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گزارش روز

یادداشت روز

ذره بینجامعه

گزارشگفت وگو

ارشف غنــی،  محمــد  حــوت ۱۳۹۸،  دیــروز ۱۹ 

مناینــده ی  حضــور  در  ریاســت جمهوری،  ارگ  در 

ــف  ــورهای مختل ــفیران کش ــد و س ــازمان ملل متح س

مراســم  کشــور،  سیاست پیشــه های  از  شــاری  و 

ــرد. ــرا ک ــف را اج تحلی

ــون  ــف در قان ــم تحلی ــرای مراس ــی اج ــد قانون رون

اساســی بــه گونــه ای اســت کــه پــس از اعــام نتیجه ی 

کمیسیون مســتقل  ســوی  از  انتخابــات  نهایــی 

انتخابــات، شــخصی کــه بــه عنــوان رییس جمهــور 

از ســوی ایــن کمیســیون اعــام می شــود، در اثــر 

روش نامــه ی ویــژه ای ســوگند وفــاداری...

و  یافــت  پایــان  ملــی رســا  حکومــت وحــدت 

برگــزاری »دو مراســم تحلیــف« مســیر رشکای قــدرت 

ــا  ــان ب ــرد. هم زم ــدا ک ــم ج ــش را از ه ــال پی پنج س

ــار  ــی متام عی ــف، بی نظم ــم تحلی ــزاری دو مراس برگ

هرکســی  کــه  طــوری  شــد،  فراگیــر  پایتخــت  در 

انارشــی موجــود را بــه نفــع خــود تعبیــر می کنــد. از 

ــی  ــام دموکراس ــه ن ــا ب ــی از توده ه ــرف بخش ــک ط ی

ســپیدار  صحــن  در  مــردم،  آرای  از  حفاظــت  و 

ــینه  ــی را برس ــروزی و دموکراس ــنگ پی ــه زده، س پرس

کوبیــده، شــعار زنده بــاد و مرده بــاد رس دادنــد؛ از 

ــام... ــه ن ــری ب ــش دیگ ــر بخ ــوی دیگ س

برقــراری صلــح  از  راه انــدازی جنــگ،  آســان تر 

اســت. اگرچــه توافــق صلــح امریــکا و طالبــان، یــک 

ــه  ــن ک ــار ای ــی انتظ ــت؛ ول ــی اس ــه یاد ماندن ــدِم ب ق

ــرود، نامعقــول اســت؛  ــه  آرامــی پیــش ب همــه  چیــز ب

زیــرا صلــح محصولــی نیســت کــه بــا یــک یــا دو توافق 

ــن  ــح پروســه ی اســت کــه طرفی ــد. صل ــه دســت آی ب

متخاصــم متعهــد می شــوند تــا هــان تــوان و زمانــی 

ــدازه  ــان ان ــه ه ــد، ب ــدن می کنن ــه رصف جنگی را ک

ــد. ــح کنن ــراری صل ــر از آن را رصف برق ــا بیش ت و حت

طالبــان و ایــاالت متحــده ی امریــکا از 20۱۸ بــه 

ــت یابی... ــود را رصف دس ــوان خ ــرف، ت این ط

بــا ایــن همــه هزینــه، حضــور بزرگ تریــن قــدرت  

و نظامــی جهــان و متــام کشــورهای  اقتصــادی 

منی تــوان  چــرا  کــه  ایــن  افغانســتان،  در  دنیــا 

انتخابــات ســامل برگــزار کــرد تــا از درون آن، بــدون 

»ریــش گِــَرو« گذاشــن امریــکا، بتــوان از مهلکــه ی 

انتخابــات بــه ســامت عبــور کــرد، خــودش عامــت 

موضــوع  ایــن  بررســی  اســت.  بزرگــی  ســؤال 

ــاختار  ــه در س ــه ریش ــت ک ــراخ اس ــر و ف دامن گس

ایــن  سیاســی  تاریــخ  و  فرهنــگ  قــوم،  قــدرت، 

ــا  ــتان ب ــدرت در افغانس ــاختار ق ــن دارد. س رسزمی

هــر عنــوان و نــام، همیشــه قوم محــور...

به سوگند غنی باور کنیم یا 
عبدالله؟

سوگند دو رییس جمهور و گردش 
ابرهای »سیاه« در آسامن افغانستان

اختالف ها 
و آینده ی تاریک

گفت وگو های بین االفغانی؛
خوش بینی و بدبینی ها
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هشتم مارچ 
و زنان دارای معلولیت در افغانستان

صلحی را می خواهیم که افغانستان 
دوباره به کشور مرده ها تبدیل نشود

نکتــه: ممکــن اســت مطالبــی بــا عنــوان شــهر نوشــت،  

ــده و  ــر نش ــم ن ــه، منظ ــب روزنام ــم مطال ــل تراک ــه دلی ب

ــود. ــر ش ــت خوش تغیی ــان آن دس زم

در  خشــونت  ها  کاهــش  آزمایشــی  رشوع  از  حــرف 

افغانســتان بــرای امضــای توافق نامــه ی صلــح طالبــان 

بــا امریــکا اســت، در ابتــدای شــب و پــس از فرجــام کار، 

ــی از  ــم، یک ــا می روی ــتادگاه موتره ــرف ایس ــه ط ــی ب وقت

همــکاران می گویــد، حتــا تصــور ایــن کــه...

ــار عضــو  ــد کــه چه ــد می کنن ــی، تأیی مســؤوالن امنیت

یــک خانــواده، در مربوطــات حــوزه ی هشــتم امنیتــی 

ــیده اند. ــل رس ــه قت ــل، ب ــهر کاب ش

بــه  کابــل،  پولیــس  ســخن گوی  فرامــرز،  فــردوس 

روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه حوالــی ســاعت 

چهــار... حــوت(   ۱۸( شــب  یک شــنبه   0۷:00

عبداللــه عبداللــه، رهــر دســته ی انتخاباتــی ثبــات و 

همگرایــی، توســط مولــوی شــهزاده شــاهد، بــه عنــوان 

رییس جمهــور افغانســتان ســوگند وفــاداری یــاد کــرد.

مراســم تحلیــف آقــای عبداللــه، روز دوشــنبه )۱۹ حــوت( 

در قــر ســپیدار برگــزار شــد. هم زمــان بــا ایــن، محمدارشف 

غنــی نیــز بــه عنــوان رییس جمهــور افغانســتان...

حکومــت  می کنــد،  تأکیــد  غنــی،  محمــدارشف 

افغانســتان، بــه چوکاتــی دســت یافتــه کــه بــا آزادی زندانیان 

طالــب، میــزان خشــونت ها کاهــش خواهــد یافــت.

آقــای غنــی، روز دوشــنبه )۱۹ حــوت( بــه گونــه ی 

رســمی و بــرای بــار دوم، بــه عنــوان رییس جمهــوری 

افغانســتان، ســوگند وفــاداری یــاد کــرد...

قتل مرموز چهار عضو یک خانواده
 در شهر کابل

غنی: با آزادی زندانیان طالب
میزان خشونت ها کاهش می یابد

عبدالله: بارها خواستم با غنی گفت وگو کنم 
اما درخواستم رد شد

شهر نوشت )4(
شهر نوشت
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سیاست مدار و فعال حقوق زنان

فوزیه کوفی

افسانه ی یک شهر و دو جمشید در این ُملک
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ارگ ریاست جمهوری و کاخ سپیدار که 

در هایسگی یک دیگر  و در یک محوطه 

قرار دارند، روز گذشته، دوشنبه )۱۹حوت( 

تحلیف  مراسم  دو  برگزاری  شاهد 

ریاست جمهوری بود؛ این دو مراسم، حدود 

نهایی  نتیجه ی  اعام  از  پس  روز  بیست 

شد.  برگزار  ریاست جمهوری،  انتخابات 

 ۸( پنج شنبه  روز  ریاست جمهوری،  تحلیف  مراسم  بود  قرار 

و  ارگ  میان  که  تنش  هایی  دلیل  به  اما  شود؛  برگزار  حوت( 

ریاست اجرایی بود، این مراسم حدود ده روز به تعویق افتاد. 

رسانجام روز گذشته دو مراسم هم زمان، یکی در ارگ و دیگری 

برگزار شد.  در کاخ سپیدار 

هرچند محمدارشف غنی، تاش 

او  میان  که  تنش هایی  تا  کرد 

شود  برطرف  بود،  عبدالله  عبدالله 

بار  چندین  منظور  همین  به  و 

میانجی گری زملی  با  نشست های 

یاماموتو،  تدامیچی  و  خلیل زاد 

سازمان  دبیرکل  ویژه ی  مناینده ی 

و  افغانستان  برای  متحد  ملل 

کشورهای  سفیران  از  شاری 

اروپایی میان دو طرف برگزار شد؛ 

نتیجه ای  به  نشست ها  این  اما 

نرسید و دو مراسم هم زمان برگزار 

 . شد

تحلیف  مراسم  در  که  چیزی 

تفاوت  عبدالله  و  ارشف غنی 

مراسم  در  که  بود  این  داشت، 

بر کابینه ی  افزون  محمدارشف غنی، 

شمول  به  خارجی  مهانان  حکومت، 

وزارت  ویژه ی  مناینده ی  خلیل زاد،  زملی 

خارجه ی امریکا برای صلح افغانستان، راس 

و  کابل  در  امریکا  سفارت  رسپرست  ویلسون، 

اتحادیه ی  کانادا،  سفیران  میلر،  اسکات  جرنال 

پاکستان،  آملان،  ناروی،  آسرالیا،  دمنارک،  اروپا، 

ملل  سازمان  دبیرکل  خاص  مناینده ی  یاماموتو،  تدامیچی 

متحد در افغانستان و نیکوالس کی، مناینده ی غیرنظامی ناتو 

عبدالله  سوگند  مراسم  در  اما  داشتند؛  حضور  افغانستان  در 

نداشت. حضور  خارجی  مناینده ی  هیچ  عبدالله 

انتخابات  کمیسیون  را  غنی  محمدارشف  این،  کنار  در 

شدن  برنده  سندی  و  کرد  اعام  انتخابات  برنده ی  عنوان  به 

از سوی دیگر، مراسم  او داد.  برای  نیز  را  ریاست جمهوری  در 

یک  که  افغانستان  عالی  دادگاه  سوی  از  غنی  آقای  تحلیف 

اداره ی رسمی مطابق به قانون اساسی افغانستان است انجام 

از سوی شهزاده شاهد،  عبدالله  آقای  تحلیف  مراسم  اما  شد؛ 

شد.  انجام  طالبان  پیشین  عضو 

با  که  گفت  سخنانی  در  سوگند،  ادای  از  پس  غنی  آقای 

عین  در  اما  می دهد؛  ادامه  دیگر  هفته ی  دو  تا  کابینه  همین 

و  می دهد  پایان  رسپرستی  فرهنگ  به  که  داد  اطمینان  حال 

کابینه ای تشکیل خواهد داد که همه ی اقوام افغانستان در آن 

باشند.  داشته  حضور 

نخستین حرف های روز گذشته ی آقای غنی متوجه  رقیبان 

بود.  ریاست جمهوری  انتخابات  در  عبدالله  عبدالله  ویژه  به  او 

آقای غنی گفت که انتخابات به پایان رسیده و نتیجه ی آن نیز 

مشخص شده؛ اکنون زمان آن است که همه دست به دست هم 

بدهیم تا کشور از بحران موجود بیرون شود.

و  دسسیسه ها  بر  غلبه  انتخابات،  روند  »پایان  گفت:  او 

توطئه ها است. هیچ کسی در این روند نباخته است؛ بلکه هر 

یک به اندازه ی توان در تحکیم مردم ساالری نقش ادا کردیم. 

پایان  یکه تازی ها  و  تهدید  سلطه گرایی،  گروه گرایی،  عر 

و  وحدت  صدای  می کند،  بسیج  را  ملت  چه  آن  است.  یافته 

با  که  می خواهم  خود  سیاسی  حریفان  از  است.  یک پارچگی 

کنیم.« خدمت  وطن  برای  و  شده  یک جا  من 

بههررنگیکهخواهیجامهمیپوش...

 بر خاف دیگر روزها؛ اما محمدارشف غنی در سخنان روز 

گذشته اش، با نرمش در مورد رهایی زندانیان طالبان حرف زد 

و گفت که چگونگی آزادی زندانیان طالب مرتبط با امنیت مردم 

و تأمین صلح در افغانستان است. او گفت: »به چوکاتی دست 

خشونت ها،  میزان  در  زندانیان،  رهایی  بدل  در  که  یافته  ایم 

افغانستان  کاهش قابل ماحظه ای رومنا می شود و مردم عام 

امروز  است  قرار  کرد«.  خواهند  احساس  را  آن  تأثیر  و  مفاد 

نیز در مورد رهایی  سه شنبه )20 حوت( رییس جمهور فرمانی 

زندانیان طالب صادر کند. 

رابطه ی  مورد  در  حرف هایش  از  بخشی  در  اما  غنی  آقای 

نامرئی طالبان و گروه داعش نیز سخن گفت. او،  تأکید کرد 

که حمله بر مراسم گرامی داشت از سال روز شهادت عبدالعلی 

مزاری، نشان می دهد که روابط نامرئی و اساسی، میان داعش 

و طالب وجود دارد. 

بسیار  مذاکرات  به  نیاز  طالب،  و  داعش  »روابط  گفت:  او 

با طالبان و حامیان آن ها دارد. طالبان، دارای عقبه ی  عمیق 

بیرون مرزی  اند و خواست ما این است که پاکستان به صورت 

واضح رشیک صلح باشد تا بهانه های احتالی در آینده، از بین 

برود تا تروریزم، با تغییر رنگ پرچم؛ اما حفظ ماهیتش که هانا 

افغان کشی است، رس باال نکند. به هر رنگی که خواهی جامه 

می پوش، من از طرز خرامت می شناسم.«

ارگ  در  غنی  آقای  با  هم زمان 

عبدالله،  عبدالله  ریاست جمهوری، 

ثبات  و  انتخاباتی  تکت  رهر 

همگرایی نیز در کاخ سپیدار سوگند 

عبدالله،  آقای  کرد.  یاد  وفاداری 

گفت  وفاداری  سوگند  هنگام 

برای  افغانستان  اقوام  متام  که 

زیر  و  سپیدار  قر  در  همگرایی 

برای  همه شمول«  »دولت  چر 

آمده  هم  گرد  پایدار  ثبات  تأمین 

داده  تعهد  انتخابات،  زمان  »در   اند. 

را  تقلب  از  برآمده  حکومت  که  بودیم 

پابندیم.« خود  تعهد  این  به  و  منی پذیریم 

با  خود  تنش های  مورد  در  هم چنان  او، 

به  حارض  همیشه  »ما  گفت:  غنی،  محمدارشف 

بحث و گفت وگو استیم. ما برای وحدت افغانستان 

افغانستان.  تقسیم  برای  نه  می کنیم،  و  کردیم  کار 

مشکات  و  منازعات  حل  طریق  بهرین  را  گفت وگو 

نیروهای  استیم.  گفت وگو  به  حارض  لحظه  هر  می دانیم. 

قهرمان امنیتی کشور ما رسمایه ی ملی ما استند. این نیروها، 

حرفه ای، مسلکی، بی طرف و در خدمت نظام استند و هدایت من 

این است تا بی طرفی خود را در منازعات سیاسی، حفظ کنند.«

آیاتحلیفعبداللهعبداللهمبنایقانونیدارد؟

عنوان  به  فردی  افغانستان،  اساسی  قانون  مطابق 

وثیقه ی  و  مردم  رأی  که  می شود  انتخابات  رییس جمهور 

کمیسیون انتخابات را با خود داشته باشد. کمیسیون انتخابات، 

حدود بیست روز قبل محمدارشف غنی را رییس جمهور اعام 

سپرد. او  دست  به  را  انتخابات  وثیقه ی  و  کرد 

با توجه به مواردی که در قانون اساسی ذکر شده، برگزاری 

مراسم تحلیف از سوی عبدالله عبدالله، مبنای قانونی ندارد و 

بیشر این اعام به دلیل تنش هایی که میان او تیم حاکم بود، 

صورت گرفته است. 

انتخابات،  نهایی  نتیجه ی  اعام  از  پس  عبدالله،  عبدالله 

را  رییس جمهوری  گفت،  و  کرد  مخالفت  نتیجه  این  با  شدیدا 

که در نتیجه ی کودتا و رأی تقلبی حاکم شود، منی پذیرد و به 

می دهد.  تشکیل  همه شمول  حکومت  دلیل  همین 
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ــن قــدرت   ــا ایــن همــه هزینــه، حضــور بزرگ تری ب

اقتصــادی و نظامــی جهــان و متــام کشــورهای دنیــا 

ــات  ــوان انتخاب ــرا منی ت ــه چ ــن ک ــتان، ای در افغانس

ســامل برگــزار کــرد تــا از درون آن، بــدون »ریــش گِــَرو« 

انتخابــات  مهلکــه ی  از  بتــوان  امریــکا،  گذاشــن 

بــه ســامت عبــور کــرد، خــودش عامــت ســؤال 

بزرگــی اســت. بررســی ایــن موضــوع دامن گســر 

ــوم،  ــدرت، ق ــاختار ق ــه در س ــه ریش ــت ک ــراخ اس و ف

دارد.  رسزمیــن  ایــن  سیاســی  تاریــخ  و  فرهنــگ 

و  عنــوان  هــر  بــا  افغانســتان  در  قــدرت  ســاختار 

ــت؛  ــوده اس ــرا ب ــور و انحصارگ ــه قوم مح ــام، همیش ن

ــکل  ــر ش ــا ه ــدرت ب ــرم ق ــاختار، رأس ه ــن س در ای

ــه  ــت ب ــد، در نهای ــه باش ــکل گرفت ــه ش ــایلی ک و ش

دلیــل قوم محــور بــودن آن، آهســته و پیوســته بــه 

طرفــی رفتــه اســت کــه ضامــن اســتیای قــدرت 

قومــی و انحصــار قــدرت انجامیــده اســت. بــه همیــن 

دلیــل، هیــچ وقــت عدالــت اجتاعــی در افغانســتان 

ــه حــس  ــه جــای رســیدن ب ــوده و باشــندگان آن ب نب

ــرده  ــاه ب ــه درون قومیــت پن مشــرک ملــی، بیشــر ب

اجتاعــی  شــکاف های  گذشــته،  چــه  هــر  انــد. 

بیشــر شــده اســت. ایــن وضعیــت بــا نبــودن حــس 

ــه  ــدن، ب ــت ش ــی و مل ــه ی ملی گرای ــت، روحی مالکی

انتخاب هــای قومــی کمــک کــرده و دگم اندیشــی 

ــراخ  ــب ف ــه موج ــی ک ــت. فضای ــه اس ــرش یافت گس

بی اعتــادی  و  اجتاعــی  شــکاف های  شــدن 

ــدرت  ــرل ق ــه کن ــرادی ک ــت. اف ــده اس رسارسی ش

قوم محــور را بــه دســت داشــته انــد، بــه جــای آن 

کــه بــرای تغییــر ســاختار قــدرت، اصــاح اجتاعــی 

و ایجــاد روحیــه ی ملــی تــاش کننــد، عــوام زده 

شــده و بــرای کســب مروعیــت و محبوبیــت در 

ــده و  ــگ ش ــه هاهن ــه ی جامع ــا ذایق ــوده، ب ــن ت بی

بیشــر بــرای انحصــار قــدرت و حتــا دیکتاتــوری کار 

ــا  ــا ب ــام داران م ــد. مشــکل آن اســت کــه زم کــرده ان

ــه ی  ــت داری و ارائ ــه در حکوم ــادی ک ــتباهات زی اش

خدمــات عامــه داشــتند، پشــتیبانی عمومــی را از 

ــی  ــل اصل ــی از دالی ــاید یک ــن ش ــد و ای ــت دادن دس

ــد.  ــان باش ــمت طالب ــه س ــکا ب ــدن امری ــل ش متای

بــه نظــر می رســد، امریکایی هــا پــس از ســال ها 

نــا  آن هــا  از  مــا،  زمــام داران  روی  رسمایه گــذاری 

ــا  ــد ت ــان دادن ــه طالب ــی را ب ــده و امتیازهای ــد ش امی

ــه  ــتی، ب ــب تروریس ــت تعقی ــروه تح ــک گ ــان از ی آن

حکومــت مــروع تغییــر چهــره دهنــد. حــاال بــا ایــن 

اختاف هــا و کشــمکش های بســیاری کــه وجــود 

دارد، زمینــه بــرای حضــور قدرت منــد طالبــان در 

آینــده ی کشــور بیــش از پیــش فراهــم شــده و پــرده از 

روی آینــده ی موهــوم و ســیاه افتــاده اســت تــا دیگــر 

ــت،  ــن حکوم ــده ی ای ــه آین ــویم ک ــن ش ــا مطم کام

هــان گونــه کــه رییس جمهــور امریــکا گفــت، از 

ــا و  ــت آوردها، ارزش ه ــام دس ــوده و مت ــان ب آِن طالب

ــه  ــتان ریخت ــت افغانس ــرای پیرف ــه ب ــی ک خون های

ــود. ــر ش ــچ براب ــا هی ــدند، ب ش

البتــه شــاید ایــن یــک ســنایوری از پیــش طراحــی 

ــرون از  ــروی بی ــر نی ــرای حضــور مســلط و برت شــده ب

ــه ی قــدرت افغانســتان  ــه بدن ــان ب نظــام، مثــل طالب

بــرای  ســال  نــوزده  ایــن  در  چــه  هــر  تــا  باشــد 

ــا  ــوق و آزادی ه ــت، حق ــت، پیرف ــت، مدنی جمهوری

رشــته بودیــم، پنبــه شــوند. رشایــط بــه گونــه ای 

ــا بیرق هــای  ــی در گذشــته ب ــان وقت اســت کــه طالب

ــز  ــار نی ــن ب ــد، ای ــگ آمدن ــان جن ــعار پای ــفید و ش س

ــتان  ــاره افغانس ــوند و دوب ــی وارد ش ــواره ی منج در ق

بــه 20 ســال پیــش برگــردد. طالبانــی کــه ایــن 

بــار بــا زور تفنــگ و بــا اســتفاده از اختاف هــای 

الینحــل سیاســت مداران افغــان، امــارت اســامی 

شــان را برقــرار کننــد. داســتانی کــه ایــن بــار بســیار 

مــردم  بــرای  زمــان  آن  از  ســخت تر  و  پیچیده تــر 

مظلــوم کشــور بــوده و افغانســتان را بــه آینــده ی 

ــرد. ــد ب ــرو خواه ــی ف ــیار ظلان ــک و بس تاری

هــر  از  بیش تــر  کــه  دســتگی های  دو  و  نفــاق 

زمــان دیگــر، پایه هــای نظــام جمهــوری را سســت 

و  بــرد  بیــن خواهــد  از  را  آن  اجتاعــی  پایــگاه  و 

ــد،  ــر باش ــام بیش ــردم و نظ ــن م ــه بی ــه فاصل ــر چ ه

ــه  ــد ب ــر می توانن ــان راحت ت ــدازه، طالب ــان ان ــه ه ب

خواســت های شــان رســیده و پایه هــای حکومــت 

شــان را در افغانســتان مطابــق بــا میــل و اندیشــه ی 

ــف  ــم های تحلی ــزاری مراس ــد. از برگ ــاء کنن ــود بن خ

ایــن وضــع  اگــر  کــه  اســت  در کشــور مشــخص 

مدیریــت نشــود، جنــگ، نــا امنــی، نابســامانی و 

خواهــد  پیــدا  ادامــه  افغانســتان  در  خون ریــزی 

کــرد و افغانســتان وارد مرحلــه ی بســیار کشــنده 

شــد.  دیگــر خواهــد  نابودکننــده ی جنگ هــای  و 

جنگــی کــه پــس از خــروج امریــکا، از ابعــاد جهانــی 

آن کــم شــده و چهــره ی منطقــه ای بــه خــود خواهــد 

گرفــت. نتیجــه ی متــام ایــن بدبختی هــا، کشــته 

شــدن و آوارگــی مــردم و نابــودی بیشــر زیربناهــای 

ــود.  ــد ب ــک خواه ــا تاری ــتان و واقع افغانس

اختالف ها 
و آینده ی تاریک

حکومت وحدت ملی رسا پایان یافت 

مسیر  تحلیف«  مراسم  »دو  برگزاری  و 

هم  از  را  پیش  پنج سال  قدرت  رشکای 

مراسم  دو  برگزاری  با  هم زمان  کرد.  جدا 

پایتخت  در  متام عیار  بی نظمی  تحلیف، 

انارشی  هرکسی  که  طوری  شد،  فراگیر 

موجود را به نفع خود تعبیر می کند. از یک طرف بخشی از 

توده ها به نام دموکراسی و حفاظت از آرای مردم، در صحن 

برسینه  را  دموکراسی  و  پیروزی  سنگ  زده،  پرسه  سپیدار 

دیگر  سوی  از  دادند؛  رس  مرده باد  و  زنده باد  شعار  کوبیده، 

ارگ  در  را  نوایی  و  رسود  جمهوریت،  نام  به  دیگری  بخش 

اما بخش دیگری  این میان  ریاست جمهوری رس دادند. در 

از مردم هم هستند که نه به ارگ و سپیدار تعلق خاطر دارند 

و نه هم از مراسم تحلیف خوشحال اند. این ها بیشر نگران 

رییس جمهور  دو  خیر  از  واقع،  در  و  استند  کشور  سامت 

گذشته اند، آن چه که ترس و وحشت فراگیر آن ها را محصور 

کرده، ناشی از حکومت  موازی، تجزیه طلبی و یا هم تقسیم 

است.  تجزیه طلبی  معنای  به  حکومت  موازی  است؛  کشور 

و  افراد  قدرت طلبی  قربانی  ملی«  »منافع  که  این جاست 

فروپاشی  سوی  به  را  کشور  عما  که  می شود  جریان هایی 

هدایت می کنند. تا همین لحظه که ساعت سه و نیم بعد از 

ظهر )۱۹ حوت( است، ارشف غنی و داکر عبدالله درحال 

برگزاری مراسم تحلیف شان استند و افکار عمومی به جهتی 

متمرکز شده که انگار افغانستان در گودالی از هرج و مرج 

است. رفته  فرو 

نام  به  کشوری  وقار  طرف،  یک  از  تحلیف  مراسم  دو 

این اقدام،  از طرف دیگر،  افغانستان را به متسخر گرفت و 

در سطح کشورهای دموکراتیک جهان بی پشینه بود که در 

چندمری،  فاصله ی  در  آن هم  و  شهر  یک  در  پایتخت  یک 

استند  ریاست جمهوری  مدعی  انتخابات،  بازنده ی  و  برنده 

منازعه  این  همه ی  می کنند.  یاد  وفاداری  سوگند  مراسم  و 

رسیدن  آن  و  می شود  خاصه  مفهوم  یک  در  کشمکش  و 

را  ما  سیاست مداران  قدرت  کام،  یک  در  است.  اقتدار  به 

ابزاری  هر  از  آن،  به  رسیدن  برای  تا  کرد  بی خود  خود  از 

استفاده  کنند. 

چراکاربهاینجاکشیدهشد؟

کمیسیون های  کابل،  در  فراگیر  تشنج  اساسی  عامل 

کمیسیون ها،  این  ضعیف  مدیران  و  است  انتخاباتی 

و  دادند  قرار  شکننده  و  حساس  رشایط  در  را  افغانستان 

اکنون کشور به سقوط نزدیک شده است. هرچند، اعضای 

ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  هفده  توسط  کمیسیون، 

کمیشرنان  انتخاب  در  نیز  عبدالله  آقای  که  شدند  گزینش 

این  کار  برایند  فرجام،  در  اما  داشت؛  نقش  کمیسیون ها 

ادعاها  و  نگرفت  قرار  همگرایی  و  ثبات  قبول  مورد  نهادها، 

با گذشت  انتخابات مطرح شد.  در  تقلب گسرده  بر  مبنی 

هر روز، وضعیت سیاسی افغانستان وخیم تر می شد و سطح 

انتظار  مبنا،  برهمین  و  می گرفت  باال  انتخاباتی  تنش های 

می رفت که کمیسیون انتخابات، با دقت بیشری و با درک 

اوضاع افغانستان، نتیجه ی نهایی را اعام منی کرد؛ اما این 

افغانستان  آسان  بر  را  تاریک  ابرهای  کمیسیون،  اقدام 

آقای  رهری  به  همگرایی  و  ثبات  تیم  درآورد.  گردش  به 

را  خود  انتخابات،  نهایی  نتیجه ی  اعام  از  پس  عبدالله، 

افغانستان  که  بود  همین جا  و  کرد  اعام  انتخابات  پیروز 

برگزاری  آستانه ی  در  پیش رفت.  ناگوار  اتفاق های  سوی  به 

در  خارجی  دیپلات های  غنی،  و  عبدالله  تحلیف  مراسم 

سیاسی،  تنش های  کردن  فروکش  تا  کردند  تاش  کابل 

زملی  میان،  این  در  افتد.  تأخیر  به  تحلیف  مراسم های 

خلیل زاد فرستاده ی ویژه ی امریکا برای صلح افغانستان در 

محمد  و  عبدالله  داکر  با  بار  ده  به  نزدیک  میانجی،  نقش 

ارشف غنی دیدار و بیش از حد تاش کرد تا قناعت دو طرف 

را فراهم سازد؛ اما مؤفق به این کار نشد. محتوای رفت وآمد 

خلیل زاد در سپیدار و ارگ مبتنی بر تقسیم قدرت بود. آقای 

عالی  شورای  ریاست  با  همراه  را  کابینه  درصد  چهل  غنی 

صلح به آقای عبدالله پیشنهاد کرد تا از مراسم تحلیف خود 

منرف شود؛ اما برعکس این پیشنهاد از سوی عبدالله به 

هیچ گونه  هرصورت،  به  که  شد  پیشنهاد  محمدارشف  غنی 

نیامد. وجود  به  دوطرف  میان  سازشی 

زعم  به  هرکدام  و  شد  اجرا  تحلیف  مراسم  که  حاال 

کاری  شیوه ی  اما  استند؛  افغانستان  رییس جمهور  خویش، 

حکومت داری چه می شود؟ فرامینی که صادر می شود با چه 

پاسخ واضح  پیدا خواهد کرد؟  اجرایی  میکانیزمی، جنبه ی 

است که نه تنها فرامین و اقدامات دو طرف جنبه ی اجرایی 

پیدا منی کند، بلکه تضاد ملی را در میان ادارات حکومتی 

به وجود می آورد و این تضاد، همه ی مردم به ویژه  کسانی که 

در ادارات حکومتی استند، را در مقابل هم قرار خواهند داد 

که در این صورت، کشور درگیر خشونت هایی خواهد شد که 

برایند آن جز جنگ و ویرانی، چیز دیگری بوده منی تواند.

داکر عبدالله، پس از ادای سوگند، معاونین خود را به 

دفاترکاری شان معرفی کرد. عبدالله، معاون اول خود آقای 

خارجه(  وزارت  )روبه روی  صدارت  قر  در  را  فرهمند  بابر 

دوستم  عبدالرشید  به  این،  از  پیش  دفری که  کرد.  معرفی 

تعلق داشت و همین طور، اسدالله سعادتی معاون دوم خود 

را نیز به قر صدارت معرفی کرد. این دفر ممکن، هان 

ریاست جمهوری  دوم  معاون  دانش،  رسور  که  است  مکانی 

می کند. وظیفه  ایفای  آن جا 

بحران  به  اشاره  با  خود  سخرنانی  در  عبدالله،  داکر 

به  گذشته  انتخابات  در  اگر  که  افزود   ،20۱4 انتخاباتی 

منی شد،  داده  مصلحت  به  تن  ملی،  وحدت  و  ثبات  هدف 

کاما  موضوع  اکنون  اما  می رفت؛  بحران  به  افغانستان 

پذیرفته  تقلبی  نتیجه ی  اگر  این بار،  و  است  شده  برعکس 

افغانستان خوانده می شد. فاتحه ی دموکراسی در  می شد، 

محمد  با  خود  تنش های  مورد  در  همچنان  وی 

گفت وگو  و  بحث  به  حارض  همیشه  »ما  افزود:  ارشف غنی، 

استیم. ما برای وحدت افغانستان کار کردیم و می کنیم، نه 

حل  طریقه ی  بهرین  را  گفت وگو  افغانستان.  تقسیم  برای 

به گفت وگو  هرلحظه حارض  می دانیم.  و مشکات  منازعات 

استیم. نیروهای قهرمان امنیتی کشور ما رسمایه ی ملی ما 

استند. این نیروها حرفه ای، مسلکی، بی طرف و در خدمت 

تا بی طرفی خود را در  نظام استند و هدایت من این است 

منازعات سیاسی، حفظ منایند.« آقای عبدالله مدعی است 

مقابل  جانب  با  تا  خواسته  همواره  گذشته،  روزهای  در  که 

او  سیاسی  رقیب  سوی  از  اما  بنشیند؛  گفت وگو  و  بحث  به 

است. شده  رد 

سوگند  ادای  از  پس  غنی،  محمدارشف  میان،  این  در   

از  اما  نکرد؛  اشاره  سیاسی  تنش های  علل  به  وفاداری، 

نظام  یک  تحت  یک جا  که  خواست  خود  سیاسی  رقیبان 

غلبه  انتخابات،  روند  »پایان  کنند.  خدمت  کشور  برای 

روند  این  در  کسی  هیچ  است.  توطئه ها  و  دسسیسه ها  بر 

نباخته است؛ بلکه هر یک به اندازه ی توان در تحکیم مردم 

سلطه گرایی،  گروه گرایی،  عر  کردیم.  ادا  نقش  ساالری 

تهدید و یکه تازی ها پایان یافته است. آن چه ملت را بسیج 

حریفان  از  است.  یک پارچه گی  و  وحدت  صدای  می کند، 

سیاسی خود می خواهم که با من یک جا شده و برای وطن 

کنیم.« خدمت 

سوگند دو رییس جمهور 
و گردش ابرهای »سیاه« در آسمان افغانستان 

افسانه ی یک شهر و دو جمشید در این ُملک

سیدمهدی حسینی

عبدالرازق اختیاربیگ
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جنــگ،  راه انــدازی 

ــح  ــراری صل ــان تر از برق  آس

توافــق  اگرچــه  اســت. 

صلــح امریــکا و طالبــان، 

ــی  ــه یاد ماندن ــدِم ب ــک ق ی

اســت؛ ولــی انتظــار ایــن کــه همــه  چیــز بــه  

آرامــی پیــش بــرود، نامعقــول اســت؛ زیــرا 

ــا دو  ــک ی ــا ی ــه ب ــت ک ــی نیس ــح محصول صل

توافــق بــه دســت آیــد. صلح پروســه ای اســت 

ــا  ــد می شــوند ت ــم متعه ــن متخاص ــه طرفی ک

هــان تــوان و زمانــی را کــه رصف جنگیــدن 

ــر  ــا بیش ت ــدازه و حت ــه هــان ان ــد، ب می کنن

از آن را رصف برقــراری صلــح کننــد.

از  ایــاالت متحــده ی امریــکا  طالبــان و 

20۱۸ بــه این طــرف، تــوان خــود را رصف 

دســت یابی بــه توافــق منودنــد و رسانجــام 

دســت  یافتنــد.  دوحــه  در  تعهداتــی  بــه 

ــی، عــدم اســتفاده  خــروج نیروهــای امریکای

از خــاک افغانســتان علیــه امنیــت ایــاالت 

ــان  ــوی طالب ــد از س ــکا، تعه ــده ی امری متح

ــا گروه هــای تروریســتی  بــرای قطــع رابطــه ب

و اعــام آتش بــس بــرای پیــش رشط آغــاز 

و  طالبــان  بیــن  صلــح  گفت وگو هــای 

حکومــت افغانســتان، مــواردی اســت کــه 

آن  بــر  گفت وگو هــا،  اول  فــاز  در  طرفیــن 

متعهــد شــدند. در فــاز دوم، طالبــان مکلــف 

بــه آغــاز مذاکــرات مســتقیم بــا حکومــت 

افغانســتان شــده انــد.

ــوردار  ــی برخ ــت باالی ــاز از اهمی ــن ف ای

اســت؛ لــذا در ایــن فــاز از گفت وگو هــا، 

رسنوشــت افغان هــا بــه دســتان طالبــان 

و بازیگــران داخلــی واگــذار شــده اســت 

و می تــوان گفــت کــه آینــده  ی افغان هــا 

ــای  ــت. امید ه ــرات اس ــن مذاک ــرو ای در گ

ــده  ــته ش ــا بس ــن گفت وگو ه ــه ای ــادی ب زی

ــا در  ــن گفت وگو ه ــل ای ــی حاص ــت؛ ول اس

ــج  ــد پرمثــر باشــد کــه نتای ــی می توان صورت

جناه هــا  متامــِی  مطلــوب  و  مقبــول  آن 

باشــد؛ ولــی اگــر ایــن مذاکــرات بــا غفلــت 

و  خطــرات  شــود،  آغــاز  ندانــم کاری  و 

ــت.  ــهروندان اس ــه ش ــای آن متوج پی آمد ه

ســؤالی کــه اینجــا بــه ذهــن می رســد ایــن 

بین االفغانــی،  گفت وگو هــای  کــه  اســت 

هســتیم،  آن  رشوع  آســتانه ی  در  کــه 

را  موفقیــت  حداکــرِ  فرملــی  چــه  بــا 

حاصــل می کنــد؟ ســناریوهای احتالــی 

و  چیســت؟  بین االفغانــی  گفت وگو هــای 

خطرناک تریــن  ســناریو ها  از  یــک  کــدام 

ســطور  در  داشــت؟  خواهــد  را  پی آمــد 

ســناریوی  ســه  ترســیم  بــا  رو  پیــش 

احتالــی، بــه ایــن پرســش پاســخ داده 

.  می شــود

سناریوهایاحتاملی

میــان  در  گســرده  جنــگ  نــه   اول: 

ــأت  ــناریو، هی ــن س ــح. در ای ــه صل ــت و ن اس

ــه  ی  ــت روان ــوی حکوم ــجم از س ــبتاً منس نس

ــر اختافــات  مذاکــرات می شــود؛ ولــی در اث

برخــورد  موانعــی  بــا  مذاکــرات  انــدک، 

می کنــد و بــه کنــدی بــه پیــش مــی رود؛ 

ولــی  می یابــد؛  ادامــه  طالبــان  خشــونت 

قدرت شــان مســتحکم تر می شــود، ســطح 

ایــن خشــونت ها بــه حــدی نخواهــد بــود 

تــا نگرانــِی جامعــه ی جهانــی را برانگیــزد. 

ــده و  ــاالت متح ــش ای ــدن نق ــگ ش ــا کم رن ب

ــو، جنــگ افغانســتان حالــت بین املللــی  نات

منطقــه ای  جنــگ  بــه  داده،  دســت  از  را 

تنــزل یافتــه و در نتیجــه، کشــورهای چیــن، 

ــری  ــش بیش ــران نق ــتان و ای ــیه، پاکس روس

در افغانســتان ایفــا خواهنــد  کــرد.

دوم: گرداننــده ی اصلــی ایــن ســناریو، 

ــن  ــب ای ــت. در قال ــتان اس ــت افغانس حکوم

ــه  ــأت هم ــتان هی ــت افغانس ــناریو، حکوم س

شــمول و مؤثــر را، طــوری کــه مقبــول متامــِی 

جامعــه  مختلــف  طیف هــای  و  جناح هــا 

بــا  واحــد،  آدرس  از  و  داده  باشــد، شــکل 

چــر  می کنــد.  گفت وگــو  مقابــل  طــرف 

واحــد و انســجام درونــی بــرای مذاکــرات، 

مــردم  رسخ  خطــوط  از  دفــاع  امــکان 

ــت  ــازد؛ جمهوری ــم می س ــتان را فراه افغانس

ــظ  ــهروندان حف ــی ش ــوق اساس ــام و حق نظ

می شــود، ســاختار امنیتی-دفاعــی انســجام 

خــود را حفــظ و بــا روحیــه ی بــاال، مانــع 

جلــب  بــا  و  می شــود  نظــام  فروپاشــی  از 

رضایت منــدی متامــی جناح هــا، از جملــه 

کــم   بســیار  بی ثباتــی  زمینــه ی  طالبــان، 

ــود. ــی ش ــگ م رن

ســوم: ایــن ســناریو بــا محوریــت طالبــان 

مناینــدگان  شــخصیت ها،  می شــود.  آغــاز 

اقوام-کــه غالبــاً اپوزیســون دولــت تصویــر 

صــورت  بــه  جریان هــا  دیگــر  و  می شــوند 

پراکنــده، منفــرد و نامنســجم وارد مذاکــره 

ــت حکومــت  ــان می شــوند؛ مروعی ــا طالب ب

عنــوان  بــه  طالبــان  و  رفتــه  ســؤال  زیــر 

فاتــح و یگانــه جریــان مقتــدر و منســجم بــه 

شــار خواهنــد رفــت. ایــن ســناریو مطلــوب 

ــت. ــان اس طالب

خطرناکترینپیآمد

ســناریوی ســوم خطرناک تریــن پی آمــد را 

بــه همــراه دارد. در ایــن ســناریو، بــا دور زدن 

حکومــت فعلــی از ســوی مذاکره کننــدگان 

قومــی، مروعیــت  نظــام در رسآشــیبی زوال 

ــر  ــان ب ــای طالب ــت و ادع ــد گرف ــرار خواه ق

دست نشــانده بــودن حکومــت بــه کرســی 

و  قومــی  مذاکره کننــدگان  می نشــیند. 

ــد انســجام ظاهــر  جریان هــای مختلــف، فاق

می شــوند، دیــد واحــد و  برنامــه ی مــدون 

نخواهنــد داشــت )گفت وگوهــای مســکو( 

و نیــز، پشــتوانه و ابــزاری بــرای چانــه زدن 

ــی  ــرف اصل ــذا ط ــد، ل ــرات را ندارن در مذاک

ــد. ــار منی رون ــه ش ــگ ب جن

ایــاالت  بــا  مذاکــره  طــول  در  طالبــان 

فــراواِن  تجربــه ی  و  تبحــر  از  متحــده 

ــده اند  ــوردار ش ــره برخ ــن مذاک ــی و ف چانه زن

)بــه کمــک دیپلات هــای پاکســتانی( حــال 

و  توانایــی  قومــی،  مذاکره کننــدگان  آنکــه 

ــد؛  ــان دارن ــه طالب ــبت ب ــر نس ــه ی کم تجرب

خطــر درهم شــکنی تیــِم مذاکره کننــدگان 

ــد  ــان می توانن ــود دارد؛ طالب ــز وج ــی نی قوم

مناقشــه برانگیز  موضوعــات  طــرح  بــا 

ایــن  پیــش شــکننده ی  از  اتحــاد  قومــی، 

ــرد  ــه ی منف ــد تک ــه چن ــدگان را ب مذاکره کنن

ــه  ــان را ب ــر، طالب ــن ام ــه همی ــد ک ــدل کن ب

عنــوان یگانــه نیــروی منســجم و دارای برنامه 

ظاهــر خواهــد ســاخت کــه آنــان را از شــانس 

بیشــری بــرای رهــری افغانســتان برخــوردار 

می کنــد؛ خطــر بازگشــت بــه امــارت اســامی 

افزایــش می یابــد و در ایــن صــورت، طالبــان 

ــاالی  ــت ب ــن رشیع ــود را از قوانی ــیر خ تفاس

ــا جــر، تطبیــق منــوده، آزادی هــای  مــردم ب

ــان ســلب  ــی و اساســی شــهروندان از آن مدن

ــد. ــد ش خواه

ســناریو،  ایــن  مهــم  خطــرات  از  یکــی 

ــت یابی  ــورت دس ــت. در ص ــگ اس ــروز جن ب

بــه  گــروه  ایــن  قــدرت،  بــه  طالبــان 

ــه  ــت ب ــود، دس ــای خ ــی از نیروه خون خواه

تســویه حســاِب کینه هــای قبلــی خواهــد 

زد و در نهایــت بــه ســمتی خواهــد رفــت کــه 

ــه  ــور ب ــود، مجب ــاع از خ ــرای دف ــران، ب دیگ

شــوند. خشــونت بار  اقدام هــای 

ایــن ســناریو  اگــر  طبیعــی اســت کــه 

یــک  به خاطــر  شــود،  بــرده  پیــش  بــه 

جانبه گرایــی، خشــونت، ســلب آزادی هــا و 

نفــی حقــوق اقــوام، و اقشــار مختلــف، کشــور 

بــار دیگــر شــاهد مــوج جدیــدی از ناآرامی هــا 

بــوده و خطــر جنگ هــای داخلــی، دوبــاره 

شــهروندان را تهدیــد خواهــد کــرد.

حداکرثموفقیت

درونــی  اختافــات  صورتی کــه  در 

حــل  انتخاباتــی  تنش هــای  و  حکومــت 

شــود، ســناریوی دوم خطــراِت متام خواهــی 

ــا  ــت ب ــرد. حکوم ــد ک ــع خواه ــان را دف طالب

مذاکره کننــده،  همه شــمول  تیــم  تشــکیل 

مجــری متامــی خواســت ها و عایــق داخلــی 

بــوده و بــا داشــن وحــدت، انســجام درونی و 

ــی- ــای امنیت ــهروندان و نیرو ه ــتیبانی ش پش

دفاعــی، توانایــی بیشــری بــرای چانــه زدن و 

ــد  ــردم خواه ــوط رسخ م ــظ خط ــن حف ضام

و ســاختار  اساســات  امــکان حفــظ  بــود؛ 

ــی  ــول و منطق ــای معق ــز زمینه ه ــام، و نی نظ

بــرای ادغــام و فعالیــت سیاســی طالبــان 

ــی  ــورت، نگران ــن ص ــود. در ای ــم می ش فراه

از شــعله ور شــدن یــک جنــگ دیگــر بســیار 

کاهــش خواهــد یافــت و در بهریــن حالــت، 

رفتــه  بیــن  از  خشــونت ها  بــروز  زمینــه ی 

بــه ســوی تأمیــن ثبــات پایــدار  و کشــور 

ــت. ــد رف خواه

در  طالبــان  کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 

مذاکــرات آتــی، متامــی تــاش خویــش را 

بــه خــرج خواهنــد داد تــا نظــام جمهــوری را 

نامــروع جلــوه داده و حکومــت را در انــزوای 

ــه  ــای هرچ ــا زمینه ه ــد ت ــرار ده ــی ق سیاس

بیشــر احیــای امــارت اســامی را دوبــاره 

فراهــم ســازد. نفــاق، تنش  و خاهــای موجود 

ــان را در امــر دست رســی  در حکومــت، طالب

بــه اهداف شــان یــاری می دهــد و شــانس 

بیشــر  را  اهداف شــان  بــه  آمــدن  نایــل 

می ســازد.
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دیــروز ۱۹ حــوت ۱۳۹۸، محمــد ارشف غنــی، در ارگ 

ســازمان ملل  مناینــده ی  حضــور  در  ریاســت جمهوری، 

از  شــاری  و  مختلــف  کشــورهای  ســفیران  و  متحــد 

سیاست پیشــه های کشــور، مراســم تحلیــف را اجــرا کــرد.

رونــد قانونــی اجــرای مراســم تحلیــف در قانــون اساســی 

بــه گونــه ای اســت کــه پــس از اعــام نتیجــه ی نهایــی 

ــخصی  ــات، ش ــتقل انتخاب ــوی کمیسیون مس ــات از س انتخاب

کــه بــه عنــوان رییس جمهــور از ســوی ایــن کمیســیون اعــام 

می شــود، در اثــر روش نامــه ی ویــژه ای ســوگند وفــاداری 

ــی  ــه ی اجرای ــه گون ــردم ادا کــرده و ب ــه کشــور و م خــود را ب

ــد. ــاز می کن ــود آغ ــه کار خ ــور ب ــوان رییس جمه ــه عن ب

روز گذشــته افغانســتان اتفــاق عجیبــی را بــه تجربــه 

نشســت؛ ارشف غنــی در ارگ ریاســت جمهوری، ســوگند 

وفــاداری اش را ادا کــرد و از ســویی هــم در همســایگی ارگ 

ــاداری اش را  ــوگند وف ــز س ــه نی ــوری، عبداللل ــت جمه ریاس

ــرد. ادا ک

تفــاوت در ســوگند وفــاداری غنــی و عبداللــه در ایــن بــود 

کــه غنــی از ســوی کمیســیون مســتقل انتخابــات بــه عنــوان 

ــه،  ــا عبدالل ــود؛ ام ــات ۱۳۹۸ اعــام شــده ب ــده ی انتخاب برن

از  شــاری  میــان  در  و  نپذیرفــت  را  انتخابــات  نتیجــه ی 

ــاد کــرد. ــاداری را ی هوادارانــش، ســوگند وف

عبداللــه آخریــن پافشــاری اش را روی آرایــی می کــرد کــه 

بــه بــاور او تقلبــی اســت، او عقیــده دارد درست شــمردن آرای 

ــیون  ــوی کمیس ــی از س ــه غن ــت ک ــده اس ــث ش ــی باع تقلب

مســتقل انتخابــات بــه عنــوان برنــده ی انتخابــات ۱۳۹۸ 

اعــام شــود.

ــر  ــد نف ــه چن ــت ک ــم نیس ــن مه ــاال ای ــه، ح ــن هم ــا  ای ب

ــد؛  ــاد می کن ــاداری ی ــوگند وف ــور، س ــوان رییس جمه ــه عن ب

تجربــه ی تاریخــی در افغانســتان پیوســته نشــان داده اســت 

ــه  ــذاری ب ــرای خدمت گ ــا، ب ــن جفرافی ــی در ای ــه هیچ کس ک

مــردم دنبــال رســیدن بــه قــدرت نبــوده اســت.

در دست داشــن قــدرت، در افغانســتان بــه معنــای ایــن 

ــع  ــت مناف ــا در نهای ــمتی و ی ــی و س ــع قوم ــه مناف ــت ک اس

گروهــی و حزبــی ات تامیــن اســت؛ هــدف سیاســی ها و 

خــود  قــدرت،  بــه  رســیدن  از  افغانســتان  جهادی هــای 

قــدرت و اســتفاده از آن بــرای تامیــن منافــع خــودی اســت.

ــه و  ــد بیارگون ــواره دی ــدرت؛ هم ــتانی از ق ــد افغانس دی

هژمونیک قومــی بــوده اســت؛ جنگ هــای داخلــی کــه از 

چهــار دهــه بــه ایــن ســو در افغانســتان جریــان دارد، اثبــات 

ــن ادعاســت.  ای

 اگــر افغانســتان در ۱۸ ســال اخیــر بــه ســوی توســعه ی 

انســانی، توســعه ی فرهنگــی- سیاســی در حرکــت بــود، 

امــروز زمینــه بــرای ســوگند گذاری از ســوی دو شــخص زیــر 

نــام رییس جمهــور مهیــا منی بــود.

نیســت؛ مهــم  نفــس ماجــرا  در چنیــن حالتــی مهــم 

براینــد ماجــرا اســت کــه اثرهــای چند گانــه، روی نظــام 

ــور  ــی کش ــی سیاس ــی و فرهنگ ــت اجتاع ــی، وضعی سیاس

دارد.

اقلیــم  یــک  در  ســلطان  دو  کــه  انــد  گفتــه  قدیــم  از 

ــان  ــه در جه ــت ترین مقول ــک درس ــدون ش ــن ب ــد؛ ای نگنجن

سیاســت اســت.

غنــی و عبداللــه دیــروز در حالــی نتوانســتند بــا هــم کنــار 

بیاینــد کــه هــر دو خــود اســاس بحــران انتخابــات ۱۳۹۸ را 

در انتخابــات ۱۳۹۳ بنیــان گذاشــتند؛ در انتخابــات ۱۳۹۳ 

ــده ی  ــی را برن ــات ارشف غن ــتقل انتخاب ــیون مس ــز کمیس نی

تصمیــم  پذیریــش  از  عبداللــه  و  کــرد  اعــام  انتخابــات 

پشــتیبان  گروه هــای  بــا  و  کــرده  خــود داری  کمیســیون 

قومــی خویــش بــه خیابان هــا ریخــت؛ امــا دســت آخر بــا 

ــام  ــر ن ــت زی ــه ی حکوم ــه در بدن ــکا، عبدالل ــی امری پادرمیان

کمیســیون  تصمیــم  برابــر  در  موقفــش  از  رییس اجرایــی 

عنــوان  بــه  را  غنــی  و  آمــده  کوتــاه  انتخابــات  مســتقل 

پذیرفــت. رییس جمهــور 

پنــج ســال پیــش غنــی و عبداللــه اســاس حکومــت غیــر 

ــتند؛  ــی گذاش ــت وحدت مل ــام حکوم ــر ن ــود را زی ــی خ قانون

ــا  ــه ب ــن حکومــت برخواســته از توافــق غنــی و عبدالل ــا ای ام

پــا در میانــی امریــکا، در پنــج ســال گذشــته تنش هــای 

در  قوم گرایــی  تقویــت  باعــث  و  کــرده  بیشــر  را  قومــی 

ــد. ــتان ش افغانس

جامعــه ی  حقیقــت  عمــق  از  روایتــی  دیــروز  بحــران 

رهــری  بــه  کــه جهــان  افغانســتانی  اســت؛  افغانســتان 

تصویــر  آن  از  آخــر  هژده ســال  در  کــرده  تــاش  امریــکا 

هــان  افغانســتان  امــا  کنــد؛  ارائــه  را  حکومت مردمــی 

ــه  ــوز هــم رســیدن ب ــود؛ کشــوری کــه در آن هن اســت کــه ب

ــر از همــه پشــتوانه ی  ــه پشــتوانه ی قومــی، و مهم ت ــدرت ب ق

آن هــا  ســوی  از  پذیرفته شــدن  و  بیرونــی  قدرت هــای 

نیازمنــد اســت و ایــن کــه افغانســتان تــا هنــوز هــم نتوانســته 

بــا روش هــای دموکراتیــک رســیدن بــه قــدرت، کنــار بیایــد.

مراســم  اجــرای  و  امســال،  انتخاباتــی  بحــران 

ســوگند گذاری از ســوی دو شــخص کــه هــر دو ادعــای 

سیاســی  جــوک  مضحک تریــن  دارنــد؛  ریاســت جمهوری 

قــرن 2۱ اســت کــه اگــر کســی شــاهد آن نبــود، بــه ســختی 

کنــد. بــاور  را  آن  می توانســت 

ــی  ــاختار قوم ــه س ــه ب ــا توج ــی ب ــن وضعیت ــد چنی بر آین

ــد، تشــدید تنش هــای قومــی و ســمتی  افغانســتان، می توان

داخلــِی  جنــگ  جرقه هــای  روشــن کننده ی  نهایــت  در  و 

شــدید تر باشــد.

یادداشت روز

به سوگند غنی باور کنیم 
یا عبداهلل؟

سید آرش شهیدی

گفت وگو های بین االفغانی؛
خوش بینی و بدبینی ها

مجیب ارژنگ

نویسنده

این فاز از اهمیت 

باالیی برخوردار است؛ 

لذا در این فاز از 

گفت وگو ها، رسنوشت 

افغان ها به دستان 

طالبان و بازیگران 

داخلی واگذار شده 

است و می توان گفت 

که آینده  ی افغان ها 

در گرو این مذاکرات 

است. امید های زیادی 

به این گفت وگو ها 

بسته شده است؛ ولی 

حاصل این گفت وگو ها 

در صورتی می تواند 

پرمثر باشد که نتایج 

آن مقبول و مطلوب 

متامِی جناه ها باشد؛ 

ولی اگر این مذاکرات 

با غفلت و ندانم کاری 

آغاز شود، خطرات و 

پی آمد های آن متوجه 

شهروندان است.

طالبان در طول 

مذاکره با ایاالت 

متحده از تبحر و 

تجربه ی فراواِن 

چانه زنی و فن مذاکره 

برخوردار شده اند )به 

کمک دیپلامت های 

پاکستانی( حال آنکه 

مذاکره کنندگان قومی، 

توانایی و تجربه ی 

کمرت نسبت به 

طالبان دارند؛ خطر 

درهم شکنی تیِم 

مذاکره کنندگان قومی 

نیز وجود دارد.
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از هشــتم مــارچ، روز هم بســتگی زنــان، همــه 

تجلیــل  جهــان،  مختلــف  کشــور های  در  ســال 

می شــود. در چنــد ســال پســین، در افغانســتان 

ــرده،  ــکوه و گس ــا ش ــورت ب ــه ص ــن روز، ب ــم از ای ه

ــه ی  ــای جامع ــی و نهاد ه ــای دولت ــب اداره ه از جان

ــان،  مدنــی، مخصوصــا نهادهــای مدافــع حقــوق زن

متعــدد  محافــل  متنــوع،  برنامه هــای  قالــب  در 

برگــزار می شــود. در ســال ۱۹۱0 میــادی، ایــن 

روز از جانــب فعــاالن جنبــش چــپ آملــان، بــه 

ــاد  ــان«، پیش نه ــان جه ــتگی زن ــت روز »هم بس صف

ــه  ــن روز ب ــو، ای ــان بدین س ــد. از آن زم ــان ش و اع

عنــوان منــاد تاریخــی، جهــت مبــارزه بــا خشــونت، 

ــود  ــان موج ــر زن ــه در براب ــی ک ــا و تبعیض نابرابری ه

گرامی داشــت  مختلــف،  گونه هــای  بــه  اســت، 

می شــود.

در  زنــان  افغانســتان،  مردســاالر  در جامعــه  ی 

طــول تاریــخ، مــورد تبعیــض و خشــونت های زیــادی 

قــرار گرفتــه اســت و همیشــه منحیــث شــهروند 

ــان  ــه آن ــه ب ــواده و جامع ــب خان ــه دوم، از جان درج

نگریســته و ایــن امــر، باعــث شــده کــه زنــان در انــزوا 

و حاشــیه رفتــه، مشــارکت کامــل در امــور اجتاعی، 

فرهنگــی و سیاســی نداشــته باشــند. آن چــه وقایــع 

تاریخــی از مبــارزات زنــان نشــان می دهــد، آنــان بــه 

مثابــه ی نیم  پیکــر اجتــاع، در ســخت ترین رشایــط، 

در کنــار مــردان ایســتاده و از هیــچ ســعی و تاشــی، 

ــواده و جامعــه ی شــان،  در راســتای حایــت از خان

ــای  ــا و ایثارگری  ه ــا تاش ه ــد؛ ام ــرده ان ــغ نک دری

زنــان، آن چــه کــه شایســته باشــد، مــورد توجــه قــرار 

ــال  ــیتزانه و اع ــی، زن س ــگاه منف ــت. ن ــه اس نگرفت

خشــونت بــا زنــان، در رشایــط حــارض در افغانســتان 

بــه قــوت خــود باقــی اســت. درافغانســتان، مــا 

تجــاوز  ماننــد،  خشــونت ها،  فجیع تریــن  شــاهد 

ــت و  ــکنجه، ل ــی، ش ــای صحرای ــی، محکمه ه جنس

ــای  ــیدن، ازدواج ه ــزاب پاش ــوختاندن، تی ــوب، س ک

زیــر ســن و اجبــاری، بــد دادن، حبــس کــردن و 

ســایر انــواع خشــونت، در ســطح جامعــه 

نهایــت  کــه  هســتیم  خانــواده  و 

بی مهــری در قبــال زنــان اســت. 

ــق  ــان در مناط ــه زن ــونت علی خش

نســبت  قریه هــا،  و  افتــاده  دور 

بــه مناطــق شــهری بیشــر بــوده 

کــه رابطــه ی مســتقیم بــا پاییــن 

ســواد،  ســطح  بــودن 

ــودن  آگاهــی وحاکــم ب

عنعنــات  و  عــرف 

جامعــه،  ناپســند 

گــزارش  دارد. 

 ۱۳۹6 ســال 

کمیســیون مســتقل 

ق بــر  حقو

افغانســتان، نشــان 

تعــداد  می دهــد 

مــورد   4۳40

علیــه  خشــونت 

شــده  ثبــت  زنــان، 

اســت کــه بــر 22۸6 

شــده  اعــال  نفــر 

اســت. 

جهانــی  روز  از 

زنــان  هم بســتگی 

در  مــارچ  هشــتم  یــا 

همــه  افغانســتان، 

ســاله، طــی نشســت ها 

متعــدد،  مجالــس  و 

و  حکومــت  جانــب  از 

مدافــع  نهاد هــای 

ــان، تجلیــل  حقــوق زن

در  کــه  می شــود 

در  خــود،  نفــس 

شــنیدن  راســتای 

در  زنــان  صــدای 

اســت؛  ســتودنی  جامعــه، 

ولــی بــه مشــکات، نیازمندی هــا 

وحقــوق زنــان دارای معلولیــت در 

ایــن مجالــس، کمــر پرداختــه شــده 

ــان دارای  ــه زن ــا وجودی ک ــت. ب اس

معلولیــت، نســبت بــه ســایر زنــان در 

افغانســتان بیشــر درگیــر مشــکات 

و محدودیت هــای اجتاعــی اســتند. 

ایــن در حالــی اســت کــه کنوانســیون حقــوق 

از  یکــی  عنــوان  بــه  معلولیــت،  دارای  اشــخاص 

ــت،   ــش معلولی ــی در بخ ــم بین امللل ــندهای مه س

موضــوع حایــت، توان مندســازی و آگاهی دهــی 

ــرده  ــته ک ــت را برجس ــان دارای معلولی ــوق زن از حق

کــه اداره هــای ذیربــط حکومتــی، مکلــف اســت 

ــود  ــد. خیلــی خــوب خواهــد ب ــدان توجــه منای ــا ب ت

ــر  ــن ق ــن، از ای ــای منادی ــن محفل ه ــه در چنی ک

ــاد  ــه ی ــه جانب ــورت هم ــه ص ــه، ب ــیب پذیر جامع آس

ــود.  ــه ش ــان نیــز، پرداخت ــکات آن ــه مش ــده و ب ش

معطــوف  کــه  مــارچ  هشــتم  تجلیــل  بنابرایــن، 

بــه توجــه بــه معلولیــت باشــد، فراگیــر نبــوده و 

ــان دارای  ــه زن ــع ب ــخصی راج ــای مش دادخواهی ه

صــورت  مختلــف  مناســبت های  بــه  معلولیــت، 

ــت و  ــه ی معلولی ــای عرص ــب نهاد ه ــه، از جان گرفت

اســت. بــوده  معلولیــت  دارای  زنــان  مخصــوص 

حقــوق توســعهی و مشــارکت چالشهــا،

اخیــر دهــهی دو در معلولیــت دارای زنــان

نســتان فغا ا

یکــی  جهــان،  در  معلولیــت  دارای  اشــخاص 

انــد. چنان چــه گــزارش  ازگروه هــای آســیب پذیر 

ســازمان صحــی جهــان، نشــان می دهــد کــه %۱5 

نفــوس جمعیــت جهــان را اشــخاص دارای معلولیت 

رسوی  افغانســتان  در  امــا  می دهنــد؛  تشــکیل 

ملــی معلولیــت کــه توســط مؤسســه ی بین املللــی 

گرفتــه،  صــورت   2005 ســال  در  )هندی کــپ( 

ــوس  ــد نف ــه 2.۷ فیص ــد ک ــان می ده نش

افغانســتان، اشــخاص دارای معلولیــت 

انــد. در افغانســتان آمــار دقیقــی از 

زنــان دارای معلولیــت، وجــود نــدارد؛ 

ــه ایــن رسوی هندی کــپ  ولــی نظــر ب

دارای  زنــان،   %4۱ و  مــردان   %5۹

دارای  زنــان  آمــار  اســتند.  معلولیــت 

آن چــه  از  بیشــر  ممکــن  معلولیــت، 

در ایــن گــزارش ذکــر شــده اســت، 

دارای  زنــان  بــرای  چــون  باشــد؛ 

داده  فرصــت  کمــر  معلولیــت، 

فعالیت هــای  در  تــا  می شــود 

اجتاعــی، ســهم داشــته باشــند 

آنــان،  خانــواده ی  اعضــای  و 

فعالیــت زنــان دارای معلولیــت 

می داننــد.  عــار  نوعــی  را 

مــوارد زیــادی وجــود دارد 

از  خانواده هــا،  حتــا  کــه 

معلولیــت  دارای  دخــر 

شــان احســاس 

و  کــرده  رشم 

بــه  را  آن هــا 

ــی،  ــز صح مراک

تــداوی  و  نــرده 

منی کننــد کــه 

نهایــت دردآور 

اســت. 

زنــان چالشهــای

افغانســتان در معلولیــت دارای

افغانســتان،  در جامعــه ی ســنتی 

مشــکات  بــا  معلولیــت  دارای  زنــان 

منفــی  دیــدگاه  ماننــد،  گونا گــون، 

نداشــن  خانــواده،  و  جامعــه 

دست رســی بــه خدمــات صحــی، 

ــه، مشــوره دهی، امــور  ــم و تربی تعلی

معیشــتی درســت، تشــکیل خانــواده 

بــا  تــوام  تبعیض آمیــز،  برخــورد  هم چنــان  و 

معلولیــت،  دارای  مــردان  بــه  نســبت  خشــونت 

روبــه رو انــد. در قســمت تعلیــم و تربیــه ی دخــران 

ــران، کمــر توجــه  ــه پ ــت، نســبت ب دارای معلولی

نــگاه  هــان  در  ریشــه  کــه  می گیــرد  صــورت 

مردســاالرانه دارد. دخــران دارای معلولیــت، بــا در 

نظرداشــت وضعیــت اقتصــادی و اجتاعــی، کمــر 

از حایت هــای خانــواده برخــور دارنــد. قضایــای 

ــادی در ســطح رســانه، انعــکاس داده شــده کــه  زی

دخــران دارای معلولیــت، از جانــب خانواده هــا، در 

ــا  ــهر ره ــای ش ــه و وپس کوچه ه ــفاخانه ها، کوچ ش

ــران  ــل، دخ ــم و تحصی ــش تعلی ــوند. در بخ می ش

دارای معلولیــت هــم، کمــر از جانــب خانــواده 

توجــه صــورت می گیــرد وخانوادهــای اســت کــه 

و  پــران  بــرای  مســاوی  طــور  بــه  را  فرصت هــا 

ــا  ــد و حت ــا منی کنن ــت، مهی ــران دارای معلولی دخ

امــور  بــرای اشــراک و ســهیم گیــری شــان در 

اجتاعــی و فرهنگــی، موانــع ایجــاد و از حضــور 

ــن  ــه ی ای ــد. هم ــگ دارن ــاس رشم و نن ــان، احس آن

نارســایی ها و نبــود توجــه الزم در قبــال زنــان و 

دخــران دارای معلولیــت، باعــث می شــود تــا آنــان، 

مشــارکت کمــر در ســطح جامعــه داشــته باشــند.

کــه  نارســایی ها  و  مشــکات  ایــن  علی رغــم 

اســت،  موجــود  معلولیــت  دارای  زنــان  راه  فــرا 

در  اخیــر،  دهــه ی  دو  جریــان  در  خوش بختانــه 

راســتای حایــت و انکشــاف حقــوق زنــان دارای 

در  ماحظــه ای  قابــل  پیش رفت هــای  معلولیــت، 

اجتاعــی،  سیاســی،  مشــارکت  حقوقــی،  بُعــد 

ــازی، شــمولیت در  فرهنگــی، ورزشــی، توان مندس

اداره هــای حکومتــی و غیــر حکومتــی، شــکل گیری 

نهاد هــا و انجمــن زنــان دارای معلولیــت، ارتقــای 

ــه از  ــی جامع ــن آگاه ــد رف ــات، بلن ــزان تحصی می

ــان دارای معلولیــت، صــورت  ــوق و مشــکات زن حق

ــاره  ــم آن، اش ــورد مه ــد م ــه چن ــه ب ــت ک ــه اس گرفت

: می کنــم

بــه  افغانســتان  پیوســن  و  تصویــب   -۱

معلولیــت دارای  اشــخاص  حقــوق  کنوانســیون 

 قانــون حقــوق اشــخاص دارای معلولیــت کــه 

ترویــج  و  حایــت  بخــش  در  اساســی  گام  یــک 

حقــوق اشــخاص دارای معلولیــت پنداشــته مــی 

ششــم  مــاده ی  در  مشــخص،  طــور  بــه  شــود، 

ــت، در  ــخاص دارای معلولی ــوق اش ــیون حق کنوانس

ــت:  ــده اس ــن آم ــت چنی ــان دارای معلولی ــش زن بخ

»دولت هــای عضــو تصدیــق می کننــد کــه زنــان 

ــات  ــرض تبعیض ــت، در مع ــران دارای معلولی و دخ

متنــوع قــرار دارنــد و بایــد در ایــن راســتا، اقداماتــی 

را بــه منظــور تأمیــن بهره منــدی کامــل و برابــر 

آن هــا، از همــه ی امکانــات حقوق بــر و آزادی هــای 

دولت هــای  هم چنــان  مناینــد.  اتخــاذ  اساســی، 

ــن،  ــت تأمی ــب را در جه ــر مناس ــد تدابی ــو، بای عض

توســعه، ترقــی و توان مندســازی کامــل زنــان دارای 

معلولیــت، بــه منظــور تضمیــن اعــال و برخــورداری 

از حقوق بــر و آزادی هــای اساســی منــدرج بــه 

بــا وجــودی کــه   ایــن میثــاق، اتخــاذ مناینــد.« 

قوانیــن و میثاق هــا در افغانســتان،  بــه شــکل همــه 

ــگاه  ــی جای ــود؛ ول ــق، منی ش ــی و تطبی ــه عمل جانب

تعریــف شــده ی حقوقــی در نفــس خــود، ارزش منــد 

بــوده و در راســتای حایــت حقوق بــری افــراد 

جامعــه، کمــک می کنــد. 

2- مشــارکت سیاســی، اجتاعــی و فرهنگــی 

بانــوان دارای معلولیــت

ــکات  ــود مش ــا وج ــت، ب ــان دارای معلولی  زن

در  درافغانســتان،  فــراوان  محدودیت هــای  و 

در  داشــته اند.  حضــور  سیاســی  پروســه های 

انتخابات هــای گذشــته، در کنارســایر افــراد دارای 

معلولیــت، بــه حیث رأی دهنــده و کاندیدا، اشــراک 

منوده انــد و درحــال حــارض، در مجلــس ســنا دوتــن 

از بانــوان دارای معلولیــت، بــه حیــث ســناتور حضور 

و  باورمنــدی  کــه  می دهــد  نشــان  ایــن  دارنــد. 

اعتــاد از جانــب رییس جمهــور و حکومــت، بــاالی 

توان منــدی زنــان دارای معلولیــت، ایجــاد شــده کــه 

زنــان دارای معلولیــت، عضــو قــوه ی مقننــه انتخــاب 

شــده انــد. در واقــع، حضــور زنــان دارای معلولیــت، 

را  به ســزایی  نقــش  می توانــد  ملــی  شــورای  در 

آن هــا،  حقــوق  انکشــاف  و  حایــت  بخــش  در 

اجتاعــی،  فعالیت هــای  دربخــش   کنــد.  بــازی 

ــده  فرهنگــی و ورزشــی پیرفت هــای چشــم گیر دی

بانــوان دارای معلولیــت، مــروف  می شــود کــه 

ــوی،  ــی و منطق ــطح مل ــی اند و در س ــت ورزش فعالی

درخشــیده اند.  ورزشــی  مختلــف  دربخش هــای 

ــت،  ــوان دارای معلولی ــادی بان ــداد زی ــان تع هم چن

مــروف کارهــای فرهنگــی و هرنی انــد کــه مــا 

شــاهد درخشــش وبازتــاب اســتعداد های هــرنی 

ــتیم.   ــور اس ــان در کش آن

۳- بلنــد رفــن میــزان شــمولیت زنــان دارای 

معلولیــت در اداره هــای حکومتــی و غیــر حکومتــی

هرچنــد آمــار مشــخص از حضــور زنــان دارای 

معلولیــت، در اداره هــای حکومتــی و غیــر حکومتــی 

وجــود نــدارد؛ امــا آن چــه بــه نظــر می رســد، حضــور 

زنــان دارای معلولیــت در چنــد ســال اخیــر، افزایــش 

از  اعــم  مختلــف،  اداره هــای  در  آن هــا،  و  یافتــه 

حکومتــی و غیــر حکومتــی در پســت های مختلــف، 

ــرنی،  ــاوریت، کمیش ــی، مش ــی و قضای ــد عدل مانن

پســت های  ســایر  و  صحــی  خدمــات  ارائــه ی 

مدیریتــی، مــروف ایفــای وظیفه انــد. بــه طــور 

عالــی  دادگاه  در  معلولیــت  دارای  زنــان  منونــه، 

صلیــب رسخ،  بین املللــی  کمیتــه ی  افغانســتان، 

دولــت  وزارت  حقوق بــر،  مســتقل  کمیســیون 

ــه ی  ــات عرص ــن و مؤسس ــهداء و معلولی ــور ش در ام

معلولیــت، حضــور گســرده داشــته و در بخش هــای 

بنابرایــن،  می کننــد.  کار  نیــز،  ارشــد  مدیریــت 

نشــان  کاری،  بخــش  در  آنــان  حضــور  افزایــش 

اعتــاد  رفــن  بلنــد  افــکار،  تغییــر  دهنــده ی 

مقام هــای حکومتــی و رشــد ظرفیــت علمــی در نــزد 

خــود زنــان دارای معلولیــت، اســت. 

4- بلنــد رفــن آگاهــی عامــه، نســبت بــه حقــوق 

و توان مندی هــای زنــان دارای معلولیــت

 بلنــد رفــن آگاهــی جامعــه، مســأله ی مهــم 

در امــر نهادینــه شــدن، حایت هــای اجتاعــی 

حــال حــارض، ســطح  در  اســت.  و حقوق بــری 

آگاهــی شــهروندان راجــع بــه مســایل حقوق بــری 

کــه  اســت  افزایــش  بــه  رو  ســطوح،  همــه ی  در 

یــک گام مثبــت تلقــی می شــود. ســطح آگاهــی 

شــهروندان، راجــع بــه حقــوق افــراد دارای معلولیــت 

ــت  ــی، حکوم ــازمان های  مدن ــکاری س ــا هم ــم، ب ه

و مؤسســه های بخــش معلولیــت، افزایــش نســبتا 

خوبــی دارد کــه نتیجــه ی آن، مشــارکت و شــمولیت 

ــوم  ــور عم ــه ط ــه، ب ــت در جامع ــراد دارای معلولی اف

ــان دارای  ــال زن ــم، در قب ــه ه ــت عام ــت. ذهنی اس

ــت،  ــوان دارای معلولی ــرده و بان ــر ک ــت تغیی معلولی

ــل، کار و  ــم، تحصی ــروف تعلی ــه م ــا در جامع عم

ــتند.  ــی اس ــی و مدن ــارزات سیاس مب

دارای  افــراد  مشــکات  عمــوم  بــه  توجــه  بــا 

حکومتــی،  غیــر  و  حکومتــی  ادارات  معلولیــت، 

همــه  شــان،  برنامه هــای  تــا  دارنــد  مســؤولیت 

شــمول باشــند. وزارت امورزنــان، در کنــار ســایر 

ــان  ــکات زن ــأله ی مش ــان، مس ــای کاری ش بخش ه

ــرار  ــت کار شــان ق دارای معلولیــت را هــم، در اولوی

بیشــر  شــمولیت  جهــت  را  الزم  توجــه ی  و  داده 

ــه  ــه در رابط ــی ک ــای منادین ــد. برنامه ه ــان، منای آن

بــه زنــان، همــه ســاله برگــزار می شــود، بایــد از 

مشــکات زنــان دارای معلولیــت نیــز یــاد آوری کنــد. 

ــی  ــم از حکومت ــی، اع ــی و تحصیل ــای تعلیم نهاده

ــان دارای  ــمولیت زن ــش ش ــی در بخ ــر حکومت و غی

ــر  ــان را در نظ ــی ش ــای قانون ــت، مکلفیت ه معلولی

ــه ی مشــارکت بیشــری  ــا باشــد کــه زمین ــه، ت گرفت

را بــرای زنــان دارای معلولیــت، در بخــش تعلیــم 

و تحصیــل فراهــم شــود. ادارات حکومتــی و غیــر 

حکومتــی، در روشــنایی قانــون حقــوق اشــخاص 

ــتقل  ــیون مس ــل کمیس ــت و طرزالعم دارای معلولی

ــان دارای  ــمولیت زن ــوع ش ــات ادارای، موض اصاح

معلولیــت را حــد اقــل ۳% در بخــش اســتخدام، در 

ــه ی  ــا زمین ــد، ت ــه الزم منای ــه آن توج ــه و ب نظرگرفت

معلولیــت،  دارای  زنــان  بــرای  کاری  فرصت هــای 

فراهــم شــود. وزارت اطاعــات و فرهنــگ، راجــع 

ــان،  ــوق آن ــدی و حق ــت، نیازمن ــایل معلولی ــه مس ب

ــدی  ــا باورمن ــد، ت ــته باش ــر داش ــانی بیش اطاع رس

ــت، در  ــراد دارای معلولی ــاالی اف ــاد بیشــر ب و اعت

ــرد.  ــکل گی ــاع ش اجت
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هشتم مارچ و زنان دارای معلولیت در افغانستان

محمدحسین احمدی  

نویسنده

از روز جهانی هم بستگی 

زنان یا هشتم مارچ در 

افغانستان، همه ساله، 

طی نشست ها و مجالس 

متعدد، از جانب حکومت 

و نهاد های مدافع حقوق 

زنان، تجلیل می شود 

که در نفس خود، در 

راستای شنیدن صدای 

زنان در جامعه، ستودنی 

است؛ ولی به مشکالت، 

نیازمندی ها وحقوق 

زنان دارای معلولیت 

در این مجالس، کمرت 

پرداخته شده است. با 

وجودی که زنان دارای 

معلولیت، نسبت به 

سایر زنان در افغانستان 

بیشرت درگیر مشکالت و 

محدودیت های اجتامعی 

استند.

علی رغم این مشکالت و 

نارسایی ها که فرا راه زنان 

دارای معلولیت موجود 

است، خوش بختانه 

در جریان دو دهه ی 

اخیر، در راستای 

حامیت و انکشاف 

حقوق زنان دارای 

معلولیت، پیش رفت های 

قابل مالحظه ای در 

بُعد حقوقی، مشارکت 

سیاسی، اجتامعی، 

فرهنگی، ورزشی، 

توان مندسازی، شمولیت 

در اداره های حکومتی و 

غیر حکومتی، شکل گیری 

نهاد ها و انجمن زنان 

دارای معلولیت، ارتقای 

میزان تحصیالت، بلند 

رفنت آگاهی جامعه از 

حقوق و مشکالت زنان 

دارای معلولیت، صورت 

گرفته است.
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صبــحکابــل: نگرانــی اصلــی از عــدم حضــور مناینده هــای 

ــکا  ــح امری رســمی حکومــت افغانســتان در گفت وگوهــای صل

بــا طالبــان کــدام اســت؟

گفت وگوهــای  کــه  پیــش  مــاه   ۱۸ از  کوفــی:  فوزیــه

صلــح امریــکا و طالبــان آغــاز شــد، بایــد هم زمــان هیئــت 

تــا  می گرفــت  شــکل  نیــز  افغانــی  کننــده ی  گفت وگــو 

ــن  ــد. ای ــاز می ش ــت آغ ــه رسع ــز ب ــی نی ــرات بین االفغان مذاک

کمــک می کــرد کــه طالبــان و حکومــت، در ردیــف قــرار 

گرفتــه و احســاس برتــری منی داشــتند؛ امــا چــون طالبــان بــا 

امریــکا توافــق کردنــد، ایــن ذهنیــت بــرای طالبــان پیــدا شــد 

کــه برنــده شــده انــد و بــرای همیــن، دیگــر خــود را ملــزم بــه 

ــاظ،  ــن لح ــد. از ای ــتان منی دانن ــت افغانس ــا هیئ ــو ب گفت وگ

ایــن یــک خــای بــزرگ در گفت وگوهــای صلــح اســت. مــردم 

ــت. ــدی اس ــز ج ــان نی ــوق زن ــث حق ــتند و بح ــران اس نگ

صبــحکابــل: بــه نظــر شــا چــه مــواردی در بحــث حقــوق 

زنــان، نگــران کننــده اســت؟

ــی  ــل زندگ ــان در کاب ــن در دروان طالب ــی: م ــهکوف فوزی

کــرده و تجربــه ی حکومــت طالبــان را دارم، زنــان افغانســتان 

ــاور  ــی بی ب ــای سیاس ــه توافق ه ــران و ب ــه نگ ــد ک ــق دارن ح

طالبــان  حکومــت  تجر بــه ی  از  بی بــاوری  ایــن  و  باشــند 

ریشــه می گیــرد؛ زیــرا برخــورد طالبــان بــا زنــان بــه هیــچ 

عنــوان برخــورد انســانی نبــود. مســأله ی کار کــردن، مشــارکت 

ــان نگــران کننــده  سیاســی، اجتاعــی و انتخــاب پوشــش زن

اســت. مــن روزانــه بــا گروه هــای مختلــف زنــان حــرف می زنــم، 

تقریبــا نگرانی هــا مشــابه اســت؛ امــا بیشــرین نگرانــی را 

زنــاِن جوانــی دارنــد کــه تجربــه ی حکومــت طالبــان را نداشــته 

ــد.  ــزرگ شــده ان ــان ب ــا ارزش هــای پــس از طالب و ب

ــکا  ــان و امری ــان طالب ــه ای کــه می ــل: توافق نام صبــحکاب

امضــا شــد، چقــدر همه شــمول بــود و انگشــت روی مســایلی 

گذاشــت کــه نگرانی هــای مــردم افغانســتان و مخصوصــا 

ــی داد؟ ــکیل م ــان را تش زن

و  طالبــان  میــان  کــه  توافق نامــه ی  در  کوفــی:  فوزیــه

امریــکا امضــا شــد، متاســفانه هیــچ یــک از مســایلی کــه بــرای 

ــد.  ــه نش ــر گرفت ــود، در نظ ــده ب ــران کنن ــتان نگ ــردم افغانس م

ایــن توافق نامــه احتــوا کننــده ی چهــار چیــزی اســت کــه 

ــه مــردم افغانســتان؛  ــکا مســأله اســت، ن ــان و امری ــرای طالب ب

ــه تعهــد  ــود کــه یکــی از ماده هایــش بایــد ب امــا انتظــار ایــن ب

طالبــان بــه برابــری و حقــوق زنــان می بــود و امریــکا نیــز از آن 

ــای  ــاد. در گفت وگوه ــاق نیفت ــن اتف ــا ای ــرد؛ ام ــت می ک حای

بین  االفغانــی بایــد بــه متــام جزئیاتــی کــه مــردم افغانســتان در 

قبــال آن نگــران انــد، پرداختــه شــود، مخصوصــا حقــوق زنــان. 

بیــان،  آزادی  زنــان،  حقــوق  کــه  حــاال  کابــل:  صبــح

ــا مــردم افغانســتان و  ــا حــذف شــود؛ آی ــه و ی رســانه ها، معامل

ــد؟ ــه ی کان را بپذیرن ــن معامل ــان می تواننــد ای مخصوصــا زن

فوزیــهکوفــی: اول این کــه فکــر منی کنــم چنیــن شــود و 

ــاره ی حقــوق  امیــدوارم ایــن اتفــاق نیفتــد و ســؤالی کــه در ب

ــا  ــتقیم ب ــاط مس ــوق زن ارتب ــه حق ــن ک ــت، ای ــرح اس زن مط

متــام آزادی هــای دیگــر دارد، اگــر آن عــده از سیاســیون مــرد 

ــد،  ــراک می کنن ــا اش ــتان در گفت وگوه ــه از آدرس افغانس ک

خــود شــان را تنهــا مکلــف بــه گفت وگــو در مــورد آزادی هــای 

مــورد عاقــه ی خودشــان دانســته و از حقــوق زنــان دفــاع 

نکننــد، دچــار یــک اشــتباه بــزرگ شــده اند؛ زیــرا آزادی 

بیــان، آزادی کارهــای سیاســی بــه ایــن ربــط دارد کــه چقــدر 

زن هــا در تشــکیات آن نقــش دارنــد. در انتخابــات کــه بحــث 

گرفــن  نظــر  در  بــدون  اســت،  جمهوریــت  و  دموکراســی 

بودنــد  زنــان  دهنده هــا  رای  بیشــرین   ،20۱۹ انتخابــات 

ریاســت جمهوری، 52  انتخابــات  نخســتین دوره ی  در  کــه 

ــان پرســیده  ــد. اول این کــه بایــد از زن درصــد را تشــکیل دادن

شــود کــه خواســت شــان چیســت؛ زیــرا همیشــه آزادی زنــان 

از ســوی مــردان ســوء تعبیــر می شــود و بایــد ایــن مســأله 

ــا  ــتقیم ب ــاط مس ــانه ها، ارتب ــان و رس ــه آزادی بی ــد ک را بدانن

آزادی زنــان دارد.

ــه رســمیت  صبــحکابــل: طالبــان حکومــت افغانســتان را ب

منی شناســند؛ آیــا بــه رســمیت شــناخته نشــدن حکومتــی 

ــذف  ــانه ای ح ــد نش ــه، می توان ــکل گرفت ــردم ش ــا آرای م ــه ب ک

مردم ســاالری، بعــد از ســهیم شــدن طالبــان در حکومــت باشــد؟

فوزیــهکوفــی: مشــکات در داخــل حکومــت افغانســتان 

اختاف هــای  مــا،  نظــام  در چــر کان  دارد.  وجــود  نیــز 

سیاســی و زد و بندهــای تیمــی وجــود دارد. انتخابــات شــدیدا 

روی پروســه ی صلــح تأثیــر گذاشــت. انتخابــات شــدیدا مــردم 

را متفــرق و پراکنــده کــرد و پروســه ی صلحــی کــه بــه آن نیــاز 

داشــتیم، بــه آن نرســیدیم؛ زیــرا جناح هــا تــاش کردنــد تــا از 

پروســه ی صلــح، بــه نفــع مبــارزات انتخاباتــی خــود اســتفاده 

ــا آن  ــتان ب ــه افغانس ــود ک ــکاتی ب ــی از مش ــن یک ــد. ای کنن

ــت  ــا حکوم ــه ب ــان در مقایس ــه طالب ــد ک ــث ش ــه رو و باع روب

بحــث  بگیرنــد.  قــرار  منســجم تری  موقــف  در  افغانســتان 

صلــح، پروســه ی همــه شــمول اســت، ایــن هیئــت بایــد 

پای بنــد بــه دفــاع از متــام ارزش هایــی باشــد کــه بــرای مــردم 

افغانســتان مهــم اســت و ایــن کــه هیئــت، قــادر بــه گفت وگــو 

ــان باشــند. ــا طالب ــوی ب و اســتدالل ق

حکومــت  ســوی  از  ملــی  اجــاع  اگــر  کابــل:  صبــح

در  برنــده ی  بــرگ  می توانیــم  بگیــرد،  شــکل  افغانســتان 

باشــیم؟ داشــته  بین االفغانــی  گفت وگوهــای 

فوزیــهکوفــی: اگــر حکومــت، جامعــه ی سیاســی، مدنــی 

و زنــان، زیــر یــک چــر کان توافــق کــرده و یــک هیئــت 

گفت وگــو کننــده ی متحــد را تشــکیل بدهنــد کــه دارای 

متــام معیارهــای مــورد نیــاز باشــد موفــق می شــویم؛ امــا اگــر 

ــد،  ــت باش ــوبین حکوم ــا منس ــده، تنه ــو کنن ــت گفت وگ هیئ

ــر  ــود. اگ ــر می ش ــام عمیق ت ــی در درون نظ ــات سیاس اختاف

هیئــت گفت وگــو کننــده بــا همیــن توافــق شــکل بگیــرد، 

حکومــت افغانســتان بــا موفقیــت وارد گفت وگوهــا بــا طالبــان 

خواهــد شــد.

و  طالبــان  و  امریــکا  توافق نامــه ی  آیــا  کابــل:  صبــح

ــدار  ــح پای ــدن صل ــرای آم ــکا، ب ــتان و امری ــه ی افغانس اعامی

دارد؟ اجرایــی  ضانــت 

فوزیــهکوفــی: در اعامیــه ی مشــرکی کــه از ســوی 

افغانســتان و امریــکا نــر شــد، تعهــد امریــکا بــرای حایــت 

از نیروهــای امنیتــی و دفاعــی، نظــام جمهــوری، حقوق بــر 

و حایــت از حقــوق زن بــود. مــن فکــر می کنــم امریــکا و ناتــو 

بــه حایــت از افغانســتان ادامــه می دهنــد؛ امــا ایــن حایــت، 

تــا ابــد نخواهــد بــود و مــا بایــد خــود را آمــاده بســازیم کــه اگــر 

زمانــی  توافــق امریــکا بــا طالبــان منجــر بــه خــروج نیروهــای 

امریکایــی از کشــور شــود، آمــاده باشــیم.

ــتان  ــح افغانس ــرای صل ــه ب ــه ی ک ــل: توافق نام ــحکاب صب

میــان امریــکا و طالبــان امضــا شــد، ظاهــرا نفعــش بیشــر برای 

ــد مروعیــت  ــن مســأله می توان ــا ای ــود، آی ــکا ب ــان و امری طالب

ــرد؟  ــر پرســش ب ــه را در افغانســتان زی ــن توافق نام ای

تعهــدی  توافق نامــه  جــای  هیــچ  در  کوفــی:  فوزیــه

بــرای آتش بــس نشــده اســت، بــه همیــن خاطــر، مــا بایــد 

کاهــش  آتش بــس،  روی  بین االفغانــی،  گفت وگوهــای  در 

خشــونت ها و مســائلی کــه مربــوط بــه مــا اســت مترکــز کنیــم. 

البتــه کــه ایــن توافق نامــه، معایــب خــودش را نیــز دارد، مثــا در 

آن جــا گفتــه نشــده کــه کاهــش خشــونت ها باید تــا زمانــی ادامه 

داشــته باشــد کــه بتوانیــم بــه آتش بــس برســیم؛ ولــی بــا تأســف، 

اختافــات داخلــی مــا، طالبــان را در موقعیــت بهــر قــرار داده 

اســت کــه بــه رضر افغانســتان و مردمــش اســت. سیاســیون بایــد 

ســلیقه های کوچــک خــود را کنــار بگذارنــد و در مــورد آینــده ی 

حــرف بزننــد کــه شــاید دیگــر آن را نداشــته باشــند. 

ــا افغانســتان یــک جنــگ  ــان ب ــل: جنــگ طالب صبــحکاب

ــر رس قــدرت؟ ــا جنــگ ب ــک اســت ی ایدیولوژی

ــد،  ــک باش ــگ ایدیولوژی ــگ، جن ــر جن ــی: اگ ــهکوف فوزی

ــان  ــای ش ــروج نیروه ــر رس خ ــان ب ــا طالب ــکا ب ــه امری ــاال ک ح

از افغانســتان توافــق کــرده انــد، پــس اعــام جنــگ در برابــر 

نیروهــای امنیتــی چــه معنایــی دارد؟ معلــوم اســت کــه ایــن 

یــک جنــگ ایدیولوژیــک نبــوده و جنــگ سیاســی اســت. 

ــم  ــوری در آن حاک ــام جمه ــه نظ ــتیم ک ــوری هس ــا در کش م

اســت، قانــون اساســی مــا یکــی از اســامی ترین قوانیــن 

منطقــه اســت، پــس دلیلــی بــرای جنــگ ایدیولوژیــک باقــی 

ــن  ــه، ای ــدن توافق نام ــا ش ــد از امض ــا بع ــد؛ مخصوص منی مان

کــه هنــوز هــم طالبــان بــه ادامــه ی جنــگ بــا نیروهــای 

امنیتــی افغانســتان ادامــه می دهنــد، از اعتبــار ادعــای شــان 

ــد  ــا ح ــم، ت ــغال می جنگی ــر اش ــا در براب ــه م ــر این ک ــی ب مبن

زیــادی کاســته می شــود. 

چــه  تــا  بین االفغانــی  نشســت های  در  کابــل:  صبــح

انــدازه حضــور زنــان در نظــر گرفتــه شــده اســت؟

ــت،  ــا حکوم ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــاش م ــی: ت ــهکوف فوزی

سیاســیون و جامعــه ی جهانــی کار کنیــم کــه حداقــل ۳0 

تــا 40 درصــد هیئــت مذاکــره کننــده، زنــان باشــند. کســانی 

باشــند کــه افغانســتان را بشناســند، از اعتبــار الزم اجتاعــی 

اشــراک  گفت وگوهــا  در  زمانی کــه  باشــند،  برخــوردار 

می کننــد، در مــورد مســائل مربــوط آگاهــی داشــته باشــند و 

در مــوردش بحــث کننــد. انتخــاب ایــن شــخصیت ها، بســیار 

مهــم اســت؛ زیــرا قــرار اســت مــا بــا کســانی صحبــت کنیــم که 

تــا 20 ســال قبــل مــا را بــه عنــوان انســانی دارای حقــوق برابــر 

ــی باشــند کــه  منی شــناختند؛ الزم اســت در گفت وگوهــا زنان

وابســتگی های سیاســی را کنــار بگذارنــد و بــرای افغانســتانی 

کــه زن و مــرد در آن حقــوق مســاوی دارنــد، صحبــت کننــد.

ــان،  ــا طالب ــکا ب ــه ی امری ــد از توافق نام ــل: بع ــحکاب صب

آن  در  کــه  نــر شــد  اجتاعــی  ویدیوهــای در صفحــات 

ــوب  ــان را در چارچ ــوق زن ــه حق ــرام ب ــان، اح ــای طالب اعض

رشیعــت اســامی جایــز می داننــد؛ آیــا شــا باورمنــد بــه 

تغییــر طالبــان هســتید؟

ــان،  فوزیــهکوفــی:  همیــن اصطــاح حقــوق اســامی زن

بســیار وســیع اســت. تعبیــر و تفســیرهای مختلــف دارد و هــر 

ــد.  ــیر می کنن ــام را تفس ــات اس ــود اساس ــم خ ــه زع ــی ب کس

متاســفانه بــه خاطــر حفــظ قــدرت، بیشــرین فشــار بــر زنــان 

اعــال می شــود و تعریــف اساســات دیــن، یــک تعریــف 

ارائــه  مــردان  توســط خــود  کــه  بســیار مردســاالرانه دارد 

می شــود. مــن در نشســت های قبلــی نیــز بــرای طالبــان 

گفتــم کــه، مــا یــک کشــور اســامی هســتیم و وضعیــت زنــان 

افغانســتان، بدتریــن وضعیــِت حقوق بــری در افغانســتان 

افغانســتان  زنــان  کــه  می خواهیــد  چقــدر  دیگــر  اســت، 

قربانــی بدهنــد و بــرای آمــدن صلــح از حقــوق شــان بگذرنــد؟ 

تحــت تاثیــر برداشــت های مختلفــی کــه از اساســات اســامی 

وجــود دارد، دیگــر نبایــد بیشــر از ایــن بــر زنــان افغانســتان 

ــامی اســتیم. ــک کشــور اس ــا ی فشــار وارد شــود. م

صبــحکابــل: امیــدوارِی وجــود دارد کــه در گفت وگوهــای 

بین االفغانــی ایــن مــوارد مطــرح شــود؟

فوزیــهکوفــی: مــا نبایــد هیچ وقــت امیــد خــود را از دســت 

بدهیــم و در مــورد این کــه آیــا مســایل مربــوط بــه زنــان تــا چــه 

ــب  ــه در ترکی ــم ک ــد ببینی ــود، بای ــه می ش ــدی گرفت ــدازه ج ان

ــانی که  ــت و کس ــد داش ــور خواهن ــانی حض ــه کس ــت چ هیئ

انتخــاب می شــوند، چقــدر متعهــد بــه حقــوق شــهروندی 

همــه ی انســان هااند.

صبــحکابــل: چــه کســانی در انتخــاب ایــن هیئــت نقــش 

دارنــد؟

ــی  ــران سیاس ــیون و ره ــت، سیاس ــی: حکوم ــهکوف فوزی

بیشــر در انتخــاب اعضــای هیئــت نقــش دارنــد. بایــد ببینیــم 

کــه هیئــت انتخــاب شــده، چقــدر همه شــمول اســت و در 

نــو و زن هــا منایندگــی می کننــد؟ مــرور زمــان  آن نســل 

ایــن مســأله را ثابــت می کنــد؛ امــا حقــوق و آزادی زن هــا 

اساســی ترین بحــث  اســت.

صبــحکابــل: اگــر حقــوق و آزادی زن هــا در گفت وگوهــای 

ــح را  ــداری صل صلــح در نظــر گرفتــه نشــود، مروعیــت و پای

ــد؟ ــرار می ده ــعاع ق تحت الش

ــان  ــف زن ــای مختل ــا گروه ه ــن ب ــی. م ــی: بل ــهکوف فوزی

دیــدار کــرده ام، مخصوصــا خانم هــای خانــه. متــام زن هــا بــه 

ــود و  ــرد خ ــت عقب گ ــه قیم ــه ب ــی را ک ــد، صلح ــاور ان ــن ب ای

ــد باعــزت باشــد.  ــح بای ــدان مــا باشــد منی خواهیــم. صل فرزن

وقتــی باعــزت می گوییــم منظــور ایــن اســت کــه عــزت متــام 

مــردم افغانســتان بایــد حفــظ شــود. 

از  بعــد  افغانســتان  صلــح  آینــده ی  کابــل:  صبــح

شــد؟ خواهــد  چــه  بین االفغانــی  گفت وگوهــای 

فوزیــهکوفــی: بســتگی بــه ایــن دارد کــه در هیئــت 

بین االفغانــی چــه کســانی انتخــاب خواهنــد شــد، آیــا اجــاع 

سیاســی در درون نظــام بــه وجــود خواهــد آمــد یــا خیــر. صلــح 

یکــی از رضوریــات بســیار مهــم مــردم افغانســتان اســت و 

حــاال وقــت آن رســیده کــه در مــورد آن گــپ بزنیــم کــه چگونــه 

ــتان  ــه افغانس ــم ک ــی می خواهی ــم؟ صلح ــی می خواهی صلح

ــود.  ــل نش ــا تبدی ــور مرده ه ــه کش ــاره ب دوب

صبحکابل: شا طرفدار چگونه حکومتی هستید؟

فوزیــهکوفی: در ۱۸ ســال پســین، دموکراســی مشــکات 

بســیار زیــادی در افغانســتان داشــت، مخصوصــا این کــه 

مــردم رای می دهنــد و بــرای آرای مــردم ارزش و احــرام قایــل 

ــدیدا  ــت جمهوری ش ــی و ریاس ــات پارملان ــوند. انتخاب منی ش

ــرای  ــی ب ــچ بدیل ــر هی ــا دیگ ــد؛ ام ــانده ش ــه کش ــه مضحک ب

دموکراســی نداریــم. مــن طــرف دار نظامــی هســتم کــه مــردم 

در آن صــدا داشــته باشــند، زمانی کــه مــردم صــدا داشــته 

باشــند، صــدای مــن و شــا نیــز منعکــس خواهــد شــد.

ــردم  ــا م ــل: در گفت وگوهــای مســتقیمی کــه ب صبــحکاب

داشــتیم، آن هــا زیــاد خوش بیــن بــه امضــا شــدن توافق نامــه 

نبــوده و تصــور می کننــد کــه ایــن توافــق منی توانــد صلــح را 

بــه افغانســتان آورد؛ نظــر شــا چیســت؟

ــون  ــند، چ ــن باش ــد بدبی ــق دارن ــردم ح ــی: م ــهکوف فوزی

مــردم می خواهنــد خیلــی زود نتیجــه ی پروســه را ببیننــد. 

مــردم یــک جنــگ بســیار طوالنــی را تجربــه کرده انــد و دوســت 

دارنــد جنــگ متوقــف شــود. بــه نظــرم صفحــه ی جدیــدی بــا 

ــم  ــد ه ــن می توان ــد و ای ــاز ش ــه ب ــن توافق نام ــدن ای ــا ش امض

ــت  ــد فرص ــی می توان ــت. در صورت ــم فرص ــد و ه ــش باش چال

باشــد کــه مــا در داخــل نظــام اتفــاق داشــته باشــیم و از یــک 

موقــف بســیار قــوی بــا طالبــان گفت وگــو کنیــم و در صورتــی 

ــته و در  ــر داش ــاف نظ ــا اخت ــه م ــد ک ــش باش ــد چال می توان

محــور مســایل بســیار کوچــک بپیچیــم.

صبــحکابــل: طالبــان بــرای مذاکــره بــا حکومت افغانســتان، 

ــز  ــت نی ــته و حکوم ــش رشط گذاش ــی را پی ــزار زندان آزادی 5 ه

پیــش رشط صلــح بــا طالبــان را خــروج شــان از پاکســتان عنــوان 

کــرده، تــا چــه انــدازه ایــن واکنــش عاقانــه اســت؟

فوزیــهکوفــی: صلــح نیــاز بــه انعطــاف پذیــری دارد. اگــر 

ــن  ــه ای ــد، ب ــت کنن ــان مقاوم ــود ش ــع خ ــن روی موض طرفی

معنــا اســت کــه دنبــال صلــح نیســتیم. یــک مقــدار انعطــاف 

ــا  ــیم؛ ام ــه برس ــه نتیج ــا ب ــت ت ــاز اس ــح نی ــه ی صل در پروس

نبایــد خواســت اصلــی خــود را در اول مطــرح کنیــم، مــا بایــد 

از مســیری وارد شــویم کــه اول اعتــاد شــکل بگیــرد و در 

بحــث رهایــی پنــج هــزار زندانــی، می خواهــم بگویــم کــه بایــد 

ــه شــود و از لحــاظ  ــون اساســی افغانســتان در نظــر گرفت قان

لوجســتیکی نیــز پنــج هــزار زندانــی تعــداد زیــادی اســت کــه 

ــا حفــظ  ــا روز مقــرر رهــا شــوند؛ امــا یــک مقــدار انعطــاف ب ت

ــت.  ــتان الزم اس ــن افغانس قوانی

ــه  ــرای ب ــان ب ــی زن ــرای نگران ــان ب ــام ت ــل: پی ــحکاب صب

مخاطــره افتــادن آزادی هــا و دست آوردهایشــان چیســت؟ 

ــد کــه نگــران  ــان افغانســتان حــق دارن ــهکوفــی: زن فوزی

ــام  ــردن در نظ ــی ک ــه ی زندگ ــا تجرب ــا ی ــون آن ه ــند؛ چ باش

طالبــان را دارنــد، یــا هــم در مــورد جنایــات شــان شــنیده اند؛ 

امــا تنهــا نگرانــی مشــکل را حــل منی کنــد، زنــان افغانســتان 

بایــد رهــری رسنوشــت خــود را بــه دســت بگیرنــد، زنــان 

ــان بایــد عمــا  افغانســتان برخــاف باورهــا قــوی هســتند. آن

ــر کــدام  ــد و ه ــل کنن ــح دخی خــود شــان را در پروســه ی صل

ــه نقطــه ی  ــد کــه ب شــان ناظــر پروســه باشــند و اجــازه ندهن

ــم. ــر برگردی صف

5 صلحی را می خواهیم که افغانستان دوباره به کشور مرده ها تبدیل نشود
حامیتامریکاوناتو،ابدینیستومابایدبرایآیندهآمادهباشیم

از متجید تا نقد و اصالح

فوزیه کوفی
سیاست مدار و فعال حقوق زنان

هام همتا

گفت وگو کننده

در  زنان  مطرح  چهره های  از  یکی  و  منایندگان  مجلس  پیشین  مناینده ی  کوفی  فوزیه  اشاره: 

سال های اخیر است که دو دوره به عنوان مناینده ی مردم بدخشان در مجلس کار کرده است. 

او ضمن آن که در گفت وگوی جریان های سیاسی با طالبان در دوحه و مسکو حضور داشته، در 

تصویب قوانین مهم مثل منع آزار و اذیت زنان و کودکان در افغانستان نقش مؤثر داشته است. 

ایشان رهربی جریان سیاسی موج تحول افغانستان را به عهده دارند.

در هیچ جای توافق نامه تعهدی برای آتش بس نشده است، به همین خاطر، 

ما باید در گفت وگوهای بین االفغانی، روی آتش بس، کاهش خشونت ها و 

مسائلی که مربوط به ما است مترکز کنیم. 
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نکته های  از  یکی  بلیر  آقای 

مهم دیگری را که در مورد مذاهب 

یادآوری کرد، رشد و پویایی مداوم 

بود.  مذهبی  باورهای  و  مذاهب 

نگاه  بر  تاریخ  به  اگر  گفت:  او 

پویایی  به  مربوط  را  تاریخ  بخش  پویاترین  کنید، 

هزاران سال  اند  توانسته  مذاهب  مذاهب می بینید. 

نیازمندی ها  با  شان  انطباق  نشان  این  و  کنند  عمر 

پویایی  مذاهب  اگر  است.  زمان  هر  واقعیت های  و 

از  بلیر  بوده منی توانند.  انطباق پذیر  باشند،  نداشته 

باورهای مذهبی  و سیالیت  پویایی  امکان  نظر،  این 

را از نقطه های مثبتی عنوان کرد که می تواند امکان 

میر  همیشه  برای  را  آن  در  نظر  تجدید  و  بازنگری 

نگه دارد. او گفت: پروسه ی رشد مذهب نیز همزمان 

با رشد دادن خوبی ها و خیر مشرک، در میان بر 

بوده است و همین امر می تواند دیدگاه ما را در مورد 

سازد. نیکوتر  و  خوش بینانه تر  مذاهب 

و  مذهبی  امور  در  سیاست  دخالت  بلیر  تونی 

استفاده ی ابزاری از آن را به اندازه ی دخالت مذهب 

اساس  بر  همه چیز  جهت دادن  و  سیاست  امور  در 

باورهای مذهبی زیان بار و خطرناک دانست. او گفت: 

دریافت این نکته  که باید حدود دولت و مذهب رعایت 

شود و از خلط شدن رابطه های آنان جلوگیری شود، 

تجربه اش  یادآوری  با  او  است.  بوده  ارزش مندی  امر 

در  ما  گفت:  سیاه پوست  کشیش  یک  با  صحبت  در 

متام امور مربوط به خدا، مذهب و اخاقیات به توافق 

نتوانستیم  تجارت  و  سیاست  مورد  در  اما  رسیدیم؛ 

سیاست  در  که  بود  این  آن  دلیل  برسیم.  توافق  به 

مسایل  باید  که  می شدیم  حوزه ای  وارد  تجارت،  و 

مختلف در رابطه با زندگی و تفکر و ارزش های مردم 

کاری  هان  این  و  می شد  توجه  واقع بینانه  طور  به 

بود که سیاست مداران و متخصصان می توانستند در 

مورد آن فکر و راه حل پیدا کنند. حاالنکه در مسایل 

به  که  داشتیم  اشراکی  نقطه های  ما  سیاسی،  غیر 

پیدا  نظر  اتفاق  آنها  مورد  در  می توانستیم  سادگی 

کنیم و بعد بگذاریم که هر کسی مطابق توان مندی 

را تحقق بخشد. آن »خیر مشرک«  خود 

به  مربوط  بحث های  باید  گفت:  بلیر  آقای 

وارد  ایدئولوژی ها  و  اعتقادات  و سایر  و دین  مذهب 

تبادل  مورد  این  در  متفکران  و  شوند  دانشگاه ها 

او پیشنهاد داشت که دانشگاه های مهم  نظر کنند. 

امریکا،  سنگاپور،  مالیزیا،  ترکیه،  تا  پیکنگ  از  دنیا 

التین  امریکای  و  افریقایی  کشورهای  انگلستان، 

میان  مشرک  و  جدی  مباحث  میزبان  می توانند 

مسایل  این  وقتی  باشند.  مختلف  باورهای  متفکران 

به بحث دانشگاهی کشانده می شوند به سادگی راه 

تحریک  وسیله های  به  اگر  اما  می کنند؛  پیدا  حل 

شوند،  تبدیل  رادیکال  عنارص  دست  در  سیاسی 

و جدایی خواهند  افراق  عامل  و  فاجعه شده  باعث 

عادالنه  و  مثبت  دیدگاه  از  مذاهب  آموزش  وی  بود. 

می تواند  که  دانست  رضوریاتی  از  نیز  را  مکاتب  در 

مذاهب  به  نسبت  بعدی  نسل های  دیدگاه  تغییر  در 

هر  مکاتب،  در  حاال  گفت:  او  بگذارد.  تأثیر  مختلف 

مذهبی که تسلط دارد، به عنوان مذهب برحق تبلیغ 

می شود و سایر مذاهب با دیدی منفی و حقارت آمیز 

زیان های  امر  این  بلیر  عقیده ی  به  می شوند.  رد 

دریافت  از  را  دانش آموزان  از جمله  که  دارد  فراوانی 

دید مثبت به مذاهب محروم ساخته و نفرت و بدبینی 

را در میان آنان گسرش می دهد. او گفت: نطفه های 

تعامل مثبت میان مذاهب، و میان سیاست و اقتصاد 

می شود. خلق  دانشگاه ها  و  مکاتب  در  مذهب  و 

زیادی  نکته های  سؤال ها،  به  پاسخ  بخش  در 

سوی  از  بلیر  آقای  دیدگاه های  و  اظهارات  مورد  در 

نقش  مورد  در  او  از  شد.  مطرح  جلسه  حارضان 

مذاهب در روابط حکومت ها، انعکاس خرهای منفی 

در رسانه ها و عدم پوشش الزم برای خرهای مثبت 

رادیکال،  عنارص  با  مثبت  تعامل  امکان  سازنده،  و 

شان  اغلب  که  مهاجران  برابر  در  اروپایی ها  واکنش 

نقش  گسرش  برای  مناسب  راه های  اند،  مسلان 

زنان در امر دین و جهانی شدن، برخورد گزینشی در 

مسایل اخاقی که مثاً در زلزله ی هائیتی و سیاب 

پاکستان بسیج عمومی صورت می گیرد؛ اما در مورد 

فاجعه ی غزه، سکوت می شود، تفاوت های مذاهب در 

پذیرش نورم های جهانی شدن و امثال آن سؤال شد.

آقای بلیر، برخی از سؤال ها را به طور مفصل پاسخ 

داد و از کنار برخی دیگر به طور سطحی عبور کرد. 

او گفت: دخیل بودن حکومت ها در پروسه ی جهانی 

شدن و نقش دین در آن، امر مهمی است و منی توان 

آن را نادیده گرفت. او پذیرفت که سخن از دین در 

زیادی  مشکات  فردی،  اخاقیات  و  روابط  حوزه ی 

و روابط کان  اما وقتی وارد حوزه ی سیاست  ندارد؛ 

همراه  زیادی  پیچیدگی های  با  می شود،  اجتاعی 

می شود؛ اما گفت: تا زمانی که تفاوت میان مذاهب 

پیدا  نگاه شود،  فرهنگی  و  فکری  امر  یک  عنوان  به 

کردن راه های حل برای آن ممکن است؛ اما دخالت 

سیاست آن را پیچیده و دشوار می سازد. او گفت: ما 

غالباً آماده ی شنیدن حرف های همدیگر نیستیم؛ اما 

خوب است این خصوصیت را در خود پرورش دهیم و 

به جای نگاه تنفرآمیز، دیدگاه تعامل اندیش و سازنده 

را در خود تقویت کنیم.

و  کشورها  میان  فرهنگی  تفاوت  از  بلیر  آقای 

جوامع مختلف به عنوان یکی از چالش های عمده ی 

و  کشورها  ظرفیت  گفت:  و  کرد  یاد  جهانی شدن 

و  مسایل  با  متعادل  برخورد  برای  مختلف  جوامع 

حساسیت های مذهبی و فکری یکسان نیست. او به 

تری جونز،  کشیش  وقتی  که  گفت  مثال  یک  عنوان 

تصمیم خود مبنی بر سوختاندن قرآن را مطرح کرد، 

با یک واکنش عمومی در حلقات مختلف کشورهای 

بیشر  شاید  شد.  مواجه  امریکا  جامعه ی  و  اروپایی 

نکردند؛  طرفداری  کشیش  این  از  نفر   20 یا   50 از 

محافل  و  غرب  سیاست مداران  و  رهران  متام  اما 

گوناگون آن را محکوم کردند. سؤال این است که اگر 

چنین عملی مثاً در الهور پاکستان اتفاق می افتاد؛ 

آیا همچون واکنش را از سوی متام رهران و محافل 

اسامی شاهد می شدیم؟ او گفت: این مسأله بیش 

رشد،  سطح  و  فرهنگی  تفاوت های  به  چیز  همه  از 

دارد. ارتباط  کشورها  در  تعامل  و  مدارا 

با اشاره به  بلیر در بخش دیگری از سخنان خود 

یکی از سؤال ها گفت: اغلب وقتی پای تصمیم گیری 

در یک امر مهم به میان می آید، عمل بر فکر پیشی 

مورد  در  تصمیمی خاص  بحث  وقتی  مثاً  می گیرد. 

یک مسأله ای که حساسیت مذهبی نیز دارد، به میان 

می آید پیش از این که تحلیل درستی از مسأله صورت 

تصمیم  این  و  می شود  گرفته  تصمیم  فوراً  گیرد، 

شده  گرفته  نادرست  و  خام  تحلیل  مبنای  بر  چون 

مثاً  گفت:  او  دارد.  معکوس  نتیجه ی  اغلب  است، 

یا چیزی شبیه  مورد سقط جنین  در  وقتی مخالفت 

که  منی شود  اندیشیده  بار  یک  می گیرد،  صورت  آن 

همین مسأله در میان خود مسیحیان با برداشت های 

مختلف مواجه است. پیش از شنیدن و توجه کردن 

به این برداشت ها، نباید فوراً به واکنش پرداخته شود.

مذاهب  بزرگ  دانش مندان  گفت:  بلیر  تونی 

می توانند در معرفی مذهب مربوطه ی خود، پیشگام 

شوند و باید برای آنان فرصت و مجال مناسب تر فراهم 

شود که از دیدگاه خود به معرفی مذهب خود بپردازند. 

او تعریف یک مذهب از دیدگاه پیروان مذاهب دیگر 

را ناکافی خواند و گفت که این امر، اغلب می تواند 

برداشت غلط و غیرواقع بینانه ای را در مورد آن مذهب 

در  اروپایی  کشورهای  موضع  بلیر  آقای  کند.  ترویج 

از گسرش  به مسأله ی هراس  تنها  را  برابر مهاجرت 

و گفت که  ندانست  و نفوس مسلانان مربوط  نفوذ 

در این امر، مسایل مختلفی به طور همزمان دخالت 

دارند که روی هم رفته، این کشورها را ناگزیر ساخته 

است تا در مورد قوانین پذیرش مهاجرت خود، تجدید 

نظر کنند و یا با احتیاط برخورد منایند.

بلیر برخورد گزینشی در مورد اخاقیات مذهبی را 

یک ناگزیری دانست. او گفت: وقتی با یک فاجعه ی 

طبیعی  جنبه ی  رصفاً  که  می شویم  مواجه  انسانی 

زلزله ی  نداریم.  زیادی  مشکات  دارد،  انسانی  و 

اند؛  حوادث  این گونه  از  پاکستان  سیاب  و  هائیتی 

انگیزه های سیاسی  انسانی،  فاجعه ی  یک  وقتی  اما 

و اجتاعی پیدا می کند، به سادگی منی توان با آن 

اتفاق می افتد. غزه  در  آنچه  مثل  برخورد کرد، 

بر  زنان  نقش  گسرش  مورد  در  بلیر  آقای 

و گفت: نقش ها  تأکید کرد  زنان  فعالیت های عملی 

با فعالیت و کار بیشر برجسته می شوند و گسرش 

زنان  مشارکت  و  کار  برای  زمینه  باید  می یابند. 

فعالیت های  به  باید  نیز  زنان  اما  شود؛  گسرده تر 

خود بیفزایند تا بتوانند در متام امور، از جمله رهری 

بگیرند. گسرده تر  نقش  شدن  جهانی  پروسه ی 

آقای بلیر در جمع بندی نظریات خود باز هم تأکید 

کرد که بحث از مذهب و جهانی شدن، بحث عمیق و 

کانی است که باید به طور جدی روی آن کار شود. 

این موضوع را که ریشه های عمیق تاریخی و فکری 

او  کرد.  مطالعه  روبناها  و  در سطح  تنها  نباید  دارد، 

به  بازنگری  برای  از گرایش عظیم متفکران مسلان 

متون و باورهای مذهبی در اسام به عنوان یک امر 

مثبت یاد و ابراز امیدواری کرد که این پروسه بتواند 

و  راه گشا  عاملی  به  را  مذهبی  گفتان های  و  بحث 

کند. تبدیل  جهت دهنده 

بحث ادیان را به حوزه ی مکاتب و دانشگاه ها انتقال دهیم 
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نکته: ممکن است مطالبی با عنوان 

مطالب  تراکم  دلیل  به  نوشت،   شهر 

آن  زمان  و  نشده  نر  منظم  روزنامه، 

شود. تغییر  دست خوش 

کاهش  آزمایشی  رشوع  از  حرف 

خشونت  ها در افغانستان برای امضای توافق نامه ی صلح 

طالبان با امریکا است، در ابتدای شب و پس از فرجام 

از  کار، وقتی به طرف ایستادگاه موترها می رویم، یکی 

همکاران می گوید، حتا تصور این که صلح بیاید و بدون 

احساس خطر به هر کجای افغانستان سفر کنم، برایم 

بیاید:  صلح  واقعا  که  این  به  رسد  چه  است؛  خوشایند 

آتش روشن می کند.« »حتا تصور صلح، در درونم 

سوار موتر می شویم، در چوکی پیش روی تونس یک 

و جای گاه  دخر خانم نشسته است، چوکی های دیگر 

به  نیز  موتر-  ماشین  –روی  راننده  رس  پشت  ویژه ی 

بیاید  نفر  مانده است که یک  فقط  پر می شود،  رسعت 

و در چوکی اول بنشیند تا موتر راه بیفتد. در آن زمان 

پر کند، دور  را  اول  تنها که چوکی  بانوی  شب، حضور 

حرکت  می پرسد،  خانم  دخر  از  راننده  است؛  ذهن  از 

راننده  اما  منی شنوم؛  که  می گوید  چیزی  دخر  کنیم، 

حساب  را  نفر  دو  کرایه ی  اگر  می گوید  و  است  شنیده 

منی کنی پیاده شو. دخر پیاده منی شود، پری که در 

جای گاه ویژه نشسته و گفت وگوی این دو را می شنود، 

بی مقدمه می گوید: »استاد جان حرکت کو، مه حساب 

می کنوم«. صدای دخر این بار شنیده می شود: »تشکر 

بیدر، خودم کرای دو نفره می توم«. موتر راه می افتد و 

پیش  که  اند، صد مری  لحظه هایی همه ساکت  برای 

می رویم، یکی که دقیقا پشت به راننده است، به دوست 

روبرویش که نیمه- نصفی روی چوکی نشسته و جعبه ی 

چه  »دیدی  می گوید:  دارد،  دست  در  شیرینی  بزرگ 

رفیقش  چور«،  بود،  چور  فروشی،  شیرینی  َد  بود  حال 

بود. بیروبار  بسیار  وله،  آره  می گوید، 

شیرینی  جعبه های  تا  می شود  موجب  حرف  این 

نیز جعبه ی  نفر دیگر  توجهم را جلب کند، می بینم دو 

شیرینی روی زانوهای شان گذاشته اند. از او می پرسم 

چرا در شیرینی فروشی چور بود؟ می گوید برای آن که 

این  آیا  می پرسم،  بخرند.  شیرینی  می خواستند  همه 

جواب  بود؟  گذاشته  تأثیر  هم  قیمت ها  روی  چورکان 

بودن«. کده  زیاد  قیمته  »بی غیرتا  بلی،  می دهد، 

شیرینی  جعبه های  این  خرید  دلیل  می دانم 

چیست؛ اما بازهم می پرسم، او پاسخ می دهد که برای 

سال  در  مادر  روز  می پرسم  است.  خریده  مادر  روز 

و  کرده  ورانداز  مرا  نگاهش  با  جوان  است؟  بار  چند 

وال،  بگویم  »چه  می گوید  ام،  زده  ماسک  که  می بیند 

خودت احتالن از من کده بیشر می فامی و تجربه ی 

بار است، یک  اما روز مادر در سال دو  بیشر داری«؛ 

بار اصلی و دیگرش قابی. برایم جالب است تا بدانم 

می پرسم  چیست؟  حرف  این  از  دقیقا  منظورش  که 

او  دهید.  توضیح  کمی  می شود  نشدم،  متوجه  خوب 

احتیاط  و  پختگی  با  می آید؛  نظر  به  جوان  بسیار  که 

وطن  ای  د  که  »می فامی  بگویم،  چه  می دهد  جواب 

چه حال اس، انواع و اقسام رسم و رواج ها داریم، اگر 

نه  می گویم  شوه«.  ناراحت  کسی  است،  ممکن  بگویم 

بدانم. می خواهم  بگو 

و  می کند  دستی  پیش  رس،  پشت  چوکی  از  یکی 

اش،  یکی  مادر  روز  که  است  این  منظورش  می گوید، 

یکی  و  زهرا  فاطمه ی  پیامر  دخر  والدت  با  هم زمان 

جواب  از  پرک  است.  مادر  جهانی  روز  هم  دیگرش 

مسافر پشت رسی راضی به نظر می رسد و می گوید، آره 

روز  می پرسم  پر  از  بگویم.  می خواستم  همینو  دقیقا 

است؟  هم  بیشر  یا  است  بار  دو  همین  سال  در  مادر 

کوتاه  مکث  از  پس  او  است.  دوبار  نه، همین  می گوید 

است،  دیگری  چیز  که  دیگرش  یکی  می گوید،  باره  دو 

اون که  با میگن،  والنتاین میگن، چه  روز  »منی فاموم 

است«.  ... این  روز  نیست،  مادر  روز 

نشان  پر  قواره ی  و  لباس  زدن،  حرف  مو،  مدل 

می دهد که نباید از روز والنتاین بی خر بوده و با کسی 

به  که  منی گویم  چیزی  اما  باشد؛  نشده  کافه نشین 

نشود. وارد  خدشه ی  العارفش«،  »تجاهل  احساس 

مسافران،  شیرینی  جعبه های  از  بیشر  ذهنم  هنوز 

درگیر کرایه ی دخر خانم چوکی پیش رو است و این که 

پرک چرا فورا و بدون شناخت، حارض شد تا کرایه ای 

او را حساب کند. راستش در جامعه ی پراکنده ی ما که 

برخوردهایی،  چنین  ندارند،  اعتاد  یک دیگر  به  آدم ها 

ذهن معطوف به تئوری توطئه ی ما را به سمت دیگری 

می برد. در همین فکر و خیال غرقم که دیگری می گوید، 

به  مادر،  روز  در  شیرینی  خریدن  جای  به  است  بهر 

دیگری  کنیم،  احرام  را  مان  مادر  و  پدر  واقعی  صورت 

می گوید، آره حرف شا درست است، اگر در طول سال 

به آن ها اهمیت ندهیم، یک جعبه شیرینی در روز پدر، 

چه فایده ای دارد؟ یکی از شیرینی بدست ها می گوید، 

است  مادر هم خوب  روز  برای  خوب، شیرینی خریدن 

هم  سال  طول  در  حتا  خریده،  شیرینی  که  کسی  و 

چه  آره  می گوید،  یکی  است.  داشته  توجه  مادرش  به 

اشکالی دارد، اگر وسع مالی داشته باشیم، هم شیرینی 

بخریم، هم لباس و هم عزت شان را کنیم.

او اضافه می کند: »ننی مه، نام خدا شش بچه داره که 

شش رقم ازش تجلیل می کنن«. می پرسم، یعنی شش 

برادرانم  با  نه،  می گوید  می برید؟  خانه  به  کیک  دانه 

بگیرد،  شیرینی  و  کیک  نفر  یک  که  می کنم  هاهنگ 

دیگری گل، یکی تحفه و ... می گویم پس خوب است 

و امیدوارم که مادران از ما راضی باشند؛ می گویم چون 

مادرم مسافرت است، از روز مادر خر ندارم. پر خوب 

نه،  منی شنود و می گوید، خدا رحمتش کند، می گویم 

مادرم سفر رفته است. می خندد و جواب می دهد، خدا 

سایه شان را نگه دارد.

میده  »امو  می زنند،  صدا  راننده  که  استیم  راه  در 

را  خود  کرایه ای  کسی  هر  کنین«،  جم  تانه  گگای 

می دهد و پر زودتر از دخر خانم، کرایه ی آن یک نفر 

می شود. پیاده  و  پرداخته  را  کم بود 
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حکومــت  می کنــد،  تأکیــد  غنــی،  محمــدارشف 

ــا آزادی  ــه ب ــه ک ــت یافت ــی دس ــه چوکات ــتان، ب افغانس

ــد  ــش خواه ــونت ها کاه ــزان خش ــب، می ــان طال زندانی

ــت. یاف

ــه ی  ــه گون ــوت( ب ــنبه )۱۹ ح ــی، روز دوش ــای غن آق

رســمی و بــرای بــار دوم، بــه عنــوان رییس جمهــوری 

افغانســتان، ســوگند وفــاداری یــاد کــرد. یوســف حلیــم، 

ــی را  ــای غن ــات، آق ــی و قاضی القض ــس دادگاه عال ریی

ــوگند داد. س

آقــای غنــی، پــس از ادای ســوگند وفــاداری، در 

ســخنانی گفــت کــه آزادی زندانیــان طالــب، بــا امنیــت 

ــت.  ــط اس ــتان مرتب ــح در افغانس ــن صل ــردم و تأمی م

او افــزود: »در ایــن خصــوص، روز سه شــنبه فرمانــی را 

صــادر می کنــم کــه جزئیــات ایــن پروســه در آن شــامل 

بــدل  یافته ایــم کــه در  بــه چوکاتــی دســت  باشــد، 

رهایــی زندانیــان، در میــزان خشــونت ها، کاهــش قابــل 

ماحظــه ای رومنــا می شــود و مــردم عــام افغانســتان 

ــرد.« ــد ک ــاس خواهن ــر آن را احس ــاد و تأثی مف

مذاکره کننــده ی  هیــأت  کــه  گفــت  غنــی،  آقــای 

او  شــد.  خواهــد  نهایــی  سه شــنبه  روز  افغانســتان، 

گفــت: »مــا تعریــف تروریــزم را بــر اســاس منافــع امنیتی 

افغانســتان انجــام می دهیــم، اگــر قــرار اســت صلــح بــا 

ــا و  ــروه بی معن ــن گ ــود و ای ــش نش ــع داع ــان مان طالب

بی ریشــه در جامعــه ی مــا مــردم را قتــل عــام کنــد، پــس 

ــود؟« ــح چــه خواهــد ب ــم بپرســیم ابعــاد صل ــاز داری نی

آقــای غنــی، تأکیــد کــرد کــه حملــه بــر مراســم 

ــزاری،  ــی م ــهادت عبدالعل ــالروز ش ــت از س گرامی داش

ــان  ــی، می ــی و اساس ــط نامرئ ــه رواب ــد ک ــان می ده نش

داعــش و طالــب وجــود دارد. او گفــت کــه واضح ســازی 

روابــط میــان داعــش و طالــب، نیــاز بــه مذاکــرات 

دارد. اساســی 

ــه  ــاز ب ــب، نی ــش و طال ــط داع ــرد: »رواب ــاوه ک او ع

ــا  ــان آن ه ــان و حامی ــا طالب ــق ب ــیار عمی ــرات بس مذاک

و  بیرون مرزی انــد  عقبــه ی  دارای  طالبــان،  دارد. 

خواســت مــا ایــن اســت کــه پاکســتان بــه صــورت واضــح 

رشیــک صلــح باشــد تــا بهانه هــای احتالــی در آینــده، 

ــا  ــم، ام ــگ پرچ ــر رن ــا تغیی ــزم، ب ــا تروری ــرود ت ــن ب از بی

افغانی کشــی اســت،  حفــظ ماهیــت اش کــه هانــا 

ــد.« ــاال نکن رسب

آقــای غنــی، در بخــش دیگــری از ســخنان خــود، 

افغانســتان  او، حکومــت متــام  گفــت کــه حکومــت 

خواهــد بــود.

بــر  غلبــه  انتخابــات،  رونــد  »پایــان  افــزود:  او 

ــن  ــی در ای ــچ کس ــت. هی ــا اس ــه ها و توطئه ه دسسیس

رونــد نباختــه اســت؛ بلکــه هــر یــک بــه انــدازه ی تــوان 

در تحکیــم مــردم ســاالری نقــش ادا کردیــم. عــر گــروه 

گرایــی، ســلطه گرایــی، تهدیــد و یکه تازی هــا پایــان 

ــه اســت. آن چــه ملــت را بســیج می کنــد، صــدای  یافت

وحــدت و یک پارچه گــی اســت. از حریفــان سیاســی 

خــود می خواهــم کــه بــا مــن یک جــا شــده و بــرای 

ــم.« ــت کنی ــن خدم وط

آقــای غنــی گفــت، بــه خاطــر ایــن کــه فرصــت بــرای 

مطــرح  جناح هــای  همــه  بــا  هم ســویی  و  همــکاری 

سیاســی و ســهیم در انتخابــات در زیــر چــر جمهوریــت 

ایجــاد شــود، بــرای دو هفتــه ی دیگــر، بــا کابینــه ی 

بازمانــده از حکومــت وحــدت ملــی، کار خواهــد کــرد و 

بعــد از مشــوره های وســیع، حکومتــی خواهــد ســاخت 

کــه همــه شــمول و همــه پســند باشــد.

آقــای غنــی، بــه برنامه هــای اقتصــادی اش اشــاره 

کــرده و گفــت: »گدایــی و فقــر در فرهنــگ مــا نیســت. 

رشوه ســتانی  رش  از  را  نظــام  کــه  می دهــم  وعــده 

خواهــد  برابــر  چنــد  کشــور  عوایــد  می کنــم.  پــاک 

ــتان  ــد افغانس ــه بگوی ــت ک ــی اس ــروز کس ــا ام ــد. آی ش

ــن  ــه؟ بزرگ تری ــدل منیش ــیا مب ــار راه آس ــه چه ــروز ب ام

ــت  ــرد. ظرفی ــم ک ــارف خواهی ــذاری را روی مع رسمایه گ

زنــان را بــاال می بریــم.«

در ایــن مراســم، آقــای غنــی بــا صــدور فرمانــی، 

مناینــده ی  عنــوان  بــه  را  غضنفــر  محمدیوســف 

فوق العــاده ی ریاســت جمهوری در امــور اقتصــادی و 

ــه او، صاحیت هــای ویــژه ای  کاهــش فقــر گاشــت و ب

ــرد. ــا ک اعط

ــل زاد،  ــی خلی ــی، زمل ــای غن ــف آق ــم تحلی در مراس

مناینــده ی ویــژه ی وزارت خارجــه ی امریــکا در امــور 

ــفارت  ــت س ــون، رسپرس ــتان، راس ویلس ــح افغانس صل

امریــکا در کابــل، اســکات میلــر، فرمانــده عمومــی 

نیروهــای خارجــی، تدامیچــی یاماموتــو، مناینــده ی 

ویــژه ی ســازمان ملــل متحــد در افغانســتان و نیکــوالس 

کــی، مناینــده ی غیرنظامــی ناتــو در افغانســتان حضــور 

کشــورها  از  شــاری  ســفیران  هم چنــان  داشــتند. 

دامنــارک،  اروپــا،  اتحادیــه ی  کانــادا،  به شــمول 

اســرالیا، نــاروی، آملــان، پاکســتان، چیــن، هنــد و 

مــر در ایــن مراســم حضــور داشــتند.

ــتم  ــود در هش ــرار ب ــی، ق ــای غن ــف آق ــم تحلی مراس

جنجال هــای  دلیــل  بــه  امــا  شــود،  برگــزار  حــوت 

ــه، برگــزاری ایــن  ــه عبدالل انتخاباتــی میــان او و عبدالل

ــاد. ــق افت ــه تعوی ــوت ب ــم ح ــا نوزده ــم ت مراس

زملــی  تاش هــای  طــرف،  ایــن  بــه  روز  چنــد  از 

خلیــل زاد و شــاری از ســفیران کشــورهای اروپایــی 

ــه  ــرای ب ــه ب ــرای متقاعــد کــردن ارشف غنــی و عبدالل ب

تعویــق انداخــن مراســم تحلیــف ادامــه داشــت، امــا بــه 

نتیجــه ای نرســید و رسانجــام، هــر دو مراســم تحلیــف را 

ــد. ــه جــا آوردن ب

مســؤوالن امنیتــی، تأییــد می کننــد کــه چهــار عضــو 

ــی  ــتم امنیت ــوزه ی هش ــات ح ــواده، در مربوط ــک خان ی

ــل رســیده اند. ــه قت ــل، ب شــهر کاب

کابــل،  پولیــس  ســخن گوی  فرامــرز،  فــردوس 

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه حوالــی 

ــار  ــوت( چه ــب )۱۸ ح ــنبه ش ــاعت 0۷:00 یک ش س

برقــی  قلعــه ی  مربوطــات  در  خانــواده  یــک  عضــو 

حــوزه ی هشــتم امنیتــی، بــه گونــه ی مرمــوز بــه قتــل 

ند. رســیده ا

ــه  ــه ی ایــن افــراد، هیــچ گون ــد کــه از خان او می افزای

منظــور  بــه  از همیــن رو،  و  نگرفتــه  رسقتــی صــورت 

روشــن شــدن پرونــده، اجســاد قربانیــان بــه طــب عدلــی 

منتقــل شــده اســت.

آقــای فرامــرز، تأکیــد می کنــد کــه تحقیقــات پولیــس 

در ایــن بــاره آغــاز شــده اســت.

ایــن در حالــی اســت کــه در چنــد هفتــه ی گذشــته، 

آمــار جرایــم جنایــی در شــهر کابــل، افزایــش یافتــه 

اســت.

پیشــر از ایــن، صبــح روز یک شــنبه )۱۸ حــوت( 

ــر  ــا دو نف ــرت، عضــو شــورای والیتــی لوگــر، ب ــارص غی ن

ــی  ــتم امنیت ــوزه ی هش ــات ح ــش در مربوط از محافظان

ــدند. ــته ش ــل، کش ــهر کاب ش

مســؤوالن امنیتــی، تأییــد می کننــد کــه در نتیجــه ی 

ــاز  شــلیک چهــار فیــر راکــت در شــهر کابــل، یــک رسب

پولیــس زخــم برداشــته اســت.

فــردوس فرامــرز، ســخن گوی پولیس کابــل، بــه روزنامه ی 

صبــح کابــل می گویــد کــه حوالــی ســاعت 0۳:45 پیــش از 

چاشــت روز دوشــنبه )۱۹ حــوت( چهــار فیــر راکــت کــه در 

یــک عــراده موتــر رساچــه به شــکل خودســاز جاســازی شــده 

بــود، در مربوطــات حــوزه ی چهــارم شــلیک شــد.

دشــمنان  توســط  راکت هــا،  »ایــن  می افزایــد:  او 

ــا  ــی از آن ه ــت. یک ــده اس ــلیک ش ــتان ش ــردم افغانس م

ــل  ــوار هوت ــر دی ــی ب ــتقال، دوم ــه ی اس ــب لیس در عق

کابــل رسینــا، ســومی در پــارک زرنــگار و چهارمــی هــم 

ــت.« ــرده اس ــت ک ــل اصاب ــهرداری کاب ــی ش در نزدیک

اصابــت  نتیجــه ی  در  فرامــرز،  آقــای  گفتــه ی  بــه 

ــه ی  ــه گون ــس ب ــاز پولی ــک رسب ــا ی ــا، تنه ــن راکت ه ای

ســطحی زخمــی شــده اســت.

او می گویــد کــه تحقیقــات نیروهــای پولیــس بــه منظور 

شناســایی و بازداشــت عامــان ایــن رویداد، جریــان دارد.

ســخرنانی  بــا  هم زمــان  راکت هــا،  ایــن  شــلیک 

محمــدارشف غنــی پــس از اجــرای مراســم تحلیــف آغــاز 

ــه داد و  ــخرنانی اش ادام ــه س ــی، ب ــای غن ــا آق ــد؛ ام ش

ــرد. ــوت ک ــش دع ــه آرام ــدگان را ب ــراک کنن اش

عبداللــه عبداللــه، رهــر دســته ی انتخاباتــی 

ثبــات و همگرایــی، توســط مولــوی شــهزاده شــاهد، 

ســوگند  افغانســتان  رییس جمهــور  عنــوان  بــه 

ــرد. ــاد ک ــاداری ی وف

مراســم تحلیــف آقــای عبداللــه، روز دوشــنبه 

شــد.  برگــزار  ســپیدار  قــر  در  حــوت(   ۱۹(

بــه  نیــز  غنــی  ایــن، محمــدارشف  بــا  هم زمــان 

عنــوان رییس جمهــور افغانســتان، مراســم تحلیــف 

ارگ  در  خارجــی،  دپیلات هــای  حضــور  بــا  را 

آورد. جــا  بــه  ریاســت جمهوری 

گذاشــن  بــا  او،  معاونیــن  و  عبداللــه  آقــای 

ــد  ــاد کردن ــوگند ی ــم، س ــرآن کری ــر روی ق ــت ب دس

کــه از اســتقال، حاکمیــت ملــی و متامیــت ارضــی 

افغانســتان دفــاع کــرده و از منافــع مــردم حفاظــت 

ــرد. ــد ک خواهن

ــاره  ــا اش ــود، ب ــخرنانی خ ــه، در س ــای عبدالل آق

ــر در  ــه اگ ــت ک ــی 20۱4، گف ــران انتخابات ــه بح ب

انتخابــات گذشــته بــه هــدف ثبــات و وحــدت ملــی 

تــن بــه مصلحــت منــی داد، افغانســتان بــه بحــران 

امــا اکنــون موضــوع کامــا برعکــس  می رفــت؛ 

شــده و این بــار، اگــر نتیجــه ی تقلبــی پذیرفتــه 

افغانســتان  در  دموکراســی  فاتحــه ی  می شــد، 

می شــد. خوانــده 

او افــزود: »تاریــخ در افغانســتان ورق خــورده و 

مــردم بایــد مطمــن باشــند کــه در صفحــه ی جدید، 

خواســت و اراده ی مــردم افغانســتان تعییــن کننــده 

اســت و اکنــون در موقعیتــی ایســتاده ایم کــه نقطــه 

ــم و  ــم بزنی ــور رق ــارص کش ــخ مع ــازه در تاری ــف ت عط

دولتــی برخواســته از آرای مــردم، مبتنــی بــر ارزش ها 

ــم.« ــاد کنی ــان ایج ــت های واقعی م و خواس

اقــوام  متــام  کــه  گفــت  عبداللــه،  آقــای 

افغانســتان بــرای همگرایــی در قــر ســپیدار و 

زیــر چــر »دولــت همه شــمول« بــرای تأمیــن ثبــات 

انتخابــات،  زمــان  »در  آمده انــد.  پایــدار گردهــم 

تعهــد داده بودیــم کــه حکومــت برآمــده از تقلــب را 

منی پذیریــم و بــه ایــن تعهــد خــود پابندیــم.«

بــا  خــود  تنش هــای  مــورد  در  هم چنــان  او، 

ــارض  ــه ح محمــدارشف غنــی، گفــت: »مــا همیش

بــه بحــث و گفت وگــو اســتیم. مــا بــرای وحــدت 

بــرای  نــه  می کنیــم،  و  کردیــم  کار  افغانســتان 

تقســیم افغانســتان. گفت وگــو را بهریــن طریقــه ی 

حــل منازعــات و مشــکات می دانیــم. هرلحظــه 

حــارض بــه گفت وگــو اســتیم. نیروهــای قهرمــان 

اســتند.  مــا  ملــی  رسمایــه  مــا  کشــور  امنیتــی 

ایــن نیروهــا حرفــه ای، مســلکی، بی طــرف و در 

خدمــت نظــام اســتند و هدایــت مــن ایــن اســت تــا 

بی طرفــی خــود را در منازعــات سیاســی، حفــظ 

ــد.« کنن

روزهــای  در  کــه  کــرد  ادعــا  عبداللــه،  آقــای 

گذشــته، همــواره خواســته اســت تــا بــا محمدارشف 

ــوی  ــت او از س ــا درخواس ــد؛ ام ــو کن ــی گفت وگ غن

ــت. ــده اس ــی، رد ش ــای غن آق

بــا  »دولــت همه شــمول«  روابــط  مــورد  در  او، 

کشــورهای خارجــی، گفــت: »امــروز جهــان و منطقه 

ــه،  ــا جهــان و منطق ــی دارد. تعامــل ب وضــع متفاوت

دولــت  اســت.  تنش زدایــی  روش هــای  نیازمنــد 

ــی  ــت ارض ــتقال و متامی ــا از اس ــت ت ــف اس موظ

کشــور دفــاع کنــد. بــر اســاس احــرام متقابــل 

مشــرک  کار  خواهــان  مشــخص،  چارچــوب  در 

بــا همســایگان و دوســتان بین املللــی اســتیم. 

و  بین املللــی  بحــران  مرکــز  نبایــد  افغانســتان 

محــل امــن فعالیــت تروریســتان باشــد.«

آقــای عبداللــه، بــا بیــان ایــن کــه نیروهــای 

خارجــی از افغانســتان بیــرون می شــوند، تأکیــد 

کــرد: »بایــد خــروج ایــن نیروهــا از افغانســتان، 

این کــه  بــا  حــال،  عیــن  در  و  بــوده  مســؤوالنه 

ــار دارد  ــوه ای در اختی ــای بالق ــتان فرصت ه افغانس

ــی الزم راه درازی را در پیــش دارد  ــا خودکفای ــا ت ام

و بنابرایــن، افغانســتان بــه کمک هــای جامعــه ی 

می باشــد.« نیازمنــد  جهانــی 

وحــدت  از عمل کــرد حکومــت  انتقــاد  بــا  او، 

ــت  ــج ســال گذشــته، گفــت کــه دول ــی طــی پن مل

همه شــمول صلــح پایــدار و بــا عــزت می خواهــد کــه 

ــده ی  ــعه و آین ــیر توس ــتان را در مس ــد افغانس بتوان

ــد. ــوق ده ــر س به

ــن  ــدور فرامی ــه ص ــرد ک ــان ک ــه، بی ــای عبدالل آق

عجوالنــه و ســلیقه ای کــه نتایــج خیلــی ناگــوار 

را بــه ادارات داشــت، صدمــات درازمدتــی را بــر 

عامــه  خدمــات  نهادهــای  و  اداری  نظــام  پیکــر 

وارد کــرد و از همیــن رو، دولــت همه شــمول، بــه 

ــام اصاحــات، نقطــه پایــان  سیاســت بازی ها زیــر ن

می گــذارد.

کــه  آن  از  پــس  ســاعاتی  عبداللــه،  عبداللــه 

ــس  ــوان ریی ــه عن ــون را ب ــه قان ــاداری ب ــوگند وف س

آورد،  جــا  بــه  شــمول  همــه  حکومــت  جمهــور 

عنایت اللــه بابــر فرهمنــد معــاون اول و اســدالله 

ســعادتی معــاون دوم خــود را بــه دفــر کاری شــان 

در صــدارت، معرفــی کــرد.

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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غنی: با آزادی زندانیان طالب
میزان خشونت ها کاهش می یابد

عبدالله: بارها خواستم با غنی گفت وگو کنم 
اما درخواستم رد شد

شلیک راکت در کابل 
یک زخمی به جا گذاشت

قتل مرموز چهار عضو یک خانواده
 در شهر کابل
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که  بود  سپتامر  یازدهم  حمات  از  پس  روز  سه  واشنگن- 

اما  شد؛  تسلیم  امریکایی ها  خواست   به  پاکستان  رییس جمهور 

سفیر  به  پاکستان  رییس جمهور  مرف،  پرویز  داد.  هم  هشدار 

امریکا در اسام آباد گفت، کشورش به ایاالت متحده در جنگ با 

طالبان که از دیرزمانی حایت پاکستان را با خود داشتند، کمک 

امیدوار است که جنگ کوتاه و در محدوده ی  اما گفت  می کند؛ 

پاکستان نسازد. برای  باشد و همسایه ی متخاصمی  کوچک تری 

بر پایه ی اطاعاتی که اکنون غیرمحرمانه شمرده می شود، پرویز 

مرف، گفت: »شا برای کشن تروریست ها به آن جا می روید، نه 

این که دشمن براشید.« او افزود که پاکستان خواستار یک دولت 

»دوستانه« در کابل است. در واقع جنگ افغانستان، طوالنی، خونین 

و بی ثبات کننده بوده است؛ اما پس از بیش از ۱۸ سال و پس از 

سال ها دسیسه از سوی خدمات جاسوسی پاکستان برای تجهیز 

و حایت مالی از طالبان، توافق نامه ی شکننده ای که آخر هفته ی 

گذشته به امضا رسید، وعده ی یک برآینِد ایده آل برای پاکستان را 

عملی کرد: یک همسایه ی ضعیف و قابل نفوذ که پاکستان می تواند 

سال های سال در آینده، بر آن نفوذ داشته باشد.

تأسیسات سیاسی و نظامی پاکستان، از گذشته ها به این سو، 

رسانجام،  و  افغانستان  در  طاقت فرسا  خشونِت  پایان  به  امیدوار 

خواستی  دو  است؛  بوده  کشور  این  از  امریکایی  نیروهای  خروج 

که ایاالت متحده و طالبان به طور آزمایشی بر رس آن در دوحه ی 

از  بزرگی  بخش  بر  طالبان  این،  بر  افزون  کردند.  توافق  قطر، 

با  کنرل دولت  زیادی  افغانستان که فاصله ی  مناطق روستایی 

مورد حایت امریکا در کابل دارد، مسلط اند تا مطمن شوند که 

آن کشور،  پایه ی دستورات  بر  پاکستان،  دیرینه ی جنگی  نایبان 

دارد. ماحظه ای  قابل  کنرل 

حسین حقانی، سفیر پیشین پاکستان در ایاالت متحده و عضو 

که  پاکستان  ارتش  و  »طالبان  گفت:  هودسون،  انستیتوت  ارشد 

از آن ها حایت می کند، این را یک پیروزی برای خود می دانند. 

پاکستان با تصور این که امریکایی ها یک روز از افغانستان خواهند 

رفت، از دیرزمانی به این سو، روی طالبان رشط بندی کرده است.«

با این حال، کارشناسان منطقه هشدار می دهند، در صورتی 

که خروج ارتش امریکا از افغانستان، این کشور را بیشر از پیش 

غرق در بحران کند، پاکستان وارد بازی خطرناکی خواهد شد. این 

بازی می تواند به یک جنگ داخلی متام عیار بدل شود و با توجه 

از جناج های گوناگون حایت  و دیگران  روسیه  این که هند،  به 

می کنند، پاکستان را به یک جنگ دنباله دار بکشاند.

مسؤول  که  »سی آی اِی«  بازنشسته ی  افر  النُدن،  داگاس 

اجرای عملیات ضدتروریستی در جنوب و جنوب-غرب آسیا بوده، 

گفت که مترکز نخست پاکستان در افغانستان، محدود کردن نفوذ 

هند بوده است. او گفت: »بنا بر این دلیل، حرف آخر این است که 

پاکستان از کار کردن با طالبان بسیار راحت تر است؛ گروهی که 

پاکستان آن را به دولت کنونی در کابل ترجیح می دهد.«

او گفت،  آن ها می دانند که تسلط کامل طالبان بر افغانستان 

مانند هندوستان  رقبای منطقه ای،  پای  و  باشد  می تواند خونین 

را به این کشور باز کند. به همین خاطر است که برای پاکستان 

»وضعیت کنونی و مقداری بحران که این کشور بر آن نفوذ دارد، 

نسبت به یک وضعیت افراط گرایانه یا اوضاع دیگری، ترجیح داده 

می شود.«

روابط دیرینه ی پاکستان با طالبان، از جنگ داخلی افغانستان 

پاکستان،  که  زمانی  هم  آن  شد؛  متولد  میادی   ۹0 دهه ی  در 

باارزش علیه دیگر جناح های  نایبان جنگی  را،  این گروه پشتون 

جنگ جو که حایت هند را داشتند، می دانست. پس از حمات 

از  را  حماتش  القاعده  که  شد  مشخص  وقتی  سپتامر،  یازدهم 

داده  ترتیب  تروریستی  گروه  این  برای  طالبان  که  امنی  پناه گاه 

بود، برنامه ریزی می کرد، رابطه ی پاکستان و طالبان از هم پاشید.

دولت بوش پاکستان را مجبور به گرفن تصمیم سختی کرد: 

این کشور می بایست یا روابطش با طالبان را قطع کند و همکار 

امریکا در جنگ برنامه ریزی شده علیه تروریسم جهانی باشد و یا 

احتاال تبدیل به هدفی در آن جنگ شود.

آقای مرف و کسانی که پس از او به قدرت رسیدند، بخشی 

تا  کردند  کار  »سی آی اِی«  با  آن ها  کردند:  حفظ  را  معامله  آن  از 

مأموران القاعده را در پاکستان شکار کنند و به سازمان جاسوسی 

پهپادی در  به یک سلسله حمات  اجازه دادند که دست  امریکا 

هرگز  اسام آباد  حال،  این  با  بزنند.  کشور  این  قبلیه ای  مناطق 

روابطش با طالبان را از میان نرد و سازمان اطاعات نظامی این 

از  پنهان  طور  به  سال ها  پاکستان،  استخبارات  ریاست  و  کشور 

از  برخی  به  و  کردند  افغانستان حایت  در  طالبان  جنگ جویان 

پناه دادند. پاکستان،  این گروه در داخل  رهران 

امروزه، برخی از مقام های پاکستانی ادعا می کنند که طالبان 

رهری  به  سپتامر  یازدهم  حمات  روزهای  از  متفاوت تر  بسیار 

می گویند  آن ها  بودند.  متعصب  باند  یک  که  اند  محمدعمر  ما 

که این گروه، عمل گراتر شده و به خوبی از اهمیت نفوذ سیاسی 

اطاعاتی  ارشد  مقام  یک  است.  آگاه  قدرت،  تقسیم  ترتیبات  در 

پاکستان در اسام آباد، به سادگی از طالبان به عنوان یک حزب 

کرد. یاد  سیاسی 

از  طالبان  که  است  این  پاکستان  ارزیابی  می گویند،  آن ها 

احساس  متحده  ایاالت  اند.  شده  توافق نامه  وارد  قدرت،  موضع 

در  سال ها  می توانستند  طالبان  که  جنگی  از  است،  مجبور  کرد 

آن بجنگند، بیرون شود. آن مقام ارشد اطاعاتی پاکستان، مترکز 

او گفت که استفاده  پنهان نکرد.  را  افغانستان  نخست کشور در 

از خاک افغانستان با همکاری هندوستان، یک خط رسخ است.

پشتیبانی سازمان اطاعاتی پاکستان از طالبان، روابط امریکا 

پاکستان متحد  پاشاند.  از هم  و سپس  تیره  ابتدا  را  پاکستان  با 

دیوار  یک  چشم  به  را  آن  متحده  ایاالت  که  بود  امریکا  دیرینه ی 

دفاعی در برابر گسرش شوروی در جریان جنگ رسد می دید. با 

این حال، رهران امریکا بر رس این که چه قدر بر پاکستان فشاور 

بیاورند تا روابطش با طالبان را قطع کند، اختاف نظر داشتند. 

این کشوِر  بر  نفوذ نظامی  آن ها می ترسیدند که فشار واشنگن، 

مسلح به ساح هسته ای را تضعیف کرده و پاکستان را به دست 

اسام گرایان بیاندازد. این رفتار محتاطانه به پاکستان اجازه داد 

تا تسلط زیادی بر راهردی برای جنِگ دشوار و ناموزون امریکا در 

باشد.  افغانستان داشته 

 ،200۸ سال  در  اوباما  باراک  که  آن  از  پس  زود  خیلی 

رییس جمهور شد، جوزف آر. بایدن جونیور، معاون رییس جمهور 

به کابل سفر کرد تا با حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان دیدار 

کُِل  اِستیو  نوشته ی  اِس«  »ریاست  کند. هان طور که در کتاب 

خرنگار در مورد جنگ افغانستان بازگو شده است، آقای کرزی از 

دولت جدید امریکا کمک خواست تا دولت پاکستان را مجبور به 

کند. پاکستان  در  طالبان  پناه گاه های  بسن 

آقای بایدن، بدون تعارف در پاسخ، گفت: »آقای رییس جمهور! 

افغانستان  از  مهم تر  برابر  پنجاه  پاکستان  متحده،  ایاالت  برای 

است.«

بیش از یک دهه بعد، ایاالت متحده در تاش خارج شدن از 

کشور و اجازه دادن به جناح های جنگ جوی افغانستان است تا 

آینده ی کشور را مشخص کنند. در نزدیک مدت، این بدین معنا 

می تواند  طالبان،  و  افغانستان  دولت  میان  مذاکرات  که  است 

کابل شود. در  این گروه  ایجاد منایندگی  به  منجر  رسانجام 

اما سابقه ی نزاع در این کشور، آینده ی باثباتی از تقسیم قدرت 

تکرار  چشم انداِز  کارشناسان،  از  برخی  و  منی کند  پیش بینی  را 

خروج  که  جایی  می بینند،  را  میادی   ۹0 دهه ی  آشفتگی های 

طالبان  آمدن  کار  روی  و  قدرت  ایجاد خاء  باعث  شوروی سابق 

تا  شود  باعث  می تواند  احتال،  این  که  می گویند  آن ها  شد. 

قدرت های منطقه  مانند هند و ایران، با پول و اسلحه از گروه های 

کنند.  پشتیبانی  شان  عاقه ی  مورد 

کارتر مالکاسیان، مشاور پیشین پنتاگون که دو سال را در والیت 

گفت:  کرد،  سپری  خارجه  وزارت  سیاسی  افر  عنوان  به  هلمند 

»اگر طالبان بخواهند به طور کامل بر افغانستان تسلط پیدا کنند، 

با مقاومت روبه رو خواهند شد. این کار می تواند جنگ داخلی را 

تشدید و پای دیگر بازیگران منطقه را به این کشور باز کند.«

غربی اش،  جبهه ی  در  پاکستان  که  این  احتال  شاید 

تا  باشد  پرهزینه شود، کافی  و  درگیر یک جنگ داخلی طوالنی 

رهران نظامی و ملکی در پاکستان را در استفاده از یک دست 

به رفتار  وادار  بر سیاست یک کشور جنگ زده،  نفوذ  برای  پنهان 

کند. محتاطانه تری 

هدف]پاکستان[،  است  ممکن  که  می گوید  حقانی  آقای 

»ادامه ی داشن طالبان به عنوان نایبان جنگی باشد و در عین 

حال، سعی کنند تا غریزه های وحشیانه ی این گروه را در کنرل 

باشند.« داشته  خود 

حاصل توافق نامه ی صلح افغانستان 
یک همسایه ی ضعیف و قابل نفوذ برای پاکستان است
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