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واقعیت این است که نیرو های ایتالف بین المللی به  رهبری ایاالت متحده امریکا  
با ورود به افغانستان و عراق، صفحه جدیدی در فرایند ملت سازی در هر دو کشور 
باز کردند. سقوط طالبان در افغانستان و سقوط صدام در عراق که با استبداد و 
ایدیولوژی بر ملت های این کشورها تحمیل شده بودند، تالش های گذشته  ساختن 
ملت را در هر دو کشور نابود کرده بود. امریکا آمد و با اعالن ماموریت، اقدام به 
ملت- دولت سازی کرد. حال متون تولید شده در سطح جهانی حکایت از پروژه  
امریکایی ملت سازی در افغانستان و عراق دارد. در مورد برجسته گی ها و ضعف ها 
من تالش زیاد کردم تا در همین کتاب به آن بپردازم، اما کوتاه می توان گفت که 
مهم ترین برجسته گی حضور امریکا و امکاناتی که برای مردم افغانستان و عراق 
فراهم کرد، ایجاد فرصت تالش برای ساختن یک ملت قوی در افغانستان و عراق 
بود. نخبه گان افغانستان و عراق، چه آنانی که در داخل بودند و چه از بیرون به 

حمایت امریکا به کشور خود برگشته بودند، می توانستند...
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تالش امریکا برای ملت سازی در افغانستان 
»ماموریت نافرجام« است
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رابطه زنان طرح منطقه ای اتمر و ظریف
با جنگ و تروریسم در مسأله صلح افغاستان با طالبان، اغلب کشورها موضع خود را روشن کرده اند. حکومت افغانستان از مواضع بعضی از کشورها 

از جمله ایاالت متحده امریکا و پاکستان نسبت به چگونه گی برقراری صلح در افغانستان نگران است. در واقع می توان گفت که 
حکومت افغانستان طرح امریکایی ها برای صلح افغانستان را از بنیاد قبول ندارد.

»پدر، روزگارم این جه خوش نیس . مره نجات بته.« این 
مکاتب  از  یکی  یونیفورم  که  است  کودکی  حرف های 
خصوصی مزارشریف بر تن دارد و دست و پایش با زنجیر 
بسته  است. عبدالرووف، کودکی نه ساله  است که دو ماه 
پیش در شهر مزارشریف از سوی آدم ربایان ربوده شد. نوار 

تصویری ۲۸ ثانیه ای او دو ماه می شود...
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دو ماه در بند؛ 
کودکی که سرما و شکنجه 

را یک جا تجربه می کند

صالح: نهادهای امنیتی می توانند به طالبان تفهیم کنند 
که اعتماد به نفس شان کاذب است شهرهای جالل آباد و مهترالم 

پس از سال ها سفیدپوش شد
حدود  از  پس  ننگرهار:  8صبح، 
جالل آباد،  شهرهای  سال،   ۱۸
مرکز والیت ننگرهار و مهترالم بابا، 
دیگر  بار  یک  لغمان  والیت  مرکز 

سفیدپوش شد.
حفیظ علی خیل، خبرنگار ۸صبح در 
جال ل آباد گزارش می دهد که مردم 
در برخی از نقاط این والیت، باریدن 
برف را به امید برقراری صلح به فال 

نیک گرفتند.
دو والیت  این  باشنده گان  از  برخی 
از فرصت، شعارهای  استفاده  با  نیز 
صلح را در روی برف نوشتند و برای 
رسیدن به آرامش و رفاه دعا کردند.

آن ها از باریدن برف خرسند به نظر 
امیدواری می کنند  ابراز  و  می رسند 
تازه ای  فصل  شدن،  سفیدپوش  که 
کشور  در  را  صلح آمیز  زنده گی  از 

بگشاید.
دیگر  نقاط  از  برخی  در  هرچند 
ننگرهار پیش تر برف باریده بود، اما 

در جریان نزدیک به دو دهه اخیر، 
این اولین بار است که مراکز این دو 

والیت سفیدپوش می شود.
و  ننگرهار  باشنده گان  از  برخی 
در  باری  برف  از  تصاویرشان  لغمان 
را در صفحات  این دو والیت  مرکز 

اجتماعی نشر کرده اند.
گفتنی است که جالل آباد و مهترالم 
بابا از مناطق گرم شمرده می شود و 
برف به ندرت در این مناطق می بارد.

اوایل دوره موقت حامد  در  پیش تر 
کرزی، در مرکز این دو والیت برف 
باریده بود و به گفته مردم، پس از 
آن تغییر اساسی  سیاسی و اقتصادی 

در زنده گی آنان رونما شده بود.

معاون  صالح،  امراهلل  کابل:  8صبح، 
که  می گوید  جمهوری  ریاست  اول 
توافق نامه دوحه برای طالبان اعتماد به 
نفس کاذب خلق کرده است و نهادهای 
امنیتی می توانند به آن ها تفهیم کنند 

که »غلط کرده اند.«
روز  که  جمهوری  ریاست  اول  معاون 
کمیته  نشست  دومین  در  گذشته 
ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  رهبری 
به ریاست عبداهلل عبداهلل شرکت کرده 
تبصره«  و  »صحبت  که  نوشت  بود، 
شنیده  را  دولت  مذاکره کننده  هیأت 

است.
او نوشت که طالبان به زنده گی با همی 
باور  نو  افغانستان  با  مسالمت آمیز  و 

ندارند.
که  نوشت  ادامه  در  صالح  امراهلل 
توافق نامه دوحه برای طالبان اعتماد به 
نفس کاذب ایجاد کرده است؛ نهادهایی 
کنند  تفهیم  طالبان  به  می توانند  که 
که »غلط کرده اند«، وزارت  دفاع ملی، 
امنیت  عمومی  ریاست  داخله،  وزارت 

ملی و دیگر ارگان های دولت است.
که  است  افزوده  صالح  حال،  این  با 
راه  تا  یابد  ادامه  باید  صلح  مذاکرات 
صلح آمیز برای بحران پیدا شود، اما راه 
حل تنها از »قطر و دوحه« نمی گذارد؛ 
تقویت ظرفیت و کارایی دولت راه را به 

صلح کوتاه می کند.

جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
بمب های  انفجار  دیگر،  جانب  از 
»بخش  قراردادن  هدف  و  مقناطیسی 
نرم« جامعه )فعاالن مدنی، خبرنگاران 
و اهل خبره( را به طالبان نسبت داده 
جز  عمل کردها،  این  که  است  گفته  و 

برنامه یازده پایه ای طالبان است.
به گفته صالح، طالبان می خواهند که 
در  را  مردم  اراده  کارها  این  انجام  با 
اما  او  کنند.  تضعیف  ارزش ها  از  دفاع 
تأکید کرده است که کمپین »وحشت 
و جهالت« به جز رسوایی و تنفر برای 
نخواهد  استراتژیک  دست آورد  طالبان 

داشت.
مورد  در  ریاست جمهوری  اول  معاون 
ساحه  در  دولتی  نیروهای  عملیات 
خیرخانه شهر کابل نیز معلومات داده 
است. شایع شده بود که در این عملیات 
شماری از شهروندان خارجی بازداشت 
هیچ  که  است  گفته  اما صلح  شده اند، 
عملیات  این  در  خارجی  شهروندی 

بازداشت نشده است.

هیأت دولت مرجع باصالحیت 
در تعیین اجندای مذاکرات است

گفت وگوی ویژه با میرویس بلخی:

دوحه هم چنان میزبان مذاکرات؛ 



8صبح، کابل: راشدخان، توپ انداز تیم افغانستان 
از سوی شورای جهانی کرکت در فهرست تیم ۲۰ 

آوره دهه اخیر قرار گرفته است.
افغانستان،  از  راشدخان  بر  افزون  تیم  این  در 
روهیت شرما، ویرات کوهلی، مهیندرا سنگه دونی 
و جسپرت بومرا از هند، اِرِن فینچ و گلین مکسول 
از سریالنکا، کریس گیل و کیران پوالرد از ویست 
اندیز، ای بی دی ویلر از انگلستان و السیت ملینگا 

از سریالنکا نیز در این ترکیب جای گرفته اند.
ترکیب  کرکت  جهانی  شورای  این،  بر  افزون 
کرد.  همه گانی  نیز  را  روزه اش  چهار  بازی های 
در این ترکیب ها اما بازیکنی از تیم ملی کرکت 

افغانستان جای نگرفته است.
در ترکیب شورای جهانی کرکت برای بازی های 
یک روزه، روهیت شرما، ویرات کوهلی و مهیندرا 
سنگه دونی از هند، دیوید ورنر و میشل استارک از 
آسترالیا، ای بی دی ویلر و عمران طاهر از افریقای 
جنوبی، بن استوکس از انگلستان، شکیب الحسن 
از بنگله دیش، ترنت بولت از زیالند جدید و السیت 

مالینگا از سریالنکا در این ترکیب قرار گرفته اند.
هم چنان بر اساس اعالم این شورا، الیستر کوک، 
اندرسون  جیمز  و  برواد  استورات  استوکس،  بن 
از  اسمیت  استیو  و  ورنر  دیوید  انگلستان،  از 
آسترالیا، ویرات کوهلی و چندرن اشوین از هند، 
دیلی ستین از افریقای جنوبی، کمار سنگاکارا از 
در  جدید  زیالند  از  ویلیامسن  کین  و  سریالنکا 

ترکیب تیم پنج روزه دهه گذشته حضور دارند.
جهانی  شورای  سوی  از  دونی  سنگه  مهیندرا 

کرکت به عنون کاپیتان تیم های ۲۰ آوره و یک 
بازی ها  کاپیتان  عنوان  به  کوهلی  ویرات  و  روزه 

چهار روزه انتخاب شده است.
گفتنی است که شورای جهانی کرکت ترکیب تیم 

زنان را نیز همگانی کرده است.
الیس  گذشته،  دهه  یک  زنان  آوره   ۲۰ تیم  در 
اسکوت  میگان  و  الیسا هلی، مگ النینگ  پری، 
از  یادف  پونم  و  کائور  هارمان پریت  آسترالیا،  از 
هند، سوزی باتس و صوفی دیوین از زیالند جدید، 
ستیفانی تیلور و دیندرا دوتین از ویست اندیز و انیا 

شروبسله از انگلستان حضور دارند.
در تیم یک روزه زنان نیز الیس پری، الیسا هلی و 
مگ النینگ از آسترالیا دان وان نیکرک و ماریزانه 
ژوالن  و  راج  میتالی  جنوبی،  افریقای  از  کاپ 
گوسوامی از هند، ستیفانی تایلر و انیسه محمد از 
ویست اندیز، سوزی باتس از زیالند جدید و سارا 

تیلور از انگلستان در ترکیب قرار گرفته اند.
از  النینگ  مگ  زنان،  بخش  ترکیب  هردو  برای 

آسترالیا به عنوان کاپیتان تعیین شده است.
گفتنی است که راشدخان اولین دیدار رسمی  ۲۰ 
آوره را در بیست وپنجم اکتوبر ۲۰۱۵ در برابر تیم 

زمبابوی انجام داد.
بدین ترتیب عملکرد پنج ساله راشدخان شورای 
جهانی کرکت را مجاب کرد که وی را در ترکیب 

یک دهه اخیر قرار دهد.
بر اساس آمارها، راشدخان در این مدت نزدیک 
در  و  داده  انجام  باشگاهی  و  ملی  به ۳۰۰ دیدار 
مجموع، بیش از ۴۰۰ ویکت به دست آورده است.

 

دور دوم مذاکرات صلح بین دولت و طالبان پیش از شروع آن با 
بن بست روبه رو است. هیأت دولت می گوید که آتش بس، اولین 
موضوع پیشنهادی این هیأت برای بحث در دور دوم مذاکرات 
است. طالبان اما می گویند که آتش بس، آخرین موضوعی است 
که این گروه برای بحث روی میز گفت وگو با جانب دولت قرار 
با توجه به این دو موضع و نگاه متفاوت نسبت به  خواهد داد. 
مسأله آتش بس، پیش بینی می شود که دور دوم مذاکرات پیش از 

شروع آن دچار بن بست شده است.
این تفاوت موضع بین دولت و طالبان در قبال مسأله آتش بس 
ناشی از نوع نگاه دو طرف نسبت به این مسأله است. برقراری 
آتش بس برای دولت، هدف است؛ اما برای طالبان هدف نیست. 
برداشت دولت این است که با آتش بس می تواند از فشار جنگ 
را  طالبان  با  صلح  مذاکرات  در  خود  موضع  پایداری  و  بکاهد 
تضمین کند. بر اساس چنین برداشتی، دولت در سایه آتش بس 
می خواهد فشارهای سیاسی بر طالبان را هم از درون و هم از 
بیرون افزایش دهد تا این گروه به توافق سیاسی مطلوب دولت 
تن دهد. توافق سیاسی مطلوب دولت چیزی نیست جز حفظ 
نظام کنونی و دست آوردهای آن و یا تعدیل نظام سیاسی کنونی 
به شکلی که ماهیت جمهوری و دست آوردهای آن آسیب نبیند.

در مقابل، هدف طالبان جایگزینی »نظام خالص اسالمی« به جای 
نظام سیاسی کنونی است. آن ها برای رسیدن به این هدف، هم 
جنگ و هم گفت وگو را وسیله قرار داده اند. برداشت گروه طالبان 
این است که اگر در اولین اقدام روی آتش بس با دولت توافق کند، 
تنها وسیله موثری را که برای دست یافتن به این هدف در اختیار 
دارد، از دست خواهد داد. به همین دلیل، گروه طالبان مخالف 
مسأله،  این  روی  توافق  و  آتش بس  مسأله  روی  بحث  گونه  هر 
پیش از توافق روی نظام سیاسی آینده و سایر اقدامات مرتبط 

به صلح است.
تنها وسیله ای که دو طرف در حال حاضر برای رسیدن به اهداف 
متفاوت خود به صورت مشترک از آن استفاده می کنند، گفت وگو 
است. دولت و طالبان هر دو در استفاده از این وسیله برای رسیدن 
دو  بین  درب گفت وگو  هنوز  تا  هم نظر هستند.  توافق صلح  به 
طرف باز است. قرار است دور دوم مذاکرات صلح، هشت روز بعد 
در شانزدهم جدی آغاز شود. با این وصف، تفاوت دیدگاه بین دو 
طرف روی مسأله آتش بس بسیار عمیق است. عمق این تفاوت 
دیدگاه تا آن  جا است که تصور می شود دور دوم مذاکرات پیش از 

شروع آن دچار بن بست شده است.
چهار اصلی را که نماینده گان دولت و طالبان برای ادامه مسیر 
این  از  برای عبور  کمکی  تعیین کرده اند، ظاهراً  مذاکرات صلح 
آتش بس  مسأله  دوحه،  توافق نامه  در  کرد.  نخواهد  بن بست 
به  آن  در  نیز  کاهش خشونت ها  این که  کما  نیست.  اولویت  در 
عنوان یک اصل پذیرفته نشده است. قطع نامه شورای امنیت در 
حمایت از این توافق نامه و اعالمیه مشترک کابل - واشنگتن نیز 
به آتش بس اولویت نداده است. هم چنان »خواست مردم« یک 
اصل مبهم است که می تواند متعارض باشد. ممکن است خواست 
قلمرو  قلمرو جمهوریت آتش بس و خواست مردم در  مردم در 
امارت جنگ باشد. از این رو، این اصل هم نمی تواند مذاکرات را 
از بن بست بیرون بکشد. به همین شکل، تعهد دو طرف به صلح 
به عنوان اصل چهارم نیز یک گزاره مبهم است و گویایی الزم را 
ندارد. این اصل هم به نوبه خود کمکی به عبور مذاکرات از این 

بن بست نخواهد کرد.
این بن بست عبور خواهد کرد  از  تنها زمانی  دور دوم مذاکرات 
که هم دولت و هم طالبان بتوانند روی چینش و تقدم و تأخر 
صورت،  این  غیر  در  کنند.  دوباره  غور  بحث  مورد  موضوعات 
بحث های دو طرف در همان روز نخست دور دوم مذاکرات، جدال 
بی نتیجه بیش نخواهد بود. متأسفانه چهار اصلی که برای ادامه 
مسیر مذاکرات پیش بینی شده است، نیز کمکی برای رفع این 
مشکل نخواهد کرد؛ مگر آن که یکی از طرف ها از موضع کنونی 

خود کوتاه بیاید.
مسأله  روی  بحث  با  تنها  دوم  دور  مذاکرات  که  می دانیم  البته 
آتش بس دچار بن بست نخواهد شد. موضوعات جنجالی دیگری 
هم موجود است که می تواند مذاکرات صلح را چه در همین دور 
رو  این  از  کند.  روبه رو  بن بست  با  بعدی  دورهای  در  و چه هم 
ایجاب می کند که کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی از 
به جای آن  و  بپرهیزد  نمادین  و  برپایی نشست های تشریفاتی 
راه های کم هزینه تر و کوتاه تر را برای عبور از بن بست های احتمالی 
اعضای  آن که  مگر  شد  نخواهد  انجام  کار  این  کند.  جست وجو 
کمیته به گروه های کوچک تر تقسیم شوند و هر گروه روی یک 
موضوع خاص کار کند. در فرجام، نتایج کار هر گروه در مجمع 
عمومی کمیته رهبری به رأی گذاشته شود و به تصویب برسد. به 
این ترتیب، نباید هیأت مذاکره کننده با دست خالی روانه دوحه 
شود و یا مسوولیت عبور از هر بن بستی در مذاکرات بر عهده خود 

این هیأت گذاشته شود.

بن بست دور دوم 
مذاکرات صلح
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راشدخان در ترکیب تیم ۲۰ آوره دهه اخیر 
شورای جهانی کرکت قرار گرفت

کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی میزبانی 
قطر را برای دور دوم مذاکرات با طالبان تأیید کرد

عالی  شورای  رهبری  کمیته  کابل:  8صبح، 
مصالحه ملی در دومین روز نشست خود میزبانی 
گروه  با  صلح  مذاکرات  دوم  دور  برای  را  قطر 

طالبان تأیید کرد.
دور  که  بود  کرده  پیشنهاد  حکومت  پیش تر 
بعدی مذاکرات صلح در داخل کشور برگزار شود. 

طالبان به این پیشنهاد پاسخ مثبت نداده بود.
با این حال، کمیته رهبری شورای عالی  مصالحه 
ملی در دومین روز نشست خود که یک شنبه، 
عبداهلل  ریاست  به  سپیدار  در  جدی  هفتم 
عبداهلل برگزار شد، میزبانی قطر را برای دور دوم 

مذاکرات تأیید کرد.
طبق اعالم سپیدار، در دومین روز نشست کمیته 
رهبری شورای عالی مصالحه ملی، اعضای این 
کمیته روی چگونه گی شروع مذاکرات در زمان 
مذاکره،  در  آجندا  اولویت بندی  تعیین شده، 
روحیه  تقویت ی  مذاکره کننده،  هیأت  تقویت 
روایت  بودن  همه شمول  ملی،  اجماع  و  اتحاد 
صلح، اهمیت و ضرورت فوری آتش بس، توقف 
افغانستان،  بی گناه  مردم  خون ریزی  و  کشتار 
بحث  بیان  آزادی  و  شهروندان  اساسی  حقوق 

کرده اند.
هیأت  که  است  شده  فیصله  نشست  این  در 
اعتماد«  و  »حمایت  مورد  دولت  مذاکره کننده 
دولت است و تنها این هیأت از جمهوری اسالمی 

و شهروندان کشور نماینده گی می کند.
رهبری  کمیته  نشست  دومین  در  هم چنان 

است  شده  فیصله  ملی  مصالحه  عالی  شورای 
از  پیش  تا  شود  ایجاد  فنی  کمیته  یک  که 
حرکت هیأت به دور دوم مذاکرات، اولویت های 
تدوین  و  ترتیب  افغانستان  اسالمی  جمهوری 

کند.
از این اولویت ها پس از تأییدی کمیته رهبری 
رهنمود  عنوان  به  ملی،  مصالحه  عالی  شورای 
حمایتی برای هیأت مذاکره کننده دولت استفاده 

خواهد شد.
مصالحه  عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
بعدی  این نشست گفته است که دور  ملی در 

مذاکرات در قطر برگزار می شود.
به گفته او، قطر میزبانی دور قبلی مذاکرات را 
و  حمایت کننده  کشورهای  و  داشت  عهده  بر 
تسهیل کننده ی صلح که برای میزبانی دور بعدی 
مذاکرات اعالم آمادگی کرده بودند نیز به دلیل 
دشواری ها و محدودیت های ناشی از کووید۱۹، 
از میزبانی این دور مذاکرات توسط قطر حمایت 

کرده اند.
مشاور  محب،  مذاکرات، حمداهلل  توقف  از  پس 
امنیت ملی رییس جمهور غنی پیشنهاد کرد که 
برگزار  داخل کشور  در  مذاکرات  بعدی  مراحل 

شود.
نیز  غنی  رییس جمهور  از سوی  پیشنهاد  این 

حمایت شد، اما طالبان با آن مخالفت کردند.
دور اول مذاکرات صلح در بیست ودوم سنبله در 

قطر آغاز شد و تا بیست ودوم قوس ادامه یافت.

یک  در  ملی  دفاع  وزارت  کابل:  8صبح، 
هوایی  حمله  در  که  می گوید  خبرنامه 
 ۱۱ هلمند،  والیت  در  ارتش  نیروهای 
عضو شبکه القاعده برای شبه جزیره هند 

کشته شدند.
هفتم  یک شنبه،  روز  که  خبرنامه ای  در 
این  که  است  آمده  رسید،  نشر  به  جدی، 
حمله در ولسوالی ناوه والیت هلمند انجام 
شده است . براساس معلومات این خبر نامه، 
در این حمله هوایی ۱۱ عضو شبکه القاعده 
به شمول دو عضو ارشد گروه طالبان کشته 

و دو تن دیگر زخمی شده اند.
این  در  که  است  گفته  ملی  دفاع  وزارت 
حمله، »مسعود احمد«، مشهور به حقبین 
نگهداری  مسوول  و  طالبان  گروپ  سر 
تسهیل کننده  و  خارجی«  »تروریستان 
نیز  هلمند  در  القاعده  شبکه  فعالیت های 

کشته شده است.
این وزارت افزوده است که کشته   گان این 
حمله از جمله ماین سازان ماهر و مسوول 
سالح های  از  استفاده  چگونه گی  آموزش 
برای  شب بین   دوربین های  و  »اسنایپر« 

طالبان بوده اند.

دیگر  عضو  چهار  که  است  حالی  در  این 
حمالت  در  پیش  روز  دو  القاعده  شبکه 
هوایی نیروهای ارتش در این والیت کشته 

شده  بودند.
گروه طالبان درباره این حمله هوایی چیزی 

گفته است.
باید  طالبان  دوحه  توافق نامه  براساس 
گروه های  سایر  و  القاعده  با  را  رابطه خود 

تروریستی قطع کنند.
نهادهای مستقل و وزارت دفاع امریکا پیش 
این گزارش داده اند که رابطه طالبان و  از 
القاعده قطع نشده است. طالبان به برخی 
آن  و  داده  نشان  واکنش  این گزارش ها  از 

را رد کرده اند.
شاخه  رهبر  عاصم،  عمر  که  است  گفتنی 
القاعده برای هند، سال گذشته در عملیات 

نیروهای امنیتی در هلمند کشته شد.

اعالم  عامه  صحت  وزارت  کابل:  8صبح، 
بیمار   ۱۲ گذشته  شبانه روز  در  که  کرد 

کرونایی در کشور جان باخته اند.
طبق اعالم وزارت صحت عامه، ۱6۰ بیمار 
گذشته  شبانه روز  در  نیز  کرونایی  جدید 

شناسایی شده اند.
 ۵۹۳ و  هزار  یک  آزمایش  از  نتیجه  این 
آمده  به دست  کرونا  به  نمونه ی مشکوک 

است.
وزارت صحت عامه از بهبودی ۳۱۹ نفر پس 

از ابتال به کرونا نیز خبر داده است.
مبتالیان  کل  شمار  جدید،  ارقام  ثبت  با 
به کرونا در کشور به ۵۲ هزار و هفت تن 

رسیده است.
از این میان دو هزار و ۱۷۰ تن بر اثر ابتال 

به کرونا جان باخته اند.
هم چنان ۴۱ هزار و ۳۳۱ تن دیگر پس از 

ابتال به کرونا بهبود یافته اند.
شیوع موج دوم ویروس کرونا در کشور در 

بیست وهشتم عقرب تأیید شد.

وزارت دفاع: 
۱۱ عضو شبکه القاعده 

در حمله هوایی ارتش در 
هلمند کشته شدند

۱۲ بیمار کرونایی در 
شبانه روز گذشته در کشور 

جان باخته اند



کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی در دومین 
روز نشست خود فیصله کرد که دوحه، پایتخت قطر، 
باقی  بین االفغانی  صلح  مذاکرات  میزبان  هم چنان 
وضعیت  به  توجه  با  نیز  صلح  حامی  گروه  می ماند. 
کرونایی در برخی از کشورهای گزینه میزبانی، با این 
تصمیم موافقت کرد. هم زمان با این، ارگ اعالم کرد که 
رییس جمهور با این تصمیم شورای عالی مصالحه ملی 
موافق است. این در حالی است که تصمیم شورای عالی 
مصالحه ملی در روند صلح نهایی خوانده شده است. 
از سویی هم، کمیته رهبری این شورا بر آتش بس به 
عنوان اولویت مذاکرات تأکید کرد، اما گفت که هیأت 
مذاکره کننده تنها مرجع مورد حمایت دولت است و 
می تواند خود در مورد تعیین اجندای مذاکرات تصمیم 
سفر  از  پیش  نیز  فنی  کمیته  یک  است  قرار  بگیرد. 
موضوعات  و  مباحت  تا  شود  ایجاد  دوحه  به  هیأت 
و  ترتیب  برای هیأت«  به عنوان »رهنمود  را  اساسی 
اولویت بندی کند. میزبانی قطر در مذاکرات صلح در 
کشورها،  از  برخی  پیش تر  که  می شود  تمدید  حالی 
به  ویژه جاپان و ترکیه، برای میزبانی از دور دوم این 

گفت وگوها اعالم آماده گی کرده بودند. 

»پدر، روزگارم این جه خوش 
بته.«  نجات  مره  نیس . 
کودکی  حرف های  این 
از  یکی  یونیفورم  که  است 
مزارشریف  خصوصی  مکاتب 
پایش  و  دست  و  دارد  تن  بر 
نه ساله   عبدالرووف، کودکی  است.  بسته   زنجیر  با 
است که دو ماه پیش در شهر مزارشریف از سوی 
آدم ربایان ربوده شد. نوار تصویری ۲۸ ثانیه ای او دو 
ماه می شود که میان کاربران شبکه های اجتماعی 

دست به دست می شود. 
حاجی محمدنبی،  پدر این کودک است. با صدای 
محزون که برخاسته از فراق فرزند است، می گوید 
که این رویداد روز یک شنبه ماه عقرب اتفاق افتاد. 
غم دوری پسرش به حدی بر او سنگینی می کند 
رفته  یادش  از  رویداد  این  دقیق  زمان  حتا  که 
است. عبدالرووف دانش آموز صنف چهارم در یکی 
از مکاتب خصوصی در شهر مزارشریف است. روز 
یک شنبه، ساعت 6:۳۰ صبح، موتر مکتبی که رووف 
و خواهرش در آن درس می خواندند، به دنبال شان 
می آید. در مسیر رفتن به مکتب، چهار مردی که 
لباس نظامی بر تن دارند، موتر را متوقف می کنند. 
استدالل شان این است که در موتر ماین چسبکی 
جابه جا شده و آمده اند که پسر حاجی نبی را نجات 
دهند. همان روز خواهر کوچک رووف نیز با او بوده 
موتر خود شان  را سوار  رووف  نظامی  مردان  است. 
می کنند. رووف تا امروز که دو ماه می شود، به خانه 

برنگشته است. 
تماس  محمدنبی  با  رباینده گان  بعد  هفته  یک 
بدل  در  دالر  میلیون  یک و نیم  او  از  و  می گیرند 
رباینده گان  می کنند.  درخواست  پسرش  رهایی 
نواری تصویری را نیز با خانواده عبدالرووف شریک 
پدرش  به  رووف  تصویری،  نوار  این  در  می کنند. 
التماس می کند که با پرداخت پول، او را از چنگ 
و  بسته اند  را  او  بدهد. چشم های  نجات  آدم ربایان 
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صلح  مذاکرات  ادامه  محل  سر  بر  بحث ها  از  پس 
بین االفغانی، کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی 
قطر را به عنوان میزبان دومین دور مذاکرات تعیین 
کرد. عبداهلل عبداهلل، رییس این شورا، در نشست روز 
تجربه  به  توجه  با  که  گفت  جدی،  هفتم  یک شنبه، 
قطر در دور گذشته مذاکرات و محدودیت های ناشی 
از ویروس کرونا، دوحه هم چنان میزبان باقی می ماند. 
به گفته آقای عبداهلل، کشورهای عضو گروه حامی و 
تسهیل کننده صلح که پیش تر برای میزبانی از دور دوم 
مذاکرات اعالم آماده گی کرده بودند، از میزبانی قطر 
حمایت کرده اند. این در حالی است که پیش تر منابعی 
به ۸صبح گفته بودند، قطر هم چنان میزبان مذاکرات 
باقی می ماند، زیرا از یک سو گزینه مورد توجه هیأت 
مذاکره کننده طالبان است و از سوی دیگر، شیوع موج 
دوم کرونا احتمال برگزاری دور دوم در دیگر گزینه های 

میزبانی را پیچیده تر ساخته است. 
ارگ  ملی،  عالی مصالحه  این تصمیم شورای  از  پس 
ریاست جمهوری نیز اعالم کرد که محمداشرف غنی، 
رییس جمهور کشور با قطر به عنوان میزبان مذاکرات 
ارگ ریاست  موافق است. صدیق صدیقی، سخنگوی 

کودک با صدای گرفته و ترسیده، التماس می کند 
که او را نجات دهد. پدرش این ویدیو را به امید جلب 
بارگذاری  اجتماعی  صفحات  در  مسووالن،  توجه 
می کند تا باشد که کودک زودتر از چنگ رباینده گان 
از اعتراضات روبه رو  با موجی  آزاد شود. این ویدیو 

صفحه  در  جدی،  هفتم  یک شنبه،  روز  جمهوری، 
توییترش نوشت که با توجه به درخواست رییس هیات 
مصالحه  عالی  شورای  رییس  و  دولت  مذاکره کننده 
منظور  به  و  بین المللی  حامیان  گروه  مشوره  ملی، 
جلوگیری از تأخیر در آغاز دور دوم مذاکرات، رییس 
قطر  در  مذاکرات  بعدی  دور  که  کرد  توافق  جمهور 
ادامه یابد. او اما تصریح کرد که تاکید ارگ بر انجام 
دور های بعدی مذاکرات در داخل افغانستان هم چنان 
پابرجا است. ارگ در حالی اعالم موافقت می کند که 
پیش تر، بر جایگاه شورای عالی مصالحه ملی در بخش 
تصمیم گیری تأکید شده است. به گفته شورای عالی 
مصالحه ملی، در نشست های کمیته رهبری این شورا، 
به عنوان »مرجع تصمیم گیرنده در روند  این کمیته 
صلح« عنوان شده است، زیرا همه طرف ها، به  شمول 

حکومت، در آن حضور دارند. 
صلح،  مذاکرات  بعدی  دور  میزبان  تعیین  بر  افزون 
در نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی 
فیصله شد که هیأت مذاکره کننده از سوی دولت مورد 
حمایت است و تنها مرجعی شمرده می شود که از دولت 
و مردم نماینده گی می کند. یک منبع در شورای عالی 
مصالحه ملی گفت که هرچند شورای عالی مصالحه 
ملی به آتش بس به عنوان اولویت مذاکرات تأکید دارد، 
اما براساس این تصمیم، هیأت مذاکره کننده می تواند 
در مورد اولویت دادن یا به تاخیر انداختن مواد اجندای 
مذاکرات صلح با هیأت طالبان توافق کند. این منبع 
افزود، کمیته رهبری توصیه کرده است که یک کمیته 
دوحه،  به  هیأت  رفتن  از  پیش  تا  شود  ایجاد  فنی 
مباحث و موضوعات را به عنوان »رهنمود برای هیأت«، 
ترتیب  و اولویت بندی کند. کمیته رهبری شورای عالی 
مصالحه ملی در دومین روز نشست خود هم چنان در 
مذاکره کننده،  هیأت  تقویت  مذاکرات،  اجندای  مورد 

شد و کاربران این ویدیو را برای رهایی عبدالرووف 
همه گانی کردند. 

یک  و  می گیرند  تماس  پدر  با  دوباره  رباینده گان 
می کنند.  تقاضا  دیگر  دالر  هزار   ۷۰۰ و  میلیون 
تصویری  نوارهای  فرستادن  با  آن ها  ترتیب  بدین 
عبدالرووف، خانواده وی را شکنجه روحی می کنند. 
خانواده عبدالرووف که فراق کودک نه ساله شان را 
می کشند، در مواجهه با نوارهای تصویری و التماس 

کودک حیران می مانند.
پدر اما آرام نمی گیرد و  هر راهی را امتحان می کند 
تا شاید به آزادی فرزندش منتهی شود. محمدنبی 
و جمعی از بسته گانش روبه روی شورای والیتی بلخ 
خیمه تحصن برپا می کنند، اما این کار نیز راه به 
آدم ربایان  در چنگ  هنوز  کودک  و  نمی برد  جایی 

است. 
مادر عبدالرووف می گوید که حالش مناسب نیست. 
چگونه می تواند حال مادری خوب باشد که کودکش 
از آغوشش دور شده است؟ حاال که فصل سرما است 
و روزهای سرد زمستان، مادرش بیش  از هر زمان 
به  چشم  روز  هر  مادر  است.  فرزند  نگران  دیگری 
 راه خبر خوش از فرزندش است. رباینده گان اما با 
فرستادن نوارهای تصویری پی هم از عبدالروف، به 

اندوه او می افزایند.
بوده،  برادرش  با  حادثه  روز  در  که  رووف  خواهر 
می گوید  پدر  می برد.  سر  به  بدی  وضعیت  در  نیز 
روزی سخن  از  و  می کند  گریه  مدام  دخترش  که 
می گوید که برادرش را ربودند.  به گفته محمدنبی، 
مسووالن برایش گفته اند که در تالش رهایی پسرش 

اتحاد و اجماع ملی، همه شمول بودن  تقویت روحیه 
روایت صلح، اهمیت و ضرورت فوری آتش بس، توقف 
شهروندان  حقوق  بی گناه،  مردم  خون ریزی  و  کشتار 
و آزادی بیان بحث و روی نیاز آتش بس در وضعیت 

کنونی تأکید کرد.
اوزبیکستان،  ناروی،  آلمان،  امریکا،  که  است  گفتنی 
اندونیزیا، قطر و سازمان ملل متحد در چارچوب »گروه 
حامی صلح« حضور دارند و به تازه گی، ترکیه و جاپان 
نیز به آن افزوده شده اند. هرچند برخی از این کشورها، 
مذاکرات  این  میزبانی  برای  جاپان  و  ترکیه  ویژه  به 
اعالم آماده گی  کردند، اما شیوع موج دوم کرونا سبب 
شد که گزینه های میزبانی تنها به قطر محدود شود. 
باید دور  بودند که  مقام ها در حکومت گفته  پیش تر 
زیرا  برگزار شود،  افغانستان  در  مذاکرات صلح  بعدی 
افزون بر کاهش در مصارف، دو طرف می توانند با درک 
وضعیت موجود در کشور، مذاکرات را به پیش ببرند. 
طالبان اما در ادامه به این خواست حکومت پاسخ منفی 
دادند. قرار است دور دوم مذاکرات صلح بین االفغانی در 

شانزدهم جدی آغاز شود.

هستند، اما هنوز که دو ماه از ربوده شدن او می گذرد، 
هیچ خبری از رهایی در دست نیست. مسووالن نیز 
می گویند که تالش ها ادامه دارد و روزنه هایی برای 

رهایی عبدالرووف دیده می شود.
نمی داند  کسی  رسیده ،  نیز  سرما  فصل  که  حاال 
به  تصاویر  از  است.  چگونه  کودک  روز  و  حال  که 
نظر می آید که کودک وضع خوبی ندارد و روزهای 
سومین  وارد  قضیه  این  می کند.  سپری  را  سختی 
ماه شده است و خانواده رووف هنوز انتظار می کشد 
تا روزی این کودک نه ساله زنده و سالم به آغوش 

خانواده باز گردد.

دوحه هم چنان میزبان مذاکرات؛

دو ماه در بند؛

هیأت دولت مرجع باصالحیت 
در تعیین اجندای مذاکرات است

کودکی که سرما و شکنجه 
را یک جا تجربه می کند

یک منبع در شورای عالی مصالحه 
ملی گفت که هرچند شورای عالی 

مصالحه ملی به آتش بس به عنوان 
اولویت مذاکرات تأکید دارد، 

اما براساس این تصمیم، هیأت 
مذاکره کننده می تواند در مورد 

اولویت دادن یا به تاخیر انداختن 
مواد اجندای مذاکرات صلح با 

هیأت طالبان توافق کند. 

حاجی محمدنبی،  پدر این 
کودک است. با صدای محزون 

که برخاسته از فراق فرزند 
است، می گوید که این رویداد 
روز یک شنبه ماه عقرب اتفاق 

افتاد. غم دوری پسرش به 
حدی بر او سنگینی می کند که 
حتا زمان دقیق این رویداد از 

یادش رفته است. عبدالرووف 
دانش آموز صنف چهارم در 

یکی از مکاتب خصوصی 
در شهر مزارشریف است. 

روز یک شنبه، ساعت ۶:30 
صبح، موتر مکتبی که رووف 

و خواهرش در آن درس 
می خواندند، به دنبال شان 
می آید. در مسیر رفتن به 

مکتب، چهار مردی که لباس 
نظامی بر تن دارند، موتر را 

متوقف می کنند. استدالل شان 
این است که در موتر ماین 

چسبکی جابه جا شده و آمده اند 
که پسر حاجی نبی را نجات 

دهند.

هما همتا

حسیب بهش
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تاریخ یگانه گی و با هم بودن ایران و افغانستان، چندین 
هم زبان  کشور  دو  این  است.  شان  همسایه بودن  برابر 
تاریخ  و  زبان  فرهنگ،  قلمرو،  سال  هزار  از  بیش تر 
و  نمادها   - سال ها  گذشت  از  پس  داشته اند.  مشترک 
ارزش های هر دو کشور هم چنان مشترک است. سال ها 
از تقسیم جغرافیای پارسی می گذرد، اما فرهنگ و زبان 
این دو همسایه یگانه گی و مشترک بودنش را حفظ کرده 

است و به پیش می رود. 
سیاسی  واحدهای  ایران  و  افغانستان  این ها،  تمام  با 
با  و  متفاوت  خارجی  سیاست های  با  و  جداگانه اند 
شیوه های متفاوت حکومت داری اداره می شوند که گاه 
است  داده  رخ  دو کشور  میان  ناگواری  اتفاقات  ناگاه  و 
و رخ می دهد که برای ملت های ساکن در هر دو کشور 
سوءظن های را به بار می آورد. در افغانستان کم نیستند 
متهم  ایران  برای  جاسوسی  به  را  عده ای  که  افرادی 
برخوردهای  خبر  ناگاه  و  گاه  هم  ایران  در  و  می کنند 
نادرست عده ای در برابر شهروندان افغانستانی به گوش 

می رسد. 
بن  پسا  نظام  حامیان  از  یکی  ایران  اسالمی  جمهوری 
افغانستان بود و است. افزون بر حمایت از روند پس از بن، 
در بازسازی افغانستان نیز اشتراک کرده است. در تمام 
دوره ریاست جمهوری حامد کرزی و احمدی نژاد، روابط 
چون  نبود.  بزرگ  تنش های  شاهد  افغانستان  و  ایران 
دولت افغانستان بیش تر از نیم سده است که با همسایه 
جنوبی خویش، یعنی پاکستان درگیر است و می پندارد 

که مشکالت و تنش با پاکستان برایش کافی است. 
غنی،  جمهور  رییس  جمهوری  ریاست  دوم  دور  در 
ایران پیروزی او را تبریک نگفت و به مراسم تحلیف او 
نماینده اش را نفرستاد. در آن زمان دو دیپلمات ایرانی از 
افغانستان اخراج شدند و دو دیپلمات افغانستانی از ایران. 

تصویر  به  را  جنگ  میدان  خشن  دنیای  مقاله  این  در 
مردانه  شدیداً  دنیای  یک  از  تصویری  این،  اما  می کشم؛ 
ایفا  زنان  که  نقش هایی  اول،  جهانی  جنگ  در  است. 
به  عزیمت  برای  سربازان  تشویق  به  محدود  می کردند، 
میدان جنگ بود. در رمان »برهنگان و مردگان« اثر نورمن 
میلر، زنان به خانه باز می گردند. هدف بحث من ماهیت 
مردانه بازی های مهم ژیوپلیتیکی چون جنگ و تروریسم 

است.
و  تناسل  توالد،  وظیفه  جوامع  اکثر  پیکر  در  زن 
اجتماعی کردن نسل های آینده را به عهده دارند و قلمرو 
شان محیط خانه است. چهره دیگر این نقش جنسیتی 
این است که مردان به عنوان مدافعان و حاکمان ملت در 
نظر گرفته می شوند، آن ها فضاهای عمومی کار، دولت و 
ارتش را اشغال می کنند، از این رو در روایت های غالب رمان 
»برهنگان و مردگان« و سایر رمان های جنگی، مردان باید 
بجنگند و از زنان شان که در خانه هستند دفاع کنند؛ اما 
فرد و )در مفهوم وسیع تر ملت( تنها وقتی کامل می شود 
که وظیفه خود را به عنوان یک خانواده شامل یک مرد و 
زن انجام دهد. این همان چیزی است که بر حسب روایت، 

باید به خاطر آن جنگید.

تجاوز جنسی به عنوان یک سالح جنگی
به عنوان سالح جنگی  افزون  به طور روز  تجاوز جنسی 
به  عادی  طور  به  عمل  این  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
کار گرفته شده  به  استراتژیکی در جنگ  کارکرد  عنوان 
است. منازعات اخیر و رو به رشد در رواندا، سودان، میانمار، 
جامو و کشمیر همه گی در محور تجاوز جنسی برنامه ریزی 
شده بود. تجاوز جنسی به زنان سالح تأثیر گذاری است که 
روح و روان یک زن، خانواده و باالخره یک ملت را تخریش 
می کند. برای مثال، جنگی که بین بوسنیایی ها، کروات ها و 
صرب ها در سال ۱۹۹6 ادامه داشت، زمانی که بوسنیایی ها 
و کروات ها درک کردند که از تجاوز جنسی توسط صرب ها 
در امان نیستند، خانه های مسکونی خود را ترک کردند و 
شهر خالی از سکنه را برای اشغال صرب ها باقی گذاشتند. 
تجاوز جنسی، فضا و مکان را از یک جایگاه سنتی جامعه 

و با هم پیمانان منطقه ای اش آن را به سرانجام برساند. این 
طرح روی دست اتمر، وزیر خارجه کشور و جواد ظریف، 

وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران قرار دارد. 
را در غیاب  با طالبان  امریکا مذاکراتش  ایاالت متحده 
دولت و مردم افغانستان به سرانجام رساند و در امضای 
توافق نامه با طالبان هیچ یک از مالحظات مردم افغانستان 
و دست آوردهای ۲۰ سال پسین را لحاظ نکرده است. 
برای همین، حکومت کابل به دنبال یافتن راه حل دیگر 
است. جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران 
راه حل را یک طرح منطقه ای اعالم کرده است که ابتکار 

حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان و او است.
روند  در  امریکا  متحده  ایاالت  ظریف،  جواد  نظر  از 
باشد،  باید تسهیل کننده  افغانستان  گفت وگوهای صلح 
نه تصمیم گیرنده به جای حکومت و مردم افغانستان. او 
توافق ایاالت متحده امریکا با طالبان را اقدام خطرناک 
جز  نبود  چیزی  هیچ  طالبان  با  امریکا  توافق  می داند. 
به نفع  ایاالت متحده که همه اش هم  انتخاباتی  برنامه 
طالبان ختم شده است. از نظر او  ترمپ افغانستان را 
آینده  در  »ما  و  کرد  خودش  انتخاباتی  اهداف  فدای 

خواهیم دید که چه ضرر بزرگی به افغانستان زد.« 
طرح  مقابل  در  ظریف  جواد  و  اتمر  منطقه ای  طرح 
ایاالت متحده امریکا، پاکستان و طالبان قرار دارد. اتمر 
ارزش های  و  از جمهوریت  به حمایت  متعهد  و ظریف 
صلح  که  است  آن  پی  در  منطقه ای  طرح  هستند.  آن 
منطقه  کشورهای  و  افغانستان  محوریت  با  افغانستان 

زنان و جنگ علیه تروریسم 
به عنوان دو جامعه  امریکا  ایاالت متحده  افغانستان و  در 
بُعد، یکی مدرن و دیگری سنتی اشاره می کنم که  از دو 
و  »ملت«  واژه های   ۲۰۰۱ سپتامبر   ۱۱ حمالت  از  بعد 
»قهرمان« فراگیر و درهم آمیخته بود. بدون نادیده گرفتن 
شجاعت مأموران آتش نشانی، افسران پولیس و سایر افرادی 
حمالت  از  به جامانده  خرابی های  در  را  جان های شان  که 
کشته  و  انداختند  خطر  به  کشور  دو  این  در  تروریستی 
شدند، نحوه ای که این روایت های جنگی، رنگ جنسیتی 
به خود گرفتند نیز قابل توجه است. مردان، قهرمان بودند و 
زنان، قربانیان بیچاره خانه نشین. اصطالح »برادری« به طور 
مکرر در ارتباط با اداره های سیاسی و گفت وگوکننده های 
صلح مورد استفاده قرار می گرفت. اما کسانی که به ندرت 
از آن ها نامی به میان می آمد/می آید، زنان کارگر، مادران 
فداکار و خادمان دولت بودند که دوشادوش هم کاران مرد 

خود مشغول خدمت هستند.
البته زنان حقیقتاً نقش مهمی در این داستان ملی گرایانه 
دو  هر  در  شد،  روایت  تروریستی  حمالت  دنبال  به  که 
کشور ایفا کردند. مصیبت بیوه گی ثبوت این فرضیه است. 
نکته مورد تأکید در این جا این است که عمل ژیوپلیتیکی 
نیازمند  خانه  عالوه  به  مختلف  محیط های  از  بسیاری  در 
کشورها  ژیوپلیتیکی  اقدامات  است.  ژیوپلیتیکی  عاملیت 
اقدامات و فداکاری مردم است. چطور می توان  وابسته به 
فقدان همسر یا نبود هر فردی را که برای کشور می جنگد، 

توجیه کرد؟

ملی گرایی جنسیتی شده و مردان ژیوپلیتیکی
اگرچه ملی گرایی هر کشوری در مفهوم تاریخ ویژه آن کشور 
نقش های  تعریف  در  هنوز  ملی گرایی  است،  منحصربه فرد 
جنسیتی خاص، حتا در خالل آن چه به عنوان وضعیت های 
با  دایماً  زنان  دارد.  وجود  می شود،  توصیف  »انقالبی« 

وقتی موضوع اخراج دیپلمات های دو کشور رسانه ای شد، 
جمهوی اسالمی ایران موضوع را یک »جابه جایی معمول 

دیپلمات ها« اعالم کرد. 
کشورها  اغلب  طالبان،  با  افغاستان  صلح  مسأله  در 
از  افغانستان  حکومت  کرده اند.  روشن  را  خود  موضع 
مواضع بعضی از کشورها از جمله ایاالت متحده امریکا و 
پاکستان نسبت به چگونه گی برقراری صلح در افغانستان 
نگران است. در واقع می توان گفت که حکومت افغانستان 
طرح امریکایی ها برای صلح افغانستان را از بنیاد قبول 
ندارد. چون این طرح بیش تر پاکستانی و طالبانی به نظر 
بیست سال  در  ارزش های جاافتاده  این طرح  می رسد. 
بشر،  دموکراسی  حقوق  بیان،  آزادی  جمله  از  پسین 
است  نیستی می سپارد. چنین  باد  به  را  زنان  و حقوق 
ریاست  نخست  معاون  صالح،  امراهلل  پیش  چندی  که 
جمهوری گفت که تا هنوز توافق ایاالت متحده امریکا 

با طالبان را به رسمیت نشناخته ایم.
واقعیت این است که ایاالت متحده امریکا به دنبال ایجاد 
مسیر  این  در  که  است  افغانستان  در  موقت  حکومت 
امریکایی ها  نخست  برنامه  است.  همراه  او  با  پاکستان 
طرفین  توافق  آن  با  هم زمان  موقت،  حکومت  ایجاد 
جنگ بر سر آتش بس دایمی و بعد از آن صحبت روی 
چگونه گی نظام پس از منازعه است. اما از نظر حکومت و 
مردم افغانستان، این طرح تبعیت از پاکستان و نیروهای 
شورشی مورد حمایت آن )طالبان( است. آن چه در این 
طرح مورد تهدید و نابودی است، ارزش های دموکراتیک 
و انسانی است که طالبان به آن اعتقاد ندارند و انتظار 
می رود با گنجانیدن آن در قاعده و اصول نظام پس از 
منازعه مخالفت کنند. برای همین حکومت افغانستان در 
نظر دارد )اگر بتواند( مذاکرات صلح را از حیطه صالحیت 
و مدیریت ایاالت متحده امریکا و پاکستان خارج بسازد 

به صحنه وحشت تبدیل می کند و به این ترتیب، ترسیم 
دوباره وحشیانه جغرافیای جنسیتی را امکان پذیر می سازد.
تجاوز جنسی در جنگ وسیله ای برای حامله گی اجباری و 
مسموم سازی رحم دشمن است. زن در یک سیستم پدر 
ساالرانه که او را به عنوان مایملک مرد و دختر باکره را به 
عنوان باارزش ترین دارایی تعریف می کند، تبدیل به کاالی 
خسارت دیده می شود. زن در جنگ و در یک تجاوز جنسی 
ناشی از جنگ به یک مرده متحرک مبدل می شود، قربانی 
از  و  نیست  فرزندان دیگر  آوردن  و  یافتن شوهر  به  قادر 
این رو از طرف خانواده و جامعه اش طرد می گردد. هدف 
نیز تولید نسل در یک جامعه  متجاوز جنسی در جنگ 
قومی است تا سرباز و یا چریک دیگر از خون خود و از زن 

دشمن به وجود بیاورد.
و  شده  برنامه ریزی  تجاوزی  حادثه  یک  در  زن  درک 
یک  است.  مهم  بسیار  جامعه  پیکر  در  زن  آن  پذیرش 
و کمک  از هم دردی  گروه دشمن،  تجاوز  قربانی  دختر 
جامعه خود محروم می شود. بعد از تجاوز جنسی نیروهای 
امنیتی هند در سال ۱۹۹۱، زنان از طرف شوهران شان 
از خانه  رانده شدند، یک زن هفتادساله توسط پسرش 
بیرون انداخته شد و دختران حتا مورد آزار مردان دهکده 
قرار گرفتند. به هر حال، نادیده گرفتن زنان قربانی، خود 
باعث متالشی شدن جوامع و فرهنگ ها می گردد، بنابراین 
گرفته  نظر  در  جنگی  تأثیرگذار  سالح  یک  عنوان  به 

می شود.
تجاوز جنسی به عنوان یک سالح جنگی به سبب نمایش 
امروز  که  قومی  و  داخلی  نبردهای  در  جنگ  از  شیوه ای 
بسیار رایج است، موضوع مهمی برای بحث است. یک ارتش 
می تواند با هدف گیری افراد نسبتاً ضعیف، باعث فروپاشی 
در  باوری  چنین  حال،  این  با  شود.  فرهنگ ها  و  جوامع 
استراتژی و شانس موفقیت آن به واسطه نوع افکار در جامعه 

نسبت به زنان قربانی، فروریخته گی جامعه را باال می برد.

متحده  ایاالت  پروسه  این  در  که  شود  برده  پیش  به 
امریکا فقط کمک کننده و تسهیل کننده خواهد بود، نه 

تصمیم گیرنده و تطبیق کننده. 
طرح منطقه ای اتمر و ظریف به این خاطر مطرح می شود 
که توافق نامه ایاالت متحده امریکا برای طالبان ذهنیت 
پیروزی داده است و آنان فکر می کنند که سلطه شان بر 
سراسر افغانستان حتمی و نهایی است. اما به باور جواد 
ظریف، طالبان آینده افغانستان نخواهند بود، اما بخشی 
از آینده افغانستان خواهند بود. بنابراین چگونه گی نظام 
پس از منازعه باید بر اساس آرای مردم مشخص شود 
که در آن هیچ اقلیت مذهبی و قومی مورد تبعیض و 

تحقیر قرار نگیرد.
یک  طالبان  ظریف،  و  اتمر  منطقه ای  طرح  اساس  بر 
واقعیت اند، اما واقعیت های ۱۹ سال گذشته افغانستان 
چون دموکراسی،  حقوق اقلیت ها،  حقوق زنان نیز وجود 
بنابراین در روند  نادیده گرفت.  دارد که نمی توان آن را 
سرزمین  این  مردم  تعیین کننده  باید  افغانستان  صلح 
باشند که به ارزش های باال باور دارند، نه ایاالت متحده 

امریکا و یا کشور دیگری.
طالبان  با  رابطه  در  اسالمی  جمهوری  مواضع  ظاهراً 
زمانی تغییر کرد که ایاالت متحده امریکا تصمیم گرفت 
به جای چین،  روسیه، ایران و دیگر کشورها خودش با 
طالبان در ارتباط باشد. قبل از آن ایران، چین و روسیه 
بارها اعالم کرده بودند که با طالبان رابطه دارند و این 
رابطه از نظر حکومت و مردم افغانستان مشروعیت دادن 
به طالبان و گروه های تروریستی بود. ولی جواد ظریف 
شورای  و  متحد  ملل  که  گفت  اخیرش  مصاحبه  در 
امنیت سازمان ملل گروه طالبان را تروریست می داند و 

جمهوری اسالمی ایران تابع ملل متحد است.
تحریک  با  هم کاری  به  متهم  روسیه  و  چین  ایران،   
منطقه  در  متحده  ایاالت  زمین گیرکردن  برای  طالبان 
بودند. مقامات نظامی افغانستان در سال ۲۰۱۷ )مشخصاً 
که  بودند  کرده  اعالم  افغانستان(  وقت  اردوی  رییس 
جمهوری اسالمی ایران به طالبان جنگ افزار می دهد و 
ایاالت  نیروهای نظامی  را تداوی می کند.  زخمیان شان 
از  ادعا کردند که مال اختر منصور یکی  امریکا  متحده 
رهبران تحریک طالبان را در درون خاک ایران کشته اند. 
در کل ایران از شکل گیری دوباره یک دولت زیر فرمان 
ایاالت متحده امریکا، آن هم به رهبری و یا نقش زیاد 
متحده  ایاالت  سیاست های  مخالف  جبهه  که  طالبان 
امریکا را در منطقه تهدید کند، نگران است و حکومت 
افغانستان از آن می ترسد که برنامه و طرح ایاالت متحده 
امریکا تمام دست آوردهای بیست سال پسین را به باد 
فنا بدهد. با توجه به آن چه تاکنون میان ایاالت متحده 
امریکا، پاکستان و طالبان رخ داده است، بعید به نظر 

نمی رسد که افغانستان این قربانی عظیم را بدهد.

به  آن ها  و دست رسی  فرعی شناخته می شوند  نقش  یک 
موقعیت های عمومی محدود است. در این مفهوم، ملی گرایی 
می تواند به عنوان ساختاری در نظر گرفته شود که حاوی 
در  است.  زنان  و  مردان  برای  مناسب  نقش های  از  پیامی 
زمان جنگ، ژیوپلیتیک کشور ممکن است این نقش های 
انتظارات  تقویت کند، همان طور که جنگ،  را  جنسیتی 
از زنان و مردان مورد توقع است را  متفاوت فداکاری که 
اقدامات  از  عبارت  انتظارات،  از  منظور  می دهد.  افزایش 
»خون سردانه«  فداکاری  و  جنگ جو  مردان  »قهرمانانه« 

زنانی است که بعد از آن ها در پشت جبهه می مانند. 
مفاهیم نظامی گری و نظامی سازی در ارتباط با نحوه ایجاد 
اصلی  باورهای  است،  آن ها  محتوای  و  ژیوپلیتیکی  اوضاع 

نظامی گری شامل موارد زیر می باشد:
۱. نیروی مسلح راه حل نهایی تنش ها است.

۲. طبیعت انسانی گرایش به منازعه دارد.
۳. داشتن دشمنان، امر طبیعی است.

زحمت  به  و  مدرن  کم تر  ابتدایی،  ارتش،  بدون  کشور   .۴
مشروع می تواند باشد.

۵. در مواقع بحران، زنان نیازمند حفاظت مسلحانه هستند.
6. در مواقع بحران، هر مردی که از درگیرشدن در اقدام 
شدید مسلحانه امتناع ورزد، موقعیت خودش را به عنوان 

یک انسان جوان مرد به خطر می اندازد.
اعتبارسنجی  نیز  را  ارتش  خود  و  تعریف  را  »مرد«  نبرد، 
می کند. عالوه بر این، نبرد به عنوان حرفه مردانه، ترجمان 
در  نقشی  که  است  مردانه  نهاد  عنوان  به  ارتش  اهمیت 
شکل گیری  می کند.  ایفا  نیز  ژیوپلیتیکی  نظامی سازی 
زنان  به  منظر  دو  از  مردانه،  عنوان حرفه ضرورتاً  به  نبرد 
بر می گردد. اولی از جنبه عملی یعنی مستثناکردن زنان از 
خدمت سربازی در عین این که نقش ضروری آن ها در پشت 
از طرف  به عنوان پشتیبان مبارزان محفوظ است.  جبهه 
دیگر، نبرد، مرد را و مرد، نبرد را تعریف می کند. به عبارت 
و  مردانه گی  از  تعریفی  عنوان  به  قراردادن جنگ  با  دیگر 
به یک  نظامی  قراردادن، جنگ  را در حوزه مردانه  جنگ 
رخداد تعیین کننده در یک جامعه پدر ساالرانه و اعضای آن 
تبدیل می شود. زنان ممکن است در ارتش خدمت کنند، اما 

به آن ها هرگز اجازه نظامی بودن داده نخواهد شد.

در مسأله صلح افغاستان با طالبان، 
اغلب کشورها موضع خود را روشن 

کرده اند. حکومت افغانستان از 
مواضع بعضی از کشورها از جمله 

ایاالت متحده امریکا و پاکستان 
نسبت به چگونه گی برقراری صلح 

در افغانستان نگران است. در 
واقع می توان گفت که حکومت 

افغانستان طرح امریکایی ها برای 
صلح افغانستان را از بنیاد قبول 

ندارد. چون این طرح بیش تر 
پاکستانی و طالبانی به نظر می رسد. 

رابطه زنان با 
جنگ و تروریسم

حبیب حمیدزاده

فاطمه امینی، استاد دانشگاه
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبیعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
 شماره تماس: 0781235040

تخفیف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني



وحشت برای یک سفر خطرناک آماده گی می گیرم. طالب، 
دزد و ماین هایی که هرازگاهی از مسافران قربانی 
با  است.  کرده  وهمناک تر  را  این سفر  می گیرند، 
به  نگاهی  با  و  می پرم  جا  از  تلفن  زنگ  صدای 
ساعت متوجه می شوم که وقت رفتن است. رفتن 
به سفری که در کنار شیرینی دیدن عزیزان بعد 
از یک سال، خطرهای فراوانی به همراه دارد. تلفنم 
دوباره زنگ می خورد و با فشردن دکمه سبز رنگ 
به تماس جواب می دهم. آن طرف خط، راننده ای 
تا  او هماهنگ کرده  با  برادرم  است که روز قبل 
گفته  برایم  بروم.  ولسوالی جاغوری  به  همراهش 
باید لباس دراز و محلی بپوشم و  شده است که 
برایم  راه  مسیر  در  تا  کنم،  سر  بر  بزرگی  چادر 
از  پوشیده ام  که  را  لباسی  نیاید.  پیش  مشکلی 
یک سو خنده آور است و از سوی دیگر می تواند از 

خطرهای احتمالی در مسیر راه نجاتم دهد. 
موتری  به  را  خود  امید  و  ترس  از  دنیایی  با 
می رسانم که قرار است ما را به منزلگه مان برساند. 
زمانی که در چوکی عقب موتر جا می گیرم، اولین 
سوالم از راننده این است: »آیا وضعیت راه خوب 
است؟« پاسخی که دریافت می کنم از اضطراب و 
دلهره ام  نمی کاهد. باالخره با نشستن دو خانم و 
دو آقای دیگر، ظرفیت موتر تکمیل می شود و به 
طرف غزنی حرکت می کنیم. موتر در دل سیاهی 
شب راه خامه و خاک آلود را می شکافد و در مسیر 
شاهراه کابل - قندهار پیش می رویم. پیش از آن که 
از یک خطر  نشانه هایی  برسیم،  منطقه خطر  به 
دیگر نمایان می شود. راننده موتر را توقف می دهد 
و می گوید که دزدان راه را مسدود کرده اند. تمامی 
زمانی  چه  که  هستند  منتظر  موتر  سرنشینان 
با خود می برند. پس  را  دزدان همه داروندارشان 
راننده  و  می کند  حرکت  دوباره  موتر  دقایقی،  از 
می گوید که دزدان منتظر موترهایی با سرنشینان 
بیش تر است تا بیش تر بدزدند و وقت شان را برای 
این که  جالب تر  نکنند.  ضایع  کوچک  موترهای 
بیش  متر  چند  پولیس  پاسگاه  با  دزدان  فاصله 
نیست؛ اما با آن هم دزدان با خاطر آسوده وسایط 
نقلیه را متوقف می کنند و اشیای با ارزش مسافران 
را با خود می برند. با گذشتن از کمین گاه دزدان، 
نفس های حبس شده از سینه رها می شود و با خود 

می گویم از اولین خطر به سالمت گذشتیم.

شهر خسته و خاک آلود سنایی
صدای  تنها  هستند،  سکوت  و  رخوت  در  همه 
هم  گه گاهی  و  می رسد  گوش  به  موتر  ماشین 
صدای ناشی از عبور موترهای باری بزرگ. هم زمان 
با طلوع آفتاب در قسمت های نسبتاً ناأمن والیت 
میدان وردک می رسیم، هرچند که طلیعه خورشید 
از پس کوه های پر برف منظره زیبایی را ترسیم 
انفجار  با  که  جاده  ناهمواری های  ولی  می کند، 
از  است،  شده  تخریب  کار گذاری شده  ماین های 
لذت سفر می کاهد. در دو سوی شاهراه »تانکرها« 
و »تیلرهای« نیم سوخته به مشاهده می رسد که 
از سوی طالبان آتش زده شده و مال و اموال شان 

به یغما برده شده است. شاهراه در نتیجه انفجار 
آن  در  بزرگی  گودال های  و  شده  تخریب  ماین 
ایجاد شده است. راننده گان مجبور هستند سرعت 
را به حداقل برسانند تا از قسمت های تخریب شده 
و  خامه  جاده های  راننده گان  گاهی  کنند.  عبور 
خاکی را نسبت به شاهراه پخته ترجیح می دهند؛ 
زیرا ویرانی ها در شاهراه پخته به حدی است که 

نمی شود از آن به آسانی عبور کرد.
به خاطر می آورم که در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ 
یکی  و  شد  ساخته  هنگفتی  پول  با  شاهراه  این 
از بهترین جاده های افغانستان بود. در آن زمان، 
دو ساعت  تا  در یک ونیم  را  غزنی   - کابل  مسیر 
طی می کردیم؛ اما حاال دیگر از آن شاهراه هموار و 
آباد خبری نیست. از سوی دیگر، قباًل وقتی از این 
مسیر می گذشتیم، کاروان های نیروهای امنیتی یا 
نیروهای خارجی صف می بستند؛ اما حاال دیگر از 
جاده  دو طرف  در  نیست.  نیز خبری  نیروها  آن 
می توان الشه های تانک های اردو و پولیس را دید 
که در نتیجه جنگ سوخته و تخریب شده است. 

کنارم  خانم  دو  به  نگاهی  هوا  روشن شدن  با 
می اندازم، یکی دختر دانشجویی است که بعد از 
دیگری  و  می گردد  بر  خانه  به  دانشگاهش  ختم 
خانم میان سالی که به شدت برایم آشنا است؛ اما 
آن قدر بیم و هراس بر وجودم مستولی است که 
هرچه به ذهنم فشار می آورم تا بشناسمش، موفق 
می کنند  کوشش  همه  مسیر،  این  در  نمی شوم. 
که  نداند  هیچ کسی  و  بمانند  باقی  ناشناخته 
کیست و هدف سفرش چیست؛ زیرا موارد زیادی 
اتفاق افتاده که مأموران دولتی و افراد مطرح در 
مسیر راه و یا محل حرکت موترها از سوی افراد و 
راننده های هم کار با طالبان شناسایی و سپس در 

مسیر راه کشته شده اند.
با رسیدن به حومه شهر غزنی، راننده از بلندگوهای 
موتر آهنگ »یار جنگی شلوار پلنگی« را که بعد 
به کرات در دکان ها و  افغانستان  به  از برگشتنم 
می کند.  پخش  شنیده ام،  کابل  شهری  موترهای 
سفر در مسیری که هر لحظه در آن خطر مرگ 
و انفجار متصور است، با این آهنگ شاد خراسانی، 
به  بعد  لحظات  است.  کرده  ایجاد  جالبی  تضاد 
دروازه ای  می رسیم که ورود ما را به شهر غزنی 
که  را  غزنی  زیبای  والیت  می گوید.  خوش آمد 
زادگاه من است، دوست دارم و از این که یک بار 
دیگر به دیار سنایی می رسم، احساس خرسندی 
می کنم. شهری که روزگاری جهان گشایانی چون 
سلطان محمود غزنوی را در دامنش پروارنده بود، 
اکنون سوت و کور است و آن شور و هیجان چند 
سال پیش را ندارد. در این شهر می توان فقر را در 
چهره مردمانش دید و سایه سیاهی که جنگ بر 
کرد.  احساس  می توان  را  است  افکنده  شهر  این 
طالبان بر حومه های شهر تسلط دارند و گه گاهی 
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در داخل شهر دست به ترور و کشتار می زنند.
راننده برای خوردن چای صبح، موتر را کنار هتلی 
توقف می دهد و برای من که تعجب کرده ام که چرا 
این جا چای بخوریم، توضیح می دهد که محلی که 
معموالً قباًل آن جا چای می خوردیم، دیگر امنیت 

ندارد.

زنان دیگر در امان نیستند
بعد از توقف کوتاهی در شهر غزنی، به سفر مان 
ادامه می دهیم. ترس ناشی از انفجار، جنگ و طالب 
بر همه مسلط است. تا چند هفته پیش، این شاهراه 
خط مقدم جنگ بود و هرازگاهی نیروهای امنیتی 
و طالبان در این مسیر با هم دیگر درگیر می شدند 
قربانی می گرفت.  نیز  از مسافران  و جنگ گاهی 
در این میان یکی از مسافران از گروگان گیری در 
مسیر راه سخن می گوید و داستان زنی را حکایت 
می کند که چندی پیش توسط طالبان ربوده شد و 
سپس به قتل رسید. یعنی در این مسیر دیگر زنان 
نیز در امان نیستند و در صورتی که طالبان بدانند 
دارد،  رسمی  موقف  و  است  دولت  کارمند  زنی 
محتمل ترین اتفاق این است که او را به گروگان 
بگومگوها  این  با  کنند.  تیرباران  هم  یا  و  بگیرند 
ترس بیش تری وجودم را فرا می گیرد، چون قباًل 
طالبان به زنان کاری نداشتند. به هر اندازه ای که از 
شهر غزنی دور و دورتر می شویم، دلهره و اضطراب 
ناشی از ناأمنی بیش و بیش تر می شود و به همان 
تا یکی دو  امنیتی کم تر.  نیروهای  پیمانه حضور 
سال پیش، حضور نیروهای امنیتی در دو طرف 
شاهراه به مسافران امید می بخشید؛ ولی حاال دیگر 
امنیتی خبری نیست.  نیروهای  پایگاه ها و  از آن 
بیش تر مناطق شاهراه تحت تسلط طالبان است 
و جنگ جویان این گروه هر زمانی که بخواهند در 

نقاط مختلف ایست بازرسی ایجاد می کنند و به 
بازجویی مسافران می پردازند.

عبور از دشت وحشت
شاهراه  باید  که  می رسیم  منطقه ای  به  باالخره 
عمومی را ترک کنیم و وارد جاده ای شویم که از 
ولسوالی قره باغ عبور می کند. قره باغ از ولسوالی های 
ناأمن غزنی است و به جز مرکز ولسوالی که تحت 
کنترل دولت است، سایر مناطق آن تحت تسلط 
مرکز  و  بازار  از  عبور  از  پس  دارد.  قرار  طالبان 
بیش تر  که  قره باغ«  »دشت  به  قره باغ،  ولسوالی 
در  می رسیم.  است،  معروف  وحشت«  »دشت  به 
یک سال اخیر طالبان در این دشت ایست بازرسی 
بدون  نمی تواند  مسافری  هیچ  و  کرده اند  ایجاد 
بازرسی بدنی از آن عبور کند. بارها اتفاق افتاده 
شناسایی  را  دولتی  کارمندان  طالبان  که  است 
آن که  با  قره باغ  دشت  برده اند.  خود  با  و  کرده 
وسعت زیادی ندارد و عبور از آن زمان محدودی 
هولناکی  دلیل جنایات  به  اما  بر می گیرد؛  در  را 
که در آن رخ داده است، با شنیدن نامش مو بر 
بدن آدم راست می شود. خانم میان سالی که کنارم 
نشسته است، شروع به دعا خواندن می کند و دو 
مرد مسافر در چوکی پیش رو، تلفن های هوشمند 
شان را به ما می دهند تا احیاناً اگر طالبان آنان را 

بازرسی بدنی کنند، از خطر در امان باشند.
در  نفس ها  می پیماید،  را  دشت  سرعت  به  موتر 
سینه ها حبس شده است و کسی با کسی حرف 
نمی زند. همه منتظر هستند که چه زمانی افراد 
همه  می شوند.  سبز  سرک  امتداد  در  طالبان 
دلهره دارند و نگرانند. وقتی به قسمت های آخر 
که  می شوم  امیدوار  می شویم،  نزدیک  دشت 
کردیم؛  عبور  دشت  از  طالبان  با  رویارویی  بدون 
مسلحی  فرد  دشت،  نقطه  آخرین  در  ناگهان  اما 
که سر و صورتش را بسته است، جلو موتر پدیدار 
ما هم  و  متوقف می کند  را  موتر  راننده  می شود. 
چادرهای مان را تا باالی چشم پایین می کشیم 
و  نیفتد  خطر  به  ایمانش  صاحب«  »مولوی  که 
و  پرس وجوها  از  بعد  نشود.  مان  نصیب  گلوله ای 
شنیدن پاسخ سواالتی نظیر این که چه کار هستید 
و کجا می روید؟ اجازه حرکت می دهد. شاید حضور 
سه زن در موتر سبب شد که جنگ جوی طالب از 
بازرسی بدنی مسافران خودداری کند. ولی همیشه 
این گونه نیست. راننده می گوید که طالبان تقریباً 
در  و  می کنند  بدنی  بازرسی  را  مسافران  تمامی 
صورتی که بدانند کسی کارمند دولت است و یا 
در تلفن مسافران عکس مقامات را ببینند، آن ها را 

با خود می برند.
دارند  بازرسی  ایست  نقطه دشت  این  در  طالبان 
و از هر راننده مبلغ مشخصی را به زور می گیرند. 
این در حالی است که راننده گان مجبور هستند به 

دولت مالیه بدهند و به طالبان »عشر«.
اما دست  آفتابی است،  با آن که یک روز گرم و 
و پایم کرخت شده و احساس سرمای شدیدی 
تمام بدنم را فرا گرفته است. قادر به حرکت دادن 
دست ها و پاهایم نیستم. به یاد این حرف معروف 
واقعاً  من  و  است  مرگ  برادر  ترس  که  می افتم 
این حس را تجربه کردم. با گذشتن از این ایست 
بازرسی طالبان، فکر می کنیم که دیگر از ساحه 
بازار  به  رسیدن  با  ولی  شده ایم؛  بیرون  خطر 
»زردآلو« که محلی برای غذا خوردن و استراحت 
موقتی مسافران است، متوجه می شوم که از آن 
می گوید  راننده  نیست.  خبری  دیگر  سابق  بازار 
که پس از حمله طالبان بر این بازار، دکان ها و 
»زردآلو«  بازار  از  بعد  شد.  تعطیل  رستورانت ها 
به  راننده  آغاز می شود، هرچند  »تمکی«  مسیر 
ما یادآوری می کند که خطر به شکل کامل رفع 
نشده است، اما مسافران احساس آرامش می کنند 
و نوای ساربان از بلندگوهای موتر بلند می شود. 
تمکی،  و  قره باغ  ولسوالی  آخر  قسمت های  در 
پوشش شبکه های مخابراتی فعال می شود، همه 
از این که  به خانواده های شان تماس می گیرند و 
شادمانی  ابراز  شده اند،  خارج  خطر  منطقه  از 

می کنند.
پایان  به  حادثه ای  وقوع  بدون  ما  سفر  هرچند 
می رسد، ولی سال ها است که مردم در این مسیر 
قربانی شده اند و هیچ گاهی شاهراه کابل - قندهار 
و به ویژه غزنی - جاغوری برای مسافران أمن نبوده 
این مسیر را »جاده مرگ« و  است. مردم محل، 

دشت قره باغ را »دشت وحشت« نامیده اند.

عاقله رحیمی

عبور از شاهراه

با دنیایی از ترس و امید خود 
را به موتری می رسانم که قرار 

است ما را به منزلگه مان برساند. 
زمانی که در چوکی عقب موتر جا 
می گیرم، اولین سوالم از راننده 
این است: »آیا وضعیت راه خوب 

است؟« پاسخی که دریافت می کنم 
از اضطراب و دلهره ام  نمی کاهد. 
باالخره با نشستن دو خانم و دو 
آقای دیگر، ظرفیت موتر تکمیل 
می شود و به طرف غزنی حرکت 

می کنیم. موتر در دل سیاهی شب 
راه خامه و خاک آلود را می شکافد 

و در مسیر شاهراه کابل - قندهار 
پیش می رویم. پیش از آن که به 

منطقه خطر برسیم، نشانه هایی 
از یک خطر دیگر نمایان می شود. 
راننده موتر را توقف می دهد و 

می گوید که دزدان راه را مسدود 
کرده اند. تمامی سرنشینان موتر 

منتظر هستند که چه زمانی دزدان 
همه داروندار شان را با خود 

می برند. پس از دقایقی، موتر 
دوباره حرکت می کند و راننده 

می گوید که دزدان منتظر موترهایی 
با سرنشینان بیش تر است تا 

بیش تر بدزدند و وقت شان را 
برای موترهای کوچک ضایع نکنند. 

جالب تر این که فاصله دزدان با 
پاسگاه پولیس چند متر بیش 

نیست؛ اما با آن هم دزدان با خاطر 
آسوده وسایط نقلیه را متوقف 

می کنند و اشیای با ارزش مسافران 
را با خود می برند. با گذشتن 

از کمین گاه دزدان، نفس های 
حبس شده از سینه رها می شود 

و با خود می گویم از اولین خطر به 
سالمت گذشتیم.



مهرداد احمدی

ترورهای  افزایش  شاهد  اخیر،  سال  یک  در 
و  مذهبی  سیاسی،  مختلف  دالیل  به  هدف مند 
اقتصادی بوده ایم. ترور می تواند ابزار کار تروریستان 
دولتی و غیردولتی، باندهای جنایت کار و مافیایی و 
گروه های شورشی مخالف جمهوریت باشد که به 
منظور حفظ منافع شخصی و جمعی شان و اهداف 

استخباراتی انجام شود.
هدف مند  ترورهای  افغانستان،  فعلی  شرایط  در 
به منظور ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و 
ترساندن مخالفان سیاسی حکومت انجام می شود. 
نوعی  به  نا أمنی  به  دامن زدن  صورت،  این  در 
فشار  ایجاد  و  اعتراض  صحنه  به  مردم  کشاندن 
مشخص  اهداف  برای  حکومت  باالی  حداکثری 
با جدی شدن گفت وگوهای صلح،  است.  سیاسی 
برای  جنگ  ادامه  نشانه  می تواند  ترورها  این 
کل  در  و  جمهوریت  دموکراسی،  ضد  گروه های 
و  بی ثباتی  در  را  بقای شان  که  باشد  حکومت 
برجسته سازی ناتوانی حکومت می بینند. تنها در 
رهبران  که  است  دهشت  و  جنگ  ادامه  صورت 
شورشی و مخالف حکومت می توانند به حیات شان 
ادامه  است،  نامشروع  تجارت  آن  مهم  بخش  که 

دهند.
عوامل  از  یکی  می تواند  هم  منطقه  استخبارات 
افزایش ترورها در افغانستان باشد. واضح است که 
صلح و ثبات پایدار به نفع تعدادی از کشورهای 

از  یکی   ،»NHLP« مال داری  و  باغ داری  ملی  پروژه 
مال داری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  مهم  برنامه های 
برای بهبود وضعیت در عرصه  های زراعتی، مال داری و 
هم چنین کمک به افزایش درآمد خانواده های نیازمند 

طی هفت سال اخیر به شمار می رفت.
میلیون  هزینه ۱۹۰  با  در سال ۲۰۱۳  که  پروژه  این 
دالری بانک جهانی توسط وزارت زراعت راه اندازی شد، 
زراعتی،  مختلف  زمینه های  در  والیت  سی وچهار  در 
مال داری و باغ داری فعالیت داشت. پروژه ملی باغ داری 
و مال داری که در راستای توسعه سیستم ها و ترویج 
روش های نوین زراعتی و مال داری فعالیت می کرد، در 

اخیر سال جاری میالدی به کارش پایان می دهد.
پروژه ملی باغ داری و مال داری طی هفت سال فعالیت 
خود، از پایین به باال از طریق سیستم ارایه خدمات 
باغ داران  و  دهقانان  رهبری  به  مشارکتی  ترویجی 
را که محصوالت کم تر دارد،  باغ هایی  تا  کار می کرد 
کند.  احداث  جدیدی  متنوع  باغ های  و  احیا  دوباره 
و  توسعه  بخش  در  مال داری  سکتور  در  هم چنان 
امراض  کنترل  حیوانی،  صحت  خدمات  انکشاف 
گسترده  فعالیت  مال داری  خدمات  ارایه  ترویج  و 
و  باغ داری  زراعتی،  سیستم  مکانیزه سازی  داشت. 
این پروژه  از دیگر فعالیت های هفت ساله  مال داری، 
بود. افزایش حاصالت، بهبود وضعیت صحت حیوانی، 
ارایه تسهیالت الزم برای فروش محصوالت زراعتی و 
از  کم درآمد  خانواده های  اقتصاد  به  کمک  و  حیوانی 

اهداف مهم این پروژه بود.

دست آوردهای باغ داری
پروژه ملی باغ داری و مال داری وزارت زراعت، آبیاری 
میالدی،  جاری  سال  تا   ۲۰۱۳ سال  از  مال داری  و 
دست آوردهای خیلی گسترده در عرصه باغ داری داشته 
 ۴۰ اخیر  سال  هفت  طی  پروژه،  این  طریق  از  است. 
هزار و ۱۳۳ هکتار باغ جدید معیاری و به شکل عصری 
احداث و هم چنین ۸۹ هزار و ۴۰۰ هکتار باغ کهنه احیا 
و نوسازی شده است. همین طور 6۰۸.6 هکتار زمین را 
به باغ های انگور به سیستم چیله ای تبدیل کرده و ۵۵۰ 
هکتار باغ میوه جات را به شکل متراکم و نیمه متراکم 

احداث کرده است.
مال داری،  و  باغ داری  ملی  پروژه  طریق  از  هم چنین 
تا  است  شده  احداث  والیت   ۲۷ در  باغ  هشت هزار 
دهقانان و باغ داران بتوانند در آن نباتاتی مثل زیره، انجه 
و نخود را نیز به عنوان نبات مابینی کشت کنند. احداث 
۸ هزار و ۱۳6 باغ پسته و ساخت ۲۰۱۰ کشمش خانه  
عصری در مناطقی که انگور تولید می کنند نیز شامل 

دست آوردهای NHLP در هفت سال اخیر می شود.
۱۵6هزار  مال داری،  و  باغ داری  ملی  پروژه  طریق  از 
مختلف کشور  مناطق  در  نیز  خانه گی  باغچه  و ۵۳۵ 
زنان  به  پروسس سبزیجات  بسته  و 6۳  ساخته شده 
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و  حکومت  سوی  از  ترور  دوسیه های  به  جدی 
ناتوانی حکومت در تأمین امنیت شهروندان، باعث 
ساختارهای حکومتی شده  به  مردم  بی اعتمادی 
بر  است. از طرف دیگر، تهدیدات امنیتی شدیداً 
اقتصاد افغانستان خسارت وارد کرده و این حجم 
از خسارت با توجه به فقر و مشکالت و وابسته گی 
افغانستان به کمک های خارجی قابل توجه است 
که متأسفانه نهاد یا سیستم معتبری در افغانستان 
وجود ندارد تا میزان خسارات اقتصادی ناشی از 
تهدیدات امنیتی، به شمول ترورهای هدف مند را 

مورد بررسی قرار دهد. 
این شرایط، حاکمیت دولت را به شدت ضعیف تر 
و در مقابل گروه های شورشی و افراطی را قوی تر 
می کند و به استخبارات بیرونی قدرت بیش تری 
با این حال، اگر دولت هرچه زودتر و  می بخشد. 
ناأمنی های  به  امر  این  نشود،  عمل  وارد  قاطعانه 
بیش تری دامن خواهد زد که صدمه جبران ناپذیری 
به توسعه و پروسه صلح وارد خواهد کرد. دولت 
و  هماهنگ  موثر،  استراتژی  زودتر  هرچه  باید 
مشترکی بین نهادهای امنیتی، سیاسی، قضایی و 
اجرایی به وجود بیاورد که با اقدامات عملی همراه 
مردم  انتظار  در  بدتری  عواقب  آن  غیر  در  باشد، 

افغانستان خواهد بود.

و  میوه جات  تولید  موثر  روش های  مرد،  و  زن  شامل 
و  دهقانان  این  و  است  شده  داده  آموزش  سبزیجات 
در  را  آموخته شده  جدید  روش های  زراعت پیشه گان، 
آموزش  دیگر  دهقانان  گروپ های  برای  مناطق شان 
مکتب  جلسه   ۲6۳ و  هزار   ۴۰۸ همین طور  داده اند. 
موضوعات  روی  آن  در  و  برگزار  دهقانان  ساحه ای 

مختلف زراعتی و باغ داری بحث شده است.
طی هفت سال اخیر، پروژه ملی باغ داری و مال داری، 
تأسیس  نیز  زراعتی  محصوالت  مولدین  انجمن   ۱۴۳
 ۳۳۵ و  هزار   ۲۷ انجمن ها  این  در  که  است  کرده 
زراعت پیشه به شمول زنان حضور دارند. این انجمن ها 
تا   ۲۰۱۳ سال  از  می کنند.  تولید  میوه  نوع  شانزده 
۲۰۲۰، در نتیجه تالش پروژه ملی باغ داری و مال داری، 
۱۴هزار و ۸۵۷.6۵ متریک تُن محصوالت زراعتی نیز به 

بازارهای داخلی و خارجی عرضه شده است.

دست آوردهای مال داری
یکی از مهم ترین دست آوردهای پروژه  ملی باغ داری و 
مال درای در بخش مال داری، توزیع مرغ های تخمی و 
گوشتی به خانواده های بی بضاعت و کم درآمد بوده است. 
طی هفت سال فعالیت این پروژه ، به هر یک از ۲۷ هزار 
و ۲۵6 خانواده، سی قطعه مرغ تخمی، به هر یک از 
سه هزار و پنج صد خانواده دیگر صد قطعه مرغ تخمی 
توزیع شده و هم چنین برای ۴۵۸ خانواده  هم فارم  های 
است.  شده  ساخته  قطعه ای  پنج صد  گوشتی  مرغ 
عالوه بر ساخت این فارم ها و توزیع مرغ های تخمی و 
گوشتی، برای هر یک از فارم داران ُخرد و بزرگ جهت 

مواد  و  الزم  ابزارهای  مرغ ها  صحت  حفظ  و  پرورش 
غذایی نیز توزیع شده است. هدف از توزیع و ساخت 
این فارم ها، از یک طرف بهبود وضعیت اقتصادی زنان 
مربوط به خانواده های فقیر و کم درآمد و از جانب دیگر 

بهبودبخشیدن صنعت مرغ داری بوده است.
منظور  به  مال داری،  و  باغ داری  ملی  پروژه  طریق  از 
از یک میلیون جوجه  رشد صنعت ماهی پروری بیش 
ماهی نیز به طور رایگان در اختیار سرمایه گذاران بخش 
ماهی پروری قرار گرفته است. در عین  حال این پروژه 
تکثیر  و  تولید  فارم  و چهار  ماهی  تجارتی  فارم   ۱۲۰
جوجه ماهی ساخته است و با ساخت این فارم ها ساالنه 
۳۲۴ متریک تُن گوشت ماهی و هشت میلیون جوجه 

تولید می شود.
مختلف  مناطق  در  مرکز جمع آوری شیر  ساخت ۲۵ 
طریق  از  می شود.   NHLP فعالیت های  شامل  نیز 
تُن شیر  روزانه ۳.۸ متریک  اوسط  به طور  این مراکز 
جمع آوری می شود. توزیع پنج صد صندوق زنبور عسل 
و تولید ساالنه ۱۳ متریک تُن عسل از این صندوق ها، 
واکسن کردن بیش تر از هفده میلیون حیوان کوچک و 
بروسلوز  از جمله  حیوانی  بیماری های  برابر  در  بزرگ 
شامل  نیز  وترنری  ساحه ای  واحد   ۹۲۹ ساخت  و 
فعالیت های پروژه  ملی باغ داری و مال داری می شود. از 
طریق این واحد های ساحه ای وترنری، سه هزار و ۱۵۷ 
کارمند ترویجی، ۲۰۷ هزار و ۳۵۰ مال دار زن و مرد، 
از تکنولوژی توسعه و ترویج مال داری مستفید شده اند. 
هم چنین این پروژه از زمان فعالیت خود تاکنون ۱۸6 

هزار و ۸۰۴ جلسه »FFS« برگزار کرده است.

همسایه نیست. از میان برداشتن افراد و اشخاص از 
طیف های مختلف جامعه به هدف برجسته ساختن 
امنیتی  نهادهای  خصوص  به  حکومت،  ناتوانی 
صلح  پروسه  ناکامی  کل  در  و  امنیت  تأمین  در 
به  توجه  با  می شود.  انجام  جمهوریت  تضعیف  و 
مسلح  گروه های  از  دعوت  و  حکومت  تالش های 
این  تاکنون  اما  صلح  گفت وگوهای  برای  مخالف 

پروسه در هاله ای از ابهام قرار دارد.
به  امنیتی،  ضعیف  دستگاه های  وجود  متأسفانه 
رسیده گی  عدم  برعالوه  و  استخباراتی  خصوص 

زراعت پیشه توزیع شده است. عالوه بر آن، 6۷ واحد 
 ۹۲۰ و  هزار   ۸ و  شده  احداث  نیز  سمارق  تولیدی 
سبز خانه کوچک، ۲۳6 سبزخانه بزرگ و ۴۵۸ قطعه 

زعفران احداث شده است.
این پروژه در بخش ساخت و بازسازی بندهای آب نیز 
در سراسر کشور فعالیت گسترده انجام داده و ۳۹۹ بند 
آبی کوچک به صورت پخته و ۳۵۴ بند خاکی ساخته 
است. هم چنین یک هزار و ۳6۰ ذخیره آب نیز ساخته 
و ۲۸۷ واترپمپ سولری نیز نصب کرده است. در عین 
حال، از طریق این پروژه ۲۷۴ چاه عمیق حفر و ۲۴6 

مدیریت آب ریزه کوچک ساخته شده است.
پروژه ملی باغ داری وزارت زراعت، به منظور بهسازی 
و اصالح خاک و همین طور تولید محصوالت ارگانیک، 
۵۱ واحد تولیدکننده »رومی کمپوست« ساخته است. 
ساخت ۲۲۰ کلینیک سیار نباتی در سراسر کشور به 
منظور مجادله با آفات و امراض نباتی برای حمایت از 
دهقانان و توزیع ۱۹هزار و ۲۰۲ وسیله مهم از قبیل 
دیگر  از  ضروری  مواد  سایر  و  محافظتی  لباس های 

فعالیت های این پروژه است.
از طریق این پروژه به ۲۷ هزار و ۳۳۵ دهقان پیش قدم 

تـرورهـای هـدف منـد

 »NHLP« پروژه
با هزینه ۱۹٠ میلیون دالر 

در هفت سال چه کرد؟

در شرایط فعلی افغانستان، 
ترورهای هدف مند به منظور 

ایجاد رعب و وحشت در میان 
مردم و ترساندن مخالفان 

سیاسی حکومت انجام می شود. 
در این صورت، دامن زدن 

به نا أمنی به نوعی کشاندن 
مردم به صحنه اعتراض و 
ایجاد فشار حداکثری باالی 

حکومت برای اهداف مشخص 
سیاسی است. با جدی شدن 

گفت وگوهای صلح، این ترورها 
می تواند نشانه ادامه جنگ 

برای گروه های ضد دموکراسی، 
جمهوریت و در کل حکومت 

باشد که بقای شان را در 
بی ثباتی و برجسته سازی 

ناتوانی حکومت می بینند. 
تنها در صورت ادامه جنگ 

و دهشت است که رهبران 
شورشی و مخالف حکومت 
می توانند به حیات شان که 

بخش مهم آن تجارت نامشروع 
است، ادامه دهند.

پروژه ملی باغ داری و مال داری 
»NHLP«، یکی از برنامه های 
مهم وزارت زراعت، آبیاری و 
مال داری برای بهبود وضعیت 

در عرصه  های زراعتی، 
مال داری و هم چنین کمک به 
افزایش درآمد خانواده های 

نیازمند طی هفت سال اخیر به 
شمار می رفت.

این پروژه که در سال 2013 
با هزینه 190 میلیون دالری 

بانک جهانی توسط وزارت 
زراعت راه اندازی شد، در 

سی وچهار والیت در زمینه های 
مختلف زراعتی، مال داری و 

باغ داری فعالیت داشت. پروژه 
ملی باغ داری و مال داری که در 

راستای توسعه سیستم ها و 
ترویج روش های نوین زراعتی 

و مال داری فعالیت می کرد، 
در اخیر سال جاری میالدی به 

کارش پایان می دهد.

پروانه منصوری 
پژوهش گر توسعه بین الملل



گفت وگو کننده: آسیه حمزه ای

تمدنی  حوزه   یک  از  بریده ای  افغانستان  اما  است، 
بزرگ است و در سرزمین های متجانس شکل گرفته 
است. در عراق از سده های اول و دوم هجری تا اکنون 
شکاف های بزرگ و عمیق مذهبی-کالمی وجود دارد، 
وحدت  در  کالمی  و  مذهبی  فَِرق  افغانستان  در  اما 
از  تجزیه طلبی  عراق  در  می برند.  سر  به  بی  مانندی 
بالفعل  بالقوه و  آغاز تاسیس دولت مدرن به  صورت 
ذهنیت  خوش بختانه  افغانستان  در  اما  دارد،  وجود 
پارسی زبانان سرزمین های  است.  حاکم  توسعه طلبی 
بخارا، سمرقند و نیشابور را جزو خاک  خود قلمداد 
می کنند. پشتون ها سرزمین های آن طرف دیورند را 
هزاره ها،  اوزبیک ها،  می دانند.  افغانستان  خاک  جزو 
همه در آن طرف مرزهای افغانستان به دنبال ارتباط 
با هم زبانان و هم مذهبان خود هستند. من به  یاد دارم 
که در سفری به نورستان، یک پارونی گفت: می دانی 
که در آن طرف دیورند هم نژادان من حضور دارند و 
توهم  و  فکر  این  برمی گردند.  افغانستان  به  روز  یک 
افغانستان  مردم  سرمایه  بزرگ ترین  توسعه طلبانه، 

است.

8صبح: چرا تصور می کنید که روند ملت سازی امریکا 
در کشورهای در حال توسعه مانند عراق و افغانستان 

نافرجام است؟
بلخی: این پاسخ ساده است. ملت سازی از بیرون در 
هیچ  جای دنیا تاکنون موفق نبوده است. حتا در همین 
مدل امریکایی ملت سازی، که امریکایی ها به موفقیت 
افتخار  کوریا  و  جاپان  آلمان،  در  ماموریت  های خود 
اقدامات مردم این سه کشور نمی بود،  می کنند، اگر 
مثل همه ماموریت های دیگر به ناکامی می انجامید. 
ماموریت  نیز  غربی  و  امریکایی  نویسنده گان  خود 
ملت سازی امریکا در جهان را به استثنای سه کشور 
به  کتاب  از  بخشی  در  من  می دانند.  ناکام  یادشده، 
این موضوع پرداخته ام که چه کسانی و یا نهادهایی 
قضاوت  به  را  آن  پاسخ  باشند.  ملت ساز  می توانند 
مدل  فرجام  متاسفانه  من  گذاشته ام.  خواننده گان 
امریکایی ملت سازی را در هر دو کشور در صورتی که 
با این روش پیش برود، خوب نمی بینم؛ اما باور دارم 
که حداقل در افغانستان هنوز فرصتی وجود دارد. در 
صورتی که نخبه گان مسووالنه در راستای بومی سازی 
پروژه  ملت سازی براساس واقعیت های افغانستان اقدام 
دست  از  نیز  باقی مانده  فرصت های  آخرین  نکنند، 
که  می کنم  اذعان  نیز  را  واقعیت  این  رفت.  خواهد 
افغانستان، به  خصوص به یک  نخبه گان سیاسی در 
ملت سازی  راستای  در  تا  دارند  نیاز  فرصت  و  ظرف 
گام بردارند، در غیر آن، بدون ظرف و فرصت، توانایی 
اقدام مستقل در افغانستان دیده نمی شود. بازهم تکرار 
می کنم، ایده ی دولت و ایده ی ملت در میان نخبگان 
و مردم سنتی است. هند از حضور انگلیس در راستای 
اصالحات و دولت- ملت سازی استفاده بهینه کرد. این 
فرصت ما بخواهیم یا نخواهیم، محدود به زمان است.

امریکایی  8صبح: اشاره کردید که مدل ملت سازی 
به  دلیل این که یک مدل بیرونی است، نافرجام ماند 
نیاز به تعدیل و بومی سازی دارد، چه قدر ظرفیت  و 
برای بومی سازی مدل ملت سازی در داخل افغانستان 

وجود دارد؟
در  بالقوه  ظرفیت  این  که  دارم  باور  من  بلخی: 
ببینید،  نیست.  بالفعل  اما  دارد،  وجود  افغانستان 
نخبه گان سیاسی دیاسپورا )جوامع دور از میهن( در 
بازگشت خود به کشور،  از  افغانستان، پیش  عراق و 
تجارب  از  می دهند،  توسعه طلبانه  و  زیبا  شعارهای 
ایده آل  کشورهای توسعه یافته می گویند و مدل های 
ارائه  را  کشورشان  اوضاع  بهبود  برای  را  امریکایی  و 
می دهند، اما وقتی به کشور بازمی گردند، همان تجربه 
سنتی را تکرار می کنند و ایده شان، ایده دولت و ملت 
حل  کشور  فضای  در  که  نحوی  به  می شود؛  سنتی 
شده و مفاهیم و تجاربی که در بیرون از کشور کسب 
دیگر  سوی  از  کنند.  تطبیق  نمی توانند  را  کرده اند 
فراوانی  تلخی های  که  نیز  داخلی  سیاسی  نخبه گان 
را در کشور از نزدیک چشیده اند، راه حل ملت سازی 
را در از خود گذری و تفاهم می بینند؛ آن چه را که 
این  اتفاقاً  هستیم.  شاهد  مذاکرات  روند  در  امروز 
نخبه گان داخلی از نخبه گان دیاسپورا بیش تر قربانی 
می دهند، چون گام آن ها به هدف عقب نشینی است 
و این گونه می شود که ایجاد مدل بومی  ملت سازی با 
بن بست مواجه می شود. غالم محمد غبار جمله ای دارد 
که می گوید: »افغانستان هر بار پس از غسل، لباس 
چرکین به تن کرد.« من احساس می کنم این جمله با 

شرایط افغانستان هم خوانی دارد.
ادامه در صفحه 9

ضعف ها زیاد است: اول، امریکا ماموریت ملت سازی را 
در قالب پروژه در هر دو کشور تعریف کرد، در حالی که 

ملت سازی یک فرایند است. دوم، مدل امریکایی ملت سازی 
باال به پایین بود که در متن جامعه و مردم افغانستان و 

عراق جا باز نکرد. سوم، نخبه گان سیاسی که از سوی امریکا 
حمایت شدند، با عقده های گذشته به دنبال ایجاد ساختار و 

تعریف ملت مبتنی بر اندیشه سلیقه ای خودشان بودند تا 
واقعیت های موجود در این کشورها. چهارم، ماموریت امریکا 

در افغانستان و عراق به بعد نظامی محدود ماند و اقدامات 
ملت سازی متاثر از رفتار نظامی واشنگتن شد. پنجم، از همه 

مهم تر، امریکا ماموریت خود را نیمه تمام گذاشته است.

عین مکان استفاده کرد. کار من نقد مدل امریکایی 
از مدل  این کتاب من  بنابراین در  ملت سازی است. 
استفاده کرده ام، نه نظریه. مدل در واقع، تجلی فزیکی 
یک مفهوم است. در ادبیات »دولت-ملت سازی«، مدل 
ملت سازی امریکایی براساس تجارب امریکا در سراسر 
جهان نام گذاری شده که از دل آرمان گرایی ویلسونی 

بیرون آمده است.

8صبح: امریکا چه نقشی در روند دولت- ملت سازی 
در این دو کشور داشته است؟ چه برجسته گی ها و چه 

ضعف هایی در آن یافته اید؟
ایتالف  نیرو های  که  است  این  واقعیت  بلخی: 
با ورود  امریکا   ایاالت متحده  به  رهبری  بین المللی 
فرایند  در  جدیدی  صفحه  عراق،  و  افغانستان  به 
ملت سازی در هر دو کشور باز کردند. سقوط طالبان 
در افغانستان و سقوط صدام در عراق که با استبداد 
این کشورها تحمیل شده  بر ملت های  ایدیولوژی  و 
بودند، تالش های گذشته  ساختن ملت را در هر دو 
کشور نابود کرده بود. امریکا آمد و با اعالن ماموریت، 
اقدام به ملت- دولت سازی کرد. حال متون تولید شده 
در سطح جهانی حکایت از پروژه  امریکایی ملت سازی 
برجسته گی ها  مورد  در  دارد.  عراق  و  افغانستان  در 
تا در همین کتاب  زیاد کردم  و ضعف ها من تالش 
به آن بپردازم، اما کوتاه می توان گفت که مهم ترین 
برجسته گی حضور امریکا و امکاناتی که برای مردم 
تالش  فرصت  ایجاد  کرد،  فراهم  عراق  و  افغانستان 
برای ساختن یک ملت قوی در افغانستان و عراق بود. 
آنانی که در داخل  افغانستان و عراق، چه  نخبه گان 
بودند و چه از بیرون به حمایت امریکا به کشور خود 
برگشته بودند، می توانستند با تعدیل مدل امریکایی و 
بومی سازی آن براساس واقعیت های عینی در هر دو 
اما  نکردند.  استفاده کنند، که  این فرصت  از  کشور، 
ضعف ها زیاد است: اول، امریکا ماموریت ملت سازی را 
در قالب پروژه در هر دو کشور تعریف کرد، در حالی 
که ملت سازی یک فرایند است. دوم، مدل امریکایی 
ملت سازی باال به پایین بود که در متن جامعه و مردم 
افغانستان و عراق جا باز نکرد. سوم، نخبه گان سیاسی 
که از سوی امریکا حمایت شدند، با عقده های گذشته 
به دنبال ایجاد ساختار و تعریف ملت مبتنی بر اندیشه 
سلیقه ای خودشان بودند تا واقعیت های موجود در این 
کشورها. چهارم، ماموریت امریکا در افغانستان و عراق 
به بعد نظامی محدود ماند و اقدامات ملت سازی متاثر 
از رفتار نظامی واشنگتن شد. پنجم، از همه مهم تر، 

امریکا ماموریت خود را نیمه تمام گذاشته است.

افغانستان  با  کتاب  این  در  را  عراق  چرا  8صبح: 
مقایسه کرده اید؟ چه شباهت ها و تفاوت هایی میان 

این دو کشور از حیث ملت سازی وجود دارد؟
به  را  عراق(  و  کشور)افغانستان  دو  این  من  بلخی: 
 ۲۰۰۳ از  پس  عراق  کردم.  کار  مقایسه ای   صورت 
شباهت زیادی به افغانستان دارد. اول این که، هر دو 
در سرنوشتی مشترک در غرب آسیا به  سر می برند؛ 
مداخله   واسطه   به   مستبد  رژیم های  سقوط  یعنی 
اقدامات  برای  نو  فرصت  ایجاد  و  بیرونی  قدرت  یک 
رنج  تهدیدات  عین  از  کشور  دو  دوم،  ملت سازی. 
زیاد  مشترکات  عراق  با  افغانستان  سوم،  می برند. 
البته  تاریخی، جغرافیایی و سیاسی دارد.  اجتماعی، 
در آن وجوه افتراق نیز هست که اقدامات ملت سازی 
را در مسیرهای متفاوت تر هدایت کرده است. عراق از 
بنیاد یک دولت مصنوعی بر سرزمین های نامتجانس 

است. مردم افغانستان یا مردم هر کشور دیگری که 
زنده گی می کنند،  ما  پیرامون  و  افغانستان  در حوزه  
و »ملت«، درک  مفهوم مهم »دولت«  دو  به  نسبت 
با قالب ها و  ضعیفی دارند. ما هنوز دولت و ملت را 
مفاهیم سنتی می شناسیم و تعبیر می کنیم. تعبیر عام 
مردم در منطقه  غرب آسیا، همان مفهوم سنتی دولت 
است که کم تر با واقعیت های عینی و تجربی امروزی 
سازگاری دارد. نمادها، یادداشت ها، حافظه  تاریخی و 
حتا فرهنگ دیوان ساالری ما سنتی است. یک نمونه  
ملت  و  دولت  دوسویه   ضعیف  رابطه   آن،  برجسته  
است. نه مسووالن حکومتی الیحه  وظایف خود را در 
قالب یک دولت مدرن می فهمند و نه ملت ها وظایف 
مسووالنه  شهروندی خود را یاد دارند. ایده  دولت، در 
هیچ سطحی ذهن نشین نشده است. تالش هایی در 
راستای ملت سازی با شیوه های بومی و غیربومی در 
مقاطع مختلف تاریخ امروز افغانستان صورت گرفته، 
مگر نافرجام )ابتر( مانده است، زیرا با آغاز دوره نوین 
تاریخ ما پس از ۱۳۸۰ شمسی، وارد یک مرحله  دیگر 
ملت سازی در قالب ویژه شده ایم. دیده شده است که 
امریکایی  ملت سازی  پروژه   را  آن  اقدام، که من  این 
این  به  پس  نکرد.  حل  را  ما  اصلی  مساله   می نامم، 
اندیشه افتادم که این قالب باید بررسی علمی شود. 
است.  بوده  تطبیق  نیز در حال  عراق  قالب در  عین 
بنابراین، به صورت مقایسه ای بررسی کردم که موانع 
در چیست، چه تفاوتی در رویکرد امریکایی در این دو 
کشور وجود داشته و در نهایت پاسخ مردم افغانستان 
و مردم عراق در برابر آن، چه بوده است. این قالب فعاًل 
به رغم میل و یا عدم میل ما وجود دارد، بنابراین ما 

تکلیف خود را باید در قبال آن بدانیم.

8صبح: روش ورود شما به این بحث چه بوده است؟ 
چه چارچوب نظری در بررسی این موضوع داشته اید؟
از حوزه  بیرون  در  که  نوشته هایی  برای  بلخی: من 
نظری  مباحث  به  می شود،  انجام  افغانستان  و  غرب 
جوامع  موجود  واقعیت های  من  دید  از  ندارم.  باور 
این منطقه، ویژه خودشان است و نظریه های موجود 
به خود  تقلیل گرایانه و محدود  تولید شده در غرب 
کند.  درست کمک  تبیین  به  نمی تواند  و  بوده  آنان 
تعیین  از پیش  قالب های مفهومی  نظریه ها  واقع  در 
این  از  مکان خاص هستند.  و  زمان  بر  مبتنی   شده 
تیوری ها فقط می توان در راستای به نقد کشیدن یک 
در  حتا  و  دیگر  زمان  یک  در  نظری(  )ابطال  نظریه 

و  عراق  مقایسه   امریکایی،  »ملت سازی  اشاره: 
افغانستان« عنوان کتاب جدید دکتر محمدمیرویس 
آقای  است.  معارف  وزارت  پیشین  سرپرست  بلخی، 
بلخی در این کتاب به مفهوم ملت سازی و دولت سازی 
ملت سازی  تجربه  از  مقایسه ای  ادامه  در  و  پرداخته 
ایاالت متحده امریکا در عراق و افغانستان داشته است؛ 
تجربه ای که از دید بلخی »ماموریت نافرجام« توصیف 
میرویس  با  گفت وگویی  در  حمزه ای  آسیه  می شود. 
با این کتاب و تجربیات ملت سازی  بلخی، در رابطه 
امریکایی در عراق و افغانستان از نگاه نویسنده صحبت 
کرده است. ۸صبح شما را به خواندن این گفت وگو 

دعوت می کند.

8صبح: آقای بلخی، ضمن اظهار سپاس برای فرصتی 
که در اختیار ما قرار دادید، بفرمایید که چرا ملت سازی 
امریکایی؟ چرا مقایسه  ملت سازی امریکایی در عراق و 

افغانستان سوژه  کتاب شما شد؟
درس  بین الملل  روابط  رشته  در  من  تشکر.  بلخی: 
افغانستان  مشکالت  مساله یابی  همواره  و  خوانده ام 
یکی از موضوعاتی بوده که بر آن تمرکز کرده ام. در 
این میان به مساله فرایند ضعیف ملت سازی برخوردم 
که این جزو کالن ترین مشکالت از گذشته تا به امروز 
جهان  کشورهای  به  مسایل  وقتی  است.  کشور  در 
توسعه نیافته و یا به  تعبیر گویاتر جهان در حال توسعه 
نگاه کنیم، درخواهیم یافت که این کشورها در کنار 
سایر مشکالت ساختاری و کارگزاری  ، دچار شکافی 
عمیق میان ملت و دولت هستند. این شکاف ریشه 
از  دارد.  دولت سازی/ملت سازی  از  خاصی  شکل  در 
آن جایی  که هم عراق و هم افغانستان ملت سازی را 
دیگر  از سوی  و  تجربه کردند  امریکا  از حضور  پس 
شد،  دنبال  آن  برمبنای  ملت سازی  این  که  مدلی 
نام  امریکایی بود، این کتاب »ملت سازی امریکایی« 
گرفت. در مجموع منطق پرداختن به موضوع کتاب 
مستقیم  حضور  اول،  است:  مورد  چهار  محور  حول 
رهبری  دوم،  کشورها.  این  ملت سازی  در  امریکا 
ساخت دولت مدرن را این کشور برعهده دارد. سوم، 
پشتی بان برنامه های توسعه ای، به  ویژه توسعه  سیاسی 
بوده است. چهارم، مدلی که هر دو  در هردو کشور 
کشور بر مبنای آن ساخته شده اند، امریکایی )روش 

باال - پایین( است. 
از دید من، کالن ترین مساله در حوزه ای که ما زنده گی 
می کنیم، درک ضعیف از مفاهیم نوین »دولت ملی« 
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گفت وگوی ویژه با میرویس بلخی:
تالش امریکا برای ملت سازی در افغانستان 

»ماموریت نافرجام« است



گروهی  پیش،  ماه  پنج  حدود 
دانشکده  دانشجویان  از 
دانشگاه  کمپیوتر ساینس 
افتادند که  این فکر  به  هرات، 
گسترش  از  جلوگیری  برای 
ویروس کرونا، دستگاهی بسازند. 
تشکیل  چهار نفری  تیمی  آن ها 
دادند و ایده  ساخت »دروازه هوشمند مهار کرونا« به 

ذهن شان رسید.
مرحله های طراحی و بررسی فنی ساخت دستگاه انجام 
شد و اعضای تیم سه ماه پیش کار عملی ساخت آن 
را آغاز کردند. نبود قطعات مورد نیاز و مشکالت مالی، 
دو چالش بزرگی بود که راه عملی شدن این ایده را 

برای شان دشوار کرد.
شدند  موفق  تیم  اعضای  موجود،  مشکالت  تمام  با 
دروازه  این  بسازند.  را  کرونا«  مهار  هوشمند  »دروازه 
و  تب سنج، ضدعفونی کننده  دستگاه های  با  هوشمند 
شمارش افراد مجهز است و اگر دمای بدن فرد از »۳۷ 
درجه« باالتر باشد، باز نمی شود و کسی نمی تواند از 

آن عبور کند.
تولیدکننده گان دروازه هوشمند امید دارند که با نصب 
مراکز  و  عمومی  ساختمان های  در  آن  از  استفاده  و 
را  کرونا  ویروس  میزان گسترش  بتوانند  پر رفت وآمد، 
کاهش دهند. آنان ادعا می کنند که با حمایت حکومت 
و سرمایه گذاران، می توانند صدها نمونه از این دستگاه 

را با قیمت ارزان تر تولید کنند.  
همه چیز از جایی شروع شد که چهار دانشجوی سال 
دوم رشته کمپیوتر ساینس دانشگاه هرات، خواستند با 
استفاده از فناوری کمپیوتری، به نبرد با ویروس کرونا 
بروند و جلو گسترش آن را بگیرند. طرح ها و ایده های 
متفاوت و گوناگون را بررسی کردند و در نهایت روی 

ساخت دروازه هوشمند مهار کرونا، به توافق رسیدند.
در نخستین روزهای آغاز کار طراحی دستگاه، آمریت 
دانشجویان  با  هرات  دانشگاه  معلوماتی  تکنولوژی 
در  و  کرد  همکاری  هوشمند  دروازه  تولیدکننده 
کار  برای  اتاقی  کمپیوتر ساینس،  دانشکده  ساختمان 

روی پروژه ساخت دستگاه، در اختیار آنان گذاشت.
مراحل طراحی انجام شد و اعضای تیم باید روند عملی 
ساختن دستگاه را آغاز می کردند. همایون محمدی، از 
اعضای تیم، برایم از زمان دشواری قصه کرد که آنان 

محمدحسین نیک خواه

ملت سازی  و  دولت سازی  میان  نسبتی  چه  8صبح: 
وجود دارد؟ آیا ملت سازی بر دولت سازی مقدم است؟ 

اگر بله، چرا؟
بلخی: به باور من ملت سازی کل است و دولت سازی 
جزء. یعنی ملت سازی بستری برای دولت سازی است. 
هرچند متون موجود در این زمینه نظرات مختلف دارند 
اما  می کنند،  استفاده  هم  مترادف  را  دو  این  گاهی  و 
ملت می تواند دولت بسازد، در حالی که دولت نمی تواند 
ملت بسازد. دولت یک ساختار هدف مند برای تنظیم 
آن،  ساختار  نوعیت  آن،  مجریان  که  است  ملت  امور 
فرهنگ دیوان ساالری آن و در نهایت قوت آن به ملت 
وابسته است. این سخن پیامبر را خیلی دوست دارم که 
بنابراین، یک  علیکم«.  یولی  تکونوا  است: »کما  گفته 
ملت قوی، یک دولت قوی خواهد داشت. روزی کسی 
می گفت، تنها راه ساختن یک دولت مسوول و خوب 
این است که مجریان آن از میان جامعه  مدنی افغانستان 
انتخاب شوند. این پاسخ به نظر من بسیار ساده لوحانه 
بود. انسان های جامعه  مدنی هم اعضای این ملت اند و از 
مریخ نیامده اند. منابع بالقوه غنی در ذهن و رفتار مردم 
افغانستان وجود دارد که اگر به  صورت مثبت روی آن 
سرمایه گذاری شود، نتایج خوب در پی دارد. من با این 
مقوله که »افغانستان یک ملت قوی دارد با یک دولت 
ضعیف«، موافق نیستم. ملت قوی هیچ گاه یک دولت 
ضعیف ندارد. پس، باید نخست ملت ساخته شود، پس 

از آن دولت.

8صبح: در سرفصل های این کتاب به موضوع »جامعه 
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امریکایی و بومی سازی آن می تواند موثر باشد. 
8صبح: تجارب ملت سازی ایاالت متحده در کشورهایی 
چون بوسنی، سومالی، آلمان و پاناما در مجموع چگونه 
بوده ؟ آیا در این کشورها هم تالش های امریکا نافرجام 

بوده است؟
بلخی: پیش  از این هم اشاره کردم، ملت سازی امریکایی 
عدم موفقیت زیاد داشته است. حداقل در ۲۵ ماموریت 
تاکنون  میالدی  سال ۱۹۴۵  از  امریکا  که  ملت سازی 
داشته ، ۸ ماموریت کامیاب و ۱۴ ماموریت ناکام در آن 
درج شده است. این البته آمار خود امریکایی ها است. 
ماموریت  ماموریت ها فقط ۳  این  از  دارم که  باور  من 
و  مردم  گفتم،  چنان که  هم  آن   دارد،  وجود  کامیاب 
نخبه گان سیاسی آلمان، جاپان و کوریای جنوبی مسیر 
مدل ملت سازی امریکایی را متحول ساخته و با عینیت 
جامعه های خود بومی سازی کردند. افغانستان و عراق 
هنوز در بوته  آزمایش قرار دارند؛ هرچند ادبیات کافی 
دو  هر  در  امریکایی  ملت سازی  پروژه  بودن  ناکام  در 

کشور تولید شده است.

8صبح: براساس تشریحی که از ملت سازی امریکایی 
و ضرورت بومی سازی آن کردید، ارتباط ملت سازی و 
شرایط موجود افغانستان را با آن چه در میز مذاکرات 

دوحه جریان دارد، چگونه بررسی می کنید؟
از وضعیت شکننده  برآمده  بلخی: روند صلح موجود 
فعلی افغانستان است، اگر بگوییم براساس شاخص های 
ملت سازی در وضعیت شکننده قرار داریم، به  طور حتم 
صلح ما نیز متاثر از این شرایط است. وقتی روایت های 
متخاصم و خرده روایت های متضاد وجود داشته باشد، 
وقتی ایده ملی ضعیف باشد، طبیعتاً تمام اعضایی هم 
که برای صلح روی میز مذاکره چانه زنی می کنند، تحت 
تاثیر این موضوع قرار می گیرند. شکاف ها و عدم اجماع 

جلوگیری کرد.
آنان پافشاری دارند که در صورت پشتی بانی حکومت 
می توانند  پروژه،  این  روی  بیش تر  سرمایه گذاری  و 
قابلیت های بیش تری به دروازه هوشمند اضافه کنند 
و از آن برای شناسایی جنگ افزار و فلزات و تشخیص 

چهره افراد در مراکز نظامی استفاده شود.
خواست اعضای تیم از مقام های محلی هرات و حکومت 
مرکزی این است که آنان را تشویق و حمایت کنند؛ اما 
با گذشت چند روز از تولید این دستگاه از سوی این 
برای  از مقام های محلی هرات  دانشجویان ، هیچ کدام 

پشتی بانی و تشویق آنان اقدام نکرده  است.
طی سال های گذشته دانشجویان رشته کمپیوتر ساینس 
گوناگون  برنامه های  و  نرم افزار  ده ها  هرات،  دانشگاه 
پشتی بانی  نبود  در  اما  کرده اند،  تولید  را  کمپیوتری 
طرح های شان،  روی  سرمایه گذاری  عدم  و  حکومت 

ایده های آنان بدون استفاده مانده است.
تیم ساخت دروازه  اعضای  از شنیدن حرف های  پس 
دانشکده  رییس  دیدار  به  کرونا،  مهار  هوشمند 
ذبیحی،  سمیه  رفتم.  هرات  دانشگاه  کمپیوتر ساینس 

به وضوح دیده می شود، هم در تیم مذاکره کننده دولت 
از  کالنی  قسمت  طالبان.  نماینده گان  میان  در  هم  و 
اساس  همین  بر  ندارند،  مدرن  دولت  ایده  افغانستان، 
نظام جمهوریت و امارت تبدیل به بحث جدی می شود. 
داده  با جمهوریت  رابطه  در  زیادی  شعارهای  هر چند 
می شود، اما در این بخش نه ادبیاتی تولید شده و نه 
ذهنیت سازی صورت گرفته است. برای همین برداشت 
از جمهوریت همان برداشت سنتی قرن نوزدهم است. 
جدای از خالی موجود برای ایده دولت قوی، در بخش 
ایده شهروندی هم مشکالت فراوان وجود دارد. در آن  
سوی میز مذاکرات از کلمه »رعیت« استفاده می شود 
و این به معنای استفاده از ادبیات غالب اسالمی نیست، 
یک  ذهنیت  که  بوده  سنتی  واژه  یک  واژه  این  بلکه 

جماعت در کشور را نشان می دهد. 
صلح  به  بین المللی  حمایت های  براساس  که  ولو  ما 
برسیم، اگر بر سر پروسه ملت سازی کار بنیادین انجام 
ندهیم، آینده پسادوحه تیره خواهد بود. خسته گی از 
جنگ برای یک دور کوتاه طرفین جنگ را روی میز 
مذاکره به توافق اجمالی می رساند، یعنی این عامل باعث 
می شود که با طالبان به یک مخرج مشترک برسیم، اما 
در نبود ملت  سازی، به صلحی دست می یابیم که نقاط 
واگرا هم چنان حل نشده، مشتعل و زنده می ماند. مهم 
این که باید از سال های پسابُن درس بگیریم تا پس از 

دوحه دچار همان ناکامی نشویم.
تالش برای رفع شکاف ها و ایجاد مدل بومی ملت سازی، 
سبب ارایه ایده دولت قوی خواهد شد که این می تواند 

برگ برنده ای برای آینده افغانستان باشد.

کردید،  فراهم  را  گفت وگو  فرصت  این که  از  8صبح: 
سپاس گزاریم.

بلخی: از شما هم تشکر.

رییس این دانشکده، تالش دانشجویان برای طراحی 
و ساخت دروازه هوشمند را قابل ستایش می داند. او 
توضیح داد که در جریان سال های گذشته دانشجویان 
کمپیوتر ساینس در هرات ده ها ایده و طرح خالقانه را 
نهایی کرده اند، اما در نبود حمایت مالی و پشتی بانی 
بدون  فناوری  حوزه  در  طرح  دست کم ۲۰  حکومت، 

استفاده مانده است.
ریاست صحت عامه هرات اقدام دانشجویان برای تولید 
دید  از  می کند.  تقدیر  را  کرونا  مهار  هوشمند  دروازه 
این نهاد، پیش از استفاده عمومی از دروازه هوشمند، 
کارایی آن باید از سوی پزشکان بررسی و تأیید شود و 
ریاست صحت عامه آماده است در این زمینه همکاری 

کند.
خبر تولید دروازه هوشمند از سوی دانشجویان هراتی، 
به کابل هم رسیده  از هرات،  چندین کیلومتر دورتر 
حکومت  از  نماینده گان  مجلس  اعضای  برخی  است. 
را  دارند  خالقانه  ایده های  که  افرادی  می خواهند 
پشتی بانی کند و نگذارد نوآوری  و خالقیت آنان تلف 

شود.
عمرنصیر مجددی، عضو کمیسیون معارف و تحصیالت 
این  معرفی  برای  تالش   از  نماینده گان،  عالی مجلس 
دستگاه به شخص وزیر صحت عامه و فراهم سازی زمینه 
تولیدکننده گان  و  عامه  وزارت صحت  میان  همکاری 

دروازه هوشمند، سخن می زند.
 چند سال پیش وقتی چند دختر دانش آموز در هرات 
را هم  ربات تالش کردند، شاید فکرش  برای ساخت 
نمی کردند که روزی نام و آوازه جهانی به دست آورند و 
برای افغانستان در رقابت های بین المللی افتخارآفرینی 

کنند.
کابل  در  ربات ساز  دختران  تیم  اعضای  تازه گی  به 
حکومت  ارشد  مقام های  برخی  و  جمهور  رییس   با 
دیدارهای جداگانه داشتند و حکومت وعده سپرد تا در 
چهار بخش جداگانه به ارزش ۲۰ میلیون دالر با اعضای 

این تیم در بخش فنی همکاری کند.
کرونا،  مهار  هوشمند  دروازه  تولید  تیم  اعضای  حاال 
با  که  می کنند  تصور  را  روزهایی  دیدشان  افق  در 
حوزه  در  خالقانه  و  نوآورانه  ایده های  عملی سازی 
فناوری، بتوانند در میدان های جهانی خوش بدرخشند 
و مانند دختران ربات ساز، برای افغانستان افتخار کسب 

کنند.

مدنی عراق« اشاره کرده اید، نقش جامعه مدنی در روند 
ملت سازی در افغانستان چگونه است؟

کتاب  این  در  من  که  شاخص هایی  از  یکی  بلخی: 
در  مدنی  جامعه   نقش  کرده ام،  بررسی  مقایسه ای 
ملت سازی است. هم عراق و هم افغانستان را بررسی 
جامعه   عناصر  از  اندازه  چه  تا  امریکا  این که  کرده ام؛ 
نهاد  این  و  افغانستان و عراق حمایت کرده  مدنی در 
تا کجا موفق بوده  است. بدون شک، جامعه  مدنی هم 
امریکایی ملت سازی یک شاخص مهم است  در مدل 
و هم در فرایند ملت سازی بومی می تواند نقش بسیار 
کلیدی داشته باشد. من باور دارم که افراد وابسته به 
جامعه  مدنی در فرایند ملت سازی، چنان سربازان گم نام 
و بدون توقع مادی و سیاسی هستند که می توان به 
از  آن چه  کرد.  اعتماد  دیگر  عنصر  هر  به  نسبت  آنان 
نمایش  به  عراق  و  افغانستان  در  ملت سازی  قوت های 
مدنی  جامعه   آن دست آورد  بیش تر  می شود،  گذاشته 
است. شما ببینید، رسانه، ورزش، موسیقی، هنر و چند 
حوزه است که در افغانستان آن را دست آوردهای بیست  
سال گذشته به رخ جهان می کشیم. این دست آوردها 
نتیجه  تالش چه کسانی است؟ این جماعت داوطلبانه با 
تقبل خطرات زیاد، در هر دو کشور نقش خود را خوب 
بازی کرده اند؛ هرچند به دلیل این که چتر کالن مدل 
ملت سازی در اساس مشکل دارد، قسمت زیاد انرژی و 

تالش جامعه  مدنی نیز ضایع شده است.
نقش جامعه مدنی را بسیار برجسته و مهم می دانم؛ به 
این دلیل که جامعه مدنی در الیه های مختلف افغانستان 
حضور دارد و از همین اساس در تعدیل مدل ملت سازی 

برای پیدا کردن یک قطعه ساده، چندین روز تالش و 
جست وجو می کردند.

اعضای تیم برای یافتن قطعات فنی ساخت دستگاه، 
خود را به هر دری می زدند تا قطعات مورد نیاز را پیدا 
کنند. گاهی که قطعه ها پیدا نمی شد، آن ها به هر جایی 
از  می زدند.  سر  باشد،  قطعه ای  می رفت  احتمال  که 
دکان های ترمیم وسایل برقی گرفته تا مستری خانه ها 

و خالصه هرجایی که بشود قطعه ای پیدا کرد.
تولید دروازه هوشمند مهار  از میان چهار عضو گروه 
مهسا  هستند.  دانشجو  دختران  نفرشان  سه  کرونا، 
دارد که  را در ذهن  روزهایی  تیم،  اعضای  از  قیومی، 
در آغاز کار ساخت دستگاه، خیلی ها باور داشتند که 
تولید چنین دروازه ای »کاری مردانه« است و دختران 

نمی توانند از پس آن برآیند.
عملی سازی  جریان  در  خانواده اش  که  داد  توضیح  او 
ایده  تولید دروازه هوشمند، وی را حمایت کرد و با تمام 
مشکالتی که سد راه اعضای تیم بود، پس از پنج ماه 
کار و تالش بی وقفه، موفق شدند ایده ساخت دستگاه 

را از روی کاغذ به مرحله عملی برسانند.
و  کارکرد  مورد  در  تیم،  دیگر  عضو  محمدی،  زینب 
روش  داد؛  معلومات  هوشمند  دروازه  فنی  مشخصات 
کار دروازه هوشمند به گونه ای است که درجه حرارت 
با دستگاه تب سنج بررسی می کند و اگر تب  بدن را 
افراد از »۳۷ درجه« باالتر باشد، دروازه باز نمی شود و 

فرد نمی تواند عبور کند.
سایر  تیم،  اعضای  از  دیگر  یکی  ذبیحی،  فاطمه 
قابلیت های دستگاه را شرح داد؛ این که دروازه هوشمند 
و  افراد  قد  بدن،  اندازه گیری دمای  بر  افزون  می تواند 
برخی اطالعات دیگر را در کمپیوتر ذخیره کند و شمار 
دقیق افرادی که وارد ساختمان می شوند را ثبت کند.

دالر  هزار  یک   حدود  هوشمند  دروازه  ساخت  برای 
شده  هزینه  دانشجویان  شخصی  بودجه  از  امریکایی 
این  نصب  با  که  دارند  ادعا  تولیدکننده گان  است. 
دستگاه در ساختمان های پر رفت وآمد و مراکز عمومی ، 
می توان تا حد زیادی از انتقال و گسترش ویروس کرونا 

تالش امریکا برای...

دانشجویان هراتی »دروازه 
هوشمند مهار کرونا« ساختند

از صفحه ۸
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فارسی،  نیوز  یورو  گزارش  به 
سازمان  دبیرکل  ادهانوم،  تدروس 
که  داد  هشدار  بهداشت،  جهانی 
سطح  در  کرونا  ویروس  شیوع 
یک  همه گیری  آخرین  جهان 

بیماری واگیردار نخواهد بود.
وی هم چنین افزود که تالش های 
بشر برای بهبود سالمت خود بدون 
و  هوایی  و  آب  تغییرات  به  توجه 
به  حیوانات،  حقوق  از  حفاظت 
تدروس  انجامید.  خواهد  شکست 
»چرخه«  از  هم چنین  ادهانوم 
به  گسترده  مالی  منابع  اختصاص 
شیوع یک بیماری بدون توجه به 

لزوم آماده گی در برابر همه گیری های بعدی ابراز نگرانی 
کرد.

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت هم چنین افزود که زمان 
سطح  در  کرونا  ویروس  شیوع  از  درس  هایی  فراگیری 
مدتی  برای  »جهان  گفت:  او  است.  رسیده  فرا  جهان 
طوالنی تسلیم چرخه هراس و غفلت شده است.« وی 
می کنیم  خرج  پول  بیماری  یک  شیوع  »هنگام  افزود: 
برای  کاری  و  می کنیم  فراموشش  شد،  تمام  وقتی  و 

به دلیل خودداری رییس جمهور ایاالت متحده از امضای 
مصوبه کنگره برای مقابله با پی آمدهای اقتصادی کرونا، 
از  امریکایی  از شهروندان  نفر  میلیون ها  بیکاری  حقوق 

بامداد دیروز یک شنبه، هفتم جدی، قطع می شود.
پی آمدهای  به  نسبت  بایدن  جو  زمینه  همین  در 
»ویران گر« عدم امضای این مصوبه توسط رییس جمهور 

امریکا هشدار داده است.
دونالد ترمپ، رییس  جمهور امریکا، روز سه شنبه ضمن 
انتقاد شدید از بسته ۸۹۲ میلیارد دالری کمک های مالی 
برای مقابله با پی آمدهای اقتصادی ناشی از همه گیری 
کرونا مصوب کنگره، تهدید کرد که آن را وتو خواهد کرد.
گزارش ها حاکی است در صورتی که دونالد ترمپ مصوبه 
کنگره را تا پایان شنبه امضا نکند، بیش از ۱۱ میلیون نفر 
در ایاالت متحده مزایای بیکاری خود را دست خواهند 
داد. هم چنین این موضوع موجب تعطیلی دولت فدرال 
از  با خطر  را  فدرال  کارمندان  از  نفر  میلیو ن ها  و  شده 

اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  نیوز،  یورو  از  نقل  به 
واکسیناسیون  کارزار  رسمی  طور  به  یک شنبه  روز 
بیماری  برابر  در  نفری خود  میلیون  جمعیت ۴۵۰ 

همه گیر »کووید-۱۹« را آغاز کردند.
با  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  در  واکسیناسیون 
و  »فایزر«  داروسازی  شرکت های  واکسین  تزریق 
»بیون  تک« به افراد آسیب پذیر آغاز شد. محموله های 
عضو  کشورهای  وارد  جمعه  روز  از  کرونا  واکسین 

اتحادیه اروپا شده بود.
برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند ایتالیا و 
اولین کشورهایی بودند که درگیر بحران  از  اسپانیا 
تاکنون  شدند.  »کووید-۱۹«  بیماری  همه گیری 
دست کم ۱6 میلیون مورد ابتال به ویروس کرونا در 
از  اروپا شناسایی شده  که  اتحادیه  کشورهای عضو 

این تعداد بیش از ۳۳6 هزار نفر جان داده اند.
روز  اروپا،  کمیسیون  رییس  درالین،  فن  اورزوال 
کشورهای  در  واکسیناسیون  هماهنگ  آغاز  شنبه 
عضو اتحادیه اروپا را »لحظه ای تاثیرگذار از اتحاد« 

پیش گیری از همه گیری بعدی انجام نمی دهیم. این روند 
به شکل خطرناکی کوته بینانه است و صادقانه بگویم که 

درک آن آسان نیست.«
بیماری های  برابر  در  جهان  آماده گی  بر  نظارت  هیات 
همه گیر در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۹ در گزارشی هشدار 
داده بود که بشر به شکل ناگواری از عدم آماده گی در 
برابر همه گیری بالقوه یک بیماری نوظهور رنج می برد. 
این گزارش تنها چند ماه پیش از شناسایی ویروس جدید 

دست حقوق مواجه خواهد کرد.
نانسی پلوسی از رای گیری برای پرداخت دو هزار دالر در 

روز دوشنبه خبر داده است.
 ۴/۱ بودجه  از  بخشی  که  کنگره  مالی  مشوق  بسته 
را  فدرال  دولت  بودجه  منابع  که  است  دالری  تریلیون 
رای زنی های  از  پس  می کند،  تامین  سپتامبر ۲۰۲۱  تا 
طوالنی رهبران دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در 

کنگره نهایی شده است.

اروپا  اتحادیه  از کشورهای عضو  برخی  بود.  خوانده 
مانند آلمان، مجارستان و اسلوواکی روز شنبه کارزار 

واکسیناسیون را آغاز کرده بودند.
یک زن ۱۰۱ ساله از جمله اولین افرادی بود که روز 
شنبه در یکی از خانه های سال مندان آلمان در مقابل 

بیماری همه گیر »کووید-۱۹« واکسین شد.
کارزار  پیش  هفته  چند  از  امریکا  و  کانادا  بریتانیا، 
واکسین  با  را  کرونا  ویروس  برابر  در  واکسیناسیون 

»فایزر« و »بیون تک« آغاز کرده بودند.
به  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  از  هر کدام 
اولویت  در  که  گروه هایی  مورد  در  جداگانه  طور 
در  گرفت.  خواهد  تصمیم  هستند،  واکسیناسیون 
افراد مسن را در  حالی که اسپانیا، فرانسه و آلمان 
اولویت قرار داده  اند، ایتالیا کارکنان بخش بهداشت و 
درمان را پیش از دیگر گروه ها واکسین خواهد کرد. 
لهستان نیز مانند ایتالیا تصمیم گرفته است تا اولویت 
واکسیناسیون را به کارکنان بخش بهداشت و درمان 

بدهد.

کرونا در شهر ووهان چین منتشر 
شده بود.

بهداشت  جهانی  سازمان  دبیرکل 
در بخش دیگری از سخنانش که 
بین المللی  روز  اولین  مناسبت  به 
بیماری های  برابر  در  آماده گی 
»تاریخ  گفت:  شد،  ایراد  واگیردار 
به ما نشان می دهد که این ]شیوع 
نخواهد  همه گیری  آخرین  کرونا[ 
بود. همه گیری ها در سطح جهان 
بخش از واقعیت زنده گی هستند.«

روز یک شنبه، ۲۷ دسامبر )هفتم 
بین المللی  روز  عنوان  به  جدی( 
بیماری های  برابر  در  آماده گی 

واگیردار نام گذاری شده است.
به گفته تدروس ادهانوم همه گیری بیماری »کووید-۱۹« 
نشان داده است که رابطه تنگاتنگی بین سالمت انسان ها، 

حیوانات و کره زمین وجود دارد.
همه گیری کرونا از زمان آغاز آن در سال گذشته تاکنون 
جان دست کم یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر را گرفته است. 
این در حالی است که نزدیک به ۸۰ میلیون مورد ابتال 
به ویروس کرونا نیز در سطح جهان شناسایی شده است.

دونالد ترمپ که در حدود سه هفته به پایان دوره ریاست 
این  تصویب  جریان  در  است،  مانده  باقی  جمهوری اش 
بسته مالی مقابله با پی آمدهای کرونا، مخالفت خود را با 

اختصاص 6۰۰ دالر برای هر نفر اعالم کرده بود.
دونالد ترمپ روز شنبه بار دیگر در توییتی از 6۰۰ دالر 
اختصاص یافته به هر نفر در این مصوبه انتقاد کرد و گفت 
به جای آن می بایست مبلغ دو هزار دالر یا چهار هزار دالر 

به هر نفر پرداخت شود.
در همین حال جو بایدن، رییس جمهور منتخب امریکا، 
روز شنبه در بیانیه ای از دونالد ترمپ خواست فوراً این 

مصوبه را امضا کند.
این  در  مسوولیت«  »سلب  که  است  گفته  بایدن  جو 

خصوص »پی آمدهای ویران گر« خواهد داشت.
کرونا  ویروس  شیوع  گسترده  موج  با  اینک  هم  امریکا 
مواجه است. بیش از ۳۳۰ هزار نفر تاکنون بر اثر ابتال به 

این ویروس جان خود را از دست داده اند.

اسلوواکی  ساله   ۴۷ جمهور  رییس  چاپوتووا،  زوزانا 
استفاده  به  تشویق شهروندان کشورش  راستای  در 
از واکسین کرونا در نظر دارد روز یک شنبه خودش 

را واکسین کند.
کارزار واکسیناسیون در کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
در حالی آغاز شد که موارد ابتال به نوع جهش یافته 
ویروس کرونا که پیش از این در بریتانیا شیوع یافته 

بود، در فرانسه و اسپانیا نیز گزارش شده است.
شرکت داروسازی »بیون تک« اطمینان داده است 
جهش یافته  نوع  برابر  در  شده  تولید  واکسین  که 
ویروس کرونا نیز کارایی دارد. با این حال این شرکت 
اعالم کرده که حصول »اطمینان کامل« از کارایی 
واکسین در برابر ویروس جهش یافته، به بررسی های 

بیش تری نیاز دارد.
اداره دارویی اروپا قرار است روز ششم جنوری )۱۷ 
شرکت  واکسین  از  استفاده  درباره  نظرش  جدی( 
مدرنا را اعالم کند. اداره دارو و غذای امریکا مجوز 

استفاده از این واکسین را صادر کرده است.

هشدار سازمان جهانی بهداشت: 
شیوع کرونا آخرین همه گیری در سطح جهان نیست

بسته کمک مالی کنگره؛ 
میلیون ها امریکایی در خطر از دست دادن حقوق بیکاری

اتحادیه اروپا کارزار واکسیناسیون کرونا را آغاز کرد 

اسراییل: 
با هرگونه بازگشت به برجام 

شدیداً مخالفیم
به گزارش رادیو فردا، دفتر نخست وزیر اسراییل روز یک شنبه، 
۷ جدی، با انتشار بیانیه ای هشدار داد که این کشور با هرگونه 
بازگشت به توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ بین قدرت های جهانی 

و ایران شدیداً مخالفت می کند.
در متن این بیانیه آمده است که توافق هسته ای با ایران »از بیخ 
و بن غلط است« و این که بر اساس برجام »به ایران بزرگ راهی 
سنگ فرش  شده با طال برای رسیدن به زیرساخت های الزم 
برای یک زرادخانه کامل بمب های هسته ای داده شده است.«
در بیانیه دفتر بنیامین نتانیاهو اضافه شده که برجام هم چنین 
منابع الزم برای »تشدید قابل توجه« »تجاوزگری« ایران در 

سراسر خاورمیانه را برای این رژیم فراهم کرده است.
این بیانیه تأکید کرده که اسراییل »صریحاً و قاطعانه« معتقد 
است که »تحت هیچ شرایطی نباید به آن توافق بد بازگشت.«
این هشدار کم تر از یک ماه قبل از آغاز به  کار دولت جدید جو 

بایدن در امریکا صادر می شود.
توافق  از  امریکا،  جمهور  رییس   ترمپ،  دونالد  که  حالی  در 
جمهور  رییس   بایدن،  جو  شده،  خارج  ایران  با  هسته ای 
تحت  دارد  تمایل  که  است  گفته  متحده،  ایاالت  منتخب 

شرایطی کشورش را به این توافق بازگرداند.
که  کرده اند  امیدواری  ابراز  هم  اروپایی  قدرت های  از  برخی 
به دنبال این تمایل دولت بایدن، روح تازه ای به برنامه جامع 

اقدام مشترک )برجام( دمیده شود.
در  نیز  امریکا  نماینده گان  مجلس  دموکرات  نماینده   ۱۵۰
برای  او  رویکرد  از  بایدن  جو  به  نامه ای  در  اخیر  روزهای 

بازگشت به برجام پشتی بانی کردند.
هایکو ماس به تازه گی در گفت وگو با نشریه آلمانی اشپیگل 

گفته بود که برجام نیازمند بازنگری و اصالح کلی است.
در  را  ایران  علیه  تحریم ها  که  کرده  اعالم  ترمپ  دولت  اما 
هفته های آخر دولت کنونی امریکا تشدید خواهد کرد و از جو 
بایدن، رییس  جمهور  منتخب، خواسته است تا از این اهرم به 

 وجود آمده علیه ایران استفاده بهینه کند.
الیوت آبرامز، نماینده ویژه امریکا در امور ایران، نیز اخیراً اعالم 
کرد که گفت وگوهای او و دیگر مقام های دولت ترمپ با تیم 

جو بایدن درباره ایران و برجام آغاز شده است.
اآلن  که  کنیم  متقاعد  را  آن ها  می کنیم  »سعی  گفت:  او 
تغییرات  و  است   ۲۰۲۱ سال  تقریباً  نیست.   ۲۰۱۵ سال 
زیادی رخ داده است، بنابراین فرمول هایی که فکر می کردید 
چارچوب های خوبی برای مذاکره اصلی ]برجام[ هستند، امروز 

چندان مناسب نیستند.«
کردن  مهار  شامل  توافق  این  می گویند  برجام  مخالفان 
ایران نمی شود  سیاست های منطقه ای و برنامه های موشکی 

و به این دلیل خطرآفرین است.
رییس  جمهور و وزیر خارجه ایران در روزهای گذشته تاکید 
کرده اند که برجام به عنوان »یک سند قطعی« قابل مذاکره 
و رفع  به آن  امریکا  بازگشت  نیست، ولی در صورت  مجدد 
تعهدات  کامل  اجرای  به  نیز  تهران  ایران،  علیه  تحریم ها 

برجامی خود باز می گردد.


