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گزارش روز

یادداشت روز

سیاستفرزندان زمین

سیاستگفت وگو

توافق نامه ی امریکا و طالبان

درســت ســه ســال پیــش )1395( آقــای غنــی بــا 

ــای  ــی نیروه ــوت را روز مل ــم ح ــی، نه ــدور فرمان ص

ــتان  ــه ی افغانس ــه کابین ــرد ک ــذاری ک ــی نام گ امنیت

نیــز آن را تصویــب کــرد. پــس از آن، ایــن روز درج 

در  همه ســاله  و  شــد  افغانســتان  رســمی  تقویــم 

رسارس کشــور بــه حامیــت از نیروهــای دفاعــی و 

می شــود.  بزرگ داشــت  آن  از  امنیتــی 

هــر چنــد در آن روزهــا نام گــذاری ایــن روز بــا 

زیــادی... حدیث هــای  و  حــرف 

ــوه  ــد باالق ــک تهدی ــه ی ــل ب ــا تبدی ــروس کرون وی

ــان را در  ــا انس ــر صده ــاه اخی ــک م ــی ی ــده و ط ش

ــه عبــارت  ــران کشــته اســت. ب کشــورهای چیــن و ای

دیگــر، ویــروس کرونــا، هیوالیــی اســت کــه بــر هیــچ 

ایــن  اصلــی  خاســتگاه  منی کنــد.  رحــم  بــری 

ویــروس شــهر »ووهــان« چیــن اســت و طــی یــک مــاه 

بــه بیــش از چهــل کشــور جهــان رسایــت کــرده کــه 

در ایــن میــان، بیشــر دامــن ایــران را گرفتــه اســت. 

قربانــی  ایرانی هــا  مختلــف  طبقه هــای  از  کرونــا 

می گیــرد؛ از ورزش کار گرفتــه تــا پرســتار، مــردم عــام 

و مقامــات عالی رتبــه ی دولــت...

پروســه ی صلــح افغانســتان بیشــر از هــر زمــان 

رسنوشت ســازی  و  حســاس  مرحلــه ی  بــه  دیگــر 

ــح را  ــه ی صل ــی پروس ــت فعل ــت. وضعی ــیده اس رس

تنش هــای  بــرای ختــم  آخــر  ایســتگاه  می تــوان 

داخلــی افغانســتان دانســت. بیشــر از دو دهــه 

اســت کــه گفت وگوهــای صلــح و رسمایه گــذاری 

جملــه  از  صلــح  مذاکــرات  پیشــرد  بــرای 

ــت  ــی و دول ــه ی جهان ــرف جامع ــای پرم اولویت ه

افغانســتان را تشــکیل داده اســت. اکنــون دریچــه 

ــه ی مســتقیم  ــا مداخل ــح ب ــرای گفت وگوهــای صل ب

ــت... ــده اس ــم ش ــی فراه ــه ی جهان جامع

ــر  ــط داک ــمول« توس ــه ش ــت هم ــان »حکوم اع

عبداللــه و هم  راهانــش کریــم خلیلــی، محمــد محقــق 

ــل  ــک عکس العم ــر از ی ــتم، فرات ــید دوس و عبدالرش

مقطعــی در برابــر تقلــب در انتخــاب اســت. درســت 

منی دانــم کــه آن هــا از عواقــب رسنوشت ســاز چنیــن 

ابتــکاری آگاه اســتند یــا نــه؛ امــا اولیــن چیــزی کــه به 

نظــر می آیــد، ایــن اســت کــه چنیــن تصمیــم مهمــی، 

ــی و  ــط د اخل ــه رشای ــرد ک ــورت می گی ــی ص در حال

خارجــی بــه نفــع آن هــا نیســت. 

ــدت  ــت وح ــال »حکوم ــج س ــه پن ــت عبدالل نخس

ــروع... ــر م ــی و غی ــر قانون ــی« غی مل

9 حوت؛ روز ملی رسباز
دست آوردهای نیروهای امنیتی 

را معامله نکنید

ویروس کشنده در ایران؛

 مرزها را جدی بگیرید

حکومت همه شمول؛ 
یک قامر و یک پیام!

زمان ارائه ی طرح عملیاتی برای صلح 
از کلی گویی سیاسیون تا رؤیاپردازی شهروندان
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امیدها و نگرانی ها
بازشدن مرزهای غربی ترکیه به روی مهاجران

80 درصد سیاسیون با برنامه های 
صلح حکومت هم نظر  اند

افغانســتان  ارتــش  گروه بــان   – افغانســتان  مارجــه، 

ــم  ــر زخــم ضخی ــا اث ــن کشــید ت ــش را پایی ــه ی پیراهن یق

ــد. او  ــان ده ــود را نش ــش ب ــه روی گردن ــواری ک و ناهم

اختطــاف  را  او  پیــش، طالبــان  پنــج ســال  می گویــد 

ــا عبدالرشــید  ــرد؛ ام ــا مبی ــد ت ــد و گلویــش را بریدن کردن

گذشــته  بــه  مربــوط  قضیــه  آن  کــه  می گویــد  کاروان 

ــت. ــح اس ــاده ی صل ــون آم ــت. او، اکن اس

در یکی از آشــفته ترین والیت های افغانستان...

ــپورت  ــان وزارت ترانس ــه می ــه ای ک ــاد تفاهم نام ــر بنی ب

افغانســتان و وزارت ترانســپورت اوزبیکســتان بــه امضــا 

ــن  ــی ای ــای صادرات ــه ی کااله ــت تعرف ــرار اس ــیده، ق رس

ــد.  ــش یاب ــد کاه ــا 50 درص ــور 30 ت کش

در خرنامــه ای کــه روز جمعــه )9حــوت( از ســوی وزارت 

ترانســپورت افغانســتان بــه نــر رســیده، آمده...

در آســتانی نهایــی شــدن توافق نامــه ی صلــح امریــکا و 

ــراز امیــدواری می کنــد  طالبــان، ارگ ریاســت جمهوری اب

بــا دولــت یک دســت  افغانســتان  کــه سیاســت مداران 

شــوند و مذاکــرات صلــح را مدیریــت کننــد. 

صدیــق صدیقــی، ســخن گوی ریاســت جمهوری، در 

ــه ی... ــا روزنام ــی ب ــوی اختصاص گفت وگ

رییس جمهــور غنــی در پیامــی بــه مناســب نهــم حــوت، 

روز رسبــاز، گفتــه اســت کــه نیروهــای امنیتــی افغانســتان 

هامن گونــه کــه در برابــر تروریســتان شــجاعانه ایســتادگی 

کــرده انــد، صلــح را کــه از اساســی ترین نیازهــای مــردم این 

کشــور نیــز بــا موفقیــت بــه رسمنــزل مقصــود می رســانند. 

دیروز جمعه  )نهم حوت( برابر بود با روز ملی...

اوزبیکستان تعرفه ی کاالهای صادراتی افغانستان را
30 تا 50 درصد کاهش می دهد

غنی در روز رسباز: 

نیروهای امنیتی صلح را به رسمنزل مقصود می رسانند

صدیقی: سیاست مداران افغانستان باید در کنار دولت
پروسه ی صلح را دنبال کنند

نگاهی زودگذر به صلح در افغانستان
ترجمه

7

7

7

6

ناجیه انوری

سخن گوی وزارت دولت در امور صلح
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قرار  و  رسید  پایان  به  انتظار  رسانجام 

امروز  طالبان،  و  امریکا  منایندگان  است 

شنبه )10 حوت( توافق نامه ی صلح را با 

در  کشور   30 از  بیش  منایندگان  حضور 

کنند.  امضا  قطر  پایتخت  دوحه، 

ویژه ی  مناینده ی  خلیل زاد،  زملی   

وزارت خارجه ی امریکا، نزدیک به یک و نیم سال پیش مذاکره  

با گروه طالبان را آغاز کرد تا به طوالنی ترین جنگ امریکا، در 

دهد. پایان  خاورمیانه 

طالبان،  با  مذاکره  دور  هشت  از  پس  خلیل زاد،  آقای 

در  ما  کرد،  اعام  گفت وگو ها  این  دور  نهمین  در  رسانجام 

آستانه ی توافقی استیم که خشونت ها را در افغانستان کاهش 

داده و راه را برای یک صلح باعزت و پایدار در این کشور باز 

کنار  روزنامه ها  از رسخط  آقای خلیل زاد  این حرف  اما  کند؛ 

دلیل  به  امریکا،  رییس جمهور  ترامپ،  دونالد  که  بود  نرفته 

این  ادامه ی  کابل،  در  کشور  این  رسباز  یک  شدن  کشته 

ُمرد.« طالبان  با  »مذاکره  گفت:  و  کرد  متوقف  را  مذاکرات 

مذاکره ای که نزدیک به یک سال میان منایندگان امریکا 

برای  را  زیادی  خوش بینی های  و  داشت  جریان  طالبان  و 

با یک توئیت آقای  افغانستان خلق کرده بود، رسانجام  مردم 

ترامپ، از هم پاشید و برای مدتی از صفحه ی رسانه های جهان 

میان  گفت وگوها،  دور  د همین  مدتی،  از  پس  اما  شد؛  محو 

دو طرف در )7 دسامر( 2019 میادی آغاز شد و در همین 

موضوع   که  کرد  اعام  دوباره  خلیل زاد،  آقای  گفت وگوها  دور 

اصلی این دور، توافق روی کاهش خشونت ها و آتش بس در 

به  واکنش  در  افغانستان،  دولت  اما  است؛  بوده  افغانستان 

سخنان آقای خلیل زاد، گفته بود که تنها کاهش خشونت از 

سوی گروه طالبان کافی نیست و این گروه باید به آتش بس تن 

دهد. طالبان اما به این خواست حکومت افغانستان نه گفتند. 

و  امریکا  مذاکرات  دور  یازدهمین  که  نگذشت  دیری 

خلیل زاد،  زملی  گفته ی  به  که  مرحله ی  شد؛  برگزار  طالبان 

کاهش   روی  دور،  این  در  طرف  دو  زیرا  بود؛  رسنوشت ساز 

رسیدند.  توافق  به  افغانستان  در  خشونت ها  یک هفته ای 

مرحله ی کاهش  یک هفته ای خشونت ها از سوی طالبان، 

بامداد روز شنبه )3 حوت( آغاز شد که برای یک هفته ادامه 

داشت و در این مرحله، گروه طالبان حمات خود را در مسیر 

و  ارتش  مواضع  و  شهرها  مراکز  عمومی،  اماکن  شاهراه ها، 

پولیس، متوقف کرده بود.

یک هفته ای  کاهش  رس  بر  طالبان  با  امریکا  ظاهرا 

خشونت ها در افغانستان به این دلیل توافق  کرد، تا مطمنئ 

شود، این گروه برای کاهش خشونت ها و توافق نامه ی صلح، 

هفته ی  امریکا،  رییس جمهور  ترامپ،  دونالد  است.  متعهد 

با طالبان، وابسته  توافق نامه ی صلح  پیش گفت که امضای 

به مؤثر بودن اجرای مرحله ی یک هفته ای کاهش خشونت ها 

کاهش  مرحله ی  اگر  که  بود  کرده  تأکید  هم چنان  او  است. 

با  صلح  توافق نامه ی  برسد،  پایان  به  موفقیت  با  خشونت ها 

کرد. خواهد  امضا  خودش  را  طالبان 

هرچند حمات طالبان در جریان یک هفته ی گذشته به 

گونه ی کامل متوقف نشده بود؛ اما کاهش چشم گیری داشت. 

این که طالبان چقدر در هفته ی »کاهش  خشونت ها« متعهد 

بودند، شامری از آگاهان سیاسی می گویند، طالبان آنچه را 

که وعده داد بودند، انجام داده اند و امریکا امروز توافق نامه ی 

صلح را در قطر با حضور بیش از 30 کشور امضا می کند.

روز  منایندگان،  مجلس  پیشین  مناینده ی  مهدوی،  جعفر   

جمعه )9 حوت( به روزنامه ی صبح کابل گفت: »قرار است که 

توافق نامه ی صلح میان منایندگان امریکا و طالبان روز شنبه )10 

حوت( به امضا برسد؛ چون روند یک هفته ای کاهش خشونت ها 

مورد قبول امریکایی ها واقع شده و زمینه از لحاظ سیاسی و امنیتی 

آماده است تا این توافق نامه، میان دو طرف امضا شود.« 

به  خلیل زاد،  آقای  شک  بدون  که  افزود  مهدوی،  آقای 

عمل  موفقانه  مدت  این  در  امریکایی  دیپلامت  یک  عنوان 

است.  کرده 

هیأت  یک  صلح،  توافق نامه ی  امضای  آستانه ی  در 

از حکومت  به منایندگی  )۸ حوت(  پنچ شنبه  روز  شش نفری 

افغانستان، برای گفت وگو با طالبان، به دوحه، پایتخت قطر 

رفته تا با گروه طالبان گفت وگو کنند؛ اما آقای مهدوی گفت 

که به احتامل زیاد این هیأت که از سوی حکومت افغانستان به 

دوحه فرستاده شده است، مأمورین دولتی استند که احتامال 

برای مکانیزم آزادسازی پنچ هزار زندانی طالبان از زندان های 

نه روی مسأله ی صلح. افغانستان بحث خواهند کرد، 

مذاکرات امریکا و طالبان از آغاز تا کنون 

اکتر   12 در  امریکا  و  طالبان  میان  نشست  نخستین 

این  و  شد  برگزار  قطر،  پایتخت  دوحه  در  میادی   201۸

بود. طرف  دو  بهر  شناخت  برای  تنها  نسشت 

 دور دوم نشست دو طرف، در 16نوامر 201۸ به میزبانی 

دوباره ی قطر برگزار شد. دور سوم مذاکرات میان دو طرف در 

تاریخ 17 دسامر 201۸  در شهر ابوظبی امارات متحده ی عربی 

برگزار شد و در این دور، یک هیأت از سوی دولت افغانستان نیز 

رفته بود؛ اما گروه طالبان حارض به مذاکره با این هیأت نشد.

دور چهارم مذاکرات امریکا و طالبان در تاریخ 19 جون 

پنجم  دور  شد.  برگزار  قطر  پایتخت  دوحه،  شهر  در   2019

مذاکرات در 25 فروری 2019 در دوحه ی  قطر برگزار شد 

نیز  برادر، معاون رهر طالبان  این دور، ما عبدالغنی  و در 

یافت. ادامه  روز  حضور داشت که 16 

 دور ششم مذاکرات صلح امریکا و طالبان در 30 اپریل 

2019 برگزار شد و 9 روز دوام کرد و دور هفتم گفت وگوها در 

29 جون 2019 میادی در دوحه برگزار شد. 

دور هشتم مذاکرات میان منایندگان امریکا و طالبان نیز 

برگزار  قطر  پایتخت  دوحه،  در  میادی  آگست 2019   3 در 

شد که طرف های گفت وگو برای 9 روز با هم چانه زنی کردند.

طالبان  و  امریکا  منایندگان  میان  مذاکرات  دور  نهمین 

این دور  برگزار شد که  بازهم در قطر  در 22 آگست 2019 

این  در  خلیل زاد  آقای  انجامید.  طول  به  روز  ده  گفت وگو ها 

دور از گفت وگوها گفت که ما در آستانه ی توافقی استیم که 

خشونت را کاهش داده و راه را برای یک صلح باعزت و پایدار 

باز کند.  افغانستان  در 

دور دهم مذاکرات در 7 دسامر 2019 میادی در قطر 

برگزار شد و هفت روز ادامه داشت؛ موضوع اصلی این دور 

از گفت وگوها، توافق روی کاهش خشونت ها و آتش بس بود.

دور یازدهم و تازه ترین دور مذاکرات امریکا و طالبان در 

مقام های  شد.  برگزار  قطر  در  میادی   2020 جنوری  ماه 

امریکایی و طالبان در پایان این دور گفتند که دو طرف بر 

رس پیشنهاد یک هفته ای کاهش خشونت ها توافق کرده اند. 

امیدوارم  »ما  بود:  گفته  امریکا  خارجه ی  وزیر  پمپئو،  مایک 

به نقطه ای برسیم که خشونت ها به گونه ی قابل ماحظه ای 

کاهش یابد و توافقی که صورت گرفته، تنها روی کاغذ مناند.«

امریکا  صلح  توافق نامه ی  امضای  منتظر  باید  حال 

و  صلح  تأمین  به  واقعا  طالبان  شود،  دیده  تا  بود  طالبان  و 

خیر؟ یا  و  استند  متعهد  افغانستان  در  پایدار  آتش بس 

تهدید  یک  به  تبدیل  کرونا  ویروس 

صدها  اخیر  ماه  یک  طی  و  شده  باالقوه 

انسان را در کشورهای چین و ایران کشته 

کرونا،  ویروس  دیگر،  عبارت  به  است. 

رحم  بری  هیچ  بر  که  است  هیوالیی 

ویروس  این  اصلی  خاستگاه  منی کند. 

چهل  از  بیش  به  ماه  یک  طی  و  است  چین  »ووهان«  شهر 

کشور جهان رسایت کرده که در این میان، بیشر دامن ایران 

قربانی  ایرانی ها  مختلف  طبقه های  از  کرونا  است.  گرفته  را 

مقامات  و  عام  مردم  پرستار،  تا  ورزش کار گرفته  از  می گیرد؛ 

و  قدرت مند  آن قدر  ویروس  این  ایران.  دولت  عالی رتبه ی 

خطرناک است که تا هنوز هیچ کشوری قادر به مهار آن نشده 

با گسست  و رسایت این ویروس، رشته های وصل بریت را 

است.  کرده  روبه رو 

اعام  حوت(   ۸( پنج شنبه  روز  جهانی،  بهداشت  سازمان 

باالتر  احتامال  ایران،  ویروس کرونا در  به  ابتا  موارد  کرد که 

این  به  ورود  هنگام  ویروس،  این  چون  است؛  موجود  آمار  از 

کشور شناسایی نشده بود. این سازمان در حالی  که از پیامد 

این  مهار  برای  را  داد، کشورهای جهان  ویروس هشدار  این 

تهدید، فراخواند. دکر مایک رایان، یکی از مقام های سازمان 

سوئیس  ژنوی  در  خری ای  کنفرانس  در  جهانی،  بهداشت 

گفت: »این بیامری بدون آن که دیده و تشخیص داده شود 

است  ممکن  آلودگی  ابعاد  دلیل  همین  به  شد،  ایران  وارد 

از آن باشد که احتامال شاهد استیم.« وسیع تر 

چون  کشورهایی  به  ایران  از  کسانی  که  همه،  این  با 

امارات  و  کویت  استونی،  پاکستان،  لبنان،  افغانستان، 

دیده  آن ها  در  کرونا  ویروس  کرده  اند،  عربی سفر  متحده ی 

شده است و به همین خاطر، نزدیک به ده کشور مرزهای خود 

را با ایران بستند. در این میان، افغانستان چندی قبل مرز 

کرد. بازگشایی  دوباره  اما  بود؛  بسته  ایران  با  را  خود 

آن چه مشهود است ، این که شیب منودار »ویروس کرونا« 

در حال صعود است؛ نزدیک به 150 نفر در ایران در اثر ابتا 

ایرانی  مقام های  از  شامری  و  باخته  جان  کرونا  ویروس  به 

از چین،  این هیوال شده  اند. ویروس کرونا، پس  هم گرفتار 

فاجعه  یک  خلق  درحال  و  کرده  زمین گیر  را  ایران  اکنون 

همسایه ی  عنوان  به  افغانستان  در  ما  می بایست،  که  است 

نزدیک ایران، باید کرونا را جدی بگیریم و پیش از یک مرگ 

یقین  به  کنیم.  و جلوگیری  بسنجیم  راهکاری  دسته جمعی، 

از  می توان گفت ویروس کرونا که اگر در کشور دیگری غیر 

فراگیر  امروز جهان شاهد یک مرگ  بلند می کرد،  چین رس 

می بود. به هر صورت این تهدید به والیت هرات رسیده است. 

وزارت صحت  عامه، در چند روز اخیر چندین مورد مشکوک را 

در این والیت ثبت کرده و برای شناسایی به کابل ارسال کرده 

که تا کنون یک مورد مثبت گزارش شده است.  

ویروس کرونا به عنوان یک تهدید بزرگ جهانی، در بیخ گوش 

افغانستان خفته است و اگر از این تهدید، اندکی غفلت صورت 

گیرد، ریشه های آن از بخش های مختلف جامعه ی افغانستان رس 

بلند خواهد کرد. با این  که فقط یک مورد در والیت هرات تثبیت 

وحشت  به  را  افغانستان  میلیون  سی وپنج  جمعیت  اما  شده؛ 

مسؤوالن  که  می شود  بیشر  زمانی  وحشت  این  است.  آورده 

محلی بهداشتی، موارد مشکوک مبتا به ویروس کرونا را برای 

تثبیت به کابل می فرستند؛ یعنی، ابتدایی ترین امکانات صحی 

در  ندارد.  وجود  هرات  والیت  در  کرونا  ویروس  تشخیص  برای 

عین حال، فرض می کنیم که این هیوال از کابل رس بیرون کند، 

امکانات موجود بهداشتی در مرکز به حد کافی هم وجود ندارد 

که بتواند با آن مبارزه یا مهارش کند. ایران و چین با آن همه 

طبابت و امکانات بهداشتی نتوانستند وضعیت ناشی از ویروس 

کرونا را مدیریت کنند. پس از باز شدن مرزهای زمینی و هوایی 

با ایران، طبعا تردد با ایران جریان داشته و دارد؛ کشوری  که 

نصف جغرافیای آن آلوده با کرونا شده، چطور ممکن است که 

در افغانستان ریشه ندواند. به بیان دیگر، ارسال موارد مشکوک 

صحت  عامه ی  وزارت  که  می شود  ناشی  این جا  از  کابل،  به 

افغانستان توان اقدام پیش گیرانه  را یا ندارد و یا هم از اتخاذ 

تدابیر با این ویروس، عاجز مانده است.

نتوانسته  اند  این  که  کنار  در  جهان،  مختلف  کشورهای 

روش درمانی این ویروس را پیدا کنند، نیز هیچ گونه طرحی را 

در جهت مقابله با این ویروس تدوین کنند؛ همه ی جهان به 

دو روش بسنده کرده  اند: اول، رعایت موارد بهداشتی از قبیل 

تقویت سیستم ایمنی بدن که با استفاده ی ویتامین C گفته 

بسته  ایران  و  با کشورهای چین  را  مرزهای خود  و دوم،   اند 

این  از رسایت  برای جلوگیری  راه ممکن  این، دو  بر  بنا   اند؛ 

تهدید خطرناک به افغانستان، وجود دارد که راه کار نخست 

این تا دولت افغانستان در مسائل بهداشتی از همین  اکنون 

والیت های  از  را  رسمایه گذاری  این  و  کند  رسمایه گذاری 

آغاز  است،  ایران  با  هم مرز  که  نیمروز  و  هرات  چون  غربی 

نگرانی ها  با هم دارند.  ایران مرز طوالنی  و  افغانستان  کند. 

زودی ها  این  به  کرونا  ویروس  که  شده  استوار  امر  این  بر 

مهارشدنی نیست. راهکار دوم این است که از تردد افراد به 

ایران جلوگیری و مرز با ایران مسدود شود تا این  که وضعیت 

درآید.  کنرل  تحت  موجود 

ویروس کشنده در ایران؛ مرزها را جدی بگیرید

امضای توافق نامه ی صلح
 آغاز بحران تازه یا پایان جنگ 

سیدمهدی حسینی

2

 ،139۸ حــوت  دهــم  شــنبه  امــروز  اســت  قــرار 

شــود.  امضــا  قطــر  در  طالبــان  و  امریــکا  توافق نامــه ی 

ســاله ی  یک ونیــم  تاش هــای  توافق نامــه حاصــل  ایــن 

زملــی خلیــل زاد، مناینــده ی ویــژه ی امریــکا در امــور صلــح 

و  رسان  حضــور  در  توافق نامــه  ایــن  اســت.  افغانســتان 

ــان  ــه و جه ــورهای منطق ــادی از کش ــامر زی ــدگان ش مناین

امضــا خواهــد شــد. 

ــاز گفت وگوهــا  ــرای آغ ــه، راه را ب ــن توافق نام امضــای ای

همــوار  افغانســتان  حکومــت  هیــأت  و  طالبــان  میــان 

زودی  بــه  می گویــد،  ریاســت جمهوری  ارگ  می کنــد. 

هیــأت بــا صاحیــت و تخنیکــی از ســوی حکومــت معرفــی 

خواهــد شــد. قــرار بــود در جمــع ایــن هیــأت، مناینــدگان 

احــزاب و جریان هــای مختلــف سیاســی در افغانســتان نیــز 

حضــور داشــته باشــند؛ امــا حکومــت می گویــد، هیــأت 

بایــد از ســوی حکومــت تعییــن شــود تــا موضــع افغانســتان 

ــود.  ــان ش ــان بی ــا طالب ــد ب از آدرس واح

حکومــت افغانســتان امیــدوار اســت کــه جریان هــای 

مختلــف سیاســی در کشــور، بــا طــرح حکومــت موافــق 

می گویــد،  ریاســت جمهور  ســخن گوی  باشــند. 

درک  را  کنونــی  وضعیــت  بایــد  افغــان  سیاســت مداران 

ــند. او  ــتان باش ــردم افغانس ــت و م ــار حکوم ــرده و در کن ک

ــم  ــا ه ــرو ب ــتان در گ ــی افغانس ــع مل ــه مناف ــد دارد ک تأکی

اســت.  افغــان  سیاســت مداران  بــودن 

توافق نامــه، امــروز پــس از عملــی شــدن یــک مرحلــه ی 

کاهــش خشــونت از ســوی ســه طــرف درگیــر اصلــی جنــگ 

در افغانســتان بــه امضــا می رســد. حکومــت افغانســتان 

ــه خوبــی پیــش  می گویــد، مرحلــه ی کاهــش خشــونت ها ب

رفتــه و مــواردی کــه امضــای توافق نامــه را نقــض کنــد، 

دیــده نشــده اســت. 

امضــای ایــن توافق نامــه، گام بســیار مهــم بــرای آینــده ی 

افغانســتان اســت؛ زیــرا بــا امضــای آن، آتش بــس آغــاز 

ــای  ــاهد جنگ ه ــتان ش ــر افغانس ــامال دیگ ــود و احت می ش

رییس جمهــور  ســخن گوی  بــود.  نخواهــد  خونیــن 

می گویــد، یکــی از بندهــای ایــن توافق نامــه، آتش بــس 

رسارسی را ضامنــت می کنــد کــه گفت وگوهــای طالبــان 

ــته  ــر وابس ــس، بیش ــه آتش ب ــز ب ــتان نی ــت افغانس و حکوم

ــر.  ــائل دیگ ــا مس ــت ت اس

در  کــه  اســت  زیــادی  ســال های  افغانســتان  مــردم 

اگــر  اســتند.  بــه صلــح  و رســیدن  آرزوی ختــم جنــگ 

ــه ی  ــد زمین ــان بتوان ــکا و طالب ــه ی امری ــای توافق نام امض

رفــن طرف هــای درگیــر را بــه ســوی صلــح و آتش بــس 

رسارسی را فراهــم کنــد، افغانســتان وارد مرحلــه ی جدیــدی 

بســیاری  امیدواری هــای  می توانــد  کــه  شــد  خواهــد 

ــان  ــوی طالب ــه س ــم ها ب ــم چش ــوز ه ــا هن ــد؛ ام ــاد کن ایج

توافق نامــه ی  امضــای  از  پــس  گــروه  ایــن  عمل کــرد  و 

امــروز دوختــه شــده اســت. حکومــت افغانســتان بــاور 

ــد  ــان خواه ــار طالب ــه رفت ــتگی ب ــز بس ــه چی ــه هم دارد ک

داشــت. »صدیــق صدیقــی«، ســخن گوی رییس جمهــور 

ــح  ــرای صل ــه ب ــد ک ــان بدهن ــان نش ــر طالب ــد، اگ می گوی

ــاد  ــدازه ی زی ــا ان ــح ت ــر رس راه صل ــع ب ــتند، موان ــدی اس ج

ــروز حــارض  ــا ام برداشــته می شــود. حکومــت افغانســتان ت

نیســت زندانیــان طالبــان را آزاد کنــد؛ امــا تأکیــد دارد، اگــر 

طالبــان نشــان بدهنــد کــه بــه صلــح و ختــم جنــگ عاقــه 

ــد  ــم خواه ــز فراه ــان نی ــن زندانی ــه ی آزادی ای ــد، زمین دارن

شــد؛ زیــرا آزادی زندانیــان طالــب، بخشــی از برنامــه ی 

گفت وگوهــای صلــح حکومــت افغانســتان و طالبــان اســت. 

در  زندانــی  هــزار   11 بــه  نزدیــک  اکنــون  طالبــان 

زندان هــای افغانســتان دارنــد کــه بیــش از 95 درصــد 

شــده  دســت گیر  جنــگ،  میدان هــای  از  افــراد  ایــن 

ــدون  ــراد، ب ــن اف ــر ای ــه اگ ــت ک ــن اس ــا ای ــد. نگرانی ه  ان

ضامنــت و محاســبه آزاد شــوند، احتــامل دارد کــه پروســه ی 

ــگ  ــف جن ــورده و ص ــکل برخ ــه مش ــح ب ــای صل گفت وگوه

شــود.  قدرت مندتــر  افغانســتان  حکومــت  علیــه 

مشــکل چگونگــی تشــکیل هیــأت حکومــت و مــردم 

افغانســتان کــه بایــد بــا طالبــان گفت وگــو کنــد، حــل 

نشــده اســت. حکومــت بــاور دارد هیأتــی را کــه تعییــن 

می کنــد باصاحیــت، پرقــدرت و از یــک آدرس مــروع 

اســت؛ امــا احــزاب و دیگــر جریان هــای سیاســی پافشــاری 

دارنــد کــه در ایــن هیــأت بایــد مناینــدگان آن هــا نیــز حضور 

ــت.  ــی اس ــکل اساس ــک مش ــوز ی ــن هن ــند؛ ای ــته باش داش

ــا  ــاز هــم ب مشــکلی کــه می توانــد حکومــت افغانســتان را ب

ــان  ــان طالب ــا می ــاز گفت وگوه ــرده و آغ ــه رو ک ــش رو ب چال

ــا تأخیــر مواجــه کنــد. هرچنــد،  و حکومــت افغانســتان را ب

گفت وگوهــای  کــه  می گویــد  ریاســت جمهوری  ارگ 

حکومــت بــا طالبــان پــس از تحلیــف آقــای غنــی بــه عنــوان 

رییس جمهــور جدیــد آغــاز می شــود. 

حکومــت بــاور دارد هیــأت بایــد کوچــک؛ امــا تخنیکــی 

ــرد،  ــر بگی ــزاب را در نظ ــت های اح ــر خواس ــا اگ ــد؛ ام باش

ــب بیشــر از  ــه مرات ــأت ب ــن هی واضــح اســت کــه شــامر ای

آنچــه حکومــت در نظــر دارد، خواهــد بــود. اکنــون حکومــت 

می گویــد کــه ایــن هیــأت بیــن هشــت تــا ده نفر خواهــد بود 

و در مشــوره بــا یــک عقبــه ی وســیع کارهایــش را بــه پیــش 

ــی  ــی و اجتامع ــار سیاس ــه ی اقش ــامل هم ــه ش ــرد ک می ب

افغانســتان می شــود. باورهــای عمــوم و متخصصــان صلــح 

نیــز همیــن اســت کــه افغانســتان بایــد از یــک موضــع قــوی 

و واحــد در مقابــل طالبــان در گفت وگوهــا رشکــت کنــد 

تــا در مقابــل طالبــان کــه از حامیــت کامــل پاکســتان 

برخــوردار انــد، کــم نیــاورد.

تالش های یک ونیم ساله ی 
خلیل زاد امروز نتیجه می دهد

اکرم رسا
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پروســه ی صلــح افغانســتان بیشــر 

مرحلــه ی  بــه  دیگــر  زمــان  هــر  از 

رســیده  رسنوشت ســازی  و  حســاس 

پروســه ی  فعلــی  وضعیــت  اســت. 

آخــر  ایســتگاه  می تــوان  را  صلــح 

بــرای ختــم تنش هــای داخلــی افغانســتان دانســت. 

بیشــر از دو دهــه اســت کــه گفت وگوهــای صلــح و 

رسمایه گــذاری بــرای پیشــرد مذاکــرات صلــح از جملــه 

دولــت  و  جهانــی  جامعــه ی  پرمــرف  اولویت هــای 

دریچــه  اکنــون  اســت.  داده  تشــکیل  را  افغانســتان 

مســتقیم  مداخلــه ی  بــا  صلــح  گفت وگوهــای  بــرای 

جامعــه ی جهانــی فراهــم شــده اســت و نیــاز اســت متــام 

ظرفیت هــای سیاســی- مدنــی کشــور بــرای حفاظــت از 

فرصــت بــه وجــود آمــده انســجام داده شــود.

پروســه ی صلــح افغانســتان از چندیــن ســال بــه 

ایــن ســو، قربانــی رقابت هــای سیاســی افغانســتان 

ــا وجــود تاش هــای  شــده و آنچــه باعــث شــده اســت ب

در  نتیجــه ای  افغانســتان  پروســه ی صلــح  گســرده ، 

منفعت جویانــه ی  دیــدگاه  باشــد،  نداشــته  قبــال 

احــزاب و جریان هــای سیاســی در افغانســتان و ضعــف 

مدیریــت نهادهــای مســؤول در امــور صلــح بــود کــه 

ــدن  ــی ش ــث بط ــن، باع ــه ی ناروش ــدگاه و مطالب ــا دی ب

ــه  ــورهای منطق ــت کش ــت. دخال ــده اس ــه ش ــن پروس ای

ــوء  ــا س ــو؛ ام ــک س ــتان از ی ــح افغانس ــگ و صل در جن

نیــت سیاســیون افغانســتان بیشــر از هــر عامــل دیگــر 

ــت.  ــده اس ــه ش ــن پروس ــا در ای ــدید تنش ه ــث تش باع

صلــح افغانســتان اکنــون بــا دغدغه هــای متفاوت تــر 

صلــح  گفت وگوهــای  و  می شــود  مطــرح  گذشــته  از 

رصفــا یــک بحــث میــان چنــد دانــه ی درشــت سیاســی 

پنداشــته  جنــگ  ختــم  تنهــا  صلــح  امــروز  نیســت. 

منی شــود، بلکــه ارزش هــای نوینــی چــون حقــوق زنــان، 

ارزش هــای حقــوق بــری، جمهوریــت، قانــون اساســی 

و دســت آوردهای 19 ســاله، آجنداهــای جــدی آدرس 

افغانســتان بــرای صلــح اســت. در ســال های اخیــر 

باورمنــدی بــه پروســه ی صلــح بیشــر از هــر زمــان دیگــر 

ایجــاد شــده اســت و در ســال گذشــته شــهروندان 

قابــل  غیــر  وارزش هــای  دغدغه هــا  افغانســتان 

سیاســی،  گفتامن هــای  آدرس  از  را  شــان  معاملــه ی 

مدنــی، مطبوعــات و زنــان بــرای حکومــت افغانســتان و 

ــتند. ــام داش ــح اع ــه ی صل ــل در پروس ــای دخی گروه ه

ســال گذشــته افغانســتان بزرگ تریــن نشســت صلــح 

را تحــت عنــوان لــوی جرگــه ی مشــورتی برگــزار کــرد کــه 

ــه  ــف ب ــار مختل ــهروندان از اقش ــوط رسخ ش در آن خط

ــای  ــه گفت وگوه ــون ک ــد. اکن ــام ش ــح اع ــورت رصی ص

ــه ی نهایــت حســاس آن رســیده  ــه مرحل ــح ظاهــرا ب صل

لــوی  برگــزاری  از  ســخن  دیگــر  بــار  یــک  اســت، 

جرگــه ی مشــورتی صلــح بــه میــان می آیــد. اجــامع 

ــوی  ــه از س ــت ک ــعاری اس ــن ش ــح، کلی تری ــرای صل ب

می شــود.  داده  رس  سیاســی  گروه هــای  و  دولــت 

ــه  ــود ک ــاد می ش ــؤال ایج ــادی س ــهروندان ع ــرای ش ب

آیــا خطــوط رسخ احــزاب و جریان هایــی کــه هنــوز 

بــه اجــامع در مــورد صلــح افغانســتان نرســیده انــد، 

متفاوت تــر از خطــوط رسخ و ارزش هــای شــهروندان 

ــیه زدایی از  ــان حاش ــون زم ــاور دارم اکن ــن ب ــت؟ م اس

پروســه ی صلــح فــرا رســیده اســت.  نیــاز اســت بــه جــای 

ــاوت از  ــج متف ــه نتای ــه ک ــت های پرهزین ــزاری نشس برگ

عملیاتــی  برنامه هــای  نــدارد،  گذشــته  نشســت های 

ــتان  ــت افغانس ــود. دول ــاز ش ــح آغ ــه ی صل ــرای پروس ب

آدرس مــروع و رســمی در گفت وگوهــای صلــح اســت. 

کشــورها بــا تجربــه ی مشــابه در جنــگ و منازعــات 

داخلــی، از آدرس واحــد بــا گروه هــای درگیــر جنــگ 

ــه عنــوان آدرس مســؤول  ــد. دولــت ب گفت وگــو کــرده ان

و مــروع، رســالت دارد از ارزش هــای شــهروندانش در 

ــه ی نگرانــی  پروســه ی صلــح دفــاع کنــد. آنچــه کــه مای

گفت وگوهــای  بــرای  واحــد  آدرس  هنــوز  تــا  اســت، 

صلــح ایجــاد نشــده اســت. هنــوز تعــداد زیــادی از 

ــو از آدرس  ــی، گفت وگ ــخصیت های سیاس ــزاب و ش اح

دولــت افغانســتان را بــه رســمیت منی شناســند و در 

ــن  ــتند. ای ــه اس ــای جداگان ــو از آدرس ه ــدد گفت وگ ص

آدرس  از  جــدا  گفته هــای  کــه  می داننــد  آدرس هــا 

دولــت افغانســتان مروعیــت قانونــی نخواهــد داشــت؛ 

ــی  ــوازی را ط ــیر م ــن مس ــود ای ــث می ش ــه باع ــا آنچ ام

کنــد، هــامن عقده هــای سیاســی و انتخاباتــی اســت. از 

ســوی دیگــر دولــت افغانســتان هــم هنــوز طــرح جامــع 

گفت وگوهــای صلــح را ارائــه نکــرده اســت؛ طرحــی 

کــه در آن کمیــت و کیفیــت حضــور اقشــار مختلــف 

جهــادی،  شــخصیت های  سیاســی،  احــزاب  از  اعــم 

زنــان، جامعــه ی مدنــی، رســانه ها و... بــه رصاحــت 

رشح داده شــده باشــد. بــرای شــهروندانی کــه ســال ها 

ــل  ــر دوش حم ــتان را ب ــگ افغانس ــه ی جن ــت هزین اس

می کننــد، نهایــت ناامیدکننــده اســت کــه بــه جــای 

حضــور بابرنامــه در پروســه ی صلــح، بــه حضــور فیزیکــی 

افــراد مترکــز می شــود. نــزاع موجــود در پروســه ی صلــح 

میــان جنــاح هــای مختلــف را می تــوان نــزاع بــر رس 

حضــور دانســت، نــه نــزاع بــر رس دغدغه هــای اساســی 

شــهروندان. بــه عنــوان یــک شــهروند مســؤول، فکــر 

می کنــم اگــر مــوارد ذیــل در نظــر گرفتــه شــود، شــاید از 

میــزان پراکندگی هــای موجــود کاســته شــود.

یــک: معیارهــای کمــی و کیفــی بــرای حضــور در تیــم 

مذاکــره تعریف شــود.

نیــاز اســت بــه جــای برگــزاری مجــدد لــوی جرگــه ی 

ــت  ــح نشس ــور صل ــت در ام ــح، وزارت دول ــورتی صل مش

مشــورتی را بــا فعــاالن سیاســی، مدنــی، حقــوق زنــان، 

علــام و ژورنالیســتان برگــزار و معیارهــا و کمیت مشــخص 

را بــرای یــک گــروه مذاکره کننــده تعریــف کننــد. زمانــی 

ــه در آن  ــی ک ــت کم ــد و ظرفی ــف ش ــا تعری ــه معیاره ک

بــرای گروه هــای مختلــف اجتامعــی  ســقف حضــور 

حقــوق  فعــاالن  سیاســی،  احــزاب  زنــان،  هم چــون 

بــری، رســانه ای و... مشــخص شــد؛ خــوب اســت 

کمیتــه ی کاری بــرای جــذب و شناســایی گروه هــای 

کــه  گروه هایــی  متــام  شــود.  ایجــاد  مذاکره کننــده 

متایــل بــه حضــور در میــز مذاکــره را دارنــد، می تواننــد 

بــا توجــه بــه معیارهــای تعریــف  شــده، مناینــدگان شــان 

را بــرای عضویــت در تیــم مذاکــره کننــده، کاندیــد کننــد 

ــوب  ــک چارچ ــؤولیت دارد در ی ــه مس ــت کمیت و در نهای

ــا توجــه بــه معیارهــای تعریــف شــده و  زمانــی معقــول ب

ســقف حضــور هــر گــروه، تیــم مذاکره کننــده را تشــکیل 

و تکمیــل کنــد. مــن فکــر می کنــم بــا اتخــاذ ایــن 

کارشــیوه در گزینــش اعضــای تیــم مذاکره کننده، شــاید 

ــای  ــت و گروه ه ــان حکوم ــه می ــی ک از بی اعتامدی های

ــز کاســته شــود. ــف وجــود دارد، نی مختل

دوم: گروه هــا بــرای حفــظ خطــوط رسخ شــان در 

ــد. ــن کنن ــی تدوی ــتوانه ی حقوق ــح پش ــه ی صل پروس

ــت و از  ــکار اس ــهروندان آش ــی ش ــای عموم نگرانی ه

ــاز  ــت. نی ــده اس ــان ش ــا بی ــو باره ــن س ــه ای ــال ها ب س

دغدغه هــا  و  نگرانی هــا  ایــن  از  دفــاع  بــرای  اســت 

ــال،  ــت آوردهای 19 س ــان، دس ــوق زن ــت، حق -جمهوری

قانــون اساســی و...- منطــق جامــع و قابــل دفــاع از 

شــود.  تدویــن  مختلــف  گروه هــای  و  دولــت  ســوی 

دولــت مکلــف بــه حفــظ ارزش هــای شــهروندان در 

پروســه ی صلــح اســت. دولــت هــم در نقــش جمهــوری 

ــده ی  ــش رهری کنن ــم در نق ــتان و ه ــامی افغانس اس

ــی  ــای واضح ــت مکانیزم ه ــف اس ــح مکل ــه ی صل پروس

را بــرای تدویــن رســمی نگرانی هــای اقشــار مختلــف 

تعریــف کنــد. در روشــنی خطــوط رسخ عمومــی کــه 

متــام جناح هــا بایــد از آن حامیــت کننــد، نگرانی هــای 

ــان  ــی و زن ــی- مذهب ــاص قوم ــای خ ــه گروه ه ــوط ب مرب

نیــز در افغانســتان وجــود دارد:

فعاالن حقوق زن 

ــن  ــه در ای ــرای آنچ ــوق زن ب ــاالن حق ــت فع ــاز اس نی

مــدت بــه عنــوان خــط قرمــز عنــوان کــرده انــد، منطــق 

حقوقــی تعریــف کننــد. نــگاه رشعیت مدارانــه و افراطــی 

ــوط  ــت. خط ــرده اس ــر نک ــان تغیی ــال زن ــان در قب طالب

رسخ فهرســت شــود و بــرای حفــظ هــر یــک از ایــن 

خطــوط، منطقــی حقوقــی ارائــه شــود. نیــاز اســت 

ــی،  ــا ایجــاد کمیته هــای کاری مشــخص -حقوق ــان ب زن

سیاســی، مدنــی، رســانه ای و...- بــا اطمینــان کامــل بــه 

ــد و از  ــور یابن ــره حض ــز مذاک ــان در می ــی از زن منایندگ

حقــوق زنــان بــا رویکــرد سیاســی، حقوقــی و مدنــی بــر 

ــاع کننــد. اســاس طــرح قبــا تدویــن شــده دف

مکانیزم ادغام طالبان در نظام تدوین شود

 یــک قســمت صلــح گفت وگوهایــی اســت کــه در 

میــز مذاکــره رد و بــدل خواهــد شــد. قســمت دیگــر آن 

بعــد از ختــم مذاکــرات دور میــز اســت. چــه امتیازاتــی 

بــرای گــروه طالبــان در نظــر گرفتــه می شــود؟ آیــا 

ایــن امتیــازات آســیبی را متوجــه شــهروندان دیگــر 

منی کنــد؟ بــه ایــن ســواالت بایــد در میــز مذاکــره پاســخ 

روشــن ارائــه و درج موافقت نامــه ی رســمی شــود.

نگرانی گروه های آسیب  پذیر مذهبی و قومی

ــگ  ــی جن ــام قربان ــورت ع ــه ص ــتان ب ــردم افغانس  م

ــان در  ــا طالب ــت؛ ام ــتان اس ــت افغانس ــا دول ــان ب طالب

میــدان جنــگ رویکــرد عمومــی نداشــتند. گفتــامن 

حــارض میــان مــردم و دولــت، گفتــامن شــهروندی و 

برابــری اســت و قانــون اساســی رصف نظــر از قومیــت، 

مذهــب، نــژاد و زبــان، مســؤول حفاظــت از حقــوق 

شــهروندان اســت. بــا تجربــه ی رویکــرد خــاص طالبــان 

گفت وگوهــای  در  اســت  نیــاز  قومــی،  منازعــات  در 

و  پرداختــه شــده  نگرانی هــا  ایــن  بــه  بین االفغانــی، 

تدویــن  طــرح  بــا  نگرانی هــا  ایــن  مطرح کننــدگان 

ــن  ــرات مطئم ــد از مذاک ــردای بع ــح، از ف ــده ی واض ش

ــوند. ش

ــح در  ــن کــه رسعــت پروســه ی صل ــر ای و ســخن اخی

حــال افزایــش اســت؛ گرچــه از آغــاز رســمی تــا فرجــام 

ــه ی  ــه مای ــا آنچ ــود؛ ام ــد ب ــاز خواه ــی نی ــان کاف آن زم

نگرانــی اســت، طالبــان رویکــرد شــان تغییــر نکــرده 

ــنگرها  ــا در س ــه م ــتند ک ــانی نیس ــان کس ــت. طالب اس

ــد. در  ــر ان ــازان تحــت ام ــا فقــط رسب ــم، آن ه می بینی

میــز مذاکــره بــه منایندگــی از طالبــان کســانی حضــور 

خواهنــد یافــت کــه بــرای ادعاهــا و باورهــای دیروز شــان 

منطــق جدیــد تدویــن کــرده انــد. طالبــان یک دســت و 

ــت  ــا از آدرس دول ــد؛ ام ــخن می گوین ــع س ــک موض از ی

افغانســتان نــه تنهــا کــه پیــام واحــد تدویــن نشــده 

اســت، حتــا حضــور و عــدم حضــور افــراد و گروه هــا 

بیشــر از یــک ســال اســت بــه عنــوان آجنــدای نامتــام، 

دفــاع  از جمهوریــت  کــه  زمانــی  فیصلــه منی شــود. 

آزادی هــای  و  از حفــظ حقــوق  زنــان  بــه  می کنیــم، 

ــم  ــان می دهی ــی اطمین ــون اساس ــنی قان ــان در روش ش

ــاز  ــه رســمیت می شناســیم؛ نی ــی را ب و آزادی هــای مدن

اســت بــرای حفــظ ایــن ارزش هــا منطــق قابــل دفــاع در 

میــز مذاکــره تهیــه کنیــم. از طالبــان نبایــد ترســید؛ امــا 

از بی برنامگــی و عــدم هامهنگــی در میــز مذاکــره قطعــا 

بایــد ترســید. رســانه ها مســؤولیت دارنــد بــا نــرات 

مســؤوالنه ی شــان از موقــف جمهوریــت کــه صــدای 

متــام اقشــار شــهروندان ایــن کشــور اســت، دفــاع کنند. 

اگــر رســانه ها مســؤوالنه جانــب جمهوریــت را بگیرنــد و 

اگــر گروه هــای تأثیرگــذار و داعیــه دار نظــام جمهوریــت، 

ــرک  ــع مش ــول مناف ــور و ح ــی عب ــای سیاس از رقابت ه

ــا طالبــان آن چنــان کــه وحشــت  توافــق کننــد، صلــح ب

ــت. ــت ناک نیس ــت، وحش ــرده اس ــق ک خل
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بــا  غنــی  آقــای   )1395( پیــش  ســال  ســه  درســت 

ــی  ــای امنیت ــی نیروه ــوت را روز مل ــم ح ــی، نه ــدور فرمان ص

نام گــذاری کــرد کــه کابینــه ی افغانســتان نیــز آن را تصویــب 

ــتان  ــمی افغانس ــم رس ــن روز درج تقوی ــس از آن، ای ــرد. پ ک

ــت از نیروهــای  ــه حامی شــد و همه ســاله در رسارس کشــور ب

دفاعــی و امنیتــی از آن بزرگ داشــت می شــود. 

ــرف و  ــا ح ــن روز ب ــذاری ای ــا نام گ ــد در آن روزه ــر چن ه

حدیث هــای زیــادی مواجهــه شــد و برخــی از چهره هــای 

نظامــی، نام گــذاری ایــن روز را در تقویــم ملــی تعریــف 

افغانســتان  ماننــد  کشــوری  در  امــا  دانســتند؛  نشــده 

کــه جنگ هــای داخلــی توانســته بــود مفهومــی بــه نــام 

چالــش  بــه  نظامــی  ســاختار  در  را  امنیتــی«  »نیروهــای 

بکشــد، نام گــذاری چنیــن روزی نیــاز مــرم بــود.

ــوان روز  ــه عن ــوت 1395 ب ــم ح ــذاری نه ــون از نام گ اکن

ملــی »نیروهــای امنیتــی« درســت ســه ســال می گــذرد. 

رییس جمهــور غنــی روز گذشــته در پیامــی بــه مناســبت 

و  امنیتــی  نیروهــای  از  حامیــت  ملــی  روز  حــوت،  نهــم 

ــا موفقیــت  دفاعــی، گفــت کــه ایــن نیروهــا رونــد صلــح را ب

بــه رسمنــزل مقصــود می رســانند. 

درست است!

ــت  ــتان اس ــاز افغانس ــر رسب ــح آرزوی ه ــا صل ــن روزه  ای

ــن را در ســنگرهای جنــگ  ــه دو دهــه ی خونی ــک ب کــه نزدی

ــد و  ــتان از رس گذراندن ــای افغانس ــه ی جغرافی ــه نقط و نقط

چــه بســا قربانیانــی بســیاری را همیــن رسبــازان داده انــد تــا 

بــه چنیــن روزی برســیم کــه بــه راحتــی می توانیــم از کلیــد 

خــوردن شــامرش معکــوس بــرای صلــح حــرف بزنیــم. 

بایــد  افغانســتان  حکومــت  فعلــی  و  پیشــین  رسان 

بپذیرنــد کــه رسبــازان مــا در میــدان جنــگ بــه گونــه ی 

ــی  ــگ هامهنگ ــدان جن ــدند، در می ــامل منی ش ــب اک مناس

وجــود نداشــت و حقــوق شــان بــه وقــت و زمــان آن پرداخــت 

منی شــد. ایــن رسبــازان در دوره ی بعــد از خدمــت مشــکات 

بســیاری دارنــد. رسبــازان معلــول و معیــوب ایــن نیروهــا 

ــازان  ــرای رسب ــد. ب ــه ان ــرار نگرفت ــه ق ــورد توج ــچ گاه م هی

اســیر شــده و یــا مفقوداالثــر کم تــر کار صــورت گرفتــه اســت 

ــازان کشــته شــده در زمینــه ی دریافــت  و خانواده هــای رسب

ــد. ــی دارن ــکات فراوان ــان مش ــوق ش حق

پــس بایــد بپذیریــم کــه تــا امــروز حکومــت افغانســتان در 

قبــال نیروهــای امنیتــی مســؤولیت پذیری کامــل نداشــته و 

ــا  ــن کم کاری ه ــی همی ــه قربان ــد ک ــیاری بودن ــازان بس رسب

و کاســتی های رهــران نظامــی افغانســتان شــدند. بایــد 

پذیرفــت در نتیجــه ی تاش هــای نیروهــای امنیتــی بــود کــه 

ــن  ــرای اولی ــه ی جنــگ، ب ــان از ادام ــد کــردن طالب ــا ناامی ب

ــزان پایینــی از خشــونت ها  ــار مــردم افغانســتان شــاهد می ب

ــا  ــی و دفاعــی ب ــای امنیت ــه نیروه ــم ک ــد بپذیری باشــند. بای

متــام روایت هــای موجــود از بی توجهــی و بی برنامگــی در 

زمینــه ی مدیریــت جنــگ از ســوی فرمانده هــان ارشــد شــان؛ 

امــا دســت آوردهای بی بدیلــی را بــرای مــردم افغانســتان 

بــه همــراه آوردنــد. ایســتادگی و تعهــد همیــن رسبــازان بــه 

شــعار »خــدا، وطــن، وظیفــه« بــه عنــوان پــاس داران قانــون 

اساســی، حامیــان تحکیــم وحــدت ملــی و حاکمیــت اقتــدار 

ــه  ــی ک ــه اهداف ــان ب ــا طالب ــده ت ــبب ش ــگ س ــی در جن مل

تعییــن کــرده بودنــد، دســت نیابنــد. 

 هــر چنــد آقــای غنــی روز گذشــته در پیامی که بــه همین 

مناســبت فرســتاده بــود، عــاوه کــرده اســت کــه بــه عنــوان 

رسقومانــدان اعــای قــوای مســلح، در راســتای متویــل، 

ــای  ــی تاش ه ــی و دفاع ــای امنیت ــوزش نیروه ــز و آم تجهی

بیشــری می کنــد؛ تعهــدی کــه در دوره ی حکومــت وحــدت 

تــا  و  اســت  نشــده  چندانــی  پی گیــری  گاه  هیــچ  ملــی 

ــتند  ــی اس ــار چالش های ــا رسدچ ــی م ــای امنیت ــوز نیروه هن

ــه کار  ــامن آوان رشوع ب ــت از ه ــار می رف ــل انتظ ــه حداق ک

ــه ی عمــل بپوشــد.  ــای کــرزی جام حکومــت آق

ــان  ــی فرمانده ه ــواره بی کفایت ــته هم ــال های گذش در س

جنــگ و مدیــران سیاســی کشــور از ســوی مــردم و  فعــاالن 

مدنــی مــورد انتقــاد شــدید قــرار داشــت و بــا ایــن کــه بارهــا 

ــال نیروهــای امنیتــی  ــه کــم کاری در قب ملــت حکومــت را ب

ــه  ــد ک ــده نش ــز دی ــا هرگ ــرد؛ ام ــم ک ــور مته ــی کش و دفاع

ــن انتقــادات و اعراضــات را جــدی بگیــرد.  حکومــت ای

ــه حکومــت داده شــد، ایــن  یکــی از پیشــنهادهایی کــه ب

بــود کــه بایــد متامــی خانواده هــای رسبــازان پولیــس و 

ــا  ــوند ت ــه ش ــد، بیم ــا می جنگن ــه در جبهه ه ــی ک ــش مل ارت

هیــچ کودکــی از خانواده هــای ایــن شــهدا بــه جــای ادامــه ی 

ــه انجــام کارهــای شــاقه نشــوند.  ــور ب ــل شــان مجب تحصی

اکنــون ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه روز ملــی نیروهــای 

امنیتــی می توانــد زمینه ســاز حــل مشــکات شــود و یــا 

ــم  ــه در تقوی ــی ک ــر تاریخ ــای دیگ ــون روزه ــوت چ ــم ح نه

و  یــک روز تریفاتــی  اســت،  افغانســتان نشــانی شــده 

ــود؟ ــد ب ــه ای خواه کلیش

ــل  ــه فص ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــه ب ــت ک ــد گف ــان بای در پای

تــازه ای از اوضــاع سیاســی در افغانســتان، در ایــن مرحلــه ی 

ــردم  ــی م ــه منایندگ ــت ب ــرار اس ــه ق ــی ک ــوار، منایندگان دش

افغانســتان در مذاکــران صلــح بین االفغانــی بــا طالبــان 

حضــور پیــدا کننــد و ارمغــان آور صلــح در افغانســتان باشــند، 

ــای  ــت آوردهای نیروه ــادا دس ــه مب ــند ک ــیار باش ــد هوش بای

ــد.  ــه کنن ــدار معامل ــح ناپای ــا صل امنیتــی را ب

روز یادداشت 

9 حوت؛ روز ملی سرباز
دست آوردهای نیروهای 

امنیتی را معامله نکنید

عارفه پیکار

زمان ارائه ی طرح عملیاتی برای صلح 
از کلی گویی سیاسیون تا رؤیاپردازی شهروندان

حسن ابراهیمی

نویسنده

      سال گذشته افغانستان 

بزرگ ترین نشست صلح را تحت 

عنوان لوی جرگه ی مشورتی 

برگزار کرد که در آن خطوط رسخ 

شهروندان از اقشار مختلف به 

صورت رصیح اعالم شد. اکنون 

که گفت وگوهای صلح ظاهرا 

به مرحله ی نهایت حساس آن 

رسیده است، یک بار دیگر سخن 

از برگزاری لوی جرگه ی مشورتی 

صلح به میان می آید. اجامع برای 

صلح، کلی ترین شعاری است که 

از سوی دولت و گروه های سیاسی 

رس داده می شود.
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ــه  ــر عبدالل ــط داک ــمول« توس ــه ش ــت هم ــان »حکوم اع

ــید  ــق و عبدالرش ــد محق ــی، محم ــم خلیل ــش کری و هم  راهان

دوســتم، فراتــر از یــک عکس العمــل مقطعــی در برابــر تقلــب 

ــب  ــا از عواق ــه آن ه ــم ک ــت منی دان ــت. درس ــاب اس در انتخ

رسنوشت ســاز چنیــن ابتــکاری آگاه اســتند یــا نــه؛ امــا اولیــن 

چیــزی کــه بــه نظــر می آیــد، ایــن اســت کــه چنیــن تصمیــم 

ــی و  ــط د اخل ــه رشای ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــی، در حال مهم

ــه نفــع آن هــا نیســت.  خارجــی ب

نخســت عبداللــه پنــج ســال »حکومــت وحــدت ملــی« غیــر 

ــظ  ــرای حف ــودش ب ــه ی خ ــه گفت ــروع را ب ــر م ــی و غی قانون

»ثبــات« پذیرفــت و رشیــک ایــن حکومــت شــد. ایــن بــار کــه 

مــا بــه تکــرار انتخابــات تقلبــی ســال 201۴ روبــه رو اســتیم، 

شــواهد نشــان می دهــد کــه وی مصمــم اســت، در برابــر 

ــری  ــا موضع گی ــد. آی ــت کن ــی مقاوم ــی ارشف غن انحصارطلب

قاطعانــه ی او و دیگــر رهــران سیاســی هــزاره و اوزبیــک 

و تعیــن برخــی والی هــا توســط »رییس جمهــور منتخــب « 

دورمنــای ایــن مقاومــت را روشــن و قابــل فهــم می کنــد؟ 

ــا قاطعیــت و  ــاز هــم منی تــوان ب اگــر پاســخ منفــی نباشــد، ب

روشــنِی کامــل بــه ایــن پرســش پاســخ داد. ایــن مقاومــت اگــر 

بــاز بــا »میانجی گــری« امریــکا بــه یــک توافــق نیم بنــد منجــر 

نشــود-من چنیــن راه حلــی را بیشــر محتمــل می دانــم- و 

آنهــا ایســتادگی کننــد؛ ایســتادگی ای کــه حاصــل آن بازنگری 

نتیجــه ی انتخابــات و اعــان پیــروزی عبداللــه بــا در نظــر 

ــل از  ــات قب ــیون انتخاب ــک شده -کمیس ــن آرای بیومری گرف

رأی گیــری فیصلــه کــرده بــود کــه فقــط آرای بیومریــک شــده 

ــود. ــار دارد- خواهــد ب اعتب

دو  از  می تــوان  را  همه شــمول«  »حکومــت  ایســتادگی 

زاویــه بــه خوانــش گرفــت: 

خوانــش اول: طــوری کــه گفتیــم، منطــق و خواســت 

کمیســیون  تصمیــم  در  نظــر  تجدیــد  عبداللــه  داکــر 

ــه آرای  ــات و اعــان برنــده شــدن خــود وی »مطابــق ب انتخاب

قانونــی بیومریــک شــده« اســت. کســی بــه چنیــن احتاملــی 

بــاور نــدارد. گذشــته از ایــن کــه وی از پیــش اعــام کــرده بــود 

ــه ی  ــان یک جانب ــرد، اع ــات منی پذی ــب را در انتخاب ــه تقل ک

وی خــود را بــه حیــث »رییس جمهــور منتخــب« مــا را بــه 

کنــش وا مــی دارد. واقعیتــی کــه عبداللــه بــا رصاحــت و 

علنــی آن را بیــان منی کنــد، ایــن اســت کــه امریــکا از طریــق 

منایندگانــش، طــوری کــه از ســخنان حامدکــرزی اســتنباط 

ــی  ــا او و ارشف غن ــات ب ــد در ماق ــار واح ــک گفت ــود، ی می ش

نداشــته و بــه احتــامل زیــاد بــه عبداللــه اطمینــان داده کــه 

ــق  ــاه تعوی ــج م ــد. پن ــری می کن ــی جلوگی ــات تقلب از انتخاب

بــه بهانه هــای گوناگــون در اعــام نتیجــه ی انتخابــات بــه 

همیــن منظــور و ســپس اعــام شــتاب زده ی آن باعجلــه بعــد 

از مذاکــره میــان غنــی و وزاری خارجــه و دفــاع امریــکا، 

بــا حضــور خلیــل زاد روز )15 فــروری( در مونیــخ،  دلیــل 

توافــق میــان امریــکا و غنــی را می تــوان چنیــن خاصــه 

کــرد: »ریاســت جمهوری از تــو ولــی توافق نامــه ی صلــح را 

بــی چــون و چــرا قبــول کــن.« این گونــه بــود کــه ارشف غنــی 

کــه بــا عناویــن مختلــف در رونــد صلــح ســنگ می انداخــت، 

یک بــاره در برگشــت از مونیــخ، طــرف دار کامــل توافق نامــه ی 

امریــکا بــا طالبــان شــد. ایــن چرخــش در سیاســت امریــکا بــه 

ــا خــود داشــت  رسعــت عکس العمــل »تاریخــی« عبداللــه را ب

ــان وی  ــدم اطمین ــی و ع ــانه ی نارضایت ــن نش ــر م ــه نظ ــه ب ک

در برابــر قــر ســفید اســت؛ امــا امریــکا بــرای پیش بــرد 

مصالحــه بــا طالبــان و سیاســت راهــردی کنونــی اش در 

افغانســتان، هــامن طــوری کــه بارهــا نوشــته ام، ادامــه ی 

ــا  ــراه ب ــتان و هم ــک پاکس ــا کم ــتان ب ــور وی در افغانس حض

موفقیت آمیــز  گفت وگــوی  یــک  بــه  نیــاز  اســت،  طالبــان 

کم بهــا  کــه محصــول  کنونــی  بحــران  دارد.  بین االفغانــی 

توســط  ارشف غنــی  اپوزیســیون  خواســت های  بــه  دادن 

امریــکا اســت، بــا احتــامل زیــاد ماننــد ســال 201۴ یــک راه 

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــی پی ــل میان ح

خوانــش دوم: تصمیــم عبداللــه و هم پیامنانــش اســت کــه 

ــک  ــم تشــکیل ی ــات مــی رود. تصمی ــر از نتیجــه ی انتخاب فرات

حکومــت دومــی بــرای اولیــن بــار اســت کــه نــه تنهــا در رأی 

ــر از آن، شــامل، مرکــز و غــرب افغانســتان  دادن، بلکــه مهم ت

را در برابــر رشق و جنــوب قــرار می دهــد. واقعیــت هــم همیــن 

اســت کــه تقابــل دو تیــم »دولت ســاز« و »ثبــات و همگرایــی« 

زیربنــای قومــی دارد؛ ایــن کــه ایــن دو تیــم و دو قــدرت 

امــروزی کامــا یــک رنــگ نیســتند، یــک واقعیــت اســت؛ ولــی 

ــگاه اصلــی ارشف غنــی  ــکار کنــد کــه پای ــد ان کســی منی توان

تاجیک هــا،  را  عبداللــه  اصلــی  پایــگاه  و  پشــتون ها  را 

ــول  ــار قب ــق آم ــد. طب ــکیل می دهن ــا تش ــا و اوزبیک ه هزاره ه

ــا ۴0 درصــد  ــان 3۸ ت ــی می ــی، اول شــده در ســطح بین امللل

جمعیــت و دومــی در حــدود 60 درصــد جمعیــت افغانســتان 

ــاوت  ــت در قض ــن واقعی ــه ای ــم ک ــور می کن ــازد. تص را می س

ــروه  ــات، گ ــه در انتخاب ــژه ک ــه وی ــوده؛ ب ــر نب ــه بی تأثی عبدالل

ــه گــروه دوم متفــرق ظاهــر شــدند. ــه مراتــب نســبت ب اول ب

بــرای نخســتین بــار، انحصــار قــدرت توســط پشــتون ها را 

کــه از شــاهان، رؤســای جمهور از داوود ناسیونالیســت گرفتــه 

تــا نجیــب کمونیســت و ماعمرفاشیســت و کــرزی و غنــی، تــا 

امــروز دوام کــرد، بــه چالــش کشــید. فقــط دو دوره ی خیلــی 

ــا  ــه ب ــی، ک ــن ربان ــی و برهان الدی ــه کلکان ــب الل ــاه، حبی کوت

انتقام گیــری پشــتون ها مواجــه شــد، 276 ســال حکومــت 

ــاری دوام دارد. انحص

مناینــدگان اقــوام غیــر پشــتون کــه از حامیــت برخــی 

بودنــد- در حالی کــه دو  برخــوردار  نخبــگان پشــتون هــم 

معــاون لیســت غنــی، یکــی تاجیــک و دیگــری هــزاره، حتــا در 

ــی نتوانســتند  ــع غن ــه نف ــت را ب زادگاه هــای خــود آرای اکرثی

جلــب کننــد- حاشیه نشــنینی ای را کــه بــه حیــث یــک قانــون 

نانوشــته قبــول داشــتند، کنــار گذاشــته و تــا حــد اعــان یــک 

حکومــت پیــش رفتنــد.  قــدرت یــا دولــت انحصــاری بــه ایــن 

ــگاه قومــی یک رنــگ باشــد؛  ــا نیســت کــه ترکیــب آن از ن معن

آن هــا اقــوام دیگــر را در حاشــیه ی  قــدرت رشیــک می کننــد 

و حتــا پســت نخســت وزیری و معــاون رییس جمهــور را بــه 

آ ن هــا می ســپارند؛ ولــی هیــچ گاه قــدرت اصلــی و قــدرت 

بیســت  بدهنــد.  دســت  از  منی خواهنــد  را  تصمیم گیــری 

ــات  ــاد مطالع ــه ی »بنی ــز 2001 در نری ــل در پایی ــال قب س

ظهــور  مقالــه ای  در  فرانســه«  اســراتژیک  و  بین املللــی 

بــا  کــه  پشــتون ها  انتقام گیــری  حیــث  بــه  را  طالبــان 

ــد،  ــدرت را از دســت داده بودن ــم کمونیســت ق ــی رژی رسنگون

ارزیابــی کــرده ام.  قبــل از آن نپذیرفــن پســت نخســت وزیری 

توســط گلب الدیــن حکمتیــار بعــد از پیــروزی جبهــه ی متحــد 

ــا  و ســپس مببــاران کابــل، محصــول اختــاف ایدیولوژیــک ب

ــت و  ــه طــور عمــده محصــول رقاب ــود، ب ــت اســامی نب جمعی

کینــه ی شــخصی بــا احمدشــاه مســعود هــم نبــود؛ محصــول 

ــه وســیله ی حــزب اســامی در تســخیر  شکســت پشــتون ها ب

بــود.  آن  حامــی  پاکســتان  هم چنــان  و  کابــل  در  قــدرت 

حکمتیــار، ربانــی و مســعود را غاصــب می شــمرد. 

ــی کــه  ــا زمان ــد قومــی اســت. ت ــه ی چن افغانســتان جامع

ترکیــب اجتامعــی، سیاســی و فرهنگــی آن همیــن گونــه 

باشــد، یــک قــوم ممکــن اســت دو یــا ســه قــرن در کشــوری 

اجتامعــی  و  سیاســی  تحــوالت  روی  بــه  آن  دروازه ی  کــه 

ــرای  ــد ب ــی منی توان ــد؛ ول ــت کن ــود، حکوم ــته ب ــان بس جه

همیشــه ایــن کار را انحــام دهــد. اختافــات قومــی روی 

ــد،  ــرار دارن ــیه ق ــه در حاش ــی ک ــان اقوام ــا در می ــدرت حت ق

بــه وجــود می آیــد. جنــگ خونیــن و بیهــوده میــان جمعیــت 

اســامی و حــزب وحــدت اســامی، نشــانه ی آن اســت. فقــط 

ممکــن اســت مــا در یــک پروســه ی طوالنــی ملت ســازی کــه 

ــده،  ــاز نش ــی آغ ــور اساس ــه ط ــت ب ــچ وق ــتان هی در افغانس

ــرای  ــان چپ گ ــه جوان ــه ی 1960 و 70 ک ــتثنای ده ــه اس ب

طیــف شــعله ی جاویــد، فراقومــی بــه آن می اندیشــیدند. 

رونــد  تســهیل  بــرای  را  سیاســی  قــدرت  نقــش  آن هــا 

اهمیــت  عادالنــه  سیاســت های  طریــق  از  ملت ســازی 

می دادنــد و نقــش مردمــی را از طریــق هم بســتگی میــان 

اقشــار پاییــن جامعــه -کارگــران، مزدبگیــران و دهقانــان 

ــط  ــت توس ــن جه ــتند. از همی ــم می دانس ــن- مه ــدون زمی ب

فاشیســت های خلــق و پرچــم و ســپس توســط مجاهدیــن 

ــه عقیــده ی مــن، مــا می توانیــم  ــه کشــته شــدند. ب بی رحامن

ــا فقــط در پروســه ی  ــم؛ ام ــار بگذاری تضادهــای قومــی را کن

مبــارزه بــرای دموکراســی، ورای قــوم و مذهــب، ممکــن اســت 

ــگاه  ــه از ن ــی بلک ــگاه حقوق ــط از ن ــه فق ــویم، ن ــت ش ــا مل م

سیاســی، اجتامعــی، اقتصــادی و فرهنگــی.  

عقربه هــای ســاعت رشوع روز جمعــه 

کــه  مــی داد  نشــان  را  فــروری(   2۸(

مرز هــای غربــی ترکیــه بــه روی مهاجرانــی 

ــوند،  ــرون ش ــه بی ــد از ترکی ــه می خواهن ک

بــرای نخســتین بــار پــس از 2016 بــاز 

ــد. ش

ــاز  ــران ب ــه روی مهاج ــس از آن ب ــه پ ــی ترکی ــای غرب مرزه

شــد کــه روز پنج شــنبه )27 فــروری( ارتــش ســوریه بــه 

نیروی هــای ترکیــه در شــهر ادلیــب ســوریه حملــه کردنــد کــه 

ــت. ــده اس ــته ش ــه کش ــش ترکی ــاز ارت ــه ی آن 9 رسب در نتیج

ــا  ــه ی اروپ ــا اتحای ــه ب ــه ای ک ــاس توافق نام ــه اس ــه ب ترکی

در 2016 بســته بــود، متعهــد بــه بســن مرزهــای آبــی و 

ــا حــاال  ــان ت ــود. از آن زم ــا شــده ب ــه ســوی اروپ خاکــی اش ب

مرزهــای اروپایــی ترکیــه بــه روی مهاجرانــی کــه می خواســتند 

خــود را از ترکیــه بــه یونــان و یــا کشــورهای پیش رفتــه ی 

ــود. ــته ب ــانند، بس ــی برس اروپای

ــه ســمت  دلیــل بازکــردن مرزهــای  خاکــی و آبــی ترکیــه ب

ــش  ــه و افزای ــش ترکی ــا ارت ــوریه ب ــش س ــری ارت ــا، درگی اروپ

ــده شــده اســت؛  ــه ســوریه خوان حمله هــای نظامــی روســیه ب

ــز  ــا نی ــه ی اروپ ــه از اتحادی ــوری ترکی ــک دل خ ــدون ش ــا ب ام

ــد. ــن کار باش ــی بــر ای ــد دلیل می توان

رجــب طیــب اردوغــان، رییس جمهــور ترکیــه، از ایــن پیــش نیز 

اروپــا را بــه بازکــردن مرزهایــش تهدیــد کــرده بــود؛ او دلیــل ایــن 

ــه ی  ــی از ســوی اتحادی ــود کمک هــای بســنده ی مال کارش را نب

اروپــا بــرای رســیدگی بــه مهاجــران ســوری عنــوان کــرده بــود.

از ســوی دیگــر ترکیــه در چنــد ســال اخیــر پیوســته درگیــر 

بحــران اقتصــادی بــوده و ارزش لیــر در بــازار جهانــی در درازای 

سه ســال گذشــته در برابــر دالــر و یــورو ســقوط کــرده اســت.

ــوری و در  ــر س ــون مهاج ــه، از 3.6 میلی ــال ترکی ــن ح ــا ای ب

کنــار آن از هــزاران مهاجــر افغانســتانی، ایرانــی و .... میزبانــی 

می کنــد. این هــا همــه عامل هــای بالقــوه ای انــد کــه می توانــد 

سیاســت ترکیــه را در رابطــه بــه مهاجــران تغییــر دهــد.

از لحظــه ای کــه مرزهــای خاکــی و آبــی ترکیــه بــه ســمت 

ــران  ــری مهاج ــد نف ــای چندص ــت، گروه ــده اس ــاز ش ــا ب اروپ

ــان در  ــه ســمت مرزهــای یون ــی ب ســوری، افغانســتانی و ایران

حرکــت شــده انــد.

ــران  ــرای مهاج ــه ب ــی ترکی ــی و آب ــای خاک ــدن مرزه ــاز ش ب

ــری  ــایند ترین خ ــاید خوش ــی، ش ــتانی و ایران ــوری، افغانس س

باشــد کــه در چنــد  ســال اخیــر بــودن شــان در ترکیــه، شــنیده 

انــد؛ امــا بــاز شــدن مرزهــای ترکیه به هــامن انــدازه کــه می تواند 

بــرای مهاجــران گیرمانــده در ایــن کشــور امیدوار کننــده باشــد، 

ــد. ــر می کن ــران را مبهم ت ــن مهاج ــده ی ای آین

شــامر زیــادی از مهاجــران ســوری و افغانســتانی ای کــه در 

ــی خــوب اقتصــادی نداشــته و  ــد، توانای ــه رس می برن ــه ب ترکی

بــرای رســیدن بــه کشــورهای پیش رفتــه ی اروپایــی ناچــار انــد 

راهــی یونــان شــده و از آن جــا بــه فکــر رســیدن بــه کشــورهای 

پیش رفتــه ی اروپایــی باشــند.

مرزهــای اروپایــی یونــان هنــوز هــم بــه روی مهاجرانــی 

ــر  ــورهای دیگ ــه کش ــود را ب ــور خ ــن کش ــد از ای ــه می خواهن ک

اروپایــی برســانند، بســته اســت؛ در چنیــن وضعیتــی بــاز شــدن 

ــد  ــا تهدی ــان ب ــه یون ــود ک ــث می ش ــه باع ــی ترکی ــای غرب مرزه

ــود. ــه رو ش ــور رو ب ــن کش ــه ای ــران ب ــابقه ی ورود مهاج بی س

از رشوع بازشــدن مرزهــای غربــی ترکیــه، صدها مهاجــر خود را 

از راه خشــکه بــه نزدیکــی یونــان رســانده انــد؛ امــا بــه دلیــل بســته 

بــودن مــرز یونــان ایــن مهاجــران پشــت مــرز گیــر کــرده انــد.

ــیدن  ــت بخش ــرای رسع ــارض ب ــال ح ــان، در ح ــت یون  دول

ــه پرونده هــای مهاجــران و فراهــم آوری  ــه خاطــر رســیدگی ب ب

ــای  ــاخت اردوگاه ه ــال س ــا، در ح ــه آن ه ــب تر ب ــکان مناس م

بیشــر بــه مهاجــران اســت؛ امــا ایــن روند از ســوی باشــندگان 

ــن  ــزار ت ــته ه ــه و روز گذش ــرار نگرفت ــرش ق ــورد پذی ــی م محل

ســاخت  بــه  پیونــد  در  لیســبوس  جزیــره ی  باشــندگان  از 

اردوگاه هــای بیشــر بــرای مهاجــران، دســت بــه اعــراض زده 

ــن زخــم برداشــته اســت. ــد کــه در نتیجــه ی آن 60 ت ان

بیشــر باشــندگان محلــی جزیره هــای یونــان از وجــود 

ــن جزیره هــا خســته شــده و خواهــان اخــراج  مهاجــران در ای

مهاجــران از ایــن جزیره هــا اســتند.

از ســوی دیگــر زمانــی کــه درخواســت پناهندگــی مهاجری 

 2016 توافق نامــه ی  اســاس  بــه  می شــود،  رد  یونــان  در 

ــده  ــه ترکیــه برگردان ــا، ایــن مهاجــر ب ــه ی اروپ ترکیــه و اتحادی

ــان  ــده از یون ــر 2200 پناهن ــال اخی ــه س ــه در س ــود ک می ش

ــد. ــده شــده ان ــه برگردان ــه ترکی ب

 در )10 فــروری( ســال روان، نوتیــس میتاراکیــس، وزیــر 

مهاجــرت یونــان، بــه مهاجرنیــوز گفــت: »مــا برنامه ریــزی 

ــه  ــتان ب ــا در تابس ــن اردوگاه ه ــاخت ای ــه کار س ــم ک ــرده  ای ک

پایــان برســد و در نظــر داریــم کــه هــر هفتــه 200 مهاجــر را 

ــم.«  ــه برگشــت دهی ــه ترکی ب

ــر  ــر در براب ــای اخی ــان در ماه ه ــه یون ــت هایی ک ــا سیاس ب

ــه  ــه ب ــای ترکی ــردن مرزه ــت، بازک ــه اس ــش گرفت ــران پی مهاج

ســمت اروپــا تنهــا می توانــد گرهــی بــه کــوری رسنوشــت 

مهاجــران بیفزایــد.

ــک  ــر ی ــه اث ــران را ب ــه مهاج ــت ک ــاش آن اس ــان در ت یون

رونــد قانونــی دوبــاره بــه ترکیــه بفرســتد؛ در چنیــن وضعیتــی 

ــا مــرز  ــی رفــن ت ــه جــز رسگردان ــاز گذاشــن مرزهــای ترکی ب

یونــان و برگشــت دوبــاره بــه شــهرهای ترکیــه نتیجــه ی دیگــری 

بــرای مهاجــران در پــی نخواهــد داشــت.

بــاز شــدن مرزهــای آبــی و خاکــی ترکیــه بــه ســوی اروپــا و 

بســته بــودن مرزهــای یونــان بــا ترکیــه، بــه ایــن معنــی اســت 

ــا  ــان شــوند؛ ب ــه ســادگی منی تواننــد وارد یون کــه مهاجــران ب

ایــن حــال مهاجرانــی کــه در ترکیــه اســتنند، تنهــا می تواننــد 

ــا  ــی ایتالی ــان یعن ــر از یون ــد دورت ــه مقص ــود را ب از راه آب خ

برســانند کــه هزینــه ی زیــادی الزم دارد و از ســویی هــم 

ایتالیــا نیــز آمــاده ی پذیــرش ایــن شــامر از مهاجــران نیســت.

از ســوی دیگــر، بــاز کــردن مرزهــای غربــی ترکیــه بــه 

معنــی ایــن اســت کــه ترکیــه خواســته توافــق مهاجــرت 2016 

ــن کارش  ــا ای ــم ب ــا ه ــد و ی ــو کن ــه لغ ــه ی یک جانب ــه گون را ب

ــد. ــری کن ــه باج گی ــن اتحادی ــا، از ای ــه ی اروپ ــاور اتحادی ــه ب ب

 در ســه  ســال اخیــر کــه توافق نامــه ی مهاجــرت 2016 

اتحادیــه ی اروپــا و ترکیــه در حالــت اجرایــی خــود قــرار داشــت، 

رونــد مهاجــرت غیــر قانونــی از ترکیــه بــه یونــان هم چنــان جریان 

داشــت کــه در ســال اخیــر افزایــش بی ســابقه ای داشــته اســت. 

بــه اســاس آمــار کمیســیاریای عالــی پناهنــدگان ســازمان 

ــی  ــر قانون ــه غی ــی ک ــامر مهاجران ــد، در 2019 ش ــل متح مل

ــن  ــزار و 600 ت ــه 7۴ ه ــد، ب ــیده ان ــان رس ــه یون ــه ب از ترکی

ــه  ــم ب ــن رق ــت کــه در 201۸ ای ــی اس ــن در حال می رســد؛ ای

می رســید.  505000

در ســال های اخیــر شــامر مهاجرانــی کــه بــه گونــه ی 

ــز افزایــش یافتــه اســت.  غیرقانونــی وارد ترکیــه می شــوند، نی

ــه، در ســال  ــر اســاس داده هــای اداره ی کل مهاجــرت ترکی ب

2019، ترکیــه میزبــان 5 میلیــون و 90 هــزار و 2۴9 خارجــی 

ــوده اســت. از 192 کشــور جهــان ب

از پنــج میلیــون مهاجــر موجــود در ترکیــه نزدیــک بــه 

چهــار میلیــون آن مهاجــران غیرقانونــی انــد کــه یــا بــه گونــه ی 

غیرقانونــی وارد ترکیــه شــده و یــا هــم بــه گونــه ی غیــر قانونــی 

ــه بــودن شــان در ترکیــه ادامــه داده انــد. ب

در ســال های اخیــر شــامر افغانســتانی هایی کــه بــه گونــه ی 

ــت  ــه اس ــش یافت ــز افزای ــوند نی ــه می ش ــی وارد ترکی ــر قانون غی

ــهروند  ــزار و 192 ش ــون ۴1 ه ــا کن ــا از رشوع 2019 ت ــه تنه ک

افغانســتان از راه غیرقانونــی وارد ترکیــه شــده انــد کــه 20 هــزار و 

55۸ تــن آنــان بــه افغانســتان برگشــت داده شــده انــد.

در حــال حــارض افغانســتان بیشــر از 150.000 مهاجــر 

ــه دارد. در ترکی

ــج ســال  ــل فشــارهایی کــه در بیشــر از پن ــه دلی ــه ب ترکی

اخیــر از پذیــرش مهاجــران متحمــل شــده اســت، بحــران 

اقتصــادی و نبــود همــکاری جــدی از ســوی اتحادیــه ی اروپــا 

بــرای رســیدگی بــه مهاجــران و در نهایــت بــرای ایــن کــه بــه 

اروپــا نشــان دهــد کــه اگــر بــه خواســت هایش رســیدگی 

ــه ی  ــش، اتحادی ــردن مرزهای ــا بازک ــد ب ــود، می توان ــدی نش ج

اروپــا را بــه وحشــت بینــدازد، مرزهــای خاکــی و آبــی اش را بــه 

ــاز کــرده اســت. ــا ب ســوی اروپ

بــا ایــن همــه ایــن احتــامل نیــز وجــود دارد کــه اتحادیــه ی 

ــه  ــت ترکی ــا دول ــران 2015 ب ــری از بح ــرای پیش گی ــا ب اروپ

ــخ  ــت هایش پاس ــی از خواس ــه بخش ــده و ب ــو ش وارد گفت وگ

مثبــت دهــد تــا ایــن کــه ترکیــه بــاز هــم مرزهــای اروپایــی اش 

را بــه روی مهاجــران ببنــدد.

مجیب ارژنگ

حکومت همه شمول؛ یک قمار و یک  پیام!

امیدها و نگرانی ها
بازشدن مرزهای غربی ترکیه به روی مهاجران

دکرت کریم پاکزاد

پژوهش گر در »بنیاد مطالعات بین املللی و 

اسرتاتژیک« فرانسه



   
20

20
ی 

ور
رب

 ف
29

   
   

   
   

13
98

ت 
حو

 10
   

   
   

   
   

ه  
نب

ش
   

   
       

   
   

   
   

19
ه 1

امر
ش

   
   

   
   

ل  
او

ل 
سا

w
w

w.
su

bh
ek

ab
ul

.c
om

5

ــوری چــه شــد کــه حکومــت  ــو ان ــل: بان صبــح کاب

ابتــدا طــرح کاهــش خشــونت ها را بــدون مبنــای 

ــه شــدت مخالفــت کــرد و  ــا آن ب حقوقــی دانســت و ب

در نهایــت آن را پذیرفــت؟

ــک  ــدا ی ــونت در ابت ــش خش ــوری: کاه ــه ان ناجی

طــرح مبهــم و غیرقابــل پیامیــش بــود. تأکیــد حکومــت 

بــر مواضعــش کــه برخاســته از خواســته های مــردم 

بــود، ســبب شــد کــه ایــن طــرح، بــه کاهــش چشــم گیر 

چشــم گیر  کاهــش  بــرای  کنــد.  تغییــر  خشــونت 

خشــونت رشایطــی وضــع شــده تــا قابــل پیامیــش 

و محســوس باشــد. حــاال بــا ایــن تغییــرات تعــداد 

ــه  ــل ماحظ ــد قاب ــه ح ــونت ب ــان خش ــات و قربانی تلف

ــورده،  ــر نخ ــس تغیی ــع آتش ب ــد. موض ــش می یاب کاه

ــرای  ــه ب ــم گیر را پیش زمین ــونت چش ــش خش ــا کاه م

رســیدن بــه آتش بــس می دانیــم.

صبــح کابــل: آیــا آتش بــس هــم چنــان پیــش رشط 

و خــط رسخ دولــت اســت؟

مــردم  خواســت  آتش بــس  انــوری:  ناجیــه 

افغانســتان اســت؛ بــه همیــن خاطــر حکومــت منحیث 

ــه ایــن امــر تأکیــد دارد. مــا توقــع  مناینــده ی مــردم ب

داریــم کــه کاهــش چشــم گیر خشــونت منتــج بــه 

ــل  ــام مراح ــتان در مت ــردم افغانس ــود. م ــس ش آتش ب

صلــح، نظریــات خــود را بــا دولــت رشیــک می کننــد و 

ــر اســاس ایــن مشــوره ها خواهــد  تصامیــم حکومــت ب

ــود. ب

صبــح کابــل: چــه ضامنتــی وجــود دارد کــه متــام 

ــان  ــان و جری ــامل آزادی زندانی ــان ش ــای طالب طرح ه

ــی از  ــی یک ــونت ها یک ــش خش ــل کاه ــا مث گفت وگوه

ســوی حکومــت پذیرفتــه نشــود؟ 

ــان  ــرح طالب ــونت ط ــش خش ــوری: کاه ــه ان ناجی

نبــوده و بــر اســاس تأکیــد حکومــت افغانســتان بــرای 

توقــف تلفــات جنــگ از طریــق آتش بــس، طالبــان 

حــارض بــه پذیــرش طرحــی شــدند کــه مشــابهت هایی 

بــا آتش بــس دارد. هــر نــوع تصمیــم از ســوی حکومــت 

ــار  ــا اقش ــوره ب ــس از مش ــی و پ ــع مل ــاس مناف ــر اس ب

زندانیــان  آزادی  می شــود.  گرفتــه  مــردم  مختلــف 

در حیطــه ی صاحیــت دولــت جمهــوری اســامی 

ــی روی آن  ــع مل ــاس مناف ــر اس ــت و ب ــتان اس افغانس

تصمیــم گرفتــه می شــود.

ــد؛  ــده  ان ــته ش ــگ خس ــردم از جن ــل: م ــح کاب صب

امــا در درون حکومــت و در بیــن مخالفــان آن کســانی 

هســتند کــه خشــونت ها را دوســت دارنــد؛ چگونــه 

می شــود خواســت مــردم را بــا خواســت جنــگ طلبــان 

هامهنــگ کــرد؟

ــی، از  ــع مل ــردم و مناف ــت م ــوری: خواس ــه ان ناجی

ــت  ــت و ارجحی ــت اولوی ــرای حکوم ــر ب ــز دیگ ــر چی ه

دارد.

ــرای  ــح ب ــور صل ــت در ام ــل: وزارت دول ــح کاب صب

چــه  بین االفغانــی  مذاکــرات  در  آبرومنــد  حضــور 

تدابیــری گرفتــه اســت؟

ناجیــه انــوری: وزارت دولــت در امــور صلــح بــرای 

کافــی  آمادگــی  مســتقیم،  مذاکــرات  در  اشــراک 

دارد و روی ظرفیت هــای تخنیکــی و مســلکی بــرای 

پیش بــرد بهــر رونــد مترکــز داشــته اســت. هم چنیــن 

ماننــد  انســجام بخش  ســاختارهای  ایجــاد  روی 

کمیتــه ی ارشــد هآمهنگــی در امــور صلــح و گــروه 

از رونــد صلــح، اقدامــات عملــی صــورت  حامیــت 

ــت. ــه اس گرفت

صبــح کابــل: آیــا وزارت صلــح از مفــاد گفت وگوهــا 

بیــن امریــکا و طالبــان خــر دارد؟ گفتــه می شــود 

کــه مــن توافق نامــه ی صلــح امریــکا و طالبــان در 

ــن وزارت  ــار ای ــا در اختی ــده، آی ــوب ش ــاده مکت 11 م

قــرار گرفتــه؛ اگــر بلــه شــامل چــه چیزهایــی می شــود 

ــه  ــتید ک ــان اس ــل در جری ــه، حداق ــرار نگرفت ــر ق و اگ

امریــکا و طالبــان روی چــه موضوعاتــی بــه توافــق 

ــت؟ ــات چیس ــن موضوع ــن ای ــد و مهم تری ــیده ان رس

ناجیــه انــوری: وزارت دولــت در امــور صلــح در 

بــاره ی متــام مــوارد  حیطــه ی صاحیــت خــود در 

در  افغانســتان  مــردم  جمعــی  منافــع  بــه  مربــوط 

دارد.  قــرار  آگاهــی 

ــان و  ــه ی طالب ــه توافق نام ــی ک ــل: زمان ــح کاب صب

امریــکا امضــا می شــود، از وزارت صلــح و حکومــت 

ــود؟ ــد ب ــارض خواه ــی ح کس

ــن  ــواب دادن ای ــه ج ــاز ب ــا نی ــوری: فع ــه ان ناجی

ســؤال دیــده منی شــود.

هیــأت  تشــکیل  مکانیــزم  کابــل:  صبــح 

مذاکره کننــده ی صلــح افغانســتان چگونــه اســت؟ 

حکومتــی؟ غیــر  یــا  حکومتــی 

ــی  ــده منایندگ ــت مذاکره کنن ــوری: هیئ ــه ان ناجی

از دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان می کنــد؛ 

ــودن آن، از ظرفیت هــای  ــه خاطــر همه شــمول ب امــا ب

ــتان  ــامی افغانس ــوری اس ــر جمه ــر چ ــود در زی موج

ــت. ــده اس ــتفاده ش اس

صبــح کابــل: طالبــان همــواره گفتــه  انــد کــه 

ــوذ  ــراد بانف ــوان اف ــا عن ــط ب ــتان فق ــأت افغانس ــا هی ب

افغــان صحبــت می کننــد نــه بــا عنــوان حکومــت؛ 

ــت؟ ــاره چیس ــن ب ــام در ای ــر ش نظ

و  رهــری  تحــت  صلــح  رونــد  انــوری:  ناجیــه 

ــردم  ــی از م ــه منایندگ ــتان ب ــت افغانس ــت دول مالکی

ــرد  ــا کســی صــورت می گی ــح ب افغانســتان اســت. صل

او عمــا جنــگ جریــان دارد، تنهــا آدرس  بــا  کــه 

بــرای مذاکــرات طالبــان، دولــت اســت. از طــرف 

دیگــر مذاکــرات بــا جانبــی صــورت می گیــرد کــه 

ــات را  ــاخن توافق ــی س ــؤولیت اجرای ــت و مس صاحی

داشــته باشــد و طبــق قانــون اساســی افغانســتان ایــن 

موضــوع در حیطــه ی صاحیــت دولــت می باشــد. 

صبــح کابــل: دیــدگاه وزارت دولــت پیرامــون حضور 

بین املللــی  ســازمان های  و  کشــورها  مناینــدگان 

و طالبــان  امریــکا  توافق نامــه ی صلــح  امضــای  در 

ــن  ــر ای ــر ب ــوان ناظ ــه عن ــورهایی ب ــه کش ــت؟ چ چیس

توافق نامــه حضــور خواهنــد داشــت؟ هنــگام امضــای 

توافق نامــه، مناینــدگان دولــت پاکســتان نیــز حضــور 

خواهنــد داشــت؛ پاکســتانی کــه خواســتگاه طالبــان 

اســت، در ایــن مــورد، شــام ماحظــه ای داریــد و اگــر 

ــه، چیســت؟ بل

ناجیــه انــوری: نیــازی بــه جــواب دادن ایــن ســؤال 

ــده منی شــود. دی

ــت در  ــکیل وزارت دول ــب، از تش ــل: خ ــح کاب صب

ــن  ــاد ای ــی ایج ــل اصل ــه دلی ــد ک ــح بگویی ــور صل ام

وزارت چــه بــود؟ بــا ایــن کــه شــورای عالــی صلــح نیــز 

ــا تشــکیات بــزرگ و بودجــه ی هنگفــت در  ســال ها ب

ــود دارد؛  ــز وج ــون نی ــرده و هم اکن ــح کار ک ــورد صل م

آیــا رویکــرد تــازه ای را روی دســت گرفتــه  ایــد کــه قبــا 

ــه آن نپرداختــه اســت؟ شــورای عالــی صلــح ب

ناجیــه انــوری: بــا بــه وجــود آمــدن تحــوالت و 

دســت آوردهای بیشــر در رونــد صلــح، نیــاز بــه ایجــاد 

یــک نهــاد اجرایــی بــرای عملیاتــی ســاخن و انســجام 

بخشــیدن بــه برنامه هــای صلــح دولــت افغانســتان 

احســاس می شــد کــه دارای ظرفیــت تخنیکــی کافــی 

ــح   ــن اســاس، وزارت دولــت در امــور صل ــر ای باشــد. ب

ــه جرگــه ی مشــورتی  ــا درنظرداشــت قطع نامــه ی لوی ب

صلــح ایجــاد شــد.

صبــح کابــل: در مــورد جلــب هــم کاری سیاســیون 

بگوییــد؛  افغانســتان  صلــح  پیرامــون  دولــت  بــا 

چنــدی قبــل، آقــای رحیمــی نشســت های خــود را 

ــن نشســت ها چــه  ــود و ای ــا سیاســیون آغــاز کــرده ب ب

نتایجــی را بــه همــراه دارد؟

ناجیــه انــوری: ایــن نشســت ها بــه منظــور تقویــت 

و تحکیــم اجــامع ملــی و مشــارکت سیاســیون در 

رونــد صلــح صــورت گرفــت تــا نظریــات، طرح هــا و 

ــت ها  ــن نشس ــود. ای ــت ش ــان دریاف ــنهادهای  ش پیش

ــه  ــامع ب ــح، اج ــت صل ــه در کلی ــان داد ک ــا نش ــه م ب

صــورت کامــل وجــود دارد؛ امــا در رابطــه بــه جزئیــات 

ــح  ــای صل ــا برنامه ه ــیون ب ــد سیاس ــش از ۸0 درص بی

تقویــت  بــرای  مــا  می باشــند.  هم نظــر  حکومــت 

ــم. ــاش می کنی ــامع ت ــن اج ــر ای بیش

ــده؛  ــی ش ــی دوقطب ــت سیاس ــل: وضعی ــح کاب صب

یــک بخشــی از سیاســیون حامــی برنامه هــای دولــت 

در امــور صلــح اســتند و بــه نحــوی همــکار؛ امــا یــک 

بخــش دیگــر سیاســیون هنــوز هــم ســاز مخالــف 

می زننــد. اگــر بــرای رفــن بــه مذاکــرات بین االفغانــی 

ــا  صــدای واحــد از داخــل افغانســتان بلنــد نشــود، آی

ــه موفقیــت پیمــوده خواهــد شــد؟  مســیر صلــح ب

ناجیــه انــوری: حکومــت رونــد صلــح را بــر اســاس 

برنامه هــا  می بــرد؛  پیــش  مــردم  خواســته های 

جزئیــات  بــه  رابطــه  در  اســت.  مردم محــور  متامــا 

ــدار  ــف دی ــار مختل ــا اقش ــواره ب ــن وزارت هم ــد، ای رون

ــرده  ــت ک ــان را دریاف ــات  ش ــوره و نظری ــته و مش داش

ــم  ــاالی زخ ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای ــاال وق ــد. ح و می کن

دیرینــه ی مــردم مرهــم گذاشــته شــود. بایــد از فرصــت 

بــا قربانــی نیروهــای  بــرای صلــح کــه  پیش آمــده 

امنیتــی ـ دفاعــی و مــردم ملکــی بــه وجــود آمــده، 

ــه  ــت ک ــکارات حکوم ــا ابت ــرد. ب ــی ک ــتفاده اعظم اس

ــان  ــر زم ــا از ه ــت، م ــده اس ــد ش ــت رون ــبب پیرف س

ــم.   ــده  ای ــر ش ــح نزدیک ت ــه صل ــر ب دیگ

صبــح کابــل: صلــح و انتخابــات بــا هم گــره خورده. 

در رشایطــی کــه مذاکــرات بین االفغانــی نزدیــک شــده 

ــور  ــده و رییس جمه ــام ش ــم اع ــی ه ــه ی نهای و نتیج

ــل  ــب مقاب ــال، جان ــن ح ــا در عی ــد؛ ام ــام ش ــم اع ه

هــم بــه دولــت همه شــمول روی آورده اســت. ایــن 

چالش هــا بــه رونــد صلــح آســیب می رســاند؟ اگــر 

ــیب هایی؟ ــه آس ــی، چ بل

ــه جــواب دادن ایــن ســؤال  ــاز ب ناجیــه انــوری: نی

دیــده منی شــود.

صبــح کابــل: موقف گیری هــای برخــی سیاســیون 

و طالبــان تــا حــدی نزدیکــی و هم خوانــی دارد؛ مثــا 

ــد  ــا براین ــد. آی ــر کن ــام تغیی ــد نظ ــان می خواهن طالب

توافقــات  چگونگــی  و  سیاســی  چالش هــای  ایــن 

ــا  ــت، ی ــک حکومــت مؤق ــکان ی ــان، ام ــا طالب ــح ب صل

ــود دارد؟  ــازه وج ــت ت حکوم

انــوری: رونــد صلــح واضــح و در حــال  ناجیــه 

مذاکــرات  وارد  طالبــان  و  دولــت  اســت.  پیرفــت 

ــته ی  ــک خواس ــوان ی ــه عن ــام ب ــظ نظ ــوند. حف می ش

اساســی مــردم از ســوی دولــت مــورد تأکیــد قــرار 

می گیــرد. حکومــت افغانســتان بــرای ایــن کــه مــردم 

شــاهد یــک صلــح رسارسی باشــند، از هیــچ نــوع 

منی کنــد. دریــغ  تــاش 

از تمجید تا نقد و اصالح

80 درصد سیاسیون با برنامه های صلح حکومت هم نظر  اند

اشــاره: تالش ها برای گفت وگوهای صلح با طالبان، از ســال 2006 آغاز شــد.

ــکل گیری  ــود؛ ش ــه ب ــه و مذبوحان ــجام یافت ــی، غیرانس ــدت مل ــت وح ــاد حکوم ــل از ایج ــا قب ــا ت ــن تالش ه ای

حکومــت وحــدت ملــی، تحــوالت بزرگــی را چــه در ســطح داخلــی و چــه در ســطح بین املللــی بــه رونــد صلــح 

افغانســتان کلیــد زد. رونــد صلــح، اکنــون بــه جایــی رســیده کــه قــرار اســت امریــکا و طالبــان بــا امضــای ســندی 

ــن  ــای ای ــد و در نیمه ه ــره کردن ــر مذاک ــا یک دیگ ــان 11 دور ب ــکا و طالب ــد. امری ــم کنن ــح تفاه ــه ی صل در زمین

مذاکــره بــود کــه دولــت افغانســتان لویــه  جرگــه ی مشــورتی صلــح را برگــزار کــرد.

ــور  ــت در ام ــن، وزارت دول ــر ای ــا ب ــود؛ بن ــاد ش ــح ایج ــام صل ــه ن ــی ب ــا وزارت ــرد ت ــنهاد ک ــت پیش ــه دول ــه ب جرگ

ــح   تأســیس شــد و تشــکیل ایــن وزارت در نهــم مــاه  ــه  جرگــه ی مشــورتی صل ــر اســاس قطع نامــه ی لوی ــح ب صل

جــدی ســال روان از ســوی مجلــس مناینــدگان افغانســتان تصویــب شــد کــه عملی ســازی و انســجام بخشــیدن 

ــن  ــن وزارت در آخری ــر، ای ــب دیگ ــود. از جان ــته می ش ــن وزارت دانس ــده ی ای ــدف عم ــح، ه ــای صل ــه برنامه ه ب

ــکا و گــروه طالبــان ایجــاد شــد. ــح امری ــه ی مذاکــرات صل مرحل

اکنــون مذاکــرات دو طــرف پایــان یافتــه و  امــروز توافق نامــه ی صلــح را امضــا می کننــد. بــرای وضاحــت 

بیشــر پیرامــون رونــد صلــح، روزنامــه ی صبــح کابــل، گفت وگــوی اختصاصــی ای را بــا »ناجیــه انــوری« 

ســخن گوی وزارت دولــت در امــور صلــح، انجــام داده اســت. ناجیــه انــوری، از بانــوان تأثیرگــذار در عرصــه ی 

حکومــت داری اســت کــه حداقــل طــی پنــج ســال اخیــر، در تشــکیالت اداره ی ریاســت جمهوری افغانســتان 

ــال داشــت.  حضــور فع

ناجیه انوری – سخن گوی وزارت دولت در امور صلح 

سیدمهدی حسینی

گفت وگو کننده
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مارجه، افغانستان – گروه بان ارتش افغانستان یقه ی 

پیراهنش را پایین کشید تا اثر زخم ضخیم و ناهمواری 

که روی گردنش بود را نشان دهد. او می گوید پنج سال 

پیش، طالبان او را اختطاف کردند و گلویش را بریدند 

قضیه  آن  که  می گوید  کاروان  عبدالرشید  اما  تا مبیرد؛ 

مربوط به گذشته است. او، اکنون آماده ی صلح است.

در یکی از آشفته ترین والیت های افغانستان، کاروان 

توافق نامه ای  به  نسبت  محتاطانه ای  طور  به  افرادش  و 

که قرار است میان ایاالت متحده و طالبان امضا شود، 

یک  تا  که  زدند  کاری  به  دست  آن ها  اند.  خوش بین 

هفته ی پیش هم کسی فکرش را منی کرد: آن ها طالبان 

را به نان چاشت دعوت کردند.

زمین های  عرض  در  کاروان  رسبازان  از  یکی 

که  جنگ جویی  سوی  به  هلمند،  کشاورزی  سنگ الخ 

داشت،  شانه  بر  اسلحه ای  و  بود  موترسایکل  بر  سوار 

فریاد زد: »مرغ خوبی برای تان می آوریم!« این دعوت 

یک هفته ای  کاهش  از  چهارم  روز  در  چاشت،  نان  به 

حامیت  تحت  دولتی  نیروهای  میان  خشونت ها 

نیمی  از  بیش  طالبان  افتاد.  اتفاق  طالبان  و  امریکا 

به  برای  یا  دارند  دست  در  را  هلمند  ولسوالی های  از 

زمانی  که  نیز  این جا  می جنگند.  شان  آوردن  دست 

این  در  دیگر  ده ها جبهه ی  مانند  بود،  فعالی  جبهه ی 

والیت، تقریبا در سکوت کاملی فرو رفته است. سپهبد 

ولی محمد احمدزی، فرمانده ی ارشد ارتش افغانستان 

تا روز پنج شنبه، هیچ مورد  در این والیت می گوید که 

خشونت ها  کاهش  توافق  نقض  از  ماحظه ای«  »قابل 

نقطه ی عطفی  را  این موضوع  او  است.  نگرفته  صورت 

در جنگ افغانستان می داند. او می گوید: »این جنگ 

نیز  ایم، طالبان  ما خسته   بین می برد،  از  را  همه چیز 

اند.« شده  خسته 

این موضوع در دیگر نقاط کشور نیز صدق می کند. 

اجازه ی  دلیل  به  که  داخله  وزارت  از  ارشد  مقام  یک 

صحبت نداشن با رسانه ها، خواستار افشا نشدن نامش 

شد، گفت از زمانی که توافق کاهش خشونت ها عملی 

کاهش ۸0 درصدی  از  داخله حاکی  وزارت  آمار  شده، 

است. خشونت ها 

پاس گاه های  تا  گرفته  کشاورزی  روستاهای  از 

دورافتاده در نزدیکی ولسوالی های تحت کنرل طالبان، 

توقف  از  که  می گویند  غیرنظامیان  و  جنگ جویان 

اما از خون ریزی های  اند؛  خشونت ها آسوده خاطر شده 

ایاالت  میان  صلح  توافق نامه ی  امضای  از  پس  بیشر، 

متحده و طالبان می ترسند؛ توافق نامه ای که بستگی به 

دارد. جمعه  روز  تا  خشونت ها  سطح  ماندن  پایین 

کاهش   بر  قطر،  در  امریکایی  مذاکره کنندگان 

آوردن  وجود  به  برای  اقدامی  عنوان  به  خشونت ها 

افغانستان،  دولتی  نیروهای  و  طالبان  میان  اعتامد 

پافشاری کردند؛ اما بر خاف آتش بس سال 201۸ که 

دولتی گذشتند  از خطوط  آزادانه  طالبان  جنگ جویان 

آرامش  دوره ی  این  آمدند،  کابل  و  والیت ها  مراکز  به  و 

رفت وآمد  برای  کاملی  آزادی  جنگ جویان  به  نسبی، 

در  دوردستی  پاس گاه  فرمانده ی  کاروان،  است.  نداده 

اعتامد 100 درصدی  »هر دو طرف  مارجه، گفت:  مرز 

درصدی   100 خشونت  کاهش  یک  این  زیرا  ندارند؛ 

» . نیست

را  طالب  جنگ جوی  آن  کاروان  رسبازان  که  زمانی 

بر  سوار  که  او  کردند،  دعوت  مرغ  گوشت  خوردن  به 

رسبازان  با  ماقات  که  گفت  آن ها  به  بود،  موترسایکل 

دولتی برایش »دردرس ایجاد خواهد کرد« و به رسعت از 

آن جا دور شد. در اوایل آن روز، گروهی از طالبان مسلح 

دستورات  که  گفتند  شدند،  نزدیک  پاس گاه  آن  به  که 

سخت گیرانه ای دارند تا وارد پای گاه های نظامی دولتی 

نشده و یا با رسبازان سلفی نگیرند. به جای آن، آمدند 

تا با مردانی حرف بزنند که معموال به سوی شان شلیک 

می کردند. کاروان گفت که جنگ جویان طالبان کنج کاو 

آماده ی  طرف  دو  هر  جنگ،  سال   1۸ از  پس  و  بودند 

استند. صلح 

ارتش  دیگر  رسباز  ده ها  و  کاروان  حال،  این  با 

می گویند  اند،  مستقر  هلمند  رسارس  در  که  افغانستان 

آن ها  یابد،  هر چه قدر هم که کاهش خشونت ها دوام 

پاس گاه  در  منی کند.  طالبان  به  اعتامد  به  تشویق  را 

دورافتاده ی مارجه، رسبازان از سنگر های شان زیاد دور 

منی شدند. کاروان گفت که ترس از حمله، نگذاشته که 

بروند.  است،  آن جاده  پایین  در  که  پای گاه طالبان  به 

البته آن ها از یک چشمه ی باریک در یک پُل نیمه کاره 

مشخص  را  طالبان  و  دولت  قلمرِو  میان  مرز  تقریبا  که 

پیش،  روز  چند  تا  که  قدم هایی  کردند؛  عبور  می کند، 

می توانست طالبان را به تیرباران کردن آن ها وادار کند. 

آن ها در دور و بر دکان تعمیر موترسایکل می گشتند و 

به خوبی  و مرور موترها در جاده ی اصلی  صدای عبور 

می شد. شنیده 

بسیاری  مانند  که  23ساله  دکان دار  حکمت الله، 

»در  گفت:  دارد،  نام  یک  تنها  افغانستان  مردم  از 

ندیده  درازا  این  به  صلحی  گذشته،  سال  بیست 

آن فضای  پشت  اما  آرامش می کنیم.«  احساس  بودیم. 

یک  در  داشت.  وجود  ناآرامی  از  نهفته ای  جریان  آرام، 

که  آن جا  مایلی  پانزده  در  دیگر  دورافتاده ی  پاس گاه 

گِرِشک  بیرون  در  دولت  تسلط  تحت  منطقه ی  آخرین 

فکر  که  گفت  افغان  آقاگل  نام  به  دیگری  رسباز  بود، 

منی کند جنگ جویان طالبان رس حرف شان بی ایستند. 

به  پای گاه،  بیرون  تا در  بود  داده  افرادش دستور  به  او 

گشت زنی ادامه دهند. او گفت: »دستوراتی که دریافت 

بود.  مخابره  یک  تنها  نداشت.  زیادی  جزئیات  کردیم، 

حمله  طالبان  به  نداریم  اجازه  که  گفت  من  فرمانده ی 

این صورت تحت پی گرد قرار می گیریم.  کنیم، در غیر 

نکن.« ایجاد  مشکلی  مان  برای  که  گفتند  من  به  تنها 

بیرون  در  شلیک  ده ها  بعد،  ساعت  یک  از  کم تر 

داخل  در  که  مردانی  گرفت.  صورت  پای گاه  دیوارهای 

افغان گفت  ندادند.  واکنشی نشان  تقریبا هیچ  بودند، 

که شلیک اول از سوی طالبان بوده و منی داند که این 

یک نقض است یا نه. او اعراف کرد و گفت: »منی دانم 

چه.« یعنی  خشونت ها  کاهش 

هوادار  شبه نظامیان  پای گاه،  دیوارهای  بیرون  در 

دولت و غیرنظامیان، در امتداد کانالی که قلمرِو دولت 

می رفتند؛  راه  هم  کنار  در  می کرد،  جدا  را  طالبان  و 

روز  چند  تا  که  جاده  آن  از  خوش منظره  ای  منطقه ی 

پیش، می توانست جای مرگ باری برای ایستادن باشد. 

سوی  به  که  ارتش  20ساله ی  رسباز  پوپل،  نصیب الله 

قلمرو طالبان در چندمری آن جا اشاره می کرد، گفت: 

طرف  آن  و  طرف  این  در  مردم  که  می بینید  »اکنون 

می ایستند، این یعنی ترسی ندارند.« پشت رس او، یک 

کنار  در  آرامی  به  دولت  هوادار  جنگ جوی شبه نظامِی 

لبه ی آب آن کانال قدم می زد و در یک بلندگوی قابل 

حمل و در معرض دید مستقیم پای گاه های طالبان، به 

می داد.  گوش  هندی  موسیقی  یک 

گروه  در  افغانستان  ارشد  تحلیل گر  واتکینس،  اَندرو 

بین املللی بحران، گفت که چنین صحنه هایی می تواند 

ارزش مهم و منادینی برای هر گونه کاهش خشونت ها 

زمانی  بازه های  »در  گفت:  او  باشد.  داشته  آینده  در 

طالبان،  مانند  جنگ  این  طرف های  متامی  گوناگون، 

نیروهای ارتش غرب و دولت افغانستان، هلمند را کانون 

مرکزی و قابل توجهی در جنگ شان می دانسته اند. اگر 

جنگ  بدون  کوتاه مدِت  هفته ی  این  بتوانند  مردم  این 

چشم اندازهای  می تواند  موضوع  این  کنند،  سپری  را 

گسرده تر این که آیا یک صلح دوام دار امکان پذیر است 

یا نه را تغییر بدهد.«

در ولسوالی هم جواِر نادعلی، گل ولی بلوچ، دکان دار 

دارد.  احساسی  چه  صلح  منی داند  که  گفت  21ساله 

یادش منی آید که افغانستان پیش از جنگ چگونه بوده 

است. او در یکی از چندین منطقه ی مورد اختاف در 

تا در  زندگی می کند و خشونت مجبورش کرده  هلمند 

زمانی،  بگذارد.  فرار  به  پا  بار  چندین  اخیر،  سال  چند 

جنگ به قدری رسیع در گرفت که مجبور شد دکانش 

چند  در  که  می گوید  اما  کند؛  ترک  مالش  متام  با  را 

زندگی  یک  که  کند  »تصور  تا  داشته  اجازه  اخیر،  روز 

است.« چگونه  صلح آمیز 

بازرسی  ایست های  اصلی،  جاده های  از  دور  به 

حال  در  که  خانواده ای  دورافتاده،  پاس گاه های  و 

مزه مزه کردن چای بود، گفت که از کاهش خشونت ها 

به  رابطه  در  کم تری  خوش بینی  اما  است؛  سپاس گزار 

آینده دارد. دو برادر و فرزندان شان در وسط زمین های 

متیزی که در آن گندم و کوکنار کشت شده بود، نشسته 

بودند. سیداحمد، کشاورزی که هنوز ۴0سالش نشده 

بود، گفت: »ما میان دو جبهه ی جنگ زندگی می کنیم.« 

او گفت که خانوده اش به صدای روزمره ی شلیک تفنگ، 

به  اما  است؛  کرده  عادت  جنگنده  جت های  و  موشک 

محض متوقف شدن آن صدا، فضا »شیرین تر« شده بود.

به نظر می رسید که آن دو برادر هوادار طالبان اند؛ 

اما مشخص نکردند که عضو آن گروه استند یا نه. آن ها 

بازپس گیری  به  آن که طالبان رشوع  از  گفتند که پس 

منطقه  آن  در  اوضاع  کردند،   2015 سال  در  مارجه 

بهر شد. پنج سال پیش، حمات تهاجمِی یک ماهه  ی 

امریکا برای پاک سازی آن منطقه از وجود شبه نظامیان 

بود  زده  آسیب  شدیدا  این جا  روستاهای  به  طالبان، 

و  افغانستان  دولت  از  محل  مردم  ناامیدی  به  منجر  و 

شد. خارجی  نیروهای 

احمد گفت زمانی که دیگر اعضای خانواده از آن جا 

حیوانات  و  خانه  از  تا  ماند  خانه  در  پدرش  گریختند، 

محافظت کند. پدر احمد چند روز پس از آغاز عملیات 

هوایی  حمله ی  یک  در   ،2010 سال  در  تهاجمی 

توسط ایاالت متحده کشته شد. وقتی از احمد و برادر 

آیا آرامی های اخیر، نشانه ای  کوچک ترش پرسیدیم که 

از روی خستگی شانه  یا خیر،  یک صلح دوام دار است 

باال انداختند. احمد با اشاره به رشط توافق نامه مبنی بر 

خروج هزاران رسباز امریکایی، گفت: »از این نگرانم که 

خارجی ها رس حرف شان منانند.« عبدالباقی اطرافی، 

برادر کوچک تر احمد، گفت: »به خارجی ها بگویید که 

توافق نامه را امضا کنند؛ زیرا اگر این کار را نکنند، آماده  

ایم تا 25 سال دیگر هم بجنگیم.«

      زمانی که رسبازان کاروان آن 

جنگ جوی طالب را به خوردن گوشت 

مرغ دعوت کردند، او که سوار بر 

موترسایکل بود، به آن ها گفت که 

مالقات با رسبازان دولتی برایش 

»دردرس ایجاد خواهد کرد« و به 

رسعت از آن جا دور شد. در اوایل آن 

روز، گروهی از طالبان مسلح که به 

آن پاس گاه نزدیک شدند، گفتند که 

دستورات سخت گیرانه ای دارند تا وارد 

پای گاه های نظامی دولتی نشده و یا با 

رسبازان سلفی نگیرند. به جای آن، 

آمدند تا با مردانی حرف بزنند که معموال 

به سوی شان شلیک می کردند.

نگاهی زودگذر به صلح در افغانســتان

نویسنده: سوسانا جورج – واشنگنت پست

مرتجم: مهدی غالمی
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»کاهــش  روز  هفتمیــن  پایــان  بــا  هم زمــان 

صلــح  توافق نامــه ی  کــه  اســت  قــرار  خشــونت ها«، 

میــان مناینــدگان امریــکا و گــروه طالبــان، امــروز شــنبه 

)10 حــوت( بــه امضــا برســد.

متحــده ی  ایــاالت  رییس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد 

ــح  ــه ی صل ــای توافق نام ــه امض ــت ک ــه اس ــکا، گفت امری

بــا طالبــان، وابســته بــه مؤثریــت اجــرای مرحلــه ی 

اســت. خشــونت  کاهــش  یک هفتــه ای 

ــه ی  ــر مرحل ــه اگ ــت ک ــرده اس ــد ک ــان تأکی او هم چن

برســد،  پایــان  بــه  موفقیــت  بــا  خشــونت  کاهــش 

امضــا  خــودش  را  طالبــان  بــا  صلــح  توافق نامــه ی 

خواهــد کــرد.

ایــن در حالــی اســت کــه مناینــدگان امریــکا و گــروه 

طالبــان، روز جمعــه )2 حــوت( روی رونــد یک هفتــه ای 

کاهــش خشــونت بــه توافــق رســیده بودنــد و دو طــرف 

ــد  ــن رون ــه ای ــی ک ــد، در صورت ــرده بودن ــان ک خاطرنش

موفقانــه بــه پایــان برســد، موافقت نامــه ای صلــح میــان 

دو طــرف، فــردای آن روز یعنــی روز شــنبه )10 حــوت( 

ــد. ــا می رس ــه امض ب

در همیــن حــال، رســانه ها روز پنچ شــنبه )۸ حــوت( 

بــه نقــل از منابعــی نوشــته بودنــد کــه یــک هیــأت 

ــی از  ــه منایندگ ــوت( ب ــنبه )۸ ح ــش نفری روز پنچ ش ش

ــه  ــان، ب ــا طالب ــو ب ــرای گفت وگ ــتان، ب ــت افغانس حکوم

ــه اســت دوحــه، پایتخــت قطــر، رفت

از امضــای توافق نامــه ی صلــح  قــرار اســت پــس 

امریــکا و طالبــان، گفت وگوهــای بین االفغانــی میــان 

ــتان،  ــت افغانس ــی از حکوم ــان و منایندگان ــروه طالب گ

ــود. ــاز ش آغ

رییس جمهــور غنــی در پیامــی بــه مناســب نهــم 

ــاز، گفتــه اســت کــه نیروهــای امنیتــی  حــوت، روز رسب

تروریســتان  برابــر  در  کــه  هامن گونــه  افغانســتان 

از  کــه  را  صلــح  انــد،  کــرده  ایســتادگی  شــجاعانه 

بــا  نیــز  کشــور  ایــن  مــردم  نیازهــای  اساســی ترین 

می رســانند.  مقصــود  رسمنــزل  بــه  موفقیــت 

روز  بــا  بــود  برابــر  حــوت(  )نهــم  جمعــه   دیــروز 

ایــن  از  کشــور.  دفاعــی  و  امنیتــی  نیروهــای  ملــی 

و  کارکردهــا  از  کشــور  مختلــف  بخش هــای  در  روز 

کشــور  دفاعــی  و  امنیتــی  نیروهــای  فداکاری هــای 

شــد. تجلیــل  و  قدردانــی 

ــای  ــه نیروه ــن روز را ب ــه ای ــن ک ــی ضم ــای غن آق

گفتــه،  تریــک  افغانســتان  دفاعــی  و  امنیتــی 

دلیــر  و  شــجاع  نیروهــای  »شــام  اســت:  افــزوده 

ــد؛  ــه نهادهــای ملــی تعلــق داری امنیتــی و دفاعــی ب

شــام پــاس داران قانــون اساســی، حامــی تحکیــم 

ــه  ــتید ک ــی اس ــدار مل ــت اقت ــی و حاکمی ــدت مل وح

ــمنان  ــا دش ــد ت ــبب ش ــگ س ــان در جن ــتاد گی  ت ایس

دســت  بودنــد،  کــرده  تعییــن  کــه  اهدافــی  بــه 

نیابنــد.«

ــه  ــت ک ــرده اس ــان ک ــی، خاطرنش ــور غن رییس جمه

نیروهــای امنیتــی و دفاعــی توانســته انــد 10 ولســوالی 

پاک ســازی  هراس افگنــان  گروه هــای  وجــود  از  را 

کننــد. »منحیــث رسقومانــدان اعــای قــوای مســلح 

بــرای تــان اطمینــان می دهــم کــه از حامیــت قــوی 

مــن، ملــت و جامعــه ی بین املللــی برخــوردار اســتید و 

ــر از  ــان بیش ــوزش ت ــز و آم ــل، تجهی ــتای متوی در راس

ــرد.« ــم ک ــاش خواهی ــش ت پی

ــداکاری  ــاش  و ف ــی، ت ــد ارشف غن ــه ی محم ــه گفت ب

ــه  ــارض ب ــان ح ــه طالب ــد ک ــبب ش ــی س ــای امنیت نیروه

کاهــش خشــونت ها شــوند. 

کاهــش   مرحلــه ی  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

ــان، رس  ــروه  طالب ــوی گ ــونت ها از س ــه ای خش یک هفت

ــاز شــد  ــداد شــنبه )3 حــوت( آغ از ســاعت 12:00 بام

ــت.  ــه داش ــه ادام ــک هفت ــرای ی ــه ب ک

ــوت(  ــنبه )10ح ــروز ش ــت ام ــرار اس ــه ق ــن هم ــا ای ب

امضــا  و طالبــان  امریــکا  میــان  توافق نامــه ی صلــح 

شــود و انتظــار مــی رود، ده روز پــس از امضــای ایــن 

ــتان و  ــت افغانس ــان حکوم ــا می ــه، گفت وگوه توافق نام

ــود. ــاز ش ــان آغ طالب

بــر بنیــاد تفاهم نامــه ای کــه میــان وزارت ترانســپورت 

ــا  ــه امض ــتان ب ــپورت اوزبیکس ــتان و وزارت ترانس افغانس

ــن  ــی ای ــای صادرات ــه ی کااله ــت تعرف ــرار اس ــیده، ق رس

ــا 50 درصــد کاهــش یابــد.  کشــور 30 ت

در خرنامــه ای کــه روز جمعــه )9حــوت( از ســوی 

ــده  ــیده، آم ــر رس ــه ن ــتان ب ــپورت افغانس وزارت ترانس

اســت کــه محمــد یــام شــمس، رییــس اداره ی خــط آهــن 

ــای  ــی اوف، همت ــا غن ــپورت، ب ــت وزارت ترانس و رسپرس

نیــز  تفاهم نامــه ای  و  کــرده  دیــدار  اوزبیکســتانی اش 

ــت.   ــیده اس ــا رس ــه امض ــرف ب ــان دو ط می

ــن،  ــس از ای ــت پ ــرار اس ــه، ق ــن تفاهم نام ــق ای مطاب

اقــام صادراتــی افغانســتان از طریــق خــط آهــن حیرتان 

- مزاررشیــف بــه اوزبیکســتان، 30 تــا 50  درصــد قیمــت 

ــد. ــش یاب ــا کاه تعرفه ه

در خرنامــه آمــده اســت: »بــرای صــادرات اقــام 

ــق  ــن طري ــتان و از ای ــه اوزبیکس ــتان ب ــی افغانس تجارت

بــه بازارهــاي بني امللــي توســط وســایط باربــری، مبلــغ 

ــل  ــور از پ ــر عب ــه خاط ــر آن ب ــه 100 دال ــر ک 500 دال

ــه ی  ــه منظــور ارائ ــر کــه ب ــان و هم چنــان ۴00 دال حیرت

ــد.« ــاف ش ــد، مع ــود منبع ــت می ش ــات پرداخ خدم

وزارت ترانســپورت گفتــه اســت کــه ایــن کاهــش 

هزینه هــا حجــم صــادرات اقــام تجارتــی افغانســتان بــه 

کشــورهای آســیای میانــه و مارکیت هــای بین املللــی را 

ــم  ــاف را فراه ــارت و انکش ــد تج ــه ی رش ــان تر و زمین آس

می کنــد.

 از ســویی  هــم در ایــن دیــدار، وزیــر ترانســپورت 

ــق  ــنگ از طری ــال س ــت ذغ ــاز ترانزی ــتان از آغ اوزبیکس

افغانســتان بــه کشــور پاکســتان نیــز خــر داده  و گفتــه 

شــده اســت کــه در ســال 2020 میــادی حــدود ۸00 

ــتان  ــه پاکس ــق ب ــن طری ــنگ از ای ــال س ــن ذغ ــزار ت ه

ــد.  ــد ش ــت خواه ــال و ترانزی انتق

ذغــال ســنگ  »ترانزیــت  اســت:  گفتــه  وزارت  ایــن 

اوزبیکســتان بــه پاکســتان از طریــق افغانســتان، افــزون بــر 

ایــن کــه عوایــد اداره ی خــط آهــن و ترانســپورت زمینــی را 

فراهــم می کنــد، زمینــه اشــتغال را نیــز فراهــم می کنــد.«

ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن عبداللــه 

بــا  دیــدار  در  اوزبیکســتان،  نخســت وزیر  عــارف اُف، 

رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی وعــده داده 

ــه  ــور ب ــن کش ــی ای ــرق واردات ــال ب ــرای انتق ــه ب ــود ک ب

می دهــد. تخفیــف  دالــر  میلیــون   ۴5 افغانســتان، 

ــردا دوشــنبه )10حــوت( توافق نامــه ی  ــرار اســت ف ق

ــا حضــور بیــش از 30  ــان ب ــکا و طالب ــان امری ــح می صل

کشــور جهــان در قطــر امضــا شــود. 

شــاه محمــود قریشــی، وزیــر خارجــه ی پاکســتان و از 

ــد  ــه، می گوی ــن توافق نام ــای ای ــم امض ــان مراس مهامن

ــت؛  ــتان اس ــردم افغانس ــرای م ــی ب ــردا، روز بزرگ ــه ف ک

زیــرا ایــن کشــور بــه  ســوی صلــح در حرکــت اســت.

ــان،  ــکا و طالب ــه ی امری در مراســم امضــای توافق نام

شــامر زیــادی از کشــورهای دخیــل در صلــح افغانســتان 

دعــوت شــده اســت. 

مارکــس پوتــزل، فرســتاده ی ویــژه ی آملــان بــرای 

افغانســتان و پاکســتان کــه بــرای حضــور در مراســم 

امضــای ایــن توافق نامــه بــه قطــر رفتــه اســت، می گویــد 

کــه امضــای ایــن توافق نامــه گام مهمــی بــرای آغــاز 

اســت. افغان هــا  میــان  گفت وگوهــا 

ــر خارجــه ی  ــوف، وزی ــز کامل از ســویی  هــم عبدالعزی

در  کنونــی  جنــگ  کــه  می گویــد  نیــز  اوزبیکســتان 

افغانســتان تنهــا مشــکل مــردم ایــن کشــور نیســت، 

بلکــه مشــکل متــام منطقــه اســت و نیــاز اســت تــا 

کشــورهای منطقــه در رســید گی بــه مشــکل افغانســتان 

کننــد. کار  یک جــا 

ــس از  ــه ده روز پ ــی رود ک ــار م ــه انتظ ــن هم ــا ای ب

امضــای توافق نامــه ی صلــح میــان امریــکا و طالبــان، 

ــاز  ــان آغ ــتان و طالب ــت افغانس ــن حکوم ــرات بی مذاک

شــود. ارگ ریاســت جمهوری می گویــد، در صورتــی 

ــن کشــور  ــح در ای ــه تأمیــن صل ــان متعهــد ب کــه طالب

را  حکومــت  بــا  مذاکــره  و  آتش بــس  بایــد  اســتند، 

ــرد. بپذی

اعــام کــرده اســت کــه 9 مــوارد  وزارت صحــت، 

ــا، در  ــروس کرون ــه وی ــا ب ــر مبت ــکوک دیگ ــازه ی مش ت

والیــت هــرات، بــه ثبــت رســیده اســت.

روز  مایــار، ســخن گوی وزارت صحــت،  وحیداللــه 

ــورد  ــه ی 9 م ــه منون ــت ک ــه اس ــوت( گفت ــه )9 ح جمع

ویــروس کرونــا،  بــه  مبتــا  تــازه ی مشــکوک دیگــر 

نتیجــه ی  و  شــده  فرســتاده  هــرات،  از  تازگــی  بــه 

ــوت(  ــنبه )10 ح ــا روز ش ــده ت ــتاده ش ــای فرس منونه ه

ــد. ــد ش معلــوم خواه

کــه  اســت  افــزوده  وزارت  ایــن  حــال  همیــن  در 

نتیجــه ی معاینــات البراتــواری 10 واقعــه ی مشــکوک 

ــا، از والیت هــای هــرات، بغــان، غــور  ــروس کرون ــه وی ب

و کابــل کــه در جریــان یــک شــبانه  روز گذشــته بــه 

البراتوارهــای کشــور فرســتاده شــده بــود، منفــی اســت.

پیــش از ایــن، مــوارد مشــکوکی از ویــروس کرونــا، در 

والیت هــای هلمنــد، غــور، فــراه و هــرات گــزارش شــده 

ــرات  ــت ه ــوارد، در والی ــن م ــی از ای ــا یک ــا تنه ــود؛ ام ب

مثبــت اعــام شــد.

بــا ایــن حــال، ایــن نخســتین بــار اســت کــه در 

ــا  ــروس کرون ــه وی ــکوک ب ــوارد مش ــز م ــل نی ــت کاب والی

ــت. ــده اس ــت ش ثب

ــدی ای  ــر ج ــه تدابی ــت ک ــه اس ــت، گفت وزارت صح

را بــرای مبــارزه بــا ویــروس کرونــا، روی دســت گرفتــه 

میلیــون   25 مبلــغ  نیــز  افغانســتان  دولــت  اســت. 

دالــر را بــرای مبــارزه بــا ایــن ویــروس، اختصــاص 

داده اســت.

ارگ ریاســت جمهوری، می گویــد کــه قــرار اســت 

مــارک اســپر، وزیــر دفــاع امریــکا و ینــس اســتولتنرگ، 

دبیــرکل ناتــو، امــروز بــه کابــل بیاینــد و اعامیــه ی 

مشــرکی را بــا رییس جمهــور غنــی منتــر کننــد. 

ریاســت جمهوری،  ســخن گوی  صدیقــی،  صدیــق 

نیــز ســفر وزیــر دفــاع امریــکا و دبیــرکل ناتــو بــه کابــل 

را تأییــد کــرده اســت. قــرار اســت بــا نــر ایــن اعامیــه، 

امریــکا در قبــال افغانســتان تجدیــد پیــامن کنــد. 

در  ناتــو،  دبیرکابــل  و  امریــکا  دفــاع  وزیــر  ســفر 

ــنبه  ــروز ش ــت ام ــرار اس ــه ق ــود ک ــی می ش ــی نهای حال

ــز  ــان نی ــکا و طالب ــح امری ــه ی صل )10حــوت( توافق نام

ــه،  ــن توافق نام ــای ای ــس از امض ــود و ده روز پ ــا ش امض

مذاکــرات بین االفغانــی آغــاز خواهــد شــد. 

هیــأت  یــک  افغانســتان  دولــت  پنج شــنبه،  روز 

ــه،  ــه دوح ــان ب ــا طالب ــو ب ــرای گفت وگ ــش نفری را ب ش

از  نقــل  بــه  طلوع نیــوز،  فرســتاد.  قطــر  پایتخــت 

منابعــی گــزارش داده اســت کــه ایــن هیــأت، متشــکل 

کلیــدی  ادارات  درجــه دوی  ســطح  در  افــرادی  از 

دولتــی انــد کــه پــس از چاشــت ایــن روز بــه قطــر رفتــه 

ــد. ان

ــر  ــأت ب ــن هی ــه ای ــت ک ــه اس ــت جمهوری، گفت ریاس

اســاس تقاضــای مکــرر گــروه طالبــان و تأکید هــم کاران 

متاس هــای  تــا  شــده  اســت  ایجــاد  بین املللــی 

ــد. ــاد کن ــان ایج ــا طالب ــی را ب مقدمات

در آســتانی نهایــی شــدن توافق نامــه ی صلــح امریــکا 

امیــدواری  ابــراز  ریاســت جمهوری  ارگ  طالبــان،  و 

می کنــد کــه سیاســت مداران افغانســتان بــا دولــت 

یک دســت شــوند و مذاکــرات صلــح را مدیریــت کننــد. 

ریاســت جمهوری،  ســخن گوی  صدیقــی،  صدیــق 

ــل  ــح کاب ــه ی صب ــا روزنام ــی ب ــوی اختصاص در گفت وگ

مــا وضعیــت  کــه سیاســیون  »امیدواریــم  می گویــد: 

حســاس کشــور را درک کننــد و در کنــار دولــت و مــردم 

خــود باشــند. منافــع ملــی مــا در باهــم بــودن مــا و 

در اتحــاد ماســت. اجنداهــای گروپــی خــود را کنــار 

ــی  ــیار حساس ــه ی بس ــک مرحل ــرف ی ــه ط ــم و ب بگذاری

ــم.« ــت کنی ــا حرک ــت، یک ج ــح اس ــه صل ک

آقــای صدیقــی هم چنــان می گویــد، در صورتــی کــه 

طالبــان متعهــد بــه تأمیــن صلــح در افغانســتان اســتند، 

بایــد آتش بســی کــه خواســت مــردم اســت را ایــن کشــور 

شــوند.  بین االفغانــی  مذاکــرات  آمــاده ی  و  بپذیرنــد 

ــای  ــود، گام ه ــته می ش ــر برداش ــه در قط ــی ک »گام های

مهــم در راســتای تســهیل پروســه ی صلــح اســت.«

ســخن گوی ریاســت جمهوری هم چنــان در رابطــه 

ــد  ــان می گوی ــا طالب ــده ب ــأت مذاکر کنن ــن هی ــا تعیی ب

کــه ایــن هیــأت بایــد بــا از ســوی حکومــت افغانســتان 

کــه طــرف مــروع گفت وگــو بــا ایــن گــروه اســت، 

ــود.  ــن ش تعیی

ایــن  در حالــی اســت کــه روز پنج شــنبه، دولــت 

افغانســتان یــک هیــأت شــش نفری را بــرای گفت وگــو بــا 

طالبــان بــه دوحــه، پایتخــت قطــر فرســتاد. طلوع نیــوز، 

بــه نقــل از منابعــی گــزارش داده اســت کــه ایــن هیــأت، 

متشــکل از افــرادی در ســطح درجــه دوی ادارات کلیــدی 

دولتــی انــد کــه پــس از چاشــت روز پنج شــنبه )۸ حــوت( 

ــه قطــر رفتــه انــد. ریاســت جمهوری، نیــز گفتــه اســت  ب

کــه ایــن هیــأت بــر اســاس تقاضــای مکــرر گــروه طالبــان 

ــا  ــت ت ــده  اس ــاد ش ــی ایج ــم کاران بین امللل ــد ه و تأکی

ــا طالبــان ایجــاد کنــد. متاس هــای مقدماتــی را ب

حــدود  امریــکا  کــه  اســت  حالــی  در  همــه  ایــن 

یک و نیــم ســال قبــل، مذاکــرات صلــح را بــا طالبــان 

آغــاز کــرد و پــس از 11 بــار دیــدار و گفت وگــو، قــرار 

ــان دو  ــه ای می ــروز شــنبه )10حــوت( توافق نام اســت ام

طــرف امضــا شــود. بــر اســاس آنچــه مناینــدگان امریــکا و 

طالبــان گفتــه انــد، ده روز پــس از امضــای توافق نامــه ی 

صلــح، مذاکــرات بین االفغانــی آغــاز شــود.

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 توافق نامه ی صلح امریکا و طالبان 
امروز امضا می شود

غنی در روز رسباز: 
نیروهای امنیتی صلح را به رسمنزل مقصود می رسانند

اوزبیکستان تعرفه ی کاالهای صادراتی افغانستان 
را 30 تا 50 درصد کاهش می دهد

پاکستان:
امروز، روز بزرگی برای افغانستان است

ثبت 9 مورد  تازه ی مشکوک مبتال به ویروس کرونا 
در هرات

وزیر دفاع امریکا و دبیرکل ناتو امروز به کابل 
می آیند

صدیقی: سیاست مداران افغانستان باید در کنار 
دولت پروسه ی صلح را دنبال کنند
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ایستگاه خربی افغانستان

www.1sada.comویژه ی هفته ی کاهش خشونت ها

فرصت یک هفته ای کاهش خشونت ها ساعت 12 شب گذشته 

پایان یافت؛ این روند بامداد روز شنبه )3 حوت( آغاز شد و برای 

یک هفته ادامه داشت. بر بنیاد طرح کاهش  خشونت ها، طالبان 

باید در جریان یک هفته، حمات خود را در مسیر شاهراه ها، اماکن 

تا هشتاد درصد  پولیس،  و  ارتش  و مواضع  مراکز شهرها  عمومی، 

می داد.  کاهش 

بزرگ  حمات  گذشته  هفته ی  یک  جریان  در  طالبان  هرچند 

تروریستی انجام نداده اند؛ اما بر بنیاد آمار وزارت داخله، در این مدت 

بیش از 30 رویداد ضد امنیتی در والیت های مختلف افغانستان به 

ثبت رسیده است. ذبیح الله مجاهد، سخن گوی طالبان، گفته است 

پایگاه های  و  غندها  فرقه ها،  قول اردوها،  والیت ها،  مراکز  تنها  که 

نیروهای امنیتی افغان و خارجی شامل دوره ی کاهش خشونت بود و 

به استثنای این محات، آتش گشودن یا حمله ی  شان نباید تخطی 

تلقی شود؛ چون آتش بس عمومی نبود.

نخستین روز کاهش خشونت ها

هم زمان با آغاز نخستین روز روند کاهش یک هفته ای خشونت، 

مردم در چندین والیت افغانستان به رقص و پایکوبی پرداختند و از 

این رویداد استقبال کردند؛ ساز و رسود نواختند و به صورت گروهی 

با هم دیگر رشیک کردند.  را  شادی کرده و خوش حالی های شان 

مردم امیدوار اند که کاهش خشونت ها و امضای توافق نامه ی صلح 

میان ایاالت متحده ی امریکا و طالبان به صلح و ثبات دایمی در 

این کشور منجر شود.

در نخستین روز این روند، تنها در سه والیت بلخ، پکتیا و ارزگان 

شنبه  روز  ساعات  نخستین  در  طالبان  شد.  ثبت  طالبان  حمات 

کردند؛  حمله  والیت  سه  این  در  امنیتی  نیروهای  علیه  )3حوت( 

حمات طالبان در والیت های ارزگان و پکتیا تلفاتی نداشت؛ اما در 

ولسوالی زاری والیت بلخ دو رسباز ارتش جان باختند و سه رسباز 

دیگر زخمی شدند.

دومین روز کاهش خشونت ها

مورد  دو  خشونت،  یک هفته ای  کاهش  روند  از  روز  دومین  در 

امنیتی در والیت کندهار، پایتخت امارت طالبان و مرکز فرمان روایی 

ماعمر، رهر کشته شدن گروه طالبان ثبت شد. مقام های محلی 

والیت کندهار در آن زمان گفتند که یک کاروان اکامالتی نیروهای 

امنیتی در ولسوالی شاه ولی کوت این والیت از سوی طالبان هدف 

قرار گرفته است. هم چنان در یک رویداد دیگر، یک موتر نیروهای 

جاده ای  کنار  ماین  با  کندهار  شاه  ولی کوت  ولسوالی  در  امنیتی 

برخورد کرد. هر دو رویداد تلفاتی به همراه نداشت. 

سومین روز کاهش خشونت ها

امنیتی  رویداد  سه  با  نیز  خشونت ها  کاهش  روند  روز  سومین 

و  هلمند  بلخ،  والیت های  در  مورد  سه  روز،  این  در  یافت.  پایان 

سمنگان اتفاق افتاد که در نتیجه ی آن سه نفر جان باختند و هشت 

نفر دیگر زخمی شدند. طالبان در سومین روز کاهش خشونت ها، 

کارمندان  از  یکی  و  سمنگان  والیت  باالی  صوف  دره  ی  ولسوال 

بردند.  با خود  را  این والیت  با جرایم جنایی  مدیریت مبارزه 

چهارمین روز کاهش خشونت ها

در چهارمین روز از روند کاهش خشونت ها، چهار مورد حمله ی 

روز،  این  در  طالبان  ثبت شد.  افغانستان  والیت  در چهار  طالبان 

هلمند  و  فراه  زابل،  غزنی،  والیت های  در  امنیتی  نیروهای  باالی 

حمله کردند که در نتیجه ی آن پنج تن از نیروهای دولتی افغانستان 

جان باخته و ده تن دیگر شان زخمی شدند. 

اعام  خشونت ها،  کاهش  روز  چهارمین  پایان  در  داخله  وزارت 

کرد که در جریان چهار روز گذشته، 1۸ نیروی امنیتی در حمله ی 

طالبان کشته شدند و 31 تن دیگر زخم برداشته اند. 

پنجمین روز کاهش خشونت ها

هامنند روز چهارم، در پنجمین روز روند کاهش خشونت ها نیز 

شد.  ثبت  بلخ  و  هرات  والیت های  در  طالبان  حمله ی  مورد  چهار 

طالبان در والیت بلخ یک کاروان نیروهای امنیتی را با ماین کنار 

جاده ای هدف قرار دادند که در نتیجه ی آن یک رسباز پولیس جان 

امنیتی ثبت شد و طالبان  باخت. در والیت هرات نیز سه رویداد 

یک نظامی پیشین را در این روز با خود بردند. 

ششمین روز کاهش خشونت  ها

روزهای  خاف  بر  خشونت ها،  کاهش  روند  روز  ششمین  در 

 ۸( پنج شنبه  روز  امنیتی  مقام های  دیدند.  تلفات  طالبان  دیگر، 

انفجار  نتیجه ی  در  طالب  هراس افگن  هفت  که  گفتند  حوت( 

بلخ  ولسوالی دولت آباد والیت  ماین جاسازی شده ی خود شان در 

است:  آمده  اردوی  209 شاهین  قول  اعامیه ی  در  کشته شدند. 

ماین  با  طالبان  به  مربوط  موتر  عراده  یک  برخورد  نتیجه ی  »در 

کنارجاده ای، در روستای یول بُلدی ولسوالی دولت آباد والیت بلخ، 

کشته  بودند،  طالبان  اعضای  همه  که  موتر  این  رسنشین  هفت 

شدند.«

هفتمین روز کاهش خشونت ها

کاهش  روز  هفتمین  در  که  می گوید  داخله  وزارت  آنچه 

خشونت ها و آخرین روز این روند، سه رویداد امنیتی در والیت های 

رحیمی،  نرت  است.  شده  ثبت  لغامن  و  بدخشان  کاپیسا، 

سخن گوی وزارت داخله، به روزنامه ی صبح کابل گفت که طالبان 

در والیت های کاپیسا و لغامن باالی نیروهای امنیتی حمله کردند؛ 

اما این حمله ها تلفاتی در پی نداشته است. آقای رحیمی اما گفت 

رسباز  یک  بدخشان  در  کنارجاده ی  ماین  انفجار  نتیجه ی  در  که 

دیگر شان زخمی شدند.  تن  و سه  باخته  ارتش جان 

شنبه  امروز  است  قرار  خشونت ها،  کاهش  روند  پایان  با 

با  امریکا و طالبان  )10حوت( توافق نامه ی صلح میان منایندگان 

حضور بیش از 30 کشور جهان در قطر امضا شود. دونالد ترامپ، 

رییس جمهور امریکا هفته ی پیش گفت که خودش این توافق نامه 

کرد.  خواهد  امضا  را 

اما آقای ترامپ تأکید کرده بود، در صورتی توافق نامه ی صلح را 

امضا خواهد کرد که نتیجه ی کاهش یک هفته ای خشونت ها مثبت 

باشد و طالبان از آموزن یک هفته ای موفق به درآیند. 

مشهور  هوتل  در  توافق نامه،  این  امضای  مراسم  است  قرار 

»شیرینن« در قطر برگزار شود. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه ی 

از  تن  دو  اوزبیکستان،  خارجه ی  وزیر  کاملوف،  عزیز  و  پاکستان 

برای  و رسنوشت ساز  بزرگ  روز  یک  را  امروز  مراسم،  این  مهامنان 

کردند.  تلقی  افغانستان 

وزیر خارجه ی پاکستان می گوید، امروز بنای یک گفت وگوی فراگیر 

میان افغان ها گذاشته می شود و یک فرصت بزرگ پیش  رو است. 

عزیز کاملوف نیز گفته است که مشکل امروز، تنها مشکل مردم 

افغانستان نیست، بلکه این مشکل منطقه است؛ از همین رو باید 

همه برای تأمین صلح در افغانستان همکار باشند. 

و  امریکا  صلح  توافق نامه ی  امضای  از  پس  روز  ده  است  قرار 

طالبان، مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود. روز 

پنج  شنبه )۸ حوت( یک هیأت شش نفری به منایندگی از حکومت 

افغانستان نیز به قطر رفته است. ارگ ریاست جمهوری می گوید که 

این شش نفر هیأت مذاکره کننده با طالبان نیست و هیأت متاس 

اند که به درخواست زملی خلیلزاد به قطر رفته اند. 

عبدالرازق اختیاربیگ

نویسنده

هفت روز »کاهش  خشونت ها« چگونه گذشت؟
      هرچند طالبان در جریان یک هفته ی 

گذشته حمالت بزرگ تروریستی انجام نداده 

اند؛ اما بر بنیاد آمار وزارت داخله، در این مدت 

بیش از 30 رویداد ضد امنیتی در والیت های 

مختلف افغانستان به ثبت رسیده است. 

ذبیح الله مجاهد، سخن گوی طالبان، گفته 

است که تنها مراکز والیت ها، قول اردوها، 

فرقه ها، غندها و پایگاه های نیروهای امنیتی 

افغان و خارجی شامل دوره ی کاهش خشونت 

بود و به استثنای این محالت، آتش گشودن 

یا حمله ی  شان نباید تخطی تلقی شود؛ چون 

آتش بس عمومی نبود.


