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حدود یک هفته پیش هیئت مذاکرهکنندهی دولت افغانستان،
طالبان و امریکا برای ازرسگیری مذاکرات صلح به دوحه-قطر
رفتهاند؛ اما چیزی که خیلی برجسته بهنظر میرسد ،عدم
حضور مقامات رسمی و بلند رتبهی دولت افغانستان و گروه
طالبان است.
عبدالحکیم ،رییس هیئت مذاکرهکنندهی گروه طالبان و مال
برادر معاون دفرت سیاسی طالبان در قطر تا هنوز از پاکستان
به این نشست برنگشتهاند...
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حکومت موقت؛

جنگ بر سر بودجه
سوغات پاکستانی است

طرحی که مخالفانش بیشتر به آن دامن زدهاند
2

هیئت پارملانی به شمول؛ میررحامن
رحامنی ،رییس مجلس منایندگان ،انجیرن
هلمند هلمند ،رییس کمیسیون امور
بیناملللی ،محمدالفت صالح ،رییس
کمیسیون امور داخلی ،انجنیر میرحیدر
افضلی ،رییس کمیسیون امور دفاعی،
محمدعظیم محسني ،رییس کمیسیون مالی
و بودجه و نجیبالله نارص ،رییس کمیسیون
صحت و تربیت بدنی مجلس منایندگان
افغانستان ،در تاریخ ( ۲عقرب) ،بنابهدعوت
رسمی رییس مجلس منایندگان پاکستان ،به
این کشور رفته بودند.
آنروزها ،منیشد حدس زد که هیئت رفته
بهپاکستان چهکاری با آنان دارد اما؛ در این
روزها که بحث تعدیل بودجهی  ،1400تیرت
اخبار شده ،میتوان کمی بهعقب برگشت و
دوباره مروری به آنچه اتفاق افتاد ،داشت.
نکتهی نخستی که ما را در خوانش سفر
هیئت پارملانی بهپاکستان کمک میکند،
بیخربی اعضای مجلس از چگونگی آن
است؛ اعضای مجلس کشور ادعا دارند
که هیچ اطالعی از چرایی سفر رییسشان
و اعضای کمیسیونها بهکشور همسایه
نداشتهاند...
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حملهی نمازگزاران بر یک رادیوی
خصوصی در والیت کندز
مسئوالن یک رادیوی خصوصی در والیت کندز ،میگویند که شامری
از منازگزاران به دستور مالامام یک مسجد در این والیت ،بر دفرت این
رادیو حمله کردهاند...

افغانستان 1400؛
«اتحاد مقدس»
امریکا و طالبان
به کجا میانجامد؟

7

شمار نیروهای امریکایی در افغانستان به
 ۲۵۰۰نفر کاهش یافت

رسانه های خارجی ،گزارش داده اند که بر اساس دستور دونالد ترامپ،
رییسجمهور امریکا ،شامر نیروهای این کشور در افغانستان به ۲۵۰۰
نفر کاهش یافته است...
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هرات کې په دېرش زره هکتاره
د پستې بڼونه جوړیږي

په هرات کې په دېرش زره هکتاره ځمکه د پستې بڼونه جوړیږي .د هرات
محيل مسوولین وایي دا بڼونه به د دغه والیت د انجیل ولسوالۍ په « دشت
حوض» او « دهنه ی کمرکالغ» سیمو کې جوړ يش.
د هرات د کرنې او مالدارۍ ریاست د مالوماتو له مخې دا...
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سه روز در اسارت طالبان؛

سرگذشت کارمند ریاست احیا و انکشاف دهات
پس از چاشت روز چهارشنبه ( 28عقرب) ،امسال موتر حامل محمد امان محمدیار در منطقهی ششگاو
ت بازرسی ایجاد کرده و شامر زیادی از آنها با رسو
والیت میدان وردک میرسد؛ محلی که طالبان ایس 
صورتهای پوشانده شده ،دیده میشوند .با دیدن افراد طالبان ،ترس...
گزارش
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بخش نخست
«همهی آنهایی که تصور میکردند
این جنگ بهزودی پایان خواهد یافت،
دیرزمانی است که در همین جنگ ،جان
باختهاند .دقیقاً در همین جنگ ».پییر
لومرت-دیدار به قیامت.
آیا صلح ،تحفه سدهی  ۱۳۰۰به
افغانستان  ۱۴۰۰خواهد رسید؟
تا صدسال دیگر و در آخرین سال قرن،
هیچکدام ما زنده نیستیم و چنان فراموش
خواهیم شد که انگار هیچوقت نبودهایم.
باورش سخت است؛ اما حقیقت همین
است .نسل ما...
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دردانههای بیظرفیت باالنشین
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خروج نیروهای امریکایی؛
افغانستان رابه میدان جنگ
همسایگان مبدل میکند
رسانههای خارجی ،گزارش دادهاند که بر اساس
دستور دونالد ترامپ ،رییسجمهور امریکا ،شامر
نیروهای این کشور در افغانستان به  ۲۵۰۰نفر
کاهش یافته است .کاهش نیروهای امریکایی در
توافق با طالبان صورت گرفته است و نشانه این است
که طالبان در طول یکی-دو سال گذشته بیشرت از
حکومت در رابطههای خارجی و در کل بحثی به نام
گفتوگوهای صلح موفق بودهاند.
خروج نیروهای امریکایی را از افغانستان اگر نتوانیم
پیروزی این گروه در جنگ با امریکا نام بگذاریم ،به
هیچ تردیدی میتوان از آن با نام نخستین پیروزی
تأثیرگذار طالبان بر حکومت افغانستان ،یاد کرد.
جنگ افغانستان تقریباً سالی است که از حالت
نظامی به مبارزه سیاسی تغییر جهت داده است؛
البته این تغییر سبب کاهش هیچ نوع خشونتی از
سوی گروه تروریستی آنان نشده است اما؛ توانسته
است که بسیاری از کشورهای جهان ،بخصوص
منطقه را بهحامیت از خود درآورد.
امریکا و طالبان در  ۱۹فربوری سال گذشتهی
میالدی ،توافقنامهای را به امضا رساندند که بر
اساس آن ،امریکا باید تا اول ماه می متام نیروهایش
را از افغانستان خارج میکرد .این تصمیم در آن
هنگام با مخالفت شدید منایندگان جمهوریخواه و
دموکراتهای این کشور مواجه شد ،زیرا آنان تأکید
کردند که خروج متام نیروها از افغانستان زمینهی
رشد گروههای تروریستی را فراهم میکند.
با اینکه بارها ،گزارشهای دقیقی از حضور القاعده
در افغانستان در پناه طالبان ،منترش شد با آنهم
امریکاییها اعتنایی نکردند و اکنون بهتعداد 1500
تن از نیروهایشان را از افغانستان خارج ساختهاند.
دیده شد که مخالفتهای منایندگان امریکایی نیز
تأثیری بر روند خروج نیروهایشان نداشته است
و این تصمیم یک برنامهی جمعی در امریکا است.
توقع اینکه جو بایدن پس از سوگند خود بهعنوان
رییسجمهوری ایاالتمتحده ،تصمیم ترامپ را لغو
کند یا هم تالش کند نیروهایش را در افغانستان
نگ ه دارد ،اصالً واقعبینانه نیست .چنین تصمیمی
اگر وجود میداشت پیش از این در مورد آن بحث
صورت میگرفت و واکنشی از سوی بایدن را شاهد
میبودیم.
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان همزمان با
گسرتش مناطق تحت کنرتل طالبان است؛ گروه
طالبان توانسته است مناطقی را در تحت کنرتل
داشته باشد که ممکن است بدون حامیت نیروهای
خارجی ،قابل مهار نباشد .این مناطق ،قدرت طالبان
را موازی با حکومت ساخته است و درنهایت منجر به
پناه افغانستان بهدیگر کشورهای قدرمتند در منطقه
میشود.
نزدیکی حکومت افغانستان با ایران ،بیش از اینکه
یک سیاست خودخواسته باشد ،بیشرت از روی جرب
و ناچاری است؛ چیزی که امریکاییها از آن آگاه
هستند و شاید بهقصد میخواهند موجب آن باشند.
خروج  1500تن از نیروهای این کشور از افغانستان
نشان داد که نهتنها آنان هراسی از بهقدرت رسیدن
طالبان در افغانستان ندارند بلکه سعی میکنند با
چنین پیشآمدی ،کشورهای رقیب را در منطقه
تحریک بهمداخله نظامی یا شبهنظامی در افغانستان
کنند.
امریکا با عقبنشینیاش از خاک افغانستان ،ایران
و روسیه را در جنگی شبیه به جنگ سوریه دعوت
میکند؛ از عملکرد ایران چنین برداشت میشود
که مقامهای ایرانی و همکاران آنان در روسیه نیز
خواهان نربدی مشابه در خاک افغانستان هستند.
یارگیریهای اخیر از بین سیاستمداران افغانستانی
از سوی پاکستان و ایران ،روی دیگر ماجرا را رومنایی
کرد؛ پاکستان میخواهد جریان سیاسی موافق با
طالبان را در کشور احیا کند و کسانی را با بهانهی
حکومت رشیکی با طالبان در افغانستان ،تحریک به
حامیت از حکومت موقت و نظام جدید کند .پاکستان
مجری برنامههای امریکا در افغانستان برای جنگ
این کشور با ایران و سوریه است و ایران کشوری که
میخواهد ،نقشش را در افغانستان برجسته ساخته و
به کمک روسیه ،امریکا را از همسایگی خود دور کند.
نتیجهای که بازیهای قدرتهای جهان ،تاکنون
بهدنبال داشته است ،برقراری رابطههای چندجانبه
با سیاستمداران کشور و چند پارچگی آنان در
موضوع صلح و گفتوگوهای مربوط به آن بوده است؛
توانایی هر یک از این کشورها در رقابت با یکدیگر
بستگی کامل به نفوذی دارد که بین سیاستمداران
افغانستانی برقرار میکنند.

حکومت موقت؛
طرحی که مخالفانش بیشتر به آن دامن زدهاند
روحالله طاهری
همزمان با دور تازهی گفتوگوهای
صلح افغانستان ،حکومت موقت
و عبوری در حال مطرح شدن
است .شامری از رهربان دولت و
چهرههای سیاسی افغانستان صفهایشان را در رد و
یا حامیت از حکومت موقت/عبوری مشخص میکنند.
در تازهترین مورد ،رسور دانش ،معاون دوم
ریاستجمهوری که روز چهارشنبه ( ۲۴جدی) ،در
نشستی زیر نام «قانون اساسی؛ حقوق شهروندی
و صلح پایدار» سخن میزد ،گفت که نباید با شعار
دادن طرح حکومت موقت ،به «مخالفان و دشمنان»
افغانستان اجازه داد که بار دیگر مثل گذشتهها یک
نوع فروپاشی و انقطاع دیگر را بر مردم افغانستان

داکرت امین احمدی ،عضو هیئت گفتوگوکنندهی
دولت افغانستان به روزنامهی صبح کابل میگوید:
«اصالً این بحث حکومت موقت در گفتوگوهای
صلح وجود ندارد .طالبان هم دربارهی حکومت
موقت نظر ندارد ».به گفتهی این عضو هیئت دولت
افغانستان ،اگر طالبان که طرف گفتوگوهای
افغانستان است ،چنین بحثی را مطرح میکردند،
هیئت گفتوگوکنندهی دولت افغانستان در موردش
فکر میکرد.
با اینحال ،پرسشی که مطرح میشود ،این است که
رهربان دولت افغانستان با آنکه طالبان تا اکنون
حرفی از حکومت موقت به میان نیاوردهاند ،چرا مدام
تأکید بر رد این نوع حکومت دارند؟
گفتنی است که زملی خلیلزاد ،منایندهی ویژهی

و سیاسیای است که اکنون در زیر چرت جمهوریت
زندگی میکنند اما از ساختار قدرت دور ماندهاند .به
گفتهی این آگاهان ،دولت افغانستان نیز با برجسته
کردن حکومت موقت ،تالش میکنند که افکار عامه
را در برابر این رهربان جهادی و طالبان رهربی کنند.
مصطفا علیزاده ،استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی
میگوید که حکومت موقت به دلیل اینکه منافع
شخصی و حزبی رهربان جهادی و سیاسی افغانستان
را در خود دارد ،از سوی این رهربان تأیید و تأکید
میشود.
آقای علیزاده میافزاید« :امروزه بحث حکومت موقت
از سوی کسانی مطرح میشود که آنها از دولت
کنونی افغانستان رانده شده است؛ تا زمانی که این
چهرهها در ساختار حکومت بود ،حرفی از حکومت

تحمیل کنند.
آقای دانش ،نخستین فرد بلندپایهی دولت افغانستان
نیست که از رد حکومت موقت سخن میزند ،پیش
از این ،محمد ارشفغنی ،رییسجمهوری افغانستان،
امرالله صالح معاون نخست ریاستجمهوری و شامری
از منایندگان مجلس و مشاوران ریاستجمهوری نیز،
گفتهاند که حکومت موقت را منیپذیرند.
رییسجمهور غنی ۱۸ ،جدی سال روان ،در والیت
ننگرهار با رد حکومت موقت که رس زبانها افتاده
است ،گفت« :او وظیفه دارد تا قدرت را به شکل
قانونی به جانشیناش که از طریق ارادهی مردم،
انتخاب میشود ،بسپارد».
امرالله صالح که در این برنامه سخن میزد نیز ،گفت
که در روند گفتوگوهای صلح ،دولت افغانستان
تنها یک رشط دارد و آن رسیدن به قدرت از طریق
انتخابات است.
همچنان شامری از منایندگان مجلس در جلسهی
عمومی مجلس منایندگان (چهارشنبه  ۲۴جدی)
تأکید داشتند که مردم افغانستان به حکومت موقت
تن نخواهد داد.
بر اضافهی چهرههای سیاسی دولت افغانستان ،سفیر
ایاالتمتحده در کابل نیز میگوید که کشورش از
حکومت موقت در افغانستان طرفداری منیکند.
آقای راس ویلسن ،روز چهارشنبه ( ۲۴جدی)،
در برگهی توییرتش نوشت« :ما از حکومت موقت
طرفداری نکردهایم و امریکا از یک حکومت موقت
طرفداری منیکند .نتیجهی گفتوگوهای صلح
به افغانها بستگی دارد و به باور ما ،این نتایج،
باید منعکسکنندهی خواستها و آرزوهای مردم
افغانستان باشد».
این در حالی است که تا اکنون حرف از حکومت
موقت/عبوری در گفتوگوهای صلح افغانستان به
میان نیامده است.

وزارت خارجهی امریکا ،هفتهی پیش به کابل آمد و
با شامری از چهرههای سیاسی و جهادی افغانستان؛
مانند حامد کرزی ،رییس جمهوری پیشین افغانستان،
عبدالله عبدالله ،رییس شورای عالی مصالحهی ملی،
عبدالربرسول سیاف ،رهرب جهادی ،محمدحنیف
امتر ،وزیر خارجهی افغانستان و حمدالله محب،
مشاور شورای امنیت ملی افغانستان دیدار و گفتوگو
داشته است.
گلرحامن قاضی ،یکی از نزدیکان حامد کرزی ،به
روزنامهی صبح کابل میگوید که در این دیدارها،
آقای خلیلزاد سه طرح را برای نظام آیندهی
افغانستان پیشنهاد کرده است؛ نخست دوام حکومت
فعلی و پیوسنت طالبان به این حکومت؛ دوم ،حکومت
طالبان و پیوسنت حکومت فعلی به آن و سوم ،حکومت
همهشمول و یا موقت.
به گفتهی آقای قاضی ،چهرههای سیاسی افغانستان
که با آقای خلیلزاد دیدار داشتهاند از طرح سومی-
حکومت موقت و همهشمول -حامیت کردهاند.
حکومت موقت یا عبوری پس از سفر آقای خلیلزاد،
بیشتر از پیش رس زبانهای رهربان جهادی و
سیاسی افتاده است.
عطامحمدنور ،رییس اجرایی حزب جمعیت اسالمی،
از طرح حکومت موقت بهگونهی علنی اعالن حامیت
کرده است.
آقای نور (چهارشنبه  ۱۷جدی) به رسانهها گفته است
که تقابل منافع با رییسجمهور غنی باعث شده که به
انتقال قدرت فکر کند و از طرح حکومت موقت نهتنها
حامیت؛ بلکه آن را تقویت کند.
پیش از این ،گلبالدین حکمتیار و صالحالدین ربانی
نیز از برقراری حکومت موقت حامیت کرده بودند.
با اینحال ،شامری از آگاهان میگویند که حکومت
موقت بیشتر از هرکسی به منفعت رهربان جهادی

موقت منیزد؛ اما اکنون که منافعشان به تهدید
مواجه است ،طرفدار برقراری این نوع نظام شدهاند».
با اینحال ،حکومت موقت از سوی فرستادهی ویژهی
وزارت خارجهی امریکا -زملی خلیلزاد -مطرح شده
است .آیا امریکا خواهان برقراری حکومت موقت/
عبوری در افغانستان است؟
آگاهان سیاسی میگویند که تجربههای گذشته
نشان داده است که حکومت موقت منفعتی برای مردم
افغانستان ندارد؛ اما برای ایاالتمتحدهی امریکا چرا.
آقای علیزاده میگوید که ادارهی رییسجمهور
ترامپ یک نگاه کوتهبینانه دربارهی صلح افغانستان
داشت/دارد؛ ترامپ فکر نکرد که جنگ چهلسالهی
افغانستان در چند ماه به پایان منیرسد و برای
رسیدن یک صلح توافقی و حتا کوتاهمدت تالش کرد
که مثرهای هم برای او و تیم انتخاباتیاش نداشت.
«اکنون نیز برای دولت امریکا فرق منیکند که چه نوع
نظامی در افغانستان برقرار باشد؛ آنها در حکومت
موقت و هرجومرج بیشرت میتوانند ،منافعشان را
تعقیب کنند ».به باور آقای علیزاده ،دولت افغانستان
هم میخواهند که از فضای پیشآمده برای رهربی
افکار عامه ،در برابر این سیاسیون مخالف حکومت و
طالبان استفاده کند.
با اینهمه ،گفتوگوهای صلح افغانستان در دوحه
ادامه دارد .دکرت امین احمدی ،عضو هیئت دولت
افغانستان ،میگوید که تا اکنون صحبتی از تقسیم
قدرت به میان نیامده است« :طالبان یک نظام
اسالمی جدیدی را میخواهد که در آن زعیم سیاسی
از روشهای اسالمی -طالبانی تعیین شود».
آقای علیزاده میگوید که هیئت گفتوگوکنندهی
دولت افغانستان و طالبان به نحوی انتظار میکشند
که دولت جو بایدن چه رویکردی در برابر صلح
افغانستان میگیرد.
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جنگ بر سر بودجه ،سوغات پاکستانی است
عبدالله سالحی
هیئــت پارملانــی بــه شــمول؛
میررحــان رحامنــی ،رییــس
مجلــس مناینــدگان ،انجیــر هلمنــد
هلمنــد ،رییــس کمیســیون امــور
بیناملللــی ،محمدالفــت صالــح ،رییــس کمیســیون
امــور داخلــی ،انجنیــر میرحیــدر افضلــی ،رییــس
کمیســیون امــور دفاعــی ،محمدعظیــم محســني،
رییــس کمیســیون مالــی و بودجــه و نجیباللــه
نــارص ،رییــس کمیســیون صحــت و تربیــت بدنــی
مجلــس مناینــدگان افغانســتان ،در تاریــخ (۲
عقــرب) ،بنابهدعــوت رســمی رییــس مجلــس
مناینــدگان پاکســتان ،بــه ایــن کشــور رفتــه بودنــد.
آنروزهــا ،منیشــد حــدس زد کــه هیئــت رفتــه
بهپاکســتان چــهکاری بــا آنــان دارد امــا؛ در ایــن
روزهــا کــه بحــث تعدیــل بودجــهی  ،1400تیــر
اخبــار شــده ،میتــوان کمــی بهعقــب برگشــت و
دوبــاره مــروری بــه آنچــه اتفــاق افتــاد ،داشــت.
نکت ـهی نخســتی کــه مــا را در خوانــش ســفر هیئــت
پارملانــی بهپاکســتان کمــک میکنــد ،بیخــری
اعضــای مجلــس از چگونگــی آن اســت؛ اعضــای
مجلــس کشــور ادعــا دارنــد کــه هیــچ اطالعــی از
چرایــی ســفر رییسشــان و اعضــای کمیســیونها
بهکشــور همســایه نداشــتهاند.
منایندگان
ـس
ـ
مجل
از
مطــرح نشــدن دعوت پاکســتان
نیســت.
در میــان اعضــا ،خــاف هم ـهی ادعاهایــی را نشــان
در ابرازنظرهــای اعضــای مجلــس بــه طــرح بودجــه
میدهــد کــه بهعنــوان توجیــه ایــن ســفر بــه خــورد
 1400آمــده کــه بیــرون کــردن هــزار و  ۱۳۱پــروژهی
رســانهها داده شــده بــود .آنزمــان ادعــا کــرده بودنــد
والیتــی کــه در ســالهای  ۹۸و  ۹۹شــامل بودجــه
کــه هیئــت پارملانــی کشــور ،بهخاطــر گفتوگــو
بــود؛ امــا در بودجــه ســال جدیــد خورشــیدی در نظــر
روی رونــد صلــح افغانســتان و تحکیــم روابــط میــان
گرفتــه نشــده ،از انتقادهــای جــدی بــر رس ایــن طــرح
دو کشـ�ور ،بـ�ه پاکسـ�تان رفتهانـ�د.
اســت.
اگــر چنیــن باشــد ،نخســت از همــه الزم اســت تــا در
بســیاری از ایــن پروژههــا ،در والیتهــای تحــت
میــان اعضــای مجلــس روی چگونگــی گفتوگــو،
حاکمیــت طالبــان اســت؛ شــاید بـهزودی بســیاری از
نیازهــای مــا در گفتوگوهــای صلــح و مواضــع
پروژههــای دیگــر در اثــر ناامنیهــا ،از کنــرل دولــت
مردمــی صحبــت شــود؛ چــون چنیــن
خــارج شــود .درســت همینجــا
نشــد پــس تــرس مخالفــت وجــود
اســت کــه میتوانیــم پــای بحــث
داشــته و بنابریــن ،آقــای رحامنــی مطرح نشدن دعوت
را بهمســائل امنیتــی کشــانده،
بــدون اطــاع همــکاران ،عــدهای پاکستان از مجلس
نقطــه مرکــزی جدلهــای مجلــس-
همفکــر را بــا خــود بهپاکســتان بــرد .نمایندگان در میان
حکومــت را برجســته کنیــم.
ی
نکتــه دوم کــه بــا بحــث اینروزهــای اعضا ،خالف همه
در بودجــه  ،1400بیشــرین مــورد
مجلــس در برابــر محمــد ارشف غنی و ادعاهایی را نشان
بهمصــارف نظامــی اختصــاص
یافتــه اســت؛ نیــازی کــه منیتــوان
تشــکیالت حکومتــی او مرتبــط اســت؛ میدهد که بهعنوان
آن را انــکار کــرد.
حضــور رییــس کمیســیون مالــی و توجیه این سفر به
پــس ،طــرح یکسانســازی
بودجــه مجلــس در ســفر بهپاکســتان خورد رسانهها داده
اســت .هــر توجیهــی در مــورد دیگــر
معــاش کارمنــدان ،پرداخــن بــه
شده بود .آنزمان
رییســان کمیســیونهای مجلــس در
پروژههایــی کــه بــا وجــود نیــاز
ایــن ســفر شــاید قابــل انــکار نباشــد ادعا کرده بودند که
نظامــی ،از اولویــت بــدر میشــود،
امــا؛ حضــور رییــس کمیســیون مالــی هیئت پارلمانی کشور،
همــه و همــه ،بیشــرین آســیب را به
و بودجــه بــرای بحــث بــر رس روابــط بهخاطر گفتوگو روی
امنیــت کشــور وارد میکنــد.
بیــن کشــوری و گفتوگوهــای صلــح ،روند صلح افغانستان
بایــد حــدس م ـیزد کــه پاکســتان
منیتوانــد توجیهپذیــر باشــد.
و تحکیم روابط میان
از کجــا میخواهــد ،رضبــه بزنــد
امــا؛ درک ایــن کــه کار خــود را
در جدلــی کــه بــر رس بودجــه دو کشور ،به پاکستان
بهوســیلهی منیانــدگان کشــور
ســال جدیــد بهوجــود آمــده ،نقــش رفتهاند.
کمیســیون مالــی و بودجــه بســیار
انجــام خواهــد داد واقعــا ســخت
ـز
ـ
نی
ـیون
ـ
کمیس
پــر رنــگ اســت؛ حضــور رییــس ایــن
بــود.
بههمیــن دلیــل برجســته و قابــل مالحظــه شــده.
رییــس کمیســیون دفاعــی مجلــس نیــز در ســفر
کارمندان
مجلــس کشــور ادعــا دارد کــه چــون معــاش
هیئــت پارملانــی ،بهپاکســتان رفتــه بــود؛ دو
دولتــی در طــرح مالــی  ،1400نابرابرانــه اســت،
کمیســیون اساســی کــه میتواننــد بــا همــکاری هــم،
مناینــدگان خواهــان تعدیــل آن شــدهاند .البتــه
نقــش اساســی در بــازی سیاســی ولــی خطرنــاک
کــه برابــری معــاش کارمنــدان دادخواهــی عادالنــه
اینروزهــای مجلــس و حکومــت داشــته باشــند ،هــر
و قابــل دفاعــی اســت ولــی مجلــس پشــت همیــن
دو در پاکســتان بهنتیجههایــی رســیدهبودهاند کــه
نکت ـهی مثبــت پنهــان شــده تــا بتوانــد مخالفتــش را
تــازه میتــوان از آن رس درآورد.
جنبــه مردمــی داده از آن دفــاع کنــد.
دعوتهــای پیدرپــی آنروزهــای پاکســتان از
لطفــا ایــن را مدنظــر داشتهباشــید کــه طــرح تعدیــل
شــخصیتهای سیاســی افغانســتان ،طــوری بــود کــه
بودجــه بــا رویکــردی کــه دنبــال میشــود ،اگــر
در ســایهی گرههــای محکــم موجــود در گفتوگوهــای
زمــان دیگــری اتفــاق میافتــاد ،مشــکلی نداشــت
صلــح ،بســیاریها را بهخطــا میبــرد .بــا آنهــم،
امــا؛ مجلــس مناینــدگان ،چــون رابط ـهی خوبــی بــا
منیتــوان مدعــی شــد کــه جــدل امــروز پارملــان و
پاکســتان پیــدا کــرده اســت و درســت زمانــی تــاش
حکومــت ،بیربــط بهگفتوگوهــای صلــح اســت.
کــرده تــا بودجــه را بررســی کنــد کــه طالبــان در
از آنجایــی کــه مناینــدگان کشــور اطــاع دادهانــد،
حــال گســرش جغرافیــای تحــت کنــرل خــود اســت،
بخــش خاصــی از بودجــه مالــی ســال آینــده ،مربــوط
آســیب تالشهــا در ایــن مــورد ،نادیدهگرفتنــی
بــه کدهــای اضطــراری اســت؛ کدهایــی کــه قبــا

نیروهــای امنیتــی افغانســتان را ضعیــف میکنــد
رســواییهای زیــادی را در پــی داشــته اســت.
و دوم ،ســبب میشــود حکومــت افغانســتان بــرای
حکومــت افغانســتان ،بــا نزدیــک شــدن بهایــران،
حفــظ حاکمیــت خودهمکهشــده ،از شــبهنظامیان
زمینــهی فعالیتهــای غیــر رســمی ایرانیهــا را
مــورد حامیــت ایــران علیــه طالبــان اســتفاده کنــد.
در افغانســتان ،بیشــر فراهــم ســاخته اســت و
طــرح حکومــت موقــت نیــز ب ـهزودی قــدرت خواهــد
یــا میتــوان گفــت؛ حکومــت بــا نزدیکشــدن
گرفــت و طرفدارانــش را در صــف مجلــس ،حکومــت
بهایــران همــهی اتهامهــا و واقعیتهــا را در مــورد
و احــزاب ،بیشــر روشــن میســازد؛ عــدم مدیــرت
سوءاســتفادههای ایــران از طالبــان و گروههــای
درســت گفتوگوهــای صلــح کشــور ،توانســت
تروریســتی در کشــور ،تطهیــر خواهــد کــرد.
کار دســت همــه بدهــد و متــام تالشهــای ســوء
نفــوذ پاکســتان بهمجلــس کشــور ،عملــی اســت کــه
همســایگان را جنبــه رســمی بدهــد.
شــاید در برابــر ایــران صــورت گرفتــه اســت؛ ایــن دو
اکنــون همــه میدانیــم کــه
همســایه ،اکنــون در جریــان یــک
پاکســتان ترســی از فاششــدن
جنــگ نیابتــی در افغانســتان هســتند؛ پس ،طرح
حامیــت خــود از طالبــان نــدارد،
چیــزی کــه خیلــی سادهگرفتهشــده
اســت .رفــن محمــد محقــق در کنــار یکسانسازی معاش
ایــران ترســی نــدارد کــه بدانیــم
حکومــت ،خوشخدمتــی بهایــران کارمندان ،پرداختن به
از هموطنانمــان در ســوریه
وجود
بــود؛ دیدیــم کــه فــورا پاکســتانیها ،پروژههایی که با
اســتفاده کــرده اســت؛ حتــا بــا
رقیــب سیاســی او را در میــان قومــش ،نیاز نظامی ،از اولویت
پررویــی متــام پیشــنهاد میدهــد
کــه مــا هــم هــانکار را بکنیــم.
فراخوانــد و مطمئنــا ،برنامههایــی را بدر میشود ،همه و
تطهیــر جنایتهــا ،شــیوهای اســت
هــم برایــش ســپردهاند.
همه ،بیشترین آسیب
کــه متــام کشــورهای دخیــل در
هــای
ه
گرو
امــکان حضوریافــن
را به امنیت کشور وارد
جنــگ کشــور ،بهپیــش گرفتهانــد؛
شــبهنظامی مــورد حامیــت ایــران میکند.
بــرای همیــن اســت کــه نیروهــای
در افغانســتان زیــاد اســت و
باید حدس میزد
تروریســتی و شبهتروریســتی،
بیواکنشگذاشــن اظهــارات جــواد
ظریــف از ســوی وزارت خارجــهی که پاکستان از کجا
از هــر ســو نزدیکترونزدیکتــر
کشــور ،آن را اثبــات میکنــد .میخواهد ،ضربه بزند
میشــوند.
حنیــف امتــر ،کســیکه قبــا متهــم اما؛ درک این که کار
اول از طالبــان رشوع کردنــد کــه
بههمکاریهــای پنهانــی بــا ایــران خود را بهوسیلهی
بیشــر از همــه روســیه در آن نقــش
بــازی کــرد؛ بــا دعــوت طالبــان و
بــوده ،نبایــد نادیدهگرفتــه شــود؛ نمیاندگان کشور انجام
گروههــای سیاســی ،آنــان را مبــدل
او نهتنهــا توانایــی ایــن را دارد کــه خواهد داد واقعا سخت
بهیــک گــروه سیاســی و دیپلامتیک
سیاســتهای خارجــی افغانســتان را بود.
ســاخت ،ســپس داد دســت امریــکا
بهبــود بدهــد بلکــه میتوانــد متــام آن
و باالخــره قطــر و پاکســتان؛ اکنــون نــه گفتوگویــی
را فقــط بــا رویکــرد شــخصی وسیاســتی کــه خــود
اســت و نــه نتیجــهای کــه از صلــح بهدســت آمــده
ب ـهآن میاندیشــد ،مطابقــت بدهــد؛ بــا آمــدن او بــه
باشــد؛ چیــزی نیســت جــز کشــتاری مــروع و
وزارت خارجــه ،ایــران نیــز بــا افغانســتان نزدیــک شــد.
دیپلامتیــک کــه هــر روز نیــز شــدت مییابــد.
متامــی ادعاهــای مجلــس در مــورد بودجـهی جدیــد،
بعــد ،نوبــت فعالیتهــای مخفــی پاکســتان و ایــران
بــر تضعیــف ســهمیه مرصفــی نیروهــای نظامــی
رســید -چیــزی کــه رشحــش را دادیــم -و در نهایــت،
کشــور کمــک میکنــد؛ حکومــت افغانســتان نیــز بــا
پنهانکاریهایــی از ســوی حکومــت ،مجلــس و
پیچیدهســاخنت ایــن بودجــه و کــد اضطــراری خــود،
احــزاب جهــادی رو خواهــد شــد کــه البتــه اکنــون
ســهم زیــادی را بهضوعــات پنهانــیاش اختصــاص
نیــز قابــل مشــاهده اســت.
داده اســت .در چنیــن رشایطــی ،میــدان نــه از
مخالفتهــای داخلــی اکنــون رصفــا در رســانهها
حکومــت اســت و نــه از مجلــس ،جنــگ و میدانــش-
وجــود دارد امــا؛ خیلــی زود از حالــت اطالعاتــی و
افغانســتان -مربــوط بــه ایــران و پاکســتان اســت.
معاملــه ،خــارج میشــود؛ پوششــی کــه بــرای تطهیــر
طالبــان ،روزبــهروز قــدرت میگیــرد؛ هــم از لحــاظ
اعــال آنــان ،اســتفاده میشــود؛ مخالفتهــای
سیاســی ،هــم از لحــاظ افزایــش نیــرو و هــم از لحــاظ
سیاســی خواهــد بــود .مخالفتهــای سیاســیای
تجهیــزات جنگــی؛ همیــن روزهــا بــود کــه ایــن گــروه
کــه همــه را حقبهحانــب نشــان داده و زمینــهی
بهنظامیــان کشــور حملـهی پهبــادی انجــام داد .رشــد
بزرگرتشـ�دن آن؛ جنـ�گ داخلـ�ی را مهیـ�ا میکنـ�د.
طالبــان دو نتیجــه خواهــد داشــت؛ نخســت اینکــه
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طاهر احمدی
پــس از چاشــت روز چهارشــنبه (28
عقــرب) ،امســال موتــر حامــل محمــد
امــان محمدیــار در منطق ـهی ش ـشگاو
والیــت میــدان وردک میرســد؛
ت بازرســی ایجــاد کــرده و
محلــی کــه طالبــان ایســ 
شــار زیــادی از آنهــا بــا رسو صورتهــای پوشــانده
شــده  ،دیــده میشــوند .بــا دیــدن افــراد طالبــان،
تــرس در دل امــان رخنــه میکنــد ،زیــرا او کارمنــد
ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات غزنــی اســت .او
تــاش میکنــد ترســش را نادیــده بگیــرد؛ زیــرا قبــل
از حرکــت ،عکسهــا و اســنادهایش را از حافظــه
تلفنــش حــذف کــرده بــود.
طالبــان موتــر آنهــا را متوقــف میکننــد و امــان
را از موتــر پیــاده کــرده ،مــورد پرسوجــو قــرار
میدهنــد .در برخــورد اول ،امــان خــودش را بــا
نــام مســتعار و خیــاط معرفــی میکنــد؛ امــا انــگار
طالبــان چیزهــای در مــورد او میداننــد ،موبایلــش
را گرفتــه ،در حالیکــه رسگــرم بررســی آن اســت بــه
امــان میگویــد کــه راســت بگویــد ،زیــرا افــراد آنهــا
در مــورد او ،معلومــات کافــی دادهانــد .او کــه به ســبب
ناامنــی ،در مــدت یــک ســال و چهــار مــاه ،بی ـش از
چهــار بــار کابــل نیامــده بــود و هــر بــار کــه میآمــد،
موتــری را انتخــاب میکــرد کــه در آن زنــان بیشــری
باشــند ،ایــن بــار نیــز در موتــر نــوع تونــس ســوار
اســت کــه در میــان رسنشــینان آن ،زنــان بیشــر از
مردا نانــد.
از میــان زنــان ،یکــی از آنهــا کــه امــان هرگــز او را
منیشناســد ،بســیار تــاش میکنــد تــا او را از قیــد
طالبــان آزاد کنــد؛ امــا طالبــان بــا آنکــه باورشــان
میشــود او مــادر امــان اســت؛ امــا محمدیــار را آزاد
منیکننــد .موتــر تونــس بــه امــر طالبــان بــه مســیر
کابــل حرکــت میکنــد؛ امــا بــدون محمدیــار.
امــان میگویــد« :قبــل از آنکــه حرکــت کنیــم ،متــام
عکسهــا ،اســناد و مدارکــی کــه فکــر میکــردم
خطرنــاک اســت ،همــه را از داخــل موبایلــم حــذف
کــردم؛ امــا طالبــی کــه در هــان دقایــق اول از مــن
پرسوجــو میکــرد ،برنامــهای را در موبایلــم نصــب
کــرد کــه توســط آن متــام مطالــب حذفشــدهی
موبایلــم را دوبــاره آورد .دیگــر نتوانســتم دروغ بگویــم.
چنــان ترســیده بــودم کــه بدنــم رسد شــده بــود.
هامنجــا بــود کــه دو رضبــهی محکــم بــا قنــداق
کالشــنیکوف بــه پشــت رسم زدنــد .بیهــوش نشــدم؛
امــا تعــادمل را کامــاً از دســت داده بــودم».
محمدیــار تــا غــروب ،در کنــارهی رسک پیــش طالبــان
مانــد .بــا تاریــک شــدن هــوا ،او را در یکــی از مســاجد
در منطق ـهی ش ـشگاو انتقــال میدهنــد و در اولیــن
وعــدهی منــاز دســتانش را بــاز کــرده از او میخواهند،
منــازش را بخوانــد .طالبــان پــس از آنکــه میبیننــد

او بــا دســت بــاز منــاز میخوانــد و شــیعه اســت ،رفتــار
خشــنتری را در پیــش میگیرنــد .از دشــنامهای
شــخصی گرفتــه تــا توهیــن مذهبــی ،امــان همــه را
میشــنود؛ امــا انــگار او ناشــنوا اســت ،تأثیــر خاصــی
بــر وی منیگــذارد.
امــان میگویــد ،در هــان دقایــق اول ،پــس از
آنکــه امیــدش از زندگــی قطــع میشــود ،ترســش
هــم ناپدیــد میشــود .دیگــر ترســی نــدارد ،مرگــش
را حتمــی میدانــد؛ امــا بســیار ناراحــت اســت.
ناراحــت از اینکــه مــادرش پــس از او ســکته خواهــد
کــرد؛ چــون او تــاب فشــار روحــی ایــن حادثــه را
نــدارد .ناراحــت از اینکــه بــه چــه جرمــی کشــته
خواهــد شــد .او بــرای یکبــار هــم کــه شــده ،دســت
بــه تفنــگ نــرده اســت .در طــول یــک ســال و چهــار
مــاه ،همــه بــرای آبــادی کشــورش کار کــرده اســت.
ناراحــت از اینکــه او تنهــا نیســت و چنانچــه از
زنجیرهــای کــه در مســجد دیــده میشــود ،طالبــان
جوانــان زیــادی را ماننــد او اســیر گرفتهانــد.
هراسافکنــان طالــب بــا کالشــنیکوف بــه فاصلــه
نیممــری او فیــر میکردنــد و ســپس ،میــل
سالحشــان را مســتقیم بهطــرف امــان میگرفتنــد.
امیــد در امــان قطــع شــده بــود؛ او نفــس میکشــید،
بــدون اینکــه چشــماندازی بــرای زندگــی داشــته
باشــد .نزدیکتریــن پدیــده بــه خــودش مــرگ را
میدیــد.
ســخنان امــان کــه بــه اینجــا میرســد ،لکنــت و
مکــث کوتاهــی در لحنــش پیــدا میشــود؛ انــگار او
منیدانــد چگونــه و بــا کــدام کلــات ،حــس هــان
لحظههایــش را بیــان کنــد کــه طالبــان بهســوی
او فیــر میکردنـ�د .پــس از لکنــت و مکــث ،نهایتــاً
میگویــد کــه مشــکل روانــی پیــدا کــرده اســت.
وقتــی میخوابــد ،مــدام هــان صحنــه بــه خوابــش

میآیــد.
محمدیــار بــه کمــک دوســتان ،همــکاران و بــزرگان
محلــی ،پــس از ســه روز ،بــا ایــن تعهــد کــه دوبــاره
بــرای دولــت کار نخواهــد کــرد ،از چنــگ طالبــان آزاد
میشــود.
امــان پــس از مدتــی دوبــاره بــه وظیفــه مــیرود
و بــه گفتــهی خــودش ،تــا هنــوز هــم طالبــان بــا
شــارههای ناشــناس او را تهدیــد بــه مــرگ میکننــد.
امــان میگویــد ،پــس از آنکــه دو کارمنــد مســتوفیت
غزنــی را طالبــان در تاریــخ ( 8جــدی) تــرور کردنــد،
او تهدیــدات طالبــان را بــرای تــرور و گروگانگیــری
دوبــاره جــدی گرفــت و بــه کابــل برگشــت .او اکنــون
بــه ســبب تهدیدهــا و مشــکالت روانــی ،منیتوانــد
بــه وظیفــهاش در غزنــی ادامــه دهــد و خواســتار
تبدیلــی محــل وظیفــهاش بــه کابــل اســت.
گروگانگیــری؛ تاکتیکــی قدیمــی امــا کارآمــد
بــرای طالبــان
بــا یــک حســاب رسانگشــتی و آمارگیــری از
گزارشهــای یــک ســال اخیــر رســانهها ،درمییابیــم
کــه از رشوع امســال تاکنــون ،طالبــان حداقــل 192
نفــر را گــروگان گرفتهانــد کــه تنهــا  16نفــر آنهــا
نظامــی بــوده و در میــان  192تــن 28 ،زن و کــودک
ی اســت کــه  112تــن آنهــا
نیــز شــامل اســت .گفتنـ 
مســافرین و شــهروندان عــادی بــوده و هیــچ پســت
دولتــی نداشــتهاند.
گفتنــی اســت کــه طالبــان در اکــر مــوارد شــهروندان
را گــروگان میگیرنــد تــا در برابــر پــول دوبــاره
آنهــا را آزاد کننــد .در گزارشــی کــه بــه تاریــخ (23
جــدی) امســال از روزنامــه هشــت صبــح در مــورد
گروگانگیــری در غزنــی نــر شــده ،چنیــن آمــده
اســت« :طالبــان از یکســو ،زیــر نــام تأمیــن امنیــت
از مــردم بــاج میگیرنــد و از ســوی دیگــر تجــارت
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طالبان موتر آنها را متوقف میکنند
و امان را از موتر پیاده کرده ،مورد
پرسوجو قرار میدهند .در برخورد
اول ،امان خودش را با نام مستعار و
خیاط معرفی میکند؛ اما انگار طالبان
چیزهای در مورد او میدانند ،موبایلش
را گرفته ،در حالیکه سرگرم بررسی
ن است به امان میگوید که راست
آ
بگوید ،زیرا افراد آنها در مورد او،
معلومات کافی دادهاند .او که به سبب
ناامنی ،در مدت یک سال و چهار ماه،
ش از چهار بار کابل نیامده بود و
بی 
هر بار که میآمد ،موتری را انتخاب
میکرد که در آن زنان بیشتری باشند،
این بار نیز در موتر نوع تونس سوار
است که در میان سرنشینان آن ،زنان
بیشتر از مرداناند.
جدی��د گروگانگی��ری را آغ��از کردهان��د».
بایــد یــادآور شــد کــه  5ســال قبــل ،در یکــی از
مــوارد گروگانگیــری کــه بــه تاریــخ ( 27جــوزا) در
غزنــی صــورت گرفتــه بــود؛ طالبــان در مقابــل هــر
فــرد از چهــار گــروگان ،یکمیلیــون دالــر آمریکایــی
درخواســت کــرده بودنــد کــه بــه گفتــهی عــارف
شــاداب؛ یکــی از گروگانهــای آزاد شــده ،طالبــان
دو تــن آنهــا را بــه قتــل رســانده و دو فــرد دیگــر ،از
طریــق دولــت پاکســتان در مقابــل  65هــزار دالــر
آمریکایــی آزاد شــده اســت.
گروگانگیریهــا کــه عمومــاً در مســیر شــاهراهها و
مســیرهای مســافران صــورت میگیــرد ،بــا اخــاذی
و آزار و اذیــت نیــز همــراه اســت .هرچنــد خواســتیم
تــا آمــار دقیقــی از تعــداد گروگانگیریهــا در ســال
روان خورشــیدی از وزارت داخلــه بگیریــم؛ امــا طــارق
آریــن ،ســخنگوی ایــن وزارت ،در پاســخ بــه ســوال
مــا گفــت« :بــرای مــا تأمیــن امنیــت شــاهراهها در
اولویــت اســت و اخیــرا ً نیروهــای امنیتــی و دفاعــی
کشــور در مســیر شــاهراه شــاره یــک بغالن-کنــدز،
طالبانــی را کــه در ایــن مســیر بــرای مســافران
مزاحمــت ایجــاد میکردنــد ،رسکــوب کردهانــد».
در همیــن حــال ،شــاری از آگاهــان نظامــی نیــز،
میگوینــد کــه طالبــان بــا اســتفاده از ایــن تاکتیــک،
میخواهنــد فشــار شــدیدی بــر افــکار عامــه وارد
کننــد .میــرزا محمــد یارمنــد ،آگاه امــور نظامــی،
گروگانگیــری طالبــان از غیرنظامیــان را غیرقابــل
توجیــه خوانــده و آن را تاکتیکــی میدانــد کــه طالبــان
از ایــن طریــق میخواهنــد تــرس را در اذهــان عامــه
ایجــاد میکننــد؛ تــا آنهــا تســلیم حضــور ایــن گــروه
شــوند.
آقــای یارمنــد ،افــزود کــه هراسافکنــان طالــب
بهصــورت عمــوم و رس بهخــود کاری کــرده
منیتواننــد و ایــن گروگانگیریهــا حتــاً شــامل
برنامههایشــان اســت .او بــه جــواب ایــن ســوال
کــه چــرا طالبــان بیشــر از باشــندههای مرکــزی
افغانســتان گــروگان میگیرنــد ،میگویــد کــه
از آنجایــی کــه جریــان آنهــا گرایــش افراطــی
ســنیمذهب دارنــد و عموم ـاً اهــل تشــیع افغانســتان
هیــچ نــوع همــکاری بــا آنهــا نــدارد ،بــه همیــن
دلیــل طالبــان میخواهنــد ایــن بخــش از جمعیــت
افغانســتان را مــورد شــکنجه قــرار داده و بــا
وحشــتآفرینی تحــت تأثیــر خــود بیاورنــد.
بــا اینهمــه ،بایــد گفــت کــه بیشــر افــرادی کــه
در ســال روان خورشــیدی از ســوی طالبــان ربــوده
شــدهاند در والیتهــای دایکنــدی ،میــدان وردک،
غزنــی ،غــور ،تخــار و فاریــاب بودهانــد و هنــوز هــم
بســیاری از شــاهراههای افغانســتان ،مکانهــای
امنــی بــرای فعالیتهــای تروریســتی گــروه طالبــان
اســت.
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افغانستان 1400؛
«اتحاد مقدس» امریکا و طالبان به کجا میانجامد؟
ایمان نوری ،دانشجوی روابط بینالملل

بخش نخست
«همهی آنهایی که تصور میکردند این جنگ
بهزودی پایان خواهد یافت ،دیرزمانی است که در
همین جنگ ،جان باختهاند .دقیقاً در همین جنگ».
پییر لومرت-دیدار به قیامت.
آیا صلح ،تحفه سدهی  ۱۳۰۰به افغانستان
 ۱۴۰۰خواهد رسید؟
تا صدسال دیگر و در آخرین سال قرن ،هیچکدام ما
زنده نیستیم و چنان فراموش خواهیم شد که انگار
هیچوقت نبودهایم .باورش سخت است؛ اما حقیقت
همین است .نسل ما در دوران جالبی زندگی میکند؛
پدیدههای ناشناختهای که پیش روی ماست ،هم
هیجانانگیز است و هم وحشتناک .حضور ائتالف
جهانی در افغانستان  ۲۰ساله شد .در پنجاه سالی
که گذشت ،نهتنها کار بهجایی نرسید بلکه کارد به
استخوان رسید و زخم نیز از عصب گذشت و ناسور
شد.
اکنون غرب بهدنبال نقشهای پیچیده اما منظمتر
از  ۲۰سال قبل میرود .اوضاع خاورمیانه ،رشق
دور ،جنوب آسیا ،آسیای میانه و افغانستان دیگر به
شکل گذشتهاش نیست ،غرب اینبار برای بسیاری
از اقدامات احتاملی در برابر رقیبان تازهنفس
منطقهایاش با برنامه جدیدی وارد میدان میشود.
منونههای زنده و بارز آن ،اوضاع تشنجآمیز آسیای
میانه و بالکان نظیر اوکرایین ،بالروس-روسیه سفید-و
قرقیزستان که همه ملتها در مقابل دولتهایشان
تظاهرات کردند.
اینطرف در شامل آفریقا هم اوضاع لیبیا ،مرص و
الجزایر که این سه کشور را در یک رویارویی احتاملی
نظامی سوق داده است ،چندان روبهراه نیست.
اتحاد سه کشور روسیه ،چین و ایران هنوز زنده است
و در چوکات پیامن شانگهای در برابر پیامن ناتو در
افغانستان قویتر از پیش صفآرایی کرده است و
احتامل اینکه پاکستان هم به این قطار بپیوندد نیز
بلند رفته است.
اینطرف ،در افغانستان اما؛ اوضاع و رشایط وارد فاز
جدیدی از مناقشات جدی و حالت اضطرار شده
است .وضعیت بهاندازهای جدی است که جنگ بر رس
قدرت تقریباً ذهن همه را آگاه ساخته که کی بهدنبال
چیست.
اوضاع تقریباً بر همه آشکار شده که طالبان در رشف
آمدهاند و ارشف غنی در تالش بقا و احتامالً رفنت.
غنی زیر فشار بی پیشینهای قرار گرفته و میداند که
بخت دیگر بیشرت از این با وی یار نیست.
تغییر سیاست امریکا در برابر جنوب آسیا و
افغانستان
اینکه دلیل تغییر یکبارگی سیاست امریکا در قبال
بحران افغانستان و دیگر کشورهای دور و نزدیک
چیست و اینکه چرا امریکا ،بهویژه در برابر گروه
طالبان که زمانی پس از القاعده دشمن بزرگ امریکا
شمرده میشد رس سازش گرفته ،پرسش بزرگی است
که پاسخش ریشه در شکلگیری گروههای جهادی در
برابر شوروی پیشین دارد.
مسیری که اکنون انتخاب شده ،راهی است به نام
پروسه صلح که ظاهرا ً رأی موافق همه را دارد .مسیری
که قربانیهای بزرگی از افغانستان تا حاال گرفته و
هنوز هم میگیرد.
اینطرف اما سناریوها از پیش نوشته شده و تکرار
میشود .رابرت الگریرن رییس پیشین دفرت ساحهای
 C.I.Aدر اسالمآباد ،در کتاب  ۸۸روز تا قندهار
نگاشته است« :در  ۲ماه اکتوبر سال  ۲۰۰۱فقط چند
روز پیش از حمله امریکا به افغانستان ،وقتی که اخرت
محمد عثامنی معاون مال محمد عمر را در هوتلی
در کویته مالقات کردم برایش گفتم؛ ببینید ،فقط
افغانها میتوانند یکراهحل دایمی برای افغانستان
داشته باشند .امریکا فقط میخواهد تروریستها
-القاعده -را تعقیب و رسکوب کند؛ اما بدون یک دولت

طالبان و رویای ورود به قدرت
مسئول در افغانستان ،تروریستها میتوانند برگردند؛
ورود طالبان و حل شدن یک قسمت بزرگ طالبان
اما اگر طالبان مایلاند که چنین دولتی بسازند و
به بدنه نظام ،دقیقاً هامنند صحنه ورود مجاهدین
داشته باشند ،این برای ما قابلقبول است».
زمان سابق بهنظام است که بعدها هامن زمان موضوع
این بخش از منت کتاب «الگرینیر» ،دقیقاً بعد از
مصالحه ،مستقیامً بهسوی جنگ داخلی کشیده شد
توافق امریکا-طالبان در سال جاری به تصویر کشیده
و زمینه سقوط داخلی را فراهم ساخت .این رویکرد
شد و حتا درجاهایی ،خاطرات تلخ دهه شصت و
امریکاییها ،برای ما چندان غریبه نیست .گویا
هفتاد خورشیدی را تازه میسازد و روی زخمهای
تاریخ ،با عبای تازهتری نسبت به آن دوران ،در میان
تاریخی جناحهای دخیل منک میپاشد.
دیوارها و اتاقهای ارگ قدم میزند و با افسوسی
گروه طالبان که مسئول کشتار هزاران تن از مردم
بزرگ بهسوی چهرههایی میبیند که سالهای سال،
افغانستان هستند ،حاال قرار است وارد حکومت تازه
در زمان جنگهای داخلی متامقد
شوند .حکومت موقت احتاملش بیشرت
تغییر
دلیل
که
ن
ای
علیه همدیگر بودند و میجنگیدند؛
خواهد بود و مذاکرات دوحه ماهیت
اصلی آن را روشن خواهد ساخت .یکبارگی سیاست امریکا اما حاال پشت میز صلح ،خندان
نشسته و تفاهمنامه امضاء میکنند
حکومتی که بحث تعدیل قانون در قبال بحران افغانستان
و انگار منیدانند که با این کشتار و
اساسی و نوعیت نظام را در بر خواهد و دیگر کشورهای دور و
ویرانیهایشان ،در دل مادری که
گرفت و وضعیت بعدی افغانستان را نزدیک چیست و اینکه
پرسش را از دست داده ،یا پرسی
به چارهاندیشی و بازتعریفی با مدلی چرا امریکا ،بهویژه در
که پدرش را از دست داده و یا
متفاوت سوق خواهد داد.
برابر گروه طالبان که
مادری که دخرتش تیرباران شده،
از
موقت
حکومت
پیشنهاد طرح
زمانی پس از القاعده
چه میگذرد؟
سوی خلیلزاد
دشمن بزرگ امریکا
اتحاد مقدس چگونه شکل
افراد نزدیک به سیاستگرانی که در
شمرده میشد سر سازش
گرفت و پای مال برادر چطور در
واپسین سفر زملی خلیلزاد ،فرستاده
بزرگی
پرسش
گرفته،
این بازی مقدس باز شد؟
ویژه امریکا برای صلح افغانستان با او
دیدار کردهاند تأیید میکنند که آقای است که پاسخش ریشه
پاکستان در روز جهانی صلح،
خلیلزاد با آنان درباره طرح ایجاد یک در شکلگیری گروههای
بهمنظور ایفای نقش محوری در
جهادی در برابر شوروی
روند صلح افغانستان فرد شامره
حکومت موقت گفتوگو کرده است.
خلیلزاد در این دیدارهایش با عبدالله پیشین دارد.
 ۲طالبان را از زندان آزاد کرد.
پاکستان روز شنبه  ۲۱سپتامرب
عبدالله ،حامد کرزی ،عبدالرب رسول
که روز جهانی صلح نام دارد ،مال عبدالغنی برادر-
سیاف ،حنیف امتر و حمدالله محب سه طرح را
مرد شامره  ۲طالبان افغانستان -را به درخواست
برایشان بهعنوان نوع نظام آینده پیشنهاد کرده
افغانستان ،پس از سهونیم سال بازداشت ،از زندان
است:
نیروهای امنیتی پاکستان آزاد کرد.
الف) ادامه حکومت کنونی و شامل ساخنت طالبان
مال عبدالغنی برادر که طالبان وی را با نام مال
در این حکومت؛
برادر آخوند نیز میشناسند ،در سال  ۱۳۴۶هجری
ب) رشیک ساخنت حکومت در ساختار حکومتی
خورشیدی در روستای دهراود والیت ارزگان به دنیا
طالبان؛
آمد و اکنون  ۴۷سال دارد ،وی از پشتونهای درانی و
ج) ایجاد حکومت موقت و همهشمول.
از قوم پوپلزی است.
متامی چهرههای سیاسی به این نظر هستند که برای
در زمان جنگ با ارتش رسخ شوروی سابق ،او در
انتقال قدرت هیچ بدیلی جز اداره موقت وجود ندارد.
کنار دیگر مجاهدان افغان به رهربی یونس خالص،
تردیدی نیست یک بخش این یکدستگی نظر میان
در جهاد حضور داشت و پس از جهاد با مال محمد
سیاسیون ،به نحوه عملکرد غنی در دلرسد ساخنت
عمر در یک مدرسه دینی در والیت قندهار تدریس
و فاصله گرفنت این چهرهها از ریاست جمهوری
را آغاز کرد.
برمیگردد؛ اما یک تناقض جدی در سیاست امریکا
در سال  ،۱۳۷۲مال عمر و مال برادر جنبش طالبان
دیده میشود :امریکاییها ،از یکسو مناینده
را تأسیس کردند .مال برادر بهعنوان فرماندار هرات
ویژه امریکا با چهرههای سیاسی درباره اداره موقت
و رسپرست کل گروههای عملیاتی طالبان ،فردی
گفتوگو و نشست دارد و از سوی دیگر «راس ویلسون»
شناخته شده و با نفوذ بین اعضای این گروه بود.
رسپرست سفارت امریکا در افغانستان میگوید که
در ماه دلو سال  ۱۳۸۸خرب دستگیری مال برادر
امریکا از اداره موقت حامیت منیکند و این مذاکره
منترش شد .بر اساس منابع خربی پاکستان ،سازمان
اگر به هر نسخهای بیانجامد بستگی به تصمیم و اراده
اطالعات پاکستان ( )ISIاو را از شهر کراچی پاکستان
مردم افغانستان دارد.

دستگیر کرد .به گفته مقامات پاکستانی سازمان
اطالعات امریکا ( )CIAنیز در عملیات دستگیری مال
برادر همکاری کرده بود.
گذشته شیرین ظهور ،لحظات تلخ افول و راز
بازتولد
مایک پمپئو وزیر امور خارجه امریکا علت حمله
کشورش به افغانستان در سال  ۲۰۰۱را از بین بردن
القاعده و شکست آن دانست و مدعی شد که این امر
اتفاق افتاده است .او در مصاحبه رادیویی در امریکا،
اعضای باقی مانده القاعده در افغانستان را کمرت از
چند صد نفر اعالم و تأکید کرد که واشنگنت از طالبان
خواسته است روابطش را با القاعده قطع کند.
در راستیآزمایی ادعای وزیر امور خارجه امریکا در
مورد القاعده و رابطه آن با گروه طالبان ،بایستی به
مواضع واشنگنت در سال  ،۲۰۰۱زمان حمله ارتش
امریکا به افغانستان اشاره کنیم .رییسجمهور
پیشین امریکا جورج دبلیو بوش با اعالم اینکه گروه
تروریستی القاعده عامل اصلی حمله  ۱۱سپتامرب
به برجهای جهانی نیویورک است از گروه طالبان
خواستار تحویل رسکرده القاعده و فرماندههانش
ازجمله اسامه بنالدن و ایمنالظواهری شد.
طالبان ،بر اساس سنت مهامننوازیشان از تحویل
آنان به امریکا خودداری کرد و بهعنوان همدست
تروریستها مورد خشم کاخ سفید قرار گرفت و جورج
بوش با همکاری پاکستان ،به افغانستان حمله و
وارد این کشور شد و به حکومت طالبان نقطه پایان
گذاشت.
توزیع قدرت بین سه جریان
توزیع قدرت میان سه جریان عمده ذیدخل در
قضیه جنگ و صلح افغانستان :اسالمگرایان بنیادگرا
(طالبان) ،لیربالها (ارشفغنی و حکومتیهایش)
و جهادیها (عبدالله عبدالله و گروهش) از مباحث
جدی فرا راه تعاملشان با همدیگر است .ظاهرا ً
هر سه طرف میکوشند اعتامد و توجه امریکاییها
را جلب کنند تا در قدرت و حکومت تازه افغانستان
 ۱۴۰۰مبانند و حضور داشته باشند.
طالبان با خاصیت و روحیه تسلیمناپذیری که دارند،
رسسختانه در تالشاند تا اعتامد امریکاییها را جلب
کنند و در رأس این قدرت قرار بگیرند.
در دو سوی دیگر ،لیربالهای متامیتخواه اما با ابزار
نرم و منعطف و جهادیهایی که با شعار اسالمگرایی،
میخواهند تا گروه اول-طالبان-را از گردونه حضور در
قدرت  ۱۴۰۰حذف و یا درنهایت محدود بسازند.
طالبان با رهربی واحد و یکدستگی دیپلوماتیکشان
تا اینجای کار بهگونهای پیوسته و موفق پیش
آمدهاند؛ اما جمهوریت با نرمی و انعطاف بیشازحد
رضبات فراوانی را متحمل شده است.
ادامه دارد...
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ی مانده است؟
چرا گفتوگوهای صلح میان طالبان و افغانستان بیفرجام باق 
اسامه بن جاوید /منبع :الجزیره  /برگردان :ضیا نارصی

حدود یک هفته پیش هیئت مذاکرهکنندهی دولت
افغانستان ،طالبان و امریکا برای ازرسگیری مذاکرات
صلح به دوحه-قطر رفتهاند؛ اما چیزی که خیلی
برجسته بهنظر میرسد ،عدم حضور مقامات رسمی
و بلند رتبهی دولت افغانستان و گروه طالبان است.
عبدالحکیم ،رییس هیئت مذاکرهکنندهی گروه
طالبان و مال برادر معاون دفرت سیاسی طالبان در
قطر تا هنوز از پاکستان به این نشست برنگشتهاند.
در هفتههای اخیر ،چند تن از دیپلوماتها و رهربان
نظامی امریکا نیز از پاکستان بازدید کردند ،در
نشستی که میان دستیار نظامی و همتای وزارت
دفاع پاکستان برای امور امنیتی اقیانوس آرام -هند و
دیوید هیلوی ،برگزار شده بود ،روی نیاز فوری کاهش
خشونتها در افغانستان بحث شده است.
اسالمآباد در نظر دارد تا نقش بارزی در راستای صلح
افغانستان بازی کند ،رهربی حکومت پاکستان گفته
است تا دستیابی کامل افغانستان به صلح از طریق
مذاکره ،در این روند همکاری میکند.
در همین حال ،زملی خلیلزاد فرستادهی ویژهی
امریکا در امور مصالحهی افغانستان ،بعد از یک توقف
مخترص و دیدار از کابل و اسالمآباد دوباره به دوحه
برگشته است.
یک مقام دولت افغانستان به الجزیره میگوید
که برخی از اعضای هیئت مذاکرهکنندهی دولت
افغانستان در قطر حضور دارند و شامر دیگرشان با
آغاز مذاکرات به آنان خواهند پیوست.
در همین حال محمد نعیم ،سخنگوی طالبان به
الجزیره گفته است که آنها برای گفتوگوها آمادگی
کامل دارند و هیچ آجندای تازهای روی دست
نگرفتهاند.
کسانی که روند گفتوگوها را از نزدیک دنبال میکند
باور دارند که حس همکاری در هردو طرف مذاکره
کننده ،برای یافنت یک راه مشرتک به نظر منیرسد.
اداره جدید ایالت متحده
جدیت در روند گفتوگوهای صلح مرتبط است با
تغییراتی که در ادارهی جدید ایاالتمتحدهی امریکا
با آمدن جو بایدن – رییسجمهوری منتخب -ایجاد
شده است و احتامل دارد که جو بایدن ،راهربد
جدیدی را در قبال افغانستان پیش بگیرد.
برنامهی جو بایدن حفظ  ۲۵۰۰رسباز امریکایی در
افغانستان است و با کنار رفنت دونالد ترامپ  -در ۲۵
فربوی سال جاری – این راهربد عملی خواهد شد.

جک سالیوان-مشاور امنیت ملی گامشته شده برای
اداره بایدن-اخیرا ً گفته است که امریکا از معاهدهی
صلح میان دولت امریکا -طالبان که در فربوری سال
گذشته امضا شد ،حامیت میکند و اطمینان میدهد
که افغانستان هیچگاه دوباره پناهگاه امن تروریستان
مبدل نخواهد شد تا دوباره امریکا را هدف قرار دهد.
دور اول گفتوگوهای صلح-طالبان و دولت
افغانستان -در ماه سپتامرب آغاز شد و پس از موافقت
هردو جناح روی کارشیوه پیشربد مذاکرات ،در ماه
دسامرب  2020به وقفهی کوتاهمدتی رفتند.
محور اصلی آجندای گفتوگوها برای پایان دادن به
جنگ فعلی ،ایجاد آتشبس عمومی و غیرنظامی سازی
ماشین جنگی طالبان است.
زملی خلیل زاد فرستاده ویژه امریکا در جریان سفر
اخیر خود به کابل ،با حمدالله محب مشاور امنیت
ملی ،حنیف امتر وزیر خارجه افغانستان و سایر
رهربان سیاسی افغانستان مالقات منود اما؛ ریس
جمهور ارشفغنی از مالقات با او دوری کرد.
با آنکه فهرست بندی آجندای گفتوگوهای صلح
عامل اصلی بازدارنده در روند مذاکرات محسوب
میشود؛ اما افراد نزدیک به رییسجمهور غنی
گفتهاند که زملی خلیل زاد برای به میان آوردن
حکومت موقت و تداوم خواست طالبان ،با ارشف غنی
هنوز به نتیجهی دست نیافته است.
هرچند تالشهای دیپلوماتیک زملی خلیل زاد برای
زمینهسازی توافق صلح میان طالبان و امریکا و
ایجاد گفتوگوهای صلح افغانستان ،مورد استقبال
گرم قرار گرفت؛ اما اعضای هیئت مذاکرهکنندهی
دولت افغانستان در دوحه میگویند که اعضای تیم
دیپلوماتیک امریکا که در رأس آن زملی خلیلزاد
قرار دارد ،در قبال خواستهای طالبان عقبنشینی
زیادی کردهاند.
منابع در ریاست جمهوری افغانستان میگویند که
اداره ارشف غنی  ۵۰۰۰هزار زندانی طالب را با فشار
دولت امریکا رها کرده است؛ اما این روند کمکی برای
کاهش خشونتها نداشته است.
در همین حال در چند ماه اخیر ،خشونت بهیکبارگی
افزایش یافته است؛ بیشرت قتلهای هدفمند در برابر
مقامات دولتی ،فعاالن جامعه مدنی و خربنگاران
صورت گرفته و دولت افغانستان و امریکا طالبان را
عامل اصلی این خشونتها میپندارند.

منابع میگویند؛ در صورت برقراری آتشبس ،رهایی
بیشرت زندانیان طالب یکی از گزینههای روی میز
مذاکرات خواهد بود.
یک منبع نزدیک به ریاست جمهوری افغانستان به
الجزیره میگوید که اگر رهایی زندانیان طالب منجر
به ختم خشونت و آتشبس دایمی گردد ،ارشف غنی
آماده است تا آنان را رها کند.
نظر به گفتههای برخی از مقامات درون ارگ ،این
میتواند یک معاملهی پیشنهادی باشد و دولت
ارشفغنی این اختیار را دارد که تا زندانیان بیشرت
طالبان را در این معامله رها کند.
اما تالشهای اداره دونالد ترامپ برای ایجاد یک
توافقنامه روی برقراری آتشبس قبل از کنار رفنت در
تاریخ  ۲۰جنوری ،میان هردو جناح – هیئت طالبان
و دولت افغانستان – منتج به نتیجهای نشده است.
طالبان باور دارند که به اساس توافقنامه این گروه با
امریکا ،کاهش خشونتها بستگی به رهایی زندانیان
و حذف نام رهربان آنان از فهرست سیاه بیناملللی
است.
آیا این دور از گفتوگوها منجر به ختم
خشونتها خواهد شد؟
نظر به توافق صورت گرفته میان طالبان  -امریکا ،متام
رسبازان ایالت متحده امریکا تا اپریل -۲۰۲۱ -ملزم
به ترک افغانستان هستند؛ اما اخیرا ً پنتاگون با اشاره

به این توافقنام ه گفته است که طالبان هنوز تعهدی
برای کاهش خشونت و اقدامات محسوس برای قطع
رابطهشان با القاعده نشان ندادهاند.
برنامهی خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان،
همچنان اخیرا ً با انتقادات جدی از سوی حزب
جمهوریخواه و سکرتر جرنال ناتو مواجه گردیده
است؛ اما احتامل اینکه امریکا برنامهی خروج متام
نیروهای خود را از افغانستان روی دست بگیرد وجود
دارد.
هرچند که اکرث قربانیان خشونتهای اخیر شهروندان
افغانستاناند؛ ولی طالبان تأکید دارند که آنها در
برابر خارجیها و همکارانشان میجنگند.
پیش از اینکه گفتوگوها پیرشفتی داشته باشد،
یک عضو گروه طالبان به الجزیره گفت« :پدر من یک
جنگجو بود ،من در برابر اتحاد جامهیر شوروی سابق
جنگیدهام و بعد از آن در برابر ماموریتهای امریکا.
اگر اشغالگران در اینجا به شکست مواجه شوند ،باید
اینجا را ترک کنند ،در غیر اینصورت فرزندان من در
برابر آنها خواهند جنگید».
طالبان و دولت افغانستان گفتوگوهای فعلی را
زمینهی مناسب برای پایان دادن به اختالفاتی
میدانند که ممکن نسلهای بعدیشان در رابطه به
برنده و بازنده این دو گروه قضاوت خواهد کرد؛ اما
اکنون هر دو طرف در انتظار قرار دارند.

دردانههای بیظرفیت باالنشین
ابوبکر صدیق
روزنامــه نیویــورک تایمــز در گزارشــی
بــه حواشــی گفتوگوهــای صلــح
افغانســتان در قطــر پرداختــه اســت
کــه نکتــه قابــل تأمــل در ایــن
گــزارش ،چیدمــان افــراد و اعضــای هیئتهــای
گفتوگوکننــده دولــت و طالبــان اســت.
در ایــن گــزارش آمــده اســت :در رونــد گفتوگوهــای
صلــح افغانســتان در دوحـه  -قطــر ،فرزنــدان کســانی
در دو طــرف میــز باهــم نشســتهاند کــه پدرانشــان
نزدیــک بــه  ۴۰ســال در افغانســتان در برابــر هــم
اســلحه برداشــته و بــه نابــودی همدیگــر کمــر بســته
بودنــد .در واقــع ،فرزنــدانِ عاملیــن جنگهــای
افغانســتان ،آمدهانــد تــا بــه ماجــرای چهلســالهی
ن نقطــهی پایــان بگذارنــد.
پدرانشــا 
اکنــون ،پرسشــی کــه بــه میــان میآیــد ،ایــن اســت
کــه آیــا ظرفیــت فرزنــدان ،بهانــدازهای اســت کــه
بتواننــد نقــش اصالحکننــده را در رونــد صلــح
افغانســتان بــازی کننــد؟
جنــگ افغانســتان هــان انــداز ه کــه ابعــاد
متفــاوت بیرونــی دارد ،بــه هــان انــدازه درگیــر
پیچیدگیهــای داخلــی نیــز اســت .پــدران ایــن
فرزنــدان در یــک مقطــع از زمــان در کنــار هــم در
برابــر شــوروی ایســتادند و بــه ســان رسبــازان رس
بــه کــف بــرای شکســت اتحــاد جامهیــر شــوروی
کــه از ابرقدرتهــای وقــت بــود ،جنگیدنــد؛ امــا

جــوان دنیــا بــه حســاب میآیــد .نزدیــک بــه  ۶۳درصد
بــا شکســت اتحــاد جامهیــر شــوروی و متالشــی
جمعیــت ایــن کشــور را جوانــان تشــکیل میدهنــد؛
شــدن نظــام کمونیســتی در کابــل  -پــس از خــروج
امــا ایــن نســل بــا چالشهــای فــراوان اجتامعــی،
نظامیــان قشــون رسخ در  ۱۹۸۹از افغانســتان -ایــن
سیاســی و هــزاران کمبــود دیگــر دســتوپنجه نــرم
همســنگران بــرای تصاحــب قــدرت اســلحه را بــه فــرق
میکنــد .بیــکاری ،فقــر و ناهنجاریهــای اجتامعــی،
همدیگــر هــدف گرفتنــد.
ســبب شــده اســت تــا بخشــی
پرداخــن بــه متامــی ایــن بحثهــا
از ایــن قــر جــوان بــه اعتیــاد
از حوصلــهی ایــن یادداشــت فرزندان رهبران،
روی بیاورنــد و بــا گروههــای
بیــرون اســت؛ امــا مــورد توجــه مــا شخصیتهای میانتهی یا
تروریســتی بپیوندنــد.
دردانههایــی اســت کــه از کــال
پــدر بــه کرســی و مقــام رســیدهاند .مترسکهای جالیزیای
در ســوی دیگــر ،شــاری هــم
بــه جرئــت میتــوان ادعــا کــرد کــه بیش نیستند .کمتر
هســتند کــه بــدون رفــن بــه
بیشــر ایــن نازدانههــا ،توانایــی و کسی را میتوان سراغ
مکتــب فــارغ شــدند و بــدون
امتحــان دادن دانشــگاه را
ظرفیــت کرســیهایی کــه بــر آن داشت که سخنرانیها
متــام کردنــد و درنهایــت مــدرک
تکیــه زدهانــد را ندارنــد؛ امــا بــه دلیــل و گفتوگوهای این
لیســانس گرفتهانــد.
اینکــه پدرشــان رهــر اســت یــا در نازدانهها را از کانالهای
اصــاً مهــم نیســت کــه کجــا و
فــان مقــام دولتــی حضــور دارد ،بــه
باشد.
ندیده
مختلف
چــه وظیف ـهی باشــد ،گفتوگــوی
کرســیهای مشــاوریت ،ریاســت و
صلــح باشــد ،یــا کرســی وزارت یــا مشــاوریت شــورای
 ،...میرســند و بــه هیچکــس ،حســاب منیدهنــد.
امنیــت ،کافــی اســت کــه شــا یــک دردانــهی
ناگفتــه پیداســت کــه بخشــی از ایــن مســئله بــه
سیاســی باشــید؛ فــورا ً در آن پســت بــه کار گرفتــه
میراثــی بــودن قــدرت در افغانســتان برمیگــردد؛ امــا
خواهیــد شــد.
آنچــه بیشــر از همــه مایــه افســوس و نگرانــی اســت،
تجربــهی ســالهای اخیــر نشــان داده کــه ظرفیــت
ایــن اســت کــه ایــن نازدانههــای سیاســی ،نهتنهــا
نازدانهها-فرزنــدان برخــی از رهــران جهــادی و
توانایــی نجــات کشــتی بــه گل نشســته افغانســتان
سیاســی-بهمراتب کمــر از کســانی اســت کــه از
را ندارنــد؛ بلکــه جــای جوانانــی را اشــغال کردهانــد
طبقــهی پایانــی جامعــه بــا تالشهــای طاقتفرســا
کــه احتــال کارکــردن شــان بســیار بیشــر از ایــن
توانســتهاند ،خــود را بهجایــی برســانند .فرزنــدان
دردانههــا اســت .افغانســتان ،از جملــه کشــورهای

رهــران ،شــخصیتهای میانتهــی یــا مرتســکهای
جالیــزیای بیــش نیســتند .کمــر کســی را میتــوان
رساغ داشــت کــه ســخرنانیها و گفتوگوهــای ایــن
نازدانههــا را از کانالهــای مختلــف ندیــده باشــد.
شــار بیشــر آنــان منتهــای نوشــتهی خــود را
بهخوبــی منیتواننــد بخواننــد ،کالفــه شــدن در
جریــان ســخرنانی و بیــرون پریــدن از موضــوع و نبــود
انســجام در مــن ســخرنانی از کارهــای معمولــی
اســت؛ امــا حتــا در خوانــدن یــک مــن تهیــه شــده
کــم میآورنــد .متنــی را کــه اگــر بــه دســت یــک
بچــهی صنــف چنــدم مکتــب بدهیــد ،احتــاالً
بهخوبــی میتوانــد ،از پــس خوانــدن آن برآیــد .ایــن
در حالــی اســت از میــان نزدیــک بــه هشــت میلیــون
جــوان واجــد رشایــط کار در افغانســتان ،تنهــا ۱۹
در صــد آن دارای شــغل پایــدار هســتند .امــا در
بیشــر کرس ـیهای بلنــد نهادهــای دولتــی فرزنــدان
و بســتگان رهــران قــرار دارنــد کــه ظرفیــت کافــی
بــرای رهــری آن نهــاد در آنهــا دیــده منیشــود.
در افغانستان قدرت سیاسی به اساس ماهیت قومی
و سمتی و حتا مذهبی روی کار آمده است ،کسانی
که ضوابط بیشرت دارند ،میتوانند بیشرت در قدرت
سهیم باشند .نفس چنین رویکردی قدرت را به ارثی
شدن میکشاند .اهرم قدرت در افغانستان در دست
شبکههای قومی و تیکهداران سیاسی است؛ اما
فرزندان نهچندان با ظرفیت رهربان سیاسی  -جهادی
همواره در صدرت گلیم قدرت جای خوش کردهاند.
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حملهی نمازگزاران
بر یک رادیوی
خصوصی در
والیت کندز

خربهای داخلی

مسئوالن یک رادیوی خصوصی در والیت کندز،
میگویند که شامری از منازگزاران به دستور مالامام
یک مسجد در این والیت ،بر دفرت این رادیو حمله
کردهاند.
محسن احمدی ،مدیر مسئول رادیو زهره ،می گوید که
این رویداد پس از چاشت روز جمعه ( ۲۶جدی) ،پس
از آن رخ داد که صدای آهنگ در جریان مناز در سوند
سیستم این مسجد یکجا شده بود.
آقای احمدی ،افزود که منازگزاران وسایل نرشاتی این
رادیو را تخریب کرده اند.
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او ضمن این که گفت هنگام منازجمعه ،به دلیل نبود
برق ،نرشات رادیو زهره متوقف بود ،از نهادهای حامی
رسانهها ،میخواهد که این رویداد را به گونه جدی
بررسی کنند.
در همین حال ،احمد قریشی ،رییس اجرایی مرکز
خربنگاران افغانستان به روزنامهی صبح کابل،
میگوید که در نتیجهی حملهی منازگزاران ،دهها پایه
وسایل نرشاتی رادیو زهره تخریب شده است.
آقای قریشی میگوید« :خود مدیر مسئول میخواسته
توضیح بدهد؛ اما مال امام قبول نکرده است .در زمانی

شمار نیروهای امریکایی در افغانستان به  ۲۵۰۰نفر کاهش یافت

رسانه های خارجی ،گزارش داده اند که بر اساس
دستور دونالد ترامپ ،رییسجمهور امریکا ،شامر
نیروهای این کشور در افغانستان به  ۲۵۰۰نفر
کاهش یافته است.
خربگزاری اسو شیتدپرس ،در گزارش تازهاش در
مورد افغانستان ،نوشته است که شامر نیروهای
خارجی در این کشور ،تا روز جمعه ( ۲۶جدی)،
به شامر پیشبینی شده یعنی  ۲۵۰۰نفر کاهش
یافته است.
به دنبال دستور دونالد ترامپ ،فرماندهان نظامی
امریکا در جریان چند هفتهی گذشته ،حدود
 ۱۵۰۰نفر از نیروهای خود را از افغانستان خارج
کردهاند.
تصمیم خروج نیروهای امریکایی از افغانستان
در حالی گرفته میشود که حدود دو هفته پیش،
کانگرس امریکا ،یک الیحه را تصویب کرد که بر
اساس آن ،استفاده از بودجه سال گذشته و امسال
برای کاهش نیروها به زیر  ۴۰۰۰رسباز یا کمرت از
تعدادی که در روز تصویب این الیحه یعنی اول
جنوری در این کشور مستقر بودند ،ممنوع است.
در این الیحه گفته شده بود که ابتدا باید خطرهای

ناشی از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان
بررسی شود و به دنبال آن ،تصمیم گرفته شود که
چقدر نیرو باید در این کشور حضور داشته باشند.
این در حالی است که خربگزاری رویرتز ،روز
دوشنبه ( ۲۲جدی ۱۱ /جنوری)  ،در گزارشی
گفته بود که پنتاگون ،تصمیم جدی برای کاهش
نیروهای امریکایی در افغانستان دارد.
در این گزراش آمده بود که شامر نیروهای
آمریکایی در افغانستان تا  ۱۵جنوری به ۲۵۰۰
نفر کاهش پیدا میکند.
به نقل از این گزارش ،پنتاگون بدون ارایهی
طرحی به کنگره و به گونهی غیرقانونی ،نیروهای
نظامی را از افغانستان بیرون میکند.
یک عضو کنگره به رویرتز گفته است که اگر
خروج نیروها از افغانستان ادامه یابد ،رشایط در
افغانستان بد رقم خواهد خورد.
گفتنی است که امریکا و طالبان در  ۱۹فربوری
سال گذشتهی میالدی ،توافقنامهای را به امضا
رساندند که بر اساس آن ،امریکا باید تا اول ماه
می متام نیروهایش را از افغانستان خارج کند .این
تصمیم در آن هنگام با مخالفت شدید منایندگان

جمهوریخواه و دموکراتهای این کشور مواجه
شد ،زیرا آنها تاکید کردند که خروج متام نیروها
از افغانستان زمینهی رشد گروههای تروریستی را
فراهم میکند.
در حالی که چند روزی از حکومت دونالد ترامپ،
باقی مانده ،تا هنوز مشخص نیست که جو بایدن،
رییس جمهور منتخت امریکا با مسئلهی صلح و
جنگ افغانستان و همچنان حفظ نیروهایش در
این کشور چگونه برخورد خواهد کرد.

از سویی هم ،طالبان اخیرا به بی بی سی
گفتهاند که اگر مطابق توافقنامهای که میان دو
طرف به امضا رسیده ،همه نیروهای خارجی تا
بهار سال آینده از افغانستان خارج نشوند ،آنها
حمله به نیروهای بیناملللی را از رس خواهند
گرفت.
این همه در حالی است که همین اکنون
هیئتهای گفتوگو کنندهی دولت افغانستان و
طالبان در قطر رسگرم گفتوگویند؛ اما تا هنوز
مشخص نیست که این گفتوگوها چه زمانی به
نتیجهی مطلوبی میرسد.

حملهی طالبان در والیت کندز؛  ۱۱نفر از نیروهای امنیتی کشته شدند
مسـئوالن محلـی در والیـت کنـدز ،میگوینـد کـه
در نتیجـهی حملـهی گـروه طالبـان بر یک پاسـگاه
امنیتـی در ولسـوالی امـام صاحب ایـن والیت۱۱ ،
نفـر از نیروهـای امنیتـی بـه شـمول اردو و پولیـس
جـان باختند.
یوسـف ایوبـی ،رییـس شـورای والیتـی کنـدز،
بـه روزنامـهی صبـح کابـل ،میگویـد کـه ایـن
رویـداد ،حوالـی سـاعت  ۹:۰۰پنجشنبهشـب (۲۵
جـدی) ،در منطقـه اورتهبـز از مربوطـات ولسـوالی

امامصاحـب والیـت کنـدز ،رخ داده اسـت.
آقـای ایوبـی ،افـزود کـه درگیـری میـان نیروهـای
ارتـش و طالبـان ،تا بامـداد روز جمعه ( ۲۶جدی)،
ادامـه داشـت کـه در نتیجـهی آن ،بـه شـمول
فرمانـده تولـی کامنـدو در ایـن والیـت ۱۰ ،رسبـاز
جـان باختنـد و  ۱۲نفـر دیگـر نیز زخمی شـدهاند.
از سـویی هـم ،عبداالحـد توریال کاکـر ،عضو دیگر
شـورای والیتـی کنـدز بـه روزنامـهی صبـح کابـل،
میگویـد کـه در نتیجـهی حملـهی طالبـان۱۲ ،

نفـر بـه شـمول یـک غیرنظامـی و  ۱۱نظامـی جان
باختنـد و  ۱۰نفـر دیگـر زخمـی شـدهاند.
کاکـر گفـت کـه درگیـری حوالـی  ۱۰:۰۰شـب
آغـاز شـد و تـا سـاعت  ۲:۰۰بامـداد روز جمعـه
ادامـه داشـته اسـت .والیـت کنـدز در شمال-
رشق افغانسـتان ،از والیتهـای نـا امـن بـه شمار
مـیرود کـه طالبـان در آن حضـور گسترده دارنـد
و هرازگاهـی دسـت بـه تحرکاتـی علیـه نیروهـای
دولتـی میزننـد.

حملهی موتربمب در غزنی ۱ ،کشته و  ۳زخمی بهجا گذاشت

مقامهــای محلــی در والیــت غزنــی،
میگوینــد کــه افــراد طالبــان بــر پاســگاههای
نیروهــای امنیتــی در منطقــهی «نانــی» ایــن
والیــت ،حملــه کردهانــد.
حســنرضا یوســفی ،عضــو شــورای والیتــی
غزنــی ،بــه روزنام ـهی صبــح کابــل ،میگویــد
کــه ایــن حملــه بامــداد روز جمعــ ه (۲۶
جــدی) ،در منطقـهی نانــی در شــاهراه کابــل-
کندهــار ،رخ داده اســت.
آقــای یوســفی ،افــزود کــه طالبــان ابتــدا بــر
پاســگاههای ارتــش حملــه کــرده و پــس از آن،
یــک موتــر مملــو از مــواد انفجــاری را در ایــن
منطقــه انفجــار دادهانــد.

بــه گفت ـهی او ،تــا هنــوز هــم درگیــری میــان
نیروهــای ارتــش و طالبــان ادامــه دارد.
در همیــن حــال ،واحداللــه جمعــهزاده،
ســخنگوی والــی غزنــی ،میگویــد کــه در
نتیج ـهی ایــن انفجــار ،یــک غیرنظامــی جــان
باختــه و هفــت رسبــاز ارتــش نیــز زخمــی
شــد هاند.
آقــای جمعــهزاده در مــورد چگونگــی
ایــن انفجــار گفــت کــه گــروه طالبــان بــا
اســتفاده از یــک هامــوی مببگذاریشــده
میخواســتند یــک پایــگاه نیروهــای امنیتــی
را هــدف قــرار بدهنــد؛ امــا پیــش از رســیدن
بــه هــدف از ســوی نیروهــای امنیتــی

شناســایی و از بیــن بــرده شــد.
او افــزود کــه فــرد کشتهشــده ،راننــدهی موتــر
باربــری نــوع تیلــر بــود کــه از ســاحه عبــور
میکــرد.
هرچنــد حســنرضا یوســفی گفــت کــه
درگیــری میــان دو طــرف ادامــه دارد؛ امــا
ســخنگوی والــی غزنــی میگویــد کــه
حملــهی طالبــان توســط نیروهــای هوایــی
عقــب زده شــده اســت.
والیــت غزنــی در جنــوب افغانســتان،
بهدلیــل حضــور گــروه طالبــان ،در جریــان
یکیدوســال گذشــته بــه شــدت نــا امــن
شــده اســت.

جهان

بایدن طرح  1.9تریلیون دالری را برای مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا ارایه کرد
جــو بایــدن ،رییسجمهــور منتخــب امریــکا،
طــرح تشــویقی مالــی  1.9تریلیــون دالری را
بــرای مقابلــه بــا پیامدهــا و بهبــود اقتصــادی
اقشــار آســیبپذیر از کرونــا ،ارایــه کــرد.
جــو بایــدن ،شــامگاه روز پنجشــنبه(25
جــدی 14 /جنــوری) در یــک ســخرنانی
کــه بــه گونــهی زنــده از رســانهها پخــش
میشــد ،طــرح تشــویقی نزدیــک بــه 2
تریلیــون دالــر را ارایــه کــرد کــه بــر اســاس
آن ،شــهروندان امریکایــی کــه از بحــران
کرونــا آســیبپذیر شــده انــد ،مبلــغ 1400
دالــر دریافــت خواهنــد کــرد.
جــو بایــدن تاکیــد کــرد کــه بحــران ویــروس
کرونــا ،پیامدهــای زیــادی را داشــته اســت و

بــر کارهــای کوچــک شــهروندان امریکایــی
تاثیــر گذاشــته و ایــن طــرح کمکــی بــرای
اقشــار آســیبپذیر جامعــه بــرای احیــای
اقتصــاد آنهــا اســت.
رییسجمهــور منتخــب امریــکا گفــت« :ایــن
یــک رضورت اقتصــادی نیســت ،بلکــه یــک
وظیفــهی اخالقــی نیــز اســت .در جریــان
ایــن همهگیــری منیتوانیــم بگذاریــم مــردم
گرســنه مباننــد یــا کارشــان را ازدســت
بدهنــد».
ایــن طــرح ،شــامل کمکهــای نقــدی
مســتقیم ،گســرش بیمـ ه بیــکاری ،هزینـهی
کرایــهی خانــه ،مــواد غذایــی و کارهــای
کوچــک اســت.
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پیــش از ایــن ،دونالــد ترامــپ نیــز طــرح
تشــویقی را ارایــه کــرده بــود که براســاس آن،
ب دیــدگان مبلــغ دو هــزار دالــر
بــرای آســی 
بایــد داده میشــد امــا؛ ایــن طــرح از ســوی
مناینــدگان جمهوریخــواه و دموکراتهــا
در ســنا ،بــه  600دالــر کاهــش یافــت.
جــو بایــدن در بخــش دیگــری از
صحبتهایــش ،بــه واکســین کرونــا اشــاره
کــرد و گفــت کــه در صــد روز نخســت
ریاســتجمهوریاش صــد میلیــون
آمریکایــی واکســین خواهــد شــد.
بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه قــرار اســت کــه
جــو بایــدن ،رییــس جمهــور منتخــب امریــکا
تــا یــک هفتــه دیگــر ســوگند یــاد کنــد.

که آنها حمله کرده ،به دلیل نبود برق ،نرشات نبوده
است.
اگر نیروهای امنیتی از واقعه جلوگیری منیکردند،
احتامل داشت آنها به چندین رسانهی دیگر که در
هامن نزدیکیها است ،حمله کنند».
تا هنوز مشخص نیست که در این رویداد ،به کسی
آسیب رسیده یا خیر؟
خواستیم در این مورد ،دیدگاه مالامام مسجد را نیز با
خود داشته باشیم؛ اما با متاسهای زیاد موفق به این
کار نشدیم.

خربونه

هرات کې په دېرش زره هکتاره
د پستې بڼونه جوړیږي
په هرات کې په دېرش زره هکتاره ځمکه د پستې بڼونه جوړیږي .د هرات
محيل مسوولین وایي دا بڼونه به د دغه والیت د انجیل ولسوالۍ په « دشت
حوض» او « دهنه ی کمرکالغ» سیمو کې جوړ يش.
د هرات د کرنې او مالدارۍ ریاست د مالوماتو له مخې دا پروژې به په
راتلونکو پنځو کلونو کې د دولت او خصويص سکتور په پانګه بشپړې يش.
د هرات د کرنې او مالدارۍ ریاست مرستیال بشیراحمد احمدي وایي «:دا یوه
لویه اقتصادي برنامه ده چې موخه یې د پستې د تولیداتو ډېرول او د بزګرانو
د اقتصادي ستونزو حلول دي».
احمدي وایي د پستې د دغه بڼونو د جوړولو طرح د دولت د عايل اقتصادي
شورا له خوا منظور شوې او په پام کې ده په نیژدې راتلونکې کې د تایید له
پاره کابینې ته ولیږل يش.
د هرات محيل مسوولین وایي که دا طرحه عميل يش ،نو د پستې له دې بڼونو
به هرکال د  ۷۰۰میلیون ډالرو په ارزښت پسته صادریږي.
هرات د پستې د بڼونو له پاره مناسب اقلیم او وړ ځمکه لري ،ګلران ،کشک
کهنه او کشک رباط سنګي هغه ولسوالۍ دي چې په هغه کې د پستې بڼونه
جوړ شوي دي.
رسچینې وایي تېرکال له هرات څخه اتیا ټنه پسته بهرنیو هېوادونو ته صادره
شوې ده .دا په داسې حال کې ده چې د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند اکرب
رستمي وایي دغه وزارت په هېواد کې د پستې برخې ته ځانګړې پاملرنه کړې
او په روان مايل کال کې تراوسه په  ۲۸والیتونو کې د پستې د  ۱۰۰۰هکتاره
بڼونو د جوړولو په موخه د پستې تخمونه ویشل شوې دي.
د وزارت د مالوماتو له مخې دغه بڼونه د کابل ،غزين ،وردګ ،لوګر ،بامیان،
دایکندي ،پکتیا ،بلخ ،جوزجان ،رسپل ،سمنګان ،بغالن ،بدخشان ،تخار ،فاریاب،
کندز ،ننګرهار ،کونړ ،لغامن ،هرات ،پکتیکا ،ارزګان ،کندهار ،هلمند ،فراه،
بادغیس او نیمروز والیتونو کې ویشل شوې دي.

د کرنیزو محصوالتو  ۱۱۰پروژې
بشپړې شوې
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت له خوا په رزګان او نیمروز والیتونو کې
 ۱۱۰پروژې بشپړې کړې .د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند اکرب رستمي صبح
کابل ورځپاڼې ته وویل په ارزګان والیت کې  ۵۷او په نیمروز کې  ۳۵پروژې
چې د کرنیزو محصوالتو د مدیریت پروژې په اډانه کې یې کارونه پیل شوي وو
بشپړ او ګټې اخیستنې ته وړاندې شوې.
د ارزګان د کرنې او مالدارۍ رییس احمدشاه خیري وایي په دغه والیت کې
د کرنیزو محصوالتو د مدیریت پروژې له خوا په روان کال کې په  ۷۲کرنیزو
پروژو کار پيل شوی دی.
خیري وایي  « :له دې ډلېد پیازو  ۵۰زېرمتونونه ،د کچالو پنځه زېرمتونونه او
د مڼو او انارو دوه صفردرجې سړې خونو کارونه بشپړ شوي دي ».هغه وایي
په دغه والیت کې پر یوشمېر بزګرانو د مېوو او سبو  ۱۵ملریزې وچوونکي
دستګاوې هم وېشل شامل دي .د ارزګان د کرنې او مالدارۍ ریاست په خربه
ددغو پروژو ټول لګښت ۳۲میلیونه او  ۷۹۳زره او  ۲۱۶افغانۍ دی ،چې ۱۰۸۵
ټنه کرنیزو محصوالتو د ساتنې وړتیا لري.
په همدې وخت کې د کرنې او مالدارۍ وزارت په نیمروز کې د کرنیزو
محصوالتو  ۳۵پروژو کارونه هم بشپړ کړي دي .د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي
دا پروژې د کرنیزو محصوالت د مدیریت پروژې په اډانه کې بشپړې شوې دي.
د نیمروز د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي په دې کې شل ممیزخونې او ۱۵
د پیازو زېرمتونونه شامل دي .د نیمروز د کرنې او مالدارۍ رییس رشیدالله
زملی وایي «:دا پروژې په خارشود ،چهاربرجک او چخانسور ولسوالیو کې ګټې
اخیستنې ته وړاندې شوې دي».
زملی وایي په دې پروژو ټولې  ۳۵میلیونه او  ۹۵۸۶۰افغانۍ لګښت راغلی دی.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د دغه پروژو د پيل کولو موخه داده چې د
بزګرانو او بڼوالو کرنیز محصوالت په ښه بیه وپلورل يش او د دوی عواید لوړيش.
دا پروژې ،چې د کرنې وزارت له خوا طرحه او متویل شوې ،ددې وزارت د
بڼوالۍ او مالدارۍ ميل پروژې له الرې او د کلیو د پراختیا یي شوراګانو په
مرسته پيل شوي دي.
د کرنیزو محصوالتو د ساتنې له پاره د مناسبو تاسیساتو نشتوالی د افغانستان
د بزګرانو او بڼواالنو یوه جدي ستونزه بلل کیږي .دا بزګران وایي له دې امله
دوی اړ کیږي چې خپل کرنیز محصوالتو د له منځه تلو له وېرې په یوه وخت
کې بازار ته وبايس چې په ډېره ټیټه بیه پلورل کیږي.
دوی وایي سړو خونو کې په موجودیت کې کوالی يش خپل کرنیز محصوالت
وسايت او په مناسب وخت کې یې بازار ته وړاندې کړي.
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ناگفتههای جنگ افغانستان

عکس روز

بازتولید طالبان؛

بازی چندگانهی کرزی و نیروهای خارجی در افغانستان
گفتوگو با جنرال مرادعلی مراد
اشاره:
این گفتوگو ،بر مبنای گفتههایی از
جنرال مرادعلی مراد و پژوهشهایی نوشته
شده که نویسنده انجام داده است .در این
نوشتار ،نویسنده تالش کرده با کنار هم
گذاشتن پژوهشها و اظهار نظرهای این
جنرال سابق ارتش ،به روایت روشنتری
از جنگ افغانستان برسد.
زاهد مصطفا
بخش چهارم
جرنال مرادعلی مراد ،مقاماتی در
حکومت ازجمله کرزی را ،به دادن
اطالعات نادرست در مورد طالبان به نیروهای خارجی
مقرص میداند و میگوید که البیگری به نفع گروههای
تروریستی از سوی مقاماتی که در حکومت بودند ،به
ایجاد اعتامد نیروهای خارجی نسبت به طالبان انجامید
و زیر نظارت مستقیم این نیروها ،جنگی که در بیش از
 ۹۰درصد افغانستان خامته یافته بود ،دوباره زاده شد و
شاخ و برگ گرفت .او ،در مورد کمکهای غیرمستقیمی
میگوید که از سوی نیروهای خارجی و در تبانی با
دولت به گروههای تروریستی میرسد.
به یاد دارید اواخر دور اول و اوایل دور دوم حکومت کرزی
را که طالبان دوباره در بیشرت نقاط محلی افغانستان
پا گرفته بودند و هرازگاهی ،خرب به آتش کشیده شدن

نظامی و اینکه به چه کسانی این کمکها صورت
میگیرد ،رسپوش گذاشته شود.
در مورد کمکهای اینچنینیِ نیروهای خارجی به
گروههای تروریستی ،اظهارات مختلفی در سالهای
گذشته از سوی برخی منابع صورت گرفته که به تأیید
حرفهای این جرنال ارتش میانجامد.
حامد کرزی که در اواخر حکومتش به دلیل تنشهای
به وجود آمده بین کابل و واشنگنت در انتخابات سال
 ،۲۰۰۹دیگر اطمینان حاصل کرده بود ،امریکا حامی
او و تصمیمهای خودرسانهاش نیست ،در گفتوگویی
با بیبیسی فارسی ،خرب از انتقال اکامالت توسط
هواپیامهای خارجی به طالبان میدهد.
کرزی ،در این گفتوگو با استناد به گزارشی که دریافت
کرده ،میگوید که چرخبالهای نظامی خارجی ،در
منطقهای بین غزنی و کندهار ،در روستایی به نام
«حاتم» که دولت به آن دسرتسی ندارد ،بستههایی را به
زمین پرتاب کردهاند که گویای همکاری این نیروهای با
گروههای تروریستی است.
این اظهارات کرزی در زمانی که روابطش با امریکا خراب
شده است ،در کنار سکوتی که در مورد گزارشهای
حاکی از انتقال اکامالت نظامی در ولسوالیهایی از
بغالن ،در زمان روابط خوبش با امریکا اختیار میکند،
پرده از نگفتههایی برمیدارد که طی دو دههی اخیر در
افغانستان ،هرازگاهی رس از رسانههای مختلفی برآورده
و دوباره به سکوت انجامیده است؛ نگفتههایی که پشت
پردهی جنگ افغانستان را ادامه داده و از گروه آوارهای

قطارهای اکامالتی ناتو در مسیرهای مختلف از رسانهها
به نرش میرسید .این افرس عالیرتبهی ارتش اما
میگوید؛ طبق گزارشهایی که آنان دریافت میکردند،
اول امکانات نظامی این قطارهای اکامالتی خالی و بعد
وسایط آن آتش زده میشد تا روی چگونگی کمکهای

چون طالبان که پس از  ،۲۰۰۱در متام نقاط افغانستان
رسکوب شده بود ،گروهی میسازد که امروز در میز
مذاکره ،خواهان امارت اسالمی-بیقید و رشط -است.
این روایتها در کنار روایتهایی که طی سالهای
گذشته در رسانهها درز کرده ،مانند قطعات یک
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گ و صلح؛ نمایش تحجر و شور زندگی .ناکجاآباد واقعیِ کشوری که مردمش را در
مرز باریک جن 
میان بیم و امید نگه داشته است.
پازل ،جای مناسبشان را پیدا کرده و روشن میسازد
که چگونه ،حکومت مرکزی توانسته است در بازی
چندگانهای ،هم رس مردم کاله بگذارد ،هم رس نیروهای
خارجی و هم رس خودش که احتامالً کالهی که بر رس
خود گذاشته ،گشادتر از دیگران است.
در سال  ،۱۳۹۴یکی از مقامات نظامی در لوگر،
اطالعاتی مبنی بر مداخلهی مستقیم کرزی در مورد
حمالت به آموزشگاههای نظامی طالبان در این والیت
به رسانهها میدهد .این مقام نظامی که در آن زمان،
مسئولیت فرماندهی امنیهی لوگر را به عهده دارد،
میگوید؛ آنان به اطالعات مؤثقی دست یافته بودند
که طالبان در این والیت ،کانالهای زیرزمینی مصون
از حمالت هوایی ساختهاند که در آن ،به کودکان و
نوجوانان ،آموزشهای تروریستی میدهند .به گفتهی
این منبع نظامی ،زمانی که آنان میخواهند طی
عملیاتی ،این آموزشگاههای زیرزمینی را تخریب و افراد
مستقر در آن را بازداشت کنند ،رییسجمهور کرزی،
مستقیم در این موضوع مداخله میکند و مانع انجام
عملیات میشود.
جرنال مرادعلی مراد ،در کنار تالشهای حکومت
مرکزی ،در انتقال جنگ به شامل و جابهجایی گروههایی
که بعدها به رسبازان طالبان تبدیل میشوند ،ناکارگی
نهادهای محلی حکومت را دلیل دیگری میداند که
در پا گرفنت دوبارهی گروههای تروریستی ،بهویژه در
شامل کشور ،نقش داشته است .به باور این جرنال
چهار ستارهی ارتش ،موجودیت فساد اداری در ادارات
محلی ،سبب دلرسدی مردم از حکومت میشود که این
دلرسدی در برخی مواقع ،به نارضایتی مردم انجامیده
و آنان را از دولت دور میکند.
با روی کار آمدن حکومت جدید ،مردمی که بدبختی
دوران طالبان و قحطی را پشت رس گذاشته بودند،
در نقاط دورافتادهی افغانستان ،انتظارهایی از
قانونمداری در دولت را به رس پرورانده بودند و آماده
بودند تا زخمهایی که در دوران انقالب توسط زورمندان
دیده بودند ،درمان شود؛ اما با رشوع حکومت دور اول

کرزی ،هامن زورمندان ،تبدیل به بازیگران قدرت دولت
مرکزی در محالت شدند و دوباره رشوع کردند به مکیدن
خون مردم؛ زورمندانی که در چند سال کوتاه حکومت
طالبان ،به دالیلی دستشان از مال مردم کوتاه شده
بود و منیتوانستند قوانین سفتوسخت طالبان را دور
بزنند.
دستدرازی این افراد ،دوباره با استفاده از منابع دولت
جدید به مال مردم ،به تنش بین منایندههای محلی
دولت و برخی از افراد بانفوذ انجامید که این تنشها،
رفتهرفته به اقدامات مسلحانه کشیده شد و آنانی که
پشتوانهی دولتی نداشتند ،مجبور شدند خانههایشان
را ترک کرده و به کوهها پناه بربند؛ جاهایی که برچسپ
مخالفت با دولت خورده بود و موافقت با گروههای
تروریستی .چنین اتفاقاتی را ،تقریباً همه کسانی که
در ولسوالیهای دوردست زندگی کردهاند ،در مورد
زاده شدن دوبارهی طالبان در ولسوالیهای شان به یاد
میآورند.
در کنار موضوعاتی که از آن یاد شد ،تضاد منافع بین
نیروهای خارجی بهخصوص امریکا ،انگلستان و آملان،
به گفتهی این جرنال ارتش ،از دالیل دیگری بود که به
نیروهای تروریستی کمک کرد تا دوباره زاده شوند .به
گفتهی او ،برخی از کشورهای خارجی ،هرکدام به دلیل
رقابت و منافعی که داشتهاند/دارند ،به متویل برخی
از گروههای تروریستی دست زدند که این همکاریها،
زمینه را برای البیهای طالبان در خارج از افغانستان
باز کرد و البیگران سیاسی این گروه در امریکا و
اروپا ،بهدنبال ایجاد روابط با دولتها و چانهزنی برای
مرشوعیت بخشیدن به طالبان برآمدند.
جرنال مراد ،زملی خلیلزاد را یکی از این البیها میداند
که از آن زمان کارش را دوباره برای مرشوعیتبخشی
سیاسی به طالبان آغاز میکند تا رسانجام ،مقامات
امریکایی را راضی به سپردن پروسهی مقدماتی صلح
به او میسازد و بهعنوان سفیر صلح در معضل تاریخی
افغانستان ،وارد میدان میشود.
ادامه دارد...
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