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در  معلولیت  دارای  افراد  از  زیادی  شماری 
حق شان  پایمال شدن  و  تبعیض  به  افغانستان 
در  تن  ده ها  پیش  روز  دو  دارند.  اعتراض 
گردهمایی اعتراضی شرکت کردند که متأسفانه 
رسانه ها  شد.  کشیده  خشونت  به  اعتراض شان 
با  شورش  ضد  پولیس  که  دادند  گزارش 
معترضان درگیر شدند. همچنان مدت هاست که 
افراد دارای معلولیت در اعتراض به بی توجهی به 
به  کرده اند.  برگزار  تحصن  خیمه ی  حقوق شان 
گفته ی معترضان در چهار ماه گذشته همزمان 
با نهادهای مسئول دیدار و گفت وگو  با تحصن 
داشتند اما همچنان مشکالت شان پابرجاست و 
اعتراض شان را پاسخ نداده و صدای شان  کسی 
این بار  که  گفته اند  معترضان  است.  نشنیده  را 
ادامه  داد خواهی  بر  تا شنیده شدن صدای شان 
می دهند. اعتصاب غذایی به نظر می رسد آخرین 
گزینه است که معترضان در صورت شنیده نشدن 
صدای شان از متوسل شدن به آن هشدار داده اند. 
خواست و مطالبه ی معترضان روشن و مشخص 
کارمندان  سه درصد  باید  قانون  مطابق  است: 
افراد  از  نیمی  باشند؛  معلوالن  دولتی  ادارات 

دارای معلولیت در کشور...

2

روزگار بدون پشتوانه ی 
معلوالن

نمایندگی های سیاسی 
مقیم کابل خواستار مشارکت 
کامل و معنادار زنان 
در روند صلح شدند

پرداخت پول صرفیه ی برق 
در کابل ماهوار شد

نشانه شناسی  پریشان گفتاری 
در حوزه ی  جمهوریت

امریکا در آستانه ی خروج، 
افغانستان در لبه ی پرتگاه )2(

آیا مذاکره با طالبان همراه با احتمال 
خروج نظامی امریکا به صلح می انجامد 
یا به فروپاشی افغانستان؟
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خلیلی: 
حلقاتی در حکومت 

می خواستند از قضیه ی بهسود 
یک بحران ملی بسازند

اوکراین ایران را 
به دستکاری در داده ها 
در پرونده انهدام هواپیمای 
اوکراینی متهم کرد

در جست وجوی 
همینگوی واقعی

که  داشت  خودش  از  نسخه ای  همینگوی  ارنست 
ماهی گیر،  همینگوی  ببینیم؛  آن را  ما  می خواست 
بیش مردانه،  نویسنده ی  معاشرت،  و  گردش  اهل 
اما  می زدند.  صدا  »پاپا«  را  او  دوستانش  که  مردی 
ما  که  داشت  نیز  دیگری  پنهان  نسخه ی  همینگوی 
همینگوی  آسیب پذیر،  همینگوی  نمی دیدیم؛  آن را 
حساس و همینگوی تنها. این دو نسخه از یک دیگر 
جدا نبودند و اغلب در کار و زندگی همینگوی تالقی 

می کردند.
میراث غیرشخصی همینگوی بیش از هر چیز دیگری 
او  نوشتاری  سبک  دارد.  پیوند  او  انقالبی  نوشتار  با 
کلمات  کم ترین  با  ماجرا  حقیقِت  بیان  بود:  نوآورانه 
اندازه ی  به  تقریبا  او  شخصی  زندگی  اما  ممکن. 
کارهایش جلب توجه می کرد. همینگوی در پاریِس 
سالن  که  زمانی  آمد؛  صحنه  روی   1920 دهه 

اجتماعات پاریس صحنه ی مناظره...
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دولت موقت باعث نابودی افغانستان خواهد شد
پیشنهاد ایاالت متحده برای انحالل دولت افغانستان، خطر تکرار گذشته ی غم انگیز است

ایاالت  خارجه  امور  وزیر  بلینکن،  آنتونی  داشت.  خواهد 
متحده در نامه ای که به تاریخ ۷ مارچ به بیرون درز کرد، 
را  افغانستان  رییس  جمهور  غنی،  اشرف  پیامی صریح  در 
ترغیب کرد تا با روندی موافقت کند که اساسا منجر به 

برکناری او از قدرت می شود، دولت وی را...

دولت افغانستان برای بقا می جنگد، زیرا بازیگران خارجی و 
داخلی از نقاط ضعف اش در آماده سازی برای خروج امریکا 
برای  متحده  ایاالت  ابتکارات  آخرین  می کنند.  استفاده 
»پایان مسئوالنه« جنگ افغانستان که دولت افغانستان را 
به لبه ی چاقو نزدیک می کند، احتماال نتیجه ی معکوس 

و  اسالم قلعه   – )هرات  هرات  والیت  کلیدی  شاهراه  دو 
هرات – تورغندی( از روز شنبه، 14 ماه حمل تاکنون به 
روی عبور موترهای باربری مسدود است. معترضان در این 

دو شاهراه از حکومت می خواهند که...

بسته بودن شاهراه های هرات؛ 

توقف فعالیت  کارخانه های 
تولیدی و افزایش قیمت ها
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همایش مردم کابل در مورد صلح: 

نظام کنونی حفظ و در نشست ترکیه 
روی آتش بس توافق شود

صفحه 2
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حقوق  سو  این  به  سال  سه  از 
و  نیاورده اند  به دست  را  ماهانه شان 
معلوالن  میان  تبعیض  برداشته شدن 
مطالبه ی  سه  این  غیرجنگی.  و  جنگی 
از  مورد  سه  تنها  و  برحق  معترضان 
افراد  اجتماعی-اقتصادی  مشکل  ده ها 
دارای معلولیت را در افغانستان تشکیل 
می دهد. در سوی دیگر با تمام شعارها 
برای  هنوز  دارد،  وجود  که  ادعاهای  و 
زندگی سراسر رنج و وضعیت تأسف بار 
سنجیده  تدبیری  معلولیت  دارای  افراد 

نشده است. 
بیراه نیست که از وضعیت تأسف بار افراد 
دارای معلولیت در افغانستان به بحران 
درد  تعبیر شود.  محرومیت  و  معلولیت 
افراد دارای معلولیت در افغانستان تنها 
این  محرومیت  نیست،  جسمانی  درد 
درد را مضاعف می کند؛ محرومیت های 
اقتصادی. نهادهای مسئول  اجتماعی و 
در  معلوالن  درصد  چند  که  نمی دانند 
زمینه ی  در  هستند.  بیکار  افغانستان 
گزارش های  براساس  نیز  آموزش 
وضعیت  معلولیت  دارای  افراد  رسمی 
نگران کننده  دارند. گفته می شود بیشتر 
معلولیت  دارای  افراد  درصد  هفتاد  از 
محروم اند  تربیت  و  تحصیل  حق  از 
و  امکانات  نبود  به دلیل  نمی توانند  و 
یک حق  به عنوان  آموزش  به  مشکالت 
این  باشند.  داشته  دسترسی  مسلم 
زندگی  رنج  سرفصل های  تنها  موارد 
افراد دارای معلولیت در افغانستان است 
و  فراوان  چالش های  نشان دهنده ی  که 
یک  در  و  است  بزرگ  محرومیت های 
کالم روزگار بدون پشتوانه ی معلوالن را 

در افغانستان به نمایش می گذارد. 
با  مواجهه  در  افغانستان  دولت  رویکرد 
وضعیت اسف بار افراد دارای معلولیت در 
افغانستان به طور مطلق ناکام بوده و با 
وجود ایجاد نهادهای بزرگ مسئول حق 
تالش های  و  نتوانسته  تأمین  را  آن ها 
حقوق  تأمین  راستای  در  صورت گرفته 
آن که  از  بیش  معلولیت،  دارای  افراد 
و  شعاری  باشد،  دلسوزانه  و  مسئوالنه 
مسئول  نهادهای  است.  بوده  نمادین 
هنوز آماری دقیقی از شمار معلوالن در 
اسنادهای  این،  بر  افزون  ندارند.  کشور 
که  می دهد  نشان  بررسی ها  و  دولت 
تخیلی  آمارسازی های  و  پرونده سازی 
دارد  وجود  دولتی  نهادهای  تمامی  در 
بر  هم  حداقلی  سیاست گذاری های  و 
فساد  است.  گرفته  صورت  مبنا  همین 
امتیازهای  که  است  شده  باعث  نیز 
نهادهای  توسط  افغانستان  معلوالن 
و  خیالی  آمار های  براساس  دولتی 
اسنادهای جعلی در چند سال گذشته 
معلوالن  نتیجه  در  شود.  حیف ومیل 
از  ناشی  و حقوق  امتیازات  به  مستحق 
عوض  در  و  نیافته اند  دست  معلولیت 
امتیاز  از حق و  افراد قدرتمند و سالم، 

آنان به جیب زده اند. 
به دست  آن  گره  که  مشکالت  کنار  در 
حکومت است، افراد دارای معلولیت در 
اجتماعی  بزرگی  رنج های  از  افغانستان 
اجتماعی  لحاظ  از  می کشند.  درد  نیز 
از جامعه  رفتار غیرانسانی بخش بزرگ 
رسم نهادینه شده و وسیله ای برای تحقیر 
و تضعیف این مجموعه ی انسانی است. 
دارای  افراد  حقوق  تأمین  تا  بنابراین، 
است.  پیش  در  دراز  راهی  معلولیت، 
رفتارهای  و  اجتماعی  زبان های  زخم 
غیرانسانی، بی توجهی دولت و نهادهای 
مسئول به حقوق آنان سد بزرگ در برابر 
معلوالن و دسترسی آن ها به حقوق شان 
است. رسیدگی به چنین دشواری هایی 
تعهد قاطع و اراده ی سیاسی و قانون مند 
شنیده شدن  پایان،  در  می خواهد. 
هم  و  مسئولیت  هم  معترضان  صدای 
وظیفه ی اخالقی نهادهای مسئول است. 
رنج  و  مشکالت  به  دوامدار  بی اعتنایی 
تبعیض  مصداق  معلولیت  دارای  افراد 
علیه این بخش از جامعه انسانی است. 

نماینده های  طریق  از  مردم  باالی  مردم 
اصل  یک  همچنان  و  انتخابی شان 
عمده ی مردم ساالر و استوار بر ارزش های 
دموکراتیک خوانده و از کشورهای خارجی 
و  ملل  سازمان  صلح،  روند  در  دخیل 
جهت های داخلی خواسته اند که این حق 

مدنی و شهروندی را از مردم نگیرند.
خروج  به  قطع نامه  این  هشتم  ماده ی  در 
نیروهای خارجی از افغانستان اشاره شده 
است. طبق این ماده، مردم کابل می خواهند 
که نیروهای خارجی با درنظرداشت شرایط 
بر  مبتنی  و  مسئوالنه  افغانستان،  امنیتی 

وضعیت افغانستان را ترک کنند.
آنان تأکید کرده است که نباید افغانستان 
بار دیگر پس از خروج نیروهای خارجی، با 
جنگ های داخلی مواجه شده و دوباره به 
پایگاه نظامی سازمان های تروریستی جهان 

مبدل شود.
این قطع نامه ی 11 ماده ی همایش مردم 
کابل زیر نام »صدای مردم کابل در مورد 
صلح« به حکومت، شورای عالی مصالحه ی 
ملی، نمایندگی سازمان ملل متحد، طالبان 
کابل  مقیم  سیاسی  نمایندگی های  و 

فرستاده شده است.

از  و  شده  مردم  برای  مالی  هنگفت 
شده  خواسته  همچنان  درگیر  طرف های 
است که در نخستین اقدام شان در نشست 
استانبول، آتش بس دایمی و یا موقت را زیر 
نظر سازمان ملل الی رسیدن به یک تفاهم، 

اعالم و عملی کنند.
گفته اند  قطع نامه  این  در  کابل  مردم 
باعزت،  پایدار،  صلح  یک  خواهان  که 
اند  همه  برای  قبول  قابل  و  همه شمول 
که باعث حفظ نظام جمهوریت، نیروهای 
امنیتی و دفاعی، ارزش های قانون اساسی، 
عادالنه  مشارکت  دموکراتیک،  ارزش های 
افغانستان  سیاسی  ساختار  و  قدرت  در 
حقوق  و  شهروندی  حقوق  از  حراست  و 
و  کودکان  زنان،  حقوق  به ویژه  بشری 

قربانیان جنگ شود.
است:  آمده  قطع نامه  ششم  ماده ی  در 
»مردم کابل مانند سایر شهروندان کشور، 
ناگوار  و  تلخ  پیامدهای  تجربه ی  از  پس 
بنیادگرای  و  ایدیولوژیک  حاکمیت های 
عقب  به  تا  نیستند  حاضر  دیگر  مذهبی، 
دیگر  بار  را  تلخ  تجارب  این  برگشته، 

بیازمایند.«
حاکمیت  اصل  را  انتخابات  کابل  مردم 

آتش بس سراسری  روی یک  باید  نخست 
توافق کنند. او گفت: »آرزوی ما این است 
آرای  بر  مبتنی  و  منتخب  نظام  یک  که 
آن  در  که  نظامی  باشیم.  داشته  مردم 
دست آوردهای 20 سال اخیر حفظ شود.«

که  افزود  همایش  این  در  کابل  والی 
حقوق  بیان،  آزادی  روی  صلح  روند  در 
انتخابات،  بشری،  حقوق  ارزش های  زنان، 
نیروهای امنیتی و دفاعی، رسانه ها و دیگر 
سال ها  نتیجه ی  در  که  دست آوردهایی 
نباید  تالش و قربانی به دست آمده است، 

معامله و مذاکره شود.
از سوی هم، همایش دیروز مردم کابل یک 
قطع نامه ی 11 ماده ای را صادر کرده است.
نشست  از  قطع نامه  این  اول  ماده ی  در 
آینده ی  در  است  قرار  که  استانبول  صلح 
فرصت  یک  به عنوان  شود،  برگزار  نزدیک 
»بی نظیر« به خاطر تأمین صلح یاد شده و 
خواسته  نشست  این  طرف های  تمامی  از 
برای  مذاکرات  جریان  در  که  است  شده 
رسیدن به یک اجماع و تفاهم همه جانبه با 

حسن نیت عمل کنند. 
سال ها  قطع نامه،  این  دوم  ماده ی  طبق 
خسارات  و  جانی  تلفات  باعث  جنگ 

اطالعات روز: همایش »صدای مردم کابل 
در مورد صلح« دیروز از سوی مقام والیت 
کابل در ورزشگاه غازی شهر کابل برگزار 
شد. هزاران باشنده ی کابل در این همایش 

شرکت کردند.
نشست  همایش  این  شرکت کنندگان 
استانبول را فرصت خوبی برای تأمین صلح 
دخیل  طرف های  از  و  دانسته  کشور  در 
نفع  به  پیش آمده  فرصت  از  تا  خواستند 

روند صلح استفاده کنند.
در  که  کابل  والی  حیدری،  محمدیعقوب 
این همایش صحبت می کرد، گفت که او 
کابل،  مردم  مختلف  اقشار  با  صحبت  در 
سرتاسری،  صلح  تأمین  که  است  دریافته 
باعزت و پایدار خواست و آرزوی همه است.

مردم  که  گفت  همچنان  حیدری  آقای 
کابل صلحی را می خواهند که در آن منافع 
قانون  ارزش های  از  و  علیای کشور حفظ 

اساسی پاسداری شود.
درگیر  طرف های  از  مردم  او،  به گفته ی 
شخصی  خواسته های  از  که  می خواهند 
به خواسته های  و  گروهی خود گذشته  و 

جمعی مردم احترام بگذارند.
حیدری تأکید کرد که طرف های درگیر در 

همایش مردم کابل در مورد صلح: 

نظام کنوین حفظ و در نشست ترکیه روی آتش بس توافق شود

پرداخت پول رصفیه ی برق در کابل ماهوار شد
خالها و نارسایی ها به تدریج روند برق رسانی را سرعت می دهد و تعرفه ی یکسان 

را نیز اجرا می کند.
با این حال، شرکت برشنا از مردم خواسته است که در پرداخت پول صرفیه ی برق 

به صورت ماهوار تعلل نکنند.
شرکت برشنا پیش از این پول صرفیه ی برق را هر دو ماه یک بار جمع آوری می کرد.

مشتریان بارها از اضافه ستانی شرکت برشنا بابت صرفیه ی برق شکایت داشتند و از 
این شرکت خواسته بودند که بل های صرفیه ی برق را به صورت ماهانه ترتیب کند.

این خواست شهروندان، رییس جمهور اشرف غنی در ماه دلو 1۳9۸  به  در پاسخ 
خورشیدی از شرکت برشنا خواست تا جلو فساد در این شرکت را گرفته و بل های 

صرفیه ی برق را به شکل ماهوار ترتیب کند.

پول  که  است  کرده  اعالم  )برشنا(  افغانستان  برق رسانی  شرکت  روز:  اطالعات 
صرفیه ی برق پس از این به گونه ی ماهوار پرداخت خواهد شد.

در اعالمیه ی شرکت برشنا که دیروز )جمعه، 20 حمل( منتشر شده، آمده است که 
این روند نخست در کابل و سپس در دیگر والیت ها تطبیق خواهد شد.

به نقل از اعالمیه، ماهوارشدن بل برق افزون بر کاهش صرفیه ی مشتریان شرکت 
و  اساسی خواهد داشت  نقش  نیز  افغانستان  اقتصادی  انکشاف  راستای  در  برشنا، 
هزینه ی برق را نیز نصف می کند. شرکت برشنا افزوده است که ماهوارشدن پرداخت 
پول صرفیه ی برق به این شرکت زیان مالی به بار می آورد، اما این تصمیم را با درک 

وضعیت نابسامان اقتصادی مشتریان، به ویژه خانواده های فقیر، گرفته است.
طبق این اعالمیه، شرکت برشنا تعهد کرده است که پس از درک و شناسایی همه 

نمایندیگ های سیایس مقیم کابل خواستار مشارکت کامل و معنادار زنان در روند صلح شدند
اجبار، حق تحصیل و فرصت های کاری از حقوق اساسی آنها به شمار می روند.«

گروه سفیران دوست زنان در افغانستان در این اعالمیه گفته است که مذاکرات صلح 
این کشور به مرحله ی حساس رسیده و بحث ها در مورد گزینه های گوناگون در ارتباط 

به آینده ی افغانستان جریان دارد.
این گروه از طرف های درگیر در افغانستان خواسته است که به زنان احترام داشته 
باشند و در روند تصمیم گیری از طریق نمایندگی مستقیم و مشورت با آنان و همچنان 
درنظر داشتن آسیب پذیری تاریخی و تبعیض در برابر آنان، فضای سالم برای زنان 

افغان ایجاد کنند.
این درحالی است که قرار است در آینده ی نزدیک یک نشست »سرنوشت ساز« در 

پیوند به صلح افغانستان در استانبول ترکیه برگزار شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و همچنان دیدبان جهانی حقوق بشر نیز از 

حضور کم رنگ زنان در نشست استانبول ابراز نگرانی کرده بودند.

اطالعات روز: گروه سفیران دوست زنان در افغانستان خواستار مشارکت کامل زنان 
و معنادار زنان در روند صلح شده و گفته  است که توافق سیاسی پایدار و بازسازی 

افغانستان بدون حضور زنان موفق نخواهد بود.
گروه سفیران دوست زنان در افغانستان متشکل از نمایندگان ارشد کشورهای خارجی 
مقیم کابل است. آسترالیا، دنمارک، شبکه ی انکشافی آغاخان، کانادا، اتحادیه اروپا، 
نیدرلیند، ترکیه، انگلستان، سازمان ملل متحد و ایاالت متحده ی امریکا در ترکیب 

این گروه حضور دارند.
در اعالمیه ی این گروه آمده است که زنان نصف جامعه ی افغانستان را تشکیل می دهند 
و مشارکت معنادار آنان در تصمیم گیری های آینده ی افغانستان الزمی و کلیدی است.

به نقل از اعالمیه، براساس قوانین افغانستان و تعهدات بین المللی، زنان افغان حق 
دارند که صدای شان شنیده شود. در اعالمیه آمده است: »مشارکت کامل و معنادار 
زنان افغان در تمام امور سیاسی کشور، مصونیت و امنیت، آزای از هر نوع خشونت و 

حکومت و نظام نیز در سر ندارند.
خلیلی افزود که برای جلوگیری از حادثات 
بهسود بسیار تالش کرد و از اتحادیه اروپا، 
عبداهلل عبداهلل،  حامد کرزی، شورای امنیت 
ملی و مشاور سیاسی جنرال اسکات میلر 
خواستار جلوگیری از فاجعه ی بهسود شد،  

اما تالش های او به نتیجه نرسید.
گفت  و  کرد  انتقاد  جهانی  جامعه  از  او 
شرکای  امکانات  با  بهسود  بر  هجوم  که 
بین المللی دولت افغانستان صورت گرفته 
است، اما آنان خاموشی اختیار کرده است.

موضوع  مورد  در  خلیلی  محمدکریم 
کوچی ها نیز اشاره کرد و گفت زمانی که 
بارها  بود،  ریاست جمهوری  دوم  معاون  او 
پیش  رییس جمهوری  کرزی،  حامد  از 
کوچی ها  مشکل  ریشه ای  حل  خواستار 
مطابق به قانون اساسی شده بود،  اما طرح 
او که دادن اسکان مشخص برای کوچی ها 

بود،  پذیرفته نشد.

گفت که در فاجعه ی بهسود 11 غیرنظامی 
کشته و ۳9 غیرنظامی دیگر زخمی شدند.

از سوی هم، آقای خلیلی گفت که مسعود 
کرده  سفر  بهسود  به  می خواست  اندرابی 
و  کند  معذرت خواهی  بهسود  مردم  از  و 
در عین حال قصد داشت تمام »شهدا را 
افغانستان«  جمهوری  شهدای  به عنوان 
ثبت کند. او تأکید کرد که اندرابی پیش از 
سفر به بهسود، به بهانه ی سقوط چرخبال 

از وظیفه اش برکنار شد.
خلیلی از حکومت خواست که هرچه زودتر 
را  بهسود  به  اعزام شده  امنیتی  نیروهای 
تأکید کرد  او  ولسوالی خارج کند.  این  از 
که نباید از نیروهای امنیتی به عنوان ابزار 

سیاسی علیه مردم استفاده شود.
بهسود حامی  او همچنان گفت که مردم 
نظام مردم ساالر هستند و نه تنها که هیچ 
مشکلی با حکومت ندارند، بلکه هیچ فکر 
با  جنگ  یا  و  براندازی  برای  برنامه ای  و 

می کند، حکومت به آن به اندازه ی رویداد 
بهسود واکنش نشان نمی دهد.

به  قندهار  در  پاسگاه   200 او،  به گفته ی 
طالبان تسلیم شدند و اخیرا یک چرخبال 
اما  شد،  داده  سقوط  هلمند  در  ارتش 
حکومت »به بهانه ی سقوط هلی کوپتر« در 
بهسود، هم نیروی سنگینی به این ولسوالی 
اعزام کرد و هم مسعود اندرابی را از وزارت 

داخله برکنار کرد.
معاون پیشین رییس جمهور گفت که آقای 
گزارش  یافته های  آن که  از  پس  اندرابی 
سال  دلو  دهم  رویداد  حقیقت یاب  هیأت 
گذشته در بهسود را پذیرفت، از وظیفه اش 

برکنار شد.
گزارش هیأت حقیقت یاب تأیید کرده بود 
اول  حصه ی  ولسوالی  در  غیرنظامیان  که 
نتیجه ی  در  که  بوده اند  غیرمسلح  بهسود 
تیراندازی نیروهای امنیتی کشته و زخمی 
شده اند. خلیلی نیز امروز در صحبت هایش 

پیشین  معاون  خلیلی،  محمدکریم 
وحدت  حزب  رهبر  و  ریاست جمهوری 
حلقاتی  که  می گوید  افغانستان  اسالمی 
در حکومت تالش می کردند که از قضیه ی 
»بحران  یک  میدان وردک  والیت  بهسود 
ملی« ساخته و در برابر صلح چالش ایجاد 
به  را  حکومت  نیز  این  از  پیش  او  کنند. 
متهم  بهسود  در  بحران  گسترش  و  ادامه 

کرده بود.
آقای خلیلی که دیروز )جمعه، 20 حمل( 
صحبت  بهسود  باشندگان  از  جمعی  در 
می کرد، همچنان گفت که برخی از حلقات 
قضیه ی  به  می خواستند  حکومت  در 
اما  بدهند،  »فراافغانی«  جنبه های  بهسود 
ثابت  حوصله مندی  با  بهسود  باشندگان 
بهانه گیری  دنبال  به  حکومت  که  کردند 

است.
گوشه گوشه ی  که  درحالی  گفت  خلیلی 
کشور و ولسوالی ها به دست طالبان سقوط 

خلیلی: 
حلقایت در حکومت می خواستند از قضیه ی بهسود یک بحران ملی بسازند
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ارنست همینگوی نسخه ای از 
خودش داشت که می خواست 

ما آن را ببینیم؛ همینگوی 
ماهی گیر، اهل گردش و 
معاشرت، نویسنده ی 
بیش مردانه، مردی که 

دوستانش او را »پاپا« صدا 
می زدند. اما همینگوی 

نسخه ی پنهان دیگری نیز 
داشت که ما آن را نمی دیدیم

در جست وجوی همینگوی واقعی
دادا«  »جنبش  هسته  که  سورئالیست 
خاطر  به  و  می رفت  به شمار  نیویورک  در 
نوآوری هایش در عکاسی و ریوگرام معروف 

بود، نیز این عکس را علنی نکرده بود.
با این حال از نظر ووس که نمایشگاه »تصویر 
تولید  سالگرد  صدمین  در  را  همینگوی« 
همینگوی در سال 1999 برگزار کرد، پرتره 
بن مایه ی  کامل  نماد  همینگوی  از  ری  من 
داستان جنگ جوی زخمی »وداع با اسلحه« 

است.
در خانه و موزیم ارنست همینگوی در جزیره 
عکس  این  از  تور  راهنمایان  وست،  کی 
سانحه پذیر  و  حادثه خیز  طبع  بیان  برای 
همینگوی استفاده می کنند. به گفته »اندرو 
اغلب  مردم  موزیم  این  مدیر  موراوسکی«، 
می پرسند که چرا همینگوی آن همه گربه  
این  پاسخ  داشت.  انگشتی  شش  )پشک( 
بدشانس  او خیلی  زیرا  است:  کوتاه  پرسش 
شش  گربه های  که  می شود  گفته  بود. 

انگشتی خوش شانسی می آورند.
در  همینگوی  باری  می گوید  موراوسکی 
میدان جنگ جهانی دوم زمانی که رضاکار 
نزدیکی اش  بود، خمپاره ای در  صلیب سرخ 
برخورد کرد و 250 قطعه ترکش وارد بدنش 
از دو سانحه هواپیما، فرو  او همچنین  شد. 
ریختن شیشه ی نورگیر سقف بر روی سرش 
از بی شمار حادثات و ضربه های دیگر در  و 

طول زندگی اش جان به در می برد.
همینگوی در نامه 1۷ مارچ خود به پرکینز 
حتا در مورد استعداد زخمی شدنش شوخی 
فروریختن  حادثه  به  اشاره  با  و  می کند 
نورگیر می نویسد: »شاید این آخرینش باشد. 
اسکریبنر می توانست امسال با بیمه من پول 

به جیب بزند.«
زخمی شدن  استعداد  طبقه بندی کردن 
به  عنوان  پاوند  عزرا  روش  به  همینگوی 
عیاشی،  و  مستی  شب  یک  مجازات 
وسوسه انگیز است. اما جراحات همینگوی و 
سروکله زدن این نویسنده با مرگ )تا زمان 
مرگش در نتیجه خودکشی در سال 1961( 
او  دارد.  کار وی  با  و غریبی  ارتباط عجیب 
درباره  پرکینز  به  خود  مارچ  ماه  نامه  در 
فایفر می نویسد: »همسرم با قضاوت از روی 
حادثات در هفته ای که گذشت می گوید که 
من اغلب وقتی نمی توانم بنویسم خون ریزی 

می کنم.«
است  هنر  مواد  رنج بردن  که  می داند  برنز 
تجربه های  در  آن.  مظهر  همینگوی  و 
همینگوی به  عنوان خبرنگار »کانزاس سیتی 
در طول  آمبوالنس  راننده  به  عنوان  استار«، 
جنگ جهانی اول و به  عنوان مردی که چهار 
بار ازدواج کرد، فاجعه ای به نمایش گذاشته 

می شود.
به  داخلی  اوضاع  که  »هرگاه  می گوید:  برنز 
نوعی برایش آرام می شود، چه در پاریس و 
بر می انگیزد.  او طوفانی  در کی وست،  چه 
متوجه  جالبی  شیوه  به  که  است  کسی  او 
شده که فاجعه، رنج و فرسایش امکان هنر 

را فراهم می کند.«
معدود  از  یکی  همینگوی  از  ری  من  پرتره 
نگارخانه  کلکسیون  در  همینگوی  تصاویر 
»والدو  نقاشی  دیگری،  است.  پرتره  ملی 
است  از همینگوی در سال 192۸  پیرس« 
که برنز می گوید پشیمان است که چرا آن را 
در مستند استفاده نکرده است. سومی پرتره 
از  کارش«  »یوسف  نمادین  و  هیجان آور 
همینگوی در سال 195۷ است. ووس آن را 
عکس همینگوی پس از دریافت جایزه نوبل 

برای پیرمرد و دریا می نامد.
در سـال 195۷ هنگامـی که یوسـف کارش 
بـرای مالقـات بـا همینگـوی به کوبـا رفت، 
»انتظـار داشـت کـه در همینگـوی ترکیبی 
مالقـات  را  رمان هایـش  قهرمان هـای  از 
کنـد.« امـا ایـن چیـزی نبـود کـه او دیـد. 
همینگـوی  در  »مـن  می نویسـد:  کارش 
مـردی بـا مالیمـت عجیـب و غریـب یافتم؛ 
خجالتی تریـن مـردی را دیـدم کـه تاکنون 
ازش عکـس گرفتـه ام؛ مـردی کـه از جانب 
زندگـی بـه طـرز بی رحمانـه ای اذیت شـده 
بـود امـا شکسـت ناپذیر به نظـر می رسـید.«

الیزابت جینیس، نویسنده و روزنامه نگار، در 
سن پترزبورگ فلوریدا زندگی می کند.

قرار  اتریش  نیروهای  خمپاره  اصابت  مورد 
شفاخانه  به  درمان  برای  همینگوی  گرفت. 
فرستاده شد. در آن جا او عاشق یک پرستار 
کوروفسکی«  فون  »آگنس  نام  به  امریکایی 
شد که احتماال اولین عشق جدی همینگوی 
اوایل به نظر می رسید که خانم  بوده. گرچه 
کوروفسکی عشق همینگوی را با عشق پاسخ 
می داده، اما هنگامی که همینگوی از جنگ 
به خانه بازگشت، کوروفسکی در نامه ای به 
او گفت که قصد دارد با کس دیگری ازدواج 
این رویدادهای سرنوشت ساز به منبع  کند. 
الهام همینگوی برای نوشتن وداع با اسلحه 
جبهه  در  اسلحه  با  وداع  داستان  شد.  بدل 
می شود  آغاز  اول  جهانی  جنگ  در  ایتالیا 
راننده  یک  و  پرستار  یک  بین  عشق  بر  و 

آمبوالنس متمرکز است.
»مغز  نویسنده  فرح«،  »اندرو  روان پزشک 
همینگوی«، یک تشخیص پزشکی پیچیده 
که  می گوید  افسانه ای،  نویسنده  این  از 
ممکن  همینگوی  دوم  شدید  آسیب دیدگی 
است برایش به  عنوان یادآور جراحت اول وی 
باشد. فرح در توصیف صحنه ی  عمل کرده 
سر  روی  بر  نورگیر  شیشه  سقوط  پسا 
همینگوی می نویسد: »او عالئم ضربه مغزی 
داشت، هذیان می گفت و سروصدا می کرد. 
اما به یاد داشت که خونش چه طعمی دارد، 
لجن  یاد  به  را  او  حادثه  آن  خودش.  خون 
خون  که  طعمی  و  ایتالیا  در  جنگ  جبهه 
آزاد  را  نیرویی  حادثه  آن  انداخت.  می داد، 

کرد.«
همینگوی در همان نامه 1۷ مارچ به پرکینز 
داشت  دست  روی  که  پروژه ای  دو  درباره 
موفقیت  آن ها  از  یکی  این که  کرد؛  بحث 
به  هرگز  دیگری  و  می کند  کسب  زیادی 
پیش گویانه  او  کلمات  این  نمی رسد.  پایان 
خود،  دوم  همسر  با  درحالی که  او  بودند. 
»پائولین ماریا فایفر«، درحال سوارشدن به 
فایفر  تا  بودند  کشتی ای در سواحل فرانسه 
بتواند برای به دنیاآوردن اولین فرزندش به 
ایاالت متحده برگردد، نوشت: »ولی دوست 

دارم یک رمان لعنتی خوب بنویسم.«
ووس می گوید که همینگوی نوشتن نسخه 
اول وداع با اسلحه را طی شش ماه به پایان 

رساند.
از  بیش  خود  مستند  برای  نوویک  و  برنز 
هرچیز به نامه های همینگوی تکیه کرده اند. 
نامه های همینگوی قرار است در قالب یک 
و  اسپانیز«  »ساندرا  ویرایش  با  مجموعه 

را که برای بلندکردن نورگیر به کار می رفت 
در  نامه ای  در  همینگوی  بود.  یافته  آویزان 
ویراستار  پرکینز«،  »مکسول  به  مارچ   1۷
شد  مدعی  »اسکریبنر«  انتشارات  در  خود 
که مقصر حادثه کس دیگری بوده؛ احتماال 
دوستی که قبال به جای زنجیر توالت، تناب 
انداخته  را ترک  نورگیر را کشیده و شیشه 
می خواست  وقتی  که  بود  نوشته  او  بوده. 
تناب را تنظیم کند، شیشه ی ترک خورده ی 
نورگیر از چوکات َکنده شده و روی سرش 

فرو ریخت.
حدود دو هفته پس از این حادثه همینگوی 
»برای  که  نوشت  پرکینز  به  نامه ای  در 
بندآوردن خون ریزی ۳0 تخته کاغذ توالت 
و حوله آشپزخانه و یک چوب آتش زنه الزم 
شد.« حادثه فروریختن شیشه نورگیر چنان 
ایگل«  »بروکلین  روزنامه  که  بود  جدی 
گزارش داد که همینگوی »یک ساعت و نیم 
را روی تخت جراحی، درحالی که جراحان 
گذرانده  بودند،  رگ  چهار  بستن  تالش  در 

است.«
مدتی بعد از این حادثه، شاعر »عزرا پاوند« 
که  کرد  ارسال  همینگوی  به  یادداشتی 
بودی  کرده  مست  چقدر  »مگه  می گوید: 
پنجره  روی  باال  به  پایین  از  که  المصب 

نورگیر سقوط کردی!«
به گفته »فردریک ووس«، که پس از خدمت 
به  عنوان مؤرخ ارشد نگارخانه ملی پرتری و 
متصدی کلکسیون مجله تایم این نگارخانه 
در  همینگوی  است،  شده  بازنشسته  اکنون 
ووس  داشت.  قرار  دوراهی  در  حادثه  زمان 
انقالبی  یک  درباره  رمانی  با  »او  می گوید: 
در  او  می کرد.  نرم  پنجه  و  دست  حرفه ای 
یکی از آن چند دوره بسیار خشک زندگی 
پیشرفتی  هیچ  و  می برد  به سر  کاری خود 
نداشت. ناگهان او رمانی که را داشت رویش 
کار می کرد اما نمی توانست در آن پیشرفتی 
با  وداع  نوشتن  به  شروع  و  کرد  رها  کند، 
را  آن  منتقدان  از  بسیاری  که  کرد  اسلحه 

بزرگ ترین دست آورد وی می دانند.«
که  می کنند  تصور  محققان  از  برخی 
حادثه  در  همینگوی  شدید  آسیب دیدگی 
فروریختن نورگیر او را یاد جنگ جهانی اول 
انداخته، زمانی که برای اولین بار دچار ضربه 
مغزی شد. در جنگ جهانی اول همینگوی 
صورت  به  آمبوالنس  راننده  به  عنوان 
داوطلبانه با صلیب سرخ امریکا کار می کرد. 
او هنگام انتقال شکالت و سیگار به جبهه، 

الیزابت جینیس، مجله اسمیتسونین 
مترجم: جلیل پژواک

ارنست همینگوی نسخه ای از خودش داشت 
همینگوی  ببینیم؛  آن را  ما  می خواست  که 
معاشرت،  و  گردش  اهل  ماهی گیر، 
نویسنده ی بیش مردانه، مردی که دوستانش 
همینگوی  اما  می زدند.  صدا  »پاپا«  را  او 
ما  که  داشت  نیز  دیگری  پنهان  نسخه ی 
آسیب پذیر،  همینگوی  نمی دیدیم؛  آن را 
همینگوی حساس و همینگوی تنها. این دو 
نسخه از یک دیگر جدا نبودند و اغلب در کار 

و زندگی همینگوی تالقی می کردند.
هر  از  بیش  همینگوی  غیرشخصی  میراث 
چیز دیگری با نوشتار انقالبی او پیوند دارد. 
سبک نوشتاری او نوآورانه بود: بیان حقیقِت 
اما زندگی  با کم ترین کلمات ممکن.  ماجرا 
کارهایش  اندازه ی  به  تقریبا  او  شخصی 
پاریِس  در  همینگوی  می کرد.  توجه  جلب 
که  زمانی  آمد؛  صحنه  روی   1920 دهه 
مناظره  صحنه ی  پاریس  اجتماعات  سالن 
فیتزجرالد«،  »اسکات  همچون  غول هایی 
بود.  جویس«  »جیمز  و  استاین«  »گرترود 
همینگوی بعدا در خانه اش در جزیره »کی 
وست« ایالت فلوریدا و کوبا زندگی کرد. او در 
طول زندگی خود بیش از 9 رمان و مجموعه 
بسیاری شان  که  کرد  منتشر  کوتاه  داستان 
روایات جنگ در اروپاست. »زنگ ها برای که 
همچنان  »خورشید  می آیند«،  در  صدا  به 
جمله  از  نداشتن«  و  »داشتن  و  می دمد« 
مشهورترین آثار همینگوی به شمار می روند. 
و  »پیرمرد  کتاب  برای   195۳ سال  در  او 
و  پیرمرد  شد.  پولیتزر  جایزه  برنده  دریا« 
او بود و وقتی  دریا یکی از آخرین کارهای 
یک  شد.  منتشر  بود  زنده  هنوز  همینگوی 
که  ادبی  آثار  مجموعه  برای  او  بعد  سال 
تولید کرده بود برنده جایزه نوبل ادبیات شد. 
مستند سه قسمتی جدید به کارگردانی »ِکن 
اپریل  تا ۷  از 5  نوویک« که  برنز« و »لین 
در شبکه »پی بی اس« پخش شد، به میراث 
همینگوی پرداخته و شناخت ما از این مرِد 
نویسنده و هنرمند را به چالش می کشد. نثر 
زندگی  سبک  همینگوی،  فرد  به  منحصر 
آزاد و ماجراجویانه ی او و زندگی حرفه ای او 
به  عنوان روزنامه نگار و سرباز، همه دست به 
دست هم دادند تا همینگوی به نوعی مظهر 

مردانگی ایده آل تبدیل شود.
»ماری وی. دیربورن«، نویسنده  زندگی نامه ی 
»یک  همینگوی  که  می نویسد  همینگوی 
سلسله رمان و داستان منتشر کرد که باعث 
شد خوانندگان، به خاطر او، جهان را مکانی 
متفاوت، پرجنب وجوش تر، زنده تر، ساده تر و 
این وجود  با  ببینند.  عاشقانه تر  درعین حال 
مشکلی وجود داشت... ارنستن داد و ستد در 
عشق، وفاداری در دوستی و شاید غم انگیزتر 
را  به خودش،  حتا  گفتن حقیقت،  همه،  از 

دشوار یافت.«
یک عکس غیررسمی از همینگوِی 2۸ ساله 
پاریس  در  ری«  »من  هنرمند  توسط  که 
ملی  نگارخانه  کلکسیون  در  و  شده  گرفته 
پرتره مرکز اسمیتسونین نگهداری می شود، 
از  پس  که  است  نگاره ای  چند  از  یکی 
آسیب دیدگی جدی همینگوی در حادثه ای 
در صبح زود روز چهارم مارچ 192۸، گرفته 
نورگیر سقف  فروریختن  حادثه  است.  شده 
این  روان  و  چهره  بر  را  دائمی  زخم  جای 

نویسنده برجای گذاشت.
در  را  نقطه ای  همینگوی  پرتره  این  در 
بد  کراواتش  دارد،  زیرنظر  دور  فاصله ای 
بسته شده و یقه اش نامنظم است. صورتش 
است  کج  طوری  آلپی اش  کاله  و  تراشیده 
از  است  ممکن  بعد  صحنه  در  گویی  که 
جمله  از  ری  من  بخورد.  ُسر  سرش  روی 
 1920 دهه  پاریِس  در  که  بود  سرآمدانی 
واقع  در  داشتند.  معاشرت  همینگوی  با 
ری  من  که  نیست  عکسی  تنها  پرتره  این 
پرتره  زیادی  تعداد  او  گرفت.  همینگوی  از 
سال  در  را  همینگوی  از  تصویری  جمله  از 
در  کرد.  ثبت  پسرش  همراه  به   1926
کاله  زیر  از  بانداژ  همینگوی،   192۸ پرتره 
همینگوی  می شود.  دیده  او  دلقک مانند 
ساعت 2 بامداد پس از یک شب می گساری 
خانه  به  مک لیش«  »آرچی بالد  نویسنده  با 
بازگشته و به دست شویی رفته بود و تنابی 

پنسیلوانیا«  ایالتی  »دانشگاه  از  ِکل«  »ورنا 
همچون  همینگوی  نامه های  شود.  منتشر 
»آتش پرجنب وجوش و پرحرارت و سریع« 
اندازه داستان های او  هستند و به ندرت به 
نامه های  شده اند.  اصالح  احتیاط  و  دقت  با 
دلیل  به  که  نویسنده ای  برای  همینگوی 
و  متن  در  پرگویی  از  خودداری  بر  تأکید 
می شود،  شناخته  یخ«اش  کوه  »تئوری 
می گوید:  برنز  نیست.  خیلی خویشتن دارانه 
چنان  و  فوق العاده  چنان  او  داستانی  »نثر 
بازتابی از نظم خارق العاده و خوداصالح گری 
نامه ها  که  است،  متن  در  او  بی رحمانه ی 
نامه ها  این  می شود.  خواننده  تسکین  باعث 
می دهد،  را  واقعی  شخصی  حس  آدم  به 
کسی که پر از اضطراب، شک، آسیب پذیری 

و عصبانیت است.«
برنز می گوید که بیان این که همینگوی چه 
اسطوره  به  پرداختن  صرفا  )نه  بود  کسی 
چالش  وی(  معنوی  شهرت  و  همینگوی 
اصلی ساخت این مستند بوده است. همین 
و  برنز  تیم  که  بوده  دالیلی  از  یکی  چالش 
نوویک تصمیم گرفتند که از عکس من ری 
مستند  در  نکنند.  استفاده  خود  مستند  در 
بخشی  به  عنوان  نورگیر  فروریختن  حادثه 
می شود:  معرفی  بزرگ تر  روایت  یک  از 
انجام داده  را  همینگوی ورزش های تماسی 
بود و سرش از قبل نیز چند بار ضربه خورده 
بود. حادثه فروریختن نورگیر و آسیب ناشی 
مغزی  ضربه  جدی  واقعه   9 از  یکی  آن  از 
و  هواپیما  قبال سقوط  او  بود.  بر همینگوی 
بود.  گذاشته  سر  پشت  را  موتر  با  تصادف 
در حادثه تصادف با موتر، سر همینگوی از 

شیشه جلوی موتر بیرون زده بود.
همینگوی احتماال دچار »آنسفالوپاتی مزمن 
مزمن  آنسفالوپاتی  بوده.  ضربه«  از  ناشی 
که  است  عارضه ای  همان  ضربه  از  ناشی 
بازیکنان فوتبال در اثر برخورد شدید و مکرر 
برنز  به آن دچار می شوند.  به سرشان  توپ 
را  این آسیب دیدگی  نوویک می خواستند  و 
جدی نشان دهند تا آسیب پذیری همینگوی 
را به تصویر کشیده باشند. اما عکسی که من 
ری پس از حادثه نورگیر از همینگوی با آن 
کاله آلپی اش گرفته بود، بیش از حد کمیک 
به نظر می رسد. برنز می گوید که این تصمیم 
بود که  انتخاب های هنرمندانه ای  از  بخشی 
سازندگان مستند در استفاده از تصاویر برای 

پروژه انجام دادند.
یک  که  پیامی  با  »خواننده  می گوید:  او 
عکس منتقل می کند فراتر از آنچه در روایت 
ممکن است ببیند یا از کسی که همینگوی 
می کند.  نرم  دست وپنجه  بشنود،  می خواند 
را  پرتره  آن  پیچیده  روان شناسی  باید  ما 
درک کنیم. رد آن یک تصمیم آگاهانه بود 
زیرا فاقد جدیتی است که ما می خواستیم با 
آن به ضربه مغزی دوم همینگوی بپردازیم.«
با این حال برنز آن پرتره را فراموش نمی کند. 
او به آن عالقه ی خاصی دارد و آن را عکس 
بانداژی  می خواند.  همینگوی  »افسانه وار« 
مثابه  به  تقریبا  که در عکس دیده می شود 
تصادفی  و  غریب  طبیعت  ثانویه  توضیح 

تصویر است.
ووس می گوید گرچه آن پرتره مدت کوتاهی 
پیش از انتشار وداع با اسلحه در سال 1929 
از  اسکریبنر هرگز  انتشارات  اما  گرفته شد، 
همچنین  او  نکرد.  استفاده  تبلیغ  برای  آن 
و عکاس  است که من ری، هنرمند  معتقد 
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کربال کجای افغانستان است؟ یزید کی است؟ 
ابن زیاد، شمر و خولی کی ها اند؟

حوزه ی   دیگر  ضلع  جایگاه.  تثبیت .2
جمهوریت، سپیدار است. آقای عبداهلل  عبداهلل، 
با دوران حکومت وحدت  تا حاال در مقایسه 
ملی در مقام رییس اجراییه با اقتدارتر ظاهر 
در  دوره  آن  از  مقتدرتر  گویا  و  است  شده 
موارد چالش برانگیز، مچ آقای غنی را می گیرد. 
به  غنی  رییس جمهور  صلح  طرح  فرستادن 
شورای عالی مصالحه ملی، سفرهای دوره ای 
افتتاح  منطقه،  کشورهای  به  عبداهلل  آقای 
مذاکرات صلح در دوحه و شرکت در نشست 
آقای  نشان می دهد  مواردی اند که  از  مسکو، 
برتر در پروسه ی   عبداهلل عبداهلل در موقعیت 
قرار  غنی  رییس جمهور  با  مقایسه  در  صلح 

دارد.
حکومت  دوران  در  عبداهلل  عبداهلل  آقای  اما 
وحدت ملی نتوانست، مطابق به تفاهم نامه ی  
بنابرآن،  کند.  تثبیت  را  جایگاهش  سیاسی 
فرایند  پیداکردن  اهمیت  به  توجه  با  این بار 
بر  سیاسی  احزاب  همگام ساختن  و  صلح 
تالش اند  در  مصالحه،  عالی  شورای  محوریت 

از  مصالحه  عالی  شورای  رییس  به عنوان  که 
یک سو جایگاهش را در این نهاد تثبیت کند و 
از طرفی نقش کلیدی در پروسه ی  صلح بازی 

کند.
غنی  رییس جمهور  هم  که  مواردی  از  یکی 
تا  تالشند  در  سخت  عبداهلل  عبداهلل  هم  و 
امتیاز معنوی آن را از آن خود کند، نقش اول 
پروسه ی   به موفقیت رساندن  در  بازی کردن 
صلح است. چون این مورد ثبت تاریخ خواهد 
شد و آیندگان به عنوان قهرمان صلح و کسی 
که احتماال افغانستان را از یک بحران عمیق 
چند دهه نجات  خواهد داد، از او یاد خواهد 
کرد. البته این پیش بینی نجات کشور از بحران 
چند دهه، در خوش بینانه ترین حالت متصور 

است.
شورای  رییس  برای  جایگاه  تثبیت  داعیه ی  
عالی مصالحه، باعث می گردد تا ایشان سخنان 
این  گرچند  بیاورد.  زبان  بر  ارگ  از  متفاوت 
سخنان اغلبا معطوف به نشست های کمیته های 
کاری ای اند که در شورای عالی مصالحه برگزار 
می شوند؛ اما بازهم تبیین کننده ی  دیدگاه های 
شخص آقای عبداهلل است و در بسیاری موارد 

در مباینت با موضع گیری های ارگ.

موقت  سیاسی  دولت  یک  در  اختالفات  حل 
است، وجود ندارد. واشنگتن یک پیش نویس 
هشت صفحه ای را پیشنهاد می کند که در آن 
زلمی خلیل زاد، فرستاده ویژه ی ایاالت متحده 
با  را  فعلی  دولت  رهبران  تا  است  تالش  در 
رهبران دولت موقت جایگزین کند، سه شاخه 
»برابر« دولت را ایجاد کند، آتش بس گسترده 
از تشکیل دولت موقت  بیاید و پس  به وجود 
شامل  برابر  شاخه های  شود.  برگزار  انتخابات 
یا  ملی  نمایندگی  نهاد  قوه مجریه، یک  یک 
شورا و یک دادگستری با یک دادگاه عالی و 
یک  این،  بر  عالوه  است.  ابتدایی  دادگاه های 
شورای عالی فقه اسالمی و کمیسیونی برای 
تهیه قانون اساسی جدید نیز تشکیل خواهد 

شد.
و  دولت  فعلی  شاخه های  انحالل  در  مشکل 
ایجاد شاخه های برابر جدید همه غیرمنتخب، 
این است که هیچ کس نمی تواند ادعا کند که 
احتماال  این،  بر  است. عالوه  نماینده ی مردم 
تقدم  جهت  برابر  شاخه های  این  بین  رقابت 
بیشتر  درگیری  به  منجر  دیگری  بر  یکی 

خواهد شد.
چهارم، انتظار برای اقدام سریع دولت موقت در 
برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه ملی به شدت 
گذشته  دهه  دو  در  تالش  به رغم  بی جاست. 
برای ایجاد نهادهای دموکراتیک در افغانستان، 

در نظرسنجی های پارلمانی 201۸ و انتخابات 
ریاست  جمهوری 2019 مشاهده کردم، موانع 
قابل توجهی برای برگزاری انتخابات بود. بسیار 
منطقی است که فکر کنیم نامزدهای طالبان 
موافقت می کنند که به عنوان مثال اسکن های 
روند  یک  برای  آنان  عکس های  و  بیومتریک 
هرگز  شورشیان  که  شود  گرفته  انتخاباتی 
به عنوان راهی برای مشروعیت سیاسی قبول 
حمله  خشونت  با  فرصتی  هر  بر  و  نکرده اند 

کرده اند.
در  اگر  است  خطرناک  اندازه  همان  به  این 
به  افغانستان  انتخاباتی  نهاد  که  بگیریم  نظر 
درجه اعتماد عمومی و بی طرفی برای اجرای 
حتا  یافته اند.  دست  معتبر  به روش  انتخابات 
اگر چنین باشد، تهدید یا استفاده از زور برای 
مقامات  در  وحشت  و  رعب  ایجاد  یا  حذف 
یک  انتخابات  روند  می شود  باعث  انتخاباتی، 
ظاهر سازی با نتایج بسیار بی معنا باشد. یک 
انتخابات نادرست شرایط خشونت گسترده را 
بدون تقریبا هیچ وسیله ای برای پایان دادن به 

آن، به پختگی می رساند.
رهبری  تحت  اتحاد  در  تغییرات  سرانجام، 
سال های 1996-1992  بین  در  ربانی  دولت 
را  دولت  نبود  امکان  سیاسی،  نخبگان  بین 
تقویت کرد که بیشتر از همه در تجزیه ارتش 
ضعیف  ربانی  دولت  شد.  احساس  افغانستان 

دولت موقت را به هم پیوند دهد، محتاط بود. 
دالیلی که منجر به فروپاشی دولت ربانی شد، 
همچنان پابرجاست و پنج عنصر برجسته که 
تقریبا تکرار غم انگیز را به طور قطعی تضمین 

می کند، هنوز هم وجود دارد.
به شدت  افغانستان  سیاسی  نخبگان  نخست، 
سوگند  دوگانه ی  مراسم  پراکنده اند. 
ریاست  جمهوری در مارچ 2020 که در آن هم 
غنی و هم عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی سابق 
ریاست  جمهوری  مقام  به  که  ادعا کردند  وی 
برای  دایمی  ایده ی  یک  باید  یافته اند،  دست 
وزیر  پمپئو،  مایک  بگذارند.  نخبگان  اتحاد 
غنی  آن که  از  امریکا، پس  وقت  امور خارجه 
فراگیر«  »حکومت  تشکیل  برای  عبداهلل  و 
میلیارد  یک  کمک  قطع  از  نشدند،  متقاعد 
افغانستان خبر داد و تهدید  دالری امریکا به 
کرد که یک میلیارد دیگر در سال 2021 نیز 

قطع خواهد شد.
حد  چه  تا  که  داد  نشان  پمپئو  تالش های 
راه  ایجاد  برای  سخت  ارزهای  از  می توان 
حل های سیاسی استفاده کرد. با خروج ایاالت 
متحده، عملکرد پول به جای تسکین موقت که 
با توقف جریان پول به راحتی از بین می رود، 
به عنوان تعمیرکننده روابط سیاسی، می تواند 

چالش برانگیزتر باشد.
تصور  اگر  بود  خواهد  غیرمسئوالنه  بنابراین، 
از  نمایندگی  به  موقت  دولت  یک  کنیم  که 
صلح  با  می تواند  سیاسی  نخبگان  مجموعه 
را  دولت  که  درباره ی مصالحه هایی  و سازش 
به  توجه  با  کند،  مذاکره  می دارد،  نگه  سالم 
این که اولویت اصلی آن ها حفظ منافع سیاسی 

فردی در برابر انگیزه های صرفا مالی است.
سیاسی  تخریب گران  مقاومت  احتمال  دوم، 
وجود دارد. گلبدین حکمتیار، یک جنگ ساالر 
در  اسالمی،  حزب  سیاسی  جناح  رییس  و 
قدرت  که  کسی   - کل«  »تخریب گر  تعریف 
کامل را دنبال می کند و اهدافش قابل تغییر 
نیست، مناسب است. بین سال های 1992 و 
1995، حکمتیار دستور گلوله باران کابل را که 
باعث کشته شدن هزاران غیرنظامی شد، صادر 
کرد. این عمل لقب »قصاب کابل« را برای وی 
وی  که  را  آنچه  داد  نشان  و  آورد  ارمغان  به 
از طریق مذاکرات نمی تواند به دست بیآورد، با 

زور تصاحب خواهد کرد.
حکمتیار که به سختی، تنها یک مخرب - یا 
است،  افغانستان  فضای سیاسی  در   - قصاب 
مدافع دولت موقت است که می تواند به قیمت 
عمل  او  نفع  به  ملی،  منافع  دست رفتن  از 
کند. با یادآوری حکمتیار و دیگر فرماندهان 
جنگی دهه 1990، این یک اشتباه محاسباتی 
سنگین خواهد بود که تصور کنیم دولت موقت 
چنین  انکار  یا  مجازات  برای  فشاری  اهرم 
تخریب گرانی دارد که به هر قیمت به دنبال 
قدرت هستند، حتا اگر منجر به کشتار جمعی 

یا فروپاشی دولت شود.
پیش شرط  که  سیاسی  اجماع  تقریبا  سوم، 
برای  عملی  سیستم  یک  توسعه  برای  الزم 
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زیرا  می جنگد،  بقا  برای  افغانستان  دولت 
از نقاط ضعف اش  بازیگران خارجی و داخلی 
استفاده  امریکا  خروج  برای  آماده سازی  در 
متحده  ایاالت  ابتکارات  آخرین  می کنند. 
افغانستان که  »پایان مسئوالنه« جنگ  برای 
نزدیک  چاقو  لبه ی  به  را  افغانستان  دولت 
خواهد  معکوس  نتیجه ی  احتماال  می کند، 
خارجه  امور  وزیر  بلینکن،  آنتونی  داشت. 
ایاالت متحده در نامه ای که به تاریخ ۷ مارچ 
اشرف  صریح  پیامی  در  کرد،  درز  بیرون  به 
غنی، رییس  جمهور افغانستان را ترغیب کرد 
با روندی موافقت کند که اساسا منجر به  تا 
را  وی  دولت  می شود،  قدرت  از  او  برکناری 
افغانستان  نظام جمهوری  به  منحل می کند، 
پایان می دهد، قانون اساسی را باطل می کند 
جدید  »فراگیر«  دولت  یک  ایجاد  باعث  و 
مقابل،  در  باشد.  طالبان  شامل  که  می شود 
با  یکپارچه  کامال  رابطه ی  یک  آنچه  به  رغم 
می شود،  ارزیابی  مداوم  خشونت  و  القاعده 
به نظر نمی رسد که چنین اصطالحاتی وجودی 
به طالبان که به طور فزاینده ای به عنوان دولِت 
داده  تحویل  می شوند،  ظاهر  انتظار  حال  در 

شده باشد.
کناره گیری  غنی  که  نیست  تعجب  جای 
دولت  هرگونه  که  دارد  اصرار  و  کرده  رد  را 
جدید از طریق انتخابات پدید آید. جو بایدن، 
این که  مورد  در  هنوز  امریکا  رییس  جمهور 
آیا طبق توافق نامه امریکا و طالبان که تحت 
شده،  امضا  دوحه  در  ترمپ  دولت  رهبری 
خروج نیروهای متفقین را امضا و تا اول ماه 
می دستور خروج همه ی نیروهای امریکایی را 
صادر می کند یا نه، ابراز نظر نکرده است. بایدن 
در مصاحبه ی اخیرش اظهار داشت که رعایت 
مهلت خروج نیرو »دشوار« خواهد بود و افزود 
که توافق دوحه »یک معامله ی کامال محکم 
جدیدترین  در  بایدن  نیست.«  مذاکره شده 
تاکتیکی  نظر  اظهار نظرهای خود گفت: »از 
کنیم.«  خارج  را  نیروها  این  که  است  دشوار 
مهلت  این  نقض  پیامدهای  درباره ی  طالبان 

خروج هشدار داده اند.
مدت  »برای  ماندن  او  قصد  که  گفت  بایدن 
»نمی تواند«  و  نبوده  افغانستان  در  طوالنی« 
تصور کند که نیروهای امریکایی سال آینده 

در آن جاست:
چه  در  و  چگونه  است:  این  پرسش  »اما 
شرایطی با آن توافق نامه ای منعقدشده توسط 
معامله ای  شرایط  تحت  ترمپ  رییس  جمهور 
که به نظر می رسد از ابتدا کارگر نبوده است، 

برخورد کنیم؟ چگونه انجام شده است؟«
رویکرد امریکا که خواستار یک دولت موقت 
ایجاد  افغانستان است، صلح  انحالل دولت  با 
نخواهد کرد، اما هر گونه امید را از بین می برد. 
کمونیسم،  از  پس  دولت  سقوط  به  توجه  با 
نسبت  تا 1996  از 1992  ربانی  برهان الدین 
می کند  تالش  که  روند سیاسی  یک  آغاز  به 

انتخابات رأی دهندگان  از آن جا که روندهای 
تقلب  نتیجه ای  در  و  کرد  خارج  رای  از حق 
در مقیاس باال نتوانست برندگان مشخصی را 
صدمه  به شدت  انتخابات  اعتبار  کند،  معرفی 

دیده است.
سرکوب گرانه  رفتار  صورت  در  که  ایده  این 
کنار  برای  انتخابات  از  می توان  طالبان 
محض  خیال  کرد،  استفاده  آنان  زدن 
است  غیرممکن  ترتیب،  همین  به  است. 
به عنوان  طالبان  نامزدهای  که  شود  تصور 
ملی  شورای  مجلس های  در  سیاست مداران 
یا ریاست  جمهوری، درگیر بحث و مجادله  و 
انتخاباتی که من  می شوند. حتا سازوکارهای 

نشانه شنایس  پریشان گفتاری در حوزه ی  جمهوریت
می دهد به جای امضاکردن توافق نامه ی  صلح، 
مانند امام حسین تنها بماند! در حالی که آقای 
صالح فراموش می کند که امضای توافق نامه ی  
صلح به احتمال قریب به یقین مسئولیت او 
نیست یا به عبارتی، هیچ نوبت به او نمی رسد 
که ایشان به پای این »سند ننگ« امضا کند. 
یا  رییس جمهور،  یا  سند،  آن  پای  در  چون 
رییس شورای عالی مصاله و یا هم رییس تیم 
مذاکره کننده ی  جمهوریت امضا خواهد کرد نه 

معاون اول رییس جمهور.
عالوه بر آن، استفاده کردن از تشبیهاتی مانند 
امام حسین، پیش تر از آن که به قدسی سازی 
رییس جمهور  معاون  شخص  یا  ارگ  موضع 
و  نمادها  از  استفاده  سوء  به  کند  کمک 
سیاسی  مقاصد  راستای  در  دینی  چهره های 
امام  استعاره ی   همچنان  است.  تعبیر  قابل 
حسین قابل تعمیم است. برای مخاطب آقای 
ممکن  که  می آید  پیش  پرسش  این  صالح 
توافق نامه رییس جمهور و رییس  پای آن  در 
شورای عالی مصالحه امضا کند و در آن صورت 
تنها شما امتناع می ورزید. پس در این حالت، 
تنها شخص معاون اول رییس جمهور، مصداق 
تشبیه به امام حسین است که در این صورت، 

صالحیت خویش نیز اعالن موضع می کنند.
غنی  رییس جمهور  تأکید  مثال،  به عنوان 
اساسی  قانون  از  حراست  به  معاونانش  و 
از  یکی  قانونی،  گسست  از  مانع شدن  و 
به خاطر  شان  دفاعیه ی   اصلی  ترجیع بندهای 
ماندن در قدرت و توجیه دوام حکومت فعلی 
است. اما در طول این سال ها از بس که قانون 
اساسی نقض شده است شعار حراست از قانون 
اساسی بیشتر به یک جوک می ماند تا تعهد 
اخالقی و مسئولیت قانونی حاکمان فعلی در 
قدرت. آشکارترین موارد نقض مفادهای قانون 
وحدت  حکومت  ایجاد  از:  عبارتند  اساسی 
ملی و حکومت مشارکتی در دو دور انتخابات 
پسین ریاست جمهوری، برگزارنشدن انتخابات 
برگزارنشدن  آن،  قانونی  موعد  در  پارلمانی 
انتخابی والیت  انتخابات پارلمانی در حوزه ی  
والیتی  شورای  انتخابات  برگزارنشدن  غزنی، 
و  ولسوالی  شورای  انتخابات  برگزارنشدن  و 

شهرداری ها.
با  ریاست جمهوری  نخست  معاون  وقتی  یا 
توافق نامه ی   امضانکردن  از  حماسی  ادبیات 
صلح توسط خودش سخن می گوید و خودش 
ترجیح  امام حسین می کند که  به  تشبیه  را 

محمدموسا شفق

پراکندگی در اظهارات مقام ها در ارگ و گاه 
پریشان گفتاری  به  اوقات  بیشتر  سپیدار،  در 
می ماند؛ پریشان گفتاری ای که مردم را نسبت 
با تردید و  به شفافیت و موفقیت روند صلح 
پریشان گفتاری  این  می سازد.  روبه رو  دلهره 
باشد.  داشته  زیادی  دالیل  و  علت ها  شاید 
عبداهلل  و  غنی  رییس جمهور  کنترل  عدم  از 
عبداهلل بر افراد و احزاب همسو با آنان گرفته 
تا حتا گنگ بودن برایند پروسه ی  صلح برای 
هردو. اما در یک نگاه کلی این پریشان گفتاری 
و  دسته بندی  می شود  بخش  سه  در  را 

نیت خوانی کرد.

رییس جمهور  قدرت.  در بقا برای تقال .1
ایشان،  به  نزدیک  افراد  و  او  معاونان  غنی، 
برای ماندن در  تا زمان  به شدت تالش دارند 
آقای  برای  زمان  کند. خریدن  کمایی  قدرت 
غنی و همراهانش، از هر طریق ممکن، قابل 
توجیه است. خطر از دست دادن قدرت برای 
تبدیل  کابوسی  به  چنان  گاهی  ارگ،  تیم 
می شود که نزدیکان آقای غنی نه تنها پراکنده 
اظهار نظر می کنند که حتا متناقض و خارج از 

دولت موقت ابعث انبودی 
افغانستان خواهد شد

پیشنهاد ایاالت متحده برای انحالل دولت افغانستان، 
خطر تکرار گذشته ی غم انگیز است

مشکل در انحالل شاخه های 
فعلی دولت و ایجاد شاخه های 
برابر جدید همه غیرمنتخب، 

این است که هیچ کس 
نمی تواند ادعا کند که 

نماینده ی مردم است. عالوه 
بر این، احتماال رقابت بین این 

شاخه های برابر جهت تقدم 
یکی بر دیگری منجر به درگیری 

بیشتر خواهد شد.
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آمار رسمی اتاق تجارت هرات نشان می دهد که 
 اکنون بیش از دوهزار موتر در گمرک اسالم قلعه 

و صدها موتر در گمرک تورغندی متوقف اند. 
توقف این موترها نگرانی ها مبنی بر آتش  سوزی 

در گمرک ها را بلند برده است. واردکنندگان 
کاالها می گویند که کم ترین امکانات برای مهار 

آتش سوزی در گمرک ها وجود ندارد.
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بیکارند و اگر مواد خام به ما نرسد، مجبور هستیم که بخشی از 
این کارگران را جواب بدهیم.«

او همچنین وضعیت کنونی افغانستان را ملتهب و آشفته ارزیابی 
می کند و از روزی می ترسد که مجبور شود به دلیل نابه سامانی های 

سیاسی و اقتصادی، سرمایه اش را از افغانستان خارج کند. 
احمدسعید صدیقی، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات به 
روزنامه اطالعات روز می گوید که توقف هر موتر حامل کاالهای 
به  مجبور  را  تاجران  ترکمنستان،  و  ایران  کشورهای  از  وارداتی 
پرداخت شبانه روز 100 دالر امریکایی بابت جریمه در گمرک ها 

می کند.
تأکید می کند: »چندین موتر حامل نفت وگاز، کود کیمیاوی،  او 
آرد و گندم ما در گمرک ها متوقف است و ما مجبوریم که هر شب 
پول بابت توقفی پرداخت کنیم. برخی از کاالهای وارداتی هم در 

صورتی  که به مقصد نرسد، در داخل کانتینرها فاسد می شود.«

تکرارسناریو
از  اتاق تجارت هرات نشان می دهد که  اکنون بیش  آمار رسمی 
دوهزار موتر در گمرک اسالم قلعه و صدها موتر در گمرک تورغندی 
در  آتش  سوزی  بر  مبنی  نگرانی ها  موترها  این  توقف  متوقف اند. 
که  می گویند  کاالها  واردکنندگان  است.  برده  بلند  را  گمرک ها 
کم ترین امکانات برای مهار آتش سوزی در گمرک ها وجود ندارد.

آنان تأکید می کنند که حکومت باید از آتش سوزی گمرک هرات 
درس بگیرد و تأسیسات برای مهار آتش سوزی را نیز بلند ببرد. 

احمدسعید عظیمیان، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات 
به روزنامه اطالعات  روز می گوید که باید هرچه زودتر به اعتراض 
متضرران آتش سوزی گمرک اسالم قلعه رسیدگی شود تا از بروز 
در  فاجعه  تکرار  برای  فاجعه جلوگیری شود: »شمارش معکوس 
دیگر  بار  که  دارد  احتمال  است.  شده  آغاز  اسالم قلعه  گمرک 
آتش سوزی رخ بدهد و همچنین تا کم تر از ده روز دیگر، شهرک 

صنعتی به دلیل کمبود شدید مواد خام، تعطیل می شود.«
هرات  در  نفتی  مواد  واردکنندگان  از  یکی  صدیقی،  احمدسعید 
نگران است که تا ازدحام بیش ازحد در گمرک های اسالم قلعه و 
تورغندی سناریوی آتش سوزی را یک بار دیگر متحمل تر می کند: 
اتفاق  »ترس ما این هست که رویداد آتش سوزی گمرک دوباره 
بیفتد و سرمایه ی تاجران و مالکان موترهای باربری نیز دود هوا 

شود.«

عوضشدنمسیرتجارت
با  که  می گویند  هرات  معادن  و  صنایع  اتاق  در  مسئوالن 
مسدودشدن شاهراه های هرات – اسالم قلعه و هرات – تورغندی، 
کاالهای  بیشتر  حاال  و  است  کرده  تغییر  هرات  از  تجارت  مسیر 
ایرانی از طریق گمرک های والیت های فراه و نیمروز وارد کشور 

می شود. 
حمیداهلل خادم، رییس این اتاق به روزنامه اطالعات روز می گوید 
که عوض شدن مسیر تجارت، به معنی بلندرفتن قیمت کاالهای 
عنوان  به  هرات  اقتصادی  جایگاه  تضعیف  همچنین  و  وارداتی 

چهارراه اقتصادی افغانستان شمرده می شود. 

معترضانکوتاهنمیآیند
متضرران  خواست  که  می گوید  هرات  والی  قتالی،  وحید  سید 
در  مرکز کشور  در  با مسئوالن  را  اسالم قلعه  آتش سوزی گمرک 

میان گذاشته است. 
صالح،  امراهلل  غنی،  محمداشرف  رییس جمهور  دستور  براساس 
رویداد  پی گیری  مسئول  ریاست جمهوری  نخست  معاون 
آقای صالح  اما مسئوالن مطبوعاتی  آتش سوزی اسالم قلعه است. 
به درخواست ما مبنی بر ارائه جزییات در مورد چگونگی پرداخت 
متوالی  بار  دومین  برای  آتش سوزی  این  متضرران  به  غرامت 

خودداری کرده اند. 
این در حالی است که هیأت حکومت به ریاست غالم بها ءالدین 
جیالنی، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، عوامل آتش سوزی 
و همچنین خسارت مالکان موترهای باربری را تثبیت کرده است. 
پیش تر مسئوالن در وزارت مالیه به روزنامه اطالعات روز گفته 
بودند که مسئول پی گیری آتش سوزی گمرک هرات، دفتر امراهلل 

صالح است. 
بصیر آرین، نماینده ی معترضان به روزنامه اطالعات روز می گوید 
نگرفته  معترضان صورت  درخواست  به  توجهی  هیچ  تاکنون  که 
به خواست  از سوی حکومت  معناداری  توجه  است: »هنوز هیچ 
این  به  برای رسیدگی  یا هیأت ویژه ای  تیم  ما نشده است. هیچ 
بحران تشکیل نشده است و یا اگر هم شده بعد از هفت روز هنوز 
مردم  خواست  به  توجهی  هیچ  حکومت  نگرفته اند.  ارتباط  ما  با 

نکرده است.«
آنان  به  که  هنگامی  تا  می گوید  معترضان  از  نمایندگی  به  او 
هرات  شاهراه  دو  مسدودکردن  از  دست  شود،  پرداخت  خسارت 
برنمی دارند: »کوچک ترین تحرکی برای اعمال فشار یا استفاده از 
قوه ی قهریه برای شکستن تحصن مردم، بدون شک منجر به خلق 

فاجعه ی انسانی خواهد شد.«

واجد روحانی – هرات

هرات  و  اسالم قلعه   – )هرات  هرات  والیت  کلیدی  شاهراه  دو 
عبور  روی  به  تاکنون  ماه حمل   14 شنبه،  روز  از  تورغندی(   –
از  شاهراه  دو  این  در  معترضان  است.  مسدود  باربری  موترهای 
حکومت می خواهند که به خاطر آتش سوزی گمرک اسالم قلعه در 
25 ماه دلو به آنان غرامت بپردازد تا حاضر به بازگشایی این دو 

شاهراه شوند.
اما مسدودشدن شاهراه های هرات که مقصد اصلی ترانزیت کاال 
شمرده  افغانستان  به  ترکمنستان  و  ایران  کشورهای  طریق  از 
از  افزایش قیمت ها، باعث توقف فعالیت برخی  می شود، در کنار 

کارخانه های تولیدی در شهرک صنعتی هرات شده است.
مسئوالن اتاق های تجارت و سرمایه گذاری و صنایع و معادن هرات 
روز پنج شنبه، 19 حمل در یک کنفرانس خبری خواستار پایان 

اعتراض متضرران آتش سوزی گمرک اسالم قلعه شده اند.

هشدارازخالیشدنانبارها
مواد  ذخایر  که  می گویند  هرات  معادن  و  صنایع  اتاق  مسئوالن 
این  کاهش  با  و  می شود  تمام  هفته  یک  در  ارتزاقی  و  سوختی 

ذخایر، قیمت مواد به میزان چشم گیری افزایش می یابد. 
حمیداهلل خادم، رییس اتاق صنایع می گوید که به گونه ی کلی ۳0 
رانندگان  اعتراض  به دلیل  سوختی  و  ارتزاقی  مواد  درصد   40 تا 
وجود  نیز  قیمت  این  افزایش  بیم  و  رفته  بلند  باربری  موترهای 
دارد: »ما ذخایر کالن استراتژیک نداریم و نمی توانیم به دلیل نبود 
امنیت کافی در این بخش سرمایه گذاری کنیم. سرمایه گذار ما در 
شرایط بد اقتصادی کنونی نمی تواند سرمایه ی خود را برای ایجاد 

ذخایر استراتژیک بند کند.«
تقاضا  ماه  این  شروع  با  و  می شود  آغاز  رمضان  ماه  جاری  هفته 
برای خریداری مواد ارتزاقی افزایش پیدا می کند، اما حاال انبارهای 
افزایش  معنای  به  این  و  است  مواد  از  خالی  تاجران  از  بخشی 

قیمت ها است.
همه ساله در آستانه ی ماه رمضان قیمت مواد اولیه بلند می رود 
و برخی از تاجران مواد را احتکار می کنند و با این کارشان توان 

خرید افراد فقیر افت می کند. 

رکودکارخانههایتولیدی
آغاز  از  هرات  معادن  و  صنایع  اتاق  مسئوالن  آمار  بنیاد  بر 
آتش سوزی گمرک هرات، تاکنون حدود ۸0 درصد کارخانه های 
و  بازمانده اند  فعالیت  از  والیت  این  صنعتی  شهرک  در  تولیدی 

همچنین کارگران این کارخانه ها نیز بیکار شده اند. 
حمیداهلل خادم، رییس این اتاق هشدار می دهد که اگر شاهراه های 
هرات دوباره بازگشایی نشود و همچنین در راستای مبارزه با فساد 
غیرفعال  به شمارکارخانه های  نگیرد،  کاری صورت  گمرک ها  در 

افزوده خواهد شد. 
صنعتی  شهرک های  بزرگ ترین  از  یکی  هرات  صنعتی  شهرک 
کشور شمرده می شود. صنعت گران روی بیش از ۳00 کارخانه ی 
کارخانه  این  تمامی  فعالیت  با  و  کرده اند  سرمایه گذاری  تولیدی 
حدود 2۷ هزار تن مصروف کار می شوند. شهرک صنعتی هرات 
جلو ورود قسمت زیادی از کاالهای مشابه از کشورهای همسایه 

را گرفته است
نوشابه های  تولیدی  غول های  از  یکی  قناویزیان،  لطیف  محمد 
دالر  میلیون  ده ها  او  است.  افغانستان  در  انرژی زا  و  غیرالکلی 
امریکایی را در والیت های هرات، کابل و بلخ روی خطوط تولید 
این نوشابه ها سرمایه گذاری کرده، اما حاال بیش از سه روز می شود 
که به  دلیل دسترسی نداشتن به مواد خام، دوونیم هزار کارمندش 

بیکارند. 
او در صحبت با روزنامه اطالعات روز می گوید که با مسدودشدن 
شاهراه های کلیدی هرات، نتوانسته موترهای حامل مواد خام را 
برای ساخت مشروبات غیرالکلی وارد کند و این چرخه ی صادرات 
و  قرغیزستان  اوزبیکستان،  قزاقستان،  کشورهای  به  محصوالت 

چندین کشور دیگر را متوقف کرده است. 
آتش سوزی  در  قناویزیان  آقای  خام  مواد  حامل  کانتینر  شش 
به  و  سوخت  گذشته  سال  دلو   25 تاریخ  به  اسالم قلعه  گمرک 
که  می دهد  هشدار  او  یافت.  کاهش  تولیداتش  سطح  آن  دنبال 
از نیروی شاغل  تأخیر در ارسال مواد خام باعث خواهد شد که 
در کارخانه هایش بکاهد: »مواد خام شرکت ما پشت مرزها متوقف 
آنان  اما  می دهیم،  معاش  کارمندان  به  حاال  ما  هرچند  است. 

این  نبود،  برخوردار  خشونت  انحصار  از  و  بود 
بدان معنا بود که هیچ تضمینی برای پیگیری 
بدون  ندارد.  وجود  وی  دستورات  اجرای  یا 
تضمین این که یک کشور ابزار تأمین امنیت را 
دارد، عرصه سیاسی بازی منصفانه ای خواهد بود 
پیگیری  برای  تا  ترغیب می کند  را  بازیگران  و 

اهداف خود از طریق خشونت متحد شوند.
در حال حاضر غنی به نیروهای امنیتی افغانستان 
فرماندهی می کند که درگیر عملیات فشرده ای 
هستند تا مانع دستیابی بیشتر طالبان به این 
کشور و گسترش دستاوردهای نظامی و سیاسی 
انداختن  زیر  به  با  واشنگتن  شوند.  شورشیان 
نیروهای  شدن  تکه-تکه  سبب  فعلي،  دولت 
امنیتی افغانستان می شود که تاکنون مانع بروز 
یک فضای کامال مناقشه برانگیز شده اند که در 
آن رهبران سیاسی، احزاب و شبه نظامیان برای 
قدرت و سرزمین های سیاسی با یک دیگر درگیر 
پیشنهادی،  موقت  دولت  با شکست  می شوند. 
طالبان چیزهای زیادی به دست آورده و احتماال 
در مسابقه سیاسی و نظامی متعاقب آن، پیروز 
خواهند شد – همان اتفاقی که پس از تجزیه 

دولت ربانی افتاد.
بهتر  افغانستان  دولت  توسط  واشنگتن  منافع 
می شود.  محافظت  تروریستی  سازمان  یک  از 
انحالل دولت عراق در مواجهه با دولت اسالمی 
دولت  سقوط  خطرات  یادآوری کننده ی  باید 
باشد و اگر نیروهای امریکایی از افغانستان خارج 
شوند و دولت فعلی را منحل کنند، احتماال این 

اتفاق می افتد.
به رغم هم گرایی منافع امریکایی و افغانی، به ویژه 
در زمینه مبارزه با تروریسم، دموکراسی، حقوق 
نتوانسته  ایاالت متحده  برابری، رویکرد  بشر و 
است طالبان را به خاطر بازیگری بدخیمی که 
دارند به رسمیت بشناسد و در عوض آن ها را 
برای آنچه که آرزو می کنند درک کند: بازیگری 
که می تواند به نفع مردم افغانستان سازش کند. 
با این حال، طالبان خواهان قدرت کامل هستند، 
نه قدرت مشترک. آنها متعهد به سرنگونی دولت 
افغانستان و ایجاد »دولت ناب اسالمی« هستند.

جان های  طالبان  با  مقابله  سال   25 از  بیش 
سلسله  مجموعه ای  است.  گرفته  را  بی شماری 
که  نشده-  پذیرفته  -همه  طالبان  ترورهای 
مقامات  قضات،  نگاران،  روزنامه  غیرنظامیان، 
دولتی و پرسنل امنیتی را هدف قرار می دهد، 
نشان دهنده ی شخصیت بدخیم دیرینه ی این 
گروه است که هدف آن خاموش کردن صدای 
است.  ترس  افزایش  و  اختالف  ایجاد  مخالف، 
جایی برای داشتن دیدگاه متفاوت وجود ندارد و 
بسیاری ها - از جمله خود ربانی - با این باور که 
می توانند با طالبان صلح کنند، کشته شده اند. 
ریاست  سپتمبر 2011،  در  ترور  هنگام  ربانی 
شورای عالی صلح افغانستان را بر عهده داشت 
که این شورا هرگز  از رویداد کشته شدن ربانی 
نجات نیافت و بعدا توسط غنی در سال 2019 

منحل شد.
چشم انداز  از  که  دارند  زیادی  دالیل  افغان ها 
تشکیل دولت موقت جدید ترس داشته باشند. 

از این است که  مهم ترین این نگرانی ها، ترس  
را  بشر  حقوق  ارزش های  جدید  موقت  دولت 
کشور  می افکند،  دور  اضافی  عنصر  هم چون 
قدرتمند  افراد  می کشاند،  داخلی  جنگ  به  را 
از  می گرداند،  باز  قدرت  به  قدرتمند تر  را 
دستاوردهای توسعه می کاهد و تسلط طالبان و 
پاکستان را در آینده سیاسی این کشور تقویت 
حذف  فرصت  همچنین  موقت  دولت  می کند. 
رهبران سیاسی غیر منتخب از طریق انتخابات 
را  اختالفات سیاسی  و  نمی دهد  افغان ها  به  را 
فرقه ای  و  قومی-سیاسی  خطوط  در  جمله  از 

افزایش می دهد.
هیچ یک از این ها بیان گر ثبات طوالنی مدت در 

افغانستان نیست. 
در  متحده-افغانستان  ایاالت  استراتژی  فاجعه 
استراتژی  این  است  شده  ثابت  که  است  این 
امتیاز  آنان  به  که  است  هدیه ای  طالبان  برای 
می دهد درحالی که از دولت، حکومت، ارتش و 
مردم افغانستان مشروعیت زدایی می کند. فاجعه 
دیگر این است که اجماع بین المللی موجود در 
کنفرانس بن در سال 2001 که فرایند بازسازی 
کشور افغانستان را پایه گذاری کرد، به یک توافق 
جهت تالش برای خنثاکردن دولت افغانستان از 

نظر مطلوب طالبان تبدیل شده است.
توافق  اجرای  برای  طالبان  که  می رسد  به نظر 
دوحه هیچ الزامی ندارند، درحالی که شورشیان 
تا  کرده اند  تأکید  معامله  این  شرایط  بر  بارها 
خروج همه نیروهای خارجی را تضمین کنند. 
و  می شود  واگذار  طالبان  به  سرعت  به  آنچه 
است  جسورانه  رویکرد  یک  است،  نیاز  فورا 
دولت  با  بین المللی  همکاری  می تواند  که 
که  دهد  تشخیص  و  کند  حفظ  را  افغانستان 
است.  حفظ  قابل  به دست آمده  دستاوردهای 
یک  به عنوان  را  طالبان  همچنین  رویکرد  این 
سازمان تروریستی خارجی تعیین می کند )که 
به رغم پرسش های مداوم، آنان فعال در فهرست 
پاکستان  و  نیستند(  تروریستی  سازمان های 
استراتژیک  پشتیبانی  از  که  کند  متعهد  را 
شورشیان دست بردارد و با آنان به عنوان خطر 

یک گروه تروریستی برخورد کند.
اختیار  در  هنوز  ابزارها  سایر  و  ابزارها  این 
دشمنان  برابر  در  آن ها  از  که  است  واشنگتن 
جمله  از  طالبان  از  قوی تر  بسیار  استراتژیک 

چین، کره شمالی و روسیه استفاده می کند.
پایان دادن  به دنبال  واشنگتن  که  چنانچه  اما 
به درگیری نظامی خود در افغانستان است، با 
بازگشت  مقدماتی که فراهم می کند، زمینه ی 
اما   - را  طالبان  حاکمیت  دوره  به  افغانستان 
با روشن  فروپاشی کشور که  از شروع  قبل  نه 
به  کردن فیوز یک جنگ داخلی چندبعدی و 

خاک سپردن دموکراسی، تضمین می کند.

و  تحقیق  واحد  معاون  موتوانی  نیشانک  دکتر 
ارزیابی افغانستان در کابل است. وی انتخابات 
و  افغانستان  و 2019  ریاست  جمهوری 2014 
نظارت  را   201۸ پارلمانی  انتخابات  همچنین 

کرده است.

3.سهیمشدندرقدرت. ضلع سوم حوزه ی  
سیاسی اند.  چهره های  و  احزاب  جمهوریت، 
غنی  رییس جمهور  مخالف  اغلب  که  کسانی 
هم نظر  تیم سازی،  و  سیاسی  نظر  از  و  اند 
در  سیاسی  احزاب  عبداهلل.  عبداهلل  آقای  با 
دوران  اندازه ی   به  پسین،  بیست سال  طول 
رییس جمهور غنی انزوای سیاسی و تجریدشدن 
گام به گام از قدرت را تجربه نکرده بودند. البته 
این منزوی ساختن احزاب سیاسی از طرف آقای 
دارند  را  خودش  منتقدان  که  میزانی  به  غنی 
موافقان را نیز با خود همراه دارند. حتا براساس 
»فرستاده«  کتاب  در  خلیلزاد  زلمی   خاطرات 
که می گوید من در دورانی که در افغانستان به 
حیث سفیر امریکا فعالیت می کردم، تالش در 
منزوی ساختن رهبران سیاسی داشتم و با رفتنم 
آقای غنی، در  ماند؛ گویا  تمام  نیمه  روند  این 
مواجهه با رهبران سیاسی همان راه نیمه تمام 

را خواست تکمیل کند.
بحث  گرم شدن  با  سیاسی،  رهبران  اکنون 
این  در  را  شکست شان  تا  تالش اند  در  صلح، 
پروسه ی   طریق  از  دوباره  و  کند  جبران  مدت 
که  چیزی  اما  شوند.  قدرت  در  سهیم  صلح، 
قرارگرفتن  تحت الشعاع  است  نگران کننده 

نفس پروسه ی  صلح زیر این سه گونه خواست 
که  خواست هایی  است.  متضاد  حتا  و  متفاوت 
دارد.  اختالفی  موارد  مشترک،  نقاط  از  بیشتر 
به  جمهوریت  حوزه ی   که  علتی  عمده ترین 
از پروسه ی  صلح نمی رسد همین  قرائت واحد 
نهادی  سه  است.  اصلی  ضلع  سه  منافع  تضاد 
که تحت فشار امریکا تن به مذاکره داده اند و 
بیرونی،  قدرت های  فشار  به محض کم شدن  اال 
رقیبان سرسخت همدیگرند تا همکاران حوزه ی  

جمهوریت.
صلح در نظر این سه ضلع، بیشتر از آن که به 
حذف  معنای  شود  تعبیر  جنگ  ختم  معنای 
همدیگر و یا در ایثارگرایانه ترین حالت، معنای 
غنی  رییس جمهور  می دهد.  را  رقیب  تضعیف 
در تالش ماندن در قدرت است و یا در نهایت، 
صلح  حکومت  به عنوان  حکومتش  ختم شدن 
با قدرت خداحافظی  با عنوان قهرمان صلح  تا 
آقای  که  است  چیزی  همان  دقیقا  این  کند. 
عبداهلل عبداهلل می خواهد که قهرمان صلح در 
باشد.  او  مصالحه ی  عالی  شورای  رییس  ردای 
در این میان، رهبران سیاسی، در کنار معماران 
صلح، هدف اصلی شان رسیدن به قدرت است تا 

حداقل، شش سال پسین را جبران مافات کند.

بسته بودن شاهراه های هرات؛ 

توقف فعالیت  کارخانه های تولیدی 
و افزایش قیمت ها
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خود از این طرح ایران را نشان داده، اما کماکان، مذاکرات 
است،  ضروری  تحریم ها  لغو  برای  که  »تدابیری«  درباره 

ادامه دارد.
اسالمی  جمهوری  ایرانی،  مقام  این  اظهارات  اساس  بر 
در  نشستی  در  مارچ  ماه  روز 29  در  یعنی  پیش  روز  ده 
فرانکفورت آلمان طرح خود را ارائه کرده و »همه طرف ها« 
در نشست مجازِی روز جمعه گذشته موافقت خود را با آن 

اعالم کرده اند.
 1۸ روز  امریکا  خارجه  امور  وزارت  پرایس، سخنگوی  ند 
حمل به صراحت گفته بود که ایاالت متحده در راستای 
برداشتن  آماده  برجام،  به  موسوم  هسته ای  توافق  احیای 

گام های الزم و تحریم های ناسازگار با این توافق است.
وی در عین حال افزوده بود که ماهیت دقیق هرگونه رفع 
هیچ گونه  امریکا  و  دارد  بستگی  »دیپلماسی«  به  تحریم، 
این کشور به  تا  ایران نخواهد داد  به  مشوق یک جانبه ای 

پایبندی به تعهداتش برجامی خود بازگردد.
این در حالی است که جمهوری اسالمی بارها اعالم کرده 
تا امریکا همه تحریم ها علیه ایران را رفع نکند، این کشور 

به تعهدات برجامی خود بازنخواهد گشت.
هیئت  عضو  غریب آبادی،  کاظم  که  است  نکته ای  این 
با  مصاحبه  در  برجام،  درباره  وین  در   مذاکره کننده 
تاکید  آن  بر  دیگر  بار  اسالمی  جمهوری  رهبر  وب سایت 

کرده است.
او گفت: »درواقع رفع تحریم روی کاغذ آن هم به صورت 
اثرات عملی  بلکه مشاهده   صوری برای ما مطرح نیست، 

رفع تحریم ها، بسیار اساسی و کلیدی است.«

خربگزاری کیودو:  

کرات است   پیرشفت مذا
ِ

یم های غریاتمی مانع اصلی یکا برای رفع تحر مقاومت امر
امریکایی ها  چه  »چنان  می افزاید:  گفت  و گو  این  در  وی 
قصد بازگشت به برجام را دارند، باید تمامی تحریم ها را 
به صورت عملی لغو کنند به گونه ای که جمهوری اسالمی 

ایران بتواند آن ها را راستی آزمایی کند.«
او درباره راستی آزمایی مدنظر ایران توضیح داد: »مفهوم 
باید  اسالمی  جمهوری  مثاًل  که  است  این  راستی آزمایی 
را  نفتی اش  قراردادهای  بتواند  نفت  فروش  حوزه   در 
منعقد و نفتش را صادر کند و منابع مالی درآمدش را از 
طریق کانال های بانکی به داخل منتقل کند و یا مصارف 
دیگری را برای آن در نظر بگیرد. یا در حوزه  بانکی بتواند 
تراکنش های مالی اش را از کانال های مالی مختلف انجام 

بدهد.«
به  گام به گام  »موضوع  که  کرده  اضافه  غریب آبادی  آقای 
 هیچ  وجه در گفت وگوها و مذاکرات مدنظر نیست و مطرح 

هم نشده است.«
و رئیس هیئت  امور خارجه  وزیر  عباس عراقچی، معاون 
مذاکره کننده ایران نیز روز پنج شنبه، 19 حمل، مذاکرات 
غیر مستقیم در خصوص توافق هسته ای موسوم به برجام 
در وین، پایتخت اتریش را مثبت ارزیابی کرد و گفت هنوز 

این مذاکرات به جمع بندی نرسیده است.
افزود:  تی وی  پرس  خبری  شبکه  با  گفت وگو  در  وی 
حال  در  امریکایی ها  که  است  کرده  بروز  »نشانه هایی 
برداشتن  سمت  به  حرکت  و  خودشان  مواضع  بررسی 

تحریم های کامل هستند.«
مقام های دولتی از جمله حسن روحانی در روزهای اخیر 

از »فصل تازه ای از تجدید حیات برجام« سخن گفته اند.

در توافق برجام هشدار داده که »زمان اندکی« برای رفع 
شکاف ها و اختالف ها میان طرفین باقی مانده است.

برای  تالش  در  اسالمی  جمهوری  گفته،  او  که  آن  طور 
دستیابی به یک اجماع درباره طرح خود است، طرحی که 
معرفی شده  آخر«  بازی  عنوان »طرح  با  گزارش  این  در 

است.
بر اساس این طرح، امریکا باید »همه تحریم ها اعمال شده، 
دوران  در  شده«  نام گذاری  دوباره  یا  اعمال شده،  دوباره 
دونالد ترامپ، رییس جمهوری پیشین ایاالت متحده، را به 

صورت »یک جا« لغو کند.
این مقام ایرانی اضافه کرده با وجودی که امریکا »درک« 

در  اسالمی  جمهوری  رسمی  مقام  یک  روز:  اطالعات 
شد  منتشر  حمل،   20 جمعه،  روز  که  گفت وگویی 
»مقاومت« ایاالت متحده در برابر لغو تحریم های غیراتمی 
احیای  مذاکرات  پیشبرد  در  مانع«  »اصلی ترین  را  ایران 

برجام معرفی کرد.
نقل  به  جاپان  کیودوی  فردا، خبرگزاری  رادیو  از  نقل  به 
از این مقام جمهوری اسالمی که می گوید نخواسته است 
نامش فاش شود نوشت:  »مقاومت در واشینگتن در برابر 
در  حرکت  اصلی  مانع  هسته ای،  غیر  تحریم های  لغو 

مذاکرات است.«
ایران  مقابل  طرف های  به  حال  عین  در  ایرانی  مقام  این 

گزارش نهایی خود را درباره آن را روز چهارشنبه، 2۷ 
ماه حوت 1۳99، منتشر کرده که  مسئولیت شلیک را 

به اپراتور واحد پدافندی نسبت داده است.
اوکراینی  هواپیمای  جان باختگان  خانواده  های  انجمن 
گزارش نهایی ایران را دارای ادعاهای متناقض عنوان 
کرده و آن را »تحقیق جنایتکاران درباره جنایت خود« 

خواندند.
بشر  حقوق  ویژه  گزارشگر  کاالمار،  انیس  همچنین 
سازمان ملل متحد، اعالم کرد ایران در مساله شلیک 
موشک به هواپیمای مسافربری اوکراین و پس از این 
حمله مرگبار، مواردی از نقض حقوق بشر مرتکب شده 
و در توضیحاتش درباره شلیک به این پرواز تناقضات 

بسیاری دارد.
پیشین  نظامی  دادستان  ترکی،  غالمعباس  تازگی،  به 
تهران از صدور کیفرخواست علیه 10 نفر از »مسئوالنی 
که در پرونده انهدام هواپیمای اوکراین دخیل بودند«، 

خبر داد.
قبل از آن، وزرای خارجه اوکراین و کانادا در تماسی 
چارچوب  در  کشور  دو  همکاری  ادامه  بر  تلفنی 
»گروه هماهنگی« برای یافتن پاسخ، اجرای عدالت و 
هواپیمای  قربانیان  خانواده های  برای  خسارت  جبران 

منهدم شده اوکراینی تاکید کردند.

پرواز  استاندارد  معاون  خدایی،  آرش  مقابل،  در  اما 
سازمان هواپیمایی کشوری در ایران و مسئول بررسی 
سازمان  این  گفت  اوکراینی،  هواپیمای  انهدام  پرونده 
تاکنون اعتراضی نسبت به گزارش نهایی این پرونده از 

سوی کشورهای مربوطه دریافت نکرده است.
از  از یک سال  از بیش  ایران پس  سازمان هواپیمایی 
شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین،  

انهدام هواپیما باید به طور رسمی در یک تحقیق فنی 
انجام  بین المللی  قوانین  با  مطابق  ایران  بود  قرار  که 
دهد، تایید شود، ولی ایران تاکید می کند که »خطای 

انسانی« تنها وقوع این سرنگونی است.
در ادامه بیانیه وزارت خارجه اوکراین آمده است اگر 
ایران  چنین خطایی واقعا روی داده باشد، در تحلیل 
دالیل انهدام و سلسله وقایع منجر به آن وجود ندارد 
و این موضوع باعث »خشم منطقی و ناامیدی« طرف 

اوکراینی شده است.
گونه  هیچ  کورکورانه  »اوکراین  کرد:  تاکید  کی یف 
روایت شفاهی از سقوط پرواز پی اس۷52 را که مبتنی 

بر شواهد واقعی نباشند، باور نمی کند.«
تمام  ایران  افزود  همچنین  اوکراین  خارجه  وزارت 
تالش خود را می کند تا روایت »خطای انسانی« را که 
»به نفع« این کشور است پیش ببرد و »حتی تالش 
اشتباه  این  باعث  چیز  چه  که  کند  تحلیل  نمی کند 

کشنده شده است«.
اسالمی  جمهوری  گزارش  اوکراین  و  کانادا  پیشتر 
درباره هواپیمای اوکراینی را تالشی برای پنهان کردن 
واقعیت خواندند و تاکید کردند این گزارش به سواالت 
مدرک  یا  واقعیت  نتوانسته  و  نگفته  پاسخ  موجود 

محکمی ارائه دهد.

اطالعات روز: وزارت خارجه اوکراین با انتشار بیانیه ای 
جمهوری اسالمی ایران را به »دستکاری« اطالعات در 

پرونده انهدام هواپیمای اوکراینی متهم کرد.
روز  که  بیانیه  این  در  اینترنشنال،  ایران  گزارش  به 
جمعه منتشر شد، آمده: »طرف ایرانی به جای در نظر 
گرفتن اظهارات عینی مبتنی بر تجربه بین المللی در 
زمینه تحقیقات سوانح هوایی، به طور غیرمسئوالنه  ای 
]در  بودن  غیرسازنده  به  اوکراین  کردن  متهم  به 

همکاری[ متوسل شده است.«
این بیانیه می افزاید وقتی مقام های جمهوری اسالمی 
می گویند توضیحات درباره علت این فاجعه در جریان 
دو دور مذاکرات به اوکراین داده شده، به »دستکاری« 

اطالعات اقدام می کنند.
پیشتر محسن بهاروند معاون امور حقوقی و بین المللی 
دور  دو  »ما  بود»  کرده  اعالم  ایران  خارجه  وزارت 
نمایندگان  و  داشته ایم  تهران  و  کی یف  در  مذاکرات 
هواپیمایی  از  اعم  اوکراین  و  ایران  مختلف  نهادهای 
کشوری، قضایی، نظامی، وزارتخانه های امور خارجه و 
و توضیحات جزئی  غیره در جلسات حضور داشته اند 
داده  آنها  به  سانحه  این  وقوع  چگونگی  خصوص  در 

شده است.«
وزارت خارجه اوکراین در بیانیه خود تاکید کرد دالیل 

اوکراین ایران را به دستکاری در داده ها در پرونده انهدام هواپیمای اوکرایین متهم کرد
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بدینوسیلهبهتاسیازمادهچهلوسومقانونتدارکاتبهاطالععمومرسانیدهمیشودکهوزارتزراعت،آبیاریومالداریدرنظرداردتاالتدومپروژه)تدارک،انتقالوتوزیع300متریکتنتخمبذریشالی
برای13والیتکشورتحتدوالتباکدنمبرMAIL/PD/NCB/G33-01,02/1400( رابهشرکتدولتیتخمهایاصالحشدهبذریوخدماتزراعتیبهقیمتمجموعیمبلغ)5,429,000(پنجمیلیونوچهارصدو

بیستونههزارافغانیاعطانماید.
اشخاصحقیقیوحکمیکههرگونهاعتراضدرزمینهداشتهباشند،میتواننداعتراضخویشراازتاریخنشرایناعالنالیهفتروزتقویمیطورکتبیتوامبادالیلآنبهریاستتهیهوتدارکاتوزارتزراعت،

آبیاریومالداریواقعکارتهسخی،جمالمینه،وفقاحکاممادهپنجاهمقانونتدارکاتارایهنمایند.
ایناطالعیهبهمعنیعقدقراردادنبودهوالیتکمیلمیعادفوقالذکروطیمراحلقانونیبعدی،قراردادمنعقدنخواهدشد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
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اطالعیهتصمیماعطایقرارداد
بدینوسیله به تأسی از حکم شماره 5.۷۸ طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطالع عموم رسانیده میشود، که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، 
قرارداد پروژه شبکه آبیاری قزل قلعه ولسوالی رستاق و جوی شهر کهنه کهنه واقع شهر کهنه ولسوالی رستاق والیت تخار تحت شماره تشخصیه AF/MAIL/EATS-193101-193102/B089-B063-CW-RFB را به شرکت ساختمانی تل 
ودان دارنده جواز نمبر D-۳۸691 و نوریان وردک دارنده جواز 4۳9۷0 حیدری پالزا خوشحال خان، کابل به قیمت مجموعی مبلغ 242911۳2.۷0 )بیست و چهارمیلیون دوصد و نود و یک هزار و یک صد و سی و دو اعشاریه هفتاد افغانی( اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی ده )10( روز کاری طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری وفق احکام 
شماره5.۷۸ طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارائه نمایند.

این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

پروژهاضطراریزراعتیومصونیتغذایی
P174748پروجکتنمبر

TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF:گرنتنمبر
اسمپروژه:شبکهآبیاریقزلقلعهواقعقریهقزلقلعهولسولیرستاقوجویشهرکهنهواقعشهرکهنهوالسوالیرستاقوالیتتخار

Employer: Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock (MAIL)
Project: Emergency Agriculture & Food Supply (EATS) Project
Contract title: Improvement Works of Qazel Qala Ishanaha Irrigation Scheme Located at Qazal Qala Village, Rustaq District  and Joye Shahri Kohna Irrigation Scheme Located at 
Shahri Kohna Village Rustaq District of Takhar Province
Country: Islamic Republic of Afghanistan
(Credit No/Grant No.ARTF Grant Number TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
AF/MAIL/EATS- 193101-193102/B089-B063-CW-RFB 
This Notification of Intention to Award (Notification) notifies you of our decision to award the above contract. The transmission of this Notification begins the Standstill Period. During 
the Standstill Period you may: 
a) Request a debriefing in relation to the evaluation of your Bid, and/or
b) Submit a Procurement-related Complaint in relation to the decision to award the contract.
1. The successful Bidder

3. Reason/s why your Bid was unsuccessful
The main reason for the non-responsive bidders are:
A) High Price,
4. How to request a debriefing?
DEADLINE: The deadline to request a debriefing expires at midnight on 20-April-2021 at 12:00 AM local time.
You may request a debriefing in relation to the results of the evaluation of your Bid. If you decide to request a debriefing your written request must be made within three (3) Business 
Days of receipt of this Notification of Intention to Award. 
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the request for debriefing as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: mohammadullah.sahil@mail.gov.af
If your request for a debriefing is received within the 3 Business Days deadline, we will provide the debriefing within five (5) Business Days of receipt of your request. If we are unable 
to provide the debriefing within this period, the Standstill Period shall be extended by five (5) Business Days after the date that the debriefing is provided. If this happens, we will notify 
you and confirm the date that the extended Standstill Period will end. 
The debriefing may be in writing, by phone, video conference call or in person. We shall promptly advise you in writing how the debriefing will take place and confirm the date and time.
If the deadline to request a debriefing has expired, you may still request a debriefing. In this case, we will provide the debriefing as soon as practicable, andnormally no later than fifteen 
(15) Business Days from the date of publication of the Contract Award Notice.
5. How to make a complaint?
Period:  Procurement-related Complaint challenging the decision to award shall be submitted by midnight, [20-April-2021] (12:00 AM).
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the Procurement-related Complaint as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: [mohammadullah.sahil@mail.gov.af]
At this point in the procurement process, you may submit a Procurement-related Complaint challenging the decision to award the contract. You do not need to have requested, or re-
ceived, a debriefing before making this complaint. Your complaint must be submitted within the Standstill Period and received by us before the Standstill Period ends.
Further information:
For more information see the Procurement Regulations for IPF Borrowers (Procurement Regulations)[https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.as-
px?docid=4005] (Annex III). You should read these provisions before preparing and submitting your complaint. In addition, the World Bank’s Guidance “How to make a Procure-
ment-related Complaint” [http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework] provides a useful explanation of 
the process, as well as a sample letter of complaint.
In summary, there are four essential requirements:
You must be an ‘interested party’. In this case, that means a Bidder who submitted a Bid in this bidding process and is the recipient of a Notification of Intention to Award.
The complaint can only challenge the decision to award the contract. 
You must submit the complaint within the period stated above.
You must include, in your complaint, all the information required by the Procurement Regulations (as described in Annex III).
6. Standstill Period 
DEADLINE: The Standstill Period is due to end at midnight on 20-April-2021 at 12:00AM (local time).
The Standstill Period lasts ten (10) Business Days after the date of transmission of this Notification of Intention to Award. 
The Standstill Period may be extended as stated in Section 4 above. 

Notification of Intention to Award

2. Other Bidders:

Name:
Address:
Contract price:

Company: Talwadan CC JV Norian Wardak CC
Khushal khan mina, Kabul, 5th district Haidari plaza
24,291,132.70 Afghani

Evaluated Bid price (if applicable)

32,732,375.10

24,276,842.10

34,811,080.90

242,911,327.00

33,009,704.53

29,745,482.90

31,230,081.00

31,538,504.00

30,639,489.96

35,133,272.83

25,299,823.50

34,065,100.50

Bid price

32,732,334.00 

25,709,642.10 

34,811,081.00 

242,911,327.00

34,747,067.04 

29,962,927.91 

  30,959,994.23 

33,618,272.00 

32,251,848.00 

35,133,272.83 

25,299,788.50

34,065,100.50 

Name of Bidder

New Ahmadi JV Build Star CC

yusuf Zia CC JV Shirzai Madokhil CC

Malik Hajdar CC

Tal Wadan JV Norian wardak CC

Kapisa Kohan JV New gulbahar CC

Bakhtar Piroz CC

Jaihoon Badakhshan CC

Edrees Ubaid CC

Muram Kamiar CC

Best Crown CC

Ascent JV Parwiz ghafair CC

Rashid sultani  CC
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نامرتبی داشت و بر بالشی لمیده بود و با تنگ کردن چشمانش 
مرا می پایید. هدایت ساده و مختصر گفت که جنگ جویان 
طالبان دو سال پیش از وردک، والیت مجاور کابل، به این 
محله آمده اند. او گفت: »طالبان اکنون کل وردک را کنترل 

می کنند. ما می توانیم مردم را از سراسر کشور جمع کنیم.«
او گفت که این روزها قالی عبدالعلی از چنان امنیتی برخوردار 
است که طالبان از آن برای راه اندازی حمالت شان بر سایر 
مناطق پایتخت استفاده می کنند. »آا بلی!« یکی از طالبان 
وسط حرفش پرید. هدایت به من گفت که گروه محلی وی 
آتش بس طالبان با امریکایی ها را رعایت می کنند. اما وقتی 
ازش درباره معامله با حکومت افغانستان پرسیدم، لبخندی 
آمیخته با تحقیر زد و گفت: »ما قرار نیست با کسی قدرت را 

تقسیم کنیم.«
فرشته کوهستانی پانزده ساله بود که طالبان سقوط کرد و 
فضا برای آزادی های جدید باز شد. طی این دو دهه گذشته او 
به عنوان حامی فقرا در والیت اجدادی  اش، کاپیسا، در شمال 
کابل، فعالیت کرد و به خانواده های فقیر در یافتن غذا و دارو 
کمک کرد. او سبک زندگی امروزی داشت، موتر خودش را 
بر لب  لبخندی درخشان  با شلوار جین می گشت،  می راند، 
داشت و از مردان قدرت مند رک و صریح سوال می پرسید. 
او در فیسبوک می نوشت و خواستار بهبود شرایط بود. او از 
شوهرش جدا شد، وقتی دید او مانع فعالیت هایش می شود. 
روهین، برادرش، به من گفت: »نمی توان کسی را با شهامت و 
شجاعت فرشته تصور کرد. او با جامعه سنتی احمق ما سروکله 

می زد.«
فرشته کوهستانی پیامک های تهدیدآمیز دریافت می کرد اما 
نادیده شان می گرفت. اما ناگهان حدود یک سال پیش گروهی 
از مرداِن چاقو به دست او را محاصره کردند و یکی از آن ها 
وقتی فرشته داشت فرار می کرد، چاقویش را به پهلوی او فرو 
کرد. قبل از این رویداد، در ماه دسامبر، فرشته کوهستانی از 
حکومت خواستار محافظت از خودش شده بود. او در پست 
فیسبوکی نوشته بود که »من جوان ترس و اضطراب نیستم. 
ترس من از آینده خانواده ام و همکارانم است که بعد از من 
در این خرابکده بی سرنوشت می مانند.« دوازده روز بعد از این 
برادرش شهرام در کاپیسا سوار موتر  پست، وقتی فرشته و 
بودند، دو موتورسایکل از کنار آن ها درحرکت بود و یکی از 
آن ها خواهر و برادر را به ضرب گلوله کشت. وقتی به خانه 
کوهستانی رفتم، خانواده اش هنوز عزادار بودند. نجیب اهلل، پدر 
فرشته، گفت که مطمئن نیست چه کسی دخترش را کشته 
است، اما مرگ او شباهت بسیاری به قتل های ماه های اخیر در 

افغانستان دارد. او گفت: »آن ها نخبه ها را می کشند.«
مقامات ایاالت متحده در مذاکره با طالبان به صراحت اعالم 
کردند که انتظار دارند بمب گذاری انتحاری و سایر حمالتی 
که  می رسد  نظر  به  اکنون  یابد.  پایان  دارد،  باال  تلفات  که 
طالبان به جای راه اندازی حمالت با تلفات باال، کارزاری را آغاز 
کرده اند که هدف آن ترساندن نخبگان تحصیل کرده افغانستان 
است. طی یک سال گذشته بیش از 500 افغان در حمالت 
هدف مند کشته شده اند. بسیاری از قربانیان مورد اصابت گلوله 
قرار گرفته اند یا در اثر انفجار موتر حامل شان به وسیله »بمب 
چسبکی« جان باخته اند. مالله میوند، مجری تلویزیونی در 
جالل آباد، پامیر فیضان، ثارنوال نظامی و ذکیه هروی، یکی 
از دو قاضی زن دادگاه عالی کشور که کشته شدند، از جمله 
این قربانیان هستند. پریشانی عمیقی شهرهای افغانستان را 
فراگرفته است. یک مقام حکومت به نام علی فرهاد هویدا به 
من گفت: »احساس می کنم در اتاقی تاریک پر از آدم هستم و 

نمی دانم چه کسی مرا می زند.«
طالبان مسئولیت این حمالت را نمی پذیرند، اما مقامات افغان 
می گویند که بسیاری از این حمالت توسط شبکه حقانی اجرا 
به  رییس جمهور،  معاون  دو  از  یکی  امراهلل صالح،  می شود. 
من گفت که فرماندهان طالبان در مالقات شان در پاکستان 
اوایل سال گذشته طرح این کارزار را ریختند. صالح گفت که 
قبل از این که ایاالت متحده با طالبان توافق کند، او به وزیر 
خارجه وقت امریکا، مایک پومپئو، و وزیر دفاع وقت امریکا، 
مارک اسپر، از این کارزار هشدار داد. )وزارت امورخارجه ایاالت 
متحده می گوید این ]هشدار صالح[ را ثبت ندارد.( صالح گفت: 
اتفاقی قرار است بیفتد.«  »ما به آن ها گفتیم که دقیقا چه 

پومپئو و اسپر اما تصمیم شان را گرفته بودند.
اما همه قربانیان این موج ترور، دشمن طالبان نیستند. در ماه 
جون سال 2019 وقتی استاد عبدالسالم عابد سوار موتر و در 
مسیرش به سمت دفتر بود، بمبی در عقب موترش منفجر شد 
و او را از ناحیه گردن زخمی کرد. عابد هر هفته در نماز جمعه 
مسجد عثمان غنی خطاب به جماعت می گفت که افغان ها 
باید باهم آشتی کنند. او هرچند گاهی از طالبان انتقاد می کرد، 
اما طرفدار گفت وگو بود. او معتقد است که حکومت و حامیان 
امریکایی اش خشونت را به راه انداخته اند. او در خانه اش در 
کابل، با اشاره به زخم روی گردنش به من گفت: »صددرصد 

مطمئن هستم که حکومت این کار را انجام داده است.«

ارتش  کامیون  یک  می کردیم،  رانندگی  داشتیم  وقتی 
افغانستان بدون توقف از آنجا عبور کرد. به لحاظ فنی پولیس 
و سایر نیروهای امنیتی از ورود به محله منع نیستند، اما باید 
انتظار حمله را داشته باشند. وقتی که من و علی به سمت 
خانه بزرگ و متروکه بر فراز تپه ای نزدیک می شدیم، او به 
پنجره خانه اشاره کرد و گفت: »سال گذشته ما یک قاضی را 
که در آنجا زندگی می کرد کشتیم.« موتر حامل مان از کنار 
آهن پاره ای گذشت. علی گفت: »اینجا می توانی ببینی که ما 
یک موتر امنیت ملی را منفجر کردیم.« ریاست امنیت ملی 

افغانستان معادل اف بی آی ایاالت متحده است.
علی، مالیم اما با لحن مطمئن، به من گفت که طالبان در 
قالی عبدالعلی مالیات جمع آوری می کنند، امنیت مردم را 
تأمین و در خیابان ها گشت زنی می کنند. هر کامیونی که از آن 
محله عبور می کند )روزانه صدها کامیون از این بزرگراه عبور 
می کند( باید به طالبان مالیه بدهد. علی رسیدی از راننده ای 
را به من نشان داد که اخیرا کامیون حامل مواد شوینده را از 
والیات فاریاب آورده بود. بر روی کاغذ رسید عنوان »امارت 
اسالمی افغانستان« همراه با یک شماره تلفن و یک آدرس 
ایمیل نوشته شده بود. علی گفت: »حکومت پر از دزد است. 

ما مرجع واقعی هستیم.«
عبدالعلی  قالی  بر  طالبان  تسلط  از  نه  لزوما  محله  ساکنان 
خوشحال بودند و نه به دولت اعتمادی دارند. سلطان، افسر 
سابق پولیس به من گفت که در سال های پسا 2001 او با 
الهام از فرمانده پولیس محلی، که از نظر وی فردی صالح و 
صادق بوده، وارد نیروی پولیس شد. اما همکارانش از مردم 
به صفوف  ورود  برای  که  او گفت  محلی رشوه می ستاندند. 
نیروهای پولیس مجبور شد حقوق چندماهه اش را رشوه دهد. 
غیرقانونی  های  فعالیت  و  فساد  ماجراهای  حال  همین  در 
رهبران کشور نیز روز به روز بیشتر شد. از جمله این فساد 
بازی است؛ کاری که جنگ ساالران در دهه  یکی هم بچه 
نود انجام می دادند و پسران جوان را به عنوان برده جنسی نگه 
می داشتند. سلطان ویدیویی را نشانم داد که در شبکه های 
اجتماعی میان کاربران دست به دست می شود. ویدیو یک 
برای  آمدن  را درحال عشوه  افغانستان  مقام سابق حکومت 
تیره  یک پسر رقصنده نشان می دهد. سلطان گفت: »قلبم 
و تار می شود.« او گفت که یک و نیم سال قبل پس از ترور 
فرمانده محلی که در باال به وی اشاره شد، وظیفه اش را ترک 
کرد. او اکنون راننده یک مینی بوس است. طالبان شبانه در 
بزرگراه گشت می زنند. تا خود کندهار. سلطان گفت: »جاده 

اکنون امن است.«
در طبقه دوم خانه ای در میدان اصلی قالی عبدالعلی من با 
سه طالب که مردان میان سال بودند و می گفتند که از زمان 
آمدن امریکایی ها به افغانستان درحال جنگند، صحبتی داشتم. 
رهبر گروه خودش را هدایت معرفی کرد. او ریش خاکستری 

که اختالفات فقط و فقط براساس فقه اهل سنت حل و فصل 
شیعه  مردم  از  که  داشتند  اصرار  حکومت  نمایندگان  شود. 
افغانستان نیز باید نمایندگی شود. سادات نادری، از اعضای 
تیم حکومت، به من گفت: »ما برای آن ها واضح ساختیم که 
پای تنوع جامعه خود می ایستیم.« طالبان )که اعضای شان 
قبل از سال 2001 غیرنظامیان شیعه را قتل عام می کردند( با 

این سخن تیم حکومت از اتاق خارج شدند.
بهتر  اوضاع  اما  بازگشتند  چانه زنی  میز  به  باالخره  آن ها 
ما  ما گفتند که  به  به خاطر دارد: »آن ها  نادری  بود.  نشده 
ما  به  آن ها  هستیم.  کافران  بازی  شب  خیمه  عروسک های 
گفتند که جنگ تمام شده است.« خیرخواه به من گفت که 
توافق صلح فبروری 2020 با ایاالت متحده، طالبان را به عنوان 
پیروز این جنگ تعیین کرده است. او گفت: »ما امریکایی ها را 
در میدان جنگ شکست دادیم.« حفیظ منصور، وزیر پیشین 
حکومت افغانستان، امریکایی ها را مقصر می داند که به طالبان 
این تصور را داده اند که آن ها در جنگ پیروز شده اند. او گفت: 
»با امضای توافق، ایاالت متحده به آن ها مشروعیت بخشید.«

در جریان جلسات دو طرف بر سر یک دیگر فریاد می زدند. 
رهبران طالبان می گفتند که مقامات افغانستان نماینده یک 
دولت نامشروع هستند که توسط کافران حمایت می شود و 
از طریق پول غرب اداره می شود. نادری گفت: »آن ها بسیار 
درباره شرایط  تا  آمده اند  آن جا  فکر می کردند  بودند.  مغرور 
تسلیمی ما بحث کنند. آن ها می گفتند ما نیازی به صحبت با 

شما نداریم. می توانیم ساده غالب شویم.«
از سال 2001 به بعد صحنه اصلی درگیری ها حومه افغانستان 
بوده است؛ حکومت کنترل شهرها را حفظ کرد، اما طالبان 
برای کنترل روستاها و شهرک ها به ویژه در مناطق جنوبی 
افغانستان، سرزمین اصلی طالبان، جنگیدند. اما اوایل سال 
جاری این پارادایم ازهم پاشید. طالبان نفوذشان بر مناطق 
شمالی افغانستان را گسترش دادند و دولِت سایه این گروه 

شروع به خزیدن به درون شهرها کرد.
کابل  غرب  در  عبدالعلی  قالی  محله  از  من  جنوری  ماه 
بازدید کردم. این محله در امتداد شاهراه ملی افغانستان قرار 
طالبان  می رسد. جنگ جویان  قندهار  به  جنوب  از  که  دارد 
از جمعیت عادی متمایز  را  که دستارهای سیاه شان آن ها 
می کند، در خیابان ها و کوچه های محله پرسه می زدند. یک 
دهه پیش هنگامی که نزدیک به 150 هزار سرباز امریکایی 
صحنه ای  چنین  دیدن  داشت،  حضور  افغانستان  در  ناتو  و 

غیرقابل تصور بود.
در قالی عبدالعلی حکومت بیشتر در خفا است. دسته ای از 
نیروهای پولیس پشت موانع »هسکو« موضع گرفته  بودند. 
مردم محل گفتند که اقتدار اصلی در دست یک طالب به نام 
شیخ علی است. شیخ علی محله را به من نشان داد. وقتی 

داشت سوار موترم می شد، گفت: »من شاروال هستم.«

دکستر فیلکینز، نیویورکر
مترجم: جلیل پژواک

مذاکره کنندگان دو طرف در هتل شرق دوحه، استراحت گاهی 
کاشی - استخرهای  کنار  نما  با ساختمان های طاق  ساحلی 

این  نمایندگان  برخی  برای  آمدند.  گردهم  تزئینی-کارشده 
هتل، مکانی عجیب و غریب برای پایان دادن به یک جنگ 
به نظر می رسید. کوفی گفت: »وقتی دارید اطراف هتل قدم 
با بیکینی راه  می زنید، آدم ها را درحال شنا می بینید. زنان 
سرنوشت  درباره  تا  می شوید  جلسه  اتاق  وارد  بعد  می روند. 

کشور صحبت کنید.«
اوایل مذاکرات حس انزجار بین دو طرف به قدری شدید بود 
که حتا در ایستادن کنارهم در یک اتاق راحت نبودند. یک 
مقام قطری به من گفت: »حتا به هم نگاه نمی کردند.« پس 
از چند روز آن ها در اتاق کنفرانس هتل شرق نشستند، اما 
حتا در آن زمان هم برخی نمایندگان به سختی می توانستند 
عصبانیت شان را مهار کنند. سه هفته قبل افراد مسلح طالبان 
را  حکومت  مذاکره کنندگان  از  یکی  نادری،  نادر  برادرزاده 
فعال  که  هنگامی  نود  دهه  در  نادری خودش  بودند.  کشته 
دانشجویی بود، توسط طالبان دستگیر و شکنجه شده بود. او 
به من گفت: »نمی توانم به شما بگویم چقدر دلم می خواست 
متین  حکومت،  هیئت  عضو  دیگر  کنم.«  ترک  را  مذاکرات 
بیک، پدرش را ده سال قبل در حمله طالبان از دست داده 
است. سومین مذاکره کننده، معصوم استانکزی، از سه حمله و 

برخورد موترش با بمب جان سالم به در برده است.
میان  در  داشتند.  را  خودشان  خاص  گالیه های  طالبان 
بود.  خیرخواه  خیراهلل  هم  یکی  گروه  این  مذاکره کنندگان 
کسی که به تأسیس جنبش طالبان کمک کرد و بعدا وزیر 
داخله رژیم طالبان در افغانستان شد. سال 2001 در روزهای 
آشفته پسا حمله ایاالت متحده، خیرخواه راه مذاکره پیش 
گرفت تا مخبر سازمان سیا شود. )او این را تکذیب می کند.( 
با شکست این مذاکرات اما خیرخواه به شهر مرزی چمن در 
پاکستان گریخت. او را دستگیر کردند، سوار هواپیما کردند، 
دست هایش را بستند، بر سرش کیسه کشیدند و به زندان 
تازه گشوده ی امریکا در خلیج گوانتانامو منتقلش کردند. او به 

من گفت: »پرواز برایم بی پایان بود. سفری بود به جهنم.«
خیرخواه گفت که در گوانتانامو او را از خواب محروم کردند، 
ساعت ها به صندلی می بستندش، از درمان به موقع پزشکی 
محروم بود و ماه ها تحت بازجویی قرار داشت. او می گوید که 
در گوانتانامو تجربه لحظاتی از مهربانی را نیز داشته است، به 
گونه مثال در یک مورد یک افسر پولیس زن برای کمک به 
خوابیدنش به او گوش بندهای پالستیکی را که در رول کاغذ 
برای  اما گوانتانامو  بود، دزدکی می دهد.  پنهان کرده  توالت 

خیرخواه اکثر اوقات خسته کننده بود.
خیرخواه به بازجویان گفته بود که او فقط کارمند اداره طالبان 
جمله  از  او  که  می گفتند  امریکایی  دادستان های  اما  بوده. 
فرماندهان نظامی این گروه بوده که در قتل عام غیرنظامیان 
هزاره در افغانستان دست دارند. اما بیشتر این شواهد محرمانه 
است. در سال 2009 باراک اوباما در سخنرانی خود پیشنهاد 
قرار  دسته ای  در  خیرخواه  پرونده  مانند  مواردی  که  کرد 
دارد که قضاوت درباره اش دشوار است. او گفت: آن ها برای 
متهم شدن بیش از حد بی گناه و برای آزادشدن بیش از حد 

گناه کار اند.
چند سال گذشت و در سال 2014 یک سرباز امریکایی دم 
او گفت که دارند به  به  دروازه سلول خیرخواه ظاهر شد و 
حبس خانگی در قطر منتقلش می کنند. او و چهار عضو ارشد 
دیگر طالبان را با »بوئی برگدال«، سرباز امریکایی که سال 
2009 اسیر شده بود، مبادله می کردند. خیرخواه چیز زیادی 
اما نگهبانانش به او اطمینان دادند  درباره قطر نمی دانست، 
که قطر کشور مسلمان است. همانطور که بعدا مشخص شد، 
خیرخواه  به  فرزندانش  و  همسر  بود.  آسان  قطر  در  زندگی 
ملحق شدند، به وی یک باب آپارتمان تعلق گرفت و همه 

هزینه ها را نیز حکومت قطر پرداخت.
دوباره  که  بود  شده  مستقر  آپارتمانش  در  تازه  خیرخواه 
فراخوانده شد: این بار به عنوان مذاکره کننده از طرف طالبان 
بعد  اندکی  بود.  شده  انتخاب  افغانستان  صلح  توافق  برای 
این  خورد.  کلید  امریکایی اش  همتایان  با  او  مالقات  اولین 
او  بودند.  ایستاده  سرباز  به جای  دیپلمات  ها  برابرش  در  بار 
گفت: »ناگهان من درحال مذاکره با همان افرادی بودم که مرا 

زندانی کرده بودند. این احساس خیلی عجیب است.«
در گفت وگوهای فعلی ناظران امریکایی متوجه شدند که به 
نظر می رسد طالبانی که در گوانتانامو زندانی بودند، اکنون 
مقام  یک  کنند.  حفظ  را  تمرکزشان  می توانند  سختی  به 
ارشد امریکایی به من گفت: »مقاومت جسمی و روانی آن ها 
با  است.«  متأثر شده  بوده اند  آنجا  که  مدتی  به وضوح طی 
این حال اعضای تیم طالبان جسور بودند. مذاکره کنندگان قبل 
از این که بتوانند کار روی موضوعات اساسی را آغاز کنند، باید 
کد رفتاری مذاکره را طرح می کردند. طالبان پیشنهاد کردند 

آیا مذاکره با طالبان همراه با احتمال خروج نظامی 
امریکا به صلح می انجامد یا به فروپاشی افغانستان؟

امریکا در آستانه ی خروج، 
افغانستان در لبه ی پرتگاه )2(


