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کشورهای  به  طالبان  پیهم  سفرهای 

رخداد  یک  منی تواند  روسیه  و  ایران 

سیاسی  تکان دهنده به حساب بیاید. 

 2012 سال  در  امریکا  که  زمانی 

پنهانی  بازی های  با  اولین بار  برای 

دفرت  گشایش  اجازه  مامشات،  و 

متام  کرد،  صادر  قطر  در  را  طالبان 

بود.  پیش بینی  قابل  اتفاقات  این 

که  است  خام  خیال  میان  این  در 

طالبان  ترامپ،  از  پس  بگوییم؛  اگر 

امریکا  با  را در هم سویی  منافع خود 

منطقه ای  کشورهای  با  و  منی بیند 

ساخت وپاخت ها کرده اند.

قطر،  در  طالبان  دفرت  شدن  باز   

از یک گروه  را  واضح بود که طالبان 

گروه های  از  یکی  به  تروریستی 

تبدیل  منطقه  در  عمل گرا  سیاسی 

در  نیز  منطقه  کشورهای  می کند. 

صدد آن اند که اگر طالبان مرشوعیت 

باید  بیابند،  افغانستان  در  سیاسی 

در  گروه  این  حضور  را  با  منافع شان 

داشته  نظر  در  افغانستان  سیاست 

با ایجاد روابط و کمک های  باشند و 

دشمن  یا  همزادپنداری  و  مالی 

مشرتک تراشی، طالبان را از آن خود 

بسازند.

ترفند کالسیک ایران و روسیه

کالسیک  بسیار  ترفندهای  از  یکی 

ولی کارآمد، برای...

نظر میان  اتفاق 
ینه  دشمنان دیر

در      رابطه به طالبان
گفت وگوهای صلح افغانستان؛ 

از احساس قهرمانی تا گریز 
از میز صلح به میدان جنگ
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کاله برداران     کوته سنگی 
پول    مردم     را      با جالبی 

می دزدند

منطقه  در  پیش،  سال  دونیم  حدود 

دوستی  منتظر  دواخانه«  »گوالیی 

که  شدم  مردمی  متوجه  که  بودم 

که  بیشرت  شده اند.  جمع  دورهم 

دقت کردم، دیدم که مردی بر روی 

و  شدت  با  و  ایستاده  چارپایه  یک 

بازارگرمی  حال  در  بسیار  حرارت 

است. کنجکاو شدم و کمی پیش تر 

مجمعه ی  مرد،  آن  روی  پیش  رفتم. 

کارت هایی  از  بود  پر  که  بود  کالنی 

که  موبایل«  کارت  »کریدت  شبیه 

و  بخت  کارت  را  آن  خودش  البته 

طالع می خواند.

جالب  مرد  تبلیغات  و  اغواگری 

که  مردمی  بود.  وسوسه انگیز  واقعاً 

بودند،  زده  حلقه  مجمعه  آن  گرد  بر 

و  بود  شده  جلب  توجه شان  ظاهراً 

می خواستند بخت...

گان مناطق مرکزی،  باشند
نشينی  عقب  خواهان 

وهای دولتی از  نير
ولسوالی بهسود  شدند

ک  دوزی  گاه      پوشا کار از   قالين بافی تا ایجاد  وحید عمر:
 آماده ی قربانی دادن 

هنگامی که به کارگاه درآمدم، چشمم به دختر خردسالی هستیم
خورد که چهره اش در میان بخار برخاسته از اتو به سختی 

قابل تشخیص بود. دختران بسیاری در این زیرزمینی، میان 
سروصدای چرخ های خیاطی، تکاپو و...

چرا     بایدن    نیاز     به بازنگـری 
یکا - طالبان دارد؟ توافق امر
جو بایدن در نظر دارد تا توافق نامه ای که توسط 
دونالد ترامپ با طالبان به امضا رسیده است را 

بازنگری ککند. شمایل شمس...

سازمان  تروریزم  با  مبارزه  اداره ی  رییس  

ملل متحد، از کشورهای عضو این سازمان 

اعضای  فرزند  هزار   27 که  است  خواسته 

سوریه  در  اردوگاهی  در  که  را  داعش  گروه 

کشورهای  به  اند،  رسگردان  و  بی رسنوشت 

شان باز گردانند.

به نقل از آسوشیتدپرس، والدیمیر وورونکوف 

شورای  غیررسمی  آنالین  نشست  در  که 

ملل صحبت می کرد، گفت  امنیت سازمان 

فرزند  هزار   27 وحشت ناک  وضعیت  که 

اعضای گروه داعش در اردوگاه الهول شامل 

مسایل  مهم ترین  از  یکی  سوریه،  رشقی 

امروز جهان است.

 60 از  کودک  هزار   27 او،  گفته ی  به 

نفری  هزار   62 اردوگاه  در  جهان  کشور 

الهول سوریه حضور دارند که بیشرت آن ها، 

از  پس   2019 سال  در  که  اند  کودکانی 

به  عراق  و  سوریه  در  داعش  قلمرو  نابودی 

با  مبارزه  رییس  آورده اند.  پناه  مکان  این 

هزار   27 که  گفت  ملل،  سازمان  تروریزم 

و  استند  رسگردان  و  »بی رسنوشت  کودک 

خطر  و  داعش  گروه  به  پیوسنت  معرض  در 

افراط گرایی در داخل اردوگاه قرار دارند.«

این کودکان  وورونکوف، همچنان گفت که 

خود قربانی اند و نباید کودکان کوچک تر از 

14 سال بازداشت و تحت پیگرد قرار گیرند. 

قراقستان  و  روسیه  که  گفت  ادامه  در  او 

نزدیک به هزار کودک و اعضای خانواده ی 

آن ها را باز گرداندند که خطری برای آن ها 

نداشته است.

در همین حال، ویرجینیا گامبا، مناینده  ی 

و  کودکان  امور  در  ملل  سازمان  ویژه ی 

 27 که  گفت  نیز،  مسلحانه  درگیری های 

هزار کودک در معرض خطر پیوسنت به گروه 

تروریستی داعش و القاعده قرار دارند و باید 

به کشورهای شان بازگردانده شوند.

رشد  و  ایمنی  روان،  »سالمت  گفت:  گامبا 

معرض  در  سوریه،  اردوگاه های  در  کودکان 

تابعیت  دارند  حق  آن ها  و  دارد  قرار  خطر 

داشته باشند و در یک مکان امن به خدمات 

و  باشند  داشته  دسرتسی  صحی  ابتدایی 

تحصیل کنند.«

که  می گویند  برشدوستانه،  نهادهای 

بزرگ ترین  از  یکی  سوریه،  الهول  اردوگاه 

است  آوارگان  و  پناهندگان  اردوگاه های 

زندگی  آن  در  نفر  هزار   62 به  نزدیک  که 

و  زنان  را  آن  از 80 درصد  و بیش  می کنند 

از  از  پس  که  می دهند  تشکیل  کودکانی 

دست دادن قلمرو خود در سوریه و عراق به 

این اردوگاه پناهنده شدند.

پـه ننګرهـار کـې د امنیتـي ځواکونـو 

څوارلـس  بریـد  موټربـم  قـرارګاه  پـر 

رستیـري ووژل. دا بریـد پـه شـیرزادو 

سـهار  پـه  شـنبې  د  کـې  ولسـوالۍ 

وشـو.  

مجاهـد  غالـب  ولسـوال  شـیرزادو  د 

وایـي بریـد د یـوه باروړونکـي موټـر په 

وسـیله  د ګندمـک پـه سـیمه کـې د 

عامـه نظـم د رستېرو په قرارګاه شـوی 

دی. 

عطااللـه  ویانـد  وايل  ننګرهـارد  د 

خوږیاڼـي صبـح کابـل تـه وویـل برید 

پوسـته  تـرازو  پـه  اړونـد  ګندمـک  د  

شـوی چـې لـه املـه یـې اتـه د عامـه 

دي.  شـوي  وژل  رستیـري  نظـم  

شـورا  والیتـي  د  ننګرهـار  د  خـو 

بريـد  وایـي  عمـر  اجمـل  مرسـتیال 

دهامـوى ټانګ په واسـطه شـوی چې 

لـه املـه یـې څوارلـس رستـري وژل 

دي.  ټپيـان  نـور  څلـور  او  شـوي 

بلخـوا مسـوولین وایـي په دغـه والیت 

کـې د یـوه بـل موټـر بـم بریـد مخـه 

وايل  د  ننګرهـار  د  ده.  شـوې  نیـول 

ویانـد وایـي امنیتـي ځواکونـو هغه له 

موټـر  مـازدا  ډک  توکـو  چاودېدونکـو 

کشـف او شـنډ کـړ چـې د بریـد پـه 

موخـه چمتـو شـوی و.

شـیرزادو  د  موټـر  دا  وایـي  رسچینـه 

رسه  جومـات  بـالل  کـې  ولسـوالۍ 

نـږدې د امنیتـي ځواکونـو لـه لـورې 

موخـه  پـه  بریـد  د  چـې  شـوی  پیـدا 

جـالل آبـاد ښـار تـه راوسـتل کیـده.

مسـوولین  امنیتـي  کـې  ننګرهـار  پـه 

وایـي پـه شـیرزادو ولسـوالی کـې بـه  

ژر د ترهګـرو د پټنځایونـو د لـه منځـه 

وړلـو پـه اړه اقدامـات پيـل يش.

ملل:  سازمان 

! ند شو ه  ند برگشتا ن  شا ی  رها کشو به  یه  ر سو ز  ا عش  ا د ی  عضا ا ن  ا زند فر
ننګرهار کې موټر بم د څوارلسو 

سرتېرو ژوند واخیست
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جهان خبر

به   جرم     رفتـن   به   دانشگاه    
یدند سرش     را      بر

»بانو«، ککنارم نشسته بود. 
مدام تالش می کرد بغضش را 

فرو بخورد و جلو...

وحید عمر، ریکیس عمومی 
اداره ی ارتباطات عامه  و 

استراتیژیک ...
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شامری  نیز،  پیش ازاین  می شود.  ملکی  افراد  تلفات 

که  بودند  گفته   بین املللی  و  داخلی  نهادهای  از 

ملکی  افراد  امنیتی،  نیروهای  حمله های  درنتیجه ی 

آسیب می بینند.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما( 

در گزارشی که در 8 ثور سال روان منترش کرد، گفت 

که در جریان ربع اول سال 2020 میالدی، نیروهای 

افراد  تلفات  درصد   ۳2 مسئول  افغانستان  دولتی 

و  غیرنظامی کشته  مورد، 198  در 412  که  ملکی اند 

214 نفر دیگر زخمی شده اند. تنها در حمله ی هوایی 

بر خان آباد  نیروهای ارتش در ماه سنبله ی سال روان 

والیت کندز، 24 فرد ملکی کشته شده  است.

افغانستان،  نظامی  و  سیاسی  آگاهان  این حال،  با 

می گویند که کشنت افراد ملکی از سوی هر گروهی که 

صورت بگیرد، جنایت جنگی به شامر می رود.

اسدالله ندیم، کارشناس سیاسی و نظامی به روزنامه ی 

صبح کابل، درباره ی حادثه ی بهسود می گوید که اگر 

داشته  واقعیت  است،  یافته  بازتاب  رسانه ها  در  آن چه 

مرتکب جنایت جنگی  امنیتی کشور،  نیروهای  باشد، 

شده اند.

تأکید آقای ندیم این است؛ در این رشایط حساس که 

طالبان  و  دارد  جریان  افغانستان  صلح  گفت وگوهای 

وارد روابط گسرتده ای در سطح جهان می شوند، دولت 

برابر  در  را  جمهوری  نظام  حامیان  باید  افغانستان 

طالبان حفظ کند. »اگر همین گونه ادامه یابد، نه تنها 

افغانستان  مردم  بلکه  می شود،  سست  نظام  پایه های 

مخالف حکومت خواهند شد.«

واکنش ها

مدنی  نهادهای  مردم،  واکنش های  بهسود،  حادثه ی 

در شبکه های مجازی  را  از رهربان سیاسی  و شامری 

برانگیخته است.

)شنبه،  افغانستان  پیشین  رییس جمهور  کرزی،  حامد 

سرمقاله

گروه  که  است  گفته  شانگهای  همکاری   سازمان  کل  دبیر 

نورف که  است. والدیمیر  یافته  انتقال  افغانستان  به  داعش 

»فرآیند صلح  در سیمینار  جنوری(  دلو/29   10( روز جمعه 

موسسه ی  در  شانگهای«  همکاری  سازمان  و  افغانستان 

شامر  که  گفت  می کرد،  صحبت  اسالم آباد  پژوهشی 

جنگ جویان داعش در شامل افغانستان رو به افزایش است و 

وضعیت مناطق مرزی افغانستان، وخیم شده است.

قابل یادآوری است که پاکستان چندی پیش گفته بود که در 

افزایش نیروهای داعش، دست هند است و این کشور برای 

ناامن سازی پاکستان از آن استفاده می کند.

تردیدی نیست که کشورهای متخاصم منطقه برای رسکوب 

پایگاه  که  افغانستان  خاک  از  تا  می کنند  تالش  یکدیگر، 

مناسبی برای رشد گروه های تروریستی شده، استفاده کنند؛ 

ولی نکته ی ظریفی که می تواند ادعای پاکستان را در این 

مورد مردود سازد، سودی است که این کشور با رُست و رشد 

داعش در افغانستان به دست می آورد.

شمرده  طالبان  گروه  پشتیبان  اصلی ترین  که  پاکستانی ها 

می شوند، می توانند بسیاری از حمله های تروریستی وابسته 

به این گروه را برچسپ داعشی زده و گروه موردحامیت خود را 

از اتهام برهانند؛ چون حکومت افغانستان منکر قدرت داعش 

در کشور است. از همین رو، حکومت بسیاری از حمله ها را 

طالبان  به دوش  بررسی  بدون  حتا  گاه  و  مستقیم  به شکل 

می اندازد. پاکستان نیز ناچار است تا حمله هایی را در خاک 

خود به داعش فعال در خاک افغانستان، نسبت دهد.

اسالم آباد با این کار، هم هند را متهم می کند و هم می تواند 

ادعای حکومت افغانستان را مبنا بر این که گویا داعش در 

افغانستان رسنگون شده است، دروغ اثبات کند.

در  نیز  دیگری  فراوان  گروه های  داعش،  به شمول  بی تردید، 

افغانستان در حال فعالیت اند و مناطق مختلفی از کشور را 

تحت کنرتل گرفته اند. نادیده گرفنت آن ها از سوی حکومت، 

رضبه ی جربان ناشدنی ای است که به خاطر تقابل حکومت و 

طالبان می پردازیم.

را  حکومت  سیاست های  که  یافته  اهمیت  چنان  طالبان، 

رسارس متمرکز به خود ساخته و این  مورد نیز به نفع طالبان 

است؛ زیرا این گروه چیزی جز منایش قدرت منی خواهد و 

مترکز حکومت -که بیشرت از روی ناچاری است- این منایش 

را بیشرت می کند. حمله ی مرموز نیروهای حکومتی به بهسود 

نیز گویای سیاستی است که فقط برای خنثا سازی طالبان 

طرح ریزی شده است. مردم بهسود اکنون از رفتار نیروهای 

نارضایتی  این  که  است  ممکن  و  هستند  ناراضی  خودی 

رفته رفته فراگیر شود.

گروهی که حکومت آن را مسلح غیرمسئول می خواند و مدعی 

فتنه اندازی از سوی آن است، بهانه ای جز ساخنت ماجرای 

تازه و جنگی که بتواند گروه های قومی را در افغانستان علیه 

یکدیگر دراندازد، نیست؛ چیزی که شاید از آن علیه طالبان 

استفاده کنند.

همین دیروز، ویدیویی از سوی فردی که دو مسلح دیگر نیز 

همراهی اش می کرد، منترش شد. به احتامل زیاد و با استناد 

بوده  لشکر  این  عضو  او  فاطمیون،  لشکر  به  او  اشاره ی  به 

میان  تنش  که  می دهد  نشان  شده،  پخش  ویدیوی  است. 

نیروهای امنیتی و مردم، نه فقط یک سوءتفاهم که باالتر از 

آن؛ سیاستی بزرگ تر از ساحت سیاست داخلی افغانستان 

است.

که  ایران  مشورتی  حامیت  بدون  افرادی  چنین  واکنش 

پرورنده ی فاطمیون است، صورت نخواهد گرفت. تالش های 

افرادی  چنین  شوراندن  به  نیز،  بهسود  در  حکومت  مرموز 

خواهد انجامید و زمینه ی یک همدلی کاذب را میان مردم 

صدمه دیده از حکومت باز خواهد کرد. پیش تر وزیر خارجه ی 

افغانستان،  حکومت  متایل  صورت  در  که  بود  گفته  ایران 

کشورش آماده است تا نیروهای فاطمیون را در برابر داعش 

به افغانستان بفرستد.

همکاری  های  سازمان  کل  دبیر  نورف،  والدیمیر  گفته ی  به 

افغانستان  به  خاورمیانه  از  داعش  »جنگ جویان  شانگهای: 

است.«  تهدید  یک  منطقه  برای  این  و  کرده اند  مکان  نقل 

شباهتی به اهداف ایران و زمینه ای دارد که برای وارد ساخنت 

اعضای فاطمیون در خاک افغانستان الزم است.

یادآور می شویم که حکومت افغانستان در برابر اظهارات آقای 

ظریف در مورد فاطمیون، چیز خاصی نگفت و حتا نخواست 

یادآور  داعش،  بر ساقط  شدن  مبنا  را  ادعای همیشگی اش 

شود. بی توجهی عمدی حکومت و به خصوص امنیت ملی، 

گویای این است که یکی از عنارص ارتباطی میان افغانستان 

و ایران که در این اواخر منجر به رابطه نزدیک بین دو کشور 

شد، می تواند همین لشکر فاطمیون و استفاده  از آن باشد.

سازمان همکاری های شانگهای، اطالعاتی را که بیرون داد، 

بی کم وکاست در راستای تقویت اظهارات ظریف بود-حتا اگر 

دقیق باشد که هست - و این هدفی جز زمینه سازی تنش های 

جدید در افغانستان ندارد؛ تنش هایی که شاید پای فاطمیون 

مثل  دیگر؛  گوناگون  دلیل های  و  داعش  حضور  به دلیل   را 

تنش مردم و حکومت در بهسود، وارد خاک افغانستان کند.

افغانستان و تنش های تازه؛ 
ه ی فاطمیون ژ ر صدای 

به گوش می رسد!

مهدی راسخ، نماینده ی 
میدان وردک در مجلس 

نمایندگان، می گوید که از ۱۵ روز 
به این طرف، نیروهای مسلح 
دولتی به هدف نامعلومی در 

حصه ی اول بهسود، حضور دارند. 
»مردم به خاطر رفع نگرانی شان، 

روز جمعه در یک گردهمایی 
مسالمت آمیز خواهان روشنی در 

این مورد شدند؛ اما به اعتراض 
آن ها با شلیک گلوله پاسخ داده 

شد.«

گزارش

یت در برابر مردم؛  جمهور
در بهسود، یازده غیر نظامی کشته شد

روح الله طاهری
گزارشگر

درنتیجه ی  روان،  سال  دلو(   10( جمعه  روز  عرص 

درگیری میان معرتضان و نیروهای امنیتی کشور، 11 

نفر کشته و بیش از 2۵ نفر زخم برداشتند.

محل  در  که  منایندگان  مجلس  عضو  راسخ،  مهدی 

درگیری حضور دارد، شنبه )11 دلو( به روزنامه ی صبح 

امنیتی  نیروهای  شلیک  درنتیجه ی  که  گفت  کابل 

بیش  و  زخمی  نفر   2۵ کشته،  نفر   11 معرتضان،  بر 

به  امنیتی  نیروهای  سوی  از  دیگر  ملکی  نفر   1۵0 از 

گروگان گرفته شده اند.

الله داد فدایی -قومندان امنیه والیت  در همین حال، 

میدان وردک- به روزنامه ی صبح کابل می گوید که در 

اثر درگیری میان نیروهای مسلح عبدالغنی علی پور و 

زخمی  دیگر  نفر   15 و  کشته  نفر   9 دولتی،  نیروهای 

شده اند. »کشته شده ها نیروهای علی پور بوده اند؛ تنها 

چهار نفر آنان ملکی است.«

هم چنان طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله، )جمعه، 

از  شامری  که  است  گفته  دلو(   10

به  وابسته  غیرمسئول  مسلح  افراد 

عبدالغنی علی پور در مقابل ولسوالی 

بهسود جمع شده بودند و بر نیروهای 

امنیتی و مردم فیر کرده اند. »پولیس 

به  دست   وضعیت  کنرتل  به منظور 

افراد  از  فیرهای هوایی زده و 68 تن 

کرده  بازداشت  را  غیرمسئول  مسلح 

است.«

راسخ  آقای  که  است  حالی  در  این 

می گوید؛ معرتضان، متنفذین قومی و 

مردم عام بوده اند که هیچ فرد مسلح 

مردمی در روز اعرتاض در آن جا حضور 

نداشته و یک گلوله هم از سوی مردم 

بر نیروهای امنیتی فیر نشده است.

تأکید  منایندگان  مجلس  عضو  این 

مسلح  نیرو های  اگر  که  می کند 

می داشتتند،  آن جا حضور  در  مردمی 

نیز  امنیتی  نیروهای  به  آسیبی  حتامً 

وارد می شد که نشده است.

ماجرا از چه قرار است؟

به  عینی،  شاهد  اسدی،  حمیدالله 

که  می گوید  کابل  صبح  روزنامه ی 

نیروهای  پیش،  روز  بیست  حدود 

بهسود  دوم  و  اول  حصه ی  در  ارتش، 

اول  حصه ی  قومندان  و  یافته  حضور 

اما  می کنند؛  معرفی  را  بهسود  دوم  و 

پس از معرفی قومندانان، نیروهای امنیتی در حصه ی 

اول بهسود، باقی می مانند.

به گفته ی آقای اسدی، متنفذان قومی پس از دوام دار 

شدن حضور نیروهای امنیتی در بهسود، نشست هایی 

با الله داد فدایی، قومندان امنیه ی میدان وردک برای 

ترک محل داشته اند که در جلسه ی چهارم، بر مردم و 

معرتضان شلیک شده  است.

از  پس  امنیتی،  نیروهای  که  می افزاید  اسدی  آقای 

آن ها  از  نفر   200 به  نزدیک  معرتضان،  باالی  شلیک 

نگه  هتل  و  مسجد  در  علی پور  از  طرفداری  به جرم  را 

نیروهای  شنبه،  روز  صبح   ۳ ساعت  »تا  داشته اند. 

داده  انتقال  محل  از  زخمی ها  که  نگذاشتند  دولتی 

شود؛ شامری از زخمی ها در اثر رسدی هوا و ماندن در 

روی برف، در هامن شب، کشته شده اند.«

میدان وردک  مناینده ی  راسخ،  مهدی  همچنان، 

به  روز   1۵ از  که  می گوید  منایندگان،  مجلس  در 

این طرف، نیروهای مسلح دولتی به هدف نامعلومی در 

حصه ی اول بهسود، حضور دارند. »مردم به خاطر رفع 

نگرانی شان، روز جمعه در یک گردهامیی مساملت آمیز 

اعرتاض  به  اما  شدند؛  مورد  این  در  روشنی  خواهان 

آن ها با شلیک گلوله پاسخ داده شد.«

را رد کرده  تیراندازی روی مردم  آن که وزارت داخله  با 

و می گوید که کشته شدگان، افراد وابسته به نیروهای 

الله داد  اما  است؛  بوده  علی پور-  غیرمسئول-  مسلح 

ترصیح  وردک  میدان  والیت  امنیه ی  قومندان  فدایی، 

می کند که چهار نفر از کشته شدگان، افراد ملکی اند. 

منایندگان  از  شامری  و  محلی  منابع  سویی  هم  از 

و  نبوده  آن جا  در  مسلح  افراد  که  می گویند  مجلس، 

مردم ملکی کشته  شده اند.

باعث  دولتی،  نیروهای  که  نیست  بار  نخستین  این 

ابراز  پیش آمده  وضعیت  از  اعالمیه ای  در  دلو(   11

نگرانی کرده و از حکومت افغانستان خواسته است که 

هر چه زودتر از راه مساملت آمیز و در تفاهم به اهالی 

محل، برای حل این مشکل اقدام کند.

و  رییس جمهور  پیشین  معاون  خلیلی،  محمدکریم 

ناوقت  که  اعالمیه ای  در  اسالمی،  وحدت  حزب  رهرب 

جمعه شب )10 دلو( نرش کرده، گفته است که نیروهای 

و مساملت آمیز مردم در  برابر تجمع مدنی  امنیتی در 

ولسوالی بهسود از خشونت کار گرفته اند.

که  است  تأسف  »جای  است:  گفته  خلیلی  آقای 

در  را  مردم  امنیت  این که  به جای  امنیتی،  مسئوالن 

ساحات ناامن بگیرند و مسیرهای رفت و آمد شهروندان 

را امن بسازند، در یک ساحه ی امن و تابع نظم و قانون، 

مشکالت ایجاد می کنند.« او، هم چنان از رهربی دولت 

نیروهای  زودتر  هرچه  که  است  خواسته  افغانستان 

امنیتی را از محل فراخواند.

ارتش  ستاد  پیشین  رییس  مراد،  مرادعلی  جرنال 

است:  نوشته  فیس بوکش  برگه ی  در  افغانستان، 

از  منی کشند،  اسلحه  خود  مردم  روی  به  »رسبازان 

نیروهای امنیتی مستقر در بهسود می خواهیم با ملت 

مواجه نشوند.«

عالی  شورای  سیاسی  معاون  سعادتی،  اسدالله 

است  نوشته  فیس بوکش  برگه ی  در  ملی،  مصالحه ی 

می دهید  »شعار  کنید!  بس  را  مردم  علیه  جنگ  که 

که هدف و اولویت ما آتش بس با طالبان است. بسیار 

آتش افروزی  مردم  علیه  چرا  اما  داریم؛  قبول  خوب، 

علیه  جمهوریت  است،  نوشته  ادامه  در  او  می کنید؟« 

جمهور منی جنگد.

سیاسی  و  امنیتی  مشاور  محقق،  محمد  هم چنان 

و رهرب حزب وحدت اسالمی مردم  رییس جمهور غنی 

افغانستان، با نرش اعالمیه ای از حکومت خواسته است 

به  را  قضیه  صالحیت،  با  هیئت  یک  فرستادن  با  که 

شکل مساملت آمیز حل کند.

)شنبه،  دیروز  کابل،  باشندگان  از  شامری  همچنان 

از  حامیت  مردمی  »ستاد  نام  به  را  ستادی  دلو(،   11

که  اعالمیه ای  در  داده اند.  تشکیل  بهسود«  قربانیان 

این ستاد نرش کرده، آمده است که حکومت مرکزی باید 

هرچه زودتر، به نیروهای دولتی دستور دهد تا از حمله 

بر غیرنظامیان دست برداشته و از بهسود عقب نشینی 

کنند.

مرکزی  »حکومت  است:  آمده  قطع نامه  این  منت  در 

از  بیشرت  و  کرده  برخورد  مسئوالنه  باید  زمینه  این  در 

پیش سبب تنش نشود. به حکومت مرکزی، مسئوالن 

درجه یک امنیتی، رهربان و بزرگان سیاسی، خاطرنشان 

و حل  به موقع  رسیدگی  عدم  در صورت  که  می سازیم 

اساسی تنش به میان آمده، پیامدهای ناشی از تنش 

به عهده آن ها خواهد بود.«

با این همه ، وزارت داخله اعالم کرده است که یک هیئت 

رویداد  همه جانبه ی  بررسی  برای  دولتی،  بلندپایه ی 

ولسوالی بهسود والیت میدان وردک فرستاده می شود.
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دواخانه«  »گوالیی  منطقه  در  پیش،  سال  دونیم  حدود 

مردم  از  گروهی  که  شدم  متوجه  بودم،  دوستی  منتظر 

دورهم جمع شده اند. بیشرت دقت کردم، دیدم که مردی 

بسیار  حرارت  و  شدت  با  و  ایستاده  چارپایه  یک  روی  بر 

پیش تر  کمی  و  شدم  کنجکاو  است.  بازارگرمی  حال  در 

رفتم. پیش روی آن مرد، مجمعه ی کالنی بود که پر بود از 

کارت هایی شبیه »کریدت کارت موبایل« که البته خودش 

آن را کارت بخت و طالع می خواند.

بود.  وسوسه انگیز  واقعاً  جالب  مرد  تبلیغات  و  اغواگری 

ظاهراً  بودند،  زده  حلقه  مجمعه  آن  گرد  بر  که  مردمی 

اقبال  و  بخت  می خواستند  و  بود  شده  جلب  توجه شان 

داشت.  قیمت  افغانی   100 کارت  هر  بیازمایند.  را  خود 

با  را  فروخته شده  کارت های  ویژه ای  با حرکات  فروشنده 

خریدار  به  افغانی   1000 یا   ۵00 و  می تراشید  سکه ای 

کارت می داد.

کند،  توجه  جلب  که  بلند  نسبتاً  صدایی  با  فروشنده 

از  از جیب مه منیره  می گفت: »نوکر طالع ات باش؛ پول 

جیب رشکت می ره، هله خوش کنین.« در چند دقیقه ی 

کوتاهی که آن جا بودم، فروشنده حدود 4 هزار افغانی را 

به دیگران داد. هرلحظه وسوسه می شدم که من هم کارتی 

بخرم. پرسیدم، هر کارت تان چند قیمت داره؟ با چاالکی و 

اطمینان گفت: هرکدام صد افغانی قیمت دارد. قسمتی را 

که می تراشید، گفت این جا جایزه اش معلوم می شود. اگر 

ده دالری بردی، قیمت کارت را از پیشت منی گیرم و برنده 

می شوی.

از  این که  بهانه ی  به  بودند،   برنده شده  پولی  آن هایی که 

قالبی نبودن آن خود را اطمنیان دهند، مدام پولی را که 

گرفته  بودند، به رخ دیگران می کشیدند.

و  بخرم  را  یکی  هم  من  می خواست  دمل  خیلی  آن که  با 

را می خلید؛  اما یک سوال مدام ذهنم  برنده شوم؛  پولی 

»بانو«، کنارم نشسته بود. مدام تالش می کرد بغضش را 

فرو بخورد و جلو اشک هایش را بگیرد؛ ولی گویا دل تنگی 

امانش را بریده بود. با دست هایش خاک را چنگ می زد 

و آرام و بی صدا، اشکش دانه دانه بر روی خاک می غلتید؛ 

قطره های اشک با خاک یکی می شد و زمین را تر می کرد.

به  رخسار رنگ پریده ی بانو نگاه کردم؛ هنوز بسیار جوان 

بود و شاید نبود پرس بزرگش-خادم- این گونه نزارش کرده 

است.

در  کوچکی  خانه ی  دارد.  دیگر  فرزند  سه  اکنون  بانو، 

دوباره  دیدن  بی تاب  که  دارد  دلی  و  کابل  از  گوشه ای 

در  اندک  بسیار  داشته های  با  که  پرسی  است.  پرسش 

و شبانه روزی  بسیار  با سختی  و  کرد  بزرگ  غزنی  والیت 

به دانشگاه فرستاد.

بانو، هر بار که خادم می گفت، گفتار و لحنش سنگین تر 

می گرفت.  او  از  را  گفنت  سخن  توان  گریه  و  می شد 

کم وبیش ۵ سال از آن رویداد می گذرد؛ ولی انگار هنوز، 

نبود فرزند بزرگش را باور نکرده است.

با من گفت وگو کند.  تا درباره خادم  قانع شد  به سختی 

هنگامی که خواستم عکس هایش را نشان دهد، نپذیرفت. 

می گفت هیچ وقت جرئت منی کنم به چهره معصوم خادم 

نگاه کنم.

ولسوالی های  از  یکی  در   ،1۳7۳ سال  زاده ی  خادم، 

دورافتاده غزنی، کم کم بزرگ شد و آن قدر در میان نیزارها 

چرا این کارت های با ارزش را می فروشد؟ با خود می گفتم، 

خوب برود گوشه ای بنشیند و متام کارت ها را پاک کند و 

پول هایش را برای خودش نگهدارد. در همین فکرها بودم 

که متوجه شدم فردی کارت می خرد.

از میان کارت ها هفت  قطعه فروخته شده بود؛ اما هیچ کدام 

پولی در خود نداشت و خریدار که پرسی جوانی بود، باید 

7 صد افغانی قیمت کارت ها را می پرداخت. او با اسرتسی 

که می شد در ظاهرش دید، به نظر می رسید با خود کلنجار 

می رود که هشتمی را بخرد یا نه.

نیز  را  دیگر  یکی  که  می کرد  ترغیب  را  او  مدام  فروشنده 

بخرد. به او می گفت: »اگه هشتمی ات برآمد، قیمت هفت تا 

را از پیشت منی گیرم!« آن جوان رسانجام ۳2 قطعه کارت 

خرید؛ اما هیچ کدام، پولی در خود نداشت.

کشید.  کارت ها  خریدن  از  دست  شد،  ناامید  که  جوان 

گفت:  کالم  اولین  در  تیره،  گندمی  چهره ی  با  فروشنده  

»۳ هزار و دو صد شد الال.« جوان خریدار، ناخودآگاه نیم 

قدمی به عقب برداشت و گفت: »مه خیال کدم، کارت ها 

مفت اس!« فروشنده با صدایی که جدیت و خشونت در 

آن احساس می شد، گفت؛ کارت ها را که اروی رسک جمع 

لحنی جدی تر خواست  با  و  لیالم کنم  نکرده ام که مفت 

پولش را بگیرد.

گفت:  آهسته  بود.  پریده  خریدار  جوان  رخسار  از  رنگ 

»ندارم الال.« دقیقه ای نگذشته بود که سه-چهار نفر دیگر 

هر  به  بود  آماده  که  خریدار  شد.  اضافه  ما  جمع  به  نیز 

شخصی پناه بربد؛ تا از پرداخت پول امتناع ورزد، رویش را 

به طرف یکی از افرادی که تازه به جمع اضافه شده چرخاند 

و هنوز نیم جمله اش را که می گفت، منی دانسته کارت ها 

قیمت دارند؛ نگفته بود که آن فرد مستقیم دستش را به 

جیب او درون کرد و سندی را از جیب خریدار بیرون آورد. 

ظاهراً سند زمینی در والیت دایکندی بود.

کسی  دهد.  گوش  خریدار  جوان  حرف  به  نبود  کسی 

و کوه دشت دوید که پاهایش توان گرفت و عصای دست 

نام  آری!  داشت.  نام  علی  خادم،  پدر  شد.  مادر  و  پدر 

داشت. چون او نیز دیگر نیست تا سایه ی رس بانو باشد. 

پدر خادم مانند بانو قوی نبود و نخستین بار، هنگامی که 

رسش  و  می گیرد  قلبش  بود،  دیده  را  پرسش  بریده  رس 

چرخ می زند و به زمین می افتد؛ اما هرگز بلند منی شود. 

حاال بانو پس  از آن روز، هم در نبود پرس می گرید و هم 

همرس.

در  گرفنت  آمادگی  سال  یک  از  پس  خادم   1۳94 سال 

آزمون ورودی، وارد دانشگاه کابل می شود. پس از این که 

نتایج کانکور اعالم می شود، خادم نام خود را می بیند که 

با قلم درشت کمپیوتری نوشته شده بود: خادم ولد علی، 

دانشکده حقوق.

پس از آن روز، او خود را در لباس یک وکیل و حقوق دان 

می دانست. »گاهی دست های من و پدرش را می گرفت 

و با غرور می گفت؛ وقتی از دانشگاه خالص شدم. دیگر 

منی گذارم دست به سیاه وسفید بزنید؛ اما انگار همه چیز 

خواب بود. هردوی شان رفت.«

خادم بهار سال 1۳94 بار و بندیلش را می بندد و از غزنی 

به سوی کابل حرکت می کند. می رود تا درس بخواند و بار 

پدرش را از زندگی سبک تر کند و چیزهای نو یاد بگیرد. 

»وقتی خانه نبود احساس می کردم که خانه خالی شده. 

وقتی  می دیدم.  خادم  مانند  را  همه  می رفتم  که  جا  هر 

می آمد بهرتین روزهای زندگی ام بود.«

رفت وآمد از کابل به غزنی و از غزنی به کابل برای خادم 

بسیار سخت بود، گاه در راه با تیراندازی روبه رو می شد 

آن ها  موتر  آمدن  از  پیش  که  می دید  را  موترهایی  گاه  و 

او  با جوان دیگری که شبیه   را بیرون کرده بود،  که سند 

و فروشنده ی کارت ها، هم زمان  بود  پیوسته  به جمع  تازه 

دستان شان را در جیب های جوان خریدار فرو برده بودند. 

در حالی که جیب های او را وارسی می کردند، او را از ازدحام 

پیاده رو، به پشت غرفه ی کهنه ی هل دادند. آن ها کسانی 

بودند که لحظه ی پیش با خرید، کارت ها هرکدام مقداری 

پول برنده شده بودند. در همین زمان، یکی دیگر پیدا شده 

که مردم را پراکنده می کرد. هرکسی که می ایستاد و ماجرا 

به ترک  وادار  تهدید  و  با خشونت  را  او  را متاشا می کرد، 

آن جا می کرد.

جوانی با ظاهر کارگران رس چوک، نزدیک من آمد و پرسید: 

»اگه  گفت:  دوباره  نه  گفتم  که  همین  می شه؟«  »رفیقت 

رفیقت میشه برو حساب کو.« بازهم به او فهامندم که جوان 

خریدار دوست من نیست.

در حالی که مجبور شده بودم، اندکی دورتر از آن جا بایستم 

از جوان خریدار پول  اما متوجه کسانی که می خواستند 

بگیرند، بودم. جوان با ظاهر کارگری دوباره نزدیکم آمد و با 

خشونت از من خواست دور شوم. در حالی که از محل دور 

می شدم، دیدم که سه-چهار نفری می خواهند کرتی چرمی 

جوان خریدار را از جانش بکشد.

به خاطر  را در حالی دیدم که  امسال دوباره هامن جمع 

مطلب شهرخوانی، به ساحه رفته بودم. هامن اشخاص با 

هامن فن در کوته سنگی، جالبی می کردند.

این بار یک جوان دیگر در دام شان افتاده بود. وقتی از او 

پرسیدم، از کجاست و اینجا چه می کند، گفت؛ از پروان 

به کابل آمده و می خواهد این جا، برای کانکور سال آینده 

آمادگی بگیرد.

در حالی که متوجه اطرافم بودم، عکسی از کارت ها گرفتم. 

هنوز موبایلم را به جیبم نگذاشته بودم که جوان قدبلندی 

با لگد به بایسکلم زد و پرسید: »عکس گرفتی؟« دیدم دو 

نابلد جلوه داده،  جوان روبه رویم ایستاده است. خودم را 

سوخته و شکار ماین های جاده ای شده است.

هر روز که می گذشت بانو دل تنگ تر می شد. هر بار پیش 

قرار  و  آرام  آتش،  به روی  مانند اسپندی  آمدن خادم،  از 

از بیم و خطر راه به خادم  اما مدام  این همه  با  نداشت. 

گوشزد می کرد.

سال  سه  هر  گذشت.  همین گونه  سال  سه  کامبیش 

خانه شان  به  کابل  دانشگاه  از  عالی  کارنامه ی  با  خادم 

بازمی گشت و دل ناآرام مادرش را آرام می کرد.

سال چهارم دانشگاه بود. خادم کنار درس دانشگاه کاری 

نیز پیدا کرده بود و کمک خرج خانواده اش می شد. پس 

مطالعاتش  و  بود  شده  قطورتر  کتاب هایش  سال،  آن  از 

بیشرت. نظریه های حقوقی را می دانست و درخت دانشش 

پربار شده بود.

آن سال برای بانو فراموش نشدنی بود. با آن که خادم سال 

طور  رسنوشت  گویا  ولی  گذراند؛  خانواده اش  کنار  را  نو 

دیگری برای خادم نوشته بود. علی-پدر خادم- دیابتش 

باال رفته بود و بیامری قلبی  بیش ازپیش آزارش می داد. 

به همین دلیل کار کشاورزی برایش بسیار سنگین بود.

خادم سال آخر دانشگاهش را نیز به خوبی سپری کرد و 

از برپایی جشن عمومی فراغت عزم سفر کرد. بار  پیش 

با  را  شادمانی اش  و  برود  زادگاهش  به  تا  بست  را  خود 

خانواده اش جشن بگیرد.

مادرش  به  کند  حرکت  می خواست  که  روزی  سپیده دم 

زنگ زده بود که به خانه می آید. بانو نیز آستین باال زده 

بود و برای پرسش نان گرم و خوردنی دلخواهش را پخته 

بود.

شب، همگی چشم به راه می نشینند تا خادم از راه برسد؛ 

از آن ها دعوت کردم که از آن کارت ها بخرند و پولی برنده 

شوند.

یکی از آن ها زود از من خواست تا با او رشیک شوم و کارت 

بخرم. در همین دم بود که دیدم جنجال پرس پروانی باال 

گرفته و سه-چهار نفری اطراف جوان را حلقه کرده و از او 

پول می گیرند.

هزار   1« گفت:  داشتم،  او  با  که  صحبتی  دورتر  کمی 

۵00 افغانی ام را گرفت.« او می گفت که اگر او به پولیس 

برخورد نخواهد  آن ها جدی  با  پولیس  بزند،  »119« زنگ 

کرد؛ اما جالبان چهره ی او را می شناسند و ممکن است او 

را در جایی زخمی کرده یا حتا بکشند.

پیرمردی که ظاهراً به نظر می رسید کارمند دولت باشد، در 

گفت وگوهای ما دخالت کرده و به پرس جوان گفت که به 

پولیس زنگ می زند و از جوان پروانی هم خواست تا منتظر 

مباند و پولش را از آن گروه بستاند. مرد جوان اما به دلیل 

ناامنی های شهر و این که زیر تهدید، جالبان قرار نگیرد، 

حارض نشد منتظر پولیس مباند.

پیرمرد از پولیس خواست با لباس شخصی بیایند تا جالبان 

نتوانند فرار کنند. حدود 20 دقیقه بعد، رسبازی با لباس 

پلنگی رسید. لحظه ای با آن ها گفت وگو کرد و سپس هامن  

یکی که کارت می فروخت را با خود برد. فردای آن روز که 

از هامن محل می گذشتم، دوباره هامن فردی را دیدم که 

دیروز، رسباز او را با خود برده بود.

چند روز بعد، وقتی از آن محل می گذشتم، دیدم که دوباره 

هامن گروه، در هامن محل، بساط شان را پهن کرده و پول 

افراد نابلد را در محرض عام می دزدند.

آن  کار  که  شد  خواهیم  متوجه   کنیم،  دقت  کمی  اگر 

اشخاص  پول  متفاوت   روشی  با  آن ها  است.  دزدی  گروه 

از هیچ  اگر کسی مقاومت کند،   از نزدشان می گیرند؛  را 

خشونتی دریغ نخواهند کرد. دو سال است که آن ها در 

مکان مشخصی این کار را می کنند و مردم با چهره های 

تک تک آن ها آشنا است؛ اما به نسبت این که از جانب آن ها 

مورد تهدید قرار نگیرند، مانع آن ها منی شوند.

درواقع، مردم به خطرناک بودن این گروه باور دارند و در 

اعتامدی  مسئول  نهاد  به عنوان  حکومت  به  دیگر،  سوی 

ندارند. نتیجه ی خطرناکی این گروه و بی اعتامدی مردم به 

حکومت، این می شود که آن ها کارشان را بدون دغدغه ی 

خاصی ادامه دهد.

در طول این دو سال،  اگر آن ها هفته  یک روز این کار را 

انجام داده باشند، تاکنون 96 روز است که در کوته سنگی 

همین کار را می کنند؛ اما هنوز دولت به عنوان نهاد مسئول 

مانع آن ها نشده است. در یک مورد که شخصاً خودم شاهد 

در  دوباره  بعد  روز  یک  بازداشت شده،  فرد  بودم،  صحنه 

هامن محل حضور یافته است.

مردم  وقتی  بیداد می کنند،  بیکاری  و  فقر  که  در شهری 

متوجه شوند کسی نیست مانع جالبی چنین گروه هایی 

این گونه  ایجاد  به  دست  مواردی  در  است  ممکن  شود، 

گروه ها بزنند.

باید برای نهاد های امنیتی یادآور شد که چنین گروه ها، 

در  فرد،  چون  خطرناکی اند؛  جنایی  جرایم  اصلی  ریشه 

چنین گروه ها است که ارزش های وجدانی و اخالقی خود 

فرد متام  از مدتی ممکن است،  نادیده می گیرد. پس  را 

عواطف و ارزش های اخالقی خود را نسبت به دیگران از 

دست بدهد؛ آن گاه از انجام هیچ جرمی دریغ نخواهد کرد.

به  را  جایش  ماه  و  می شود  ناپدید  کم کم  ستاره ها  اما 

منی آید.  خادم  ولی  می شود؛  روز  و  می دهد  خورشید 

دریافت  اما جوابی  را می گیرد؛  بار شامره خادم  بانو هر 

منی کند.

آمدن خادم می نشینند؛  راه  در  نیز چشم  روز  آن  فردای 

اما خادم منی آید. چندین روز می گذرد و خربی از خادم 

با  بانو  و  می کند  ختم  قرآن  بار  چند  علی،  منی رسد. 

برگردد  به خانه  تا خادم  نیایش می کند  و  دعا  نذرونیاز، 

و زنده باشد. »آن وقت تنها آرزویم زنده ماندنش بود. یک 

می رود  خواندن  مناز  برای  علی  صبح  وقتی  بعد  هفته 

جنازه ی ...« هق هق گریه های بانو متام اتاق را می گیرد 

از  پی درپی  اشک هایش  بزند.  حرف  منی تواند  دیگر  و 

گونه هایش می چکد و گاهی رسش را باال می کند، آهی 

می کشد و به درد دلش ادامه می دهد.

مسیر  در  برسد،  خانه  به  بود  قرار  که  خادم هامن شبی 

پس  هفته  یک  و  بود  شده  ربوده  طالبان  دست  به  راه 

خانه شان  حویلی  در  را  جنازه اش  نیمه شب  اسارت،  از 

انداخته بودند.

سال  چهار  مدت  در  که  تالشی  و  امید  همه  با  خادم 

داشت، به سفری بی بازگشت رفت. او قرار بود تا زندگی 

و  پدر  سال  چهار  از  پس  اما  کند؛  آسوده  را  مادر  و  پدر 

مادرش با رسبریده اش روبه رو شدند.

سپیده دم،  در  خادم،  گم شدن  از  هفته  یک  از  پس 

هنگامی که علی جنازه خادم را می بیند، قلبش درجا از 

تپیدن می ایستد. پدر و پرس، هر دو به سفر بی بازگشت 

غصه هایش  برای  که  دنیایی  و  می ماند  بانو  و  می روند 

بسیار تنگ تر از آن چه که باید، است.

داریوش احمدی

یدند به   جرم         رفتـن     به    دانشگاه،     سرش    را       بر

کاله برداران 
 
پول مردم   را 
با    جالبی     می دزدند
فروشنده مدام او را ترغیب می کرد که یکی دیگر 
را نیز بخرد. به او می گفت: »اگه هشتمی ات برآمد، 
از پکیشت نمی گیرم!« آن جوان  را  قیمت هفت تا 
هیچ کدام،  اما  خرید؛  کارت  قطعه   32 سرانجام 

پولی در خود نداشت.
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بـه  چشـمم  درآمـدم،  کارگاه  بـه  کـه  هنگامـی 

میـان  در  چهـره اش  کـه  خـورد  خردسـالی  دخـرت 

تشـخیص  قابـل  به سـختی  اتـو  از  برخاسـته  بخـار 

میـان  زیرزمینـی،  ایـن  در  بسـیاری  دخـرتان  بـود. 

کوشـش  و  تکاپـو  خیاطـی،  چرخ هـای  رسوصـدای 

بچرخاننـد. را  زندگـی  تـا  می کننـد 

کارگاه  دیگـر  گوشـه ی  بـه  مـرا  میان سـالی،  خانـم 

رهنامیـی می کنـد. دخرتخانـم جوانی در پشـت میز 

کارش، مـرصوف حسـاب کـردن و بررسـی ورق هـای 

نامـش  می کنـم؛  گفت وگـو  او  بـا  اسـت.  پراکنـده  

جامـه دوزی  کارگاه  ایـن  مدیرمسـئول  و  سوسـن 

اسـت.

دربـاره  بـا سوسـن،  کوتاهـی  احوال پرسـی  از  پـس 

بـازار کار می پرسـم؛ بـا لبخنـدی می گویـد کـه حال 

و احـوال بـازار، مانند حال کشـور، نابسـامان اسـت. 

بـه گفتـه ی او: »بسـتگی بـه خـودت دارد چـه انـدازه 

از ایـن اوضـاع اسـتفاده می کنـی.« او دربـاره آغـاز 

رادیـو  شـنیدن  از  همه چیـز  کـه  می گویـد  کارش، 

رشوع شـد.

سوسـن 26 سـاله که اکنـون کارگاهی بـا 11 کارگر 

را اداره می کنـد، زمانـی دخـرت کوچکـی بـود کـه در 

پشـت دار قالین بافـی »املـک« مـی زد و تنهـا یـار و 

همدمـش در هنـگام املـک  زدن، رادیـوی سـبزرنگ 

نظامـی ای بـود که برایش از دنیـای بیرون می گفت.

کـوه  از  گذشـنت  بـا  طالبـان،  زمـان  در  سوسـن، 

سـبز  دره ی  از  خانـواده اش  بـا  همـراه  هندوکـش، 

سـیغان بـه پایتخـت می آیـد و در ده دانـای کابـل بـه 

می دهـد. ادامـه  زندگـی 

کابـل، شـهر هزارقصه و ناآشـنایی بـرای او بود و تنها 

نامـش را از پـدر و خویشـاوندانش شـنیده بـود. او، 

بـاور منی کـرد زندگـی روزی پایـش را بـه ایـن شـهر 

بکشـاند. »بعـد از آمـدن مـا د کابل، حکومـت موقت 

حامـد کـرزی اعالم شـد و چنـد وقت بعد هـم دروازه 

مکتب هـا بـه روی دخـرتا و بچـا باز شـد.«

سوسـن در رشوع آمدنـش بـه کابـل، بـرای این کـه 

بـا گویـش کابلـی روان صحبـت منی توانسـت، بارها 

و  می شـد  مسـخره  همسـایه اش  دخـرتان  سـوی  از 

منطقـه  او  »د  می گذشـت.  سـخت  برایـش  زندگـی 

فقـط مـا هزارگـی گپ می زدیـم و هیچ کـس هزارگی 

منی فهمیـد و مـا گـپ اونـا ر منی فهمیدیـم؛ برایـم 

خیلـی دشـوار بـود.«

کنـد  کار  پـدرش  پا به پـای  بایـد  شـهر  ایـن  در  او، 

جـز  ولـی  بچرخـد؛  روان تـر  زندگـی  چرخـه ی  تـا 

قالین بافـی کار دیگـری را بلـد نبـود. چنـد سـال در 

منطقـه ده دانـای کابل قالین می بافـد و با دو خواهر 

خردتـرش هزینـه ی زندگـی را بـرآورده می کنـد. در 

آن روزهـا، بـا آن کـه سوسـن در سن و سـال رفـنت بـه 

مکتـب اسـت؛ امـا بـه دلیـل کار از رفـنت بـه مکتـب 

می مانـد. بـاز 

پس از چند سال، پدر سوسن خانه ای در غرب کابل 

 می خـرد و سوسـن بـا خانـواده اش بـه آنجـا مـی رود.

 بـرای سوسـن، روز بـا قالین بافـی رشوع و بـه پایـان 

می رسـید، تـا جایی که بعضی شـب ها را تـا دیروقت 

قالین بافـی می کـرد تـا از روزگار پـس مناند.

 سوسـن پشـت کارگاه قالین بافـی، هـر روز را بـرای 

منتظـر  رادیـو  از  »می سـازمت«  برنامـه ی  شـنیدن 

می مانـد. »پیـش از چاشـت ای برنامـه نـرش می شـد 

و یک سـاعته بـود؛ برنامـه ای بـود اجتامعـی در مورد 

جامعـه، زن، درس و هـدف. دربـاره همی موضوعات 

بـه  کـه  تنهـا کسـی  به خیـر!«  یـادش  مـی زد.  گـپ 

سوسـن یاری می رسـاند، دنیای بیـرون از اتاق و دار 

قالیـن را ببینـد گوینـده ی رادیویـی بـود که سوسـن 

هیچ وقـت او را از نزدیـک ندیـده بـود.

بـرای  رادیویـی،  برنامـه ی  ایـن  روزه  هـر  شـنیدن 

سوسـن انگیـزه می دهـد تـا بـه زندگـی و آینـده اش 

امیـدوار شـده و بـرای سـاخنت زندگـی بهـرت، چنـد 

برابـر کوشـش کنـد.

 

سوسـن در شانزده سـالگی، با مخالفت خانواده اش، 

آموزشـگاه  بـه  نوشـنت  خوانـدن  و  یادگیـری  بـرای 

سـوادآموزی مـی رود؛ روزهـای نخسـت نوشـنت الفبا 

برایـش سـنگینی می کنـد. »حرف هـای ط، ظ و م، 

منی تانسـتم  ر   4 عـدد  و  دیگـه  حرف هـای  بعضـی 

بنویسـم و بارهـا پتکایـی گریـان می کـردم کـه چـرا 

مثـل اسـتاد نوشـته منی شـه.« او، یـک سـال را در 

کنـار قالین بافـی، روزانـه یـک سـاعت در آموزشـگاه 

مـرور  خـودش  بـا  را  آن  شـب ها  و  می خوانـد  درس 

می کرد.

او یـک سـال بعـد، درس هایـش را از صنف ششـم به 

گونـه ی موقت در لیسـه ی نسـوان بی بـی زینب کربا 

در غـرب کابـل رشوع می کنـد. بـا لبخنـدی آمیختـه 

بـا درد، سـخن های مـادرش را بـه یـاد مـی آورد کـه 

بـه مکتـب منیـره  پیـری کسـی  می گفـت: »د پـس 

سوسـن. وقتش اس، عروسـی کنـی! و زندگی بریت 

بسازی.«

هم صنف هایـش  متـام  از  مکتـب  در  کـه  سوسـن 

در حـق  خانـواده  کـه  می کنـد  فکـر  بـود،  بزرگ تـر 

او جفـا کـرده اسـت. بـا آه رسدی می گویـد: »گفـنت 

این کـه ماهـی را هـر وقـت از آب بگیـری تـازه اسـت، 

برایـم معنـا نداشـت؛ چـون وقتـی مـه درس ر رشوع 

کـردم ماهـی مـرده بـود.«

 او، سـال های ازدسـت رفته ی زندگـی اش را بایـد بـا 

امـا هنـوز مطمیـن  سخت کوشـی جـربان می کـرد؛ 

ادامـه  درس هایـش  بـه  می توانـد  آیـا  کـه  نبـود 

دهـد یـا خیـر. »هـر روزی کـه بـه مکتـب می رفتـم، 

منی دانسـتم فـردا خانـواده ام بـه مکتب رفـنت اجـازه 

می دهـد یـا آخریـن روزم د مکتـب اسـت؟ بارهـا بـا 

چشـم گریـان از خانـه به مکتـب رفتیم و بـا دلهره به 

خانـه می آمـدم و منتظـر گپـای نـو و گاهـی متسـخر 

کـردن بـودم.«

 او هم زمـان در کنـار رفـنت بـه مکتـب، قالین بافـی 

نیـز می کـرد؛ امـا خانـواده اش بـرای تهیـه هزینـه ی 

او  منی کـرد.  او  بـا  همـکاری ای  هیـچ  درس هایـش 

حتـا منی توانسـت از درآمـد قالین بافـی یـک افغانی 

بـرای خـودش بـردارد.

او بـرای به دسـت  آوردن مصـارف مکتبـش از کارگاه 

بـرای خانم هـا،  نزدیـک مکتـب  خیاطـی ای کـه در 

پوشـاک برای مهـره دوزی می دهد، پوشـاک می آورد 

و بـا مفـاد ده افغانـی از هـر پوشـاک، آنـرا بـه زنـان 

همسـایه توزیـع می کنـد.

از  افغانـی  ده  مفـاد  بـا  زمـان، سوسـن  بـا گذشـت 

تـا  سـه  روز  در  می توانـد  پوشـاک ها،  مهـره دوزی 

کار  ایـن  کنـد.  پس انـداز  پـول  افغانـی  چهارصـد 

دسـت آویزی می شـود تـا همـه ی مهـره دوزی کارگاه 

خیاطـی را سوسـن بـر عهـده بگیـرد و کار را از خانـه 

ادامـه دهـد.

او می گویـد: »زنـان همسـایه در خانـه بـرای بـردن 

لبـاس رفت وآمـد می کـد و پـدرم خـوش نداشـت بـه 

ای خاطـر بـه زن هـا گفتـه بـودم، فقـط روزا د یـک 

وقـت مشـخص پشـت لبـاس بیایـن کـه پـدرم د کار 

بـود.« سوسـن می توانـد بـا درآمد ایـن کار خودش را 

از دردرس قالین بافـی نجـات بدهـد.

سوسـن، روز نخسـت رفتنـش بـه مکتـب و روزی کـه 

درس هایـش را در مکتـب به پایان رسـاند را، روزهای 

فراموش نشـدنی زندگـی اش می داند. »قشـنگ ترین 

لباسـی کـه در زندگـی ام پوشـیدم، لبـاس سـیاه و 

چـادر سـفید بـود. هرچنـد مـدل لبـاس مـه مانتـو 

بـود؛ امـا این قـدر کالن و دراز بـود کـه مثـل چپـن 

عربـی بـود و خـودم د بینـش شـور می خـوردم.«

بـه  دانش آمـوزی ،  دوره ی  پایـان  از  پـس  سوسـن 

گونـه ی کامـل رد قالین بافـی را یلـه می کنـد و متـام 

می کنـد.  مهـره دوزی  خـرج  را  انـرژی اش 

پـس از چنـدی، دوزندگـی را یـاد می گیـرد و بـرای 

گسرتش کار ش، دکانی کرایه کرده و کار مهره دوزی 

چنـد کارگاه دیگـر را نیـز بـر دوش می گیرد.

اکنون سوسـن بـا یکی از دوسـتانش کارگاه تولیدی 

آن،  کنـار  در  او  اسـت.  کـرده  راه انـدازی  پوشـاک 

روزانـه یـک سـاعت را رایگان بـرای خانم هـا خواندن 

و نوشـنت می آموزانـد.

اقتصـاد  دانشـکده ی  دانشـجوی  حـاال  سوسـن 

او  اسـت.  خصوصـی  دانشـگاه های  از  یکـی  در 

یـک  روزی  و  دهـد  گسـرتش  را  کارش  می خواهـد 

باشـد. مـردان  بـا  رسمایه گـذار کامیـاب، هم سـطح 

سوسـن در کارگاهـش الگـوی لباس هـا را بـا کمـک 

آن  منونـه ی  و  کـرده  طـرح  همـکارش،  خانم هـای 

نشـان  فروشـگاه ها  در  پوشـاک  فروشـندگان  بـه  را 

شـد،  تأییـد  طرح های شـان  چنان چـه  می دهـد؛ 

پوشـاک موردنظر را در کارگاه شـان تولیـد می کنند. 

طـرف  از  پوشـاک  پارچـه  و  طـرح  هـم،  گاهـی 

فروشـنده ها داده می شـود و سوسـن و همکارانـش 

می برنـد. به پیـش  را  پوشـاک  دوخـت  و  بـرش 

نبایـد چشـم به راه رشایـط خـوب  زنـان  او،  بـاور  بـه 

بـرای  به ویـژه  باشـند؛ چـون خـوب شـدن رشایـط، 

زنـان در افغانسـتان، بسـتگی بـه خـود زنـان دارد.

بـه 

ور  با

و  نابسـامانی ها  از  بسـیاری  دلیـل  سوسـن، 

و  تهی دسـتی  نـداری،  زنـان،  زندگـی  چالش هـای 

برون رفـت  بـرای  می گویـد؛  او  اسـت.  بی سـوادی 

از آن، زنـان بایـد اسـتقالل مالی شـان را بـه دسـت 

بیاورنـد؛ چیزی که اسـتقالل اجتامعی و سیاسـی را 

داشـت. خواهـد  پـی  در  زنـان  بـرای  نیـز 

کابل، شهر هزارقصه و ناآشنایی 
برای او بود و تنها نامش را از 

پدر و خویشاوندانش شنیده 
بود. او، باور نمی کرد زندگی 

روزی پایش را به این شهر 
بکشاند. »بعد از آمدن ما د 

کابل، حکومت موقت حامد 
کرزی اعالم شد و چند وقت بعد 

هم دروازه مککتب ها به روی 
دخترا و بچا باز شد.«

سوسن در کارگاهش الگوی 
لباس ها را با کمک خانم های 

همکارش، طرح کرده و نمونه ی 
آن را به فروشندگان پوشاک 

در فروشگاه ها نشان می دهد؛ 
چنان چه طرح های شان تأیکید شد، 
پوشاک موردنظر را در کارگاه شان 

تولید می ککنند. گاهی هم، طرح و 
پارچه پوشاک از طرف فروشنده ها 

داده می شود و سوسن و 
همکارانش برش و دوخت پوشاک 

را به پکیش می برند.

ک  دوزی گاه      پوشا کار از      قالين بافی تا ایجاد 

لیال یوسفی
گزارشگر
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که او مانع صلح نه؛ بلکه قهرمان روند صلح است. آقای 

غنی که جمعه شب )10 دلو(، به گونه ی آنالین در مجمع 

حکومت  اگر  که  گفت  می کرد،  صحبت  اسپین،  امنیتی 

شود،  برقرار  است،  طالبان  خواست  که  آن چه  موقت؛ 

رسانجام آن، ادامه ی خشونت و خون ریزی خواهد بود.

اساسی  قانون  از  که  خورده ام  سوگند  »من  گفت:  او 

در  افغانستان  شهروندان  که  می خواهم  و  کنم  حراست 

رفاه زندگی کنند و قدرمتند شوند. من صالحیت منحل 

کردن جمهوریت را از کجا به دست می آورم؟«

گفته  نیز  افغانستان  ملی  امنیت  مشاور  هم ،  سویی  از 

به  دادن  فرصت  معنای  به  موقت  دولت  ایجاد  که  است 

مداخله ی دایمی بیگانه ها است.

حمدالله محب، روز شنبه )11 دلو(، در برگه ی توییرتش 

صلح،  گفت وگوهای  با  هم زمان  »کسانی که  نوشت: 

مال  و  جان  به  رساندن  رضر  و  مسلامن کشی  از  دست 

ارزش های  به  مردم  که  بفهمند  باید  منی دارند،  بر  مردم 

مردم ساالری و اهمیت نظام باور دارند.«

میدان  به  طالبان  آزادشده ی  زندانیان  درصد   90

جنگ برگشته اند

معاون  اخیر  حرف های  رییس جمهور  این که  عالوه ی  بر 

به  متعهد  گروه،  این  که  کرد، گفت  رد  را  طالبان  هیئت 

و  نیست  امضا کرد،  امریکا  با  توافق نامه ای که در دوحه 

حدود 90 درصد زندانیان این گروه، پس از آزادی دوباره 

به میدان جنگ برگشته است.

برای  اراده ای  هیچ  طالبان  گروه  که  گفت  غنی،  آقای 

به  گروه  این  زیرا  ندارد؛  افغانستان  در  صلح  برقراری 

برای  جهانی  جامعه ی  و  کشور  این  مردم  خواست های 

پذیرفنت آتش بس پشت کرده اند.

سوی  از  فرمانی  اساس  به  طالب،  زندانیان  آزادی 

اجرایی  خورشیدی  روان  سال  در  غنی  رییس جمهور 

زندانی  هزار   4 از  بیش  غنی،  آقای  فرمان  طی  شد. 

زندانی   400 آزادی  خواستار  طالبان  پس ازآن  شد؛  آزاد 

خطرناک شان نیز شدند که آن هم با تصویب لویه جرگه و 

امضای غنی تأیید شد.

رییس جمهور غنی، زمانی که زندانیان طالب را آزاد کرد، 

سنگین،  هزینه ی  این  پرداخت  با  که  بود  فکر  این  به 

نصیر ندیم

عبدالرازق اختیار بیگ
گزارشگر

سفرهای پیهم طالبان به کشورهای ایران و روسیه منی تواند 

یک رخداد سیاسی  تکان دهنده به حساب بیاید. زمانی که 

امریکا در سال 2012 برای اولین بار با بازی های پنهانی و 

مامشات، اجازه گشایش دفرت طالبان را در قطر صادر کرد، 

متام این اتفاقات قابل پیش بینی بود. در این میان خیال 

خام است که اگر بگوییم؛ پس از ترامپ، طالبان منافع خود 

را در هم سویی با امریکا منی بیند و با کشورهای منطقه ای 

ساخت وپاخت ها کرده اند.

باز شدن دفرت طالبان در قطر، واضح بود که طالبان را از 

یک گروه تروریستی به یکی از گروه های سیاسی عمل گرا 

نیز در صدد  در منطقه تبدیل می کند. کشورهای منطقه 

افغانستان  در  سیاسی  مرشوعیت  طالبان  اگر  که  آن اند 

در سیاست  گروه  این  را  با حضور  منافع شان  باید  بیابند، 

و  روابط  ایجاد  با  و  باشند  داشته  نظر  در  افغانستان 

کمک های مالی و همزادپنداری یا دشمن مشرتک تراشی، 

طالبان را از آن خود بسازند.

ترفند کالسیک ایران و روسیه

یکی از ترفندهای بسیار کالسیک ولی کارآمد، برای ایجاد 

رابطه، آشکارسازی دشمن مشرتک است که ایران و روسیه 

از این ترفند برای هم سوسازی طالبان استفاده کرده اند.

تعمق  قابل  افغانستان  با  همواره  ایران،  دودوزه  سیاست 

در  ایران  خارجه  وزیر  ظریف،  جواد  است،  بوده  تأمل  و 

مصاحبه ای طالبان را گروه تروریستی خواند تا بتواند رابطه 

خود را با افغانستان به عنوان همسایه، سامل نشان بدهد و 

هم برای دولت افغانستان در مبارزه با تروریزم، فاطمیون را 

پیشنهاد کرد که اگر دولت افغانستان بخواهد با هر گروهی 

درگیر شود ایران حارض به کمک های سیاسی و نظامی از 

این کشور خواهد شد.

 در همین زمان سفرهای مقامات بلندپایه افغانستان روابط 

افغانستان،  به نحوی  و  آشکار ساخت  را  نزدیک دو کشور 

تروریستی در  بین  بردن گروه های  از  برای  را دعوت  ایران 

این کشور کرد و به امریکا نیز نشان داد که ممکن است 

از  یکی  باشیم. درواقع،  بتوانیم هم سو  امریکا  با دشمنان 

صلح،  گفت وگوهای  به  طالبان  بی میلی  با  هم زمان 

افغانستان و طالبان  تنش های لفظی میان رسان دولت 

نیز افزایش یافته است. در حالی که هیئت های دو طرف، 

حدود چهار هفته پیش به هدف آغاز دور دوم گفت وگوها 

هیئت  اعضای  از  شامری  گفته ی  به  اما  رفتند؛  قطر  به 

دولت، دو هفته می شود که هیچ نشستی میان دو طرف 

برگزار نشده است.

مهامن خانه های طالبان در قطر، این روزها خالی است. 

و  تقسیم شده  بزرگ  و  خرد  گروه های  به  طالبان  هیئت 

رسگرم سفر به کشورهای منطقه و جهان است. در جریان 

چند روز گذشته، دو هیئت جداگانه به رهربی مال برادر 

-معاون سیاسی طالبان- و شیرعباس استانکزی -معاون 

هیئت طالبان- به کشورهای ایران و روسیه رفته اند.

مال برادر ابتدای هفته ی پیش به ایران رفت و پس ازآن، 

عباس استانکزی همراه با هیئتی به مسکو رفت. هرچند 

به  ماه ها  از  موقت  حکومت  آمدن  و  آینده  نظام  بحث 

این طرف، مطرح بود؛ اما پس از آن که هیئت طالبان به 

مسکو رفت، این بحث  دوباره داغ شده است.

ایاالت متحده ی  با  گفت وگو  زمان  از  طالبان  آن که  با 

به  فعلی  حکومت  موجودیت  به  زیادی  متایل  امریکا، 

که  روزها  این  ولی  نداشتند؛  ارشف غنی  محمد  رهربی 

کشور  سیاسی  آینده ی  به  متمرکز  بیشرت  گفت وگوها 

است، طالبان می گویند که آقای غنی مانع صلح است و 

اگر او از قدرت کنار برود، صلح و آتش بس تأمین خواهد 

شد.

این مسئله را دو روز قبل، شیرعباس استانکزی در قطر 

در  که  بندی  یگانه  یا  علتی  »یگانه  گفت:  و  کرد  مطرح 

آن ها  که  است  اداره ارشف غنی  فعالً  است،  مقابل صلح 

است  این  آن،  صداقت  عدم  از  یکی  منی خواهند.  صلح 

که تیمی را که آنان انتخاب کرده اند، برای شان صالحیت 

مکمل داده نشده است.«

چند ساعت پس از نرش حرف های این عضو طالبان در 

مسکو، رییس جمهور غنی واکنش تند نشان داد و گفت 

اشتباهات فاحش دولت افغانستان بود و تبعات 

منفی اش را خواهد داشت.

طالبان  رهربان  مدتی  از  پس  دیگر  سوی  در   

افغانستان  صلح  گفت وگوهای  هنگام  در 

در  ظریف  و  می شوند  ایران  وارد  ناگهانی 

و  می گذارد  متام  سنگ  طالبان  از  استقبال 

در  ایران  امنیت  شورای  مشاور  شمخانی  علی 

توییتی می نویسد: طالبان را در مبارزه با امریکا 

جدی دیدم. در حین زمان خربهایی به رسانه ها 

ایرانی  سالح های  از  طالبان  که  می کند  درز 

افغانستان  ملی  اردوی  علیه  حمالت شان  در 

استفاده می کنند و یک محموله ی بزرگ اسلحه 

به  ورود  هنگام  کشور  این  مرزهای  در  ایرانی 

دست دولت افغانستان می افتد.

با  نشان می دهد که در حرف هایش  رویکرد  این  با  ایران، 

کالسیک  رویکرد  از  نیز  و  نیست  صادق  افغانستان  دولت 

برای هم سو کردن طالبان با خودشان استفاده می کنند تا 

بتوانند در بازی های منطقه ای از هیچ بازیگری عقب مناند. 

ایران هم سو با طرف قدرمتند در جنگ و صلح افغانستان 

با ایجاد روابط با دو سوی گفت وگو؛ پس از  خواهد بود و 

افغانستان  ادامه جنگ، دنبال حفظ منافعش در  یا  صلح 

خواهد بود.

پشتیبانی  با  دولتی  و  امریکا  ایاالت متحده   نظامی  حضور 

این کشور در افغانستان، همواره روسیه را نگران مرزهایش 

در  امریکا  نظامی  حضور  با  گروهی  اگر  و  است  کرده 

از حامیت  بسیار طبیعی  باشد،  افغانستان مشکل داشته 

از  بیشرت  را  خود  منافع  زیرا  بود،  خواهد  برخوردار  روسیه 

از  می بیند.  امریکا  علیه  گروه  با  امریکا  حامیت  با  دولتی 

همین رو عباس استانکزی معاون دفرت سیاسی طالبان از 

ریاست جمهوری  می نشیند،  پر  دل  با  روسیه  مانند  کشور 

در  صلح  تا  بدهد  استعفا  که  می گوید  را  افغانستان 

ریاست جمهوری  استعفای  خواست  بیاید.  افغانستان 

افغانستان از سوی عباس استانکزی در سفر به روسیه این 

را آشکار می سازد که طالبان حامیت قاطع روسیه را به خود 

دارد و با حامیت قدرمتندترین کشور منطقه ای می توانند 

کنند.  مواجه  بیشرتی  چالش های  با  را  افغانستان  دولت 

روسیه نیز طالبان را برای داشنت مشرتکات با خود هم سو 

کرده و روش کالسیک ارتباط را که خیلی هم جواب مثبت 

داده در رابطه با طالبان به کار گرفته است.

احتامل سفر طالبان به چین

مسلامن نشین  ایالت  چین  دولت  چالش های  از  یکی 

افغانستان  بدخشان  با  مرز مشرتک  که  است   سان کیانگ 

دارد، اگرچه این مرز بسیار دشوارگذر است، اما ترس چین 

شورشیان  گرفنت  پناه  و  افغانستان  در  طالبان  حضور  از 

که  دارد  گامن  چین  است.  طالبان  دولت  به  سان کیانگ 

طالبان پیش از آن که گروه عمل گرا باشد، یک گروه افراطی 

که  شده  دلیل  مذهبی شان  اشرتاکات  و  است  مسلامن 

گروه های  دگر  و  یولداش  طاهر  افراطی  گروه  و  القاعده 

گروه  این  دامان  به  پناه   افغانستان  در  تروریستی  افراطی 

بگیرند.

کرد  خواهد  استقبال  طالبان  از سفر  دلیل  این  به   چین 

که رهربان شورشی مسلامن سان کیانگ به دامان طالبان 

از  پیش  را  رابطه  این  طالبان  از  حامیت  با  و  نربند  پناه 

ابتال  از  وقایع پیش  زیرا  جوش خوردند قطع خواهد کرد، 

ساده ترین راه جلوگیری است.

چین می داند که اگر طالبان با رهربان مسلامن سان کیانگ 

هم سو شود، خطر جدی متوجه چین خواهد شد که هرگز 

این خطر را چین به جان نخواهد خرید و از همین رو چین 

در استقبال از طالبان آمادگی خواهد گرفت.

امریکا و پاکستان

را در  اجازه صدور دفرت طالبان  اوباما  اداره  اولین بار  برای 

بایدن  جو  همین  و  کرد  صادر  غیرمستقیم  به صورت  قطر 

یکی از پروپاقرص ترین طرفداران خروج نیروهای امریکایی 

شاید  بود.   2009 سال  در  اوباما  اداره  در  افغانستان  از 

بازبینی  سبب  بایدن  جو  بردباری  و  سیاسی  تجربه ی 

باتجربه  اما این سیاستگر  با طالبان شود،  معاهده امریکا 

دچار  افغانستان  صلح  گفت وگوهای  منی خواهد،  هرگز 

شکست شود.

پیوسته  امریکا  ایاالت متحده  انتخابات  زمان  در  طالبان 

بار  چندین  را  نگرانی  این  و  بودند  ترامپ  باخت  نگران 

نزد  پاکستان  جایگاه  با  طالبان  اما  کردند،  بیان  به وضوح 

حکومت  به  دارند  فرصت  هنوز  که  می دانند  بایدن،  جو 

دلخواه شان در افغانستان دست بیابند. جو بایدن در زمان 

پنجاه  پاکستان  که  بود  کرده  بیان  انتخاباتی اش  مبارزات 

با  بایدن  جو  است.  برایش  افغانستان  از  باارزش تر  مرتبه 

ابقای زملی  خلیل زاد در پستش اولین چراغ سبز را برای 

طالبان نشان داد. از سوی دیگر آقای قریشی وزیر خارجه 

پاکستان از اداره جو بایدن خواسته است تا بر تعهداتش با 

پاکستان پابند باشد که نشان می دهد طالبان از البی گری 

پاکستان برخوردار است.

بررسی های  به  پافشاری  بایدن  اداره  اما  میان  این  در   

معاهده امریکا و طالبان دارد. در ضمن وزارت خزانه داری 

است.  کرده  آشکار  را  القاعده  با  طالبان  رابطه ی  امریکا، 

دولت بایدن شاید یک مقدار تغییرات در روند گفت وگوهای 

صلح افغانستان بیاورد و بر طالبان بقبوالند که رابطه اش را 

با القاعده قطع کند و روند گفت وگوها نسبتاً طوالنی خواهد 

افغانستان  دولت  از  امریکا  پشتیبانی  معنی  به  اما  شد، 

نیست؛ زیرا بازیگران اصلی گفت و گوهای صلح افغانستان، 

پاکستان و کشورهای عربی است، نه طالبان.

رویکرد دولت افغانستان

اگر دولت افغانستان، می خواهد گفت وگوهای صلح را به نفع 

خود خامته دهد، رابطه طالبان روسیه و ایران را درشت تر 

منایش دهد، ناتو را متقاعد کند که پس از گفت وگوهای 

خواهد  القاعده  امن  خانه  ی  افغانستان  افغانستان،  صلح 

با  طالبان  القاعده،  از  بیشرت  بفهامند  امریکا  برای  و  شد 

دشمنانش در خاورمیانه و آسیای میانه هم سو خواهد بود، 

یکی یکی  امریکا  با  تعهدات شان  از  را  تخطی های طالبان 

بشامرند، با البی گری کشورهای مانند فرانسه، روی دولت 

باکستان،  البی گری  با  طالبان  تا  کند  نفوذ  بایدن  جدید 

باعث تغییر نظام در افغانستان نشود و دولت نیز با ایران 

)دودوزه باز منطقه ای( رابطه خود را کم تر کند.

هم طالبان همه ی تالش شان در مذاکره تضمین آینده ی 

سیاسی شان است.

از  اول  می بود،  صلح  قهرمان  غنی  »اگر  می گوید:  او 

برای جنایت هایش پرسان می  کرد؛  گلب الدین حکمتیار 

صلح  قهرمان  غنی  انداخت.  گردن شان  به  گل  برعکس 

نه؛ بلکه استقبال کننده ی قاتلین مردم افغانستان بود.«

به روند  این همه، دیده می شود که هنوز هم حکومت  با 

افغانستان  مردم  برای  که  صلحی  دارد؛  امیدی  صلح 

بیشرت طعم خون دارد. 

و  عامه   ارتباطات  اداره ی  عمومی  رییس  عمر،  وحید 

حکومت  که  می گوید  ریاست جمهوری،  اسرتاتژیک 

اما  بدهد؛  قربانی  صلح  برای  است  حارض  افغانستان 

به استحکام نظام، دموکراسی،  آن  برآیند  این که  به رشط 

کرثت گرایی و انتخابات  بیانجامد.

خربی،  نشست  یک  در  دلو(،   11( شنبه  روز  عمر  آقای 

سال   20 ارزش های  بقای  برای  فعلی  »جنگ  گفت: 

گذشته است. اگر کسی فکر می کند، درنتیجه ی جنگ یا 

معامله ای زیر نام صلح، متام این ارزش ها را زیر پا کرده و 

افغانستان را به گذشته برمی گرداند، اشتباه کرده است. 

راه بازگشت به گذشته هم از طریق جنگ و هم از طریق 

معامله مسدود است.«

اتفاق نظر میان دشمنان دیرینه در رابطه به طالبان

گفت وگوهای صلح افغانستان؛ 

یز     از       ميز     صلح     به    میدان    جنگ از      احساس    قهرمانی     تا       گر

صلح  تأمین  برای  مردم  و  دولت  خواست  طالبان  شاید 

را بپذیرند؛ حتا در پایان لویه جرگه گفت: »صلح و آرامی 

برای دو سال بسته  را  شود، به رسخاب می روم و دروازه 

می کنم. کتاب می خوانم و کتاب می نویسم تا برای نسل 

جدید افغانستان یک چیزی باشد.« حال اما خودش اقرار 

می کند که محاسبه ی او اشتباه بوده؛ زیرا 90 درصد از 

بود،  کرده  آزاد  صلح  برقراری  هدف  به  او  که  زندانیانی 

دوباره در برابر همین نظام تفنگ به شانه انداخته اند.

منایندگان،  مجلس  اعضای  از  شامری  هم  سویی  از 

می گویند که صلح بازی ای است که امریکا در افغانستان 

مهره هایی  و طالب  این وسط حکومت  و  انداخت  راه  به 

هستند که هرازگاهی جابه جا می شوند.

روزنامه ی  به  منایندگان-  مجلس  -عضو  روشن  بلقیس 

پیش  صلح  آجندای  کل،  در  که  می گوید  کابل،  صبح 

سعودی  عربستان  و  پاکستان  امریکا،  سوی  از  پیش  از 

تعیین شده و روندی که حاال در قطر جریان دارد، یک 

بدهند که صلح درنتیجه ی  تا نشان  روند منایشی است 

گفت وگو با طالبان به دست آمده است.

او  گویا  که  غنی  آقای  حرف های  مورد  در  روشن  بانو 

قهرمان صلح است، می گوید که دولت خود را مالک صلح 

می گیرد تا جایگاهش را نزد مردم حفظ کند و از سویی 
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احساسات خود بوده است و اگرچه او اطمینان ندارد که 
این احساسات چه بوده است. »بیشرت ما چه آن را بپذیریم 
یا نپذیریم، گاه در خواب بیدار نیستیم اما بیدار هستیم.«

که  رویاهایی  از  بسیاری  که  نباشد  تعجب  جای  شاید   
پری در توییرت برای شام ارسال کرده است و افرادی که 
پیامی  نرش  با  خامنی  و  شده اند  آب  درگیر  نیز  دیده اند 
گفته است، در خواب دیده که او در لحظه ای سونامی در 
حال گشت وگذار است و در این  حالت می توان گفت که 

او بهرت از دورر با احساسات خود برخورد می کند.
تعبیر  فرعون  برای  جوزف  که  _آن هایی  یعقوب  رویاهای 
به  نسبت  خاصی  عالقه ای  که  بود  موضوعاتی  می کرد_ 
pala-( 1۵18 در  آن ها داشتند و رافائل آن ها را در سال

zzo apostolico( واتیکان نقاشی کرد. استعاره های زنده  

از رویاها در حوزه های آسامن که به صورت شناور است، 
نشان داده می شود که فهم آن ها فراتر از انسان فانی بوده 
لوتو  لورنزو  آپولو، خواب  مانند  است. مضامین اساطیری 
با شهرت در سال 1۵49 می تواند به هرنمندان  و موسا 
مجوز دهد تا رابطه بین رویا و الهام را پیشنهاد دهند. به 
نظر می رسد که در خواب، آپولو آزاد می شود و لباس های 
خود را می اندازد و برهنه خود را در علفزارهای همسایه 
نشان می دهد و این نشان دهنده یک خالقیت بی نظیری 

است که هرنمند خلق منوده.  
تعداد  با  بوش  کابوِس هیرونیموس  نقاشی های  محتوای 
با  گرفت.  قرار  بازخورد  و  استقبال  مورد  مردم  از  کثیری 
بگوییم  و  بفهمیم  به سادگی  می توانیم  او  تصاویر  دیدن 
است  جهنم  آتش  و  بهشت  از  هرنمندان  بازمنایی  که 
گناهکاران،  برای  کابوس هایی  بازمنایی  به عنوان  که 
چه  نکنند  توبه  اگر  که  کردن  توبه  برای  بود  هشداری 
در کتاب  این موضوع  بود.  انتظارشان خواهد  در  چیزی 
پیروان  توسط   )1۵۳0_1۵20( سال  در  تونداله  ویژن 
بوش توضیح داده شده است که در آن می توان به وضوح 
شوالیه را گناهکار دید که باالی چشم کابوسش در جهنم 

در حال پرواز است.
روشنگری  دوره ی  در  به عنوان یک موضوع هرنی  رویاها 
از نتیجه ی مطلوبی برخوردار نبودند اما در اواخر  عمدتاً 
قرن 18 میالدی شاهد خلق یکی از مشهورترین تصاویر 

کابوس در سال )1781( توسط هرنی فوزلی بودند.

پری نقاشی را به عنوان تصویر مستقیم از وحشت شبانه 
زن،  ناخوشایند  حالت  در  او  عوض  در  بلکه  منی بیند 
عالقه ای ناسامل اسب را به خنجر و جلوی گریلین می بیند 
_ که ممکن است بیان کند که وی قصد دارد از روی او 
از  بسیاری  که  زن  مرطوب  رویای  »تخریب  کند_  دفاع 
مردها ممکن است داشته باشند« او اضافه می کند »یک 
ازنظر  کمرت  شاید  جنسی اش  خیاالت  و  رویاهایش  زن، 
سیاسی درست نباشد اما ازنظر جنسیتی در وجود خود 

دارد« 
»رویاهای خود را ترسیم کنید«

مقدم  خط  به  را  خود  رویاهای  که  بودند  سمبول ها  این 
گوستاو  چون  هرنمندانی  برای  برگرداندند.  هرنی  بیان 
مورو و اودیلون ردون، رویاها روشی بود برای رمزگشایی 

واقعیت و رازهای وجودی. چشامن )Redon( مانند یک 
بادکنک عجیب وغریب به سمت بی نهایت پرواز می کند. 
هوای  پوقانه  یک  آن  در  که  تصویری   )1882( سال  در 
در  انسان  رس  از  رفنت  باال  حال  در  چشم  شکل  به  گرم 
ابرها است و تصوری را ایجاد می کند که در این تصاویر از 
رویاها اکرثاً نامرتب است، این جنبش در سورئالیست ها 

تأثیر به سزایی را ایجاد می مناید.
فروید  توسط  رویاها  تفسیر  از  سورئالیسم  اولیه ای  الهام 
از  عبارت  رویاها  فروید،  گفته  طبق  است  آمده  چنین 
تصاویر  به  خودسانسوری  توسط  که  آرزوهاست  تحقق 
تحریف می شود و کسی که خواب می بیند، از خواب بیدار 
منی شود. او معتقد بود که با باز کردن معنای پنهان آن ها 
به  آنچه  هر  از  را  بیامران  می تواند  روانکاوی،  به وسیله ی 

روی شان تأثیر می گذارد، درمان کند.
بااین حال، فروید رویاها را به عنوان چیزی برای رمزگشایی، 
برای  خالقانه  ابزاری  را  آن ها  سورئالیست ها  کرد.  کشف 
علیه  را  واکنشی  این  و  می دیدند  بی نظیر  خالقیت  یک 
فرهنگ بورژوایی اروپا که آن ها در پی جنگ جهانی اول 

مورد بدگویی بودند، خلق کرد
 در هرن سورئالیستی معموالً رویایی به تصویر منی رود، در 
روبرو می شود.  با کارهای درونی  بیننده مستقیامً  عوض 
در خواب مضطرب جورجیو دو چیریکو و یا مناظر ارسالی، 
ارنست،  مکس  چندرسانه ای  آثار  و  کالژها  نقاشی ها، 
از  بیننده  برداشت  که  می خورد  چشم  به  ترکیب هایی 

واقعیت را به چالش می کشند.
گرچه  شد  غافلگیر  آن ها  ایده های  از  فروید  گفت،  باید 
او هنگام مالقات با سالوادور دالی در سال 19۳8، فکر 
خود را در مورد آن ها کمی تغییر داد. دالی نقاشی خود 
آورده   )Metamorphosis of narcissus( عنوان  با  را 
بود که می شد در آن یک تخم مرغ ترک خورده را دید که 
می شکند و یک گل نرگس از آن ظاهر می شود. پیش ازاین 
فروید سورئالیست ها را به عنوان آدم های بی فکر و سطحی 
می دانست اما دالو با تسلط غیرقابل انکار خود باعث شد 

تا وی نظر خود را دوباره عوض کند
پری وقتی خودش روی پرده مستند بی بی سی چهار ظاهر 
شد و بیان منود که چگونه یک سورئالیست با فلیپا پری 
به  رویکرد سورئالیستی  در سال 2017 در مورد ساخت 

رویاها کاوش منوده است که بعدازآن وی دفرت تحقیقات 
سورئالیستی را راه اندازی کرد و از مردم خواست تا قبل 
اگر  و  بگویند  خود  رویاهای  درباره  درخواست شان  از 
بسیار  که  »آن چه  می گوید:  او  منایند.  ترسیم  می توانند 
رویاهای  وقتی  آن ها  که  بوده  این  است،  تحرک  قابل 
خود را دوباره با ابراز منودن و ترسیم زنده کرده اند یعنی 
دست  به  را  خودشان  دیگر  بار  آن ها  که  گفت  می توان 

آوردند.«
 پری در مورد بیامران عموماً از گشتالت درمانی استفاده 
می کند که توسط روان پزشک آملانی فریتزپرلز کشف شد 
خودتان  به  شام  رویاهای  بازگرداندن  مستلزم  امر  این  و 
به وسیله متام اجزای رویایی است. ایده او این گونه است 
شامست  خود  از  بخشی  شام،  رویای  در  همه چیز  که 
بنابراین شام می دانید که می خواهند چه بگویند و بدین 

ترتیب می توانید درک بهرتی از خود بیابید.
رویکردهای  که  می کند  فکر  پری  ما،  فعلی  رشایط  در 
چندگانه فایده دارد. »رویاهای خود را ترسیم کنید. رویاها 
تا  به شام کمک می کند  این موارد  بنویسید و همه ی  را 
را در خواب تان پردازش دهید، مالکیت  احساسات خود 
خود را به دست  می آورید و بنابراین می توانید کنرتل خود 

را به دست بگیرید.«
خالقیت  است  ممکن  فرایند  این  در  می داند  کسی  چه 
دست  به  را  است  بوده  ناشناخته  کنون  تا  که  را  خود 

بیاورید.

قرن هاست که »رویا«، فیلسوفان و هرنمندان را مجذوب 
خود کرده و پرسش هایی را آفریده است که مدت هاست 
به دنبال پاسخی منطقی برای آن می گردند. آن ها رویا یا 
خواب را پیام های الهی می دانند و راهی برای خالقیت. 
از زمان ظهور روان کاوی در قرن نوزدهم، رویا کلید فهم 

ناخودآگاه انسان تلقی شده است.
رویاهای  اخیر  هفته های  طول  در  ما  از  بسیاری  شاید 
غیرمعمول و واضح را تجربه کرده باشیم و به نظر می رسد 
ترسیم  یا  و  کردن  فکر  برای  مناسبی  لحظه ی  حاال  که 
رویاهای مان به روی کاغذ باشد تا بتوانیم بهرت درک کنیم 
این  با  و  پویش شده  آن  روی  به  نیز  قرن ها  در طول  که 
کار حتا ممکن است با تجربیات خودمان برخی از موارد 

جذاب را پیدا کنیم.
اما چرا ما در رشایط فعلی می توانیم خواب واضح را تجربه 
کنیم؟ »ما در رشایط جدید هستیم بنابراین احساسات نو 

برای پردازش داریم«. 
روان پزشک فیلیپا پری می گوید که به تازگی از دوستانش 
خواسته بود تا رویاهای خود را در توییرت بفرستند و بعد با 
پاسخ هایی روبه رو شد. او توضیح می دهد؛ ما روایت هایی 
آشکار  خواب  در  که  احساساتی  از  تا  می کنیم  ایجاد  را 
استفاده  استعاره  در  بلکه  مستقیم،  به طور  نه  می شود، 

کنیم.
رویای دید آلربشت دورر در سال )1۵2۵( اولین تصویر 
رویای شخصی  از  که  است  غربی  در هرن  شناخته شده 
که  آبرنگ،  است.  شده  کشیده  تصویر  به  هرنمند  یک 
می دهد  نشان  می آید،  پایین  عجوالنه  و  شدت  با  ظاهراً 
از آسامن در حال فرود آمدن است و این  که آب زیادی 
و  می کند  خاطرنشان  وی  اوست.  شکار  نشان دهنده 
می گوید: »من متام وجودم و تک تک اندام بدنم می لرزید 

و مدت ها طول کشید تا بهبود یافتم«
که  است  آموزانده  او  به  آموزش  »اگرچه  می گوید:  پری 
اما  ندارد  وجود  رویا  فرهنگ  در  مفاهیم  و  لغات  بعضی 
اشیاء  که  است  داده  نشان  او  به  مترین  دهه  چندین 
خاص معموالً برای یک چیز خاص به وجود می آیند و اگر 
کسی در خواب آب را می بیند، معموالً در مورد احساسات 
شخصی فرد است. ازنظر او دورر در حال غرق شدن در 
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ما چه می کنند؟ ویاهای  ر

به  افغانستان متعهد است و هرچه زودتر  نافرجام  جنگ 

این جنگ باید نقطه ی پایان گذاشته شود.

از  امریکایی  نیروهای  شدن  بیرون  بحث  تنها  اگر 

آن  به   2020 دوحه  توافق نامه ی  باشد،  افغانستان 

اگر  اما  برآورده می سازد؛  را  اهداف  این  و  پرداخته است 

و  افغانستان  موجود  چالش های  به  دادن  پایان  بحث 

اطمینان از تأمین امنیت در این کشور باشد، عمل کردن 

به توافق نامه کافی نیست.

 – طالبان  توافق نامه ی  امضای  از  پس  قتل  و  خشونت 

امریکا به صورت بی پیشنه ای در افغانستان افزایش یافته 

این قتل و  است. گروه های تروریستی دست داشنت در 

کشتار را رد می کنند اما؛ این مشکل است که به آنان باور 

کرد؛ زیرا با وجود درخواست های مکرر واشنگنت و کابل 

آن  به  و کاهش خشونت ها، گروه  طالبان  آتش بس  برای 

متکین نکرده اند.

گفت وگوهای صلح افغانستان پس از آغاز تا هنوز پیرشفت 

ماه  در  که  آن  از  پس  به ویژه  است.  نداشته  چشم گیری 

سپتامرب این روند به یک اسرتاحت کوتاه رفت، اما پس 

مذاکره کننده  هیئت  میان  رسمی  نشست  دوباره  آغاز  از 

برگزار نشده است.

مسئله ای مانند حقوق برش و کاهش خشونت ها در این 

مذاکرات مطرح است؛ اما موضوع اصلی و کلیدی بحث، 

نحوه ی نظام آینده کشور پس از برگشت از جنگ است. 

نظام آینده چگونه باشد؟ پیش بینی امریکا این است که 

با آمدن طالبان حکومت غنی باید کنار گذاشته شود، اما 

این رویکرد تا جایی مورد استقبال نیست و این مسئولیت 

واشنگنت است که باید تصمیم بگیرد.

نگاه طالبان و دولت افغانستان در رابطه به نحوه ی نظام 

آینده کشور کامالً متفاوت است. طالبان خواهان ایجاد 

یک نظام به اساس رشیعت اسالمی و قرائت خودشان از 

اسالم است؛ اما دولت کابل خواهان یک نظام پارملانی 

دموکراتیک است.

اگر طالبان توافق به حکومت پارملانی داشته اند، در آن 

صورت خواهان دست باالی در بخش  های اجرایی دولت 

در  بیشرت ساحات جنوبی کشور  دلیل،  این  به  هستند، 

است.  گرم  نهایت  جنگ  میدان  و  دارد  قرار  آنان  قلمرو 

می توانند  مقایسه  دولت  با  را  خود  می کنند  فکر  آنان 

درحالی که نیروهای امنیتی – دفاعی افغانستان هنوز به 

امریکا و برخی از کشورهای دیگر وابسته است.

از  امریکایی  نیروهای  خروج  به   - دوحه   – توافق نامه 

به  این خروج  که  می کند  پافشاری  حالی  در  افغانستان 

قدرمتند شدن طالبان می انجامد.

خواست بازیگران منطقه

جو  شده ی  گامشته  تازه  امنیت  مشاور  سالوین،  جک   

امریکا گفته است  ایاالت متحده  بایدن، رییس جمهوری 

و  افغانستان  صلح  گفت وگوهای  روند  از  کشور  این  که 

رویکرد دیپلوماتیک منطقه  ای حامیت می کند؛ اما برخی 

کاذبانه  راستا  این  در  منطقه ای  کشورهای  عملکرد  از 

امور  در  خود  منافع  به  تنها  منطقه ای  بازیگران  و  است 

افغانستان فکر می کنند.

است  گفته  پاکستان  خارجه  وزیر  قریشی  محمود  شاه 

که امیدوار است تا اداره  جو بایدن به توافق نامه ی صلح 

افغانستان پایبندی نشان دهد و از فرصت پیش آمده برای 

معنای  به  اظهارات  این  کند،  استفاده  افغانستان  صلح 

دوحه،  توافق نامه ی  طبق  می خواهد  پاکستان  که  است 

نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون شوند.

این قابل پیش بینی است که موفقیت توافق نامه ی صلح 

پاکستان  نیست،  ممکن  اسالم آباد  حامیت  بدون  دوحه 

دارد  طالبان  تروریستی  گروه  میان  چشم گیری  نفوذ 

میز  به  طالبان  گروه  کشاندن  برای  را  بارزی  نقش  و 

در  می خواهد  پاکستان  اما  است؛  کرده  بازی  مذاکره 

بی قیدورشط  نقش  یک  طالبان  افغانستان  آینده  نظام 

داشته باشند؛ زیرا اسالم آباد منافع خود در قدرت گرفنت 

طالبان در همسایه غربی حفظ شده می پندارد و این روند 

به هیچ عنوان تضمین کننده ی صلح در افغانستان نیست.

برگشت به ۱99۶

توافق نامه ی  کلیدی  تسهیل کنندگان  از  یکی  پاکستان 

امریکا و طالبان بود؛ زیرا این کشور تالش می کند تا نقش 

هند را در افغانستان عقب براند. پس از ورود امریکا در 

2001 به این کشور هند جای پای خوبی در افغانستان 

باور  کارشناسان  از  برخی   است.  کرده  باز  طالبان  پسا 

دارند که به اساس توافق  دوحه ترامپ بیشرت از کابل روی 

اسالم آباد تکیه کرده بود.

آیا بایدن می خواهد که پاکستان و طالبان در افغانستان 

قدرت  به  طالبان  اگر  شوند؟  بهره مند  بیشرت  قدرت  از 

 1996 سال  به  دوباره  افغانستان  یابند،  دست  بیشرت 

برمی گردد که طالبان کابل را ترصف کردند و به مدت ۵ 

سال حاکمیت تفنگ -چامق را باالی مردم پیاده کردند، 

قسمت از گذرگاه مرزی افغانستان و پاکستان به پناهگاه 

طالبان  سیاسی  کنش  شد.  تبدیل  تروریستان  امن 

ایجاد  دهه  دو  از  پس  اما  نیست؛  فراموش شدنی  هرگز 

کشور،  این  در  باثباتی  و  سازی  دموکراسی  راه کارهای 

بازیگران  تقدیم  دوباره  افغانستان  منی تواند  واشنگنت 

منطقه ای کند.

اداره ی  برای  فرصت  اکنون  قدرت،  از  ترامپ  خروج  با 

این  به  کند.  مترکز  طالبان  توافق نامه ی  روی  که  جدید 

گفت وگو  توافق نامه  روی  دوباره  طالبان  که  نیست  معنا 

باید روی گروه تروریستی فشار  اداره ی جدید  اما  کنند، 

صلح  مذاکرات  روند  در  سازنده ی  نقش  و  کند  وارد 

را  افغانستان  منی تواند  امریکا  باشد.  داشته  افغانستان 

فراموش کند.

جو بایدن در نظر دارد تا توافق نامه ای که توسط دونالد 

کند.  بازنگری  را  است  رسیده  امضا  به  طالبان  با  ترامپ 

شامیل شمس به دویچه وله گفته است که تصمیم بایدن 

عاقالنه به نظر می رسد؛ زیرا توافق نامه  امتیازات بیش از 

تصور به گروه تروریستی طالبان قایل شده است.

نبود توافق، بهرت از یک توافق نامه بد است. توافق نامه در 

یک حالت نابهنجار به امضا رسید، زیرا امریکا می خواست 

تا جنگ 19 ساله را به پایان برساند.

افغانستان  و  امریکا  این که  از  توافق نامه بیش  این  از  اما 

جو  است.  شده  متام  تروریستی  گروه   نفع  به  بربد،  نفع 

بایدن، رییس جمهوری امریکا در نظر دارد تا توافق نامه ی 

رابطه  در  و  کرده  بازنگری  را  طالبان  و  امریکا  دوحه ی 

پیشربد آن تصمیم بگیرد.

اما نگرانی جدی ای در رابطه به بازنگری توافق نامه وجود 

روند  به  را  رسنوشتی  چه  بازنگری  این  نتیجه  ی  دارد. 

گفت  وگوهای صلح افغانستان رقم خواهد زد.

دالیل مختلفی وجود دارد و این ذهنیت را تقویت می کند 

که اداره ی جدید امریکا، تنها در حرف با افغانستان تعهد 

دارد. بلین کین، نامزد وزیر دفاع اداره ی بایدن در مجلس 

سنای امریکا گفته است که اداره ی باید به پایان دادن به 

چرا     بایدن    
نیاز    به بازنگـری 

یکا - طالبان دارد؟ توافق امر
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همکاری های  سازمان  کل  دبیر  نورف،  والدیمیر 

از  داعش  جنگ جویان  که  است  گفته  شانگهای، 

این  و  افغانستان نقل مکان کرده اند  به  خاورمیانه 

برای منطقه یک تهدید است.

والدیمیر نورف که روز جمعه )10 دلو/29 جنوری( 

سازمان  و  افغانستان  صلح  »فرآیند  سیمینار  در 

تحقیقاتی  موسسه ی  در  شانگهای«  همکاری 

تعداد  که  گفت  می کرد،  صحبت  اسالم آباد 

جنگ جویان داعش در شامل افغانستان در حال 

افزایش است و وضعیت مناطق مرزی افغانستان، 

وخیم است.

به گفته ی او، این جنگ جویان از کشورهای سوریه 

به  افغانستان منتقل شده اند که مجهز  به  و عراق 

آن،  از  و  اند  ارتباطی  و  اطالعاتی  فن آوری های 

و مدیریت  افراد  استخدام  ایدیولوژی،  ترویج  برای 

استفاده  تروریستی  گروه های  خفته ی  سلول های 

می کنند.

برای  موضوع،  این  که  است  افزوده  نورف،  آقای 

کشورهای عضو سازمان شانگهای یک تهدید بزرگ  

است.

جامغون گیوسوف، رییس شورای  کمیته ی اجرایی 

با  جنگ جویان  مکان  نقل  نیز  شانگهای  سازمان 

تایید  افغانستان  به  سوریه  از  را  داعش  تجربه ی 

کرده و گفته است که این یک تهدید بزرگ برای 

منطقه و آسیای میانه است.

جنگ جویان  »تعداد  است:  افزوده  گیوسوف 

است.  یافته  افزایش  افغانستان  شامل  در  داعش 

تروریستی دیگر  با رهربان گروه های  آن ها  رهربان 

ارتباط  دیگر  هم  با  و  اند  تعامل  در  افغانستان  در 

دارند.«

پاکستان،  نخست وزیر  خان  عمران  این،  از  پیش 

که  معدن  یک  کارگر   11 شدن  کشته  از  پس 

مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت، گفته 

بود که جنگ جویان داعش با حامیت هند از طریق 

انجام  پاکستان  در  را  حمالتی  افغانستان  خاک 

می دهند.

و  عامه   ارتباطات  اداره ی  رییس عمومی  وحید عمر، 

که حکومت  ریاست جمهوری، می گوید  اسرتاتیژیک 

بدهد؛  قربانی  صلح  برای  است  حارض  افغانستان 

نظام،  استحکام  به  آن  برآیند  این که  به رشط  اما 

دموکراسی، کرثت گرایی و انتخابات  بیانجامد.

نشست  یک  در  دلو(،   11( شنبه  روز  که  عمر  آقای 

خربی در کابل سخن می زد، گفت که صلح خواست 

اساسی مردم و دولت افغانستان را تشکیل می دهد؛ 

اما صلحی که در نتیجه ی آن یک افغانستان با ثبات، 

متحد، دموکراتیک و صاحب نظام به دست آید.

او افزود: »جنگ فعلی برای بقای ارزش های 20 سال 

نتیجه ی  در  می کند  فکر  کسی  اگر  است.  گذشته 

ارزش ها  این  نام صلح، متام  زیر  معامله ای  یا  جنگ 

را زیر پا کرده و افغانستان را به گذشته بر می گرداند، 

از  هم  گذشته  به  بازگشت  راه  است.  کرده  اشتباه 

طریق جنگ و هم از طریق معامله مسدود است.«

به گفته ی آقای عمر، از یک سال به این طرف، جنگ 

را  آن ها  که  خارجی  نیروهای  برابر  در  طالبان  گروه 

علیه  جنگ  اما  شده؛  متوقف  می نامید،  اشغال گر 

مردم افغانستان و تاسیسات عامه ادامه دارد.

او، همچنان گفت که بیش از 20 روز از آغاز دور دوم 

هیئت  اما  می گذرد؛  دوحه  در  صلح  گفت وگوهای 

گفت وگوکننده ی طالبان هیچ عالقه ای برای ادامه ی 

هفته ی  دو  در  و  نداده  نشان  خود  از  گفت وگوها 

از پایتخت یک کشور رس کشیده و  گذشته، هر روز 

تهدیدات جدیدی را مطرح می کند.

را  »امیدواریم طالبان حارضی شان  افزود:  آقای عمر 

در دوحه بیشرت کرده و روی گفت وگوهای صلح مترکز 

را  افغانستان  فعلی  طالبان رشایط  امیدواریم  کنند. 

پذیرفته و طرح های قدیمی را مطرح نکنند.«

هیئت  معاون  ستانکزی،  عباس  اخیرا، 

به  هیئتی  راس  در  که  طالبان  گفت وگوکننده ی 

روسیه رفته است، گفته که حکومت فعلی به رهربی 

محمدارشف غنی، مانع اصلی برای برقرای صلح در 

افغانستان است.

کنار  از قدرت  رییس جمهور غنی  اگر  او،  به گفته ی 

برود، صلح در افغانستان برقرار خواهد شد.

دوم  دور  آغاز  از  روز   20 از  بیش  که  است  گفتنی 

اما در جریان  گفت وگوهای صلح در قطر می گذرد؛ 

این مدت، تنها یک بار هیئت های گفت وگوکننده ی 

مستقیم  نشست  طالبان  گروه  و  افغانستان  دولت 

برگزار کرده اند که آن هم بیشرت ترشیفاتی بوده است.

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، گفته 

است که دولت موقت به معنای ایجاد فرصت دایمی 

برای مداخله ی بیگانه ها است.

آقای محب، روز شنبه )11 دلو(، در برگه ی تویرتش 

نوشت: »کسانی که همزمان با گفت وگوهای صلح، 

و  جان  به  رساندن  رضر  و  مسلامن کشی  از  دست 

به  مردم  که  بفهمند  باید  منی دارند،  بر  مردم  مال 

ارزش های مردم ساالری و اهمیت نظام باور دارند.«

به گفته ی او، حکومت موقت به معنای ایجاد فرصت 

و  است  بیگانه  کشورهای  مداخله ی  برای  دایمی 

در  بیگانه ها  آجندای  که  شد  نخواهد  داده  اجازه 

افغانستان تطبیق شود.

اساس  به  طالبان  »اگر  است:  گفته  محب  آقای 

مرشوعیت دینی و اساسی مردمی و داخلی تصمیم 

می گرفتند، گفت وگوهای صلح را بر اساس تحکیم 

آتش بس ادامه می دادند.«

مشاور امنیت ملی، در حالی این سخنان را مطرح 

ستانکزی،  عباس  دلو(،   10( جمعه  روز  که  کرده 

معاون سیاسی دفرت طالبان در قطر، در یک نشست 

از  غنی  ارشف  اگر  که  بود  گفته  مسکو،  در  خربی 

با  استند  حارض  نیز  طالبان  کند،  کنارگیری  قدرت 

حکومت جدید کار کنند.

موفقیت  به  صلح  گفت وگوهای  اگر  او،  گفته ی  به 

حکومت  شود،  تامین  افغانستان  در  صلح  و  برسد 

ارشف غنی نیز از بین می رود و یک حکومت جدید 

اسالمی تشکیل خواهد شد.

سخنگوی  معاون  مینه پال،  دواخان  آن،  از  پس 

دوره ی  که  نوشت  تویتی  در  ریاست جمهوری، 

کرده  تعیین  اساسی  قانون  را  رییس جمهور  کاری 

غنی  رییس جمهور  افزود  مینه پال،  آقای  است. 

پس از تکمیل دوره ی کاری اش، قدرت را به کسی 

شده  انتخاب  مردم  آرای  اساس  به  که  می سپارد 

باشد.

حکومت  از  بهسود،  قربانیان  از  حامیت  مردمی  ستاد 

مرکزی خواسته است که هرچه زودتر، به نیروهای دولتی 

دستور دهد تا از حمله بر غیرنظامیان دست برداشته و از 

بهسود عقب نشینی کنند.

در قطع نامه ای که روز شنبه )11 دلو(، از سوی این ستاد 

منترش شده، آمده است که سخنگوی وزارت داخله، با 

طرح توطئه و مسلح غیرمسئول خواندن غیرنظامیان، در 

تالش مقرص دانسنت مردم، منحرف ساخنت اذهان عامه 

و توجبه جنایت ضدبرشی است.

در قطع نامه آمده است: »حکومت مرکزی در این زمینه 

باید مسئوالنه برخورد کرده و بیشرت از پیش سبب تنش 

نشود. به حکومت مرکزی، مسئوالن درجه یک امنیتی، 

که  می سازیم  خاطرنشان  سیاسی،  بزرگان  و  رهربان 

در صورت عدم رسیدگی به موقع و حل اساسی تنش 

به میان آمده، پیامدهای ناشی از تنش به عهده آن ها 

خواهد بود.« بر اساس قطع نامه، نیروهای دولتی اعزامی 

از  زیادی  تعداد  مردم،  کشتار  برعالوه ی  بهسود،  در 

غیرنظامیان را نیز به گروگان گرفته که شامری از آن ها 

زخمی اند.

از قربانیان بهسود، هشدار داده  ستاد مردمی حامیت 

است، در صورتی که تنش پیش آمده هرچه زودتر حل 

مختلف  والیت های  در  گسرتده ای  تظاهرات  نشود، 

راه اندازی خواهد شد و مسئول عواقب آن نیز حکومت 

دلو(،   10( جمعه  روز  بود.  خواهد  امنیتی  مسئوالن  و 

درگیری ای میان معرتضان و نیروهای امنیتی در ولسوالی 

بهسود والیت میدان وردک رخ داد. طارق آرین، سخنگوی 

وزارت داخله، گفته است، افراد مسلح غیرمسئول وابسته 

به علی پور، مانع حضور و فعالیت نیروهای دولتی شده 

بودند و بر نیروهای دولتی تیراندازی کردند. به گفته ی 

او، در نتیجه ی تیراندازی متقابل نیروهای دولتی، 9 نفر 

جان باخته اند و 12 نفر دیگر زخمی شده اند. اما مهدی 

منایندگان  مجلس  در  میدان وردک  مناینده ی  راسخ، 

شلیک  معرتضان  بر  پولیس  نیروهای  که  می گوید 

کرده اند.

به گفته ی او، از چند روز به این طرف، حضور نیروهای 

مسلح دولتی به هدف نامعلوم در بهسود ادامه دارد و 

مردم به خاطر رفع نگرانی شان، در یک تجمع اعرتاضی 

اما  شدند؛  باره  این  در  وضاحت  خواهان  مساملت آمیز 

به اعرتاض آن ها با شلیک گلوله پاسخ داده شد. آقای 

نیروهای  تیراندازی  جریان  در  که  است  گفته  راسخ، 

دولتی، بیش از 10 نفر جان باخته اند و 28 نفر دیگر 

زخمی شده اند.
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خبرونه

هره ورځ شل زره الکترونیکي 
پېژندپاڼې ویشل کیږي

د احصایې او معلوماتو اداره هره ورځ شل زره الکرتونکي پيژندپاڼې ویشې. د 

چارو ادارې لوی رییس فضل محمود فضيل وایي هغه ژمنه یې پوره کړه چې 

له خلکو رسه یې کړې وه.

فضيل وایي درې میاشتې وړاندې مې ژمنه کړې وه چې د بریښنایي پیژندپاڼو 

د ویش ظرفیت به لس برابره لوړوم. هغه وایي : » د برېښنايي تذکرو د توزیع 

ظرفیت چې پخوا په ورځ کې دوه زره و او بیا دا شمېر اته زرو ته ورسېد، ما 

ژمنه کړې وه چې دا ظرفیت به لس چنده کوو، اوس له نیکه مرغه د احصايي 

او معلوماتو ميل اداره هره ورځ په ټول هېواد کې کابو شل زره تذکرې وېيش.«

 نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه لیکيل چې غواړي اوسنۍ ظرفیت دوه برابره 

کړي او هره ورځ څلویښت زره الکرتونیکي پیژندپاڼې وویشل يش.

د چارو ادارې رییس وایي د برېښنايي تذکرو په ګټو  اوس خلک خرب دي او په 

ټول هېواد کې یې مینه وال ډیر شوي دي. ډاکټر فضيل وایي : » له برېښنايي 

تذکرو څخه چې استفاده زیاته يش، اداري کارونه به چټک يش، شفافیت او 

روڼتیا به زیاته او د حکومت او خلکو اضايف وخت او منابع به کم مرصف يش.«

د چارو ادارې رییس فضل محمود فضيل وایي دا پروسه به ال غښتيل کړي او په 

همدې موخه یې  د بهرنیو چارو وزارت د پاسپورټ د ویش سیستم د برېښنايي 

برېښنايي  وایي: » که څوک  له سیستم رسه نښلول شوی دی. هغه  تذکرو 

تذکره لري او د بهرنیو چارو وزارت څخه پاسپورټ ترالسه کوي، دوی بیاځيل 

بایمیټریک، د تذکرې تائید او د اضافې فورمونو ډکولو ته اړتیا نه لري او په لنډ 

وخت کې پاسپورټ ترالسه کوالی يش. «

فضيل وایي د برېښنايي تذکرو سیستم به د پاسپورټ ریاست او نورو  ادارو 

رسه هم ونښلول يش او هڅه کوو چې ټولې خدمايت پروسې برېښنايي يش.

  

د عامې روغتیا وزارت د زرقي 
محصوالتو فابریکه فعالوي

د  محصوالتو  طبي  زرقي  د  وړاندې  کاله  نهه  پوره  وزارت  روغتیا  عامې  د 

فابریکې د فعالولو له پاره ماشینونه پیروديل، خوتراوسه نه دي فعال شوي.

دا ماشینونه او وسایل له یوه چنایي رشکت څخه په دې موخه پیرودل شوي 

وو چې په کابل کې زرقي طبي درمل په خپله تولید کړي. ویل کیږي اوس 

ولسمرشۍ ورته الرښوونه کړې چې دا فابریکه فعاله کړي.

د عامې روغتیا وزارت وایي په دې اړه د شنبې په ورځ د عامې روغتیا وزارت 

د مسوولینو له خوا یوه غونډه جوړه شوې وه، ترڅو د دې فابریکې د فعالولو 

په اړه اقدام وکړي.

د عامې روغتیا وزارت وایي په دې ناسته کې چې د دغه وزارت د پالن او 

دغه  د  وه  شوې  جوړه  مرشۍ  په  نورمل  بشیر  ډاکټر  مرستیال  د  پالیسۍ 

له خوا  اړه خربې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت  په  ماشینونو د فعالولو 

خپره شوې خربپاڼه وایي: » په دې ناسته کې، د هغه دستګاه وو او تجهیزاتو 

د بیاکتنې په اړه خربې وشوې او و پتیل شوه چې له اړونده رشکت رسه چې 

دا توکي ترې پريودل شوي خربې ويش او د فعالولو په برخه کې دې وررسه 

تدارکايت چارې تنظیم او همغږي ويش.«

رسچینه وایي د فابریکې د فعالیت له پاره د ودانۍ، برېښنا، کارمندانو د امنیت 

او نورو چارو په اړه هم له مسوولینو رسه اړتیاوې رشیکې شوې دي. د عامې 

په  فابریکې  پالیسۍ مرستیال بشیر نورمل د دغې  او  روغتیا وزارت د پالن 

ژرفعالېدو ټینګار کړی او له اړونده ادارو یې غوښتي چې په دې برخه کې د 

عامې روغتیا له وزارت رسه همکاري وکړي.

 نورمل وایي په دې اړه به د اړونده چنایي رشکت له مسوولینو رسه اړیکه 

ټینګه کړي او د فابریکې د ماشینونو د فعالولو په اړه به وررسه خربې وکړي، 

ترڅو دا ماشینونه فعال يش.

په هېواد کې سږ کال یوویشت ټنه 
زعفران تولید شوي دي

په کابل کې د زعفرانو نندارتون پرانیستل شو. دا نندارتون د افغانستان د کرنې 

وزارت د ارزښت لرونکو کرنیزو توکو ځنځیري ارزښت پروژې په نوښت جوړشوی 

دی. د کرنې او مالدارۍ وزیر انوارالحق احدي وایي زعفران د افغانستان یو با 

ارزښته توکی دی او په دې وروستیو کلونو کې یې په افغانستان کې کر او تولید 

د پام وړ وده کړې ده.

احدي چې د نندارتون د پرانیستې پر وخت یې خربې کولې وویل د افغانستان په 

ډېرو والیتونو کې زعفرانو ته اقلیمي رشایط برابر دي. احدي وویل:» په ۱۳۹۹ کال 

کې په افغانستان کې ۲۱ ټنه زعفران تولید شوي، چې له دې څخه ۲۶ میلیون ډالره 

عاید ترالسه شوی دی.« د افغانستان د کرنې وزیر وایي افغانستان له ایران وروسته 

په نړۍ کې ډیر زعفران لري. 

 دا وزارت وایي د زعفرانو د پروسس او تیارولو په برخه کې یې هم ښې السته 

راوړنې لرلې او په هرات کې یې د زعفرانو یو سمبال البراتوار او انستیتیوت جوړ 

کړی دی.

وحید عمر: آماده ی قربانی دادن هستیم

داعش از خاورمیانه به افغانستان نقل مکان کرده است

حمدالله محب: دولت موقت به معنای ایجاد فرصت دایمی برای مداخله ی بیگانه ها است

باشندگان مناطق مرکزی، خواهان عقب نشینی نیروهای دولتی از ولسوالی بهسود شدند

جهــــان

پارلمان پرتگال مرگ بیمارانی را که با دشواری درمان می شوند، قانونی کرد
پارملان پرتگال، قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن، 

مرگ بیامرانی که با دشواری درمان می شوند، با استفاده 

از اتانازی در رسارس این کشور، قانونی خواهد شد.

به نقل از یورونیوز، این قانون با 1۳6 رای موافق در مقابل 

78 رای مخالف در پارملان پرتگال به تصویب رسیده و 

برای اجرایی شدن، باید مورد تایید رییس جمهور این 

کشور قرار بگیرد.

پارملان پرتگال در سال 2020 نیز چندین پیشنهاد را 

برای قانونی کردن مرگ خواسته یا مرگ خوش از طریق 

اتانازی برای بیامرانی که با دشواری درمان می شوند، 

ارایه کرده بود که اگر از سوی مارسلو ربلو، رییس جمهور 

اجرایی  کشور  این  رسارس  در  شود،  تایید  کشور  این 

خواهد شد. بر اساس قانون جدیدی که از سوی پارملان 

پرتگال تصویب شده، تنها به شهروندان بزرگ سال این 

کشور اجازه داده می شود تا در صورتی که از اثر بیامری 

درد و رنج بشکند و صدمات و ضایعات غیرقابل بازگشت 

را متحمل شوند، با کمک داکرتان و با استفاده اتانازی، 

به زندگی شان پایان دهند.

لوکزامبورگ،  بلژیک،  هالند،  سویس،  از  پس  پرتگال 

مرگ   امریکا،  ایالت های  از  شامری  و  نیوزیلند 

خودخواسته را قانونی کرده است. اتانازی که در فارسی 

آسان،  مرگ   آسان میری،  خوش میری،  نام،  به  آن  از 

مرگ یاری و مرگ خودخواسته یاد می شود، عملی است 

که بیامر در رشایط بد صحی قرار بگیرد و از داکرتان و 

خانواده  ی خود بخواهد که مردن او  را آسان کنند.

بر اساس روش اتانازی، سیرم و تغذیه ی بیامر را قطع 

می کنند، برایش اکسیژن منی رسانند، از دستگاه های 

حیاتی جدایش می کنند و یا به بیامر داروهایی تزریق 

می کنند که مرگش را رسعت ببخشد.

اتانازی از سوی ادیانی مانند اسالم، مسحیت و یهودیت 

مورد نکوهش قرار گرفته و عقیده بر این است که زندگی 

حق خداوند است و بیامری جز رسنوشت بنده است و 

بنده حق ندارد این حق خداوندی را بگیرد.

خبرهای داخلی
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موضوعــی اســت کــه طــی دو روز اخیــر، خــوراک کاربــران 

اســت.  شــده  افغانســتان  در  اجتامعــی  شــبکه های 

برخــی از کاربــران، خواســتار کناره گیــری غنــی و ایجــاد 

دولــت موقــت اســتند و برخــی هــم، کناره گیــری غنــی را، 

ــرای ورود  ــه را ب ــه زمین ــد ک ــاری می خوانن ــاز بی بندوب آغ

ــل  ــه دلی ــی، ب ــه غن ــرد. این ک ــد ک ــم خواه ــان فراه طالب

ــیدن  ــرای رس ــت ب ــی اس ــی اش، مانع ــی  سیاس خودکامگ

بــه صلــح، در آن تردیــدی نیســت؛ امــا آن چــه امــروز 

ــا رد  ــاب ی ــتند، انتخ ــه رو اس ــا آن روب ــتان ب ــردم افغانس م

ــر؛ بدتــری  غنــی نیســت؛ انتخابــی اســت بیــن بــد و بدت

ــانی  و  ــچ ارزش انس ــه هی ــون ب ــت و تاکن ــب اس ــه طال ک

ــت. ــداده اس ــان ن ــد نش ــی ای تعه سیاس

اگــر طالبــان راســت بگوینــد کــه تنهــا غنــی مانــع 

رســیدن بــه صلــح اســت و اراده ای بــرای رســیدن بــه 

ــوان چــراغ ســبز،  ــد به عن ــح داشــته باشــند، می توانن صل

ــه  ــد و ب ــالم کنن ــل اع ــس کام ــاه آتش ب ــک م ــت کم ی دس

مــردم افغانســتان فرصــت بدهنــد تــا یــک مــاه اگــر غنــی 

از قــدرت کنــار بــرود و زمینــه بــرای ایجــاد دولــت موقــت 

فراهــم شــود، آنــان دیگــر دســت بــه خشــونت نخواهنــد 

بــرد، بــدون شــک، ایــن می توانــد گامــی بــرای بــه دســت 

ــه دو  ــی ک ــد؛ مردم ــتان باش ــردم افغانس ــامد م آوردن اعت

ــه بهانه هــای مختلــف  ــن گــروه ب دهــه اســت از ســوی ای

ســالخی می شــود؛ امــا آن چــه امــروز طالبــان مطــرح 

می کننــد، ایــن هــراس را بــه وجــود مــی آورد کــه طالبــان 

بــا کنــار رفــنت غنــی، به دنبــال فراهــم کــردن بســرت 

ــتند. ــی اس ــدرت از راه نظام ــه ق ــیدن ب ــرج و رس هرج وم

ــد پروســه ی  چیــزی کــه بیــش از هــر موضوعــی، می توان

ــه شکســت بینجامــد، تقابــل  ــه درازا و شــاید ب صلــح را ب

ــق  ــی از منط ــه حرف ــی ک ــت؛ طالبان ــی اس ــان و غن طالب

ــی  ــه ط ــی ک ــت و غن ــان نیس ــو حالی ش ــدارا و گفت وگ م

دوران ریاســت جمهوری اش، نشــان داده اســت حــرف، 

ــی  ــی وقع ــت هیچ کس ــه خواس ــت و ب ــودش اس ــرف خ ح

اشتراک در روزنامه
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کابل، مقام نخست آلودگی هوا را در میان شهرهای جهان از آن خود کرده است. سوخت زغال سنگ، نبود لوله کشی گاز 
طبیعی در خانه ها، سوزاندن پالستیک زباله از سوی قشر فقیر جامعه و شمار زیاد موترهای دودزا، نقش به سزایی در 

آلوده شدن هوای این شهر داشته است.

رســیدن  نتیجــه  بــه  بــرای  تــالش  مدت هــا  از  پــس 

ــه  ــر-، آن چ ــت قط ــه -پایتخ ــح در دوح ــای صل گفت وگوه

آن ســوی ایــن گفت وگوهــا جریــان داشــت، همگانــی 

دولــت  ایجــاد  و  قــدرت  از  غنــی  کناره گیــری  شــد: 

عبــاس  ســوی  از  به تازگــی  کــه  موضوعــی  موقــت؛ 

اســتانکزی، معــاون هیئــت گفت وگوکننــده ی طالبــان 

طــی کنفرانــس خــربی ای در مســکو عنــوان شــد.

اســتانکزی کــه در رأس هیئــت طالبــان بــه مســکو ســفر 

ــا  ــی را تنه ــت فعل ــی در دول ــت ارشف غن ــرده، موجودی ک

مانــع بــرای پیرشفــت گفت وگوهــای صلــح خوانــده و 

ــرود، گفت وگوهــا  ــار ب ــروز او کن ــر ام ــه اگ ــه اســت ک گفت

ــد. ــه می انجام ــه نتیج ب

دولــت  ایجــاد  بــرای  گامنه زنی هــا  نیــز  پیش ازایــن 

ــک روز پیــش  ــان ی ــود و هم چن ــه وجــود آمــده ب موقــت ب

از ســخنان عبــاس اســتانکزی، نــوار صوتــی ای از داکــرت 

گفت وگوکننــده ی  اعضــای  از  یکــی  احمــدی،  امیــن 

اجتامعــی  شــبکه های  در  افغانســتان  هیئــت 

بــود، راه  دست به دســت شــد کــه در آن گفتــه شــده 

صلــح از دولــت موقــت می گــذرد و ارشف غنــی در آن 

جایــی نــدارد.

ــپیده  ــدرت چس ــه ق ــدان ب ــگ و دن ــا چن ــه ب ــا ک ــی ام غن

ــه رد  ــت، ب ــده اس ــانی نیام ــای کار را به آس ــن ج ــا ای و ت

ــه  ــح ن ــع صل ــود را مان ــتانکزی، خ ــاس اس ــای عب گفته ه

کــه قهرمــان صلــح خوانــده اســت. او کــه جمعه شــب 

]10 دلــو[ در مجمــع امنیتــی اســپین حــرف مــی زد، 

ــت و  ــح گف ــه صل ــبت ب ــان نس ــروه طالب ــی گ از بی ارادگ

این کــه ایــن گــروه تروریســتی،  بــه هیــچ تعهــدی پایبنــد 

نیســت. بــه گفتــه ی آقــای غنــی، 90 درصــد زندانی هــای 

ــربد برگشــته اند؛  ــه خــط ن ــاره ب ــان، دوب رهاشــده ی طالب

هــامن طالبانــی کــه بــرای نشــان دادن حســن نیــت 

ــامً  ــان رس ــتور رهایی ش ــح، دس ــه صل ــیدن ب ــر رس به خاط

ــی،  ــود. غن ــده ب ــادر ش ــی ص ــور غن ــوی رییس جمه از س

ــت را ادامــه ی خشــونت و  ــاد دولــت موق ــان ایج هم چن

خون ریــزی در افغانســتان خوانــده اســت.

شــد،  خواهــد  صلــح  قهرمــان  یــا  بــرود  کنــار  غنــی 

تحصیل کــرده ی  تکنوکــرات  یــک  غنــی،  منی گــذارد. 

غــرب اســت کــه بــا خانــم یهــودی ای ازدواج کــرده و 

طالبــان کــه موقف شــان روشــن اســت؛ بنابرایــن، نــه 

ــح خواهنــد کــرد کــه غنــی آن را  ــا دولتــی صل ــان ب طالب

یک تنــه بــا حلقــه ی محــدود خــودش اداره می کنــد و 

نــه غنــی، دولتــی کــه بــا هــزار مشــکل و تقلــب آن را بــه 

ــری اش  ــون کناره گی ــرد؛ چ ــد ک ــا خواه ــت آورده، ره دس

از دولــت، بــه معنــای کنــار رفــنت از متــام مناســبات 

ــن  ــرارش از ای ــه ف ــاید ب ــت و ش ــتان اس ــی افغانس سیاس

کشــور بینجامــد؛ چــون نه تنهــا طالبــان، اگــر در قــدرت 

نباشــد، بــه دلیــل مدیریــت دیکتاتورانــه  و خودخواهانه ای 

کــه از خــود نشــان داده اســت، نزدیک تریــن همکارانــش 

او را طــرد خواهنــد کــرد. ایــن را بیشــرت از هــر کــس 

ــد. ــی می فهم ــود غن ــری، خ دیگ

ــوی  ــویی به س ــی کورس ــط فعل ــد در رشای ــه می توان آن چ

ــونت  ــه ی خش ــامل ادام ــد و احت ــح باش ــه صل ــیدن ب رس

ــا  ــت ت ــان اس ــوی طالب ــس از س ــد، آتش ب ــش ده را کاه

بتوانــد اعتــامدی کــه بــر ایــن گــروه نیســت را بیــن مــردم 

بــه وجــود بیــاورد و زمینــه بــرای ایجــاد حکومــت موقــت 

فراهــم شــود؛ حکومتــی کــه هرچنــد پشــتوانه ی قانونــی 

نــدارد؛ امــا می تــوان طرزالعمــل کاری ای برایــش تعریــف 

کــرد تــا روی چگونگــی داخل شــدن طالبان در مناســبات 

شــهری و برگــزاری انتخابــات بــرای ایجــاد حکومــت 

همه شــمول کار صــورت بگیــرد. در صورتــی کــه طالبــان 

بــاوری بــه صلــح داشــته باشــند و بــرای رســیدن بــه 

ــد  ــد، می توان ــل نکنن ــی عم ــط از راه نظام ــز، فق همه چی

ایــن فرصــت را بــه وجــود بیــاورد. اگــر حرف هــای عبــاس 

اســتانکزی، پــس از برقــرای آتش بــس مطــرح شــده بــود، 

بــدون شــک می توانســت فشــار بــر ارشف غنــی را افزایــش 

داده و زمینــه را بــرای کناره گیــری او از قــدرت فراهــم 

کنــد. هرچنــد بعیــد بــه نظــر می رســد کــه ارشف غنــی از 

قــدرت دل بکنــد و آن چــه بــه دســت آورده اســت را حتــا 

بــه بهــای آمــدن قطعــی صلــح، بــه دیگــری تحویــل بدهد؛ 

امــا فشــارهای داخلــی و خارجــی، می توانــد او را مجبــور 

ــر  ــه آن فک ــم ب ــه ای ه ــون لحظ ــه تاکن ــد ک ــه کاری کن ب

نکــرده اســت.
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