیام های کاهش خشونت ها به پایین ترین 

بوده  غیرمتمرکز  نیروی  یک  فزاینده  طور  به  که  شان  واحدهای 

می توان  واتساپ،  شخصِی  پیام های  در  افتادند.  تقا  به  است، 

تذکر  را  ظریفی  نکات  دقت  با  طالبان،  فرماندهان  که  شنید 

می دهند: می خواهند جنگ جویان شان دست از شلیک بردارند و 

حمله نکنند؛ اما در مواضع شان گوش به زنگ باشند و به شهرها 

نکنند. جسارت  دولتی  قلمرو  و 

این گروه از دیرزمانی به این سو نگران است که یک آتش بس 

طالبان  از  بخش هایی  میان  چنددستگی  باعث  می تواند  کامل 

شود و در صورتی که روند صلح شکست بخورد و جنگ متام عیار 

از رس گرفته شود، بسیج دوباره ی جنگ جویان دشوار خواهد بود.

شمارش معکوس برای پایان احتمالی جنگ امریکا در افغانستان
نویسنده: مجیب مشعل – نیویورک تایمز

مرتجم:مهدی غالمی


