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گزارش روز

یادداشت روز

گزارش روزسیاست

گزارشگفت وگو

امریکا تفنگ طالبان را گرفت؛ 
ما می توانیم شالق شان را بگیریم؟

امضــای  از  بعــد  روز  دو  تنهــا  گذشــن  بــا 

توافق نامــه ی »آوردن صلــح بــرای افغانســتان«، میــان 

امریــکا و طالبــان کــه در دوحه ی قطــر بیــن دو طــرف 

بــه امضــا رســید، اولیــن نقطــه ی اختــاف جــدی 

میــان طالبــان و حکومــت افغانســتان، آزاد ســازی پنــج 

هــزار زندانــی طالــب، از زندان هــای افغانســتان بــود. 

شــیرعباس اســتانکزی، عضــو هیــأت طالبــان، روز 

شــنبه )10 حــوت( در قطــر، گفــت کــه گــروه طالبــان 

ــن رو،  ــد، از همی ــا می کن ــه امض ــکا توافق نام ــا امری ب

ایــن »وظیفــه « ی امریــکا اســت کــه پنــج هــزار زندانــی 

طالــب را، از زندان هــای افغانســتان آزاد...

قــرار اســت ایــاالت متحــده ی امریــکا، پــس از 

ــر  ــگ در براب ــتان و جن ــور در افغانس ــال حض 19 س

طالبــان، تــا یــک ســال و چنــد مــاه دیگــر نیروهایــش 

ــد.  ــارج کن ــور خ ــن کش را از ای

نتیجــه ی  کــه  طالبــان  و  امریــکا  توافق نامــه ی 

مذاکــرات یک ونیــم ســاله ی دو طــرف بــود، رسانجــام 

ــن  ــاد ای ــر بنی ــد. ب ــا ش ــوت( امض ــنبه )10ح روز ش

توافق نامــه، امریــکا تعهــد کــرده اســت کــه متــام 

نیروهــای خــود و نیروهــای ایتــاف از جملــه پرســونل 

نظامــی،  پیــان کاران  غیردیپلاتیــک،  ملکــی 

آمــوزگاران، مشــاوران و نیروهــای...

ــای  ــن آوری، انتخاب ه ــش ف ــا در بخ پیش رفت ه

ــات  ــه اطاع ــرای دست رســی ب ــردم ب ــه م ــادی ب زی

محروم تریــن  در  حتــا  اکنــون،  اســت.  داده 

مــردم  افغانســتان،  ماننــد  جهــان  کشــورهای 

از  اســتفاده  بــا  رادیــو،  از  جــدا  می تواننــد 

روش هــای گوناگونــی بــه خربهــای روز و تازه تریــن 

اطاعــات دســت پیــدا کننــد. بــا ایــن حــال، رادیــو 

ــه  هم چنــان جــای گاه بســیار محبوبــی در دنیــا و ب

ــکار  ــوان ان ــه منی ت ــتان دارد. گرچ ــژه در افغانس وی

ــان  ــدن رقیب ــا و آم ــای روز دنی ــه فن آوری ه ــرد ک ک

فیس بــوک... ماننــد  بزرگ تــری، 

پــس از امضــای توافق نامــه میــان مناینــدگان 

طالبــان،  گــروه  و  امریــکا  متحــده ی  ایــاالت 

دونالدترامــپ در یــک نشســت خــربی اعــام کــرد 

کــه در آینــده ی نزدیــک، بــا رهــربان گــروه طالبــان 

ماقــات می کنــد. ترامــپ، در حالی کــه امضــای 

مــردم  و  رییس جمهــور  بــه  را  توافق نامــه  ایــن 

افغانســتان تربیــک گفــت، تأکیــد کــرد کــه همــه ی 

و  شــده اند  خســته  جنــگ  از  درگیــر  طرف هــای 

ــول  ــون و پ ــگ، خ ــن جن ــز در ای ــکا نی ــردم امری م

ــد. ــی داده ان ــادی قربان زی

رییس جمهــور امریکا ابراز کرد...

امریکا؛ میانجی گر صلح یا 
حامی طالبان

امتیازدهی امریکا به طالبان، 
»بخشیدن از کیسه ی خلیفه« است

آینده ی سیاسی افغانستان به 
چه کسانی تعلق می گیرد؟

رادیو؛ رسانه ای که هنوز در 
میان مردم محبوب است
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شکست امریکا در جنگ ۱۹ ساله 
و باج دهی به طالبان

سیاست مداران فرصت طلب
 غنی را مانع صلح فکر می کنند

در غرفــه ی کوچــک آبــی رنگــش، نشســته. »مثبــت 

اســتثنا   « بهــر«،  زندگــی  بهــر،  »تفکــر  کــن«،  فکــر 

بــاش«. کتاب هــای اســت کــه در جلــو دیــد گذاشــته 

شــده. کتاب هــای انگیزشــی، بــرای ملتــی کــه انگیــزه ای 

بــرای کتــاب خوانــدن ندارنــد. هــرروز صبــح دروازه  ی 

ــهرهای  ــی از کان ش ــنده های یک ــرای باش ــه اش را ب غرف

ــی  ــه کس ــدون این ک ــب ب ــد و ش ــاز می کن ــتان، ب افغانس

ــرده... ــا ک ــه ج ــا ب ــی را ج ــد و کتاب ــده باش آم

متحــده ی  ایــاالت  رییس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد 

امریــکا، تأکیــد کــرده اســت کــه در آینــده ی نزدیــک، بــا 

ــرد. ــد ک ــدار خواه ــان دی ــروه طالب ــربان گ ره

آقــای ترامــپ، شــنبه شــب )10حــوت( ســاعاتی پــس 

ــکا و طالبــان،  از امضــای توافق نامــه ی صلــح میــان امری

در یــک نشســت خــربی حضــور یافــت و گفــت...

ــاری  ــراج اجب ــه اخ ــت ک ــرده اس ــد ک ــت، تأکی ــر صح وزی

مهاجریــن افغــان از ســوی دولــت ایــران، نگرانی هــا در مــورد 

شــیوع ویــروس کرونــا در افغانســتان را افزایــش داده اســت.

وزارت صحــت، روز یک شــنبه )11 حــوت( بــا نــر 

از  فیــروز،  فیروزالدیــن  کــه  اســت  گفتــه  اعامیــه ای 

نقطــه ی صفــری پــل ابریشــم والیــت...

دولــت  کــه  می کنــد  تأکیــد  غنــی،  رییس جمهــور 

ــب،  ــی طال ــزار زندان ــج ه ــورد آزادی پن ــتان، در م افغانس

هیــچ تعهــدی نکــرده و ایــن موضــوع، تنهــا می توانــد جــز 

آجنــدای گفت وگوهــای صلــح باشــد.

یــک  در  حــوت(   11( یک شــنبه  روز  غنــی،  آقــای 

تعهــدی... نــوع  هیــچ  گفــت  نشســت خــربی 

دونالد ترامپ: 
در آینده ی نزدیک با رهربان طالبان دیدار می کنم

غنی:
 هیچ تعهدی برای آزادی زندانیان طالب وجود ندارد

وزیر صحت: اخراج اجباری مهاجرین از ایران خطر شیوع ویروس کرونا 
را افزایش می دهد

در صلح؛ کتاب های بیشرتی می فروشم
ویژه ی صلح
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نادر نادری 

رییس کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی



  
ل

ل او
سا

              193
امره  

ش
شنبه                 

13                 دو 
ت 98

   1 مارچ 2020              12 حو
w

w
w.subhekabul.com

قرار است ایاالت متحده ی امریکا، پس 

از 19 سال حضور در افغانستان و جنگ در 

برابر طالبان، تا یک سال و چند ماه دیگر 

نیروهایش را از این کشور خارج کند. 

که  طالبان  و  امریکا  توافق نامه ی 

دو  ساله ی  یک ونیم  مذاکرات  نتیجه ی 

طرف بود، رسانجام روز شنبه )10حوت( امضا شد. بر بنیاد 

این توافق نامه، امریکا تعهد کرده است که متام نیروهای خود 

غیردیپلاتیک،  ملکی  پرسونل  جمله  از  ایتاف  نیروهای  و 

پیان کاران نظامی، آموزگاران، مشاوران و نیروهای حایتی 

کند.  خارج  افغانستان  از  ماه   1۴ ظرف  را  خود 

آنچه دو طرف تعهد کرده اند، امریکا باید به منظور عملی 

شدن مفاد توافق نامه ی صلح، در جریان 1۳۵ روز دیگر سطح 

نیروهای خود را به ۸۶00 نفر کاهش دهد و باقی رسبازان 

خود را باید در جریان نه ونیم ماه دیگر به خانه بربد. در مقابل، 

افغانستان  از خاک  که  اند  داده  اطمینان  امریکا  به  طالبان 

علیه امریکا استفاده منی شود و رویداد 11سپتامرب بار دیگر 

تکرار نخواهد شد.  

تضمین  راستای  در  عملی  گام های  شدن  برداشته  با 

خارجی  نیروهای  خروج  برای  زمانی  جدول  اعام  و  طالبان 

از افغانستان، قرار است مذاکرات بین االفغانی تا هشت روز 

دیگر آغاز شود. در مراسم امضای توافق نامه ی صلح، مایک 

پمپئو، وزیر خارجه ی امریکا، این توافق نامه را گامی به سمت 

از این، رسنوشت  افغانستان خواند و گفت که پس  صلح در 

باید  آن ها  و  است  کشور  این  مردم  دست  در  صلح  پروسه ی 

تصمیم بگیرند که چگونه این روند را مدیریت خواهند کرد. 

در همین حال، پیش رشطی که طالبان برای آغاز مذاکرات 

بین االفغانی دارند، این است که پنج هزار زندانی شان را در 

نخستین روز مذاکرات آزاد کنند و طالبان هم در مقابل یک 

هزار اسیر نیروهای امنیتی را آزاد خواهند کرد. 

پنجهزارزندانیتاقبلازمذاکراتآزادمنیشوند

آزادی پنج هزار زندانی طالب، نخستین آزمون رییس جمهور 

غنی و حکومت افغانستان است که مطابق توافق نامه ی امریکا 

و طالبان تا هشت روز دیگر باید آزاد شوند. در توافق نامه آمده 

است که ایاالت متحده ی امریکا فورا کار را با طرف های مختلف 

برای رهایی زندانیان طالبان آغاز می کند. باید پنج هزار زندانی 

زندانی  هزار  یک  و  افغانستان  دولت  زندان های  در  طالبان 

تاریخ مذاکرات  تا  آزاد شوند،  مارچ  تا 10  اسیر گروه طالبان 

بین االفغانی در نظر گرفته شود.

دولت  و  طالبان  تا  می کند  کمک  امریکا  هم چنان 

تبادله  را  زندانیان یک دیکر  ماه متامی  افغانستان ظرف سه 

قطر،  در  طالبان  هیأت  عضو  استانکزی،  عباس  شیر  کنند. 

ایاالت متحده ی  روز امضای توافق نامه  ی صلح گفته بود که 

امریکا، وعده سپرده که پنج هزار زندانی طالب را پیش از آغاز 

می کند. آزاد  بین االفغانی  مذاکرات 

افغانستان  دولت  رییس  عنوان  به  غنی  رییس جمهور  اما 

امریکا  که  می گوید  مسلح کشور  قوای  اعای  و رسقومندان 

صاحیت آزادی پنج هزار زندانی طالب را ندارد. آقای غنی 

که پیش از چاشت روز یک شنبه )11حوت( در یک نشست 

آزادی  مورد  در  افغانستان،  دولت  که  صحبت می کرد، گفت 

پنج هزار زندانی طالب، هیچ تعهدی نکرده و شخص او، این 

موضوع را بارها با زملی خلیل زاد و سایر مقام های امریکایی 

این موضوع،  اما در عین حال گفت که  رشیک کرده است؛ 

باشد. آجندای گفت وگوهای صلح  از  تنها می تواند بخشی 

نیست  امریکا  حق  زندانیان،  »آزادی  گفت:  رییس جمهور 

از  این موضوع  نیستیم.  امریکا موافق  با  این موضوع  و روی 

نقش  تنها  امریکا  است.  افغانستان  حکومت  صاحیت های 

موضوع  این  منی تواند.  گرفته  تصمیم  و  دارد  تسهیل کننده 

جزء  می تواند  اما  نیست؛  پیش رشط  و  شده  تقاضا  تنها 

مذاکرات و آجندای مذاکرات قرار بگیرد. موضوع حسن نیت 

از  باشد.  داشته  اعتاد  باید  افغانستان  ملت  نیست.  مطرح 

لحاظ تخنیکی، آزادی 100 نفر وقت کار دارد، چه برسد به 

نفر.« هزار  پنج 

هرچند آقای غنی روز گذشته به رصاحت گفت که زندانیان 

طالبان آن گونه که این گروه می خواهد، آزاد نخواهند شد؛ اما 

بدون  امریکا  که  اند  باور  این  به  آگاهان سیاسی  از  شاری 

بدون  و  است  نداده  طالبان  به  را  وعده ای  چنین  سنجش، 

شک آن را عملی خواهد کرد. 

روزنامه ی  به  سیاسی،  مسائل  آگاه  بیژن پور،  رحمت الله 

به  تضمینی  چنین  امریکا  دولت  که  این  گفت،  کابل  صبح 

طالبان داده، یک امر عادی است و امریکایی ها بدون دلیل 

پیشنهاد نکرده اند که پنج  هزار زندانی طالب را از زندان های 

می کنند. رها  افغانستان 

به  است  خواسته  امریکا  که  »این  افزود:  بیژن پور  آقای 

طالبان امتیاز بدهد، هانا بخشیدن از کیسه ی خلیفه است. 

طبعا دولت افغانستان به نحوی تابع امریکایی ها است و آن ها 

پنج  بگویند،  فغانستان  دولت  به  وقتی  که  می دانند  طبیعی 

هزار زندانی را آزاد کن، مخالفت نخواهد کرد.«

وابستگی هایی  را  افغانستان  حکومت  تابعیت  دلیل  او 

و  اقتصادی، سیاسی  از لحاظ  این کشور  می داند که دولت 

این کشور سال ها است که  زیرا  دارد؛  امریکا  به  دیپلاتیک 

در افغانستان علیه هراس افگنی مبارزه کرده و میلیون ها دالر 

است.  کرده  هزینه   نیز 

افغانستان  دولت  که  است  معتقد  بیژن پور  رحمت الله 

ممکن است حاال زندانی ها را آزاد نکند؛ اما در یک مرحله ی 

دیگر که شاید پس از مذاکره با طالبان باشد، حتا آن ها را 

کرد.  خواهد  آزاد 

تشکیلهیأتمذاکرهکننده،اصلاساسیبرایآغاز

مذاکرات

تا  افغانستان  حکومت  که  آزمونی  پیچیده ترین  و  دومین 

قبل از )10 مارچ( پیش  رو دارد، تشکیل هیأت همه شمولی 

است که مورد تأیید جریان های سیاسی افغانستان و هم مورد 

تأیید طالبان باشد. 

حکومت افغانستان اما می گوید که تا زمان آغاز مذاکرات 

بین االفغانی، تیم مذاکراتی ساخته خواهد شد. رییس جمهور 

غنی، در نشست روز گذشته گفت که هیأت گفت وگوکننده ی 

دولت افغانستان، همه شمول و مدافع ارزش های جمهوریت و 

قانون اساسی خواهد بود.

تشکیل  مورد  در  بزرگی  نشست  هفته،  این  »در  افزود:  او 

هیأت برگزار می شود. هیأت نباید از هشت نفر بیشر باشد. 

مطلق  صاحیت  و  می کند  تعیین  کابل  را  هیأت  صاحیت 

ندارد. هدف ما این است که یک جریان نظامی )طالبان( را 

یا  نهایی،  تصمیم گیرنده ی  کنیم.  تبدیل  سیاسی  جریان  به 

بود.« خواهد  مردم  نظرسنجی  یا  و  لویه جرگه  یا  پارملان، 

یک  مذاکره کننده،  هیأت  که  می گوید  رییس جمهور 

حالی  در  این  خواهد.  همه شمول  اما  دولتی؛  هیأت 

اداره ی  سوی  از  که  هیأتی  با  می گویند  طالبان  که  است 

شیرعباس  کرد.  نخواهند  مذاکره  می شود،  تعیین  کابل 

در  حوت(   10( شنبه  روز  طالبان،  هیأت  عضو  استانکزی، 

گفت وگو با بی بی سی فارسی گفت که آن ها با اداره ی کابل 

به  را  نفر  یک  می تواند  حکومت  اما  کرد؛  نخواهند  مذاکره  

عنوان مناینده بفرستد. او گفت: »دولت کنونی افغانستان 

از هیچ لحاظ قانونی نیست؛ چون چندین حکومت موازی 

رییس جمهور  افغانستان سه  در  دارد.  وجود  این کشور  در 

با  زیرا  منی شناسیم؛  رسمیت  به  را  کابل  اداره ی  ما  است. 

است.« آمده  امریکا  فشار 

شیرعباس  حرف  این  به  پاسخ  در  رییس جمهور  اما 

در  اما  است؛  مشخص  حکومت  موقف  که  گفت  استانکزی 

ماهبت الله  آدرس  دارد؟  وجود  موقفی  چه  طالبان،  قسمت 

کجاست؟ در کجا زندگی می کند؟ کجاست ما هبت الله که 

دهد؟ پاسخ  افغانستان  مردم  به 
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گفت وگوهــای  بی رسانجامــی  از  نگرانی هــا  متــام  بــا 

ایــن  پیــش،  روز  دو  طالبــان، رسانجــام  و  امریــکا  صلــح 

توافق نامــه بیــن ایــاالت متحــده ی امریــکا و طالبــان بــه 

امضــا رســید؛ توافق نامــه ای کــه بــر اســاس آن، امریــکا 

نیروهایــش را در افغانســتان کاهــش می دهــد و طالبــان بــه 

ــع  ــی و قط ــزم بین امللل ــا تروری ــارزه ب ــه مب ــان ک ــده ی ش وع

ــتان و  ــر در افغانس ــتی دیگ ــای تروریس ــا گروه ه ــم کاری ب ه

منطقــه اســت، عمــل می کننــد.

توافق نامــه ی امریــکا و طالبــان، پیش زمینــه ای اســت 

بــرای گفت وگوهــا بیــن مــردم افغانســتان و طالبــان کــه 

قــرار اســت هشــت روز بعــد آغــاز شــود؛ بیــش از یــک ســال 

چانه زنــی زملــی خلیــل زاد بــا طالبــان، در پــی رســیدن 

ــان  ــد طالب ــه بای ــی ک ــد؛ فرصت ــام ش ــت انج ــن فرص ــه ای ب

افغانســتانی بــا دولــت و مــردم افغانســتان دور میــز مذاکــره 

بنشــینند و جنــگ چهل ســاله ی افغانســتان را ختــم کننــد.

بــا ختــم نگرانــی از توافــق امریــکا و طالبــان، حــاال 

نوبــت بــه نگرانی هایــی رســیده اســت کــه در پیونــد بــه 

ــت  ــان، دول ــی مطــرح اســت. طالب گفت وگوهــای بین االفغان

افغانســتان را بــه عنــوان طــرف گفت وگــو منی شناســند، 

دولــت افغانســتان غیــر از مجــرای دولتــی، دیگــران را دارای 

سیاســی  گروه هــای  و  منی دانــد  گفت وگــو  صاحیــت 

خواهــان ســهم گیری همــه طیف هــای اجتاعــی و سیاســی 

ــه  ــیدن ب ــرای رس ــن، ب ــر ای ــا ب ــد؛ بن ــا ان ــن گفت وگوه در ای

توافــق در گفت وگوهــای بین االفغانــی، بــا ســه موضع گیــری 

ــان  ــه طالب ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــتیم. ب ــه رو اس ــه روب جداگان

دولــت افغانســتان را تــا هنــوز هــم پیــش از انتخابــات و هــم 

بعــد از انتخابــات، بــه عنــوان طــرف گفت وگــو نشــناخته 

ــات افغانســتان  ــا برخــی از مقام ــی کــه ب ــد و در دیدارهای ان

ــا  ــه ب ــد ک ــرده ان ــده ک ــن تأکی ــه ای ــواره ب ــد، هم ــته ان داش

ــوان  ــه عن ــراد ب ــن اف ــا ای ــه ب ــه، بلک ــت ن ــای دول مناینده ه

شــهروندان مســتقل افغانســتان گفت وگــو می کننــد، پاییــن 

آمــدن طالبــان از ایــن موقــف شــان، انتظــاری اســت دور از 

احتــال؛ بــه ایــن لحــاظ دور از احتــال کــه طالبــان دولــت 

ــام اداره ی کابــل می شناســند و هــر چــه  ــه ن افغانســتان را ب

ــتان  ــوی افغانس ــراک کننده از س ــأت اش ــی در هی پراکندگ

نفــع  بــه  باشــد،  بین االفغانــی موجــود  در گفت وگوهــای 

ــن پراکندگــی، باعــث  ــان ختــم خواهــد شــد؛ چــون ای طالب

ــد  ــن گــروه می توانن ــان شــده و ای قدرت منــدی بیشــر طالب

از موقــف بهــری وارد گفت وگــو شــوند.

در  افغانســتان  دولــت  کــه  اســت  ایــن  دوم  احتــال 

بــر  تأثیرگــذار  سیاســی  گروه هــای  نتوانــد  کــه  صورتــی 

رشایــط افغانســتان را در چــوکات هیــأت افغانســتان جــا 

بدهــد، در ایــن صــورت، ضمــن پذیرفتــه نشــدن ایــن هیــأت 

ــه ایــن گــروه امتیــاز بیشــری می دهــد  از ســوی طالبــان، ب

ــناخته  ــل ش ــتان را اداره ی کاب ــت افغانس ــان دول ــه هم چن ک

نشناســد؛  سیاســی  گروه هــای  همــه  مناینــده ی  را  آن  و 

گفت وگوهــا  حاشــیه ی  بــه  را  دولــت  رشایطــی،  چنیــن 

ــد،  ــام کنن ــان اع ــه طالب ــت ک ــد نیس ــاند و بعی ــد کش خواه

بــا مناینده هــای احــزاب سیاســی و دیگــر اقشــار جامعــه 

گفت وگــو می کننــد، نــه بــا مناینــدگان دولــت یــا اداره ی 

ــل. کاب

احتــال دیگــر امــا ایــن اســت کــه اگــر دولــت پیشــنهاد 

احــزاب و گروه هــای مخالــف سیاســی خــود را نپذیــرد و آنــان 

را در ایــن گفت وگوهــا ســهم ندهــد، بــه لحــاظ ایــن کــه هــم 

بــه خواســت طالبــان پشــت کــرده اســت و هــم بــه خواســت 

افغانســتان  در  سیاســی  گروه هــای  سیاســی،  رهــربان 

نزدیک تــر خواهــد کــرد؛ چنیــن فرصتــی  بــا طالبــان  را 

هــم بــرای طالبــان فرصــت طایــی محســوب می شــود و 

هــم بــرای دیگــر گروه هــای سیاســی مخالــف یــا منتقــد 

ــی و  ــربان سیاس ــا ره ــان ب ــه طالب ــن ک ــال ای ــت. احت دول

احــزاب وارد گفت وگــو شــوند و آنــان را مناینــده ی مــردم 

افغانســتان بداننــد، خیلــی زیــاد اســت؛ چــون ایــن گروه هــا 

و احــزاب سیاســی، بــا ایــن کــه شــاید بــه منایندگــی از مــردم 

افغانســتان در میــز مذاکــره حــارض شــوند؛ امــا بــه دلیــل ایــن 

ــه  ــاع از نظــام ب کــه ســاختارهای نظــام و صاحیت هــای دف

دســت آنــان نیســت، بــه قــار گذاشــن آن در میــز مذاکــره 

ایــن رهــربان  بــرای  بــه طالبــان  بیشــر  امتیــاز  و دادن 

ــود. ــد ب ــانی خواه ــی-حزبی، کار آس سیاس

ــت  ــم، دول ــاب کنی ــه حس ــه ک ــن معادل ــوی ای ــر س از ه

افغانســتان بــا رویکــردی کــه تــا هنــوز داشــته اســت، بیشــر 

ــه هیاهــوی  ــا توجــه ب ــه حاشــیه می کشــاند و ب خــودش را ب

پیشــنهاد  و  عبداللــه  ســوی  از  مــوازی  حکومــت  اعــام 

گفت وگوهــای همه شــمول از ســوی او و رهــربان سیاســی 

همراهــش، می توانــد مروعیتــی باشــد بــر گفت وگــوی 

ــدون شــک، چنیــن تعاملــی  ــان کــه ب ــا طالب ــن گروه هــا ب ای

بــا طالبــان، حکومــت را بــه حاشــیه کشــانده و ممکــن اســت 

حایت هــای بین املللــی از حکومــت را نیــز کاهــش دهــد؛ 

مگــر ایــن کــه دولــت افغانســتان مثــل پیــش رشط آتش بــس، 

ــی را کــه  ــر موقعیــت بدهــد و پیش رشط های یک بارگــی تغیی

ــرای حضــور در مذاکــرات بین االفغانــی گذاشــته  ــا هنــوز ب ت

ــر  ــد منتظ ــورت، بای ــن ص ــر ای ــرد؛ در غی ــده بگی ــت، نادی اس

تعامــل دیگــری باشــد کــه بیــن طالبــان و دیگــر گروه هــای 

سیاســی انجــام خواهــد شــد؛ تعاملــی کــه بــا توجــه بــه دور 

ــد  ــام، می توان ــاختار نظ ــان از س ــا و طالب ــن گروه ه ــودن ای ب

بیشــر بــه نفــع طالبــان باشــد و خواســت های ایــن گــروه  را 

ــت آوردهای  ــی از دس ــه خیل ــت هایی ک ــد؛ خواس ــن کن تأمی

ــود خواهــد کــرد. دو دهــه ی اخیــر را ناب

نادیده گرفتن گروه های 
سیاسی؛ دولت را به حاشیه ی 

صلح خواهد برد

میان  توافق نامه  امضای  از  پس 

و  امریکا  متحده ی  ایاالت  منایندگان 

یک  در  دونالدترامپ  طالبان،  گروه 

آینده ی  در  که  کرد  اعام  خربی  نشست 

ماقات  طالبان  گروه  رهربان  با  نزدیک، 

امضای  حالی که  در  ترامپ،  می کند. 

این توافق نامه را به رییس جمهور و مردم افغانستان تربیک 

گفت، تأکید کرد که همه ی طرف های درگیر از جنگ خسته 

شده اند و مردم امریکا نیز در این جنگ، خون و پول زیادی 

داده اند. قربانی 

در  را  آن چه  طالبان  کرد،  ابراز  امریکا  رییس جمهور 

دهند.  انجام  باید  داده اند،  وعده  صلح  توافق نامه ی  من 

به  صورتی که  در  داد،  هشدار  نیز  ترامپ  درحین حال 

رسعت  با  امریکایی  نیروهای  نکنند،  عمل   وعده های شان 

می گردند.  بر  افغانستان  به  نشده،  دیده  هنوز  قدرتی که  و 

خانه های شان سخن  به  فراخواندن رسبازان خود  از  ترامپ، 

به  امریکا  نیروهای   تا  است  رسیده  آن  زمان  اکنون  گفت، 

خانه های خود برگردند، زیرا جنگ در افغانستان طوالنی شده 

است. از این به بعد، طالبان تروریست ها را خواهند کُشت و 

داد. خواهند  ادامه  دهشت افگنان  علیه  جنگ  به 

گذشته  سال  بیست  طی  افغانستان،  و  امریکا  روابط 

دولت محور بود، در واقع امریکا بزرگ ترین متحد اسراتژیک 

حکومت افغانستان محسوب می شد که در دو دهه ی اخیر، 

را  امنیتی  توافق نامه ی  و  اسراتژیک  توافق نامه  از  تعدادی 

حکومت  عنوان  به  افغانستان  دیگر،  بیان  به  کردند.  امضا 

مروع در سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است؛ 

اما دیدار ترامپ با رهربان گروه طالبان، روابط بیست ساله ی 

می برد. سؤال  زیر  را  دولت محور 

آن  از  افغانستان  آینده ی  که  باورند  براین  نظامی  آگاهان 

طالبان خواهد بود. جاوید کوهستانی می گوید: »به باور من، 

آینده ی افغانستان از آن طالبان است. طالبانی که توافق نامه 

را به عنوان گروه شورشی با امریکا امضا می کنند، در حالی که 

یک حکومت مروع وجود دارد و با آمدن خارجی ها، پیان 

امنیتی را رسا امضا کردند و امروز خروج آن را با یک گروه 

به  آینده  که  است  این  معنایش  می کنند،  امضا  جنگ جو 

تعلق می گیرد.« طالبان 

با  طالبان  رهربان  دیدار  احتال  و  توافق نامه  امضای 

پرده  بیشر  امریکایی ها  منافع  از  امریکا،  رییس جمهور 

برمی دارد، به گفته ی آگاهان نظامی، واشنگن منافع خود 

افغانستان  حاکمیت  و  ارگ  در  فعا  کسانی که  وجود  در  را 

می شود  داده  به سمتی سوق  وضعیت  و  منی بینند  استند، 

جاوید  نداشتند.  را  آرزومندی اش  افغانستان  مردم  که 

کوهستانی معتقد است که دیر یا زود تا چهار ده ماه دیگر 

قرار  طالبان  کنرل  تحت  بیشری  مناطق  آن،  از  قبل تر  یا 

آینده  و  دارند  پیروزی  ادعای  طالبان  زیرا  گرفت،  خواهد 

بیایند،  کنار  کسانی  چه  با  که  دارد  تعلق  نیز  آن ها  به 

آینده ی  ساختار  در  را  کسانی  چه  و  حذف  را  کسانی  چه 

سیاسی افغانستان با خود داشته باشند. »وضعیت را خوب 

تجربه ی  افغانستان  نشود،  ختم  جنگ  احتاال  منی بینم، 

بنابرساختارهای  متأسفانه،  کند.  پیدا  را  عراق  و  سوریه 

موجود،  گرفته ی  شکل  سیاسی  ساختارهای  و  کثیرالقومی 

دوباره  که  شود  طوری  طالبان  رفتارهای  نوع  ممکن 

مخالفت های  و  جنگ ها  مقاومت،  عنوان  زیر  گروه هایی 

از همه می خواهند که  بگیرد. طالبان  باال  و قومی  سیاسی 

یک  و  جنگ  جدید  سمتی  یک  به  افغانستان  کنند.  بیعت 

آینده،  سال های  در  بحران  و  جنگ  از  جدیدی  مرحله ای 

رفت.« خواهد  پیش 

که  می کنند  بیان  سیاسی  آگاهان  حال،  همین  در 

مردم  عمومی  افکار  جلب  برای  امریکا  رییس جمهور 

طریق  این  از  و  کرد  امضا  طالبان  با  را  توافق نامه  امریکا، 

افغانستان  ساله ی  بیست  جنگ  به  او  که  می مناید  وامنود 

واشنگن  می افزاید،  محمودی  علی رضا  سید  داده.  پایان 

دیگر  مسایل  و  ایران  مسأله ی  شالی،  کوریای  مسایل  در 

با  با شکست روبه رو شد و حاال در گفتان صلح  منطقه ای 

طالبان می خواهد به مردم امریکا پیام دهد که ما این جنگ 

را پایان دادیم که این موضوع با توجه به رشایط منطقه ای، 

»ما  است.  ساخته  پیچیده تر  را  افغانستان  صلح  مسأله ی 

بارها گفته ایم، بازی های دوگانه ی امریکایی ها در پروسه ی 

با  خلیل زاد  گذشته،  سال  یک ونیم  در  افغانستان،  صلح 

به  حتا  بود،  مبهم  افغانستان  مردم  برای  داشت،  طالبان 

داده  وضاحت  کشور  سیاسی  رهربان  و  افغانستان  حکومت 

حالی که  در  کردند،  امضا  را  توافق نامه  یک  رس  آخر  و  نشد 

طالبان  با  توافق نامه  این  در  پنهانی  ضایم  می شود  گفته 

است.« نشده  علنی  و  دارد  وجود 

نفس امضای توافق نامه میان طالبان و امریکا، با استقبال 

و در عین حال،  افغانستان مواجه شد  از سیاسیون  شاری 

نگرانی هایی  قطر،  در  طالبان  قدرت منایی  و   مانور سیاسی 

که  آورد  وجود  به  افغانستان  مردم  عمومی  افکار  در  نیز  را 

ممکن است، دولت آینده در حاشیه قرار بگیرد و این گروه، بر 

کرسی قدرت تکیه کند و افغانستان را در جهتی سوق دهد 

از آدرس امارت اسامی بر مردم تحمیل  که ظلم و استبداد 

شود. به همین خاطر، اقدامات امریکایی ها مبنی بر امضای 

توافق نامه و دیدار آینده ی ترامپ با رهربان طالبان، مردم و 

سیاسیون را نسبت به اقدامات امریکا بدبین تر سازد و ممکن 

است باعث شود که با توجه به فضای پیش آمده، اوضاع کشور 

شود. پیچیده تر 

امریکا  صلح  توافق نامه ی  امضای  با  هم زمان  هرچند، 

امریکا  حکومت  و  افغانستان  حکومت  قطر،  در  طالبان  و 

دوام  و  کرده  صادر  را  شان  اعامیه ی  مشرک،  گونه ی  به 

ساختند؛  مشخص  را  دولت  دو  میان  آینده  همکاری های 

تأثیر  کابل-واشنگن  روابط  بر  طالبان،  با  امریکا  توافق  اما 

مثبت  جنبه ی  است  ممکن  تأثیری که  بود؛  خواهد  گذار 

داشته باشد و یا هم جنبه ی منفی؛ رهایی زندانیان طالبان 

طالبان  خواسته های  از  یکی  افغانستان  بازداشتگاه های  از 

و  امریکا توافق کرده  با  این گروه گفته اند که  است. اعضای 

آقای  اما  سازد؛  رها  زندان  از  امریکا  نیز  را  زندانی  هزار  پنج 

خربی  نشست  یک  در  حوت(   11( یک شنبه  دیروز  غنی، 

امریکا  صاحیت های  از  زندانیان  رهایی  گفت:  رصاحت  به 

نیست؛ بلکه به اراده ی حکومت و مردم افغانستان تعلق دارد. 

آقای غنی، روشن کرد که در مورد رهایی زندانیان، هیچ گونه 

توافقی با امریکا صورت نگرفته است. از جانب دیگر، طالبان، 

غنی،  آقای  اما  منی شناسد؛  رسمیت  به  را  موجود  حکومت 

رصاحت داد که هیأت مذاکره کننده از آدرس مروع حکومت 

جمهوری اسامی افغانستان، به مذاکرات بین االفغانی خواهد 

رفت. مذاکرات بین االفغانی که گفته می شود تا چند هفته ی 

دیگر آغاز خواهد شد، دیده شود که جانب افغانستان با طرف 

طالبان با چه میکانیزم و با چه تفاهمی، به میز گفت وگو با 

شد. خواهند  حارض  طالبان 

آینده ی سیاسی افغانستان به چه کسانی تعلق می گیرد؟

امتیازدهی امریکا به طالبان، »بخشیدن از کیسه ی خلیفه« است

سیدمهدی حسینی

عبدالرازق اختیاربیگ
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پیش رفت هــا در بخــش فــن آوری، 

ــرای  ــردم ب ــه م ــادی ب ــای زی انتخاب ه

داده  اطاعــات  بــه  دست رســی 

ــن  ــا در محروم تری ــون، حت ــت. اکن اس

کشــورهای جهــان ماننــد افغانســتان، 

از  اســتفاده  بــا  رادیــو،  از  جــدا  می تواننــد  مــردم 

تازه تریــن  و  روز  خربهــای  بــه  گوناگونــی  روش هــای 

اطاعــات دســت پیــدا کننــد. بــا ایــن حــال، رادیــو 

هم چنــان جــای گاه بســیار محبوبــی در دنیــا و بــه ویــژه 

ــه  ــرد ک ــکار ک ــوان ان ــه منی ت ــتان دارد. گرچ در افغانس

فن آوری هــای روز دنیــا و آمــدن رقیبــان بزرگ تــری، 

ــا  ــوک، توئیــر و وب ســایت های خــربی، ت ماننــد فیس ب

جایــی رادیــو را بــه حاشــیه رانــده اســت؛ امــا برخــی از 

ــن  ــه تنهــا در ای ــو ن مطالعــات نشــان می دهــد کــه رادی

ســال ها ضعیــف نشــده، بلکــه بهــر از پیــش عمــل 

. می کنــد

از  درصــد  دو  و  ســی  تنهــا  یونســکو،  آمــار  طبــق 

جمعیــت کشــور باســواد اند. از همیــن رو، شــنیدن و 

فهمیــدن رادیــو کــه نیــازی بــه ســواد خوانــدن و نوشــن 

نــدارد، هنــوز هــم در میــان مــردم افغانســتان، بــه ویــژه 

ــت  ــت جمعی ــه اکرثی ــتاها ک ــهروندان روس ــان ش در می

مرجــع  محبوب تریــن  می دهنــد،  تشــکیل  را  کشــور 

ــت. ــانی اس خربرس

ولســوالی  در  مــرد ۵7ســاله ای  نــواب زاده،  عیســا 

جاغــوری والیــت غزنــی اســت کــه هــر شــب رادیــواش را 

از تاقچــه ی خانــه اش برمــی دارد و بــه آخریــن خربهــای 

روز گــوش می دهــد. او در زمــان گــوش دادن بــه رادیــو، 

چنــان متمرکــز اســت کــه متــام اعضــای خانــواده ی 

او  منی کننــد.  مزاحمتــی  کم تریــن  نفــره اش،  شــش 

ــم.  ــوش می کن ــو گ ــه رادی ــت ک ــال ها اس ــد: »س می گوی

ــده  ــادت ش ــن ع ــرای م ــر ب ــو دیگ ــه رادی ــوش دادن ب گ

اســت و اگــر یــک شــب بــه آن گــوش ندهــم، احســاس 

می کنــم اتفاقــات زیــادی در کشــور رخ داده اســت و 

خانه هــای  بیشــر  در  بی خــربم.«  آن  از  مــن،  تنهــا 

ــت کم  ــد، دس ــی می کن ــا در آن زندگ ــه عیس ــه  ای ک قری

ــه  ــد ب ــا می گوی ــود دارد. عیس ــو وج ــتگاه رادی ــک دس ی

دلیــل دور بــودن خانــه اش از بــازار، چندیــن مرتبــه تنهــا 

ــه  ــوالی رفت ــازار ولس ــه ب ــو، ب ــری رادی ــدن بات ــرای خری ب

اســت؛ ولســوالی ای کــه یــک ســاعت بــا موتــر از قریــه ی 

ــت. ــا دور اس عیس

ــه  ــک ب ــار، نزدی ــن ب ــرای اولی ــه ب ــد ک ــخ می گوی تاری

9۳ ســال پیــش در زمــان حکومــت امان اللــه خــان، 

پــای رادیــو بــه افغانســتان بــاز شــد. بی بی ســی در 

ــو  ــر »از رادی ــا تی ــود ب ــش خ ــال پی ــت س ــزارش هش گ

ــاله« آورده  ــی ۸۵ س ــتان، صدای ــو افغانس ــا رادی ــل ت کاب

امان اللــه  خورشــیدی،   1۳0۴ ســال  در  کــه  بــود 

خــان فــردی بــه نــام عطاءاللــه را بــه آملــان فرســتاد تــا 

آموزش هــای الزم در راه انــدازی و نصــب رادیــو را فــرا 

ــه یکســال را  ــد کــه عطاءالل بگیــرد. بی بی ســی می افزای

در آملــان ســپری کــرد و بعــد از فــرا گرفــن آموزش هــای 

ــه همــراه چنــد متخصــص آملانــی و دو دســتگاه  الزم، ب

ــتند. ــل بازگش ــه کاب ــو، ب ــتنده ی رادی فرس

از آن زمــان تــا کنــون، رادیوهــا نقــش بســیار مهمــی 

آمــدن  کار  رس  بــر  و  تغییــر  حتــا  و  اطاع رســانی  در 

از ســال  پــس  اســت.  رژیم هــای گوناگونــی داشــته 

جمهــوری  نظــام  در  جدیــدی  فصــل  آغــاز  و   2001

رســانه  ها  بیــان،  آزادی  حــق  از  اطمینــان  و  کشــور 

ــه کار شــدند و ایســت گاه های  آهســته آهســته دســت ب

رادیــوی زیــادی را ایجــاد کردنــد.

ــت  ــر حای ــی دف ــر، رییــس اجرای ــب خلوت گ مجی

کننــده ی رســانه های آزاد افغانســتان »نــی« گفــت: »بــر 

پایــه ی اطاعــات اواســط ســال گذشــته  ی )2019( 

میــادی و بررســی رسارسی در کشــور، مشــخص شــده 

ــال  ــه ۶00 رســانه ی فع ــک ب ــون نزدی اســت کــه هم اکن

در رسارس کشــور وجــود دارد. از ایــن میــان، 19۴ رســانه 

می شــود.«  رادیــو  یــا  شــنیداری  رســانه های  شــامل 

ــان،  ــن می ــه از ای ــرد ک ــان ک ــر خاطرنش ــای خلوت گ آق

ــوی  ــی اســت و ســایر 19۳ رادی ــو، دولت ــک رادی ــا ی تنه

ــود. ــخصی می ش ــای ش ــه نهاده ــوط ب ــر، مرب دیگ

بــر پایــه ی اطاعــاِت آقــای خلوت گــر، ۳2 درصــد 

ــکیل  ــا تش ــور را رادیوه ــال در کش ــانه های فع ــام رس مت

می دهــد. او می گویــد کــه مــوارد بســته شــدن رادیوهــا 

اســت.  جدیــد  رادیوهــای  ایجــاد  از  بیشــر  خیلــی 

بــه  زیــادی  افــزود: »در ســال جــاری، رادیوهــای  او 

ــد  ــع رون ــه قط ــور ب ــی، مجب ــا امنیت ــی و حت ــل مال دالی

ایــن میــان، رادیــوی  از  فعالیت هــای شــان شــدند. 

»قات غــگ« در زابــل، رادیــوی بــازگل و دو رادیــوی 

دیگــر در بدخشــان، بیشــر بــه دالیــل مالــی دســت از 

ــل امنیتــی را  فعالیــت کشــیدند.« آقــای خلوت گــر دالی

نیــز در بســته شــدن برخــی از ایســت گاه های رادیویــی، 

ــت  ــو در والی ــک رادی ــه ی ــد ک ــد و می گوی ــد می کن تأیی

نورســتان بــه دلیــل مشــکات امنیتــی بســته شــده بــود؛ 

امــا خوش بختانــه فعالیتــش را از رس گرفتــه اســت. 

رادیوهابرایمردمچهدارند؟

ــتان  ــی افغانس ــت گاه هایی رادیوی ــن ایس محبوب تری

کــه روی مــوج »اف ام« فعالیــت می کننــد، بــه طــور 

ــاعت دوازده  ــد. س ــه دارن ــاعته برنام ــار س ــت و چه بیس

و پانــزده دقیــق چاشــت اســت. از میــان نزدیــک بــه 

ــش  ــغول پخ ــو مش ــی ، 21 رادی ــت گاهی رادیوی ۳2 ایس

ــرای پخــش آهنگ هــای  ــردم ب موســیقی اســتتند و از م

مــورد عاقــه ی شــان ســفارش می گیرنــد. دو ایســت گاه 

ــرای چاشــت  ــه ب ــردم می پرســند ک ــی دیگــر از م رادیوی

چــه پخته انــد، از دو رادیــوی دیگــر تــاوت قــرآن بــه 

گــوش می رســد و یکــی از رادیوهــا در حــال پخــش یــک 

برنامــه ی بهداشــتی و آگاهی دهــی در مــورد ویــروس 

ــا اســت. کرون

و  اســت  1۸ســاله ای  نوجــوان  عزیــزی،  رحــان 

می گویــد، بزرگ تریــن تفریحــش گــوش دادن بــه رادیــو 

ــی  ــیقی و تفریح ــای موس ــه برنامه ه ــر ب ــت. او بیش اس

ــون  ــه ی گوناگ ــا برنام ــم ب ــار ه ــن ب ــه دارد و چندی عاق

داده  موســیقی ســفارش  و  گرفتــه  موســیقی متــاس 

ــتم،  ــال داش ــه 1۵ س ــی ک ــد: »از زمان ــت. او می گوی اس

بــه طــور منظــم بــه رادیــو گــوش می دهــم. مــن بیشــر 

برنامه هــای  و  دارم  عاقــه  موســیقی  برنامه هــای  بــه 

ــی کــه رحــان  ــدارد.« زمان ــم ن ــی برای سیاســی جذابیت

پس انــداز  کــه  کمــی  پــول  بــا  بــود،  ســاله  پانــزده 

ــون  ــا اکن ــد؛ ام ــک خری ــوی کوچ ــک رادی ــود، ی ــرده ب ک

ــه  ــر ب ــت، راحت ت ــده اس ــمندی خری ــل هوش ــه موبای ک

می دهــد. گــوش  رادیویــی  برنامه هــای 

اگــر قــرار باشــد برنامه های رادیویــی در افغانســتان را 

بــا برنامه هــای رادیویــی دیگــر کشــورها مقایســه کنیــم، 

بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه اکــرث ایســت گاه های 

ــادی  ــای زی ــدت، برنامه ه ــور، در درازم ــی در کش رادیوی

ــی،  ــامت روح ــیر س ــه در مس ــت دادن جامع ــرای جه ب

ــوارد  ــردم در م ــی م ــردن آگاه ــاال ب ــری و ب هم دیگرپذی

ــد. گوناگــون، ندارن

در  داخلــی  رادیوهــای  اکــرث  موســیقی  پخــش 

افغانســتان، ســودی بــرای جــذب شــنونده ی جدیــد 

نــدارد. ایــن روزهــا یــک فــرد بــه جــای آن کــه ســاعت ها 

منتظــر مبانــد تــا رادیــو آهنــگ مــورد عاقــه اش را 

پخــش کنــد، آهنــگ مــورد نظــرش را دانلــود کــرده و در 

موبایــل هوشــمندش بــه آن گــوش 

می دهــد؛ امــا آن چــه محبوبیــت 

نزدیــک  کــرده،  حفــظ  را  رادیــو 

ــات  ــه موضوع ــانه ب ــن رس ــودن ای ب

بــودن  دســرس  در  و  اجتاعــی 

زمانــی،  عبدالقدیــر  اســت.  آن 

اســت  ۳2ســاله ای  راننــده ی 

کــه می گویــد، بیــش از ۸ ســال 

اســت کــه در ســطح شــهر و در 

مــزاری  شــهید  جــاده ی  مســیر 

رنگــش،  خاکســری  تونــس  بــا 

گفــت:  او  می کنــد.  مســافربری 

مــن  کــه  اســت  نگذشــته  »روزی 

در ایــن هشــت ســال، بــه رادیــو 

گــوش نــداده باشــم. زمانــی کــه در 

جریــان روز مشــغول کار اســتم، در 

ــم.  ــوش می ده ــو گ ــه رادی ــرم ب موت

ــی  ــه ی صفای ــم برنام ــعی می کن س

ــر  ــه نظ ــم. ب ــت نده ــهر را از دس ش

رادیویــی  برنامــه ی  بهریــن  مــن 

ــه ی  ــا، برنام ــام رادیوه ــان مت در می

صفایــی شــهر اســت. گاهــی بــه 

موســیقی  برنامه هــای  و  خربهــا 

می دهــم.« گــوش  هــم 

بارمالیاتیسنگینبردوشرادیوها

ــی و محبوبیتــی  ــوای برنامه هــای رادیوی جــدا از محت

کــه ایــن رســانه در میــان مــردم دارد، موضوعی کــه برای 

ویــژه رادیوهــا تحمل ناپذیــر  بــه  و  مالــکان رســانه ها 

ــد  ــی و متدی ــنگین مالیات ــار س ــن و ب ــد پایی ــوده؛ درآم ب

نظــری،  حســین علی  اســت.  فریکونســی  جــواز 

مخابراتــی  خدمــات  تنظیــم  اداره ی  مطبوعــات  آمــر 

رادیوهایــی  »آن عــده  می گویــد:  )اتــرا(  افغانســتان 

کــه در والیت هــای درجــه دو و درجــه ســه موقعیــت 

دارنــد، از گرفــن جــواز فریکونســی معــاف اســتند. تنهــا 

رادیوهایــی کــه در والیت هــای درجــه اول و آن هــم تنهــا 

در ســطح شــهر فعالیــت دارنــد، مکلــف بــه گرفــن جــواز 

ــتند.« ــاالنه  اس ــد س ــی و متدی فریکونس

آقــای نظــری می گویــد کــه رســانه ها، هــر ســال 

مکلــف بــه متدیــد جــواز فریکونســی شــان اســتند. 

بنــا برگفتــه ی آقــای نظــری، هزینــه ی متدیــد جــواز 

فریکونســی، یک صــد و هشــت هــزار افغانــی اســت؛ 

شــنیداری  رســانه های  از  بســیاری  کــه  مبلغــی 

قــادر بــه پرداخــت ســاالنه ی آن نیســتند. بــا توجــه 

و  مالیــات  ســاله ی  چندیــن  نشــدن  پرداخــت  بــه 

جریمه هــای مالیاتــی توســط رســانه ها بــه صــورت کل، 

مالــی  جریمه هــای   1۳9۶ ســال  در  رییس جمهــور 

ــت  ــه پرداخ ــزم ب ــا را مل ــا آن ه ــید؛ ام ــانه ها را بخش رس

ــه صــورت قســطی کــرد. آقــای  مالیــات معوقه ی شــان ب

خلوت گــر، رییس اجرایــی موسســه ی »نَــی« می گویــد 

کــه برخــی از رســانه ها، بــا اســتفاده از فرصــت، مالیــات 

شــان را پرداختنــد؛ امــا برخــی از رســانه ها، در مناطــق 

ــات  ــت مالی ــرای پرداخ ــتند ب ــور نتوانس ــت کش دوردس

ــد. ــل بیاین ــه کاب ــان ب ش

بــا توجــه بــه دست رســی محــدود اکــرث جمعیــت 

رادیــو  انرنــت،  و  تلویزیــون  بــه  کشــور  روســتایی 

هم چنــان رســانه ی محبوبــی در میــان بخــش عظیمــی 

از شــهروندان کشــور اســت. عــاوه بــر آن، بســیاری 

ــی  ــای داخل ــی از رادیوه ــی و برخ ــای جهان از رادیوه

رادیویــی شــان  نــرات  زنــده ی  بــه پخــش  دســت 

ــان  ــان در می ــز هم چن ــت نی ــر انرن ــا در ع ــد، ت زده ان

مــردم محبــوب مباننــد. 

3

توافق نامــه ی  از امضــای  بعــد  تنهــا دو روز  بــا گذشــن 

»آوردن صلــح بــرای افغانســتان«، میــان امریــکا و طالبــان 

رســید،  امضــا  بــه  طــرف  دو  بیــن  دوحه ی قطــر  در  کــه 

اولیــن نقطــه ی اختــاف جــدی میــان طالبــان و حکومــت 

از  طالــب،  زندانــی  هــزار  پنــج  آزاد ســازی  افغانســتان، 

بــود.  افغانســتان  زندان هــای 

ــنبه  ــان، روز ش ــأت طالب ــو هی ــتانکزی، عض ــیرعباس اس ش

)10 حــوت( در قطــر، گفــت کــه گــروه طالبــان بــا امریــکا 

»وظیفــه « ی  ایــن  همیــن رو،  از  می کنــد،  امضــا  توافق نامــه 

امریــکا اســت کــه پنــج هــزار زندانــی طالــب را، از زندان هــای 

افغانســتان آزاد کنــد.

بعــد، یک شــنبه )11 حــوت( رییس جمهــور  درســت روز 

غنــی، در یــک نشســت خــربی گفــت: »دولــت افغانســتان، در 

مــورد آزادی پنــج هــزار زندانــی طالــب، هیــچ تعهــدی نکــرده 

ــای  ــدای گفت وگوه ــزء آجن ــد ج ــا می توان ــوع، تنه ــن موض و ای

صلــح باشــد.«

ــه کــه روز شــنبه )10  ــاد هــردو توافق نام ــر مف ــا مــروری ب ب

حــوت(، در دوحــه و کابــل بــه امضــا رســید، بــدون شــک هــم 

نظــر خواهیــم شــد کــه حکومــت افغانســتان هیــچ نــوع تعهــدی 

بــرای آزادی پنــج هــزار زندانــی طالــب نــدارد و در ایــن زمینــه، 

آقــای غنــی تأکیــد دارد کــه ایــن موضــوع را، پیــش از امضــای 

توافق نامه هــای امریــکا بــا حکومــت افغانســتان و طالبــان، 

بــه زملــی خلیــل زاد تذکــر داده اســت. 

حــاال کــه آزادســازی فــوری پنــج هــزار زندانــی طالبــان، از 

ســوی حکومــت افغانســتان تبدیــل  بــه اولیــن اختــاف، بعــد از 

توافــق صلــح شــده اســت؛ ســوال های بســیاری نیــز در اذهــان 

ــه  ــوط ب ــر مرب ــه بیش ت ــوال های ک ــرد. س ــکل می گی ــردم  ش م

امریــکا اســت.

چــرا کارشناســان و متخصصیــن سیاســی امریــکا، ایــن 

بُعــد قضیــه را نادیــده گرفتنــد و چنیــن مــاده ی را در مــن 

ــم کاری  ــرا تی ــد؟ چ ــده ان ــان گنجان ــا طالب ــان ب ــه ش توافق نام

افغانســتان،  بــا حکومــت  آن کــه  از  پیــش  آقــای خلیــل زاد 

مشــوره کنــد و یــا از حکومــت افغانســتان تعهــدی اجرایــی 

از ســوی طالبــان پذیرفته انــد؟  را  بگیــرد، آن 

در  هــم  آن  طالــب،  زندانیــان  آزادی  کــه  موضــوع  ایــن 

جغرافیــای افغانســتان، حــق امریــکا نیســت، همــه می دانیــم. 

ــن  ــازه ی چنی ــد اج ــه نبای ــچ وج ــه هی ــتان، ب ــت افغانس حکوم

ــای  ــوع از صاحیت ه ــن موض ــد؛ ای ــکا بده ــه امری ــی را ب عمل

حکومــت افغانســتان اســت.

بــا  درســت اســت کــه در یــک ســوی مذاکــرات صلــح 

طالبــان، امریــکا بــود؛ امــا نقــش امریــکا در »توافق نامــه ی 

ــید،  ــا رس ــه امض ــه ب ــه در دوح ــتان« ک ــه افغانس ــح ب آوردن صل

بیشــر نقــش پایــان دهنــده بــه حضــور نظامــی چندیــن 

ــر کســی پوشــیده  ــن ب ســاله اش درافغانســتان اســت. هم چنی

ــکا  ــی، امری ــای بین االفغان ــاز گفت وگوه ــرای آغ ــه ب ــت ک نیس

تنهــا نقــش تســهیل کننده دارد و بــه هیچ وجــه، در ایــن رونــد 

نــدارد. تصمیم گیرنــده  نقــش 

امریــکا  توافق نامــه ی  مــاده ی دوم  بندهــای  از  یکــی  در 

– طالبــان، آمــده اســت کــه امریــکا رشایــط اعتادســازی 

بــرای آغــاز آزادی »تعــداد قابــل توجهــی زندانیــان« طالبــان را 

می کنــد.  تســهیل 

موضــوع ایــن بنــد بــه بــاور آقــای غنــی، تنهــا از ســوی 

امریــکا تقاضــا شــده و منی توانــد پیش رشطــی مبنــی بــر آغــاز 

ــرات  ــزو مذاک ــد ج ــا می توان ــد؛ ام ــی باش ــرات بین االفغان مذاک

ــد.  ــی باش ــح بین االفغان ــرات صل ــدای مذاک و آجن

آن گونــه کــه در مــن توافق نامــه ی »آوردن صلــح بــرای 

افغانســتان«، آمــده اســت، تــا دو هفتــه ی بعــد، گفت وگوهــای 

مســتقیم میــان حکومــت افغانســتان و مناینــدگان طالبــان 

آغــاز می شــود.

هرچنــد تاکنــون هیــچ فــرد یــا گروهــی بــرای عضویــت 

نشــده  انتخــاب  صلــح  کننــده ی  گفت وگــو  هیــأت  در 

ــأت  ــه هی ــت ک ــوده اس ــن ب ــر ای ــگان ب ــد هم ــا تأکی ــت؛ ام اس

گفت وگوکننــده ی حکومــت، همه شــمول و مدافــع ارزش هــای 

باشــد. قانــون اساســی  و  جمهوریــت 

آن طــوری کــه شــنیده شــده، بــه زودی قــرار اســت در کابــل، 

برگــزار  گفت وگو کننــده،  هیــأت  تشــکیل  بــرای  نشســتی 

شــود کــه بتوانــد اجــاع نظــر مشــرکی، از متــام احــزاب، 

ــا خــود داشــته باشــد.  جریان هــای سیاســی و نظــر مــردم را ب

مــورد  در  را  خــود  تاش هــای  افغانســتان،  حکومــت 

بین االفغانــی،  آغــاز گفت وگو هــای  و  رونــد صلــح  پیش بُــرد 

چنیــن گفتــه اســت: »هــدف مــا ایــن اســت کــه یــک جریــان 

تبدیــل کنیــم.  بــه جریــان سیاســی  را  نظامــی )طالبــان( 

یــا  و  لویه جرگــه  پارملــان،  نهایــی،   تصمیم گیرنــده ی 

بــود«. مــردم خواهــد  نظرســنجی 

و  امریــکا  میــان  صلــح،  توافق نامــه ی  امضــای  از  بعــد 

چنیــن  انتظــارات  گذشــته،  روز  دو  از  دوحــه،  در  طالبــان 

اســت کــه رونــد کاهــش خشــونت ها ادامــه یابــد و تــاش 

شــود تــا ایــن طــرح اولیــه، بــه آتش بــس دایمــی منجــر شــود. 

توافق نامــه  ایــن  گفته انــد  غنــی  و  ترامــپ  کــه  هان طــور 

ــا آن لحظــه ای کــه طالبــان رشایــط را نقــض  مــروط اســت ت

نکننــد.

پــس، ادامــه ی پای بنــدی طرفیــن بــه مــوارد توافق شــده ی 

زیرذره بیــن  گذشــته،  روز  دو  از  شــک  بــدون  ســند،  ایــن 

جامعه ی جهانــی قــرار گرفتــه و متــام ایــن کشــورها، بــا نگرانــی 

ــد. ــم دوخته ان ــتان، چش ــل افغانس ــی داخ ــات سیاس ــه اتفاق ب

روز یادداشت 

امریکا؛ میانجی گر صلح 
یا حامی طالبان 

مهدی غالمی

رادیو؛ رسانه ای که هنوز در میان مردم 
محبوب است

حسن ابراهیمی

نویسنده

تاریخ می گوید که برای اولین بار، نزدیک 

به 93 سال پیش در زمان حکومت 

امان الله خان، پای رادیو به افغانستان 

باز شد. بی بی سی در گزارش هشت 

سال پیش خود با تیرت »از رادیو کابل 

تا رادیو افغانستان، صدایی ۸5 ساله« 

آورده بود که در سال 1304 خورشیدی، 

امان الله خان فردی به نام عطاءالله را 

به آملان فرستاد تا آموزش های الزم در 

راه اندازی و نصب رادیو را فرا بگیرد. 

بی بی سی می افزاید که عطاءالله یکسال 

را در آملان سپری کرد و بعد از فرا 

گرفنت آموزش های الزم، به همراه چند 

متخصص آملانی و دو دستگاه فرستنده ی 

رادیو، به کابل بازگشتند.
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شــنبه 10 حــوت ســال روان، امریــکا 

پــس از نوزده ســال جنــگ بــا طالبــان، بــه 

گونــه ی ضمنــی بــه شکســت خــود در برابــر 

ایــن گــروه اعــراف کــرد. بــرای کنار آمــدن 

بــا طالبــان و بیرون کــردن ارتــش خــود 

ــه  ــروه وارد معامل ــن گ ــا ای ــتان، ب از افغانس

ــه اســاس آن،  ــه امضــا رســاند کــه ب شــده و توافق نامــه ای را ب

ــت سیاســی داده اســت. ــان، مروعی ــه گروهــی طالب ب

از  امریــکا،  بــا  طالبــان  صلــح  توافق نامــه ی  مــن  در 

طالبــان بــه نــام امارت اســامی یــاد شــده اســت؛ امــا امریــکا 

بــرای ایــن کــه در ظاهــر آبــروداری کنــد و چیــزی از حیثیــت 

امارت اســامی،  درادامــه ی  نشــود،  کــم  بین املللــی اش 

ــامی  ــکا، امارت اس ــا امری ــه گوی ــد ک ــه می کن ــی را اضاف متن

را بــه عنــوان دولــت بــه رســمیت منی شناســد و آن را گروهــی 

طالبــان می دانــد؛ امــا محتــوای مــن توافق نامــه بــا طالبــان، 

هویــت دولــت مســتقل را داده و حتــا در امــور افغانســتان 

مرکــزی  دولــت  از  باصاحیت تــر  و  قدرت مندتــر  را  آن هــا 

افغانســتان، تشــخیص می دهــد.

ــا  ــکا ب ــح امری ــوت صل ــه ی 10 ح ــش دوم توافق نام در بخ

ــط  ــتان، توس ــامی افغانس ــت: »امارت اس ــده اس ــان، آم طالب

ــوان  ــه عن ــود و ب ــناخته منی ش ــت ش ــوان دول ــه عن ــکا ب امری

طالبــان شــناخته می شــود، بــه هیــچ یــک از اعضایــش، ســایر 

ــه  ــد داد ک ــازه نخواه ــده، اج ــه القاع ــا از جمل ــراد و گروه ه اف

از خــاک افغانســتان، بــرای تهدیــد امنیت ملــی امریــکا و 

ــرد«. ــره بگی ــش به متحدان

ــته  ــامی، خواس ــه، از امارت اس ــر توافق نام ــش دیگ  در بخ

شــده اســت کــه از فعالیــت، گروه هــا و افــراد در راســتای 

تهدیــد، علیــه امنیــت  امریــکا و متحدانــش پیش گیــری کنــد.

ــناخن  ــمیت ش ــه رس ــر ب ــده، بیانگ ــاال آم ــه در ب ــی ک متن

ــت.  ــامی اس ــت امارت اس ــوان دول ــه عن ــان ب ــروه ی طالب گ

امریــکا اگــر امارت اســامی را بــه رســمیت منی شــناخت، 

نیــاز نبــود تــا بــا آوردن نــام آن در مــن توافق نامــه، موافقــت 

نشــان دهــد.

رســمیت  بــه  را  امارت اســامی  کــه  می گویــد  امریــکا 

ــه ای  ــن گــروه، وارد امضــای توافق نام ــا ای ــا ب منی شناســد؛ ام

بیرونــی  نیروهــای  همــه  آن،  اســاس  بــه  کــه  می شــود 

شــد.  بیرون خواهنــد  افغانســتان  از  ناتــو(  و  )ارتش امریــکا 

ــت  ــرو حاکمی ــتان را قلم ــکا،  افغانس ــه امری ــا ک ــن معن ــه ای ب

ــان  ــک جری ــوان ی ــه عن ــروه ب ــن گ ــه ای ــته و ب ــان دانس طالب

سیاســی نــگاه می کنــد، نــه گــروه  تروریســتی.

از ســویی هــم، امریــکا در ایــن توافق نامــه از طالبــان تعهــد 

ــر ضــد منافــع  ــد از خــاک افغانســتان، ب می گیــرد کــه نگذارن

امریــکا و متحدانــش اســتفاده شــود و از ســویی دیگــر طالبــان 

را مکلــف بــه مبــارزه بــا القاعــده و گروه هایــی می کنــد کــه بــر 

ضــد منافــع امریــکا و متحدانــش در افغانســتان می جنگنــد.

امضــای  از  پــس  امریــکا،  کــه  خواســت هایی 

ــت،  ــرده اس ــرح ک ــروه مط ــن گ ــان، از ای ــا طالب ــه ب توافق نام

ــوان آن  ــتقل می ت ــت مس ــک دول ــه از ی ــت ک خواست هایی اس

را داشــت، نــه از گــروه تروریســتی ای کــه بــه گونــه ی پراکنــده، 

دارنــد. فعالیــت  افغانســتان  گوشــه های  در 

مســأله ی مهــم دیگــری کــه در رابطــه بــه توافق نامــه ی 

صلــح امریــکا بــا طالبان، بایــد بازشناســی شــود؛ ارزش گذاری 

جایــگاه حکومــت بــه گــروه طالبــان از ســوی امریــکا و ســقوط 

ــت  ــک دول ــگاه ی ــتان، از جای ــزی افغانس ــت مرک ــگاه دول جای

ــری اســت. ــدون صاحیــت تصمیم گی ــا نهــاد ب مســتقل، ت

ــت  ــده اس ــان آم ــا طالب ــکا ب ــح امری ــه ی صل ــق نام در تواف

در  میان افغانــی  گفت وگوهــای  رشوع  بــا  امریــکا،  کــه 

مــورد تحریم هــای کنونــی اش بــر اعضــای گــروه طالبــان 

و بــرای برداشــن ایــن تحریم هــا، تــا ۶ ســنبله1۳99)27 

اگســت2020(، بازنگــری اداری خــود را رشوع خواهــد کــرد. 

همین گونــه، امریــکا بــه طالبــان، تعهــد می ســپارد کــه بــر 

ضــد متامیت ارضــی و اســتقال سیاســی افغانســتان، کنشــی 

نداشــته و در امــور درونــی افغانســتان دســت اندازی نکنــد.

بــه  توافق نامــه،  مــن  در  کــه  تعهدهایــی  بــا  امریــکا، 

طالبــان ســپرده اســت، بــه ایــن گــروه، هویــت دولــت مســتقل 

را داده و بــا تاش هایــی کــه بــرای حــذف افــراد ایــن گــروه، از 

فهرســت تحریم هــای بین املللــی از خــود نشــان داده اســت، 

در تــاش تثبیــت ایــن جایــگاه بــوده اســت.

در مــن توافق نامــه، امریــکا بــه طالبــان تعهــد ســپرده 

آزاد کــردن  بــرای  توافق نامــه،  از امضــای  پــس  اســت کــه 

۵000 زندانــی طالــب، از زندان هــای افغانســتان، اقــدام 

در  میان افغانــی  گفت وگوهــای  رشوع  از  پیــش  و  کــرده 

ــا اســت کــه   ــن معن ــه ای ــن ب ــد؛ ای ــارچ، آن هــا را آزاد کن 10 م

امریــکا در امــور مربــوط بــه حکومــت و مــردم افغانســتان 

افغانســتان. حکومــت  نــه  می کنــد،  تصمیم گیــری 

رییس جمهــور  غنــی،  محمــد ارشف   گذشــته،  روز   

آزاد کــردن ۵000  بــه پیــش رشط  افغانســتان، در واکنــش 

گفــت:  میان افغانــی  گفت وگوهــای  رشوع  بــرای  طالــب، 

ــد،  ــم می گیرن ــه تصمی ــت ک ــتان اس ــت افغانس ــردم و حکوم م

زندانی هــای طالبــان آزاد شــوند یــا خیــر، نــه امریــکا.

بــه  رابطــه  در  افغانســتان،  رییس جمهــور  واکنــش 

ــرای رشوع  ــش رشط، ب ــام پی ــر ن ــب زی ــازی ۵000 طال آزادس

ــاده ی  ــدازه ای اع ــا ان ــد ت ــی، می توان ــای میان افغان گفت وگوه

ــتان، در  ــت افغانس ــرای حکوم ــی ب ــی و سیاس ــت حقوق حیثی

برابــر کاهــش هویــت مســتقل بودن آن، در مــن توافق نامــه ی 

ــد. ــان باش ــا طالب ــکا ب ــح امری صل

ایــن کــه دولــت مرکــزی افغانســتان، بــه خواســت های 

بــرای  می توانــد  منی دهــد،  تــن  امریــکا،  یک جانبــه ی 

ــا طالبــان  آینــده ی گفت وگوهــای صلــح و رویکــرد حکومــت ب

ــد. ــد ه باش ــد وار کنن امی

از ســویی هــم، ایــن کــه رییس جمهــور می گویــد، ایــن 

از صاحیــت مــردم افغانســتان اســت کــه تصمیــم بگیــرد، 

زندانیــان طالبــان را آزاد کنــد یــا نــه، خــود احتیــاط حکومــت 

در رابطــه بــه خوش بینــی در برابــر طالبــان را نشــان می دهــد؛ 

بــه انــدازه ای کــه امریــکا در برابــر طالبــان، خوش بیــن اســت، 

بــه آن انــدازه، حکومــت و مــردم افغانســتان نیســت.

را،  طالبــان  حاکمیــت  ســال های  افغانســتان،  مــردم 

و  مزایــا  از  انــد.  کــرده  تجربــه  امارت اســامی  نــام  زیــر 

بازدارندگی هــای امارت اســامی بــه خوبــی آگاه انــد؛ روی 

ــای  ــد گفت وگوه ــتان از رشوع رون ــردم افغانس ــل، م ــن دلی ای

ایــن بوده انــد  تــا حــاال پیوســته نگــران  صلــح، از 200۶ 

نادیــده  در گفت و گوهــای صلــح  کــه خواســت های شــان 

ــای  ــر، ارزش ه ــال های اخی ــت آورد های س ــود. دس ــه ش گرفت

حقوق بــری و آزادی هــای سیاســی_مدنی شــهروندان، بــا 

ــود. ــد نش ــح، تهدی ــه صل ــان ب ــن طالب پیوس

واکنــش روز گذشــته ی آقــای غنــی، در برابــر خواســت 

رهایــی زندانیــان طالــب، تــا انــدازه ی زیــادی، در کنشــی 

ایــن  می گیــرد،  جــای  مــردم  خواســت های  بــا  هم ســو 

دولــت  جایــگاه  بــه  رابطــه  در  مــردم،  بــرای  می توانــد 

ــان  ــر طالب ــی در براب ــای میان افغان ــتان در گفت وگوه افغانس

امیــدوار کننــده باشــد.
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کــه  طالبــان  گــروه  میــادی،  ســال 200۶  اواســط  در 

بــا شکســت امــارت خــود متــواری شــده بودنــد، بــا آغــاز 

مبب گذاری هــای کنارجــاده وحمــات انتحــاری، دوبــاره اعــام 

حضــور کردنــد. درســال هایی کــه وفورکمک هــای بین املللــی 

ملــی  توســعه ی   جانبــه ی  همــه  برنامــه ی  یــک  نبــود  در 

دولت مــردان و سیاســت مداران افغانســتان درکابــل را غــرق 

ــی  ــرای رهای ــا شــعار »جهــاد ب ــان ب ــود، طالب در فســاد کــرده ب

ــد. ــه کردن ــوب رخن ــتاهای جن ــه روس ــغال« ب ــتان از اش افغانس

امریــکا و ناتــو، در آغــاز بــا قــدرت نظامــی ســنگین بــه 

جنــگ یــک گــروه چریکــی رفتنــد کــه ذهنیــت روســتایی 

مردمــان بی ســواد را هــدف قــرار دادنــد، امریــکا و ناتــو در آن 

ســال ها، بــا اتــکا بــه جنگنده هــای بــی پنجــاه و دو، تانــک و 

نیروهــای ویــژه، ماهایــی را هــدف قــرار دادنــد کــه به ســادگی 

می توانســتند، بــه مســاجد و خانه هــای مــردم بــرای خــود جــا 

ــه  ــی ک ــوی نیروهای ــی از س ــات نظام ــش تلف ــد. افزای ــاز کنن ب

ــر،  ــوق ب ــع حق ــه دســت ده هــا ســازمان مداف یخــن شــان ب

ــود، کارآمــدی رضبــات  دولــت افغانســتان وکنگــرس امریــکا ب

ســنگین نظامــی ناتــو علیــه طالبــان را زیــر ســؤال بــرد و کــم 

کــم بازاندیشــی در رویارویــی بــا ایــن گــروه رشوع شــد و ایــن 

گونــه بــود کــه در ادبیــات سیاســی واشــنگن، پــس از پیــروزی 

اوبامــا در ســال 2009، گــروه طالبــان از یــک گروه تروریســتی 

ــه یــک گــروه شورشــی تقلیــل یافــت و در ادبیــات سیاســی  ب

ــرادر ناراضــی تبدیــل شــد.  ــه ب ارگ، از تروریســت ب

بــا ایــن عقــب نشــینی، طالبــان تهاجمــی تــر شــدند و 

دامنــه ی حمــات را بــه شــهرها کشــاندند و بــا راه انــدازی ده هــا 

حمــات انتحــاری، هــزاران تــن از غیــر نظامیــان را بــه خــاک و 

ــا امــن کردنــد و بــه شــهرهای  خــون کشــانیدند، شــاهراه ها را ن

ــی؛  ــن امللل ــد، نیروهــای بی ــه کردن ــی حمل ــدوز و غزن ــزرگ قن ب

ــد و در درون  ــر کردن ــر و کم ت ــود را کم ت ــار خ ــه روز ش ــا روز ب ام

شــهرها بــه دور خــود دیوارهــای ســمنتی زخیــم کشــیدند و 

محوطــه ی گریــن زون ایجــاد کردنــد، مقام هــای دولتــی نیــز بــا 

تقلیــد از متحــدان بین املللــی خــود، اداره هــای حکومتــی را در 

حصــار دیوارهــا پنهــان کردنــد، خانــه و محــل کارشــان را مصئون 

ــای  ــا دیواره ــی را ب ــای عموم ــا جاده ه ــا و حت ــد وکوچه ه کردن

ســمنتی بســتند و مــردم را بــه امــان خــدا رهــا کردنــد. 

هــر قــدر کــه دولــت افغانســتان و حامیــان بین املللــی 

ســعی  و  عقب نشــینی  خــود  سیاســی  ادبیــات  در  آن هــا 

می کردنــد بــا قباحت زدایــی از آن هــا، ایــن گــروه را بــه صلــح 

و آشــتی دعــوت کننــد؛ امــا آن هــا بــر طبــل ادبیــات جهــاد و 

مبــارزه بــرای رهایــی از اشــغال می کوبیدنــد. 

در ایــن طــرف ماجــرا، جــراالن و رسبــازان خارجــی، روز به 

روز خســته می شــدند و دولت مــردان مهم تریــن فکــر شــان 

بــه جیــب زدن کمک هــای بــی حســاب جامعــه ی بین املللــی 

ــازان  ــه رسب ــروزی ب ــد پی ــدن امی ــا دمی ــان ب ــا طالب ــود؛ ام ب

ــتان  ــش پاکس ــای ارت ــا وبرنامه ه ــدم طرح ه ــه ق ــدم ب ــان، ق ش

را کــه تجربــه ی قبلــی هدایــت گروه هــای جهــادی علیــه 

ــد و کــم کــم، واژه ی  ارتــش رسخ را داشــتند، عملــی می کردن

ــد؛  ــوا می کردن ــود نج ــان خ ــوش فدایی ــه گ ــر را ب ــح و ظف فت

درحالی کــه دولت مــردان عمدتــا تکنوکــرات، در وعده هــای 

توســعه ی  خــوب،  حکومــت داری  ایجــاد  بــر  مبنــی  خــود 

پایــدار، ایجــاد اشــتغال و مــردم ســاالری، نــاکام مــی شــدند و 

بــه دلیــل بی بــاوری بــه حرف هایــی کــه می زدنــد، روز بــه روز 

ــرا  ــه چ ــد ک ــق می ش ــی خل ــوال های بزرگ ــردم س ــن م در ذه

ــد؟  ــت کنن ــز، حای ــه چی ــه هم ــاور ب ــای بی ب ــن آدم ه از چنی

ــه  ــن نتیج ــه ای ــف، ب ــن و کثی ــازی خونی ــن ب ــام ای رسانج

ــل  ــت کام ــه شکس ــادر ب ــد، ق ــرف پذیرفتن ــه دو ط ــد ک انجامی

همدیگــر نیســتند، پشــت میــز نشســتند و توافــق کردنــد، 

ــت  ــرار اس ــق، ق ــن تواف ــاس ای ــد. براس ــان دهن ــگ پای ــه جن ب

امریــکا مرحلــه بــه مرحلــه از افغانســتان خــارج شــود و طالبــان 

دســت از جنــگ بکشــند و این گونــه، پاراگــراف اول ســناریوی 

ــط  ــه، رسخ ــاال نقط ــید و ح ــان رس ــه پای ــان ب ــت طالب بازگش

ــم.  ــد بروی ــن رون ــل ای ــه رساغ تکمی ــد ب بای

ــه آن رســیده ایم، گفت وگــوی  ــه ی بعــدی کــه حــاال ب مرحل

بین االفغانــی اســت کــه شــاری بــه منایندگــی از متامــی 

ــه ی  ــیون و جامع ــت، اوپوزیس ــتان )حکوم ــای افغانس طرف ه

مدنــی( بــا طالبــان گفت وگــو کننــد. درمرحلــه ی قبلــی، 

طرفیــن گویــا بــه یــک بــازی بــرد- بــرد رســیدند؛ امریکایی هــا 

ــد.  ــه می دهن ــگ خامت ــه جن ــان ب ــد و طالب می برای

ــا رســانیدند؛  ــه امض ــکا ب ــان و امری ــه طالب ــه ی ک توافق نام

هرچنــد طالبــان را در ظاهــر امــر و درنــگاه خــود شــان فاتــح 

و ظفرمنــد کــرده؛ امــا شمشــیر برنــده ی آن هــا یعنــی جهــاد را 

نیــز از آن هــا گرفتــه اســت. طالبــان دیگــر منی تواننــد مدعــی 

ــی  ــم و اساس ــه ی مه ــن نکت ــند و ای ــرای آزادی باش ــگ ب جن

ــر  ــل دیگ ــه مراح ــت ک ــن اس ــی ای ــؤال اساس ــاال س ــت. ح اس

ایــن ســناریو چگونــه شــکل خواهــد گرفــت؟ 

ــه،  ــر مرحل ــدم و ه ــر ق ــه ه ــت ک ــن اس ــت ای ــخ درس پاس

مخصوصــا  دارد؛  طــرف  دو  حضــور  نحــوه ی  بــه  بســتگی 

و  هاهنگــی  از  میــزان  چــه  بــا  کســانی،  چــه  این کــه 

ــرار  ــان ق ــه روی طالب ــره، روب ــز مذاک ــردی، در می ــه رویک باچ

دارد،  وجــود  کــه  کنونــی  پراکند گــی  اگــر  می گیرنــد؟ 

ــدای  ــک آجن ــا ی ــل ب ــات کاب ــود و هی ــرف نش ــه زودی برط ب

ــت  ــورد حای ــق شــده کــه م ــات محکــم و تواف روشــن و ادبی

متامــی طرف هــا باشــد، بــه دوحــه نرونــد؛ بــدون شــک 

طالبــان بــا روحیــه ی باالیــی کــه درحــال حــارض دارنــد، 

دربرابــر هیــات کابــل کوتــاه نخواهــد آمــد. 

حــرف طالبــان در گفت وگــوی بعــدی مشــخص اســت، 

ــر  ــه نظ ــه ب ــل این ک ــه دلی ــی را ب ــی کنون ــم سیاس ــا نظ آن ه

قانــون  منی پذیرنــد،  گرفتــه  شــکل  اشــغال  تحــت  آن هــا 

اســامی  را  کنونــی  نظــام  و  ندارنــد  قبــول  را  اساســی 

ــد قــدرت سیاســی را تقســیم کننــد.  منی داننــد؛ امــا حارضان

ــه از  ــای توافق نام ــس از امض ــه پ ــه بافاصل ــی ک ــن از پیام ای

ــی  ــد، به خوب ــر ش ــان منت ــرب طالب ــه ره ــا هبت الل آدرس م

هویــدا بــود و خطرناک تریــن بخــش ماجــرا نیــز همیــن اســت. 

اگــر هیــات کابــل بــه  گونــه ای باشــد کــه دغدغــه ی اصلــی 

شــان، مشــارکت در قــدرت سیاســی باشــد و نگرانــی اصلــی 

نامروعــی کــه در 1۸  شــان حفــظ رسمایه هــای عمدتــا 

ســال گذشــته بــه دســت آورده انــد، بــدون شــک، شــهروندان 

افغانســتان بازنــده ی اصلــی نتیجــه ی ایــن مذاکــرات خواهنــد 

بــود. چنیــن هیاتــی حــارض خواهــد بــود، در بــده- بســتان بــا 

ــه جــز منافــع شــخصی خــود کــه از  ــز را ب ــان، همــه چی طالب

طریــق مشــارکت شــان در ســاختار 

درتــرازوی  شــود،  تامیــن  قــدرت 

ــد.  ــه بگذارن معامل

از لحــاظ منطقــی نیــز، هرقــدر 

ــل  ــات کاب ــادی« هی ــه ی »جه جنب

بــرد  امــکان  باشــد،  رنگ تــر  پــر 

شــد.  خواهــد  بیشــر  طالبــان 

طالبــان و احــزاب جهــادی مطــرح 

)بقــول خــود شــان(، ارزش هــای 

ارزش هایــی  دارنــد،  مشــرکی 

آن  بــه  طالبــان  ظاهــرا  کــه 

رهــربان  امــا  ماندنــد؛  پای بنــد 

ســال   1۸ در  را  آن هــا  جهــادی 

بــا دالرهــای امریکایــی  گذشــته 

ــا ایــن رویکــرد،  ــد. ب معاوضــه کردن

در  جهــادی  احــزاب  مناینــدگان 

بــرای  حرفــی  طالبــان،  مقابــل 

گفــن ندارنــد. احــزاب جهــادی 

و  دســت،  قطــع  سنگ ســار، 

گرفــن عــر را هان قــدر درســت 

می داننــد کــه طالبــان. بــرای احــزاب جهــادی، دموکراســی، 

ــا را  ــود آن ه ــه خ ــی ارزش دارد ک ــردم زمان ــات و رای م انتخاب

ــده ی  ــک پدی ــی ی ــر آن، دموکراس ــاند؛ در غی ــدرت برس ــه ق ب

ــورای  ــد ش ــری مانن ــی دیگ ــر راه ــت و اگ ــردود اس ــی و م غرب

ــا شــورای قیــادی وجــود داشــته باشــد کــه  اهــل حل وعقــد ی

ســبب حفــظ قــدرت رهــربان جهــادی شــود، بــه مراتــب بهــر 

ــه  ــیدن ب ــرای رس ــر ب ــم هزینه ت ــان تر و ک ــون راه آس ــت؛ چ اس

قــدرت اســت. بــه خصــوص کــه رهــربان جهــادی در انتخابــات 

ــدند  ــه ش ــان متوج ــمی های  ش ــت نورچش ــا شکس ــی ب پارملان

انتقــال  یابــد،  ادامــه  لعنتــی  دموکراســی  ایــن  اگــر  کــه 

مروعیــت ســنتی بــه فرزنــدان شــان بســیار ســخت خواهــد 

ــود.  ب

طالبــان و احــزاب سیاســی، هیــچ اختافــی بــه  جــز قــدرت 

سیاســی ندارنــد. پــس آن هــا وقتــی درمذاکــره روبــه روی هــم 

قــرار بگیرنــد، آن چــه را کنــار خواهنــد گذاشــت، ارزش هایــی 

ــی  ــی و قانون ــاوی حقوق ــان، تس ــر، آزادی بی ــد حقوق ب مانن

زن و مــرد و مشــارکت عادالنــه ی سیاســی، دموکراســی و 

حقــوق شــهروندی خواهــد بــود و شــکی نیســت کــه بــه  

ــی و  ــدرت سیاس ــیم ق ــر رس تقس ــن، ب ــت ممک ــن فرص زودتری

ســاختاری کــه در آن بــرای همــه شــان جــای باشــد، بــه توافــق 

ــد رســید.  خواهن

خطــر جــدی ایــن اســت کــه چنیــن توافقــی، از ســوی دنیــا 

ــرای خــود  ــوان آشــی کــه افغان هــا خــود شــان ب ــر عن ــز زی نی

پختــه انــد، پذیرفتــه خواهــد شــد و آن گاه، دســت همــه ی 

ــا  ــه ب ــی ک ــن دنیای ــود. همی ــد ب ــته خواه ــت بس ــردم از پش م

بســیاری از حکومت هــای دیکتاتــور و توتالیــر در جهــان 

ــف  ــنگین و خفی ــاح های س ــارد س ــارد میلی ــد و میلی ــق ان رفی

ــر شــود.  ــا پایه هــای شــان محکــم ت ــه آن هــا مــی فروشــند ت ب

بــه خصــوص  افغانســتان  مــردم  در چنیــن وضعیتــی، 

نســلی کــه درســال های اخیــر، بــا هــزار زحمــت و امیــد 

بــه فــردای بهــر، درس خواندنــد، ارزش هــای انســانی و 

افغانســتان  یــک  رؤیــای  و  کردنــد  نجــوا  را  جهان شــمول 

آزاد، آبــاد و توســعه یافتــه را دررس پروراندنــد، قربانــی اصلــی 

ــد  ــدی و متح ــاال ج ــن ح ــه همی ــر این ک ــود. مگ ــد ب خواهن

پــای ارزش هــای خــود بایســتند. 

ــون  ــه تاکن ــت ک ــت اس ــد، حکوم ــد نیم بن ــا امی ــاال تنه ح

حــد اقــل در زبــان، ارصار دارد کــه از جمهوریــت و حقــوق 

ــد  ــم بن ــد نی ــن امی ــه ای ــا آن چ ــد؛ ام ــاع می کن ــهروندی دف ش

را کم رنــگ می کنــد، تاکیــد حکومــت بــر انحصــار اســت و 

حکومتــی کــردن مســاله ی صلــح. ایــن شــک قویــا وجــود دارد 

ــده  ــان ش ــرف دار پنه ــر ط ــعار پ ــن  ش ــت ای ــت پش ــه حکوم ک

باشــد و آنــرا بــه تاکتیکــی بــرای کنــار زدن اپوزیســیون و 

جامعــه ی  مدنــی قــرار داده باشــد. حکومــت درحــال حــارض، 

بــه زبــان رصیــح و روشــن می گویــد: شــا نــان تــان را بخورید، 

ــت را  ــت حکوم ــز دس ــان نی ــم. طالب ــن می زن ــان را م ــرف ت ح

ــن  ــع اســت و ای ــل مطل ــده و از پراکند گــی در صــف کاب خوان

ــت؛  ــرده اس ــوار ک ــخت دش ــت س ــرای حکوم ــاله، کار را ب مس

بــه حــدی کــه طالبــان بــا اطــاع از عقبــه ی خالــی حکومــت، 

ــد و  ــپ بزن ــت گ ــا حکوم ــت ب ــارض نیس ــت ح ــه اس ــا گفت باره

صــد البتــه کــه ایــن وضــع خوبــی نیســت. 

راه حــل ایــن اســت کــه حکومــت اگــر خــود را معتقــد 

بــه حایــت از جمهوریــت و حقــوق شــهروندی می دانــد، 

حکومتــی  روزمــره ی  کارهــای  بــا  را  صلــح  گفت وگوهــای 

ــازه  ــهروندان اج ــود ش ــه خ ــل، ب ــه در عم ــرد، بلک ــتباه نگی اش

دهــد تــا خــود شــان از حقــوق خــود رو در رو بــا طالبــان دفــاع 

کننــد، چشــم طالبــان را بــه روی واقعیــت کنونــی افغانســتان 

بگشــایند؛ بــا ســاجت، جدیــت و تاکیــد روشــن بــر ارزش های 

انســانی و جهان شــمول، طالبــان را وادار کننــد کــه اگــر مــی 

خواهنــد صلــح عملــی شــود، هان گونــه کــه تفنــگ شــان را 

ــد.  ــار بگذارن ــز کن ــار گذاشــتند، شــاق شــان را نی کن

مجیب ارژنگ

امریکا تفنگ طالبان را گرفت؛ ما می توانیم شالق شان را بگیریم؟ 

شکست امریکا در جنگ ۱۹ ساله و باج دهی به طالبان

داوود ناجی

نویسنده

 طالبان و احزاب سیاسی، هیچ اختالفی به 

 جز قدرت سیاسی ندارند. پس آن ها وقتی 

درمذاکره روبه روی هم قرار بگیرند، آن چه 

را کنار خواهند گذاشت، ارزش هایی مانند 

حقوق برش، آزادی بیان، تساوی حقوقی 

و قانونی زن و مرد و مشارکت عادالنه ی 

سیاسی، دموکراسی و حقوق شهروندی 

خواهد بود و شکی نیست که به  زودترین 

فرصت ممکن، بر رس تقسیم قدرت 

سیاسی و ساختاری که در آن برای همه 

شان جای باشد، به توافق خواهند رسید. 

در بخش دوم توافق نامه ی 10 حوت 

صلح امریکا با طالبان، آمده است: 

»امارت اسالمی افغانستان، توسط امریکا 

به عنوان دولت شناخته منی شود و به 

عنوان طالبان شناخته می شود، به هیچ 

یک از اعضایش، سایر افراد و گروه ها از 

جمله القاعده، اجازه نخواهد داد که از خاک 

افغانستان، برای تهدید امنیت ملی امریکا و 

متحدانش بهره بگیرد«.

در منت توافق نامه، امریکا به طالبان تعهد 

سپرده است که پس از امضای توافق نامه، 

برای آزاد کردن 5000 زندانی طالب، از 

زندان های افغانستان، اقدام کرده و پیش 

از رشوع گفت وگوهای میان افغانی در 10 

مارچ، آن ها را آزاد کند؛ این به این معنا 

است که  امریکا در امور مربوط به حکومت 

و مردم افغانستان تصمیم گیری می کند، نه 

حکومت افغانستان.



   
20

20
چ 

ار
 م

1  
   

   
   

   
13

98
ت 

حو
 12

   
   

   
   

ه 
نب

ش
دو

    
   

   
   

   
   

  1
93

ره 
ام

ش
   

   
   

   
ل  

او
ل 

سا
w

w
w.

su
bh

ek
ab

ul
.c

om
5

و  صلــح  گفت وگوهــای  فضــای  کابــل:  صبــح

ــرد  ــه طرفــی بُ ــات، در کل وضعیــت را ب جنجال هــای انتخاب

کــه تــرس و نگرانی هــای زیــادی را خلــق کــرده اســت، 

می خواســتم از شــا بپرســم کــه افغانســتان بــه کــدام 

مــی رود؟ ســمت 

ــه ی  ــم، مرحل ــرار داری ــه در آن ق ــه ای را ک ــادری: مرحل ن

گــذار اســت و چنــد مرحلــه دارد. گــذار اول، ایــن اســت 

را  ریاســت جمهوری  انتخابــات  دیگــر  دور  یــک  مــا  کــه 

پشــت رس گذاشــتیم و انتقــال قــدرت بــر اســاس قانــون 

ــش رشوع  ــال پی ــردم 1۸ س ــه م ــت ک ــورت گرف ــِی ص اساس

ــه  ــی را ب ــت انتخاب ــک حکوم ــا ی ــه م ــاال ک ــد. ح ــرده بودن ک

ــر اســاس  یــک حکومــت انتخابــی دیگــر واگــذار کردیــم و ب

ــداوم  ــه ی ت ــتان و نتیج ــات افغانس ــیون  انتخاب ــام کمیس اع

ــک  ــن ی ــت. ای ــی اس ــور، غن ــت جمهوری، رییس جمه ریاس

گام بــه طــرف اســتحکام جمهوریــت و پایه هــای قانــون 

ــت.  ــد اس ــک اداره ی جدی ــود ی ــس خ ــا در نف ــت؛ ام اس

صبحکابل: متفاوت تر از حکومت وحدت ملی؟

نــادری: بلــی، کامــا متفــاوت از حکومــت وحــدت ملــی. 

گــذار دومــی، در جریــان 19 ســال، یــک گــذار نســلی اســت 

کــه حــاال آهســته  آهســته، شــکل و ســیای خــاص و نقــش 

خــود را در سیاســت پیــدا کــرده اســت. ایــن گــذار بــا احــرام  

بــه آن چــه بــزرگان و موســفیدان مــا کــه در سیاســت انجــام 

داده  انــد، شــیوه های خــود را دارد و ایــن خــود بــه خــود 

حالــت گــذار دومــی را بــه وجــود مــی آورد. گــذار ســومی ای 

ــب را کــه تنهــا بحــث جنــگ  ــا شــاهد اســتیم، طال را کــه م

ــه ی  ــت هفت ــا در نظرداش ــال ب ــد، ح ــونت را می فهمی و خش

ــری  ــد و موضع گی کاهش خشــونت ها، کــه در نتیجــه ی تأکی

بســیار جــدی حکومــت افغانســتان و بــه خاطــر امضــای 

ــد.  ــن دادن ــه کاهــش خشــونت ت ــکا، ب ــا امری ــه ب موافقت نام

آن هــا و کســانی  کــه در محــور شــان هســتند، هــم در حالــت 

گــذار رفتنــد. 

صبــحکابــل: بــه نظــر شــا ایــن گــذار طالبــان بیشــر 

ــا نــه؟  سیاســی- تخنیکــی اســت ی

نــادری: زمــان بایــد ثابــت کنــد. بــرای فعــا شــک و 

گان هــای بســیار جــدی ای وجــود دارد کــه از طــرف آن هــا 

ــادق   ــوردش ص ــا در م ــا واقع ــه آی ــن ک ــت. ای ــی اس تاکتیک

ــن  ــر ای ــرض ب ــا ف ــرای فع ــم. ب ــرب کنی ــد ص ــه، بای ــا ن ــد ی ان

ــه  ــن ک ــرای ای ــت، ب ــی اس ــان تاکتیک ــار ش ــه رفت ــت ک اس

ــردم افغانســتان  ــد، رشط م ــکا را قناعــت بدهن ــد امری بتوانن

ــذار  ــه   ی گ ــه مرحل ــن س ــا همی ــی ش ــد. وقت ــه  ان را پذیرفت

ــول متخصصــان  ــه ق ــی ب ــه  طــور طبیع ــاهد هســتید، ب را ش

ــد،  ــه می گوی ــگ« ک ــن تون ــل »هانتی ــت، مث ــه ی سیاس عرص

گــذار تــوأم بــا ابهامــات اســت، ابهامــات را بــه  همــراه دارد، 

امــروز بخشــی ایــن ابهامــات وجــود دارد و بخشــی هــم حــل 

شــده اســت. 

دارد،  وجــود  نگرانی هایــی  برخــی  کابــل:  صبــح

بــه خاطــر )ششــم نوامــرب(، می خواهــد در  کــه امریــکا 

افغانســتان صلــح بیایــد. آیــا فکــر می کنیــد، امریــکا در 

اســت؟  جــدی  افغانســتان  صلــِح  آرودن 

نــادری:  فکــر می کنــم دو بحــث اســت، اول، نیــاز مــا 

یعنــی افغانســتان بــرای صلــح. ایــن نیــاز، اولویــت دارد و برای 

مــا مهــم اســت. مــا ثبــات دایمــی می خواهیــم، در چــوکات 

ــه  ــا امریکایی هــا ب ــه آی ــن اســت ک ــت. بحــث دوم ای جمهوری

دلیــل همیــن خواســت، ایــن پروســه را آغــاز کردنــد یــا دلیــل 

خــود را دارنــد. بخــش دوم را کــه از یــک لحــاظ یــک تاقــی 

خواســت ها بــه وجــود آمــده؛ امــا محــرک اصلــی امریــکا 

ــای  ــی از رضورت ه ــح، ناش ــه ی صل ــت پروس ــم رسع در تنظی

انتخاباتــی داخلــی  شــان اســت. وقتــی شــا بحث هــای 

جامعــه ی امریــکا چــه جمهوری خــواه و چــه دموکرات هــا 

ــت  ــن اس ــم ای ــد و آن ه ــد دارن ــاع واح ــک اج ــد، ی را می بین

کــه جنــگ  شــان در افغانســتان پایــان یابــد؛ امــا بــرای مــن 

ــال  ــگ 20 س ــن جن ــه ای ــودی ک ــا وج ــتم، ب ــان اس ــه افغ ک

طــول کشــیده و پیــش از آن 20 ســال قبــل دیگــر نیــز وجــود 

داشــت، جنــگ امریــکا در افغانســتان، همــواره یک ســاله 

ــن ناشــی می شــود  ــوده و ای ــک ســاله ب ــزی ی ــوده، برنامه ری ب

از تنظیــم بودجــه و ســایر اقدمــات کــه مربــوط بــه ســال مالــی 

ــکا اســت.  امری

ــی  ــکا وقت ــه امری ــد ک ــد بگویی ــل: می خواهی ــحکاب صب

افغانســتان آمــد، تصــور درســت و دراز مــدت بــرای ختــم 

ــت؟ ــور نداش ــن کش ــگ در ای جن

ــال،  ــی دو س ــرف یک ــه در ظ ــود ک ــن ب ــور ای ــادری: تص ن

ــا بحث هــا و فکتورهــای  ــم؛ ام ــزم را خامتــه می دهی ــا تروری م

تروریزم پــرور،  منطــق  و  تروریــزم  بــا  مبــارزه  اساســی 

ــه  ــم، ب ــگاه می کنی ــتان ن ــه پاکس ــه ب ــی ک ــود. وقت ــرح نب مط

پناگاه هــای تروریســتی، مراکــز آموزشــی و مراکــز متویــل  

شــان و مخصوصــا پاکســتان بــه عنــوان عنــر اساســی ایــن 

رسطــان در نظــر گرفتــه نشــده بــود. در امریــکا پان گــذاری 

ــا،  ــه مث ــی ک ــت. در حال ــی اس ــال مال ــه س ــدود ب ــان مح  ش

حــدود ســه- چهــار ســال پیــش، محمــدارشف غنــی، حرفــش 

ایــن بــود کــه تروریــزم یــک پدیــده ی خطــر دراز مــدت اســت و 

نیــاز بــه پان گــذاری طوالنی مــدت دارد، بعضــی از کشــورها، 

پان هــای مبارزاتــی شــان را بــرای یــک دهــه ســاختند؛ ولــی 

رضورت امــروزی امریــکا ایــن اســت کــه جنــگ در افغانســتان 

بایــد خامتــه پیــدا کنــد. رییس جمهــور ترامــپ، در انتخابــات 

گذشــته ی خــود وعــده داده بــود کــه جنــگ را ختــم می کنــد، 

ــیر  ــکا مس ــات امری ــی و انتخاب ــت داخل ــس رضورت سیاس پ

ــه توافــق را تعییــن کــرده اســت؛ امــا  تــاش بــرای رســیدن ب

رسعــت گاهــی می  توانــد خطــر ایجــاد کنــد، چیــزی کــه 

مــن یــک ســال پیــش، در واشــنگن گفتــه بــودم کــه صلــح 

ممکــن اســت؛ امــا حوصلــه می خواهــد، شــا هــر پروســه ی 

صلــح دیگــر را کــه ببینیــد، در صورتــی کــه آجندا هــای غیــر 

ــت  ــه شکس ــج ب ــد، منت ــته باش ــح داش ــی صل ــداف اصل از اه

ــت  ــکا رسع ــر امری ــه اگ ــت ک ــن اس ــر کان ای ــود. خط می ش

مذکــرات را مطابــق بــه انتخابــات خــود تعییــن کنــد، احتــال 

ــی  ــاد تطبیق ــام ابع ــد مت ــه بتوان ــداری ک ــق پای ــه تواف ــن ک ای

توافــق بین االفغانــی در او ســنجیده شــده باشــد، دچــار 

مشــکل می کنــد.

ــت  ــت، حکوم ــن اس ــی همی ــی اصل ــل: نگران ــحکاب صب

ــت؟  ــا چیس ــن رفتاره ــه ای ــبت ب ــش نس ــتان نگاه افغانس

ــادری: چیــزی را کــه مــا می گوییــم، آغــاز ایــن پروســه  ن

تاقــی  همیــن  می بینیــم.  فرصــت  یــک  عنــوان  بــه  را 

ــم از  ــت را می خواهی ــن فرص ــا ای ــم، ام ــه گفت ــته ها ک خواس

دســت ندهیــم، بــه گونــه ای کــه قربانــی اهــداف کوتاه مــدت 

ــرای  ــوان یــک ملــت، حداقــل ب ــه عن ــا ب دیگــران نشــویم. م

چهــل ســال گذشــته دیدیــم کــه تحــوالت منطقــه ای و 

ــود  ــه وج ــه ب ــی ک ــرده و فرصت های ــی ک ــا را قربان ــی م جهان

ــور،  ــی  در کش ــربی سیاس ــت ره ــدم دق ــل ع ــه دلی ــده ب آم

باعــث شــده بــه خاطــر یــک چیــز کوتاه مــدت از دســت 

ــح را  ــد، فرصــت اســت کــه صل ــرود. رییس جمهــور می گوی ب

ــت.  ــاز اس ــا نی ــن عرصه ه ــاط در ای ــا احتی ــم؛ ام ــن کنی تأمی

صبــحکابــل: نگرانــی ای وجــود دارد کــه گفتــه می شــود، 

آقــای غنــی مانعــی بــرای صلــح اســت، ایــن نگرانــی از کجــا 

ــرد ؟ منشــاء می گی

نــادری: فکــر می کنــم، برداشــت نادرســت و عملکــرد 

ــگاه  ــن جای ــر یاف ــه  خاط ــیون ب ــداد سیاس ــک تع ــدی ی قص

کــه  را  دغدغه هایــی  شــده،  باعــث  شــان  خــود  بــرای 

حکومــت آقــای غنــی دارد، مانــع حســاب کننــد. سیاســیون 

فرصت طلــب بــه خاطــر ایــن کــه بــرای خــود موقعیــت 

جســت وجو کننــد، تــاش دارنــد کــه ایــن را بــه عنــوان مانــع 

و مخالــف پروســه ی صلــح قلــم داد کننــد؛ اما وقتــی حکومت 

ــی ســاختار جمهــوری  ــم؛ ول ــح می خواهی ــد کــه صل می گوی

ــامی را  ــارت اس ــر ام ــا دیگ ــد، م ــظ باش ــد حف ــامی بای  اس

منی خواهیــم، ایــن حــرف رییس جمهــور نیســت، حــرف 

ــن را  ــت ای ــور صاحی ــت و رییس جمه ــتان اس ــردم افغانس م

نیــز نــدارد کــه نظــام را تغییــر بدهــد. قانــون افغانســتان ایــن 

ــدگان  ــی را مناین ــون اساس ــرده و قان ــخص ک ــأله را مش مس

مــردم افغانســتان کــه منتخــب بودنــد، تصویــب کردنــد. 

صاحیــت مــردم افغانســتان اســت کــه قانــون را تعدیــل 

کننــد؛ وقتــی ایــن حــرف گفتــه می شــود، یــک تعــداد 

ــف  ــت مخال ــه حکوم ــد ک ــب می گوین ــیون فرصت طل سیاس

ــت.  ــح اس ــه ی صل پروس

ــتان  ــی از آدرس پاکس ــر نگران ــش دیگ ــل: بخ ــحکاب صب

و طالبــان اســت. مشــکل طالــب و پاکســتان چیســت؟ ایــن 

ــتان؟ ــد از افغانس ــه می خواهن دو، چ

ــت؛  ــتان چیس ــکل پاکس ــم مش ــد اول بدانی ــادری: بای ن

ــان  چــون اگــر مشــکل پاکســتان حــل شــود، مشــکل طالب

کــه  اســت  ایــن  پاکســتان  آســان تر می شــود. خواســت 

در  و  مبانــد  باقــی  زیردســت  کشــور  یــک  افغانســتان 

نتوانــد  خــود،  بین املللــی  و  داخلــی  تصمیم گیری هــای 

ــن  ــان در ای ــادی  ش ــت اقتص ــد. منفع ــل کن ــتقانه عم مس

ــه  ــه ای ک ــل منطق ــال، تقاب ــن ح ــود و در حی ــن ش ــا تأمی ج

پاکســتان دارد، افغانســتان بــه عنــوان یــک عنــر بــه نفــع 

آن هــا اســتفاده شــود. مثــا بــا هنــد، حتــا در برخــی مــوارد 

ــود  ــه وج ــت ب ــن برداش ــج، ای ــه ای خلی ــران. در منطق ــا ای ب

آمــده کــه پاکســتان بــه صــورت دوام دار، دوگانــه بــازی 

کــرده اســت و یــک بخــش از افزایــش رادیکالیــزم دینــی کــه 

ــه ی  ــازی دوگان ــی از ب ــت، ناش ــورها اس ــرای آن کش ــر ب خط

می شــود.  پاکســتان 

ایــن طــرز فکــر در مــورد پاکســتان، بــرای پاکســتانی کــه 

ــل شــده اســت، یــک خطــر اســت  ــه صــورت دوام دار متوی ب

افغانســتان،  تــاش می کنــد  بــرای همیــن، پاکســتان  و 

ــاز  ــه ب ــد ک ــته باش ــه نداش ــی رابط ــای بین امللل ــا قدرت ه ب

ــد،  ــر کنن ــج فک ــورهای خلی ــا کش ــد ت ــاد کن ــی را ایج حالت

افغانســتان یــک منطقــه ی قابــل اعتــاد، می توانــد باشــد. 

ایــن وضعیــت، طالبــان  بــرای حفــظ  کابــل:  صبــح

درســت؟ انــد،  پاکســتان  بــرای  ابــزار  بهریــن 

ــن  ــان بهری ــت، طالب ــن وضعی ــظ ای ــرای حف ــادری: ب ن

ــر  ــت و اگ ــه اس ــن گزین ــاخن، بهری ــن س ــد. ناام ــزار ان اب

ــا  ــرد ی ــار بگی ــز را در اختی ــا قــدرت، کل چی ــب ب ــا طال احیان

بخــش عمــده ا ی از قــدرت را بگیــرد، پاکســتان از طریــق 

ایــن گــروه، می توانــد اوضــاع را در افغانســتان کنــرل کنــد. 

در این هــم، جــای شــک نیســت کــه در میــان طالبــان 

ــا  ــا در کل آن ه ــود دارد؛ ام ــاوت وج ــای متف ــم، دیدگاه ه ه

خواســتار افغانســتانی  اســتند کــه کنــرل شــده توســط خــود 

شــان باشــد. یــک افغانســتان ایدیوژیــک کــه بــا هیــچ کشــور 

ــر مشــابهت نداشــته باشــد.  اســامی ِ دیگ

ــن  ــا ای ــل: حــاال پیش بینــی شــا چیســت؟ ب صبــحکاب

گونــه طالــب، گفت وگوهــای بین االفغانــی چگونــه پیــش 

خواهــد رفــت؟

نــادری: آســان نیســت. بــه همیــن دلیــل مــا تأکیــد 

می کنیــم کــه بایــد صــف واحــد، زیــر بیــرق جمهوریــت 

ــرف،  ــن ط ــا در ای ــاد م ــا و اتح ــاع م ــیم. اج ــته باش را داش

تــو  بگوییــم  بــرای طالــب  کــه  قــوت می شــود  نقطــه ی 

تکلیــف تعییــن کــرده منی توانــی. درســت اســت کــه برخــی 

ــا یــک بخــش کوچکــی  از دیدگاه هــای تــو مشــابهت هایی ب

از جامعــه  ی افغانــی دارد؛ امــا بــا اکرثیــت قاطــع مــردم 

نــدارد.  هم خوانــی  افغانســتان 

مــا بــه طالبــان منی گوییــم کــه شــا دیدگاه هــای خــود 

را نداشــته باشــید، مــا می گوییــم بیاییــد در یــک نظــام 

مردم ســاالر، بــه رقابــت دیــدگاه بپرادزیــد و گــپ بزنیــد. 

از تفنــگ  امــا  تــان را منی گیــرد؛  هیچ کســی هــم جلــو 

اســتفاده نکنیــد. بایــد رشایطــی را فراهــم کنیــم کــه مــردم 

بــدون تــرس، بــا توجــه بــه دیدگاه هــای مــا، هــر کــدام مــا را 

ــد.  ــاب کنن ــت، انتخ ــول داش قب

ــم  ــا می توانی ــت، آی ــان چیس ــی ت ــل: پیش بین ــحکاب صب

موفــق شــویم کــه هــم از ارزش هــای جمهــوری دفــاع کنیــم 

و هــم راهــی پیــدا کنیــم کــه بــه ختــم جنــگ منجــر شــود؟

نــادری: فکــر می کنــم اگــر نیتــی وجــود داشــته باشــد، 

ــه ی  ــک نقط ــن ی ــرای یاف ــود دارد، ب ــا وج ــرف م ــه در ط ک

مشــرک تــاش کنیــم. بــا درک ایــن کــه در آن نقطــه ی 

مشــرک، ارزش هــای حقوق بــری و حقــوق شــهروندی 

محــدود نــه، بلکــه انکشــاف پیــدا کنــد؛ مثــا، وقتــی کــه مــا 

ــود کــه هیچکــس از کســی  ــن ب ــم، قصــه ای ــه دوحــه رفتی ب

بیانیــه ی  هیچ کســی  مــا  تیــم  در  منی کنــد.  منایندگــی 

از پیــش نوشــته کــرده نداشــت؛ امــا طالبــان داشــتند. 

ــه  ــده اش را ب ــته ش ــه ی نوش ــتانکزی بیانی ــاس اس ــای عب آق

ــاز بیانیــه ا ی اســتندردش را  منایندگــی از امــارت خوانــد و ب

ــه  ــه کــرد. ب ــد، ارائ از روی کاغــذ کــه در هــر جــای می خوان

منایندگــی از طــرف افغانســتان، مــن اولیــن نفــری بــودم کــه 

ــم؛  ــه بودی ــراد رفت ــوان اف ــه عن ــا ب ــد، م گــپ مــی زدم. هرچن

ــام  ــم پی ــن ه ــد، م ــص کردن ــده را نق ــا قاع ــی آن ه ــا وقت ام

ــم. از  ــان گفت ــرای ش ــتان را ب ــردم افغانس ــور و م رییس جمه

ــا خلــوص نیــت گــپ زدم، دیگــران هــم همین طــور.  دل و ب

صبــحکابــل: شــا بــا مناینــدگان سیاســی طالبــان 

نشســتید. آیــا در ختــم آن دیــدار، بــه چیــزی برخوردیــد کــه 

مثــا طالبــان، یــک روزی اگــر در میــز مذاکــره حــارض شــوند 

ــه منطــق گــوش خواهنــد داد؟ ب

نــادری: مــا شــاهد دو چیز بســیار مهــم بودیــم. اول طالبان 

نشــان می دادنــد کــه حداقــل تحمــل شــنیدن حــرف را دارنــد؛ 

ــود کــه اگــر آن گفت وگــو خــوب پیــش  چــون برداشــت ایــن ب

ــرد. در آن دو  ــد ک ــا خواهن ــرارداد را امض ــا ق ــرود، امریکایی ه ب

روز، آن هــا چیزهایــی را کــه نشــنیده بودنــد شــنیدند. بعــدش 

هــم گفتنــد کــه این هــا متفــاوت  انــد. گفتنــد کســانی را کــه 

در مســکو دیدیــم، مــا را تعریــف می کردنــد؛ ولــی این هــا 

کســانی بودنــد کــه حرف هــای بســیار جــدی می گفتنــد و مــا 

را در وضعیــت دفاعــی قــرار می دادنــد؛ چــون در آن نشســت، 

ــا چالــش روبــه رو  همــه ی اعضــای رشکت کننــده، طالبــان را ب

کــرده بودنــد. از عــامل دیــن گرفتــه تــا فعــال حقوق بــری و من 

امیــدوارم که متوجه شــده باشــند، افغانســتان حاال افغانســتان 

20 ســال پیــش نیســت. دوم، طالبــان در جریــان مذاکــره بــا 

مــا، کــه نزدیــک 1۳ ســاعت روی یــک اعامیــه صحبــت کردیم 

ــد  ــی، وقتــی می گوین متوجــه شــدند کــه در افغانســتان کنون

ــی،  ــون اساس ــم قان ــا ه ــان و ی ــهروندی و آزادی بی ــوق ش حق

پایــش ایســتاد انــد. مــا بــه شــدیدترین بحث هــا پرداختیــم و بــا 

حفــظ احــرام، طالبــان نقطــه ی مشــرک دارنــد؛ امــا مــا هــم 

روی چیزهایــی کــه می گفتیــم ایســتاد بودیــم، مــا واقعــا جــدی 

هــم بودیــم. 

ــد،  ــر کردی ــه ذک ــایلی ک ــه مس ــه ب ــا توج ــل: ب ــحکاب صب

ــر  ــیم و اگ ــح برس ــه صل ــه ب ــود دارد ک ــدواری وج ــاال امی ح

ــد،  ــه کار می کن ــت چ ــد، حکوم ــه نرس ــه نتیج ــا ب گفت وگوه

ــد؟ ــه می ده ــگ ادام ــه جن ب

نــادری: بــدون امیــد منی شــود، دریچــه ی امیــد را بایــد 

ــگ پاســخ درســت نیســت.  ــداوم جن ــم؛ چــون ت ــاز بگذاری ب

بــه عنــوان یــک ملــت، بایــد راه حلــی پیــدا کنیــم کــه 

ــت،  ــاال اس ــانی ب ــات انس ــم، تلف ــف دهی ــزی را توق خون ری

مقــدار پولــی کــه در جنــگ مــرف می کنیــم می توانــد 

ــازد.  ــل بس ــه تبدی ــور مرف ــک کش ــه ی ــتان را ب افغانس

ــه  ــه کســانی ک ــان ب ــل: خــوب حــاال حــرف  ت صبــحکاب

آن هــا را فرصت طلب هــای سیاســی گفتیــد، چیســت؟

نــادری: حــرف مــا ایــن اســت کــه اگــر تصــور  شــان ایــن 

ــرق  ــر بی ــه زی ــانی ک ــتان و کس ــت افغانس ــه حکوم ــت ک اس

ــک  ــن ی ــند، ای ــف باش ــد، ضعی ــی می کنن ــتان زندگ افغانس

ــل  ــه دلی ــت. ب ــه اس ــر واقع بینان ــار غی ــت و انتظ ــواب اس خ

ایــن کــه هــر قــدر آن هــا، فرصــت ایــن را هــم داشــته باشــند 

کــه بــزرگ باشــند، از حکومــت بزرگ تــر نیســت. دوم، طالــب 

در محاســبه ی خــود آن هــا را بــه عنــوان محــور قبــول نــدارد 

و توافــق کوتاه مــدت و تاکتیکــی بــا آن هــا داشــته  انــد. 

ــا  ــود وف ــه خ ــون ب ــد؛ چ ــا منی کنن ــا وف ــرای م ــرف ب ــن ط ای

ــد. بحــث ایــن اســت کــه اگــر تصــور کننــد حکومــت  نکردن

را ضعیــف بســازند تــا نقــش خودشــان برجســته باشــد، ایــن 

ــی–  ــول اجتاع ــت. تح ــتباه اس ــا اش ــبه ی کام ــک محاس ی

ــگ  ــرد، جن ــده می گی ــس نادی ــور را، هرک ــن کش ــی ای سیاس

را تــداوم می بخشــد. 

صبــحکابــل: اگــر حــرف خیلــی ویــژه ای داریــد کــه فکــر 

می کنیــد رضور اســت بایــد بگوییــد، چیســت؟

ــله  ــک سلس ــته، ی ــال گذش ــرف 19 س ــا در ظ ــادری: م ن

بنیان هــای مهمــی را گذاشــتیم کــه بــا هیــچ سیاســت و 

ــت.  ــتان اس ــات افغانس ــای ثب ــوده و پایه ه ــط نب ــردی مرتب ف

در هــر اقــدام و بحــث خــود اگــر خالصانــه و صادقانــه بــرای 

یــک افغانســتان بــا ثبــات و مســتقل فکــر می کنیــم، بــه ایــن 

ــث  ــل بح ــر قاب ــا غی ــرای م ــا، ب ــه آن عرصه ه ــیم ک ــر باش فک

ــوق   ــری و حق ــی، حقوق ب ــون اساس ــل دوم، قان ــد. فص باش

شــهروندی اصــل اســت و دفــاع از آن هــا مکلفیــت همه اســت. 

ــن  ــت ای ــر وطن دوس ــتان، ه ــی افغانس ــای امنیت دوم نهاده

کشــور بایــد فکــر کنــد کــه عــزت و وقــار شــان در موجودیــت 

ــه آن مرتبــط  ــچ سیاســت مداری ب ــن نهادهــا اســت. هی همی

ــد دور باشــد.  ــودن هــم بای ــک ب نیســت و از ایدیولوژی

افغانســتان  حکومتــی  دســتگاه های  ســومی  عنــر 

اســت؛ مثــا، کل دســتگاه خدمــات ملکــی افغانســتان 

ــال های  ــه در س ــی ک ــود و تاش های ــت زده ش ــد سیاس نبای

ــوده کــه حضــور  ــن ب ــرای ای ــه اســت، ب ــر صــورت گرفت اخی

ــه ی  ــرای ارائ ــتگاه ها ب ــن دس ــتان در ای ــهروندان افغانس ش

ــا  ــن معن ــه ای ــر سیاســی باشــد. ب خدمــات یــک حضــور غی

بایــد  را  این هــا  سیاســی  ســهمیه بندی  طریــق  از  کــه 

حفــظ کنیــم. هویــت، اســتقال و غیــر سیاســی بــودن 

ــم.  ــود بدانی ــه ی خ ــان را وظیف ش

از تمجید تا نقد و اصالح

سیاست مداران فرصت طلب، غنی را مانع صلح فکر می کنند

اشــاره:نــادرنــادریرییــسکمیســیوناصالحــاتاداریوخدمــاتملکــی

ــهی ــودوســالهاتجرب اســت.اوپیــشازایــن،مشــاورارشــدرییسجمهــورب

ــه ــدب ــادری،ازچهرههــایجــوانوباورمن ــاین ــریدارد.آق کارهــایحقوقب

ارزشهــایدموکراتیــکاســت.اوپیــشازایــن،یــکبــاربــاجمعــیازافغانهــا

ــن ــلدرای ــحکاب ــود.صب ــردهب ــدارک ــزدی ــرنی ــاندرقط ــدگانطالب ــامناین ب

ــادریدرمــوردصلــحافغانســتان ــاآقــاین شــارهگفتوگــویاختصاصــیراب

انجــامدادهاســت.

نادر نادری 
رییس کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی 

مختار پدرام

گفت وگو کننده
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سابق  صدراعظم  »تونی بلیر«، 

حرکتی   200۸ سال  از  انگلستان، 

راه  به  تونی بلیر«  »بنیاد  چر  زیر  را 

انداخت و تا کنون برعاوه ی پیش بُرد 

ایجاد  مروف  بنیاد،  این  برنامه های 

مرض  و  فقر  با  مبارزه  ارساییل،  و  اعراب  میان  نزدیکی 

در افریقا و اخیراً، ایجاد نزدیکی میان ادیان بزرگ بوده 

آخرین کارهای  از  و جهانی شدن«  »دین  پروژه ی  است. 

الهیات،  کالج های  هم راهی  با  که  است  تونی بلیر 

مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه یل، پیش برده می شود. 

چندی پیش، آقای »میروساو وولف«، استاد الهیات در 

با هم راهان ورلدفیلوز  دانشگاه یل، ضمن برنامه ای که 

و  کرد  یاد  بلیر  آقای  دیدگاه های  و  طرح  از  داشت، 

مورد  جهانی شدن  و  دین  رابطه ی  در  را  دیدگاه هایش 

داد. قرار  بررسی  و  بحث 

به  یل  دانشگاه  در  را  خود  درس  اولین  بلیر،  آقای 

تاریخ 19 ماه سپتامرب در تاالر گرین برگ آغاز کرد. من، 

ماروین ریس و رسگی لگودینسکی از جمله ی هم راهان 

ورلدفیلوز بودیم که به طور رسمی اجازه یافتیم در این 

درس اشراک کنیم. اشراک کنندگان با قبول مقررات 

امنیتی ویژه و ثبت کارت های شان اجازه ی ورود به تاالر 

نفر  پنج  و  پنجاه  الی  پنجاه  حدود  جمعاً  می یافتند.  را 

در جلسه ی درس حضور داشتند. آقای میروساو ولف، 

ابتکار  از  سخنانش،  ابتدای  در  و  بود  جلسه  میزبان 

جهانی شدن  و  دین  رابطه ی  بررسی  برای  بلیر  آقای 

حرف زد و گفت، جهانی شدن هم حاوی پیامی مثبت 

است و هم سایه ها و ابهاماتی را در خود دارد که بدون 

نسبت  منی توان،  آن  به  تحلیلی  و  متفکرانه  پرداخت 

به طور  مخاطبان  همه ی  برای  آن  مختلف  جنبه های  به 

عین  نیز  دین  مورد  در  او  کرد.  خلق  قناعت  یکسان، 

تعبیر را به کار برد و گفت: دین به دلیل این که با بخش 

و  رس  آدمی  ذهن  و  روان  محاسبه ناپذیر  و  غیرعقانی 

کار دارد، منی تواند به طور ثابت و یکسان مورد ارزیابی 

و  خیر  مفهوم  عموم  به طور  ادیان  گفت:  او  گیرد.  قرار 

رش را در آموزه های خود دارند؛ اما تعیین مصداق برای 

صورت های  دینی  مختلف  پایگاه های  از  آموزه ها  این 

مختلف به خود می گیرد. او گفت: حتا در درون ادیان 

آموزه ها و احکام دینی یکسان  از  نیز تفسیر و برداشت 

نیست. مثاً، در میان متکلمین و پیشگامان مسیحی در 

رابطه  با سقط جنین نظر واحدی وجود ندارد. در اسام 

او در  از سید قطب بپرسید که واکنش  نیز مثاً، وقتی 

برابر حادثه ی یازدهم سپتامرب چیست؟ نظری را مطرح 

مسلان  دیگر  دانشمند  یک  شک،  بدون  که  می کند 

آن  است،  اسام  در  میانه رو  و  معتدل  دیدی  دارای  که 

منی پذیرد. را 

جریان  در  دینی  باورهای  و  دین  گفت:  ولف  آقای 

سخن  در  منی توانید  شا  و  می پذیرند  تحول   زمان، 

گفن، برداشت های یک زمان را در زمانی دیگر تعمیم 

آزادی مذهب و  با  دهید. کلیسای کاتولیک روم زمانی 

دولت  و  دین  رابطه ی  در  و  بود  مخالف  شدیداً  عقیده 

کاماً  رویکرد  شا،  حاالن که  داشت،  دگرگونه ای  نظر 

متفاوتی را ماحظه می کنید. با این هم، آقای ولف گفت: 

در همه ی ادیان نقطه های اشراکی وجود دارند که شا 

پیوند  رسفصل  را  اشراک  نقطه های  هان  می توانید 

اشراک  وی  کنید.  قلمداد  ادیان  میان  گفت وگو  یا  و 

ادیان مختلف در مفاهیم اخاقی را از مثال برجسته ی 

اشراک در بنیادهای عقیده ی دینی عنوان کرد و گفت 

که می توان از اخاق دینی به عنوان عاملی برای ایجاد 

استفاده کرد. پیروان  و  ادیان  میان  پیوند 

آقای ولف گفت: ادیان بزرگ جهان را، یک پیکره ی 

واحد می نگرند و از دید واحد، به آن نگاه می کنند، به 

همین علت، آموزه های عمده ی آن ها نیز به یگانه ساخن 

جهان متمرکز است. رشد سامل انسان نیز از دغدغه های 

آموزه های  به  اگر  و  است  بزرگ  ادیان  همه ی  مشرک 

عمده ی  تاش  که  می بینید  کنید،  نگاه  ادیان  بنیادی 

سوی  به  را  انسان  می شود  چگونه  که  است  این  آن ها 

کرد. هدایت  بهری 

را  جهانی شدن  و  دین  میان  پیوند  ولف،  میروساو 

رغم  به   جهانی شدن  گفت:  و  کرد  عنوان  سوال برانگیز 

طنین خوش گواری که در ظاهر دارد، با پذیرش یکسان 

مفهوم  از  که  هستند  زیادی  کسان  نیست.  مواجه 

نیز  نگرانی هایی  مختلف،  بخش های  در  جهانی شدن 

غلبه،  با  چون  جهانی شدن  مثاً  می کنند.  احساس 

انقراض  هراس  است،  همراه  غرب  جهان  سوی  از 

فرهنگ ها و ارزش های بومی کشورهای دیگر را به میان 

می آورد. وی از پیامدهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 

جهانی شدن به عنوان چالش های عمده ای یاد کرد که 

جلوه  تیره  را،  جهان  به هم رسیدن  و  یگانه شدن  آرمان 

برای  منی توانید  شا  که  گفت  ولف  آقای  می دهد. 

استاندرد  کلیشه های  از  جهانی شدن،  جریان  پیش بُرد 

از  خود،  تعبیرات  منی توانید  شا  حتا  کنید.  استفاده 

بسازید.  یکسان  سادگی  به  را  مشرک  مفاهیم  برخی 

،داشن  خوش بختی  از  امریکایی ها  تعبیر  شاید  مثاً، 

موتر شخصی برای هر فرد باشد؛ اما تصور کنید که اگر 

خوش بختی، برای چینایی ها و هندی ها، نیز به همین 

گونه تعبیر شود، برای جهان شا و برای محیط زیستی 

که دارید چه پیش خواهد آمد؟ او گفت: این یک مثال 

ساده است که وقتی بحث از جهانی شدن می کنید، فکر 

نکنید که با یک دهکده ی واقعاً کوچک طرف هستید، 

میلیون  هزاران  با  دارید،  وکار  رس  جهانی  با  برعکس، 

جمعیت که به طور مداوم نیز در حال رشد و گسرش 

است.

میان  که  را  عظیمی  طبقاتی  فاصله ی  ولف،  آقای 

انسان ها در حال رشد است، از سؤال بزرگی دانست که 

در برابر پیش بُرد مفهوم جهانی شدن قرار دارد. او گفت: 

مصلحان  و  متفکران  میان  در  زمان  دیر  از  سؤال  این 

آیا ثروت به معنای واقعی  بری وجود داشته است که 

کلمه می تواند، خوش بختی و آرامش مورد نیاز انسان را 

هدیه  کند؟ اگر چنین نیست، چگونه می توانید میان دو 

انسان متفاوت که یکی از ثروت رسشار بهره مند است و 

یکی به مقداراندکی به آن، دست رسی ندارد، همسانی و 

اشراک خلق کنید؟

یک  علت،  همین  به  جهانی شدن  گفت:  ولف  آقای 

هدفی  به  رسیدن  برای  است،  راه  یک  نیست،  هدف 

که عبارت است از جهانی بهر. ما داریم برای دریافت 

است  معتقد  نیز  بلیر  آقای  و  راه تاش می کنیم  همین 

راه  ادیان  اشراک  نقطه های  بر  تکیه  با  می توان  که 

ساخت. هموارتر  را  جهانی شدن 

دین و جهانی شدن 

عزیز رویش

)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامرب 2010( 119 روز )51(

رنگش،  آبی  کوچک  غرفه ی  در 

»تفکر  کن«،  فکر  »مثبت  نشسته. 

باش«.  استثنا   « بهر«،  زندگی  بهر، 

دید  جلو  در  که  است  کتاب های 

انگیزشی،  کتاب های  شده.  گذاشته 

ندارند.  خواندن  کتاب  برای  انگیزه ای  که  ملتی  برای 

هرروز صبح دروازه  ی غرفه اش را برای باشنده های یکی 

بدون  شب  و  می کند  باز  افغانستان،  کان شهرهای  از 

این که کسی آمده باشد و کتابی را جا به جا کرده باشد، 

دروازه را بسته و می رود. چهار دیوار فلزی غرفه اش، هر 

فرهنگ  ترویج  امید  به  که  است  مردی  پذیرایی  صبح 

می اندازد.  کلید  را  غرفه  اش  دروازه ی  کتاب خوانی، 

محمدعلی، نوزده سال از متام عمرش را، کتاب فروشی 

است. کرده 

او، در گیر  اعضای خانواده ی  نزدیک ترین  از  نفر  دو 

و دار ناامنی و جنگ گم شدند و دیگر هیچ نشانه ای، 

که  او  خانواده ی  اعضای  نکرد.  وصل  هم  به  را  آن ها 

بروند،  وردک  میدان  سمت  به  کابل،  از  می خواستند 

در مسیر راه، توسط طالبان دست گیر شدند و تا امروز 

کسی نتوانست آن ها را پیدا کند. در دوران جنگ های 

داخلی افغانستان، پرسی دست پدر بیارش را می گیرد 

به کابل می آورد.  تداوی  برای  از میدان وردک  و 

و  است  کابل  نزدیک  والیات  از  یکی  وردک  میدان 

این  باشنده های  می کند.  زندگی  آن  در  مختلف  اقوام 

از آسیب های جنگ، مخصوصا در سال های  نیز  والیت 

نبوده اند.  امان  در  طالبان،  حاکمیت 

دقیق  هم  را  اسمش  حاال  محمدعلی،  که  پرسی 

تداوی  کابل  در  را  پدرش  این که  از  بعد  ندارد،  یاد  به 

برای خامنش  اقوام دیگر شان  از  می کند، توسط یکی 

بر می گردد. صبِح  تا چند روز دیگر  پیام می فرستد که 

وقت همراه با پدرش، به ایستگاهی می روند که از آن جا 

آن ها  موتر  اما  می روند؛  وردک  میدان  سمت  به  موترها 

هیچ گاه به مقصد نرسید و انتظاری که به پایان نرسید.

در مسیر راه یک ایست بازرسی طالبان موتر آن ها را 

توقف می دهد و مسافرانش را با خود می برند. تا امروز 

که سال ها از این اتفاق می گذرد، خربی از آن ها نیست. 

جنگ  دارد.  وجود  دیگر  قصه ی  ده ها  اتفاق،  این  مثل 

از هم جدا کرد.  را  افغان  از خانواده های  زیادی  تعداد 

بعضی ها مهاجرت کردند. بعضی ها ربوده شدند و دوباره 

برنگشتند.

سال  شصت  به  نزدیک  که  است  مردی  محمدعلی، 

عمر دارد. کتاب می  فروشد تا بتواند مخارج خانواده اش 

را تأمین کند؛ اما در جغرافیایی که او زندگی می کند، 

تا  او  بپردازند.  بابت کتاب پول  بسیار کم اند کسانی که 

جنگ های  شدن  رشوع  با  و  خوانده  درس  دهم  صنف 

داخلی، دیگر مکاتب به روی آن ها بسته شد. »بعد از این 

که جنگ خاص شد، گرفتار روزگارشدم. دیگر نتانستم 

درس بخوانم. امروز بسیار حیف می خورم که فرصت شه 

نداشتم.«

دست  فرصت  از  که  است  جوانانی  نگران  او 

که  است  امیدوار  اما  منی کنند؛  استفاده  داشته ی شان 

کنند. پیدا  عاقه  کتاب خواندن،  به  روزی 

طالبان  با  امریکا  صلح  توافق نامه ی  پیش،  روز  دو 

این توافق نامه، قرار است  بر اساس  در قطر امضا شد. 

خارج  کشور  از  کامل  صورت  به  آمریکایی  نیروهای  تا 

شوند.  سهیم  افغانستان  حکومت  در  طالبان  و  شوند 

ربودند.  را  محمدعلی  خانواده ی  اعضای  که  طالبانی 

من توافق نامه ی امضا شده میان امریکا و طالبان، در 

مردم  برای همین  و  است  گرفته  قرار  رسانه ها  دسرس 

نگران این است که آیا طالبان به مفاد توافق نامه وفادار 

خیر؟  یا  ماند  خواهند 

آن  در  که  است  صلحی  خواستار  محمدعلی، 

و  کنند  کار  بتوانند  منانند.  باز  تحصیل  از  فرزندانش 

به جایگاهی برسند که بتوانند برای مردم و کشور خود 

کنند. خدمت  شان 

با  صلح  توافق نامه ی  که  حاال  است،  امیدوار  او 

بتواند  او  و  شود  بهر  اوضاع  است،  شده  امضا  طالبان 

بدهد. انکشاف  را  کوچکش  کتاب خانه ی 

کابل  صبح  با  که  مصاحبه های  در  مردم  از  بسیاری 

کرده بودند، در مورد رؤیاهای ساده ی حرف زدند که به 

دلیل جنگ و ناامنی هیچ گاه برای شان قابل دست رس 

نبوده و در پساصلح انتظار دارند آن رؤیاها قابل ملس 

امضای  از  بعد  می خواهد  بود،  گفته  دخری  باشد. 

توافق نامه هم چنان به فوتبال بازی کردن ادامه بدهد، یا 

پرسی که می خواست به والیت های مختلف افغانستان 

کند. سفر 

حاال که توافق نامه ی صلح با طالبان امضا شده است 

و تا چند روز دیگر قرار است گفت وگوهای میان افغانی 

کرد؟  خواهد  پیدا  تحقق  رویاها  این  آیا  شود،  رشوع 

آینده ی صلح افغانستان پس از یازده دور گفت وگوها با 

به کدام سمت خواهد رفت؟ طالبان 

و  انسانی  ارزش های  دوباره متام  طالبان  اگر حضور 

اجتاعی مردم افغانستان را نابود کند، پاسخش را چه 

داد؟  کسی خواهد 

پرسی که محمدعلی، حاال اسمش را 

هم دقیق به یاد ندارد، بعد از این که 

پدرش را در کابل تداوی می کند، 

توسط یکی از اقوام دیگر شان 

برای خامنش پیام می فرستد که 

تا چند روز دیگر بر می گردد. صبحِ 

وقت همراه با پدرش، به ایستگاهی 

می روند که از آن جا موترها به سمت 

میدان وردک می روند؛ اما موتر آن ها 

هیچ گاه به مقصد نرسید و انتظاری 

که به پایان نرسید.

»تونی بلیر«، صدراعظم سابق انگلستان،       

از سال 200۸ حرکتی را زیر چرت »بنیاد 

تونی بلیر« به راه انداخت و تا کنون 

برعالوه ی پیش بُرد برنامه های این بنیاد، 

مرصوف ایجاد نزدیکی میان اعراب و 

ارساییل، مبارزه با فقر و مرض در افریقا 

و اخیراً، ایجاد نزدیکی میان ادیان بزرگ 

بوده است. پروژه ی »دین و جهانی شدن« 

از آخرین کارهای تونی بلیر است که با 

هم راهی کالج های الهیات، مدیریت 

و برنامه ریزی دانشگاه یل، پیش برده 

می شود. چندی پیش، آقای »میروسالو 

وولف«، استاد الهیات در دانشگاه یل، 

ضمن برنامه ای که با هم راهان ورلدفیلوز 

داشت، از طرح و دیدگاه های آقای بلیر یاد 

کرد و دیدگاه هایش را در رابطه ی دین و 

جهانی شدن مورد بحث و بررسی قرار داد.

در صلح؛ کتاب های بیشــتری می فروشم

هام همتا

صلح ویژه ی 
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رییس جمهــور غنــی، تأکیــد می کنــد کــه دولــت 

افغانســتان، در مــورد آزادی پنــج هــزار زندانــی طالــب، 

ــد  ــا می توان ــوع، تنه ــن موض ــرده و ای ــدی نک ــچ تعه هی

جــز آجنــدای گفت وگوهــای صلــح باشــد.

یــک  آقــای غنــی، روز یک شــنبه )11 حــوت( در 

نشســت خــربی گفــت هیــچ نــوع تعهــدی بــرای آزادی 

ــخص او،  ــدارد و ش ــود ن ــب وج ــی طال ــزار زندان ــج ه پن

ایــن موضــوع را بارهــا بــا زملــی خلیــل زاد و ســایر 

مقام هــای امریکایــی رشیــک ســاخته اســت.

او افــزود: »آزادی زندانیــان، حــق امریــکا نیســت 

ــن  ــتیم. ای ــق نیس ــکا مواف ــا امری ــوع ب ــن موض و روی ای

موضــوع از صاحیت هــای حکومــت افغانســتان اســت. 

تصمیــم  و  دارد  تســهیل کننده  نقــش  تنهــا  امریــکا 

ــده و  ــا ش ــا تقاض ــوع تنه ــن موض ــد. ای ــه منی توان گرفت

و  مذاکــرات  امــا می توانــد جــز  نیســت؛  پیــش رشط 

ــرار بگیــرد. موضــوع حســن نیــت  آجنــدای مذاکــرات ق

ــد اعتــاد داشــته  مطــرح نیســت. ملــت افغانســتان بای

ــت کار  ــر وق ــی آزادی 100 نف ــاظ تخنیک ــد، از لح باش

ــر.« ــزار نف ــج ه ــه پن ــد ب ــه برس دارد، چ

آقــای غنــی، تأکیــد کــرد کــه ســاحه ی بحــث میــان 

ایــاالت متحــده ی امریــکا و طالبــان، محــدود بــود؛ امــا 

ســاحه ی بحــث میــان دولــت افغانســتان و طالبــان، 

وســیع اســت و حکومــت بایــد بتوانــد خواســت های 

ــد. ــرآورده کن ــردم را ب م

پیــش از ایــن، شــیر عبــاس اســتانکزی، عضــو هیــأت 

طالبــان در قطــر، گفتــه بــود کــه ایــاالت متحــده ی 

امریــکا، وعــده ســپرده کــه پنــج هــزار زندانــی طالــب را 

پیــش از آغــاز مذاکــرات بین االفغانــی آزاد می کنــد.

ــان، شــنبه  ــکا و طالب ــان امری ــح می توافق نامــه ی صل

شــب )10 حــوت( توســط زملــی خلیــل زاد و مــا بــرادر، 

در قطــر بــه امضــا رســید و قــرار اســت تــا دو هفتــه بعــد، 

و  افغانســتان  دولــت  میــان  مســتقیم  گفت وگوهــای 

مناینــدگان طالبــان آغــاز شــود.

ــا ایــن حــال، رییس جمهــور غنــی، تأکیــد می کنــد  ب

افغانســتان،  دولــت  گفت وگوکننــده ی  هیــأت  کــه 

ــون  ــت و قان ــای جمهوری ــع ارزش ه ــمول و مداف همه ش

ــود. ــد ب ــی خواه اساس

ــه، نشســت بزرگــی در مــورد  ــن هفت ــزود: »در ای او اف

از  نبایــد  هیــأت  می شــود.  برگــزار  هیــأت  تشــکیل 

ــل  ــأت را کاب ــت هی ــد. صاحی ــر باش ــر بیش ــت نف هش

نــدارد. هــدف  تعییــن می کنــد و صاحیــت مطلــق 

ــان( را  ــی )طالب ــان نظام ــک جری ــه ی ــت ک ــن اس ــا ای م

ــده ی  ــم. تصمیم گیرن ــل کنی ــی تبدی ــان سیاس ــه جری ب

نهایــی، یــا پارملــان، یــا لویه جرگــه و یــا نظرســنجی 

ــود.« ــد ب ــردم خواه م

آقــای غنــی، گفــت کــه در گفت وگوهــای صلــح، 

ــه  ــه ای ک ــرا توافق نام ــد، زی ــان آی ــه می ــفافیت ب ــد ش بای

پشــت پــرده امضــا شــود، جنبــه ی عملــی اش مشــکات 

ــد آورد. ــار خواه ــه ب ــادی را ب زی

ــه  ــونت ها، ادام ــش خش ــد کاه ــه رون ــرد ک ــاوه ک او ع

ــر  ــس منج ــه آتش ب ــا ب ــد ت ــد ش ــاش خواه ــد و ت می یاب

شــود و از همیــن رو، طالبــان نبایــد رشایــط را نقــض کنند.

ــردم  ــرای م ــره ب ــگ و مذاک ــت: »جن ــی گف ــای غن آق

کاهــش  از  بایــد  اســت.  ســخت  بســیار  افغانســتان 

ــر  ــه ه ــره ب ــم. مذاک ــس بروی ــوی آتش ب ــه س ــونت ب خش

دو طــرف بســتگی دارد. مــا بــا احــرام رفتــار می کنیــم 

و برنامــه ی ملــت را ارائــه خواهیــم کــرد؛ امیدواریــم 

ــند.« ــته باش ــه داش ــز برنام ــان نی طالب

ــخنان  ــری از س ــش دیگ ــی، در بخ ــور غن رییس جمه

ــی  ــای سیاس ــاری از چهره ه ــای ش ــه گفته ه ــود، ب خ

در مــورد ایجــاد حکومــت موقــت، واکنــش نشــان داد.

او افــزود: »مرجــع تعییــن و اعــام ریاســت جمهوری، 

کمیســیون مســتقل انتخابــات اســت، هیــچ کســی 

خــود را رییــس جمهــور اعــام کــرده منی توانــد. در 

انتخابــات مشــارکت یــک امــر اساســی اســت و هــر 

کســی بخت آزمایــی می کنــد. مــن هــم دوره ی اول رأی 

نیــاوردم. مــا بــه انــدازه ای گذشــت داشــتیم کــه کســانی 

کــه ســه هــزار رأی داشــتند را حــق تعییــن اعضــای 

دادیــم.« را  کمیســیون ها 

آقــای غنــی، تأکیــد کــرد کــه نیــاز اســت تــا روی 

ــر  ــرا اگ ــور؛ زی ــه رییس جمه ــود، ن ــز ش ــت مترک جمهوری

ــم  ــور ه ــد، رییس جمه ــته باش ــود نداش ــت وج جمهوری

ــت. ــد داش ــی نخواه معنای

ــه  ــی، ب ــای سیاس ــاری از چهره ه ــن، ش ــش از ای پی

ــی، حکومــت موقــت  منظــور حــل چالش هــای انتخابات

ــد. را پیشــنهاد کــرده بودن

وزیــر صحــت، تأکیــد کــرده اســت کــه اخــراج اجباری 

مهاجریــن افغــان از ســوی دولــت ایــران، نگرانی هــا در 

ــش  ــتان را افزای ــا در افغانس ــروس کرون ــیوع وی ــورد ش م

داده اســت.

ــر  ــا ن ــوت( ب ــنبه )11 ح ــت، روز یک ش وزارت صح

اعامیــه ای گفتــه اســت کــه فیروزالدیــن فیــروز، از 

ــدن  ــروز، دی ــت نیم ــم والی ــل ابریش ــری پ ــه ی صف نقط

کــرده و اخــراج اجبــاری مهاجریــن افغــان از ســوی 

دولــت ایــران را نگران کننــده خوانــده اســت.

ــه مســؤوالن هدایــت داده اســت کــه  ــروز، ب آقــای فی

وارد  ایــران  از  افغان هــای  بــه صــورت دقیــق، متــام 

کشــور می شــوند را »ســکریننگ/غربال« کننــد تــا افــراد 

ــوند. ــا، بهــر شناســایی ش ــروس کرون ــه وی ــا ب مبت

او افــزوده اســت کــه بــه منظــور مدیریــت هرچــه بهــر 

شناســایی مبتایــان بــه ویــروس کرونــا، یــک محــل 

ــه شــکل  ــی کــه ب ــرای افغان های مشــخص ســکریننگ ب

ــراج  ــاری اخ ــه ی اجب ــه گون ــران ب ــوی ای ــی از س گروه

ــود. ــن ش ــرز تعیی ــوند، در م می ش

آقــای فیــروز، بــا شــاری از افغان هایــی کــه از ســوی 

ایــران بــه گونــه ی اجبــاری اخــراج شــده اند، دیــدار 

ــری  ــرای پیش گی ــا ب ــت ت ــته اس ــا خواس ــرده و از آن ه ک

از ویــروس کرونــا، بــه رهنمودهــای صحــی کــه از ســوی 

ــد. ــه می شــود، توجــه کنن ــان توصی ــرای آن داکــران ب

افغان هــای  او هم چنــان گفتــه اســت: »در میــان 

ــواد  ــادان م ــوند، معت ــراج می ش ــران اخ ــور ای ــه از کش ک

مخــدر نیــز شــامل انــد و بیشــر آن هــا رسپنــاه ندارنــد و 

ــه  ــد ک ــپری می کنن ــان را س ــب و روز ش ــا ش در جاده ه

شــیوع ویــروس از طریــق آن هــا در میــان مــردم، بیشــر 

اســت و مــا یــک پنــاه گاه را کــه دارای ۵00 بســر اســت 

بــرای آنــان در ایــن والیــت ایجــاد کــرده ایــم.«

ــرای  آقــای فیــروز، گفتــه اســت کــه وزارت صحــت، ب

جلوگیــری و کنــرل ویــروس کرونا در رسارس افغانســتان 

ــدی  ــر ج ــران، تدابی ــا ای ــرز ب ــای هم م ــژه والیت ه ــه وی ب

روی دســت گرفتــه اســت.

پــل ابریشــم، مــرز مشــرک میــان افغانســتان و ایــران 

اســت کــه از ایــن مســیر، روزانــه صدهــا نفــر رفــت و آمــد 

ــد. می کنن

افغانســتان  شــهروندان  از  نفــر  هــزاران  اخیــرا 

کــه بــدون مــدرک قانونــی در کشــور ایــران زندگــی 

می کردنــد، از ســوی ایــران بــه گونــه ی اجبــاری اخــراج 

شــده و از طریــق مرزهــای زمینــی، وارد ایــن کشــور 

شــدند.

آقــای فیــروز، هم چنــان در ســفر بــه والیــت نیمــروز، 

از ایجــاد بخــش ویــژه ی ۸0 بســر کنــرل ویــروس 

ــرب داد. ــت خ ــن والی ــا، در ای کرون

گفتنــی اســت کــه تــا کنــون، تنهــا یــک مــورد مثبــت 

ــده و در  ــایی ش ــرات شناس ــت ه ــا در والی ــروس کرون وی

ــرد. ــه رس می ب ــن ب قرنطی

دونالــد ترامــپ، رییس جمهــور ایــاالت متحــده ی امریــکا، 

تأکیــد کــرده اســت کــه در آینــده ی نزدیــک، بــا رهــربان 

ــرد. ــد ک ــدار خواه ــان دی ــروه طالب گ

ــای ترامــپ، شــنبه شــب )10حــوت( ســاعاتی پــس از  آق

امضــای توافق نامــه ی صلــح میــان امریــکا و طالبــان، در 

یــک نشســت خــربی حضــور یافــت و گفــت کــه خــود او، 

ــا رهــربان طالبــان، ماقــات  شــخصا در همیــن نزدیکی هــا ب

ــرد. ــد ک خواه

ــال ها،  ــس از س ــا پ ــیده ت ــرا رس ــت آن ف ــه وق ــزود ک او اف

ــد.  ــود برگردن ــای خ ــه خانه ه ــاره ب ــی دوب ــازان امریکای رسب

ــم.  ــه بیاوری ــه خان »مــا می خواهیــم کــه شــهروندان مــان را ب

ــت.« ــوده اس ــتان ب ــدت در افغانس ــفر بلندم ــک س ــن ی ای

حــوت(   10( شــب  شــنبه  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

دوحــه  در  طالبــان،  و  امریــکا  میــان  صلــح  توافق نامــه ی 

پایتخــت قطــر، توســط زملــی خلیــل زاد و مابــرادر، بــه امضــا 

ــید. رس

گفت وگوهــای  دور  چندیــن  از  پــس  توافق نامــه،  ایــن 

زملــی خلیــل زاد مناینــده ی ویــژه ی وزارت خارجــه ی امریــکا 

ــی هفــت روزه ی  ــک دوره ی امتحان ــان و ی ــدگان طالب و مناین

»کاهــش خشــونت ها«، امضــا شــد.

مراســم  در  امریــکا،  خارجــه ی  وزیــر  پومپئــو،  مایــک 

امضــای ایــن توافق نامــه گفــت کــه طالبــان، تعهــد کرده انــد 

ــای  ــایر گروه ه ــده و س ــبکه ی القاع ــا ش ــود را ب ــط خ ــا رواب ت

ــرد. ــد ک ــع خواهن ــتی، قط تروریس

او افــزود: »مــا نیروهــای خــود را از افغانســتان خــارج 

می کنیــم. افغانســتان هرگــز نبایــد بــه النــه ی هراس افگنــی 

کاهــش  میــزان  گذشــته  روز  هفــت  در  شــود،  مبــدل 

ایــن نشــان می دهــد کــه  و  بــود  خشــونت ها بی پیشــینه 

بدهیــم.  ادامــه  بــرای صلــح  را  مــا  بایــد تاش هــای  مــا 

طالبــان بایــد اراده ی شــان را نشــان داده و بــه رونــد کاهــش 

بدهنــد.« ادامــه  خشــونت ها 

آقــای پومپئــو، از متــام طرف هــا خواســت تــا بــه تعهــدات 

خــود عمــل کــرده و نشــان بدهنــد کــه بــرای برقــراری صلــح 

در افغانســتان، از هیــچ تــاش دریــغ نکننــد.

از ســویی هــم، مــا بــرادر، رییــس دفــر سیاســی طالبــان 

در قطــر، در ایــن مراســم گفــت کــه مذاکــرات امریــکا و 

ــود. ــم ب ــک گام مه ــرف، ی ــان دو ط ــق می ــان و تواف طالب

ــه متعهــد  ــن توافق نام ــه ای ــان، ب ــزود کــه گــروه طالب او اف

ــا  ــن ب ــس از ای ــم پ ــه داد: »می خواهی ــود. او ادام ــد ب خواهن

امریــکا و ســایر کشــورها رابطــه ی خــوب داشــته باشــیم. 

خــارج  افغانســتان  از  خارجــی  نیروهــای  متــام  امیــدوارم 

ــوند.« ش

وزیــر خارجــه ی اندونیزیــا، گفتــه اســت کــه 

کشــورش آمــاده اســت تــا بــار دیگــر، نشســت ســه 

جانبــه ی علــا در مــورد رونــد صلــح افغانســتان را 

برگــزار کنــد.

دفــر مطبوعاتــی شــورای امنیــت ملــی، روز 

اعامیــه ای،  نــر  بــا  حــوت(   11( یک شــنبه 

ــا  ــدار ب ــب، در دی ــه مح ــه حمدالل ــت ک ــه اس گفت

رتنــو مرســودی، وزیــر خارجــه ی اندونیزیــا، در 

ــا  ــه ی عل ــه جانب ــت س ــح، نشس ــد صل ــورد رون م

و مبــارزه ی مشــرک بــا تنــدروی و افراطیــت، 

اســت. کــرده  گفت وگــو 

وزیــر خارجــه ی اندونیزیــا، گفتــه اســت کــه 

ــت  ــربی و مالکی ــه ره ــح ب ــد صل ــورش از رون کش

افغان هــا حایــت کــرده و آمــاده اســت کــه در 

ــد. ــکاری کن ــه هم ــن زمین ای

او افــزوده اســت کــه اندونیزیــا، بــار دیگــر آماده 

ــتان،  ــح افغانس ــه ی صل ــورد پروس ــا در م ــت ت اس

نشســت ســه جانبــه ی علــا را برگــزار کنــد.

اســت  گفتــه  هم چنــان  مرســودی،  بانــو 

مبــارزه  امــر  در  تــا  دارد  کــه کشــورش عاقــه 

افغانســتان،  در  تنــدروی  و  افراطیــت  بــا 

دهــد. افزایــش  را  همکاری هایــش 

ایــن در حالــی اســت کــه اندونزیــا، یــک ســال 

پیــش نیــز نشســتی را در مــورد صلــح افغانســتان، 

میزبانــی کــرده بــود.

ایــن در حالــی اســت کــه شــنبه شــب )10 

و  امریــکا  میــان  صلــح  توافق نامــه ی  حــوت( 

ــت  ــرار اس ــید. ق ــا رس ــه امض ــر ب ــان، در قط طالب

دو هفتــه بعــد، گفت وگوهــای مســتقیم میــان 

ــان آغــاز  ــدگان طالب حکومــت افغانســتان و مناین

ــود. ش

خــروج  زمینــه ی  توافق نامــه،  ایــن  امضــای 

افغانســتان،  از  را  نیروهــای خارجــی  تدریجــی 

می کنــد. فراهــم 

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 $
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وجود ندارد

وزیر صحت: اخراج اجباری مهاجرین از ایران 
خطر شیوع ویروس کرونا را افزایش می دهد

دونالد ترامپ: در آینده ی نزدیک با 
رهربان طالبان دیدار می کنم

اعالم آمادگی اندونیزیا برای برگزاری نشست 
سه جانبه ی علام در مورد صلح افغانستان
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ایستگاه خربی افغانستان

www.1sada.comکارآفرین

رسبازان  خروج  داستان  که  زمانی   ،201۳ سال های  در 

و  رسمی  محافل  در  و  شد  جدی  افغانستان  از  امریکایی 

خصوصی، از 201۴ به  عنوان پایان ماموریت جنگی ایتاف 

گفته  سخن  کشور  این  در  ناتو  رهربی  تحت  بین املللی، 

رسمایه گذاری  برای  امیدی  نه تنها  رسمایه گذاران  می شد؛ 

نداشتند، بل به انتقال رسمایه ی شان به بیرون از افغانستان 

ریاست جمهوری  انتخابات  رفن  بحران  به  می کردند.  فکر 

در این سال، چرخه ی بازار افغانستان را کُندتر کرد و میزان 

بیشر. را  مردم  ناامیدی 

در چنین رشایطی که رسمایه گذاری های کوچک و بزرگ 

داشت،  همراه  به   را  ریسک صددرصدی  یک  افغانستان  در 

با خود آورده  از بریتانیا  جوانانی طرح اقتصادی شان را که 

بودند، در قالب رسمایه گذاری کوچک در کابل پیاده کرده 

آن ها  آوردند.  در  چرخش  به  را  شان  کارخانه ی  چرخه ی  و 

مونتاژی  که  طرح هایی  با  کاری  شان  ماه های  نخستین  در 

از لباس های سنتی افغانی با لباس های مدرن اروپایی بود، 

را جلب کردند. و داخلی  توجه مشریان خارجی 

حاال با گذشت شش سال از عمر این برند لباس، بیشر 

ارگ نشینان، کارمندان برخی سفارت خانه ها و حتا روال غنی، 

بانوی اول حکومت افغانستان، از مشریان دایمی این برند 

لباس شده  اند.

تبارزفرهنگافغانی

لباس می گوید که  برند  این  حبیب منگل، مدیر عمومی 

آن ها نام رشکت تولیدی  شان را »ملن« انتخاب کرده  اند که 

معنای فارسی آن دامن است. به گفته ی او، دامن در فرهنگ 

زن  برای  ویژه  به  و  است  بزرگی  و  کرامت  از  مناد  افغان ها 

افغان، دامن به عنوان عزت او است. 

در  که  کرده  اند  تاش  ملن،  در  همکارانش  و  منگل 

را  افغانستان  مختلف  والیت های  فرهنگ  طرح های  شان، 

تبارز دهند و در قالب لباس های مدرن، طرح هایی از لباس 

سنتی را جای دهند که به ۳0 تا ۴0 سال پیش برمی گردد. 

مدیر ملن می گوید: »بیشر کارهای ما به منایش گذاشن 

لباس ها، فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان است. لباس های 

مردم بامیان، بدخشان، نورستان، پکتیا و سایر والیات را در 

طرح های خود جای می دهیم.«

در سال 201۸ زمانی که یک »فیشن شو« یا منایش لباس 

در لندن برگزار شد، برند ملن، به منایندگی از فرهنگ متام 

اقوام افغانستان در این منایش رشکت کرد. این برند لباس 

افغانی، با به منایش گذاشن لباس های  هزارگی، تاجیکی، 

مناطق  محلی  سنتی-  لباس های  و  بلوچی  اوزبیکی، 

گرفت.  را  این منایش گاه  نخست  مقام  پشتون نشین، 

عام  مردم  شان  خود  به  گفته ی  لباس،  برند  مشریان 

مردانه،  دریشی های  تولید  روی  بیشر  که  است  خاص  و 

لباس های رسمی، باالپوش، لباس های مناسبتی و طرح های 

دارد.  مترکز  خارجی  و  افغانی  اصیل 

ایجادشغل

برند ملن در حال حارض، برای ۳0 تن در کابل فرصت کار 

را ایجاد کرده است که 20 درصد از کارمندان این برند لباس 

را زنان تشکیل می دهند. 

دست دوزی،  می پردازند؛  ظریف کاری  به  بیشر  خانم ها 

خنجردوزی، گراف دوزی و موره دوزی، هر دست زنان افغان 

تولیدات  است.  کرده  پرفروش  را  ملن  طرح های  که  است 

مانند  اروپایی،  کشورهای  به  افغانستان،  از  به  جز  ملن 

فرانسه، آملان و انگلستان نیز صادر می شود. امریکا، کانادا 

آنجا  از  ملن  برند  که  است  دیگری  کشورهایی  اسرالیا،  و 

مشریان افغانی پیدا کرده است و ماهانه ۳0 تا ۳۵ فرمایش 

می کند. دریافت  کشورها  این  از 

در داخل نیز فروش تولیدات ملن پررونق است که ماهانه 

بیشر از 70 تا ۸0 فرمایش می گیرند، تولیدات آن ها در هر 

ماه نزدیک به 200 جوره لباس است.

حبیب منگل، مدیر عمومی ملن می گوید که آمدن صلح 

برای او به یک آرزو تبدیل شده، تا بتواند در روشنایی آن، 

در  آینده،  سال های  در  را  لباسش  تولید  منایندگی های 

والیت های دیگر افغانستان؛ مانند کندهار، هرات، ننگرهار 

آقای  که  دیگری  برنامه ی  دهد.  گسرش  مزاررشیف  و 

در  بزرگ  »فیشن شو«های  برگزاری  دارد،  ملن  برای  منگل 

از  یکی  تن  به  را  لباسش  روزی  می خواهد  او  است.  کابل 

ببیند. طالب  فرماندهان 

علی شیر شهیر

نویسنده

برند لمن؛ 
تبارز فرهنگ افغانی در طرح های مدرن اروپایی

در سال 201۸ زمانی که یک »فیشن شو« یا منایش لباس در لندن برگزار شد، برند ملن، به منایندگی از فرهنگ متام اقوام 

افغانستان در این منایش رشکت کرد. این برند لباس افغانی، با به منایش گذاشنت لباس های  هزارگی، تاجیکی، اوزبیکی، 

بلوچی و لباس های سنتی- محلی مناطق پشتون نشین، مقام نخست این منایش گاه را گرفت. 
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