
غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

سیل رنج
سخیت زندیگ زین که جرمش معلولیت و در جنینش دخرت بود

مثل بسیاری از دختران در افغانستان قبل از این که مکتب 
را تمام کند در 15 سالگی نامزد شد. چهار سال پس از 
ازدواج وقتی داشت دومین سال دانشگاه را تمام می کرد، 
به  او  می خورد.  رقم  نیز  خوشش  زندگی  پایان  روزهای 
در  که  دردی  بود.  شده  دچار  عضالت  فرسایش  بیماری 

نهایت او را زمین گیر کرد. | صفحه 4

سروصدای  از  دور  تا  بود  خزیده  اتاق  ُکنج  به  ویلچر  با 
سال   13 روایت  کند.  بازگو  را  تلخش  قصه های  کودکان 
سختی که به عنوان یک زن دارای معلولیت جسمی کشیده 
است. او روایت زندگی اش را از روزهایی آغاز می کند که 
هنوز روی زندگی خوش بود. گلچهره )مستعار( 32 ساله 
می گوید پیش از آن که معلول شود زندگی خوشی داشت. 

کشور  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  روز:  اطالعات 
ترور  از  ریاست  این  عملیاتی  نیروهای  که  می گوید 

یک خبرنگار تلویزیون »غرغشت« در...

دو شنبه | 15 جدی 1399 | 04 جنوری 2021 | سال دهم | شماره 2062 | 8 صفحه

ETILAATROZ.COM

۱۱ سناتور جمهوری خواه 
به تأیید پیروزی 
بایدن در کنگره 

اعتراض خواهند کرد

آسنسیو خیلی بهتر از قبل شده
زیدان: اتلتیکو 
تنها رقیب مان 
برای قهرمانی نیست صفحه 7صفحه 6

از اعالم رسمی موج دوم  حدود یک و نیم ماه 
عامه  وزارت صحت  توسط  ویروس کرونا  شیوع 
صحت  وزارت  عقرب،  ماه  اواخر  در  می گذرد. 
عامه  آغاز موج دوم شیوع ویروس کرونا در کشور 
را رسما تأیید کرد. آمارهایی که به صورت روزانه 
از تعداد مبتالیان جدید اعالم می شود، موج دوم 

شیوع این ویروس را تأیید می کند.
موج دوم شیوع کرونا در افغانستان اما خبر تازه 
مهم  خصوص  این  در  آنچه  نیست.  جدیدی  و 
دوم  موج  مرگباری  میزان  است،  تکان دهنده  و 
شیوع این ویروس نسبت به موج اول آن است. 
موج  در  ویروس  این  شیوع  زمانی  دوره ی  در 
اول، نرخ متوسط مرگ ومیر ناشی از ابتال به این 
دیگر،  عبارت  به  بود.  درصد   3 ویروس، حدودا 
براساس  شبانه روز،  یک  در  اگر  مثال،  به عنوان 
این  به  نفر   100 صحت  وزارت  رسمی  اعالم 
ویروس مبتال می شدند، میزان مرگ  ومیر ناشی 
 3 حداکثر  روز،  آن  در  ویروس  این  به  ابتال  از 
نفر بود. درصدی که در مقیاس جهانی، یکی از 
به  ابتال  از  ناشی  نرخ های مرگ  ومیر  پایین ترین 

ویروس کرونا بود.
به  ابتال  از  ناشی  مرگ  نرخ  اول،  موج  برخالف 

ویروس کرونا در موج دوم شیوع آن،...
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انفجار بر موتر رییس 
شورای علمای کاپیسا پنج کشته 
و ُنه زخمی بر جای گذاشت

مجلس سنا خواهان اتخاذ اقدامات 
الزم برای تأمین امنیت خبرنگاران 
و فعاالن مدنی توسط حکومت شد

دیدار مال با برادران
نمایش هماهنگی و همکاری با پاکستان

صلح، هوای تازه می خواهد

صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2
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اطالعات روز: مسئوالن امنیتی در والیت کاپیسا 
تأیید می کنند که در نتیجه ی انفجار ماین در شهر 
محمودراقی، مرکز این والیت، پنج غیرنظامی کشته 
شده اند...

چرا طالبان تغیری نکرده اند؟
دولت  مذاکره کننده ی  هیأت  عضو  کوفی،  فوزیه 
نشست  در  خود  سخنرانی  ضمن  صلح،  امور  در 
»چشم انداز صلح« که روز جمعه )12 جدی( برگزار 
واقعیت های  که  کرد  اشاره  نکته  این  به  بود،  شده 
هضم  و  درک  قابل  طالبان  برای  گذشته  دهه ی  دو 
چون  ارزش هایی  که  کرد  تأکید  کوفی  بانو  نیست. 
کثرت گرایی، همدیگرپذیری، تنوع جامعه ی مدنی و 
سیاسی و آزادی های فردی برای طالبان قابل درک و 
هضم نیست. چندی پیش هم عبدالحفیظ منصور، از 
اعضای هیأت مذاکره کننده ، در مصاحبه ای که با یکی 
از رسانه های تصویری داشت به این نکته اشاره کرد 
که طالبان، هیچ تغییری نکرده اند و طالبانی که در 
قطر حضور دارند، همان تفکری را دارند که طالبان 

سال های 1۹۹5 تا 2001 داشتند. 
امید  و  است،  ناممکن  طالبان  تغییر  می رسد  به نظر 
به تغییر آن ها نیز امیدی واهی است و خیالی خام. 
نباید توقع داشت که طالبان از ایدئولوژی خود دست 

بردارند و ارزش های 20 سال پسین را...
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صفحه 2

ولسوال 
نام نهاد طالبان 

برای »سنگین« 
هلمند کشته شد

نیروهای امنیت ملی 
از ترور یک خبرنگار در خوست 

جلوگیری کردند هفت مقام 
دولتی در ارزگان 

به  اتهام اختالس 
بازداشت شدند

جدی تر  و  اساس  مراحل  وارد  افغانستان  صلح  پروسه ی 
می شود. تا اینجای کار ابتکار عمل در روند صلح افغانستان 
در دست شخص زلمی خلیل  زاد و طالبان بوده و حکومت 
افغانستان از جریان کار بیرون گذشته شده است. توافق 

میان طالبان و ایاالت متحده | صفحه 5

دستگاه سیاست خارجی 
افغانستان و پروسه صلح

یب پروایی نسبت به موج 
دوم کرونا فاجعه بار است

آغاز دور دوم مذاکرات صلح؛ 
»هیأت دولت در وقت تعیین شده 
به محل مذاکرات حضور می یابد«
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افغانستان با گروه طالبان در 1۶ جدی آغاز 
سال  سنبله ی   22 در  مذاکرات  این  شود. 
تاریخ  در  و  یافت  جاری در دوحه گشایش 

22 قوس برای 20 روز متوقف شد.
در دور نخسـت ایـن مذاکـرات کـه حـدود 
هیأت هـای  گرفـت،  زمـان  مـاه  سـه 
اسـالمی  جمهـوری  مذاکره کننـده ی 
افغانسـتان و گـروه طالبـان روی طرزالعمل 
مذاکـرات بـه توافـق رسـیدند. هیأت هـای 
دو طـرف پـس از توافـق روی طرزالعمـل، 
روی  بیشـتر  مشـورت های  به منظـور 
آجنـدای مذاکـرات، بـه توقف سـه هفته ای 

کردنـد. توافـق  مذاکـرات 

در  اتمر  آقای  که  است  آمده  رسیده،  نشر 
و  آغاز  برای  قطر  تالش های  از  دیدار  این 
ادامه ی گفت وگوها میان جمهوری اسالمی 
افغانستان و گروه طالبان به نیکی یادآوری 

کرده است.
پیش،  روز  دو  که  است  درحالی  این 
هیأت  عضو  منصور،  عبدالحفیظ 
مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی افغانستان 
است  قرار  که  گفت  کابل  در  نشستی  در 
اعضای این هیأت به منظور پیشبرد مذاکرات 
 15 )دوشنبه،  امروز  طالبان،  گروه  با  صلح 

جدی( به قطر بروند.
دولت  صلح  مذاکرات  بعدی  دور  است  قرار 

که  است  افزوده  انوری  خانم  هم،  از سویی 
و  دولت  اما  است،  پچیده  روند صلح کشور 
اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت 
افغانستان برای پیشبرد موفقانه ی این روند 
ملی  منافع  و  مردم  خواست  بادرنظرداشت 

متعهدند.
همزمان با این، وزارت امور خارجه ی کشور 
اعالم کرده است که محمدحنیف اتمر، وزیر 
الخیارین  مبارک  بن  سعید  با  وزارت  این 
الهاجر، سفیر قطر در کابل نیز دیدار کرده 
است و دو طرف در آن در مورد روند صلح 

افغانستان بحث و گفت وگو کرده اند.
به  وزارت  این  سوی  از  که  خبرنامه ای  در 

امور  در  دولت  وزارت  روز:  اطالعات 
مذاکره کننده ی  هیأت  که  می گوید  صلح 
آغاز  به منظور  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
با گروه طالبان در  دور دوم مذاکرات صلح 
وقت تعیین شده ی آن )1۶ جدی( به محل 

مذاکرات حضور می یابد.
در  دولت  وزارت  سخن گوی  انوری،  ناجیه 
جدی(   1۴ )یک شنبه،  دیروز  صلح   امور 
این  در یک کلیب ویدیویی گفته است که 
هیأت مشوره ها و نظریات گسترده ی مردم 
عالی  شورای  و  دولت  رهبری  هدایات  و 
مذاکرات  پیشبرد  برای  را  ملی  مصالحه ی 

صلح دریافت کرده است.

کرات صلح؛  آغاز دور دوم مذا
کرات حضور می یابد« »هیأت دولت در وقت تعینی شده به محل مذا

به اتهام اخذ ۴0 هزار دالر امریکایی رشوه، 
به گونه ی »باالفعل« بازداشت شده اند.

آمده  نهاد  دو  این  مشترک  اعالمیه ی  در 
است که اطالع بازداشت این افراد را کتبا با 

مجلس سنا در میان گذاشته اند.
به گونه ی  بازداشت شده  افراد  از  هرچند 
رییس جمهور  اما  نشده،  برده  نام  رسمی 
اشرف غنی به دنبال بازداشت آنان، عضویت 
محمدانور باشلیق و لیاقت اهلل بابکرخیل، از 

اعضای انتصابی مجلس سنا را لغو کرد.
این افراد از جمع سه عضو مجلس سنا اند 

که در والیت بلخ بازداشت شده اند.
مجلس سنا اما یک روز پس از رسانه ای شدن 
جدی   ۹ تاریخ  در  اعضایش  این  بازداشت 
مجلس  این  با  الزم  جزئیات  که  کرد  اعال 

شریک نشده است.

تأکید شده است  این ماده  این حال، در  با 
عدلی  تعقیب  هرگاه  حالت،  دو  هر  در  که 
کند،  ایجاب  را  توقیف  قانونی  به صورت 
مأمور مسئول مکلف است که موضوع را به 
برساند و تصویب آن  اطالع مجلس مربوط 

را حاصل کند.
این سه سناتور یک هفته ی پیش )یک شنبه، 
۷ جدی( به اتهام اخذ رشوه در والیت بلخ 
فرهاد  شدند.  بازداشت  »باالفعل«  به صورت 
خبری  نشست  یک  در  بلخ  والی  عظیمی، 
افراد  که  کرد  اعالم  مزارشریف  شهر  در 
بازداشت شده اعضای هیأتی بودند که برای 

بررسی ادارات عوایدی به بلخ آمده بودند.
به دنبال آن، دادستانی کل و ریاست عمومی 
اعالمیه ی مشترک  نیز در یک  امنیت ملی 
سنا  این سه عضو مجلس  که  کردند  اعالم 

این  افغانستان  دادستانی  که  کرد  تأکید  او 
سناتوران را در روشنایی »احکام قانون« در 
دوسیه ی  ما  است،  کرده  رها  ضمانت  بدل 
قرار  نهاد  این  بررسی  و  تحقیق  تحت  آنان 

دارد.
آمـده  اساسـی  قانـون   102 مـاده ی  در 
اسـت کـه هـر گاه عضـوی از شـورای ملـی 
بـه جرمـی متهـم شـود، مأمـور مسـئول از 
موضـوع بـه مجلسـی کـه متهـم عضـو آن 
اسـت، اطـالع می دهـد و فـرد متهـم تحت 
تعقیـب عدلـی قرار گرفتـه می شـود. اما در 
ایـن مـاده، در مـورد جـرم مشـهود تأکیـد 
شـده اسـت کـه مأمـور مسـئول می توانـد 
فـرد متهـم را بـدون اجـازه ی مجلسـی که 
او عضـو آن اسـت، تحت تعقیـب عدلی قرار 

دهـد و بازداشـت کنـد.

اطالعات روز: یک هفته پس از بازداشت سه 
بلخ،  والیت  در  رشوه  اخذ  اتهام  به  سناتور 
بدل  در  آنان  که  می گوید  کل  دادستانی 

ضمانت از توقیف رها شده اند.
کل  دادستانی  سخن گوی  رسولی،  جمشید 
روزنامه  به  جدی(   1۴ )یک شنبه،  دیروز 
به  متهم  سناتوران  که  گفت  روز  اطالعات 
مجلس  درخواست  براساس  رشوه،  اخذ 

سنای کشور از توقیف رها شده اند.
توقیف شان  »موضوع  افزود:  رسولی  آقای 
به  مطابق  رشوه(  اخذ  به  متهم  )سناتوران 
تصویب  غرض  اساسی  قانون   102 ماده ی 
مجلس  که  شده  شریک  سنا  مجلس  به 
سنا عالوه بر عدم تصویب توقیف سناتوران 
مذکور، خواستار رهایی شان در بدل ضمانت 

شده است.«

سه سناتور متهم به اخذ رشوه، از توقیف رها شدند

به گونه ی مرموز کشته شده است.
یک روز قبل از آن در تاریخ 20 قوس، ماللی 
میوند، گوینده ی تلویزیون خصوصی انعکاس 
ننگرهار  شهر  در  مسلح  افراد  حمله ی  در 
کشته شد. در ۶ قوس محمدرفیع صدیقی، 
خصوصی  تلویزیون  پیشین  عامل  رییس 
خورشید در ولسوالی قره باغ کابل کشته شد. 
گازگرفتگی  را  او  مرگ  دلیل  داخله  وزارت 
اعالم کرد، اما همکارانش گفته بودند که او 

توسط افراد ناشناس کشته شده است.
الیاس داعی، خبرنگار محلی  در 22 عقرب 
یک  در  نیز  هلمند  والیت  در  آزادی  رادیو 

انفجار کشته شد.
قبل از آن، در تاریخ 1۷ عقرب نیز، یماس 
خصوصی  تلویزیون  سابق  مجری  سیاوش، 
»طلوع نیوز« نیز در انفجاری در شهر کابل 

کشته شد.

فرشته  جدی   ۴ تاریخ  در  آن  از  پیش 
کاپیسا  در  زنان  حقوق  فعال  کوهستانی، 
ولسوالی  مربوطات  در  برادرش  با  همراه 
حصه اول کاپیسا ترور شد. یک روز پیش از 
آن )3 جدی( یوسف رشید، رییس اجرایی 
افغانستان  عادالنه ی  و  آزاد  انتخابات  بنیاد 
شهر  در  مسلح  افراد  تیراندازی  در  )فیفا( 

کابل کشته شد.
نیکزاد،  رحمت اهلل  هم  جدی   1 تاریخ  در 
والیت  خبرنگاران  اتحادیه ی  رییس 
و  »الجزیره«  تلویزیون  خبرنگار  و  غزنی 

»اسوشیتدپرس« در شهر غزنی کشته شد.
آریانا  تلویزیون  گوینده ی  امینی،  فردین 
نیز در 21 قوس در شهر کابل کشته  نیوز 
او  شد. گرچند وزارت داخله اعالم کرد که 
تعدادی  و  او  خانواده ی  اما  کرد،  خودکشی 
او  بود که  نهادهای حامی رسانه ها گفته  از 

فعاالن جامعه ی مدنی ترور شده اند و کسی 
هم مسئولیت این ترورها را به عهده نگرفته 

است.
حکومت  از  سنا  مجلس  حال،  همین  در 
این  طراحان  و  عامالن  که  است  خواسته 
به گونه ی  و  بازداشت  شناسایی،  را  ترورها 

علنی محاکمه کند.
این مجلس همچنان گفته است که حکومت 
باید زوایای مبهم و تاریک ترورهای هدفمند 
مردم  با  را  آن  نتایج  و  بررسی  را  اخیر 

افغانستان شریک کند.
اخیر،  ماه  چند  در  که  است  درحالی  این 
نگران کننده  به صورت  هدفمند  ترورهای 
در کشور افزایش یافته است. بسم اهلل عادل 
ایماق، مدیرمسئول رادیو صدای غور دو روز 
پیش )جمعه، 12 جدی( در شهر فیروزکوه، 

مرکز والیت غور کشته شد.

ترورهای  افزایش  با  همزمان  روز:  اطالعات 
هدفمند خبرنگاران و فعاالن مدنی، مجلس 
حامی  نهادهای  و  از حکومت  کشور  سنای 
تأمین  به خاطر  که  است  خواسته  رسانه ها 
امنیت جان آنان، اقدامات الزم را روی دست 

گیرند.
جدی(   1۴ )یک شنبه،  دیروز  سنا  مجلس 
علیه  تهدید  افزایش  از  اعالمیه ای،  نشر  با 
در  مدنی  جامعه ی  فعاالن  و  خبرنگاران 
است  گفته  و  کرده  نگرانی  ابراز  کشور 
امنیت  تأمین  به خاطر  باید  حکومت  که 
جامعه ی  فعاالن  و  خبرنگاران  »مطمئن« 
روی دست  را  مقتضی«  »اقدامات  مدنی، 

گیرد.
در اعالمیه رسانه ها به عنوان رکن چهارم قوا 
تعداد  اخیرا  تأکید شده است که  خوانده و 
و  غیردولتی  و  دولتی  خبرنگاران  از  زیادی 

مجلس سنا خواهان اتخاذ اقدامات الزم برای تأمنی امنیت خربنگاران و فعاالن مدین توسط حکومت شد

ییس شورای علمای کاپیسا پنج کشته و ُنه زخمی بر جای گذاشت انفجار بر موتر ر
از سویی هم، او گفت که این رویداد ناشی از انفجار یک حلقه ماین مقناطیسی بوده که 

موتر حامل میرویس کریمی، رییس شورای علمای کاپیسا را هدف قرار گرفته است.
نیز  کریمی  آقای  خود  رویداد  این  در  کاپیسا،  پولیس  فرماندهی  سخن گوی  گفته ی  به 
زخمی شده  است. او افزود که او به صورت سطحی زخمی شده و وضعیت صحی اش نیز 

خوب است.
هنوز مسئولیت این رویداد را شخص و یا گروهی به عهده نگرفته است. اما در بیشتر نقاط 

والیت کاپیسا در شمال کابل، جنگ جویان گروه طالبان حضور و فعالیت گسترده دارند.

اطالعات روز: مسئوالن امنیتی در والیت کاپیسا تأیید می کنند که در نتیجه ی انفجار ماین 
در شهر محمودراقی، مرکز این والیت، پنج غیرنظامی کشته شده اند.

عبدالشایق شورش کوهستانی، سخن گوی فرماندهی پولیس کاپیسا به روزنامه اطالعات 
روز گفت که این رویداد حوالی ساعت 2:00 پس از چاشت دیروز )یک شنبه، 1۴ جدی( 

در روستای »صیاد« شهر محمودراقی رخ داده است.
آقای کوهستانی افزود که نُه غیرنظامی دیگر نیز در این رویداد زخمی شده اند. او تأکید 

کرد که زخمیان هم اکنون برای درمان به شفاخانه منتقل شده اند.

تـا ۹ برابـر صعود کرده اسـت. براسـاس آماری 
کـه به صـورت روزانـه از طـرف وزارت صحـت 
عامـه منتشـر می شـود، محاسـبه ی ایـن نـرخ 
اکثـر  در  اسـت.  محاسـبه  قابـل  راحتـی  بـه 
روزهـا، بـر مبنـای آمـاری کـه وزارت صحـت 
اگـر 200  به عنـوان نمونـه  منتشـر می کنـد، 
بیمـار جدیـد مبتـال بـه ویـروس در یـک روز 
شناسـایی می شـود، در همـان روز تـا 18 نفـر 
مبتـال بـه ایـن ویـروس می میرنـد. ایـن نـرخ 
در نوسـان اسـت امـا تـا ۹ درصـد نیـز صعـود 

اسـت. کرده 
دوم  مـوج  مرگباربـودن  سـه برابر  بـر  مضـاف 
شـیوع ویـروس کرونـا، آلودگـی شـدید هـوا، 
دشـوار  وضعیـت  زمسـتان،  سـخت  سـرمای 
اقتصـادی شـهروندان، افزایـش فقـر و سـقوط 
را  وضعیـت  دشـواری  مـردم  خریـد  قـدرت 

مضاعـف کـرده اسـت.
برخـالف وخامـت اوضـاع، حکومـت و افـکار 
عمومـی امـا در برابـر موج دوم شـیوع ویروس 
بی پروایـی  و  کرختـی  یـک  دچـار  کرونـا، 
خطرآفریـن شـده اسـت. بـا وصف آن کـه موج 
دوم شـیوع ویروس سـه برابر مرگبارتـر از موج 
اول آن اسـت و مضاف بر آن، سرمای زمستان، 
اقتصـادی  وضعیـت  و  هـوا  شـدید  آلودگـی 
بسـیار بـد مـردم بـر وخامـت وضعیـت افزوده 
اسـت امـا هیـچ خبـری از هیـچ نـوع تدابیـر 
صحـی نیسـت. دسـت کم تـا کنـون هیـچ نوع 
محدودیـت جـدی در رفت وآمـد وضـع نشـده 
آگاهی دهی هـای  و  تبلیغـات  کارزار  اسـت. 
صحـی از طـرف حکومـت، رسـانه ها، نهادهای 
مسـئول و حتـا فعـاالن اجتماعـی فلج اسـت. 
کمیتـه ی اضطـرار مبـارزه بـا کرونـا تعطیـل 
و  تدبیـر  هیـچ  خالصـه  به صـورت  و  شـده 

تصمیـم و محدودیتـی روی دسـت نیسـت.
در سـوی دیگـر، مـردم نسـبت بـه ایـن خطر 
جـدی، بـه بی پروایـی کامـل رسـیده اسـت. 
شـیوع  دوم  مـوج  در  اول،  مـوج  برخـالف 
ویـروس، مـردم بـه قدری نسـبت بـه خطرات 
ناشـی از شـیوع ویـروس بی پـروا شـده اند کـه 
گویـی چنیـن بحران یـا دسـتکم خطر صحی 

از بنیـاد وجـود نـدارد.
ایـن سـطح از بی پروایـی و بی مباالتـی به موج 
دوم شـیوع ویروس که سـه برابر بیشتر از موج 
اول مرگبارتر اسـت، می تواند کشـور را به یک 
فاجعـه ی صحی بکشـاند. حکومت مسـئولیت 
دارد کـه بـه ایـن بی پروایـی خطرنـاک پایـان 
بـه وخامـت  از آن کـه وضعیـت  داده و قبـل 
بیشـتری بـرود، دسـت بـه کار شـود. حکومت 
بایـد بـه عادت معمـول اقـدام زیر فشـار افکار 

عمومـی پایـان دهد.

ولسوال نام نهاد 
طالبان برای »سنگنی« 

هلمند کشته شد
که  می گوید  ملی  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
کشور  هوایی  نیروهای  حمله ی  نتیجه ی  در 
به  مشهور  شفیع اهلل«  »مال  هلمند،  والیت  در 
طالبان  گروه  نام نهاد  ولسوال  ناظم«،  »مولوی 
والیت کشته شده  این  ولسوالی سنگین  برای 

است.
در خبرنامه ای که دیروز )یک شنبه، 1۴ جدی( 
از سوی وزارت دفاع به نشر رسیده، آمده است 
که در این حمله ی هوایی، عالوه بر این مسئول 
نام نهاد طالبان، پنج جنگ جوی دیگر این گروه 

نیز کشته شده اند.
دیگر  جنگ جوی  چهار  خبرنامه،  از  نقل  به 
این  در  هم  فرمانده شان  یک  به شمول  طالبان 

حمله ی هوایی زخمی شده اند.
دفاع  وزارت  دیگر،  خبر  یک  در  همچنان 
عملیات  یک  نتیجه ی  در  که  است  گفته  ملی 
ولسوالی های  در  دولتی  نیروهای  پیشگیرانه ی 
ژیری و ارغنداب والیت قندهار، 28 جنگ جوی 
طالبان کشته و هفت جنگ جوی دیگر این گروه 

زخمی شده اند.
دفاعی  نیروهای  که  است  گفته  وزارت  این 
آن  از  پس  را  عملیات  این  کشور  امنیتی  و 
راه اندازی کردند که جنگ جویان طالبان تصمیم 

داشتند بر پاسگاه های این نیروها حمله کنند.
نگفته  مورد چیزی  این  در  گروه طالبان هنوز 

است.
والیت های هلمند و قندهار در جنوب کشور از 
گروه  جنگ جویان  که  است  ناامن  والیت های 
طالبان در بیشتر نقاط این دو والیت حضور و 

فعالیت گسترده دارند.

هفت مقام دولیت در ارزگان 
به  اتهام اختالس بازداشت شدند

اطالعات روز: مسئوالن محلی در والیت ارزگان می گویند که هفت مقام ریاست امور 
زنان و مستوفیت این والیت به اتهام دست داشتن در فساد و اختالس بازداشت شده اند.

محمدعمرشیرزاد، والی ارزگان دیروز )یک شنبه، 1۴ جدی( گفته است که این افراد از 
محوطه ی ریاست امور زنان این والیت بازداشت شده اند. به گفته ی او، بررسی ها در مورد 

افراد بازداشت شده و پرونده های نسبتی آنان جریان دارد.
آقای شیرزاد تأکید کرد در صورتی که اتهام این افراد ثابت شود، آنان به نهادهای عدلی 

و قضایی معرفی می شوند.
توسط  افراد  این  که  ارزگان گفت  والیت  در  دیگر محلی  منبع  در همین حال، یک 
نیروهای امنیتی ملی بازداشت شده اند. او تأکید کرد که این افراد از مسئوالن ریاست 

امور زنان و مستوفیت ارزگان اند.
میان  در  که  کرده اند  گزارش  ارزگان  در  محلی  خبرنگاران  و  رسانه ها  از  شماری 
بازداشت شدگان رییس امور زنان این والیت نیز شامل است. اما والی این والیت در مورد 

هویت بازداشت شدگان چیزی نگفت و از او نامی نبرد.

نریوهای امنیت ملی از ترور 
یک خربنگار در خوست جلوگریی کردند

اطالعات روز: ریاست عمومی امنیت ملی کشور می گوید که نیروهای عملیاتی این 
ریاست از ترور یک خبرنگار تلویزیون »غرغشت« در والیت خوست جلوگیری کرده اند.

ریاست عمومی امنیت ملی دیروز )یک شنبه، 1۴ جدی( با نشر خبرنامه ای گفته است 
که دو نفر از افراد مربوط به شبکه ی حقانی قصد داشته که یک خبرنگار را در شهر 
خواست ترور کنند، اما قبل از اجرایی شدن این طرح شان توسط نیروهای این ریاست 

بازداشت شده اند.
در خبرنامه از این افراد به نام های »دیندار« و »رحمت اهلل« یاد شده و آمده است که 
در این اواخر شبکه ی حقانی در تبانی با سایر گروه های تروریستی در تالش است که 
فعاالن رسانه ای را هدف قرار دهد. ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که آزادی 
بیان را به عنوان ارزش تعریف شده در قانون اساسی کشور، غیرقابل مصادره می داند و 

تالش می کند که صدای »فعاالن« و »شهروندان« خاموش نشود.
این درحالی است که در کم تر از دو ماه گذشته دست کم، هفت خبرنگار و کارمند 

رسانه ای در کشور ترور شده اند.



دو شنبه | 15 جدی 1399 | سال دهم | شماره 2062 www.etilaatroz.comتحلیل

محمدهادی ابراهیمی

از  تا  می کند  حمایت  افغانستان  در  بنیادگرا 
پناه گاهی  و  استراتژیک  عمق  به عنوان  آنان 
همین طور  کند.  استفاده  هند  با  مقابله  برای 
ایدئولوژی  گسترش  برای  نیز  عربستان 
وهابیسم خود، از نیروهای بنیادگرا در منطقه 
حمایت می کند. عربستان در پی آن است که 
باشد  داشته  عهده  به  را  اسالم  رهبری جهان 
ایدئولوژی  به گونه ای  بتواند  و هر گروهی که 
عربستان  سود  به  دهد،  گسترش  را  وهابیسم 
از آن حمایت خواهد کرد.  این کشور  و  بوده 
و  افغانستان  همسایگی  به  توجه  با  به ویژه 
مدافع  و  بنیادگرا  گروه  یک  از  ایران، حمایت 
ایدئولوژی وهابیسم، به سود سیاست منطقه ای 
عربستان و رقابت های عربستان با ایران است. 
طالبان  از  پاکستان،  هم  و  عربستان  هم  لذا 
و  می کنند  حمایت  بنیادگرا  گروهی  به عنوان 
اگر طالبان ارزش های دموکراتیک را بپذیرند و 
تغییر کنند، هویت بنیادگرای خود را از دست 
و  پاکستان  ارتش  حمایت  نتیجه،  در  و  داده 
عربستان را نیز از دست خواهند داد و این به 

سود طالبان نیست.
اولیه ی  سال های  در  و  این  از  پیش  اگر  حتا 
می رفت،  تغییرشان  احتمال  طالبان  سقوط 
اکنون دیگر این احتمال به کلی منتفی است. 
با پروسه ی صلح سازی ای که از دو سال پیش 
با نمایندگی زلمی  امریکا و  از سوی  بدین سو 
به نفس  اعتماد  خلیل زاد کلید خورد، طالبان 
میدان  پیروز  را  خود  و  کرده اند  پیدا  زیادی 
که  می کنند  گمان  چنین  طالبان  می انگارند. 
و  داده اند  شکست  را  امریکا  خود  مبارزه ی  با 
به عنوان  را  امریکا  متحده ی  ایاالت  خروج 
نشانه ی پیروزی خود عنوان می کنند، و واضح 
است آن کس که خود را پیروز می داند، نیازی 
برای تغییر ندارد. وقتی طالب خود را و روایت 
خود را پیروز می داند، دیگر چه نیازی به تغییر 

و کوتاه آمدن از موضع خود دارد؟
و  طالبان  جزم گرایی  به دلیل  توجه  با  لذا 
تغییر  به  امید  متعدد،  سیاسی  دالیل  به  هم 
طالبان،  و  است  واهی  و  پوچ  امیدی  طالبان، 
عدول  خود  بنیادگرایانه ی  موقف  از  هرگز 
نکرده و روِی خوش به ارزش های دموکراتیک 
و  کثرت گرایی  مدنی،  آزادی های  همچون 

همدیگرپذیری نشان نخواهند داد.

نظامی خویش  با طیف  از گفت وگوهای صلح 
به صورت پنهانی مذاکره می کنند. سخنان مال 
برادر در میان مجروحین طیف نظامی طالبان 
با  مصداق عملی آن به شمار می رود. چنان که 
ابراهیم  مال  بین االفغانی  گفت وگوهای  شروع 
صدر را از ریاست کمیسیون نظامی خلع و مال 
یعقوب، پسر مالعمر را به جای او منصوب کرد 
از  نظامی  با طیف  ایجاد مشکل  تا در صورت 

نفوذ معنوی مال یقعوب استفاده کنند.«
نظرمحمد مطمئن، نویسنده و تحلیلگر سیاسی 
حضور  می گوید  روز  اطالعات  با  گفت وگو  در 
معنادار  طالبان  زخمیان  جمع  در  برادر  مال 
است  عمیق  بسیار  آخوند  برادر  »مال  است: 
تصادفی  می گوید  که  را  نظریاتی  هیچگاه  و 
نیست.« مطمئن می گوید که طالبان از داعیه 
روی  گفت وگو  امکان  و  گذشته  امارت خواهی 
یک نظام سیاسی دیگر با عنوان اسالمی وجود 
کابل  نمی خواهد  جنگ  راه  از  طالبان  و  دارد 
آقای  دید  از  برادر  مال  سفر  معنای  بگیرد.  را 
قانع کردن  برای  تالش  پاکستان  به  مطمئن 
و  صلح  به  تن  برای  طالبان  نظامی  شاخه ی 
آماده شدن برای گفت وگوهای جدی دور دوم 

مذاکرات است. 

ساختار  به دلیل  طالبان  تغییر  گفت  باید  لذا 
که  زمانی  تا  است.  ناممکن  آنان  فکرِی 
و  نرسند  معرفتی  کثرت گرایی  به  طالبان 
دست از جزم گرایی خود برندارند، هیچ گاه به 
کثرت گرایی سیاسی هم نخواهند رسید. کسی 
را  دیگران  و  می داند  را حق  تنها خودش  که 
باطل، معلوم است که برای دیگران جایگاهی 

تعریف نخواهد کرد.
رهبران  است.  سیاسی  دلیلی  دیگر،  دلیل 
به  متعددی  سیاسی  دالیل  به  طالبان، 
ارزش های 20 سال پسین، روی خوش نشان 
ارزش هایی  طالبان  رهبران  اگر  داد.  نخواهند 
مدنی  و جامعه ی  آزادی  دموکراسی،  همچون 
ساله ی    20 جنگ  مشروعیت  هم  بپذیرند،  را 
خود را از دست خواهند داد و هم جنگ جویان 
است  سال   20 برای  طالبان  را.  مذهبی شان 
نظام  و  دموکراسی  علیه  روایت سازِی جهاد  با 
نیرو  بسیج  به  طالبان(  تعبیر خود  )به  کفری 
پرداخته اند و منازعه ی خود را با همین روایت، 
دموکراسی  پذیرش  بخشیده اند.  مشروعیت 
رهبران  سوی  از  دموکراتیک  ارزش های  و 
سوال  زیر  را  آنان  جنگ  مشروعیت  طالبان، 
جنگ جویان شان  ریزش  باعث  و  می برد 
با  را  خود  نیروهای  بیشتر  طالبان  می شود. 
اگر  کرده اند.  جذب  ایدئولوژیک  روایت های 
نیروی  بردارند،  قدم  ایدئولوژی  این  خالف 
از دست خواهند داد. حتا اگر  جنگی خود را 
فرض کنیم رهبران طالبان از روایت های دینی 
خودشان  و  می کنند  ابزاری  استفاده ی  تنها 
پابندی  به آن ندارند، باز هم از لحاظ سیاسی 
راضی نگه داشتن  برای  تا  است  سودشان  به 
ارزش های  قبول  از  خود،  جنگ جویان  

دموکراتیک سر باز زنند. 
حمایِت  تداوم  برای  طالبان  همین طور 
دموکراتیک  ارزش های  قبول  از  حامیان شان، 
به عنوان  را  خود  طالبان  کرد.  خواهند  امتناع 
طالبان  می کنند،  معرفی  جهادی  نیرویی 
از  زیادی  حامیان  خود،  هویت  همین  با 
کرده اند.  جذب  خود  برای  منطقه  کشورهای 
مبنای همین هویت  بر  عربستان،  و  پاکستان 
می کنند.  حمایت  آنان  از  طالبان،  بنیادگرای 
و  ایدئولوژیکی  نگاهی  که  پاکستان  ارتش 
امنیتی نسبت به افغانستان دارد، از گروه های 

سوی  از  و  شده اند  آشنا  بین المللی  فشارهای 
میدان  در  که  ایدئولوژیک  نظامیان  دیگر 
سیاسی  انحراف  نوعی  را  مذاکرات  جنگ اند 
و خیانت به کشته های شان می دانند. بنابراین 
تالش مال برادر در راستای رفع انشعاب میان 
شاخه نظامی و دفتر سیاسی است: »مال برادر 
بفهماند  نظامیان طالبان  به  رفته  پاکستان  به 
که مهم تر از کسب قدرت، حفظ قدرت است.«

پژوهشگر  و  دانشگاه  استاد  آرش،  لطیف 
جریان های بنیادگرای  اسالمی در گفت وگو با 
اطالعات روز، هدف سفر مال برادر به پاکستان 
»به صورت  می کند:  بررسی  مورد  سه  در  را 
حکومت  مقام های  با  مالقات  رسمی  و  علنی 
با  است  ممکن  مخفیانه  به طور  اما  پاکستان، 
تا  باشند  داشته  مالقات  نیز  طالبان  رهبری 
و  بطلبد  رهنمایی  گفت وگو  دوم  دور  برای 
برنامه های دفتر سیاسی را با رهبری در جریان 
بگذارند، و مالقات با فرماندهان مطرح نظامی.« 
و  دوحه  توافق نامه  از  که  فرماندهانی  ویژه  به 

گفت وگوهای صلح بین االفغانی ناراض اند.
آرش باور دارد که مقام های سیاسی و مذهبی 
نظامی  ارشد  مقامات  از  به شدت  طالبان 
مرحله ای  هر  در  رو  همین  »از  دارند:  واهمه 

آن  و  دارد  وجود  هدایت شده  گروه  یک  تنها 
گروه  هم طالبان است.

معرفت شناسی،  مشخصه ی  این  به  توجه  با 
طالبان هرگز ارزش هایی همچون کثرت گرایی، 
را   ... و  فردی  آزادی های  همدیگرپذیری، 
مطلوب  جامعه ی  از  بخشی  یا  ارزش  به عنوان 
می توان  چگونه  کرد.  نخواهند  قبول  خود 
طالبی که سال ها در مقابل آزادی جنگیده و 
به  متعهد  دانسته،  بی بندوباری  با  برابر  را  آن 
که  طالبی  می توان  کرد؟ چگونه  آزادی  قبول 
هدایت شده  که  است  او  تنها  می کند  گمان 
او  به  و  کرد  کثرت گرایی  به  باورمند  است، 
زندگی  حق  او  مانند  هم  دیگران  که  قبوالند 
و حیات دارند؟ چگونه چنین طالبی می تواند 
بپذیرد؟  را  اقلیت های مذهبی و قومی  حقوق 

جهـادی را در کنـار طالبـان قـرار می دهـد.« 
و  توجـه  قابـل  نکتـه ی  اندیشـمند،  نظـر  از 
مذاکـرات  بعـدی  مرحلـه ی  در  خطرنـاک 
هیـأت  اعضـای  »برخـی  کـه  اسـت  ایـن 
دولـت ممکـن اسـت در رابطـه بـا کنـار زدن 
رییس جمهـور غنـی بـا طالبان موافقـت  کنند 
و ایـن می توانـد آغـاز فروپاشـی یکپارچگـی 

هیـأت کابـل و سـپس دولـت شـود.«

مشوره با هسته ی اصلی طالبان
رهبران  و  نظامی  فرماندهان  که  نگرانی  این 
همسو  صلح  جاری  روند  در  طالبان  سیاسی 
نیستند، بارها مطرح شده است. شجاع حسین 
مال  اصلی  هدف  از  بخشی  می گوید  محسنی 
برادر را مشوره با هسته ی اصلی طالبان تشکیل 
پاکستان  به  برادر  این منظر مال  »از  می دهد: 
طالبان  اصلی  هسته های  همان  با  تا  رفته 
می خواهد  برادر  مال  کند.  مشوره  و  مذاکره 
را  طالبان  نظامی  و  سیاسی  بدنه  بین  فاصله 
که در فرایند گفت وگوهای صلح زیاد شده بود 
کم کند.« از نظر آقای محسنی، بخش سیاسی 
واقعیت های  با  کم کم  قطر  دفتر  در  طالبان 
و  حکومتداری  محدودیت های  سیاست، 

لحاظ معرفت شناسی، مالک انحصاری حقیقت 
که  کسانی  تنها  می کنند  گمان  می پندارند، 
راه حقیقت را رفته اند، راه آنان است. این باور 
معرفت شناسی آنان در کنش های سیاسی شان 
بدو  از  طالبان  می شود.  دیده  واضح  به صورت 
ظهورشان تمام گروه های دیگر را باطل و گمراه 
دانستند، نه تنها گروه های غیراسالمی و وابسته 
به جریان چپ، بلکه گروه های اسالمی همچون 
مجاهدین را هم باطل و گمراه خطاب کردند. 
جنگ جویان  اعالمیه ای،  در  هم  پیش  چندی 
داعش را مرتد خطاب کردند. این رفتار طالبان 
یک  در  طالبان  که  می دهد  نشان  خوبی  به 
جزم گرایی مطلق به سر می برند، گمان می کنند 
حقیقت تنها یک راه است و آن راه هم مسیری 
است که طالبان طی می کنند، گمان می کنند 

به پاکستان از طرف طالبان یک سفر رسمی به 
دعوت پاکستان قلمداد شد. آیا این سفر یک 
سفر رسمی بود، معنای این سفر برای صلح و 

جنگ افغانستان چه بود؟
مسائل  تحلیلگر  محسنی،  شجاع حسین 
سیاسی در گفت وگو با اطالعات روز، سفر مال 
نمایش  را  او  مالقات های  و  پاکستان  به  برادر 
پاکستان  و  طالبان  همکاری  و  هماهنگی 
می داند. آقای محسنی باور دارد این سفر پرده 
از نفوذ گسترده پاکستان بر طالبان برمی دارد: 
دارد.  گسترده  نفوذ  نیز  طالبان  بر  »پاکستان 
گفت وگوهای  که  است  این  پاکستان  تالش 
پیش  امریکا  و  پاکستان  برنامه  براساس  صلح 
بسیاری  طالبان  محسنی  آقای  نظر  از  برود.« 
پاکستان  برنامه های  براساس  را  اهداف شان 
هماهنگ کرده است: »پس از انجام مذاکرات 
با پاکستان و امریکا، طالبان با دولت افغانستان 

گفت وگوهای صلح را آغاز کردند.«
محمداکرام اندیشمند، نویسنده و پژوهشگر در 
تأکید  نکته  این  بر  روز  اطالعات  با  گفت وگو 
دارد که روند صلح افغانستان از نظر پاکستان 
»روند  است:  متفاوت  افغانستان  دولت  و 
اجرایی شدن  پاکستان  نظر  از  افغانستان  صلح 
پیروزی  واقع  در  که  است  دوحه  موافقت نامه 
طالبان و تشکیل دولت به رهبری و محوریت 
دیگر  نام  هر  یا  اسالمی  نظام  به نام  طالبان 
پاکستان  و  طالبان  می سازد.«  محقق  را 
و شکست  پیروزی خود  را  موافقت نامه دوحه 

امریکا تلقی می کنند و به آن باور دارند.  
اندیشـمند بـر ایـن بـاور اسـت که طالبـان در 
بحـث بر سـر نظام اسـالمی تنها بـه کناررفتن 
اشـرف غنی از ارگ قانع نمی شوند: »پاکستان 
ایـن سـهولت را برای طالبان فراهـم می کند و 
بـا توجـه به رابطه ی گذشـته برخـی از عناصر 

مذاکره کننده ی  هیأت  عضو  کوفی،  فوزیه 
دولت در امور صلح، ضمن سخنرانی خود در 
نشست »چشم انداز صلح« که روز جمعه )12 
اشاره  نکته  این  به  بود،  شده  برگزار  جدی( 
برای  گذشته  دهه ی  دو  واقعیت های  که  کرد 
کوفی  بانو  نیست.  و هضم  درک  قابل  طالبان 
ارزش هایی چون کثرت گرایی،  تأکید کرد که 
همدیگرپذیری، تنوع جامعه ی مدنی و سیاسی 
درک  قابل  طالبان  برای  فردی  آزادی های  و 
عبدالحفیظ  هم  پیش  نیست. چندی  و هضم 
در  مذاکره کننده ،  هیأت  اعضای  از  منصور، 
تصویری  از رسانه های  یکی  با  مصاحبه ای که 
طالبان،  که  کرد  اشاره  نکته  این  به  داشت 
قطر  در  طالبانی که  و  نکرده اند  تغییری  هیچ 
حضور دارند، همان تفکری را دارند که طالبان 

سال های 1۹۹5 تا 2001 داشتند. 
به نظر می رسد تغییر طالبان ناممکن است، و 
و  است  واهی  امیدی  نیز  آن ها  تغییر  به  امید 
از  طالبان  که  داشت  توقع  نباید  خام.  خیالی 
ایدئولوژی خود دست بردارند و ارزش های 20 
آنان  ایدئولوژی  با  را که در تضاد  سال پسین 
تعریف می شود، به عنوان ارزش و یا بخشی از 
داشته  توقع  این که  بپذیرند.  خود  ایدئولوژی 
باشیم طالبان ارزش هایی مانند همدیگرپذیری، 
کثرت گرایی، حقوق برابر، آزادی های فردی و 
جامعه ی مدنی را به عنوان ارزش قبول کنند، 
مانند این است که امید داشته باشیم دو ضد، 
مانند سیاه و سفید، در یک جا جمع شوند. به 
باور نویسنده، تغییر طالبان در شرایط کنونی 
این مدعا، یک  برای  و می توان  است  ناممکن 
دلیل معرفت شناختی و دو دلیل سیاسی آورد.

دلیلی  طالبان،  تغییرنکردن  بر  دلیل  اولین 
معرفت شناسانه است و آن دلیل هم جزم گرایی 
این  به  جزم گرایی  است.  طالبان  معرفتی 
معناست که فردی، به آنچه فکر می کند درست 
است، باور قطعی و یقینی داشته باشد و هیچ 
نقد و انتقادی را نپذیرد. البته که این مشخصه 
به عنوان  طالبان  اما  نیست،  طالبان  مخصوص 
برخوردارند.  ویژگی  این  از  بنیادگرا  گروهی 
طالبان به سان دیگر بنیادگرایان گمان می کنند 
تنها آنچه آنان درست می پندارند، درست است 
و هر کس مسیری غیر از مسیر آنان را برود، 
از  را  خود  طالبان  است.  رفته  باطل  مسیری 
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مذاکراتی  هیأت های  دوباره  دیگر  روز  یک  تا 
دور  برمی گردند.  قطر  به  طالبان  و  افغانستان 
از  پس  است  قرار  بین االفغانی  مذاکرات  دوم 
گرفته  از سر  دوباره  وقفه ی چندهفته ای  یک 
اعضای  طوالنی  نه چندان  وقفه  ی  در  شود. 
و  دیدار  سرگرم  کابل  در  افغانستان  هیأت 
جمله  از  طالبان  هیأت  اعضای  بودند،  مشوره 
برادر  مال  سفر  رفتند.  پاکستان  به  برادر  مال 
شد.  بحث برانگیز  دیگری  کسی  هر  از  بیش 
ویدیوهای از دیدار مال برادر با زخمیان طالبان 
خبرساز شد. او در جمع زخمیان و هوادارانش 
باید  »شما  گفت:  جنگ  در  پیروزی  از  حرف 
و شما  ما  کنید. هرقدر  را حفظ  وحدت خود 
به  باشیم  پیروز  شهادت  و  جهاد  میدان  در 
همان حد جهان ما را جدی می گیرند.« نشر 
ویدیو و صحبت های مال برادر با واکنش وزارت 
خارجه دولت افغانستان همراه بود. وزارت امور 
بیانیه ای مدعی شد  نشر  با  افغانستان  خارجه 
از  که تصاویر و ویدیوها نشان می دهد برخی 
رهبران طالبان در حال بازدید از اردوگاه های 
می شوند.  دیده  پاکستان  در  طالبان  آموزشی 
اشاره به یک اتهام همیشگی؛ پاکستان النه ی 

طالبان است.

نمایش هماهنگی و همکاری 
و  علنی  حضور  افغانستان  خارجه  وزارت 
فعالیت های »عناصر شورشی افغان« و رهبران 
آشکار  »نقض  را  پاکستان  قلمرو  در  آنان 
حاکمیت ملی افغانستان« دانست. موضوعی از 
نظر افغانستان سبب »تداوم بحران و بی ثباتی 
در منطقه« و چالش جدی در راه تأمین صلح 
پایدار در افغانستان می شود. اما سفر مال برادر 

چرا طالبان تغییر نکرده اند؟

دیدار مال اب برادران
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مادامی که خشونت ورزی، 
ترور، ایجاد وحشت عمومی، 
قتل خبرنگاران و فعاالن مدنی 
)استراتژی هاییی که طالبان به 
دنبال تعمیق آن هستند و آن را 
دنبال می کنند( به عنوان استراتژی 
تعریف شود، این پرسش طرح 
خواهد که چگونه از این برزخ، 
ققنوس صلح برخواهد خاست؟

سیل رنج
شش ماه بعد از ازدواج، گلچهره به بیماری 
دیستروفی«  »مسکولر  یا  عضالت  ضعف 
سر  رنج  و  خشونت  از  سیلی  و  شد  گرفتار 
نزدیک  گذشت  از  بعد  که  رنج هایی  رسید؛ 
به 13 سال تا این دم همراهش بوده است. 
در اوایل بیماری گلچهره وقتی راه می رفت 
حس می کرد با پاهایش وزنه ی چندکیلویی 
دیوار  حمایت  به  کم کم  می کند،  حمل  را 
این  نیفتد.  و  نلغزد  تا  شد  محتاج  پنجره  و 
بیماری تا آن دم در وجودش ریشه دواند که 
وقتی  و  بردارد  از زمین  نمی توانست چیزی 

می نشست یارای برخاستن نداشت.
و  رنج  و  مشقت  با  دانشگاه  آخر  سال  دو 
گلچهره  شد.  تمام  برادرانش  و  پدر  حمایت 
فشار  زیر  دانشگاه،  پایان  و  ازدواج  از  بعد 
فزاینده ای خانواده و بیماری که کم کم او را از 
پا درمی آورد، داشت ُخرد می شد. خانواده از 
او فرزند پسر می خواستند درحالی که دختر 

یا پسر بودن نوزاد در اختیار او نبود. 
خانه ی  به  مهمانی  وقتی  گلچهره  گفته  به 
و  راه رفتن  طرز  رفتار،  می آمد،  رسول 

قدم زدن های گلچهره سوژه ی خنده بود.
گلچهره سال 2005 وقتی به هند برای مداوا 
سه  تنها  تا  کردند  پیش بینی  داکتران  رفت 
سال زنده می ماند. گلچهره اما زنده ماند. پس 
از برگشت گلچهره از هند، فشارها و کنایه ها 
بر  مانع  به عنوان  او  باریدن گرفت.  او  بر سر 
سر راِه ازدواج مجدد شوهرش قلمداد شد و 
در تقال برای زندگی و جلب توجه خانواده ی 
مجدد  ازدواج  با  که  گفت  همه  به  شوهر، 

همسرش مشکلی ندارد.
هرچند رسول که از زندگی با گلچهره راضی 
تغییر داد: »به  را  بود، فشار دیگران نظرش 
داری،  معلول  زن  یک  تو  گفتند،  شوهرم 
می خواهی از این یک فرزند معلول هم داشته 
تقدیم  به جامعه  بار دوش  به عنوان  و  باشی 
»ماییم  می گفت:  شوهرم  خانواده ی  کنی؟« 

اوالدهای خود زمینه آموزش فراهم می کند، 
رهبران طالب! دیگر این زندگی شرم آور را رها 
کنید، شما غالمان کی هستید؟ شرم کنید 
که در این جا پل های خود را ویران می کنید و 
این جا افغان ها را می کشید، بیایید با عزت در 
خانه خود زندگی کنید، فرزندان تان را این جا 
بیاورید که افغانیت و تاریخ خود را بیاموزند.« 

پسر  همیشه  فرزندشان  اولین  که  بود  این 
است. همسرش، رسول )مستعار( که پزشک 
طرد  را  گلچهره  نبود  راضی  درحالی که  بود 
کرد.  را  کار  این  خانواده  فشار  با  اما  کند، 
کشورهای  از  بسیاری  مانند  افغانستان،  در 
دیگر، داشتن فرزند پسر یک برتری پنداشته 
می شود. به دنیا آوردن دختر گاهی به قیمت 
مورد  آخرین  می شود.  تمام  نیز  مادر  جان 
کابل  در  زن  یک  پیش  هفته  چند  همین 

به دلیل به دنیا آوردن نوزاد دختر کشته شد.
از  فرار  برای  کابلیان  اکثر  که  روزها  این 

سایه قداست بخشی به جنگ و خشونت برای 
آنان به دست آمده است. 

مادامی که خشونت ورزی، ترور، ایجاد وحشت 
مدنی  فعاالن  و  خبرنگاران  قتل  عمومی، 
تعمیق  دنبال  به  )استراتژی هایی که طالبان 
آن هستند و آن را دنبال می کنند( به عنوان 
طرح  پرسش  این  شود،  تعریف  استراتژی 
خواهد که چگونه از این برزخ، ققنوس صلح 
برخواهد خاست؟ این غیراخالقی ترین روش 
و  مذاکره  میز  در  امتیازگیری  برای  ممکن 
پیش برد هدف است. چرا که بیشترین آسیب 

را مردم عادی می بینند. 

ادبیات صلح خواهی باید تغییر کند
پایان  و  صلح  روی  پیش  زیادی  چالش های 
که  چالش هایی  است.  افغانستان  در  منازعه 
زمان زیادی می خواهد تا بحران به وجودآمده 
حل شود. چگونه می شود به صلح باورمند بود 
اما میزان خشونت و ترور را کاهش نداد. صلح 
می خواهد.  باورمندی  می خواهد.  اکسیجن 

این که مکتب را تمام کند در 15 سالگی نامزد 
ازدواج وقتی داشت  از  شد. چهار سال پس 
دومین سال دانشگاه را تمام می کرد، روزهای 
او  می خورد.  رقم  نیز  زندگی خوشش  پایان 
به بیماری فرسایش عضالت دچار شده بود. 
کرد.  زمین گیر  را  او  نهایت  در  که  دردی 
کودکش  اولین  زمین گیرشدنش  با  همزمان 
را که دختر بود باردار شد. به گفته ی خودش 
این اتفاق تلخی زمین گیرشدنش را دوچندان 
رابطه  داشتِن  به  خانواده  سوی  از  او  کرد. 
خارج از ازدواج متهم شد، زیرا باور خانواده 

کنار  در  ژنو  نشست  شدند.  فوری  آتش بس 
ادامه حمایت سیاسی و اقتصادی از افغانستان، 
پیام های روشنی در بخش فرایند صلح سازی 
داشت: حمایت جهان از روند صلح افغانستان، 
حفظ میراث دو دهه گذشته مردم افغانستان 
روند  در  زنان  معنادار  حضور  بر  تأکید  و 
گفت وگوهای صلح. کشورهای کمک کننده در 
کنفرانس ژنو با درک شرایط تازه از افغانستان 
پیام روشنی را مبنی بر پایان منازعه و صلح به 

طرف های مذاکره کننده ارسال کردند.

خشونتی که تقدیس می شود
کودکان،  صورت  به   نزدیک  از  که  هنگامی 
زنان و مردانی که از جنگ و خشونت، خسته 
از  ارزشمندتر  امری  چه  می نگرید،  شده اند، 
این که بدانیم صلح و آرامش در عمل چگونه 
محقق می شود که ما نمی توانیم به آن دست 
پیدا کنیم؟ در جنگ، اولین چیزی که پایمال 
انسان هاست. در جنگ حق  می شود کرامت 
و  ارزش ها  او سلب می شود.  از  انسان  حیات 
مفاهیم  و  کلمات  می شوند.  وارونه  حقایق 
معانی شان را از دست می دهند. خشونت اگر 
امری قبیح شمرده می شد در جنگ قداست 
تثبیت  و  تکرار  چرخه  این  و  می کند.  پیدا 

می شود.
در  تازه  هوای  استنشاق  و  تنفس  امکان 
ادعای  که  ایدئولوژیک  گروه های  بیرق  زیر 
هژمونیک دارند، دشوار است. با وجود چنین 
دیگری  با  صلح آمیز  زندگی  امکان  بینشی، 
گروه های  سرشت  که  چرا  است.  غیرممکن 
ایدئولوژیک، ماهیتا چنین امکانی را نمی دهد. 
برتابند.  را  دیگری  حضور  نمی توانند  آن ها 
متکثر ،  جهان  در  که  بپذیرند  نمی توانند 
روایت دیگری نیز قابل تصور است. طالب و 
هواخواهان او چنین دیدگاهی دارد. صحبت 
از حقوق زنان و قربانیان جنگ و ... برای آنان 
سفید  و  سیاه  آنان  تفکر  می نماید.  تهوع آور 
آنان  برای  فضا  خاکستری بودن  امکان  است. 
خنده آور است. طالب با ابزار خشونت، برزخی 
آن  برای  پایانی  که  است  به وجودآورده  را 
متصور نیست. برزخی که انتهای آن روزنه ای 
از روشنایی یافت نمی شود. و همه این ها در 

هادی خوش نویس
گزارشگر

از  دور  تا  بود  اتاق خزیده  ُکنج  به  ویلچر  با 
سروصدای کودکان قصه های تلخش را بازگو 
کند. روایت 13 سال سختی که به عنوان یک 
زن دارای معلولیت جسمی کشیده است. او 
روایت زندگی اش را از روزهایی آغاز می کند 
گلچهره  بود.  خوش  زندگی  روی  هنوز  که 
آن که  از  پیش  می گوید  ساله  )مستعار( 32 
مثل  داشت.  خوشی  زندگی  شود  معلول 
از  قبل  افغانستان  در  دختران  از  بسیاری 

در سال های دهه 1۹۶0 هدف از تعلیم صلح و 
فرهنگ صلح ورزی، رشد و توسعه این مفهوم 
و ارزشمندی آن و در نهایت الزمه و ضرورت 
آن بود. این مسأله موجب شد که تالش های 
و  تعهد  احساس  راستای  در  صورت گرفته 
افراد به صلح و تعلیم رفتاری عاری  پابندی 
قرار  تأکید  تفکر بشری مورد  از خشونت در 
گیرد. بنابراین ساده ترین شکل تحقق صلح، 
ذهن  از  باید  آن  آغاز  که  تعریف شد  چنین 
این  انسان شروع شد. مهم ترین تالش ها در 
به سوی  بشر  آگاهی  تغییر  به  معطوف  دوره 
بود که در  اجتماعی صلح آمیز  ایجاد شرایط 
آن توزیع عدالت، مبنای هر صلح پایداری قرار 

می گیرد.
نشان  بعدی  دهه های  در  صلح  مطالعات 
می دهد که شرایط ایجاد صلح، تنها از طریق 
مطالعات  نمی شود.  محقق  آگاهی بخشی 
اجتماعی  برساخت های  که  داد  نشان  صلح 
در  را  خشم  و  خشونت  روزه  همه  جامعه 
جامعه بازتولید می کنند. یعنی اراده و آگاهی 
برای  الزم  شرط  صلح،  ارزشمندی  از  مردم 
با  نمی شود.  محسوب  صلح  به وجودآوردن 
فهم این زاویه، انسان شناسان و دانشمندان به 
مطالعه ساخت اجتماعی جوامع عالقه نشان 
خشونت  امر  تولید کننده  که  بستری  دادند. 
تلقی می شد. همچنان این دهه ای است که بر 
مشارکت حداکثری همه گروه های اجتماعی 
و سیاسی در مقیاس وسیع مورد تأکید قرار 
گرفت. پژوهشگران صلح به نقش یک پالیسی 
هماهنگ و منسجم با میکانیزم های حقوقی 
اشاره می کنند که نیازمند مشارکت کنشگران 

سیاسی و اجتماعی جوامع است.
به دولت  نوامبر سال 2020، دنیا  23 و 2۴ 
داد.  نشان  سبز  چراغ  افغانستان  مردم  و 
 2020 کنفرانس  در  جهان  کشورهای 
افغانستان، یک بار دیگر به ادامه تعهدات مالی 
و حمایت سیاسی شان برای چهار سال دیگر 
پرداخت  به  مشروط  تعهد  بخشیدند.  تداوم 
به  دیگر  سال  چهار  برای  دالر  میلیارد   13
در  اشتراک کننده  کشورهای  افغانستان. 
از کشتار  را  انزجار خود  و  نگرانی  کنفرانس، 
برقراری  و خواهان  کردند  اعالم  غیرنظامیان 

هوای آلوده و ناامنی کابل را ترک می کنند 
یا دوست دارند در کابل نباشند، اما گلچهره 
برنامه های  در  تا  آمده  شهر  این  به  بلخ  از 
معلولیت  دارای  افراد  آگاهی دهی  آموزشی/ 

اشتراک کند.

قدکشیدن زیر سایه ی طالبان
تابستان خشک و گرم سال 13۶۶ خانواده ای 
ششمین  تولد  تا  می شدند  آماده  بلخ  در 
فرزندشان را جشن بگیرند. گلچهره ششمین 
فرزند و پنجمین دختر خانواده در 5 اسد به 
کودکان  از  بسیاری  مثل  گلچهره  آمد.  دنیا 
زیر  و  داخلی  جنگ های  در  افغانستان  در 
او  وقتی  شد.  ساله   15 طالبان  رژیم  سایه 
طالبان  حکومت  می گذاشت  قدم  جوانی  به 
تقریبا شکست خورده بود. اما خطر طالبان 

هنوز پابرجا بود. 
او  ربوده شدن  احتمال  می گوید  گلچهره 
ناخواسته  را  او  افراطی،  گروه  این  توسط 
هم  که  نشاند  رسول  با  عقد  سفره ی  پای 
پسر عمه اش بود و هم مورد اعتماد خانواده 
برای  رسول  نامزدی،  مراسم  بعد  پدرش.  و 
خواندن ستاژ پژشکی به کابل آمد و گلچهره 
مصرف درس و مشقش شد تا برای امتحان 

کانکور که پیش رو داشت آمادگی بگیرد.
به  اما  بود.  عالقه مند  انجنیری  رشته  به  او 
کامیاب  بود  نکرده  انتخاب  که  دانشکده ای 
شد. گلچهره به رشته ی اقتصاد بلخ راه یافت: 
»نمی دانم خوشبختانه بگویم یا بدبختانه. به 
دانشکده  به  اما  می ورزیدم  عشق  انجنیری 

اقتصاد راه یافتم.«
دوم  سال  اواخر  در  »معلولیت«  نشانه های 
شد.  پدیدار  گلچهره  زندگی  در  دانشگاه 
و  سنگین  قدم هایش  روز  هر  گذشت  با 
و  رفتار  در  کسالت  و  می شد  سنگین تر 
خود  با  مشکل  این  نمایان تر.  حرکاتش 
و  تمسخر  تحقیر،  خشونت،  رنج،  از  انبوهی 

جدایی آورد. 

هوای تازه می خواهد. وقتی صلح می خواهیم 
می خواهیم.  دیگری  برای  فضا  به عبارتی، 
و  خود  برای  جانی  و  روانی  سالمت  یعنی 
دیگری می خواهیم. از دل یک وضعیت تازه و 
واقعیت های جامعه صلح به وجود می آید، نه از 

درون تعصب و پیش فرض های ذهنی ما. 
عسکر  تن  یک  دیروز،  چاشت   11 »ساعت 
قطعه صفر یک در نزدیکی زنجیر خارستان 
مربوط قلعه نو مرکز والیت بادغیس از سوی 
نیز  تفنگچه اش  و  نفوذی کشته شد  مجاهد 
عصر  همچنان  آمد.  نفوذی  مجاهد  به دست 
نیز  اجیر  اردوی  دیگر  تن عسکر  یک  دیروز 
در منطقه زنچیر فرستانیان، قلعه نو از سوی 
مجاهدین  رسید.  قتل  به  مجاهدین چریکی 
خود  مراکز  به  سالم  و  صحیح  هلل  الحمد 
برگشتند.« این متن، بخشی از خبری است 
که توسط گروه طالبان در وب سایت این گروه 

به نشر رسیده است. 
»دشمن به دستور یک اداره استخباراتی در 
کراچی، کویته و اسالم آباد زندگی می کند و بر 

سیل رنج

صلح، هوای اتزه یم خواهد
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به نظر می رسد که دستگاه سیاست خارجی 
افغانستان بزرگ ترین امتحان 20 سال اخیر خود را در 
پیش دارد و کامیابی و یا ناکامی آن تأثیر مستقیم بر 

آینده ی سیاسی افغانستان خواهد داشت. شایسته 
است که رهبری جدید وزارت خارجه برای بیرون رفت از 

وضعیت پیچیده کنونی ابتکار عمل به خرچ بدهد.

که تو را نگه می داریم، در یک سال از پیش 
پدر و مادرت می میری.«

در  خانواده  و  رسول  که  زمانی  بعد،  اندکی 
شد،  باردار  گلچهره  بودند  ازدواج  تدارک 
خانواده برای این که عروس جدید می آوردند 
اما  شد.  جنین  سقط  خواستار  گلچهره  از 
شد  تشخیص  دختر  کودک  جنسیت  وقتی 
که  شد  متهم  گلچهره  و  کرد  فرق  داستان 
»با  است:  داشته  رابطه  دیگری  کسی  با 
باز هم  2۴ ساعت در ُکنج خانه ماندن من 
مشکوک بودند. از خانواده و همسرم تا به دنیا 
دادم  تعهد  و  خواستم  مهلت  کودکم  آمدن 
در معاینه »دی ان ای« اگر کودک از او نبود 

حاضر به هرگونه محکمه ی باشم.«
رسول خانم جدید را به خانه آورد. با آمدن 
عروس تازه، خانواده کم کم از گلچهره دوری 
جستند. نه کسی ازش احوال می گرفت و نه 
ترک خانه  به  او مجبور  تا  داشتند.  اعتنایی 
ندارم.  برو دیگه کارت  شود: »شوهرم گفت 
یک  در  روزها  و  شب ها  دارم.  جور  همسر 
حویلی تنها می ماندم. هدف شان بدنامی من 

بود تا از خانه بروم.«
به دلیل بیماری و مشکالت گلچهره نتوانست 
من  از  »داکتران  آورد:  دنیا  به  را  کودکش 
خواست برای زنده ماندن به بارداری ام خاتمه 
بدهم. در حالی به سمت اتاق عملیات رفتیم 
از  بعد  نداشتم. دخترم  زنانه  پایواز  که هیچ 
ُمرد.«  به دنیا آمدن، چهار روز دوام آورد و 
به گفته گلچهره خانواده اش او را یک راست 
را  حرف ها  تا  آوردند  خانه  به  شفاخانه  از 
روزهای  از آن  بعد  یک سره کنند. سه سال 
تلخ و جدایی وحشتناک، اما از طالق گلچهره 
توسط رسول خبری نبود. گلچهره و خانواده 
با گرفتِن وکیل دست به اقدام رسمی زدند تا 
طالقش را بگیرد. رسول در شرف کوچیدن 
با وعده دادن  آمریکا  به  از کشور و عزیمت 
و تهدید کردن وکیل اقدامات آن ها را خنثا 

کرد. گلچهره ماند و یک روِح زخمی. 

این ها بخشی از سخنان حمداهلل محب، مشاور 
مراسم  در  که  است  افغانستان  ملی  امنیت 
معرفی معاون و لوی درستیز وزارت دفاع بیان 

شده است. 
امراهلل صالح، معاون نخست ریاست جمهوری 
صلح  جهانی  روز  از  گرامی داشت  مراسم  در 
حاکمیت شان،  زمان  در  طالبان  که  گفت 
قصد داشتند تا فرهنگ موالنا سمیع الحق و 
را  پاکستانی(  موالنا فضل الرحمان )دو مالی 
در افغانستان پیاده کنند؛ اما موفق به این کار 

نشدند.
و  اظهار نظرها  قبیل  این  که  است  واضح 
دیدگاه ها، بیانگر صلح خواهی طرفین نیست. 
طبق شواهد و گزارش هایی که منتشر شده، 
افراد طالبان که تعهد کرده  از  بخش زیادی 
دوباره  برمی دارند،  خشونت  از  دست  بودند 
به میدان نبرد بازگشته اند. جانب جمهوریت 
خطوط قرمز وضع می کند. خط مشی مشخص 
درباره آینده گفت وگوها میان ارگ و شورای 
چنین  برآمد  از  ندارد.  وجود  مصالحه  عالی 
می تواند  چطور  جمهوریت  جانب  وضعیتی، 
به سمت صلح سازی گام بردارد؟ مسلم است 
صلح  دنبال  به  گفت وگو  طرف های  اگر  که 
هستند، باید ادبیات شان، صورت صلح خواهی 
و  وضعیت  تغییر  برای  بگیرد.  خود  به 
انعطاف  و  صبوری  باید  صلح،  به وجودآمدن 
 نشان داد. وقتی که با زبان و ادبیات مان فضای 
جامعه را مسموم کنیم، نباید انتظار داشت که 

صلح در عمل نیز تحقق بیابد.
وضعیت دوام جنگ به هرحال بد است. آن 
ارزشی که در این میان از بین می رود، همانا 
مردم  است.  جامعه  عمومی  سعادت  و  صلح 
افغانستان، کشورهای منطقه و جهان به دقت 
دوحه  در  را  افغانستان  صلح  گفت وگوهای 
نگران  کشورها،  این  از  برخی  دنبال  کردند. 
وضعیتی  نگران  دیگر،  برخی  و  خود  منافع 
هستند که در آینده رقم خواهد خورد. نظام 
حقوق  زنان،  و  بشر  حقوق  آینده،  سیاسی 
رسانه ها،  آزادی  آتش بس،  جنگ،  قربانیان 
دست آوردهای دو دهه گذشته مردم افغانستان 
و موارد بسیاری از جمله مهم ترین نگرانی های 
است.  جمهوریت خواهان  و  افغانستان  مردم 

تقال برای امید
پدر و مادر گلچهره، تالش می کردند چیزی 
از  نمی توانستند  اما  نگذارد  کم  او  برای 
او  از  از چهار دیواری خانه  بیرون  مشکالت 
محافظت کنند. اما این خود گلچهره بود که 
او  از خودش محافظت کند.  تصمیم گرفت 
تصمیم گرفت به سراغ ریشه مشکالت برود. 
عدلیه،  وزارت  در  رفت وآمد  مدت ها  از  بعد 
»انجمن  فعالیت  جواز   13۹5 تابستان 
به دست  را  معلولیت«  دارای  زنان  اجتماعی 

آورد.
کمیته سویدن اولین مؤسسه خارجی بود که 
پیش قدم  نوپا  انجمن  این  با  همکاری  برای 
اداره کردن  بهتر  برای  تا  کرد  کمک  و  شد 
امور انتخابات برگزار شود. به شمول گلچهره، 
دو زن دارای معلولیت کاندیدا شدند و 120 
گلچهره  و  دادند  رأی  معلولیت  دارای  فرد 
گرفت.  عهده  به  را  مجموعه  این  ریاست 
بخش  به  کمک  مسئولیت  سویدن  کمیته 
کتاب خانه  و یک  گرفت  عهده  به  را  ورزش 
کرد.  ایجاد  ایرانی شان  دوستان  را  کوچک 
تالشند  در  معلولیت  دارای  زن  نفر   150
و  داده  ارتقا  نهاد  به  را  انجمن شان  این  تا 
فعالیت شان را از مزارشریف به کل افغانستان 
تقالی  در  گلچهره  حاال  دهند.  گسترش 
از  »خواهشم  است:  اینده  به  امید  و  تغییر 
خانواده ها این است که به فرزند معلول شان 

بیشتر توجه کنند.«
گلچهره در گفت وگویش با روزنامه اطالعات 
روز می گوید که مبارزه با افکار و برداشت های 
که جامعه از او و دیگر زنان دارای معلولیت 
 32 که  حاال  حتا  است.  نبوده  آسان  داشته 
ذهن  در  انگار  اتفاقات  بعضی  دارد  سال 
اقوام  و  »خانواده  است:  شده  حک  گلچهره 
می گفتند کاش پسر می بودم و روی ویلچر 
فرد  مردم  نظر  به  می کردم.  گدایی  نشسته 
دارای معلولیت یعنی گدا، محتاج و ناتوان.«

در طرف مقابل، طالبان بر حکومت اسالمی 
و نظام مبتنی بر شریعت، تأکید کرده است. 
و  آزادی  بشر،  حقوق  زنان،  حقوق  طالبان 
بسیاری از موارد دیگر را در سایه شریعت قابل 
مشخص  واضح،  به صورت  می دانند.  تعریف 
نیست که وضعیت بسیاری از مفاهیم مانند 
یا دموکراسی در  و  بشر  زنان، حقوق  حقوق 
اندیشه امارت خواهان چگونه است. کلی گویی 
نگرانی  تاریخ، موجب  تکرار  از  آنان و هراس 
بسیاری از مردم افغانستان شده است. باید به 
این نگرانی ها پاسخ روشن داده شود تا مسیر 
صلح، شفاف تر و واقعی تر گردد. آگاهی حق 
فرایند  در  آنان  مشارکت دادن  است.  مردم 
صلح، حق آنان است. حضور مردم در فرایند 
تازه ای به  گفت وگوهای صلح می تواند هوای 

صلح بدمد. 
باور  افغانستان،  مردم  از  بسیاری  آن که  با 
است  جامعه  نیاز  و  ضرورت  صلح  که  دارند 
جنگ،  پایان  ندارند.  آن  از  درستی  فهم  اما 
پایان  عدالت،  توزیع  آزادی،  تبعیض،  رفع 
خشونت، تحقق ارزش های اسالمی و یا تحقق 
ارزش های دموکراسی، رعایت حقوق بشر و ...، 
ما بیش از چهار دهه است که به معنای واقعی 
کلمه در یک برزخ بی انتها گیر کرده ایم. در 
بحران وارونگی حقایق، نمادها و ارزش ها به سر 
می بریم. در سرگشتی و حیرانی مطلق باورها و 
اندیشه ها سیر می کنیم. بحرانی که نتیجه آن 
بی قراری انسان افغانی بیش از چند دهه است. 
برای  جامعه  ظرفیت های  همه  تا  است  نیاز 
دانشگاه ها،  شوند.  بسیج  صلح  به وجودآمدن 
مکاتب، علما، سیستم های دولتی و غیردولتی. 
و  آگاهی بخشی  برای  جامعه  نهادهای 
به وجود آوردن ادبیات صلح، مطابق با ارزش ها 
و عنعنات محلی، تالش کنند. دانشگاه ملی 
و نهادهای جامعه مدنی کلمبیا نقش مؤثری 
در ایجاد گفتمان صلح  داشتند. برساخت های 
می کنند،  خشونت  تولید  که  اجتماعی 
شناسایی شود و عاملیت مردم افغانستان در 
گفت وگوهای صلح مبنا قرار داده شود. مادامی 
که برساخت های اجتماعی به تولید خشونت 
بپردازند، راهی که به سوی صلح می رویم به 

ترکستان است. 

دستگاه سیاست خارجی افغانستان 
و پروسه صلح
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سومین تغییر که باید بر آن تالش صورت بگیرد، مهار خودکامگی 
زلمی خلیل  زاد است.

2- اجماع منطقه ای
تالش ها برای رسیدن به اجماع منطقه ای برای صلح افغانستان از 
چندی پیش آغاز شده است و در این راستا رییس شورای عالی 
مصالحه ملی، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی سفرهای منطقه ای 
باید  افغانستان  خارجی  سیاست  دستگاه  کرده اند.  آغاز  را  خود 
افغانستان  با حکومت  منطقه  کشورهای  همسوسازی  راستای  در 
تالش کند. در شرایط کنونی رسیدن به اجماع منطقه ای سخت و 
طاقت فرسا است. در محیط پیرامون افغانستان کشورهای منطقه 
باید  افغانستان  مثال  به طور  دارند.  زیاد  درگیری های  همدیگر  با 
به  صورتی  در  و  نگهدارد  را  موازنه  پاکستان  و  هند  میان  بتواند 
خواهد  دست  از  را  دیگر  شود  نزدیک  اندازه  از  پیش  کدام  هر 
ملی  وحدت  حکومت  دوران  در  افغانستان  دیگر  سوی  در  داد. 
الگوی بی طرف را کنار گذاشت و در جنگ یمن طرف عربستان 
روابط  باعث سردشدن  اندازه ای  تا  امر  این  که  گرفت  را  سعودی 
ایران  حاضر  حال  در  شد.  )ایران(  غربی  همسایه ی  با  افغانستان 
خارجه  وزیر  ظریف،  جواد  و  است  کنونی  نظام  حامیان  از  یکی 
ایران نیز این موضوع را در مصاحبه خود با شبکه طلوع نیوز بیان 
کرد. در سوی دیگر عربستان به عنوان ام القری مسلمانان می تواند 
و  دینی  مدارس  رهگذر  از  افغانستان  صلح  پروسه  بر  موثر  نقش 
آوردن فشار روی طالبان و پاکستان بازی کند. نگهداشتن توازن 
میان پاکستان و هند در شبه قاره و ایران و عربستان سعودی در 
خاورمیانه نیازمند دیپلماسی فعال و اقدامات حساب شده و دقیق 
است. همسو ساختن کشورهای آسیای مرکزی نباید کار دشواری 
برای دستگاه دیپلماسی/ سیاست خارجی افغانستان باشد. وجود 
پروژه های بزرگ منطقه ای که به شکوفایی اقتصاد دو طرف منجر 
می شود می تواند عامل مهم برای همسوشدن این کشورها باشد. 
از سوی دیگر پروسه ی قلب–کابل نیز نتیجه قابل قبول نداشته و 
این ابتکار که برای رسیدن به اجماع منطقه طراحی شده بود در 
رسیده به هدف اصلی خود موفق نبوده است. افغانستان در حال 
حاضر از مسیر اصلی پروژه بزرگ کمربند و راه چین بیرون شده 
بلندپروازنه ترین  جدید  ابریشم  راه  یا  راه  و  کمربند  پروژه  است. 
پروژه قرن حاضر است و نیاز است تا افغانستان با استفاده از ابزار 
پروژه  این  اصلی  به مسیر  دوباره  اقتصادی  و  فرهنگی  دیپلماسی 
بزرگ برگردد. چین به عنوان قدرت منطقه ای می تواند نقش موثر 

بر پروسه صلح افغانستان داشته باشد. 

3- ناتو و اتحادیه اروپا
نظام  اصلی  حامیان  از  یکی   2001 از  پس  ناتو  و  اروپا  اتحادیه 
نظام کنونی  باقی  برای  نهاد  این دو  بوده است و حمایت  کنونی 
حیاتی تلقی می شود. دستگاه دیپلماسی افغانستان نیاز مبرم دارد 
تا حمایت ادامه دار این دو نهاد را با خود داشته باشد. اعضای ناتو 
حتا با خروج شتاب زده ی ایاالت متحده موافق نبودند و چند بار 

نگرانی خود را از این موضوع ابراز کرده اند.
افغانسـتان  خارجـی  سیاسـت  دسـتگاه  کـه  می رسـد  به نظـر 
امتحـان 20 سـال اخیـر خـود را در پیـش دارد و  بزرگ تریـن 
کامیابـی و یـا ناکامـی آن تأثیـر مسـتقیم بـر آینـده ی سیاسـی 
افغانسـتان خواهـد داشـت. شایسـته اسـت کـه رهبـری جدیـد 
کنونـی  پیچیـده  وضعیـت  از  بیرون رفـت  بـرای  خارجـه  وزارت 
ابتـکار عمـل به خـرچ بدهد. اصـول سیاسـت خارجی افغانسـتان 
بـر پایـه ی پنـج حلقـه وصـل طراحـی شـده بـود. ماهیـت ایـن 
پنـج حلقـه اقتصادمحـور اسـت و بـرای وضعیـت فعلـی بایـد این 
اسـتراتژی بازبینـی شـود کـه آیا ایـن دکترین جوابگـوی وضعیت 

فعلـی اسـت یـا نه؟

پروسه ی صلح افغانستان وارد مراحل اساس و جدی تر می شود. تا 
اینجای کار ابتکار عمل در روند صلح افغانستان در دست شخص 
زلمی خلیل  زاد و طالبان بوده و حکومت افغانستان از جریان کار 
متحده  ایاالت  و  طالبان  میان  توافق  است.  شده  گذشته  بیرون 
به  افغانستان  غیبت حکومت  در  دوحه  در  قبل  یکسال  به  قریب 
امضا رسید. اکنون زمان آن فرارسیده که دستگاه دیپلماسی وارد 
کنند.  بازی  افغانستان  فرایند صلح  در  بیشتر  نقش  و  عمل شود 
وزارت خارجه منحیث متصدی سیاست خارجی کشور، عهده دار 
تأمین و محافظت از منافع ملی در ورای مرزها است. ضعف در نهاد 
دیپلماسی افغانستان در دو دهه گذشته مشهود بود و فعال شدن 
دفتر سیاسی طالبان در دوحه، قطر سال 2011 نیز دال بر این 

موضوع می باشد.
آینده دوباره در دوحه  تا چند روز  افغانستان  گفت وگوهای صلح 
قطر از سر گرفته خواهد شد. اکنون نسبت به هر زمان دیگر نیاز 
است تا دستگاه دیپلماسی افغانستان تمام توان و ظرفیت خود را 
به کار ببندد و در راستای بسیج منطقه ای و جهانی برای حمایت 
دیگر  تعبیر  به  کنند.  موثر  و  تالش جدی  افغانستان  حکومت  از 
افغانستان حاال در لبه پرتگاه صلح قرار دارد و اگر موفقانه از این 

آزمون بدر نشود، تبعات سنگین در انتظار این کشور است.

1- تالش برای تغییر در نماینده ویژه برای صلح افغانستان
در  تغییر  مورد  در  فراوان  گمانه های  بایدن،  جو  روی کارآمدن  با 
نیز در  او  ایاالت متحده مطرح شد و حتا خود  سیاست خارجی 
مقاله اذعان کرده بود که سیاست خارجی ترمپ باعث تضعیف در 
ایاالت متحده شده است. طراحان اصلی صلح  جایگاه بین المللی 
افغانستان مایک پمپئو دستیار دولت )که معادل وزارت خارجه در 
زلمی خلیل  زاد  و  است(  متحده  ایاالت  – سیاسی  اداری  ساختار 
بودند که حاال  افغانستان  برای صلح  متحده  ایاالت  ویژه  نماینده 
تونی بلیکن، به جای مایک پمپئو در اداره بایدن مسئول سیاست 
خارجی ایاالت متحده خواهد بود و هنوز تصمیم نهایی روی ابقای 
نشده  گرفته  او  به جای  دیگر  شخص  آوردن  یا  خلیل  زاد  زلمی 
به خلیل  زاد  بلیکن  تونی  این که  بر  مبتنی  است. هرچند شایعات 
گفته »ادامه بده / Go Ahead« وجود دارد، اما نماینده سیاسی 
افغانستان در واشنگتن می تواند با رایزنی و البی گری تغییرات در 
آن  روی  باید  که  تغییر  نخستین  کند.  ایجاد  دموکرات ها  نگرش 
تالش صورت گیرد، گماشتن شخص دیگر به جای زلمی خلیل  زاد 
بلیکن به خلیل  زاد گفته است  از دالیلی این که تونی  است. یکی 
ادامه بده این است که در دستگاه خارجی ایاالت متحده شخصی 

قضایای  در  و  داشته  افغانستان  از  دقیق  خیلی  شناخت  که 
افغانستان دخیل بوده باشد، کم است. دومین تغییر باید در مفاد 
باید  توافقنانه  این  مواد  بیاید.  طالبان  با  توافقنامه صلح خلیل  زاد 
بازبینی شود و تغییرات در آن بیاید. جان بولتون، مشاور پیشین 
امنیت ملی ترمپ می گوید که زلمی خلیل  زاد و مایک پمپئو مواد 
توافقنامه صلح را به او نشان نداده اند. با این اوصاف اگر دستگاه 
شود،  موفق  باال  تغییر  دو  آوردن  در  نتواند  افغانستان  دیپلماسی 

علی سجاد موالیی
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یکا به ایران را »یب معین« خواند یف مبین بر توطئه چیین تل آویو برای حمله امر مقام ارسائیلی اظهارات ظر
حمله به نظامیان ایاالت متحده و منافع متحدان آن در 

عراق یا دیگر مناطق خاورمیانه دست پیدا کرده اند.
کـه  اسـت  حالـی  در  اسـرائیل  انـرژی  وزیـر  اظهـارات 
در  اسـرائیل  کـه  کردنـد  اعـالم  سـوریه  مقام هـای 
هفته هـای اخیـر بارهـا مواضعـی را در سـوریه هـدف قرار 
داده اسـت. نهادهـای ناظـر بـر جنـگ سـوریه می گوینـد 
هـدف بسـیاری از ایـن حمـالت، نفـرات مرتبـط با سـپاه 
پاسـداران یـا شـبه نظامیان مـورد حمایـت ایـران بوده اند 
امـا نیروهـای نظامـی ایـران بـه ایـن حمـالت پاسـخی 

نداده انـد.

در  باید  اسرائیل  خاطر  همین  به  کرد  اضافه  او  بزند«. 
وضعیت آماده باش قرار داشته باشد.

همزمان وزیر فرهنگ اسرائیل نیز در مصاحبه ای جداگانه 
قاسم  شدن  کشته  سالگرد  در  اسرائیل  که  کرد  تایید 

سلیمانی در حالت آماده باش است.
کشته  سالگرد  نخستین  آستانه  در  گذشته  روزهای  در 
تنش  نیروی قدس،  فرمانده سابق  قاسم سلیمانی،  شدن 

میان ایاالت متحده و ایران باال گرفت.
پیش تر، مقام های امریکایی هم به رسانه ها در این کشور 
برای  ایران  آمادگی  درباره  اطالعاتی  به  که  بودند  گفته 

است که عوامل آتش افروز اسراییل در حال توطئه چینی 
برای حمله به امریکایی ها هستند- تا ترمپ را به بهانه ای 

ساختگی در مخمصه جنگ گرفتار کنند«.
به نقل از بی بی سی فارسی، محمدجواد ظریف خطاب به 
دونالد ترمپ نوشت »مراقب تله باشید« و اضافه کرد که 
»هرگونه آتش افروزی با آتش متقابل ایران مواجه خواهد 

شد، به خصوص علیه همان بهترین دوستانت«.
اظهارات  می گوید  اسرائیل  انرژی  وزیر  پاسخ  در  اکنون، 
ایران  که  است  هشدار  عالمت  »یک  حکم  در  ظریف 
ضربه  تا  است  بهانه  دنبال  به  و  گرفته  هدف  را  اسرائیل 

محمدجواد  اظهارات  اسرائیلی  مقام  یک  روز:  اطالعات 
اسرائیل تالش  اینکه  بر  ایران مبنی  وزیر خارجه  ظریف، 
ایران  با  جنگ  به  را  کشور  این  امریکا  فریب  با  تا  کرده 

بکشاند، »بی معنی« خواند.
با  گفت وگویی  در  اسرائیل  انرژی  وزیر  استاینیتز  یووال 
یکسال  در  بود که  اسرائیل  این  این کشور گفت  رادیوی 
موشکی  برای حمالت  سلیمان  قاسم  کشته شدن  از  پس 

ایران در حالت آماده باش بوده است.
روز گذشته، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در 
آن  از  حاکی  عراق  از  تازه  »اطالعات  بود  نوشته  توئیتی 

۱۱ سناتور جمهوری خواه به تأیید پریوزی بایدن در کنگره اعرتاض خواهند کرد
بر اساس قانون انتخابات امریکا، کنگره باید برای تصویب 
پیروزی بایدن در شمارش آرای الکترال انتخاباتی جلسه 
مشترکی را در روز ششم جنوری، 1۷ جدی، برگزار کند. 
اعتراض برخی از سناتورهای جمهوری خواه و تعدادی از 
اعضای مجلس نمایندگان می تواند موجب بحث و جدل و 

رای گیری در هر دو مجلس کنگره شود.
نیز  بایدن،  از سخنگویان کمپین جو  یکی  گوین،  مایکل 
مدرکی  هیچ  با  که  کرد  عنوان  نمایشی   را   اقدام  این 

پشتیبانی نمی شود.
داد  نخواهد  تغییر  را  واقعیت  تردستی  »این  گوین گفت: 
که بایدن، رییس جمهور منتخب روز 20 جنوری سوگند 
می خورد، این ادعاهای بی اساس قبال توسط دادستان کل 
ترمپ، و ده ها دادگاه و مقامات انتخاباتی در هر دو حزب 

بررسی و رد شده است.«
درک مولر، استاد حقوق دانشگاه آیووا هم به رویترز گفت 
که فشار برای بازرسی یک اقدام سیاسی است که بر نتیجه 

انتخابات تاثیر نخواهد گذاشت.
گفته  که   188۷ سال  قانون  اگرچه  که  گفت  مولر 
نمایندگان کنگره انتخابات را تایید می کنند مبهم است، 
اما بیشتر حقوقدان ها معتقدند که کنگره فاقد صالحیت 

قانونی الزم برای بررسی انتخابات است.
مولـر اضافـه کـرد، حتـی اگـر نماینـدگان کنگـره ایـن 
قـدرت را داشـتند، بـاز هـم بایـد اکثریـت از ایـن ایـده 
پشـتیبانی کننـد کـه هیچ شانسـی بـرای حمایـت از این 

پیشـنهاد وجـود نـدارد.

استقبال می کند.
در حالی که میت رامنی، سناتور جمهوری خواه ایالت یوتا 
در بیانیه ای، به تالش تعدادی از سناتورهای جمهوری خواه 
برای به چالش کشیدن آرای الکترال جو بایدن انتقاد کرد 
و  است  معنی«  »بی  کروز  تد  سناتور  استدالل  گفت:  و 
سیاسی  امیدهای  برای  حزبی  هم  سناتورهای  از  گروهی 

خود دموکراسی کشور را زیر پا می گذارند.
وال استریت ژورنال پیش بینی کرد که احتماال هیچ یک از 
این چالش ها موفق نخواهد شد، اما این سناتورها فرصتی 
را نشان  به دونالد ترمپ  تا وفاداری خود  خواهند داشت 
دهند. به نوشته این روزنامه، این اقدام همچنین اختالف 
میان جمهوری خواهان درباره قبول نتایج انتخابات ریاست 

جمهوری سال 2020 را برجسته می کند.
رویترز نیز این حرکت را اقدامی نمادین دانست که عمال 

هیچ شانسی ندارد تا از پیروزی بایدن جلوگیری کند.
از سوی دیگر، تالش تد کروز به نوعی مخالفت با میچ مک 
کانل رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا، تلقی می شود که 
گفته بود  سنا در تایید انتخابات نقشی تشریفاتی دارد و 
نتیجه  مورد  در  مذاکرات گسترده  از  دنبال جلوگیری  به 

انتخابات است. 
پیش تر میچ مک کانل رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا، و 
برخی دیگر از اعضای جمهوری خواه مجلس سنا، پیروزی 
جو بایدن، رییس جمهوری منتخب امریکا را تبریک گفته 
و از همکاران خود خواسته اند که در کشمکش های مربوط 

به نتیجه انتخابات شرکت نکنند.

برخی ایالت ها، »به طور قانونی تایید نشده است.«
انتخاباتی جو  الکترال  آرای  نتایج  به  سناتورهای معترض 
باید کمیسیون  کنگره  که  کردند  تاکید  بایدن، همچنین 
ایالت های  در  نتایج  روز  و طی 10  دهد  تشکیل  ممیزی 

معترض را مورد بررسی قرار دهد.
پنس،  مایک  دفتر  رییس  اینترنشنال،  ایران  از  نقل  به 
معاون رییس جمهوری امریکا، نیز در بیانیه ای اعالم کرد 
که پنس از اقدام گروهی از سناتورهای جمهوری خواه که 
هفته آینده قصد دارند آرای الکترال را به چالش کشیده و 
»نگرانی های مربوط به تقلب در انتخابات« را طرح کنند، 

کردند  اعالم  جمهوری خواه  سناتور  یازده  روز:  اطالعات 
الکترال  روز چهارشنبه در کنگره و به هنگام تایید آرای 
به  امریکا،  بایدن، رییس جمهوری منتخب  انتخاباتی جو 

آن اعتراض خواهند کرد.
تد کروز، سناتور جمهوری خواه ایاالت متحده، اعالم کرد 
نتایج  که  هنگامی  روز ششم جنوری، 1۷ جدی،  در  که 
انتخاباتی در کنگره اعالم می شود نزدیک  الکترال   آرای 
کشیدن  چالش  به  برای  جمهوری خواه  سناتور  یازده  به 
اقدام خواهند  بایدن، رییس جمهور منتخب  پیروزی جو 
در  انتخاباتی  الکترال  آرای  که   معتقدند  آنان  زیرا  کرد 

اظهـارات عـادل عبدالمهـدی در حالی مطرح شـده که 
پیـش از ایـن برخـی دیگـر از مقام هـای ایـران و عـراق 
گفتـه بودنـد قاسـم سـلیمانی بـرای رد و بـدل کـردن 
پیامـی غیررسـمی با عربسـتان سـعودی به بغـداد رفته 

. بود
قاسـم سـلیمانی، فرمانـده پیشـین نیروی قدس سـپاه، 
بغـداد  فـرودگاه  نزدیکـی  در   ۹8 جـدی   13 بامـداد 
هـدف حملـه هوایی قـرار گرفـت و به همـراه ابومهدی 
المهنـدس، از فرماندهـان حشـد الشـعبی، و چنـد تـن 

دیگر کشـته شـد.

این بود که »شما خوب گفت وگو می کنید و می توانید 
در این باره اقدام کنید. ما هم برای گفت وگو آماده ایم.«

برای  که  شد  دعوت  سلیمانی  از  آن  از  پس  گفت  او 
او  کشتن  برنامه  »ظاهرا  ولی  بیاید  عراق  به  گفت وگو 
مربوط به آن روزها نبود و مدتی طوالنی بود که چنین 

برنامه ای طرح شده بود.«
سوم  بامداد   1 ساعت  گفت:  عراق  سابق  وزیر  نخست 
به  گفت  و  زد  زنگ  من  به  کاظمی  مصطفی  ژانویه 
فرودگاه بغداد حمله موشکی شده. نه من، نه کاظمی، از 

چیزی خبر نداشتیم.

پاسخ گفته است آن ها عراقی و خشمگین از حمله به 
شبه نظامیان در مرز عراق و سوریه بودند.

به نقل از ایران اینترنشنال، نخست وزیر سابق عراق در 
ما  »ترمپ گفت  تلویزیونی همچنین گفت:  برنامه  این 
خوب  را  عراقی ها  ولی  نمی شناسیم،  خوب  را  ایرانی ها 
خواهان  می گویند  ایرانی ها  گفتم  هم  من  می شناسیم. 
جنگ نیستند. به همین دلیل به ترمپ پیشنهاد کردم 
توافقی  یا  باشند  داشته  مستقیم  گفت وگوهایی  یا 

مطمئن امضا کنند.«
عبدالمهدی در این برنامه تلویزیونی گفت پاسخ ترمپ 

عادل عبدالمهدی، نخست وزیر پیشین عراق، می گوید 
از  را  سلیمانی  قاسم  شدن  کشته  خبر  گذشته  سال 
مصطفی الکاظمی شنید و هیچ یک از آن دو پیش از 

آن از وجود چنین نقشه ای خبر نداشتند.
عبدالمهدی در برنامه ای تلویزیونی گفت دونالد ترمپ، 
رییس جمهوری امریکا، شب سال نو میالدی با او تماس 
گرفت و از پایان یافتن ماجرای حمله به سفارت امریکا 

در بغداد تشکر کرد.
به گفته عبدالمهدی، ترمپ در این تماس تلفنی از او 
پرسید که حمله کنندگان ایرانی بودند یا عراقی، و او در 

یر سابق عراق:  نخست وز
یکا به بغداد آمده بود کره با امر سلیماین درباره مذا

اعزام شده اند اما در مورد شمار کشته ها و زخمی ها 
چیزی نگفت.

منطقه تیالبری نیجر که این روستاها در آن قرار دارد از 
سال 201۷ در وضعیت اضطراری بوده و حمالت گروه 

های جهادی در نیجر حادثه ای عادی است.
ماه پیش گروه بوکو حرام که پایگاه آن در نیجریه است 
حداقل 2۷ نفر را در منطقه دیفا در جنوب شرقی نیجر 

به قتل رساند.
حمالت تازه در خالل انتخابات عمومی در نیجر روی می 
دهد که با پایان دوره کار محمدو ایسوفو رییس جمهور 

نیجر بعد از دو دوره پنج ساله همراه است.

مرتبط با القاعده مسئولیت کشتن سه سرباز فرانسوی 
در حمله ای جداگانه در مالی در روز دوشنبه را به عهده 
گرفت. فرانسه هدایت ائتالفی از کشورهای غرب آفریقا 
و اروپایی علیه پیکارجویان اسالم گرا در این منطقه را 

به عهده داشته است.
همچنان  مالی  و  نیجر  مانند  کشورهایی  حال  این  با 
دستخوش خشونت، قاچاق انسان، مواد مخدر و راهزنی 
هستند. خبر حمالت تازه به دو روستا در نیجر را دولت 
این کشور در گفت و گو با سازمان خبررسانی »آر اف 

آی« فرانسه تایید کرد.
الکچه الهدا وزیر کشور گفت که سربازان به این ناحیه 

اطالعات روز: به گزارش خبرگزاری رویترز پیکارجویان 
مظنون اسالم گرا با حمله به دو روستا در نیجر حدود 

۷۹ نفر را به قتل رسانده اند.
نفر  و 1۷  نفر کشته   ۴۹ روستای چومبانگو حدود  در 
دو  - هر  زارومداری  در  دیگر  نفر  و 30  مجروح شدند 
واقع در نزدیکی مرز غربی کشور با مالی - کشته شدند.
اخیرا چندین حمله خشونت بار در منطقه ساحل آفریقا 

از سوی گروه های پیکارجو صورت گرفته است.
فرانسه روز شنبه گفت که دو سرباز این کشور در مالی 

کشته شده اند.
به گزارش بی بی سی فارسی، ساعاتی پیش تر یک گروه 

»مرگ ۷۹ نفر« در حمله به دو روستا در نیجر
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زین الدین زیدان معتقد است رقابت برای 
اتلتیکو  و  رئال  بین  تنها  اللیگا  قهرمانی 
نیست و تیم های مدعی دیگر هم شانس 

خواهد داشت.
زمین  در  تساوی  از  پس  مادرید  رئال 
برابر  پیروزی  به  محکوم  شب  شنبه  الچه 
قبلی  بازی  شش  از  سلتا  بود.  سلتاویگو 

نیاز بنزما به استراحت:» فکر نمی کنم 
شب  شنبه  است.  خوب  شرایطش  چون 
تعویض شد تا بازیکنی دیگر میدان ببیند. 
همه را در شرایط خوبی می بینم و باید به 

همین روند ادامه داد.«
حس پس از بازی:» حتی پس از تساوی 
از  و  نداشتم  بدی  حس  هم  الچه  برابر 
عملکرد بازیکنانم راضی بودم. بازی با الچه 
اینطور نشد  اما  باید گل دوم را می زدیم 
تا گل تساوی را به ما زدند. شنبه شب اما 
توانستیم فاصله را بیشتر کنیم. باید بازی را 
کنترل کرد چون همیشه حریف موقعیت 
برای ضربه زدن پیدا خواهد کرد. از ۹ بازی 
قبلی شش برد و سه تساوی کسب کرده 

ایم و نمی توانم ناراضی باشم.«
اینطور  اتلتیکو:»  با  قهرمانی  رقابت 
باقیمانده  لیگ  پایان  تا  دراز  راهی  نیست. 
تا  باید  نیست.  بینی  پیش  قابل  چیزی  و 
به  را  اوضاع  است  مان  توان  در  که  جایی 

سود خودمان کنترل کنیم.«

مصدومیتش  کنم  نمی  فکر  ولی  داشت 
خواستم  نمی  فقط  باشد.  جدی  خیلی 
روی او ریسک کنم و وقتی از من خواست 

تعویضش کردم.«
برای  آسنسیو:»  گل  پاس  و  گلزنی 
خوب  موقعیت  یک  خوشحالم.  آسنسیو 
نصیبش شد و به خوبی هم استفاده کرد. او 
االن در فرم خیلی بهتری قرار دارد و بهتر 

هم می شود.«
روی  که  بودم  گفته  تعویضی:»  هازارد 
وارد  تدریج  به  و  کنم  نمی  ریسک  هازارد 

ترکیب اصلی خواهد شد.«
هفته  او  واسکز:»  لوکاس  درخشش 
همیشه  و  کند  می  کار  خوب  هاست 
بازیکنی قابل اعتماد است. اگر در ترکیب 
نیست که مورد  این خاطر  به  ثابت است، 
عالقه من قرار دارد. لوکاس شایسته فیکس 
بازی کردن است و این را بارها ثابت کرده 
است. شنبه شب او و دیگر بازیکنان نمایش 

کاملی داشتند و برای شان خوشحالم.«

خود 5 برد و یک تساوی کسب کرده بود 
روند خوب سلتا  این  موفق شد  رئال  ولی 
را خراب کرده و با دو گل لوکاس و مارکو 

آسنسیو به پیروزی برسد.
سلتا  اختیار  در  میدان  و  توپ  کنترل 
گلزنی  های  شانس  که  بود  رئال  ولی  بود 
شایستگی  به  و  کرد  ایجاد  تری  خطرناک 
برنده شد. این برد در شر ایطی حاصل شد 
که سرخیو راموس به دلیل بیماری غایب 

بود و ناچو جانشین او عالی کار کرد.
در  رئال  سرمربی  زیدان  الدین  زین 
مورد  در  بازی  از  پس  خبری  نشست 
همه  ناچو  گفت:»  ناچو  خوب  بازی 
در  و  ای  حرفه  فوتبالیست  یک  عمرش 
میدان  در  زمان  هر  و  بوده  تیم  خدمت 
است.  کرده  کار  تاثیرگذار  داشته،  حضور 
اصال از نمایش خوب او شگفت زده نیستم. 
سه  این  چون  خوشحالم  تیم  و  او  برای 

امتیاز ارزش خیلی باالیی دارد.«
مشکل  کمی  او  کارواخال:»  تعویض 

آسنسیو خیلی بهرت از قبل شده
یدان: اتلتیکو تنها رقیب مان برای قهرماین نیست ز

ینیو:  مور
سون مثل بقیه فقط با پنالیت گل نمی زند

مورینیو از این فرصت استفاده کرد تا به 
نقطه  روی  از  منچستر  تیم  گلزنی  آمار 
پنالتی اشاره کند. این در حالی بود که 
از او در مورد صدمین گل سون هیونگ 

مین برای اسپرز سوال شده بود. 
برایش  خیلی  »من  گفت:  مورینیو 
مردم  حاال  که  خوشحالم  خوشحالم. 
می فهمند که او چه بازیکن فوق العاده ای 
را  امر  این  باید  فکر می کنم  البته  است. 
به مردم ثابت کنیم. او 100 گل به ثمر 
رسانده، جایزه پوشکاش گرفته است و در 
بین بهترین گلزن ها قرار دارد، در حالی 
آمار  این  به  پنالتی  با  گلزن ها  بقیه  که 
رسیده اند. بعضی بازیکن ها در یک فصل 
10 گل از روی نقطه پنالتی می زنند، البته 

در مورد هری کین صحبت نمی کنم.«

برای  فرناندز  که  پنالتی هایی  تعداد  به 
او  کرد.  اشاره  می رساند  ثمر  به  تیمش 
خوب  می آید،  زمین  به  »برونو  گفت: 
می کند  تیمش کمک  به  می کند،  بازی 
که  می کند  ثابت  همه  از  مهم تر  و 
از  یکی  است.  قهاری  پنالتی گیر  چه 
بهترین ها در جهان است، چرا که تا حاال 

20 پنالتی زده است.«
از روی  فرناندز در فصل گذشته ۴ گل 
مارکوس  و  رساند  ثمر  به  پنالتی  ضربه 
این فصل 5  فرناندز در  رشفورد ۶ گل. 
گل به نام خودش به ثمر رسانده و تنها 
لستر  بازیکن  واردی  از جیمی  گل  یک 

عقب است. 
هری کین سومین گل تاتنهام برابر لیدز 
از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند و  را 

برای  تاتنهام،  سرمربی  مورینیو،  ژوزه 
دیگر  بار  مین،  هیونگ  سون  ستایش 
برونو فرناندز و منچستر یونایتد را مورد 

حمله قرار داد.
لیدزیونایتد  برابر  برد  از  پس  مورینیو 
منچستر  به  که  پنالتی هایی  مورد  در 
او  کرد.  می شود صحبت  تقدیم  یونایتد 
خیلی دوست دارد که فرناندز و منچستر 
را مورد هدف قرار دهد. مورینیو که دو 
فصل و نیم سرمربی شیاطین سرخ بود، 
نمی تواند در مورد تیم سابقش صحبت 
هم وطنش  مورد  در  مخصوصا  نکند. 
سال  در  پیوستن  از  قبل  که  فرناندز 
2020 به یونایتد، نزدیک بود به تاتنهام 

ملحق شود.
مورینیو   ،201۹-20 فصل  اواخر  در 

اندی رابرتسون حسرت امتیازهای از دست 
باقی  از  ولی  می خورد،  را  لیورپول  رفته  

ماندن در صدر لیگ خوشحال است.
اندی رابرتسون دفاع چپ لیورپول می گوید 
که تیم یورگن کلوپ نباید منتظر باشد تا 
انتظار  ولی  کنند،  تعقیبش  دیگر  تیم های 
قهرمانی  عنوان  از  دفاع  که  دارد  را  این 
می گوید  رابرتسون  اندی  باشد.  سخت 

برابر  در  دیگر  بار  امروز،  لیورپول 
می گیرد  قرار  آزمایش  مورد  ساوثهمپتون 
و رابرتسون معتقد است که بازیکن سابق 
برای  اینگز، تهدیدی جدی  لیورپول، دنی 
مدافعان این تیم در سنت مری خواهد بود.
مدافع چپ ملی پوش اسکاتلندی می گوید: 
زمان  از  را  ساثهمپتون  بازی های  »من 
آن  از  دیده ام.  لستر  برابر   ۹-0 شکست 
شاید  کردند.  پیشرفت  واقعا  بعد  به  بازی 
آن  ولی  بودند،  نگران  خیلی ها  موقع  آن 
بازی  از آن  بود.  تلنگری  برایشان  شکست 
به بعد، آنها یکی از بهترین تیم های لیگ 
اینگز،  تاثیر  و  دارند  خوبی  مربی  بوده اند. 
می توانید  هم  را  گل هایش،  پاس  و  گل ها 
و   ۹ شماره   بازیکن  او  که  البته  ببینید. 
بازیکنان  ولی  آنهاست،  اصلی  مهاجم 
فوق العاده دیگری هم دارند. هافبک هایشان 
آرمسترانگ  استوارت  و  پروس  وارد  جیمز 
است  مستحکم  دفاعشان  و  خوبند  بسیار 
کرده اند.  ثبت  بسیاری  شیت های  کلین  و 
تیم سرسختی هستند و بازی در برابرشان 
در  باید  بازی ها  همه  مثل  است.  سخت 
برنده  تا  باشیم  خودمان  حالت  بهترین 

شویم. امیدوارم نتیجه خوبی بگیریم.«

از  سـخت تر  بسـیار  جایـگاه  باالتریـن  در 
رسـیدن بـه آن اسـت، آن هـم در لیـگ 
پرفشـاری کـه در فصـل 21-2020 آغـاز 
شـده اسـت. هـر تیمـی ایـن رویـا را دارد 
تیم هایـی  آنهاسـت.  سـال  امسـال  کـه 
ماننـد منچسـتر یونایتـد، لسـتر، چلسـی، 
لیورپـول  سـیتی.  منچسـتر  و  تاتنهـام 
آنهـا  ولـی  اسـت،  صدرنشـین  همچنـان 
در برابـر وسـت بروم و نیوکاسـل متوقـف 
از  دفـاع  بـرای  کـه  می داننـد  و  شـده اند 
جـام نقـره ای خـود بایـد همـه کار بکنند.

در  »هنوز  گفت:  مورد  این  در  رابرتسون 
که  بود  بهتر  ولی  هستیم،  جدول  صدر 
بازی  دو  می داشتیم.  بیشتری  امتیازات 
بوده  ناامیدکننده  متفاوتی  دالیل  به  اخیر 
اول  رتبه  در  را  جدید  سال  ولی  است. 
همین طور  می خواهیم  و  کردیم  شروع 
بردهای  بتوانیم  امیدواریم  دهیم.  ادامه 
را در  تا جایگاهمان  بیشتری کسب کنیم 
می دانیم  ولی  کنیم،  محکم  جدول  صدر 
فصل همه  این  در  نیست.  راحتی  کار  که 
این  در  باید  داده اند.  نشان  را  این  تیم ها 
فصل برای بردن بازی ها در بهترین حالت 

خودمان باشیم.«

به  تا  بیشتری  امتیازات  باید  لیورپول  که 
اینجا می داشت، ولی قرمزها هنوز در صدر 
قهرمانی  تاج  و  هستند  برتر  لیگ  جدول 
دیگری  تیم  تقدیم  مبارزه  بدون  را  خود 

نمی کنند.
از  پـس  قهرمانـی  عنـوان  اولیـن  کسـب 
تیـم  توسـط  رکوردشـکنی  بـا  سـال   30
یورگـن کلـوپ همـراه بـود. باقـی مانـدن 

اندی رابرتسون: 
یم فصل سخیت در پیش دار

اینرت به دنبال فروش 
یدی ها ستاره دانماریک به مادر

کومان: 
نه، از رفنت سوارز 

افسوس نمی خورم

رسانه های اسپانیایی می گویند اینتر میالن، 
را  خود  دانمارکی  ستاره  اریکسن  کریستین 
به دو باشگاه رئال و اتلتیکو مادرید پیشنهاد 

داده است.
درحالیکه به نظر می رسد کریستین اریکسن 
این  زودی  به  اینترمیالن  دانمارکی  ستاره 
اسپانیا  در  را ترک خواهد کرد رسانه ها  تیم 
تیم  دو  به  را  او  ایتالیایی  باشگاه  گویند  می 
پیشنهاد  مادرید  اتلتیکو  و  رئال  اسپانیایی 
داده است. این خبر بدی برای آرسنال است 
که مدتی است تمایلش برای جذب اریکسن 

رسانه ای شده است.
اریکسـن  پیـش  سـال  یـک  کـه  زمانـی 
دانمارکـی بـا قـراردادی 20 میلیـون دالـری 
تاتنهـام را تـرک کـرده و راهـی اینتـر شـد 
تیـم  بودنـد  معتقـد  اینتری هـا  از  بسـیاری 
شـان خریدی عالی انجام داده ولی اریکسـن 
بـه هیچ وجـه نتوانسـت انتظارها را بـرآورده 

کـرده و در اینتـر جـا بیفتـد.
آرسنال  شد  می  گفته  پیش  روز  چند  تا 
و  دارد  اریکسن  جذب  برای  زیادی  شانس 
باشگاه لندنی خود را برای خرید ستاره سابق 
کرد.  می  آماده  همشهری اش  رقیب  تاتنهام 
از جمله رسانه های اسپانیایی که می گویند 
اینتر مایل است اریکسن را به رئال یا اتلتیکو 
بفروشد مارکا است که شانس رئال مادرید را 

در انجام این معامله بیشتر می داند.

با  گوید  می  بارسلونا  سرمربی  کومان  رونالد 
وجود آمار عالی گلزنی سوارز در اتلتیکو، به 

خاطر از دست دادن او افسوس نمی خورد.
گرفت  تصمیم  گذشته  تابستان  بارسلونا 
را  خود  اروگوئه ای  مهاجم  سوارز  لوئیس 
زمان  آن  از  کاتاالن  باشگاه  کند.  واگذار 
بوده  مشکل  دچار  حمله  خط  در  امروز  تا 
خالی  جای  نتوانسته  که  است  مشخص  و 
سرمربی  کومان  رونالد  اما  کند.  پر  را  سوارز 
دادن  دست  از  خاطر  به  است  مدعی  بارسا 
ستاره اروگوئه ای افسوس نمی خورد. کومان 
واگذاری  برای  تصمیم  شد  مدعی  همچنین 
گرفته شده  باشگاه  در  کسانی  توسط  سوارز 

که مافوق او بوده اند.
به عنوان جانشین کیکه  تابستان  کومان که 
ستین به بارسلونا آمد یکی از اولین اقداماتش 
خدحافظی کردن با لوئیس سوارز بود. سوارز 
شروع  با  و  شد  اتلتیکو  راهی  بارسا  ترک  با 
اینجا  تا  فصل درخشید. سوارز در این فصل 
از  آمار گلزنی اش  و  اتلتیکو 8 گل زده  برای 
سایر همبازی های سابق خود در بارسا بیشتر 

بوده است.
سـواالت  بـه  پاسـخ  در  بارسـلونا  سـرمربی 
دربـاره سـوارز گفـت:« نـه، مـن از واگـذاری 
سـوارز افسـوس نمی خـورم. من همیشـه به 
کیفیت او اشـاره کـرده ام ولـی تصمیم برای 
خداحافظـی بـا او توسـط باشـگاه و خـودش 

شـد«. گرفته 
کومان درباره پنجره نقل و انتقاالتی جنوری 
نکنیم  جذب  را  کسی  ما  اگر  گفت:«  هم 
یا مشکالت  باشگاه است و  یا شرایط  علتش 
اقتصادی. من و راموس پالنس برنامه ریزی را 
انجام داده ایم ولی تصمیم گیری به عهده ما 
نیست. رئیس جدید باشگاه باید بیاید و این 

کار را انجام بدهد«.
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وزارت امور سرحدات و قبایل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی ترمیم آهن پوش تعمیر اداری وزارت بابت سال مالی 1۴00 تحت شماره داوطلبی )MOBTA/1400/NCB/OPT/W004( اشتراک 
نموده، ضم آفر خویش جواز فعالیت و شرایط اهلیت مندرج شرط نامه را مد نظر گرفته و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرط نامه به لسان )دری و یا پشتو( طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه افغانستان از تاریخ نشر اعالن 

الی )21( روز ارایه نماید.
توزیع شرط نامه و تسلیمی آفرها الی ساعت )0۹:30( بجه بعد از ظهر )21( روز بعد از نشر اعالن در ریاست تدارکات وزارت امور سرحدات و قبایل صورت می گیرد.
تضمین آفر مبلغ )۹1،500( نود و یک هزار و پنج صد افغانی بوده که داوطلبان آنرا به شکل گرنتی بانکی و یا پول نقد در داخل آفرهای سربسته خویش ارایه بدارند.

داوطلبان واجد شرایط می توانند شرط نامه را به شکل سافت در فلش از آدرس ذیل اخذ نماید.
آدرس: ناحیه ۹، ریاست تدارکات منزل تحتانی وزارت امور سرحدات و قبایل مکروریان سوم جوار ستره محکمه، کابل افغانستان.

نوت: در صورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتی تصادف نماید آفرها در روز بعدی کاری در همان ساعت تعیین شده تسلیم و بازگشایی خواهد شد.

»اعالن داوطلبی«
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برای اشرف غنی با توجه به 
شرایط سیاسی که قریب به 

یک سال پیش بر افغانستان 
حاکم بود، هیچ شانسی 

برای تشکیل یک حکومت 
یکدست و بدون حضور 

جناح های دیگر وجود نداشت. 
اگر او می خواست کماکان 

به عنوان رییس دولت در ارگ 
ریاست  جمهوری ابقا شود، 
هیچ چاره ای جز تن دادن به 

تقسیم قدرت با رقبا نداشت. 

خالصه می شود که طالبان نیتی برای صلح و 
صلح  برقراری  به  جاری  روند  و  ندارد  مذاکره 
مواضع  دیدگاه،  این  برخالف  نمی شود.  منجر 
است  متفاوت  نه  تنها  سیاسی  جناح های  دیگر 
که در برخی موارد، حتا در منافات با دیدگاه 
صلح  روند  در خصوص  ریاست  جمهوری  ارگ 
در  قضاوت  یادداشت،  این  از  مراد  دارد.  قرار 
مورد این دیدگاه ها و محق یا غیرمحق دانستن 
روند  خصوص  در  مطرح  مواضع  و  دیدگاه ها 
صلح نیست. سخن این است که چرا جناح های 
کشور  اساسی  قانون  نظام  به  متعلق  سیاسی 
روند  در خصوص  واحدی  رویکرد  و  موضع  از 
ساز  هرکدام  تقریبا  و  نمی کنند  صلح حمایت 
در  نظرها  اختالف  بر  مضاف  می زنند.  خود 
با  نوع مواجهه ی سیاسی و رسانه ای  خصوص 
تالش  محورهای  اصلی ترین  از  یکی  طالبان، 
بر  غنی،  رییس  جمهور  تیم  سیاسی  کارزار  و 
مخالفت صریح با برپایی حکومت مؤقت و حتا 
برابر  در  ایستادگی  و  موضوع  این  مطرح شدن 
آن به هر قیمت متمرکز شده است. برخالف 
به  سیاسی  جناح های  از  برخی  موضع،  این 
به عنوان  مؤقت  حکومت  برپایی  از  آشکارا 
ناگزیری و حتا نیاز افغانستان سخن می گویند.
عالوه بر این که جناح های سیاسی در خصوص 
چگونگی روند صلح دچار تشدد و چنددستگی 
از  دیگری  عرصه ی  به  حکومت داری  هستند، 
میان  لفظی  و  سیاسی  جدال  حتا  و  اختالف 
از  است.  شده  تبدیل  کشور  سیاسی  قشر 
این سو، درگیری گاه شدید  به  چندین هفته 
نخست  معاون  میان  حساسیت برانگیزی  و 
برخی  ملی،  شورای  نهاد  و  ریاست  جمهوری 
درون  در  امنیتی  بلند رتبه ی  مسئولین  از 
کابینه و برخی از چهره های سیاسی  به جریان 
و  اتهام زنی ها  اختالف نظرها،  است.  افتاده 
جبهه گیری های کوچک و بزرگی میان پارلمان 
و حکومت با گذشت هر روز شدت می گیرد. در 
آخرین مورد، با عزل وزیر صحت عامه از این 
می رسد  نظر  به  رییس  جمهور،  توسط  وزارت 
عطا  میان  جدی  سیاسی  نزاع  یک  جرقه ی 
شده  زده  ریاست  جمهوری  ارگ  و  نور  محمد 
و  جبهه گیری ها  اختالف نظرها،  گراف  است. 
کلید خوردن نزاع ها میان جناح ها و چهره های 
آغاز  از  حکومت داری  امور  در  سیاسی 
صعودی  سیر  کنون  تا  حکومت  شکل گیری 
پیموده است. دوام این وضعیت به عمیق تر و 
شدیدتر شدن اختالفات و نزاع های سیاسی در 

جبهه ی جمهوریت منجر می شود.
مجملی  اشاره ی  صرفا  آمد،  گذرا  به  آنچه 
پراکندگی  و  تشدد  آشکار  مصداق های  به 
اسالمی  جمهوری  جبهه ی  در  سیاسی 
از  برخی  که  است  این  واقع  است.  افغانستان 
میان  منافع  تضاد  و  اختالف نظرها  و  تنش ها 
به  مذاکرات  که  کنون  تا  سیاسی  جناح های 
و  اخگرها  به  است،  نرسیده  حساس  مراحل 
برآفتاب  شعله های زیر خاکستری می ماند که 
و  مذاکرات  دوم  دور  پیشرفت  با  است.  نشده 
محوری،  و  اصلی  مسائل  به  مذاکرات  رسیدن 
و  با شدت  منافع،  تضاد  و  نظرها  اختالف  این 
برخالف  شد.  خواهد  سبز  بیشتری  صراحت 
چهره های  تبلیغاتی  و  رسانه ای  تعارفات 
شرکای  پنهان  و  آشکار  توصیه های  سیاسی، 
افغانستان، توقعات مردم و نهادها و نیاز حیاتی 
کاهش  دست  کم  یا  یافتن  پایان  به  افغانستان 
تشتت میان قشر سیاسی افغانستان و نمایش 
وحدت سیاسی میان جناح ها و گروه ها، انسجام 
است.  نبوده  بیش  سرابی  کشور  در  سیاسی 
هیأت جمهوری اسالمی افغانستان در وضعیتی 
که  می رود  بین االفغانی  مذاکرات  دوم  دور  به 
هرکدام  روند  در  دخیل  سیاسی  جناح های 
خودش  متفاوت  مواضع  و  چشم انداز  رویکرد، 
را در خصوص چگونگی قطع جنگ و برقراری 
صلح در کشور دارد. نه تنها این مواضع متفاوت 
و  رویکردها  جناح ها،  از  تعدادی  که  است 
پالیسی های یکدیگر را در تضاد مسلم با منافع 
هیأتی  سقوط  وضعیت،  این  می دانند.  خود 
چندپارچه به کام خشونت، غرور و یک پارچگی 
شیطانی یک حریف سرسخت و جنگاور است.

بیشترین اقتدار، صالحیت و امکانات بازدارنده 
در چگونگی مدیریت روند صلح و اعمال نقش 
تقسیم  به  می بایست  باشد،  برخوردار  آن  در 
از  امتناع  صورت  در  زیرا  می داد،  تن  قدرت 
تشکیل  به  قادر  قدرت،  تقسیم  به  تن دادن 

حکومت جدید نبود.
سومین فوریت، نیاز تیم های انتخاباتی پیشتاز 
به  افغانستان  برجسته ی  سیاسی  جناح های  و 
حضور در حکومت و به تبع آن، حضور در روند 
صلح بود. فارغ از نیازمندی، تیم های انتخاباتی 
به صورت  عمده  سیاسی  جناح های  و  پیشتاز 
جدی به شفافیت انتخابات معترض بودند و در 
تا مرز تحلیف موازی و  اعتراض،  این  راستای 
تشکیل حکومت موازی نیز به پیش رفتند. این 
شایسته ی  و  محق  را  خود  جناح ها  و  گروه ها 
در  سهم  از  برخورداری  و  حکومت  در  حضور 
قدرت می دانستند و به تبع آن، بر مطالبات شان 
اقدامات  جسورانه ترین  به  دست زدن  تا 
ایستادگی کردند. این جناح ها تصور می کردند 
سهم  و  قدرت  از  ماندن  بی نصیب  صورت  در 
به حاشیه  روند صلح  از  نداشتن در حکومت، 
رفته و مدیریت روند به انحصار رییس  جمهور 
شرکای  مخالفت  به  توجه  با  می آید.  در  غنی 
روند  منحصرشدن  از  افغانستان  بین المللی 
غنی،  رییس  جمهور  سیاسی  تیم  توسط 
انتخابات،  به  معترض  و  مخالف  جناح های 
حمایت شرکای استراتژیک افغانستان را نیز به 

همراه داشتند.
فارغ از نیاز به این فوریت ها، واقع این است که 
همه ی جناح های سیاسی و تیم های انتخاباتی 
می دانستند که از یکسو به تنهایی نمی توانند 
و  دهند  تشکیل  مشروع  و  مقتدر  حکومت 
مشارکت  بدون  و  تنهایی  به  دیگر،  سوی  از 
با  مواجهه  توان  جناح ها،  دیگر  با  سیاسی 
این  ماحصل  ندارند.  را  صلح  روند  در  طالبان 

خود  ممکن  سیاسی  توان  تمام  از  و  شناخته 
برای مقابله با آن استفاده می کند. به تبع این 
رویکرد، هر جناحی از میان جناح های متعلق 
به حوزه ی قانون اساسی و شریک در روند صلح 
به عنوان  مؤقت  حکومت  برپایی  حامی  که  را 
باشد،  صلح  برقراری  و  جنگ  پایان  راه حل 
به عنوان یک تهدید استراتژیک تعریف می کند. 
از میان جناح های سیاسی سهیم و شامل در 
دیگر  تعدادی  و  نهان  در  تعدادی  صلح،  روند 
به آشکارا معتقدند که برپایی حکومت مؤقت 
به صالح افغانستان است یا دست  کم گزینه ای 
روند  موفقیت رساندن  به  برای  ناچاری  سر  از 
صلح و قطع جنگ. این نمونه، صرفا بخشی از 
اختالف نظر و تضاد منافع جناح های درگیر در 

روند صلح را توضیح می دهد.
انتخابات  روند  رفتن  بحران  به  از  پس 
ریاست  جمهوری در بهار سال جاری، دست  کم 
تیم های  و  افغانستان  حیاتی  نیاز  دلیل  به 
انتخاباتی پیشتاز به سه فوریت عمده، »حکومت 
بحران  و  آمد  کار  روی  جدیدی  همه شمول« 
افغانستان  یافت.  پایان  انتخابات  خطر آفرین 
از یک سو برای مواجهه ی مقتدرانه با طالبان 
مقتدر  موضع  از  برخورداری  و  صلح  روند  در 
افتادن هرچه سریع تر  به جریان  و  و منسجم 
ایاالت  شتاب  دلیل  به  طالبان  با  صلح  روند 
سریع تر  هرچه  باید  دیگر،   سوی  از  متحده 
اجتماعی  و  سیاسی  بحران  و  کشمکش ها  از 
انتخابات می رهید و حکومتی شکل می گرفته 
اکثر  دست  کم  که  جناح ها  همه ی  نه  اگر  که 
مشارکت  آن  در  برجسته  سیاسی  جناح های 
می داشت. از نظر ایاالت متحده و دیگر حامیان 
داخلی و خارجی این فوریت، شکل گیری یک 
به  می توانست  فراگیر،  و  همه شمول  حکومت 
خلق انسجام سیاسی در کشور برای مواجهه ی 
جریان  به  و  طالبان  با  یکپارچه  و  یکدست 
به  افغانستان  نیاز  بینجامد.  روند صلح  افتادن 
یک  واسطه ی شکل گیری  به  سیاسی  انسجام 
که  بود  فوریت هایی  از  یکی  فراگیر،  حکومت 

باعث شد بحران انتخاباتی رفع شود.
غنی  رییس  جمهور  نیاز  فوریت،  دومین 
و  سیاسی  جناح های  با  قدرت  تقسیم  برای 
تشکیل دادن یک حکومت فراگیر و همه شمول 
بود. برای اشرف غنی با توجه به شرایط سیاسی 
که قریب به یک سال پیش بر افغانستان حاکم 
یک حکومت  تشکیل  برای  شانسی  هیچ  بود، 
یکدست و بدون حضور جناح های دیگر وجود 
به عنوان  کماکان  می خواست  او  اگر  نداشت. 
ابقا  ریاست  جمهوری  ارگ  در  دولت  رییس 
تقسیم  به  دادن  تن  جز  چاره ای  هیچ  شود، 
برای  دیگر،  سوی  از  نداشت.  رقبا  با  قدرت 
به عنوان رییس  جمهور کشور،  بتواند  او  این که 
از  سیاسی،  جناح های  دیگر  با  مقایسه  در 

پس از وقفه ی 15 روزه، تا یک روز دیگر، هیأت 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده ی 
دور  تا  می کند  ترک  دوحه  مقصد  به  را  کابل 
و  هیأت  این  میان  بین االفغانی  مذاکرات  دوم 
نمایندگان طالبان در پایتخت قطر آغاز شود. 
تصور  برخالف  مذاکرات  نخست  دور  اگرچه 
و  درازا کشید  به  روز  تا حدود 100  انتظار  و 
شاهد  مذاکرات،  طرزالعمل  تصویب  و  تدوین 
در  اما  بود  سنگینی  و  سخت  چانه زنی های 
عمل، مذاکرات اصلی و تعیین کننده ی آینده ی 
شرف  در  تازه  افغانستان  مصالحه ی  و  منازعه 
از  منبع  سه  دست  کم  گفته ی  به  است.  آغاز 
دوم،  دور  در  دولت،  مذاکره کننده ی  هیأت 
نظام  چگونگی  مذاکرات،  اصلی  محورهای 
سیاسی پس از صلح، تقسیم قدرت، حکومت 
مؤقت به عنوان یکی از میکانیزم های احتمالی 
اجرایی شدن توافقات و آتش بس نظامی خواهد 
اصلی  محورهای  عمل  در  که  موضوعاتی  بود. 
روند  موفقیت/ناکامی  و  منازعه  قطع  دوام/ 

مصالحه را تشکیل می دهد.
مذاکرات دوحه به خاصه اکنون که در آستانه ی 
و  اصلی  مرحله ی  به عنوان  آن  دوم  دور  آغاز 
تعیین کننده ی روند صلح رسیده است، در واقع 
از زورآزمایی میان اضالع  رخ و شکل دیگری 
منازعه ی افغانستان است. پیش از آن که روند 
جدی  گزینه ی  یک  به عنوان  افغانستان  صلح 
اکثر جوانب  یا دست  کم  و مورد حمایت همه 
منازعه ی کشور روی میز قرار بگیرد، منازعه ی 
افغانستان در واقع، زورآزمایی طرف های جنگ 
ماشین  و  نظامی  قدرت  واسطه ی  به  صرفا 
جنگی بود. با آغاز روند صلح، ابزار دیگری به 
این منازعه وارد شده است؛ مذاکره، چانه زنی و 
ابزارهای نرم غلبه ی اضالع جنگ بر همدیگر. 
چانه زنی های  و  مذاکرات  اگر  نیست  خطا 
سیاسی طرف های جنگ را دشوارتر از گزینه  ها 
منازعه ی  خشونت آمیز  و  نظامی  روش های  و 

جاری بخوانیم.
در آستانه ی آغاز دور دوم مذاکرات بین االفغانی، 
موضع  از  برخورداری  برای  افغانستان  دولت 
حامیان  و  طالبان  با  برابر  دست  کم  یا  برتر 
اقتدار نظامی و  این گروه، بیش از گذشته به 
انسجام سیاسی نیازمند است. انسجام و وحدت 
به  متعلق  مختلف  جناح های  میان  سیاسی 
افغانستان، موضع  قانون اساسی  حوزه ی نظام 
دولت در برابر طالبان را در روند جاری تحکیم 
و  توصیه ها  تحلیل ها،  مشترک  فصل  می کند. 
مواضع جریان ها و رهبران سیاسی، کارشناسان 
و حامیان نظام سیاسی افغانستان در خصوص 
که  است  این  صلح  روند  در  طالبان  بر  غلبه 
قشر سیاسی افغانستان باید با حداکثر انسجام 
با طالبان  و وحدت سیاسی به مصاف مذاکره 
خطر  نگیرد،  شکل  انسجام  این  اگر  و  برود 
غلبه ی سیاسی و نظامی طالبان بر نظام قانون 
اساسی و صریح تر، سقوط نظام در برابر شورش 

و تروریزم با گذشت هر روز جدی تر می شود.
وحدت  به  آشکار  و  حیاتی  نیاز  این  برخالف 
در  افغانستان  سیاسی  قشر  در  یک پارچگی  و 
میدان مذاکرات سیاسی با طالبان، شکل گیری 
انسجام سیاسی در جبهه ی جمهوریت و نظام 
سرابی  کنون  تا  دست  کم  اما،  اساسی  قانون 
بیش نبوده است. جناح های سیاسی متعلق به 
نه تنها  افغانستان  اساسی  قانون  نظام  حوزه ی 
در  عمیق  و  جدی  نظرهای  اختالف  دچار 
روند صلح هستند  پیشبرد  خصوص چگونگی 
دیدگاه های  و  منافع  مواردی  در  ای بسا  که 
و  چندپارچگی  دارند.  همدیگر  با  متضادی 
غلبه ی  برای  فرصتی  به عنوانی  تشدد سیاسی 
زمانی  اساسی  قانون  نظام  بر  طالبان  سیاسی 
در  شویم  متوجه  که  می کند  جلوه  واقعی تر 
سیاسی  جناح های  از  تعدادی  موارد،  برخی 
شامل در روند، حضور، اهداف و منافع گروه ها و 
جناح های رقیب را خطری برای نابودی خود یا 
ساقط شدن منافع خود به رسمیت می شناسد. 
رییس  جمهور  سیاسی  تیم  نمونه،  به عنوان 
در  بحث  حتا  و  مؤقت  حکومت  برپایی  غنی، 
بزرگ ترین  را  مذاکرات  جریان  در  آن  مورد 
رسمیت  به  خود  سیاسی  منافع  برای  تهدید 

یک  به  عمل  در  منافع،  اشتراک  و  فوریت ها 
و  انسجام  می شد؛  خالصه  و  فشرده  موضوع 
قانون  نظام  جبهه ی  در  سیاسی  یک پارچگی 

اساسی.
حکومت  تشکیل  توافق نامه ی  مفاد  برخالف 
کاغذ  روی  بر  که  مشارکتی  و  همه شمول 
شکل گیری و دوام انسجام سیاسی را پیش بینی 
و تا حدودی تضمین می کرد، این ماجرا صرفا 
حکومت  تشکل  سیاسی  توافق نامه ی  سند  به 
محدود ماند. به محض امضای این توافق نامه، 
اعمال  و  تصمیم ها  مواضع،  سیاست ها، 
جدید  حکومت  در  سهیم  سیاسی  جناح های 
متمایل  سیاسی  چند پارچگی  و  گسست  به 
شد. چندین ماه، عملی شدن مفاد توافق نامه ی 
تشکیل حکومت فراگیر به یکی از بزرگ ترین 
چالش ها و کشمکش ها افغانستان تبدیل شده 
بود. چالش هایی که با شدت کمتری تا کنون 
داکتر  انتخاباتی  و  سیاسی  جناح  دارد.  ادامه 
عبداهلل عبداهلل، بر نهایی شدن تشکیل شورای 
مصالحه ی ملی و آغاز به کار این شورا و تشکیل 
شدن شورای عالی دولت پافشاری می کرد و در 
جانب مقابل، ارگ ریاست  جمهوری از تن دادن 
به این بخش از مفاد توافق نامه، سرباز می زد. 
با  زورآزمایی،  و  کشمکش  ماه  چند  از  پس 
دخالت صریح شرکای بین المللی افغانستان و 
برخی از چهره های سیاسی دخیل در عقد این 
توافق نامه، سرانجام ارگ به نهایی شدن تشکیل 
این شورا و برگزاری نخستین جلسه ی رسمی 
وصف  با  اکنون  داد.  تن  آن  رهبری  هیأت 
آغاز به کار رسمی این شورا، اختالف نظرها و 
جنگ سیاسی بر سر صالحیت های این شورا و 
چگونگی مدیریت روند صلح از آدرس شورای 
ریاست  جمهوری  ارگ  و  ملی  مصالحه ی  عالی 
توافق نامه ی  مفاد  برخالف  دارد.  ادامه 
شورای  صالحیت  که  جدید  حکومت  تشکیل 
صلح  روند  رهبری  در  ملی  مصالحه ی  عالی 
ارگ  است،  کرده  تضمین  و  تثبیت  را  کشور 
ریاست  جمهوری تمایلی به به رسمیت شناختن 
این صالحیت و واگذاری رهبری روند صلح به 
شورای عالی مصالحه ی ملی را ندارد. با توجه 
جریان  در  می رسد  نظر  به  کشمکش،  این  به 
و  اساسی  مسائل  که  صلح  مذاکرات  دوم  دور 
محوری منازعه و مصالحه روی میز قرار خواهد 
ارگ  میان  سیاسی  نزاع  و  اختالف ها  گرفت، 
خواهد  ملی شدت  مصالحه ی  عالی  شورای  و 

گرفت.
سیاسی  تیم  کنون،  تا  صلح  روند  آغاز  از 
رییس  جمهور غنی، تمام توان و امکانات اش را 
بر  تبلیغاتی  و  سیاسی  نظامی،  فشار  ایجاد  بر 
طالبان متمرکز کرده است. نتیجه  و خالصه ی 
تیم  اعمال  و  دیدگاه ها  مواضع،  تصمیم ها، 
این  به  کنون  تا  غنی  رییس  جمهور  سیاسی 

خادم حسین کریمی
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