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بخش نخست
می کردند  تصور  که  آن هایی  »همه ی 

یافت،  خواهد  پایان  به زودی  جنگ  این 

جان  همین جنگ،  در  که  است  دیرزمانی 

پی یر  جنگ.«  همین  در  دقیقاً  باخته اند. 

لومرت-دیدار به قیامت.

آیا صلح، تحفه سده ی ۱۳۰۰ به 
افغانستان ۱۴۰۰ خواهد رسید؟

قرن،  سال  آخرین  در  و  دیگر  صدسال  تا 

هیچ کدام ما زنده نیستیم و چنان فراموش 

نبوده ایم.  هیچ وقت  انگار  که  شد  خواهیم 

همین  حقیقت  اما  است؛  سخت  باورش 

است. نسل ما...

میررحامن  شمول؛  به  پارملانی  هیئت 

انجیرن  منایندگان،  مجلس  رییس  رحامنی، 

امور  کمیسیون  رییس  هلمند،  هلمند 

رییس  صالح،  محمدالفت  بین املللی، 

میرحیدر  انجنیر  داخلی،  امور  کمیسیون 

دفاعی،  امور  کمیسیون  رییس  افضلی، 

محمدعظیم محسني، رییس کمیسیون مالی 

و بودجه و نجیب الله نارص، رییس کمیسیون 

منایندگان  مجلس  بدنی  تربیت  و  صحت 

عقرب(، بنابه دعوت  افغانستان، در تاریخ )۲ 

رسمی رییس مجلس منایندگان پاکستان، به 

این کشور رفته بودند.

رفته  هیئت  که  زد  حدس  منی شد  آن روزها، 

به پاکستان چه کاری با آنان دارد اما؛ در این 

روزها که بحث تعدیل بودجه ی 1400، تیرت 

اخبار شده، می توان کمی به عقب برگشت و 

دوباره مروری به آن چه اتفاق افتاد، داشت.

سفر  خوانش  در  را  ما  که  نخستی  نکته ی 

می کند،  کمک  به پاکستان  پارملانی  هیئت 

آن  چگونگی  از  مجلس  اعضای  بی خربی 

دارند  ادعا  کشور  مجلس  اعضای  است؛ 

رییس شان  سفر  چرایی  از  اطالعی  هیچ  که 

همسایه  به  کشور  کمیسیون ها  اعضای  و 

نداشته اند...

جنگ بر سر بودجه 
سوغات پاکستانی است حکومت موقت؛ 

طرحی که مخالفانش بیشتر به آن دامن زده اند

چرا گفت وگوهای صلح میان طالبان و افغانستان بی فرجام باقی  مانده است؟
حدود یک هفته پیش هیئت مذاکره کننده ی دولت افغانستان، 

طالبان و امریکا برای ازرسگیری مذاکرات صلح به دوحه -قطر 

عدم  می رسد،  به نظر  برجسته   خیلی  که  چیزی  اما  رفته اند؛ 

گروه  و  افغانستان  دولت  رتبه ی  بلند  و  رسمی  مقامات  حضور 

طالبان است.

عبدالحکیم، رییس هیئت مذاکره کننده ی گروه طالبان و مال 

برادر معاون دفرت سیاسی طالبان در قطر تا هنوز از پاکستان 

به این نشست برنگشته اند...

رسانه های خارجی، گزارش داده اند که بر اساس دستور  دونالد ترامپ، 

رییس جمهور امریکا، شامر نیروهای این کشور در افغانستان به ۲۵۰۰ 

نفر کاهش یافته است...

 مسئوالن یک رادیوی خصوصی در والیت کندز، می گویند که شامری 

از منازگزاران به دستور مالامام یک مسجد در این والیت، بر دفرت این 

رادیو  حمله کرده اند...

شمار نیروهای امریکایی در افغانستان به 
۲۵۰۰ نفر کاهش یافت

حمله ی نمازگزاران بر یک رادیوی 
خصوصی در والیت کندز

افغانستان 14۰۰؛ 
»اتحاد مقدس« 
امریکا و طالبان 

به کجا می انجامد؟

سه روز در  اسارت طالبان؛  
سرگذشت کارمند ریاست احیا و انکشاف دهات

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...

پس از چاشت روز چهارشنبه )۲8 عقرب(، امسال موتر حامل محمد امان محمدیار در منطقه ی شش گاو 

با رسو  آن ها  از  زیادی  و شامر  ایجاد کرده  بازرسی  ایست   میدان وردک می رسد؛ محلی که طالبان  والیت 

صورت های پوشانده شده،  دیده می شوند. با دیدن افراد طالبان، ترس...
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سرمقاله

گزارش

اساس  بر  که  داده اند  گزارش  خارجی،  رسانه های 

شامر  امریکا،  رییس جمهور  ترامپ،  دونالد  دستور  

نفر   ۲۵۰۰ به  افغانستان  در  کشور  این  نیروهای 

در  امریکایی  نیروهای  کاهش  است.  یافته  کاهش 

توافق با طالبان صورت گرفته است و نشانه این است 

از  بیشرت  گذشته  یکی-  دو سال  در طول  طالبان  که 

حکومت در رابطه های خارجی و در کل بحثی به  نام 

گفت وگوهای صلح موفق بوده اند.

خروج نیروهای امریکایی را از افغانستان اگر نتوانیم 

پیروزی این گروه در جنگ با امریکا نام بگذاریم، به 

پیروزی  نخستین  نام  با  آن  از  می توان  تردیدی  هیچ 

تأثیرگذار طالبان بر حکومت افغانستان، یاد کرد.

حالت  از  که  است  سالی  تقریباً  افغانستان  جنگ 

است؛  داده  جهت  تغییر  سیاسی  مبارزه  به  نظامی 

از  خشونتی  نوع  هیچ  کاهش  سبب  تغییر  این  البته 

توانسته  اما؛  است  نشده  آنان  تروریستی  گروه  سوی 

بخصوص  جهان،  کشورهای  از  بسیاری  که  است 

منطقه را به حامیت از خود درآورد.

گذشته ی  سال  فربوری   ۱۹ در   طالبان  و  امریکا 

بر  که  رساندند  امضا  به  را  توافق نامه ای  میالدی، 

اساس آن، امریکا باید تا اول ماه می متام نیروهایش 

آن  در  تصمیم  این  می کرد.  خارج  افغانستان  از  را 

هنگام با مخالفت شدید منایندگان جمهوری خواه و 

آنان تأکید  دموکرات های این کشور مواجه شد، زیرا 

زمینه ی  افغانستان  از  نیروها  متام  خروج  که   کردند 

رشد گروه های تروریستی را فراهم می کند.

با این که بارها، گزارش های دقیقی از حضور القاعده 

آن هم  با  شد  منترش  طالبان،  پناه  در  افغانستان  در 

امریکایی ها اعتنایی نکردند و اکنون به تعداد 1500 

تن از نیروهای شان را از افغانستان خارج ساخته اند.

نیز  امریکایی  مخالفت های منایندگان  که  دیده شد 

است  نداشته  نیروهای شان  خروج  روند  بر  تأثیری 

است.  امریکا  در  برنامه ی جمعی  یک  تصمیم  این  و 

به عنوان  از سوگند خود  بایدن پس  این که جو  توقع 

لغو  را  ترامپ  تصمیم  ایاالت متحده،  رییس جمهوری 

افغانستان  در  را  نیروهایش  کند  تالش  هم  یا  کند 

تصمیمی  چنین  نیست.  واقع بینانه  اصالً  دارد،  نگه  

بحث  آن  مورد  در  این  از  پیش  می داشت  وجود  اگر 

بایدن را شاهد  از سوی  صورت می گرفت و واکنشی 

می بودیم.

با  هم زمان  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج 

گروه  است؛  طالبان  کنرتل  تحت  مناطق  گسرتش 

کنرتل  تحت  در  را  مناطقی  است  توانسته   طالبان 

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 به دیگر کشورهای قدرمتند در منطقه 

می شود.

از این که  ایران، بیش  با  افغانستان  نزدیکی حکومت 

روی جرب  از  بیشرت  باشد،  یک سیاست  خودخواسته 

آگاه  آن  از  امریکایی ها  که  چیزی  است؛  ناچاری  و 

هستند و شاید به قصد می خواهند موجب آن باشند.

خروج 1500 تن از نیروهای این کشور از افغانستان 

نشان داد که نه تنها آنان هراسی از به  قدرت رسیدن 

با  می کنند  سعی  بلکه  ندارند  افغانستان  در  طالبان 

منطقه  در  را  رقیب  کشورهای  پیش آمدی،  چنین 

تحریک به مداخله نظامی یا شبه نظامی در افغانستان 

کنند.

ایران  افغانستان،  از خاک  عقب نشینی اش  با  امریکا 

دعوت  سوریه  جنگ  به  شبیه  جنگی  در  را  روسیه  و 

می شود  برداشت  چنین  ایران  عملکرد  از  می کند؛ 

نیز  روسیه  در  آنان  همکاران  و  ایرانی  مقام های  که 

خواهان نربدی مشابه در خاک افغانستان هستند.

یارگیری های اخیر از بین سیاست مداران افغانستانی 

از سوی پاکستان و ایران، روی  دیگر ماجرا را رومنایی 

با  موافق  سیاسی  جریان  می خواهد  پاکستان  کرد؛ 

با بهانه ی  طالبان را در کشور احیا کند و کسانی را 

حکومت رشیکی با طالبان در افغانستان، تحریک به 

حامیت از حکومت موقت و نظام جدید کند. پاکستان 

جنگ  برای  افغانستان  در  امریکا  برنامه های  مجری 

این کشور با ایران و سوریه است و ایران کشوری که 

می خواهد، نقشش را در افغانستان برجسته ساخته و 

به کمک روسیه، امریکا را از همسایگی خود دور کند.

تاکنون  جهان،  قدرت های  بازی های  نتیجه ای  که 

رابطه های چندجانبه  برقراری  به دنبال داشته است، 

در  آنان  پارچگی  چند  و  کشور  سیاست مداران  با 

موضوع صلح و گفت وگوهای مربوط به آن بوده است؛ 

یکدیگر  با  رقابت  در  این کشورها  از  یک  هر  توانایی 

بستگی کامل به نفوذی دارد که بین سیاست مداران 

افغانستانی برقرار می کنند.

خروج نیروهای امریکایی؛ 
افغانستان را  به میدان جنگ 

همسایگان مبدل می کند
حکومت موقت؛ 

طرحی که مخالفانش بیشتر به آن دامن زده اند
روح الله طاهری

هم زمان با دور تازه ی گفت وگوهای 

موقت  حکومت  افغانستان،  صلح 

شدن  مطرح  حال  در  عبوری  و 

و  دولت  رهربان  از  شامری  است. 

چهره های سیاسی افغانستان صف های شان را در رد و 

یا حامیت از حکومت موقت/عبوری مشخص می کنند.

دوم  معاون  دانش،  رسور  مورد،  تازه ترین  در 

در  جدی(،   ۲۴( چهارشنبه  روز  که  ریاست جمهوری 

شهروندی  حقوق  اساسی؛  »قانون  نام  زیر  نشستی 

شعار  با  نباید  که  گفت  می زد،  سخن  پایدار«  صلح  و 

دادن طرح حکومت موقت، به »مخالفان و دشمنان« 

افغانستان اجازه داد که بار دیگر مثل گذشته ها یک 

افغانستان  مردم  بر  را  دیگر  انقطاع  و  فروپاشی  نوع 

تحمیل کنند.

آقای دانش، نخستین فرد بلندپایه ی دولت افغانستان 

پیش  می زند،  سخن  موقت  حکومت  رد  از  که  نیست 

 از این، محمد ارشف غنی، رییس جمهوری افغانستان، 

امرالله صالح معاون نخست ریاست  جمهوری و شامری 

از منایندگان مجلس و مشاوران ریاست جمهوری نیز، 

گفته اند که حکومت موقت را منی پذیرند.

والیت  در  روان،  سال  جدی   ۱8 غنی،  رییس جمهور 

افتاده  زبان ها  رس  که  موقت  حکومت  رد  با  ننگرهار 

شکل  به  را  قدرت  تا  دارد  وظیفه  »او  گفت:  است، 

مردم،  اراده ی  طریق  از  که  جانشین اش  به  قانونی 

انتخاب می شود، بسپارد.«

امرالله صالح که در این برنامه سخن می زد نیز، گفت 

افغانستان  دولت  صلح،  گفت وگوهای  روند  در  که 

طریق  از  قدرت  به  رسیدن  آن  و  دارد  رشط  یک  تنها 

انتخابات است.

جلسه ی  در  مجلس  منایندگان  از  شامری  هم چنان 

جدی(   ۲۴ )چهارشنبه  منایندگان  مجلس  عمومی 

به حکومت موقت  افغانستان  تأکید داشتند که مردم 

تن نخواهد داد.

بر اضافه ی چهره های سیاسی دولت افغانستان، سفیر 

از  کشورش  که  می گوید  نیز  کابل  در  ایاالت متحده  

حکومت موقت در افغانستان طرفداری منی کند.

جدی(،   ۲۴( چهارشنبه  روز  ویلسن،  راس  آقای 

موقت  حکومت  از  »ما  نوشت:  توییرتش  برگه ی  در 

موقت  حکومت  یک  از  امریکا  و  نکرده ایم  طرفداری 

صلح  گفت وگوهای  نتیجه ی  منی کند.  طرفداری 

نتایج،  این  ما،  باور  به  و  دارد  بستگی  افغان ها  به 

مردم  آرزوهای  و  خواست ها  منعکس کننده ی  باید 

افغانستان باشد.«

حکومت  از  حرف  اکنون  تا  که  است  حالی  در  این 

به  افغانستان  صلح  گفت وگوهای  در  موقت/عبوری 

میان نیامده است.

جمهوریت  چرت  زیر  در  اکنون  که  است  سیاسی ای  و 

زندگی می کنند اما از ساختار قدرت دور مانده اند. به 

با برجسته  نیز  افغانستان  آگاهان، دولت  این  گفته ی 

افکار عامه  کردن حکومت موقت، تالش می کنند که 

را در برابر این رهربان جهادی و طالبان رهربی کنند.

مصطفا علی زاده، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی 

منافع  این که  دلیل  به  موقت  حکومت  که  می گوید 

شخصی و حزبی رهربان جهادی و سیاسی افغانستان 

تأکید  و  تأیید  رهربان  این  سوی  از  دارد،  خود  در  را 

می شود.

آقای علی زاده می افزاید: »امروزه بحث حکومت موقت 

دولت  از  آن ها  که  می شود  مطرح  کسانی  سوی  از 

این  که  زمانی  تا  است؛  رانده شده  افغانستان  کنونی 

حکومت  از  حرفی  بود،  حکومت  ساختار  در  چهره ها 

تهدید  به  منافع شان  که  اکنون  اما  منی زد؛  موقت 

مواجه است، طرفدار برقراری این نوع نظام شده اند.«

با این حال، حکومت موقت از سوی فرستاده ی ویژه ی 

شده  مطرح  خلیل زاد-  زملی   امریکا-  خارجه ی  وزارت 

موقت/ حکومت  برقراری  خواهان  امریکا  آیا  است. 

عبوری در افغانستان است؟

گذشته  تجربه های  که  می گویند  سیاسی  آگاهان 

نشان داده است که حکومت موقت منفعتی برای مردم 

افغانستان ندارد؛ اما برای ایاالت متحده ی امریکا چرا.

رییس جمهور  اداره ی  که  می گوید  علی زاده  آقای 

افغانستان  صلح  درباره ی  کوته بینانه  نگاه  یک  ترامپ 

چهل ساله ی  جنگ  که  نکرد  فکر  ترامپ  داشت/دارد؛ 

برای  و  منی رسد  پایان  به  ماه  چند  در  افغانستان 

رسیدن یک صلح توافقی و حتا کوتاه مدت تالش کرد 

نداشت.  انتخاباتی اش  تیم  و  او  برای  هم  که مثره ای 

»اکنون نیز برای دولت امریکا فرق منی کند که چه نوع 

حکومت  در  آن ها  باشد؛  برقرار  افغانستان  در  نظامی 

را  منافع شان  می توانند،  بیشرت  هرج ومرج  و  موقت 

تعقیب کنند.« به باور آقای علی زاده، دولت افغانستان 

رهربی  برای  پیش آمده  فضای  از  که  می خواهند  هم 

افکار عامه، در برابر این سیاسیون مخالف حکومت و 

طالبان استفاده کند.

دوحه  در  افغانستان  صلح  گفت وگوهای  این همه،  با 

دولت  هیئت  عضو  احمدی،  امین  دکرت  دارد.  ادامه 

تقسیم  از  اکنون صحبتی  تا  که  می گوید  افغانستان، 

نظام  یک  »طالبان  است:  نیامده  میان  به  قدرت 

اسالمی جدیدی را می خواهد که در آن زعیم سیاسی 

از روش های اسالمی- طالبانی تعیین شود.«

گفت وگوکننده ی  هیئت  که  می گوید  علی زاده  آقای 

دولت افغانستان و طالبان به نحوی انتظار می کشند 

صلح  برابر  در  رویکردی  چه  بایدن  جو  دولت  که 

افغانستان می گیرد.

گفت وگوکننده ی  هیئت  عضو  احمدی،  امین  داکرت 

می گوید:  کابل  صبح  روزنامه ی  به  افغانستان  دولت 

گفت وگوهای  در  موقت  حکومت  بحث  این  »اصالً 

حکومت  درباره ی  هم  طالبان  ندارد.  وجود  صلح 

دولت  این عضو هیئت  گفته ی  به  ندارد.«  نظر  موقت 

گفت وگوهای  طرف  که  طالبان  اگر  افغانستان، 

می کردند،  مطرح  را  بحثی  چنین  است،  افغانستان 

موردش  در  افغانستان  دولت  گفت وگوکننده ی  هیئت 

فکر می کرد.

با این حال، پرسشی که مطرح می شود، این است که 

اکنون  تا  طالبان  آن که  با  افغانستان  دولت  رهربان 

حرفی از حکومت موقت به میان نیاورده اند، چرا مدام 

تأکید بر رد این نوع حکومت دارند؟

ویژه ی  مناینده ی  خلیل زاد،  زملی   که  است  گفتنی 

و  آمد  کابل  به  پیش  هفته ی  امریکا،  خارجه ی  وزارت 

با شامری از چهره های سیاسی و جهادی افغانستان؛ 

مانند حامد کرزی، رییس  جمهوری پیشین افغانستان، 

عبدالله عبدالله، رییس  شورای عالی مصالحه ی ملی، 

محمدحنیف  جهادی،  رهرب  سیاف،  عبدالرب رسول 

محب،  حمدالله  و  افغانستان  خارجه ی  وزیر  امتر، 

مشاور شورای امنیت ملی افغانستان دیدار و گفت وگو 

داشته است.

به  کرزی،  حامد  نزدیکان  از  یکی  قاضی،  گل رحامن 

دیدارها،  این  در  که  می گوید  کابل  صبح  روزنامه ی 

آینده ی  نظام  برای  را  طرح  سه  خلیل زاد  آقای 

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 

همه شمول و یا موقت.

به گفته ی آقای قاضی، چهره های سیاسی افغانستان 

از طرح سومی-  آقای خلیل زاد دیدار داشته اند  با  که 

حکومت موقت و همه شمول- حامیت کرده اند.

حکومت موقت یا عبوری پس از سفر آقای خلیل زاد، 

و  جهادی  رهربان  زبان های  رس  پیش  از  بیش تر 

سیاسی افتاده است.

 عطامحمدنور، رییس اجرایی حزب جمعیت اسالمی، 

از طرح حکومت موقت به گونه ی علنی اعالن حامیت 

کرده است.

آقای نور )چهارشنبه ۱۷ جدی( به رسانه ها گفته است 

که تقابل منافع با رییس جمهور غنی باعث شده که به 

انتقال قدرت فکر کند و از طرح حکومت موقت نه تنها 

حامیت؛ بلکه آن را تقویت کند.

پیش از این، گلب الدین حکمتیار و صالح الدین ربانی 

نیز از برقراری حکومت موقت حامیت کرده بودند.

از آگاهان می گویند که حکومت  با این حال، شامری 

جهادی  رهربان  منفعت  به  هرکسی  از  بیش تر  موقت 
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عبدالله سالحی
شــمول؛  بــه  پارملانــی  هیئــت 

رییــس  رحامنــی،  میررحــامن 

مجلــس مناینــدگان، انجیــرن هلمنــد 

امــور  کمیســیون  رییــس  هلمنــد، 

بین املللــی، محمدالفــت صالــح، رییــس کمیســیون 

امــور داخلــی، انجنیــر میرحیــدر افضلــی، رییــس 

کمیســیون امــور دفاعــی، محمدعظیــم محســني، 

نجیب اللــه  و  بودجــه  و  مالــی  کمیســیون  رییــس 

نــارص، رییــس کمیســیون صحــت و تربیــت بدنــی 

 ۲( تاریــخ  در  افغانســتان،  مناینــدگان  مجلــس 

مجلــس  رییــس  رســمی  بنابه دعــوت  عقــرب(، 

ــد. ــه بودن ــن کشــور رفت ــه ای ــدگان پاکســتان، ب مناین

رفتــه  هیئــت  کــه  زد  حــدس  منی شــد  آن روزهــا، 

به پاکســتان چــه کاری بــا آنــان دارد امــا؛ در ایــن 

روزهــا کــه بحــث تعدیــل بودجــه ی 1400، تیــرت 

اخبــار شــده، می تــوان کمــی به عقــب برگشــت و 

دوبــاره مــروری بــه آن چــه اتفــاق افتــاد، داشــت.

نکتــه ی نخســتی کــه مــا را در خوانــش ســفر هیئــت 

پارملانــی به پاکســتان کمــک می کنــد، بی خــربی 

اعضــای مجلــس از چگونگــی آن اســت؛ اعضــای 

مجلــس کشــور ادعــا دارنــد کــه هیــچ اطالعــی از 

چرایــی ســفر رییس شــان و اعضــای کمیســیون ها 

نداشــته اند. همســایه  به  کشــور 

مطــرح نشــدن دعوت پاکســتان از مجلــس منایندگان 

در میــان اعضــا، خــالف همــه ی ادعاهایــی را نشــان 

ــورد  ــه خ ــفر ب ــن س ــه ای ــوان توجی ــه به عن ــد ک می ده

رســانه ها داده شــده بــود. آن زمــان ادعــا کــرده بودنــد 

کــه هیئــت پارملانــی کشــور، به خاطــر گفت وگــو 

ــان  ــط می ــم رواب ــح افغانســتان و تحکی ــد صل روی رون

ــد. ــتان رفته ان ــه پاکس ــور، ب دو کش

اگــر چنیــن باشــد، نخســت از همــه الزم اســت تــا در 

میــان اعضــای مجلــس روی چگونگــی گفت وگــو، 

مواضــع  و  صلــح  گفت وگوهــای  در  مــا  نیازهــای 

مردمــی صحبــت شــود؛ چــون چنیــن 

وجــود  تــرس مخالفــت  پــس  نشــد 

آقــای رحامنــی  بنابریــن،  و  داشــته 

عــده ای  همــکاران،  اطــالع  بــدون 

ــرد. ــا خــود به پاکســتان ب همفکــر را ب

ــای  ــث این روزه ــا بح ــه ب ــه دوم ک نکت

مجلــس در برابــر محمــد ارشف غنی و 

تشــکیالت حکومتــی او مرتبــط اســت؛ 

حضــور رییــس کمیســیون مالــی و 

بودجــه مجلــس در ســفر به پاکســتان 

ــر  ــورد دیگ ــی در م ــر توجیه ــت. ه اس

ــس در  ــیون های مجل ــان کمیس رییس

ــکار نباشــد  ــل ان ــن ســفر شــاید قاب ای

امــا؛ حضــور رییــس کمیســیون مالــی 

ــط  ــر رس رواب ــث ب ــرای بح ــه ب و بودج

بیــن کشــوری و گفت وگوهــای صلــح، 

منی توانــد توجیه پذیــر باشــد.

بودجــه  رس  بــر  کــه  جدلــی  در 

ســال جدیــد به وجــود آمــده، نقــش 

بســیار  بودجــه  و  مالــی  کمیســیون 

پــر رنــگ اســت؛ حضــور رییــس ایــن کمیســیون نیــز 

به همیــن دلیــل برجســته و قابــل مالحظــه شــده.

مجلــس کشــور ادعــا دارد کــه چــون معــاش کارمندان 

نابرابرانــه اســت،  دولتــی در طــرح مالــی 1400، 

البتــه  شــده اند.  آن  تعدیــل  خواهــان  مناینــدگان 

ــه  ــی عادالن ــدان دادخواه ــاش کارمن ــری مع ــه براب ک

ــن  ــت همی ــس پش ــی مجل ــت ول ــی اس ــل دفاع و قاب

نکتــه ی مثبــت پنهــان شــده تــا بتوانــد مخالفتــش را 

ــد. ــاع کن ــی داده از آن دف ــه مردم جنب

لطفــا ایــن را مدنظــر داشته باشــید کــه طــرح تعدیــل 

بودجــه بــا روی کــردی کــه دنبــال می شــود، اگــر 

زمــان دیگــری اتفــاق می افتــاد، مشــکلی نداشــت 

ــا  ــی ب ــا؛ مجلــس مناینــدگان، چــون رابطــه ی خوب ام

پاکســتان پیــدا کــرده اســت و درســت زمانــی تــالش 

کــرده تــا بودجــه را بررســی کنــد کــه طالبــان در 

حــال گســرتش جغرافیــای تحــت کنــرتل خــود اســت، 

نادیده گرفتنــی  مــورد،  ایــن  در  تالش هــا  آســیب 

ــت. ــته اس ــی داش ــادی را در پ ــوایی های زی رس

 حکومــت افغانســتان، بــا نزدیــک شــدن به ایــران، 

را  ایرانی هــا  رســمی  غیــر  فعالیت هــای  زمینــه ی 

و  اســت  ســاخته  فراهــم  بیشــرت  افغانســتان،  در 

نزدیک شــدن  بــا  حکومــت  گفــت؛  می تــوان  یــا 

به ایــران همــه ی اتهام هــا و واقعیت هــا را در مــورد 

گروه هــای  و  طالبــان  از  ایــران  سوءاســتفاده های 

تروریســتی در کشــور، تطهیــر خواهــد کــرد. 

نفــوذ پاکســتان به مجلــس کشــور، عملــی اســت کــه 

ــران صــورت گرفتــه اســت؛ ایــن دو  ــر ای شــاید در براب

یــک  جریــان  در  اکنــون  همســایه، 

جنــگ نیابتــی در افغانســتان هســتند؛ 

چیــزی کــه خیلــی ساده گرفته شــده 

اســت. رفــنت محمــد محقــق در کنــار 

به ایــران  خوش خدمتــی  حکومــت، 

ــتانی ها،  ــورا پاکس ــه ف ــم ک ــود؛ دیدی ب

رقیــب سیاســی او را در میــان قومــش، 

فراخوانــد و مطمئنــا، برنامه هایــی را 

ــپرده اند. ــش س ــم برای ه

گروه هــای  حضوریافــنت  امــکان 

ایــران  حامیــت  مــورد  شــبه نظامی 

و  اســت  زیــاد  افغانســتان  در 

بی واکنش گذاشــنت اظهــارات جــواد 

خارجــه ی  وزارت  ســوی  از  ظریــف 

می کنــد.  اثبــات  را  آن  کشــور، 

ــم  ــال مته ــی که قب ــر، کس ــف امت حنی

ایــران  بــا  پنهانــی  به همکاری هــای 

شــود؛  نادیده گرفتــه  نبایــد  بــوده، 

را دارد کــه  ایــن  توانایــی  نه تنهــا  او 

سیاســت های خارجــی افغانســتان را 

بهبــود بدهــد بلکــه می توانــد متــام آن 

ــود  ــه خ ــتی ک ــخصی وسیاس ــرد ش ــا روی ک ــط ب را فق

ــه  ــا آمــدن او ب ــه آن می اندیشــد، مطابقــت بدهــد؛ ب ب

وزارت خارجــه، ایــران نیــز بــا افغانســتان نزدیــک شــد.

متامــی ادعاهــای مجلــس در مــورد بودجــه ی جدیــد، 

نظامــی  نیروهــای  مرصفــی  ســهمیه  تضعیــف  بــر 

ــا  کشــور کمــک می کنــد؛ حکومــت افغانســتان نیــز ب

پیچیده ســاخنت ایــن بودجــه و کــد اضطــراری خــود، 

ســهم زیــادی را به ضوعــات پنهانــی اش اختصــاص 

از  نــه  میــدان  رشایطــی،  چنیــن  در  اســت.  داده 

ــه از مجلــس، جنــگ و میدانــش- حکومــت اســت و ن

ــران و پاکســتان اســت. ــه ای ــوط ب افغانســتان- مرب

ــاظ  ــم از لح ــرد؛ ه ــدرت می گی ــه روز ق ــان، روزب طالب

سیاســی، هــم از لحــاظ افزایــش نیــرو و هــم از لحــاظ 

تجهیــزات جنگــی؛ همیــن روزهــا بــود کــه ایــن گــروه 

به نظامیــان کشــور حملــه ی پهبــادی انجــام داد. رشــد 

ــان دو نتیجــه خواهــد داشــت؛ نخســت این کــه  طالب

نیروهــای امنیتــی افغانســتان را ضعیــف می کنــد 

و دوم، ســبب می شــود حکومــت افغانســتان بــرای 

حفــظ حاکمیــت خود هم که  شــده، از شــبه نظامیان 

مــورد حامیــت ایــران علیــه طالبــان اســتفاده کنــد.

ــدرت خواهــد  ــه زودی ق ــز ب ــت نی طــرح حکومــت موق

گرفــت و طرف دارانــش را در صــف مجلــس، حکومــت 

و احــزاب، بیشــرت روشــن می ســازد؛ عــدم مدیــرت 

توانســت  کشــور،  صلــح  گفت وگوهــای  درســت 

کار دســت همــه بدهــد و متــام تالش هــای ســوء 

همســایگان را جنبــه رســمی بدهــد.

کــه  می دانیــم  همــه  اکنــون 

فاش شــدن  از  ترســی  پاکســتان 

حامیــت خــود از طالبــان نــدارد، 

ایــران ترســی نــدارد کــه بدانیــم 

ســوریه  در  هم وطنان مــان  از 

بــا  اســت؛ حتــا  کــرده  اســتفاده 

ــد  ــنهاد می ده ــام پیش ــی مت پرروی

ــم.  ــامن کار را بکنی ــم ه ــا ه ــه م ک

تطهیــر جنایت هــا، شــیوه ای اســت 

کــه متــام کشــورهای دخیــل در 

ــد؛  جنــگ کشــور، به پیــش گرفته ان

ــای  ــه نیروه ــت ک ــن اس ــرای همی ب

شبه تروریســتی،  و  تروریســتی 

نزدیک ترونزدیک تــر  ســو  هــر  از 

می شــوند.

اول از طالبــان رشوع کردنــد کــه 

بیشــرت از همــه روســیه در آن نقــش 

ــان و  ــوت طالب ــا دع ــرد؛ ب ــازی ک ب

گروه هــای سیاســی، آنــان را مبــدل 

به یــک گــروه سیاســی و دیپلامتیک 

ســاخت، ســپس داد دســت امریــکا 

ــه گفت وگویــی  و باالخــره قطــر و پاکســتان؛ اکنــون ن

ــه ای کــه از صلــح به دســت آمــده  ــه نتیج ــت و ن اس

و  مــرشوع  کشــتاری  جــز  نیســت  چیــزی  باشــد؛ 

ــد. ــدت می یاب ــز ش ــر روز نی ــه ه ــک ک دیپلامتی

ــران  ــت فعالیت هــای مخفــی پاکســتان و ای ــد، نوب بع

ــت،  ــم- و در نهای ــزی کــه رشحــش را دادی رســید -چی

و  مجلــس  حکومــت،  ســوی  از  پنهان کاری هایــی 

ــون  ــه اکن ــه البت ــد ک ــد ش ــادی رو خواه ــزاب جه اح

ــت. ــاهده اس ــل مش ــز قاب نی

اکنــون رصفــا در رســانه ها  مخالفت هــای داخلــی 

وجــود دارد امــا؛ خیلــی زود از حالــت اطالعاتــی و 

معاملــه، خــارج می شــود؛ پوششــی کــه بــرای تطهیــر 

مخالفت هــای  می شــود؛  اســتفاده  آنــان،  اعــامل 

سیاســی خواهــد بــود. مخالفت هــای سیاســی ای 

زمینــه ی  و  داده  نشــان  را حق به حانــب  کــه همــه 

بزرگرتشــدن آن؛ جنــگ داخلــی را مهیــا می کنــد.

ــت. نیس

ــه  ــرح بودج ــه ط ــس ب ــای مجل ــای اعض در ابرازنظره

1400 آمــده کــه بیــرون کــردن هــزار و ۱۳۱ پــروژه ی 

ــه  ــامل بودج ــال های ۹8 و ۹۹ ش ــه در س ــی ک والیت

بــود؛ امــا در بودجــه ســال جدیــد خورشــیدی در نظــر 

گرفتــه نشــده، از انتقادهــای جــدی بــر رس ایــن طــرح 

اســت.

تحــت  والیت هــای  در  پروژه هــا،  ایــن  از  بســیاری 

حاکمیــت طالبــان اســت؛ شــاید بــه زودی بســیاری از 

پروژه هــای دیگــر در اثــر ناامنی هــا، از کنــرتل دولــت 

همین جــا  درســت  شــود.  خــارج 

اســت کــه می توانیــم پــای بحــث 

کشــانده،  امنیتــی  به مســائل  را 

نقطــه مرکــزی جدل هــای مجلــس-

ــم. حکومــت را برجســته کنی

در بودجــه 1400، بیشــرتین مــورد 

اختصــاص   نظامــی  به مصــارف 

یافتــه اســت؛ نیــازی کــه منی تــوان 

ــرد. ــکار ک آن را ان

یک سان ســازی  طــرح  پــس، 

معــاش کارمنــدان، پرداخــنت بــه 

نیــاز  وجــود  بــا  کــه  پروژه هایــی 

ــود،  ــدر می ش ــت ب ــی، از اولوی نظام

همــه و همــه، بیشــرتین آســیب را به 

می کنــد. وارد  کشــور  امنیــت 

ــتان  ــه پاکس ــی زد ک ــدس م ــد ح بای

از کجــا می خواهــد، رضبــه بزنــد 

را  خــود  کار  کــه  ایــن  امــا؛ درک 

کشــور  منیانــدگان  به وســیله ی 

انجــام خواهــد داد واقعــا ســخت 

ــود.  ب

رییــس کمیســیون دفاعــی مجلــس نیــز در ســفر 

دو  بــود؛  رفتــه  به پاکســتان  پارملانــی،  هیئــت 

کمیســیون اساســی کــه می تواننــد بــا همــکاری هــم، 

نقــش اساســی در بــازی سیاســی ولــی خطرنــاک 

این روزهــای مجلــس و حکومــت داشــته باشــند، هــر 

دو در پاکســتان به نتیجه هایــی رســیده بوده اند کــه 

از آن رس درآورد. تــازه می تــوان 

از  پاکســتان  آن روزهــای  پی درپــی  دعوت هــای 

شــخصیت های سیاســی افغانســتان، طــوری بــود کــه 

در ســایه ی گره هــای محکــم موجــود در گفت وگوهــای 

صلــح، بســیاری ها را به خطــا می بــرد. بــا آن هــم، 

ــان و  ــروز پارمل ــدل ام ــه ج ــد ک ــی ش ــوان مدع منی ت

به گفت وگوهــای صلــح اســت. حکومــت، بی ربــط 

ــد،  ــدگان کشــور اطــالع داده ان ــی کــه مناین از آن جای

بخــش خاصــی از بودجــه مالــی ســال آینــده، مربــوط 

ــال  ــه قب ــی ک ــت؛ کدهای ــراری اس ــای اضط ــه کده ب

جنگ بر سر بودجه، سوغات پاکستانی است

مطرح نشدن دعوت 
پاکستان از مجلس 
نمایندگان در میان 
اعضا، خالف همه ی 

ادعاهایی را نشان 
می دهد که به عنوان 

توجیه این سفر به 
خورد رسانه ها داده 

شده بود. آن زمان 
ادعا کرده بودند که 

هیئت پارلمانی کشور، 
به خاطر گفت وگو روی 

روند صلح افغانستان 
و تحکیم روابط میان 

دو کشور، به پاکستان 
رفته اند.

پس، طرح 
یک سان سازی معاش 

کارمندان، پرداختن به 
پروژه هایی که با وجود 
نیاز نظامی، از اولویت 

بدر می شود، همه و 
همه، بیشترین آسیب 

را به امنیت کشور وارد 
می کند.

باید حدس می زد 
که پاکستان از کجا 

می خواهد، ضربه بزند 
اما؛ درک این که کار 

خود را به وسیله ی 
نمیاندگان کشور انجام 
خواهد داد واقعا سخت 

بود. 
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طاهر احمدی
از چاشــت روز چهارشــنبه )۲8  پــس 

ــد  ــل محم ــر حام ــال موت ــرب(، امس عق

امــان محمدیــار در منطقــه ی شــش گاو 

می رســد؛  وردک  میــدان  والیــت 

ــرده و  ــاد ک ــی ایج ــت  بازرس ــان ایس ــه طالب ــی ک محل

ــا رسو صورت هــای پوشــانده  ــادی از آن هــا ب شــامر زی

شــده،  دیــده می شــوند. بــا دیــدن افــراد طالبــان، 

ــد  ــرا او کارمن ــد، زی ــه می کن ــان رخن ــرس در دل ام ت

ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات غزنــی اســت. او 

ــرا قبــل  ــده بگیــرد؛ زی تــالش می کنــد ترســش را نادی

از حافظــه  را  اســناد هایش  و  از حرکــت، عکس هــا 

ــود. ــرده ب ــذف ک ــش ح تلفن

طالبــان موتــر آن هــا را متوقــف می کننــد و امــان 

قــرار  پرس وجــو  مــورد  کــرده،  پیــاده  موتــر  از  را 

بــا  را  خــودش  امــان  اول،  برخــورد  در  می دهنــد. 

ــگار  ــا ان ــد؛ ام ــی می کن ــاط معرف ــتعار و خی ــام مس ن

طالبــان چیزهــای در مــورد او می داننــد، موبایلــش 

ــه  ــت ب ــی آن  اس ــرم بررس ــه رسگ ــه، در حالی ک را گرفت

امــان می گویــد کــه راســت بگویــد، زیــرا افــراد آن هــا 

در مــورد او، معلومــات کافــی داده انــد. او کــه به ســبب 

ــاه، بیــش  از  ناامنــی، در مــدت یــک ســال و چهــار م

چهــار بــار کابــل نیامــده بــود و هــر بــار کــه می آمــد، 

موتــری را انتخــاب می کــرد کــه در آن زنــان بیشــرتی 

باشــند، ایــن بــار نیــز در موتــر نــوع تونــس ســوار 

ــرت از  ــان بیش ــینان آن، زن ــان رسنش ــه در می ــت ک اس

مردان انــد. 

ــز او را  ــان هرگ ــه ام ــا ک ــی از آن ه ــان، یک ــان زن از می

ــد  ــا او را از قی ــد ت ــالش می کن ــیار ت ــد، بس منی شناس

ــان  ــه باورش ــا آن ک ــان ب ــا طالب ــد؛ ام ــان آزاد کن طالب

ــار را آزاد  ــا محمدی ــت؛ ام ــان اس ــادر ام ــود او م می ش

ــیر  ــه مس ــان ب ــر طالب ــه ام ــس ب ــر تون ــد. موت منی کنن

ــار. ــدون محمدی ــا ب ــد؛ ام ــت می کن ــل حرک کاب

امــان می گویــد: »قبــل از آن کــه حرکــت کنیــم، متــام 

می کــردم  فکــر  کــه  مدارکــی  و  اســناد  عکس هــا، 

ــذف  ــم ح ــل موبایل ــه را از داخ ــت، هم ــاک اس خطرن

کــردم؛ امــا طالبــی کــه در هــامن دقایــق اول از مــن 

پرس وجــو می کــرد، برنامــه ا ی را در موبایلــم نصــب 

کــرد کــه توســط آن متــام مطالــب حذف شــده ی 

موبایلــم را دوبــاره آورد. دیگــر نتوانســتم دروغ بگویــم. 

چنــان ترســیده بــودم کــه بدنــم رسد شــده بــود. 

هامن جــا بــود کــه دو رضبــه ی محکــم بــا قنــداق 

کالشــنیکوف بــه پشــت رسم زدنــد. بی هــوش نشــدم؛ 

ــودم.« ــت داده ب ــالً از دس ــادمل را کام ــا تع ام

محمدیــار تــا غــروب، در کنــاره ی رسک پیــش طالبــان 

 مانــد. بــا تاریــک شــدن هــوا، او را در یکــی از مســاجد 

در منطقــه ی شــش گاو انتقــال می دهنــد و در اولیــن 

وعــده ی منــاز دســتانش را بــاز کــرده از او می خواهند، 

ــد. طالبــان پــس از آن کــه می بیننــد  منــازش را بخوان

او بــا دســت بــاز منــاز می خوانــد و شــیعه اســت، رفتــار 

از دشــنام های  پیــش می گیرنــد.  در  را  خشــن تری 

ــه را  ــان هم ــی، ام ــن مذهب ــا توهی ــه ت ــخصی گرفت ش

می شــنود؛ امــا انــگار او ناشــنوا اســت، تأثیــر خاصــی 

ــذارد. ــر وی منی گ ب

از  پــس  اول،  دقایــق  هــامن  در  می گویــد،  امــان 

آن کــه امیــدش از زندگــی قطــع می شــود، ترســش 

ــش  ــدارد، مرگ ــی ن ــر ترس ــود. دیگ ــد می ش ــم ناپدی ه

اســت.  ناراحــت  بســیار  امــا  می دانــد؛  حتمــی  را 

ناراحــت از این کــه مــادرش پــس از او ســکته خواهــد 

کــرد؛ چــون او تــاب فشــار روحــی ایــن حادثــه را 

نــدارد. ناراحــت از این کــه بــه چــه جرمــی کشــته 

خواهــد شــد. او بــرای یک بــار هــم کــه شــده، دســت 

بــه تفنــگ نــربده اســت. در طــول یــک ســال و چهــار 

ــت.  ــرده اس ــورش کار ک ــادی کش ــرای آب ــه ب ــاه، هم م

از  نیســت و چنان چــه  تنهــا  او  این کــه  از  ناراحــت 

ــان  ــود، طالب ــده می ش ــجد دی ــه در مس ــای ک زنجیره

جوانــان زیــادی را ماننــد او اســیر گرفته انــد. 

هراس افکنــان طالــب بــا کالشــنیکوف بــه فاصلــه 

میــل  ســپس،  و  می کردنــد  فیــر  او  نیم مــرتی 

سالح شــان را مســتقیم به طــرف امــان می گرفتنــد. 

امیــد در امــان قطــع شــده بــود؛ او نفــس می کشــید، 

بــدون این کــه چشــم اندازی بــرای زندگــی داشــته 

را  مــرگ  بــه خــودش  پدیــده  نزدیک تریــن  باشــد. 

می دیــد.

ســخنان امــان کــه بــه این جــا می رســد، لکنــت و 

ــگار او  ــود؛ ان ــدا می ش ــش پی ــی در لحن ــث  کوتاه مک

ــامت، حــس هــامن  ــا کــدام کل ــه و ب ــد چگون منی دان

به ســوی  بیــان کنــد کــه طالبــان  را  لحظه هایــش 

او فیــر می کردنــد. پــس از لکنــت و مکــث، نهایتــاً 

می گویــد کــه مشــکل روانــی پیــدا کــرده اســت. 

ــش  ــه خواب ــه  ب ــامن صحن ــدام ه ــد، م ــی می خواب وقت

می آیــد.

ــزرگان  ــکاران و ب ــتان، هم ــک دوس ــه کم ــار ب محمدی

ــاره  ــه دوب ــد ک ــن تعه ــا ای ــه روز، ب ــس از س ــی، پ محل

بــرای دولــت کار نخواهــد کــرد، از چنــگ طالبــان آزاد 

می شــود.

بــه وظیفــه مــی رود  از مدتــی دوبــاره  پــس  امــان 

و بــه گفتــه ی خــودش، تــا هنــوز هــم طالبــان بــا 

شــامره های ناشــناس او را تهدیــد بــه مــرگ می کننــد. 

امــان می گویــد، پــس از آن کــه دو کارمنــد مســتوفیت 

ــد،  ــرور کردن ــخ )8 جــدی( ت ــی را طالبــان در تاری غزن

ــری  ــرور و گروگان گی ــرای ت ــان را ب ــدات طالب او تهدی

دوبــاره جــدی گرفــت و بــه کابــل برگشــت. او اکنــون 

ــد  ــی، منی توان ــکالت روان ــا و مش ــبب تهدید ه ــه س ب

بــه وظیفــه اش در غزنــی ادامــه دهــد و خواســتار 

ــت. ــل اس ــه کاب ــه اش ب ــل وظیف ــی مح تبدیل

گروگان گیــری؛ تاکتیکــی قدیمــی امــا کارآمــد 
ــان ــرای طالب ب

از  آمارگیــری  و  رسانگشــتی  حســاب  یــک  بــا 

ــم  ــر رســانه ها، درمی یابی گزارش هــای یــک ســال اخی

کــه از رشوع امســال تاکنــون، طالبــان حداقــل ۱۹۲ 

نفــر را گــروگان گرفته انــد کــه تنهــا ۱6 نفــر آن هــا 

نظامــی بــوده و در میــان ۱۹۲ تــن، ۲8 زن و کــودک 

نیــز شــامل اســت. گفتنــی  اســت کــه ۱۱۲ تــن آن هــا 

ــت  ــچ پس ــوده و هی ــادی ب ــهروندان ع ــافرین و ش مس

نداشــته اند. دولتــی 

گفتنــی اســت کــه طالبــان در اکــر مــوارد شــهروندان 

دوبــاره  پــول  برابــر  در  تــا  می گیرنــد  گــروگان  را 

ــخ )۲۳  ــه تاری ــه ب ــی ک ــد. در گزارش ــا را آزاد کنن آن ه

جــدی( امســال از روزنامــه هشــت صبــح در مــورد 

گروگان گیــری در غزنــی نــرش شــده، چنیــن آمــده 

ــام تأمیــن امنیــت  ــر ن ــان از یک ســو، زی اســت: »طالب

از مــردم بــاج می گیرنــد و از ســوی دیگــر تجــارت 

کرده انــد.« آغــاز  را  گروگان گیــری  جدیــد 

بایــد یــادآور شــد کــه ۵ ســال قبــل، در یکــی از 

ــوزا( در  ــخ )۲۷ ج ــه تاری ــه ب ــری ک ــوارد گروگان گی م

ــر  ــل ه ــان در مقاب ــود؛ طالب ــه ب ــورت گرفت ــی ص غزن

ــی  ــر آمریکای ــون دال ــروگان، یک میلی ــار گ ــرد از چه ف

عــارف  بــه گفتــه ی  کــه  بودنــد  کــرده  درخواســت 

شــاداب؛ یکــی از گروگان هــای آزاد شــده، طالبــان 

ــه قتــل رســانده و دو فــرد دیگــر، از  ــن آن هــا را ب دو ت

طریــق دولــت پاکســتان در مقابــل 6۵ هــزار دالــر 

آمریکایــی آزاد شــده اســت.

گروگان گیری هــا کــه عمومــاً در مســیر شــاهراه ها و 

ــاذی  ــا اخ ــرد، ب ــورت می گی ــافران ص ــیرهای مس مس

ــتیم  ــد خواس ــت. هرچن ــراه اس ــز هم ــت نی و آزار و اذی

ــال  ــا در س ــداد گروگان گیری ه ــی از تع ــار دقیق ــا آم ت

روان خورشــیدی از وزارت داخلــه بگیریــم؛ امــا طــارق 

ــن وزارت، در پاســخ بــه ســوال  آریــن، ســخنگوی ای

ــاهر اه ها در  ــت ش ــن امنی ــا تأمی ــرای م ــت: »ب ــا گف م

ــی  ــی و دفاع ــای امنیت ــراً نیروه ــت و اخی ــت اس اولوی

ــدز،  ــک بغالن-کن ــامره ی ــاهراه ش ــیر ش ــور در مس کش

مســافران  بــرای  مســیر  ایــن  در  کــه  را  طالبانــی 

مزاحمــت ایجــاد می کردنــد، رسکــوب کرده انــد.«

ــز،  ــی نی ــان نظام ــامری از آگاه ــال، ش ــن ح در همی

می گوینــد کــه طالبــان بــا اســتفاده از ایــن تاکتیــک، 

می خواهنــد فشــار شــدیدی بــر افــکار عامــه وارد 

کننــد. میــرزا محمــد یارمنــد، آگاه امــور نظامــی، 

از غیرنظامیــان را غیرقابــل  گروگان گیــری طالبــان 

توجیــه خوانــده و آن را تاکتیکــی می دانــد کــه طالبــان 

از ایــن طریــق می خواهنــد تــرس را در اذهــان عامــه 

ایجــاد می کننــد؛ تــا آن هــا تســلیم حضــور ایــن گــروه 

شــوند.

طالــب  هراس افکنــان  کــه  افــزود  یارمنــد،  آقــای 

کــرده  کاری  به خــود  رس  و  عمــوم  به صــورت 

شــامل  ایــن گروگان گیری هــا حتــامً  و  منی تواننــد 

برنامه های شــان اســت. او بــه جــواب ایــن ســوال 

کــه چــرا طالبــان بیشــرت از باشــنده های مرکــزی 

کــه  می گویــد  می گیرنــد،  گــروگان  افغانســتان 

افراطــی  گرایــش  آن هــا  جریــان  کــه  آن جایــی  از 

ســنی مذهب دارنــد و عمومــاً اهــل تشــیع افغانســتان 

هیــچ نــوع همــکاری بــا آن هــا نــدارد، بــه همیــن 

ــت  ــش از جمعی ــن بخ ــد ای ــان می خواهن ــل طالب دلی

بــا  و  داده  قــرار  شــکنجه  مــورد  را  افغانســتان 

بیاورنــد. خــود  تأثیــر  تحــت  وحشــت آفرینی 

بــا این همــه، بایــد گفــت کــه بیشــرت افــرادی کــه 

در ســال روان خورشــیدی از ســوی طالبــان ربــوده 

شــده اند در والیت هــای دایکنــدی، میــدان وردک، 

ــم  ــوز ه ــد و هن ــاب بوده ان ــار و فاری ــور، تخ ــی، غ غزن

مکان هــای  افغانســتان،  شــاهراه های  از  بســیاری 

ــان  ــروه طالب ــتی گ ــای تروریس ــرای فعالیت ه ــی ب امن

ــت. اس

گزارش

طالبان موتر آن ها را متوقف می کنند 
و امان را از موتر پیاده کرده، مورد 
پرس وجو قرار می دهند. در برخورد 
اول، امان خودش را با نام مستعار و 

خیاط معرفی می کند؛ اما انگار طالبان 
چیزهای در مورد او می دانند، موبایلش 
را گرفته، در حالی که سرگرم بررسی 
آن  است به امان می گوید که راست 
بگوید، زیرا افراد آن ها در مورد او، 

معلومات کافی داده اند. او که به سبب 
ناامنی، در مدت یک سال و چهار ماه، 

بیش  از چهار بار کابل نیامده بود و 
هر بار که می آمد، موتری را انتخاب 

می کرد که در آن زنان بیشتری باشند، 
این بار نیز در موتر نوع تونس سوار 

است که در میان سرنشینان آن، زنان 
بیشتر از مردان اند. 

سه روز در اسارت طالبان؛  
سرگذشت کارمند ریاست احیا و انکشاف دهات
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بخش نخست
جنگ  این  می کردند  تصور  که  آن هایی  »همه ی 

در  که  است  دیرزمانی  یافت،  خواهد  پایان  به زودی 

همین جنگ، جان باخته اند. دقیقاً در همین جنگ.« 

پی یر لومرت-دیدار به قیامت.

افغانستان  به   ۱۳۰۰ سده ی  تحفه  صلح،  آیا 
۱۴۰۰ خواهد رسید؟

تا صدسال دیگر و در آخرین سال قرن، هیچ کدام ما 

انگار  که  شد  خواهیم  فراموش  چنان  و  نیستیم  زنده 

اما حقیقت  است؛  باورش سخت  نبوده ایم.  هیچ وقت 

همین است. نسل ما در دوران جالبی زندگی می کند؛ 

هم  ماست،  روی  پیش  که  ناشناخته ای  پدیده های 

ائتالف  حضور  وحشتناک.  هم  و  است  هیجان انگیز 

افغانستان ۲۰ ساله شد. در پنجاه سالی  جهانی در 

به  کارد  بلکه  نرسید  به جایی  کار  نه تنها  گذشت،  که 

ناسور  و  از عصب گذشت  نیز  و زخم  استخوان رسید 

شد.

منظم تر  اما  پیچیده  نقشه ای  به دنبال  غرب  اکنون 

رشق  خاورمیانه،  اوضاع  می رود.  قبل  سال   ۲۰ از 

به  افغانستان دیگر  و  میانه  آسیای  آسیا،  دور، جنوب 

بسیاری  برای  این بار  غرب  نیست،  گذشته اش  شکل 

تازه نفس  رقیبان  برابر  در  احتاملی  اقدامات  از 

منطقه ای اش با برنامه جدیدی وارد میدان می شود.

آسیای  تشنج آمیز  اوضاع  آن،  بارز  و  زنده  منونه های 

میانه و بالکان نظیر اوکرایین، بالروس-روسیه سفید-و 

قرقیزستان که همه ملت ها در مقابل دولت های شان 

تظاهرات کردند.

و  مرص  لیبیا،  اوضاع  هم  آفریقا  شامل  در  این طرف 

الجزایر که این سه کشور را در یک رویارویی احتاملی 

نظامی سوق داده است، چندان روبه راه نیست.

اتحاد سه کشور روسیه، چین و ایران هنوز زنده است 

و در چوکات پیامن شانگهای در برابر پیامن ناتو در 

و  است  کرده  صف آرایی  پیش  از  قوی تر  افغانستان 

احتامل این که پاکستان هم به این قطار بپیوندد نیز 

بلند رفته است.

این طرف، در افغانستان اما؛ اوضاع و رشایط وارد فاز 

شده  اضطرار  حالت  و  جدی  مناقشات  از  جدیدی 

است. وضعیت به اندازه ای جدی است که جنگ بر رس 

قدرت تقریباً ذهن همه را آگاه ساخته که کی به دنبال 

چیست.

اوضاع تقریباً بر همه آشکار شده که طالبان در رشف 

رفنت.  احتامالً  و  بقا  تالش  در  غنی  ارشف  و  آمده اند 

غنی زیر فشار بی پیشینه ای قرار گرفته و می داند که 

بخت دیگر بیشرت از این با وی یار نیست.

و  آسیا  جنوب  برابر  در  امریکا  سیاست  تغییر 
افغانستان

این که دلیل تغییر یک بارگی سیاست امریکا در قبال 

نزدیک  و  دور  کشورهای  دیگر  و  افغانستان  بحران 

گروه  برابر  در  به ویژه  امریکا،  چرا  این که  و  چیست 

طالبان که زمانی پس از القاعده دشمن بزرگ امریکا 

شمرده می شد رس سازش گرفته، پرسش بزرگی است 

که پاسخش ریشه در شکل گیری گروه های جهادی در 

برابر شوروی پیشین دارد.

نام  به  است  راهی  شده،  انتخاب  اکنون  که  مسیری 

پروسه صلح که ظاهراً رأی موافق همه را دارد. مسیری 

و  گرفته  حاال  تا  افغانستان  از  بزرگی  قربانی های  که 

هنوز هم می گیرد.

تکرار  و  شده   نوشته  پیش  از  سناریوها  اما  این طرف 

می شود. رابرت الگریرن رییس پیشین دفرت ساحه ای 

قندهار  تا  روز   88 کتاب  در  اسالم آباد،  در   C.I.A

نگاشته است: »در ۲ ماه اکتوبر سال ۲۰۰۱ فقط چند 

روز پیش از حمله امریکا به افغانستان، وقتی که اخرت 

هوتلی  در  را  عمر  محمد  مال  معاون  عثامنی  محمد 

فقط  ببینید،  گفتم؛  برایش  کردم  مالقات  کویته  در 

افغان ها می توانند یک  راه حل دایمی برای افغانستان 

تروریست ها  می خواهد  فقط  امریکا  باشند.  داشته 

-القاعده- را تعقیب و رسکوب کند؛ اما بدون یک دولت 

مسئول در افغانستان، تروریست ها می توانند برگردند؛ 

و  بسازند  دولتی  چنین  که  مایل اند  طالبان  اگر  اما 

داشته باشند، این برای ما قابل قبول است.«

از  بعد  دقیقاً  »ال گرینیر«،  کتاب  منت  از  بخش  این 

توافق امریکا-طالبان در سال جاری به تصویر کشیده 

و  شصت  دهه  تلخ  خاطرات  درجاهایی،  حتا  و  شد 

زخم های  روی  و  می سازد  تازه  را  خورشیدی  هفتاد 

تاریخی جناح های دخیل منک می پاشد.

مردم  از  تن  هزاران  کشتار  مسئول  که  طالبان  گروه 

تازه  افغانستان هستند، حاال قرار است وارد حکومت 

شوند. حکومت موقت احتاملش بیشرت 

ماهیت  دوحه  مذاکرات  و  بود  خواهد 

ساخت.  خواهد  روشن  را  آن  اصلی 

قانون  تعدیل  بحث  که  حکومتی 

اساسی و نوعیت نظام را در بر خواهد 

را  افغانستان  بعدی  وضعیت  و  گرفت 

مدلی  با  بازتعریفی  و  چاره اندیشی  به 

متفاوت سوق خواهد داد.

از  پیشنهاد طرح حکومت موقت 
سوی خلیل زاد

در  که  سیاست گرانی  به  نزدیک  افراد 

واپسین سفر زملی خلیل زاد، فرستاده 

ویژه امریکا برای صلح افغانستان با او 

دیدار کرده اند تأیید می کنند که آقای 

خلیل زاد با آنان درباره طرح ایجاد یک 

حکومت موقت گفت وگو کرده است.

خلیل زاد در این دیدارهایش با عبدالله 

عبدالله، حامد کرزی، عبدالرب رسول 

را  طرح  سه  محب  حمدالله  و  امتر  حنیف  سیاف، 

کرده  پیشنهاد  آینده  نظام  نوع  به عنوان  برای شان 

است:

و شامل ساخنت طالبان  ادامه حکومت کنونی  الف( 

در این حکومت؛

حکومتی  ساختار  در  حکومت  ساخنت  رشیک  ب( 

طالبان؛

ج( ایجاد حکومت موقت و همه شمول.

متامی چهره های سیاسی به این نظر هستند که برای 

انتقال قدرت هیچ بدیلی جز اداره موقت وجود ندارد. 

تردیدی نیست یک بخش این یک دستگی نظر میان 

سیاسیون، به نحوه عملکرد غنی در دل رسد ساخنت 

جمهوری  ریاست  از  چهره ها  این  گرفنت  فاصله  و 

امریکا  تناقض جدی در سیاست  اما یک  برمی گردد؛ 

مناینده  یک سو  از  امریکایی ها،  می شود:  دیده 

موقت  اداره  درباره  سیاسی  چهره های  با  امریکا  ویژه 

گفت وگو و نشست دارد و از سوی دیگر »راس ویلسون« 

که  می گوید  افغانستان  در  امریکا  سفارت  رسپرست 

این مذاکره  و  اداره موقت حامیت منی کند  از  امریکا 

اگر به هر نسخه ای بیانجامد بستگی به تصمیم و اراده 

مردم افغانستان دارد.

طالبان و رویای ورود به قدرت
طالبان  بزرگ  قسمت  یک  شدن  حل  و  طالبان  ورود 

مجاهدین  ورود  صحنه  هامنند  دقیقاً  نظام،  بدنه  به 

زمان سابق به نظام است که بعدها هامن زمان موضوع 

مصالحه، مستقیامً به سوی جنگ داخلی کشیده شد 

رویکرد  این  فراهم ساخت.  را  داخلی  زمینه سقوط  و 

گویا  نیست.  غریبه  چندان  ما  برای  امریکایی ها، 

تاریخ، با عبای تازه تری نسبت به آن دوران، در میان 

افسوسی  با  و  می زند  قدم  ارگ  اتاق های  و  دیوارها 

بزرگ به سوی چهره هایی می بیند که سال های سال، 

در زمان جنگ های داخلی متام قد 

علیه همدیگر بودند و می جنگیدند؛ 

خندان  صلح،  میز  پشت  حاال  اما 

نشسته و تفاهم نامه امضاء می کنند 

و انگار منی دانند که با این کشتار و 

ویرانی های شان، در دل مادری که 

پرسی  یا  داده،  دست  از  را  پرسش 

یا  و  داده  دست  از  را  پدرش  که 

شده،  تیرباران  دخرتش  که  مادری 

چه می گذرد؟

شکل  چگونه  مقدس  اتحاد 
برادر چطور در  و پای مال  گرفت 

این بازی مقدس باز شد؟

صلح،  جهانی  روز  در  پاکستان 

در  محوری  نقش  ایفای  به منظور 

شامره  فرد  افغانستان  صلح  روند 

کرد.  آزاد  زندان  از  را  طالبان   ۲

سپتامرب   ۲۱ شنبه  روز  پاکستان 

برادر- عبدالغنی  مال  دارد،  نام  صلح  جهانی  روز  که 

درخواست  به  را  افغانستان-  طالبان   ۲ شامره  مرد 

زندان  از  بازداشت،  سال  سه ونیم  از  پس  افغانستان، 

نیروهای امنیتی پاکستان آزاد کرد.

مال  نام  با  را  وی  طالبان  که  برادر  عبدالغنی  مال 

نیز می شناسند، در سال ۱۳۴6 هجری  برادر آخوند 

دنیا  به  ارزگان  والیت  روستای دهراود  در  خورشیدی 

آمد و اکنون ۴۷ سال دارد، وی از پشتون های درانی و 

از قوم پوپلزی است.

در  او  سابق،  شوروی  رسخ  ارتش  با  جنگ  زمان  در 

یونس خالص،  به رهربی  افغان  دیگر مجاهدان  کنار 

مال محمد  با  از جهاد  و پس  داشت  در جهاد حضور 

تدریس  قندهار  والیت  در  دینی  مدرسه  یک  در  عمر 

را آغاز کرد.

در سال ۱۳۷۲، مال عمر و مال برادر جنبش طالبان 

هرات  فرماندار  به عنوان  برادر  مال  کردند.  تأسیس  را 

فردی  طالبان،  عملیاتی  گروه های  کل  رسپرست  و 

شناخته شده و با نفوذ بین اعضای این گروه بود.

برادر  مال  دستگیری  خرب   ۱۳88 سال  دلو  ماه  در 

منترش شد. بر اساس منابع خربی پاکستان، سازمان 

اطالعات پاکستان )ISI( او را از شهر کراچی پاکستان 

سازمان  پاکستانی  مقامات  گفته  به  کرد.  دستگیر 

اطالعات امریکا )CIA( نیز در عملیات دستگیری مال 

برادر همکاری کرده بود.

راز  و  افول  تلخ  لحظات  ظهور،  شیرین  گذشته 
بازتولد

حمله  علت  امریکا  خارجه  امور  وزیر  پمپئو  مایک 

کشورش به افغانستان در سال ۲۰۰۱ را 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  امریکا  خارجه  امور  وزیر  ادعای  راستی آزمایی  در 

به  بایستی  با گروه طالبان،  آن  رابطه  و  القاعده  مورد 

ارتش  زمان حمله  در سال ۲۰۰۱،  واشنگنت  مواضع 

رییس جمهور  کنیم.  اشاره  افغانستان  به  امریکا 

پیشین امریکا جورج دبلیو بوش با اعالم این که گروه 

سپتامرب   ۱۱ حمله  اصلی  عامل  القاعده  تروریستی 

طالبان  گروه  از  است  نیویورک  جهانی  برج های  به 

فرمانده هانش  و  القاعده  رسکرده  تحویل  خواستار 

ازجمله اسامه بن الدن و ایمن الظواهری شد.

تحویل  از  مهامن نوازی شان  اساس سنت  بر  طالبان، 

هم دست  به عنوان  و  کرد  خودداری  امریکا  به  آنان 

تروریست ها مورد خشم کاخ سفید قرار گرفت و جورج 

و  حمله  افغانستان  به  پاکستان،  همکاری  با  بوش 

پایان  وارد این کشور شد و به حکومت طالبان نقطه 

گذاشت.

توزیع قدرت بین سه جریان
در  ذی دخل  عمده  جریان  سه  میان  قدرت  توزیع 

قضیه جنگ و صلح افغانستان: اسالم گرایان بنیادگرا 

حکومتی هایش(  و  )ارشف غنی  لیربال ها  )طالبان(، 

مباحث  از  و گروهش(  عبدالله  )عبدالله  و جهادی ها 

ظاهراً  است.  همدیگر  با  تعامل شان  راه  فرا  جدی 

امریکایی ها  توجه  و  اعتامد  می کوشند  طرف  سه  هر 

افغانستان  تازه  و حکومت  قدرت  در  تا  کنند  را جلب 

۱۴۰۰ مبانند و حضور داشته باشند.

طالبان با خاصیت و روحیه تسلیم ناپذیری که دارند، 

رسسختانه در تالش اند تا اعتامد امریکایی ها را جلب 

کنند و در رأس این قدرت قرار بگیرند.

در دو سوی دیگر، لیربال های متامیت خواه اما با ابزار 

نرم و منعطف و جهادی هایی که با شعار اسالم گرایی، 

می خواهند تا گروه اول-طالبان-را از گردونه حضور در 

قدرت ۱۴۰۰ حذف و یا درنهایت محدود بسازند.

طالبان با رهربی واحد و یک دستگی دیپلوماتیک شان 

پیش  موفق  و  پیوسته  به گونه ای  کار  این جای  تا 

بیش ازحد  انعطاف  و  نرمی  با  اما جمهوریت  آمده اند؛ 

رضبات فراوانی را متحمل شده است.

ادامه دارد...

این که دلیل تغییر 
یک بارگی سیاست امریکا 
در قبال بحران افغانستان 
و دیگر کشورهای دور و 
نزدیک چیست و این که 

چرا امریکا، به ویژه در 
برابر گروه طالبان که 
زمانی پس از القاعده 
دشمن بزرگ امریکا 

شمرده می شد سر سازش 
گرفته، پرسش بزرگی 

است که پاسخش ریشه 
در شکل گیری گروه های 
جهادی در برابر شوروی 

پیشین دارد.

تحلیل

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

ایماننوری،دانشجویروابطبینالملل
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دولت  مذاکره کننده ی  هیئت  پیش  هفته  یک  حدود 

افغانستان، طالبان و امریکا برای ازرسگیری مذاکرات 

خیلی  که  چیزی  اما  رفته اند؛  دوحه -قطر  به  صلح 

رسمی  مقامات  حضور  عدم  می رسد،  به نظر  برجسته  

و بلند رتبه ی دولت افغانستان و گروه طالبان است.

گروه  مذاکره کننده ی  هیئت  رییس  عبدالحکیم، 

در  طالبان  سیاسی  دفرت  معاون  برادر  مال  و  طالبان 

قطر تا هنوز از پاکستان به این نشست برنگشته اند.

در هفته های اخیر، چند تن از دیپلومات ها و رهربان 

در  کردند،  بازدید  پاکستان  از  نیز  امریکا  نظامی 

وزارت  همتای  و  نظامی  دستیار  میان  که  نشستی 

دفاع پاکستان برای امور امنیتی اقیانوس آرام- هند و 

دیوید هیلوی، برگزار شده بود، روی نیاز فوری کاهش 

خشونت ها در افغانستان بحث شده است.

اسالم آباد در نظر دارد تا نقش بارزی در راستای صلح 

افغانستان بازی  کند، رهربی حکومت پاکستان گفته  

از طریق  افغانستان به صلح  تا دستیابی کامل  است 

مذاکره، در این روند همکاری می کند.

ویژه ی  فرستاده ی  خلیل زاد  زملی  حال،  همین  در 

امریکا در امور مصالحه ی افغانستان، بعد از یک توقف 

دوحه  به  دوباره  اسالم آباد  و  کابل  از  دیدار  و  مخترص 

برگشته است.

می گوید  الجزیره  به  افغانستان  دولت  مقام  یک 

دولت  مذاکره کننده ی  هیئت  اعضای  از  برخی  که 

با  دیگرشان  و شامر  دارند  قطر حضور  در  افغانستان 

آغاز مذاکرات به آنان خواهند پیوست.

به  طالبان  سخنگوی  نعیم،  محمد  حال  همین  در 

الجزیره گفته است که آن ها برای گفت وگو ها آمادگی 

دست  روی  تازه ای  آجندای  هیچ  و  دارند  کامل 

نگرفته اند.

کسانی که روند گفت وگوها را از نزدیک دنبال می کند 

مذاکره  طرف  هردو  در  همکاری  حس  که  دارند  باور 

کننده، برای یافنت یک راه  مشرتک به نظر منی رسد.

اداره جدید ایالت متحده

با  است  مرتبط  صلح  گفت وگوهای  روند  در  جدیت 

تغییراتی که در اداره ی جدید ایاالت متحده ی امریکا 

ایجاد  منتخب-  رییس جمهوری   – بایدن  جو  آمدن  با 

راهربد  بایدن،  جو  که  دارد  احتامل  و  است  شده 

جدیدی را در قبال افغانستان پیش  بگیرد.

در  امریکایی  بایدن حفظ ۲۵۰۰ رسباز  برنامه ی جو 

افغانستان است و با کنار رفنت دونالد ترامپ - در ۲۵ 

فربوی سال جاری – این راهربد عملی خواهد شد.

ابوبکر صدیق
روزنامــه نیویــورک تایمــز در گزارشــی 

صلــح  گفت وگوهــای  حواشــی  بــه 

اســت  پرداختــه  افغانســتان در قطــر 

ایــن  در  تأمــل  قابــل  نکتــه  کــه 

هیئت هــای  اعضــای  و  افــراد  چیدمــان  گــزارش، 

اســت.  طالبــان  و  دولــت  گفت وگوکننــده 

در ایــن گــزارش آمــده اســت: در رونــد گفت وگوهــای 

صلــح افغانســتان در دوحــه  - قطــر، فرزنــدان کســانی 

ــان  ــه پدران ش ــته اند ک ــم نشس ــز باه ــرف می در دو ط

نزدیــک بــه ۴۰ ســال در افغانســتان در برابــر هــم 

ــودی همدیگــر کمــر بســته  ــه ناب اســلحه  برداشــته و ب

جنگ هــای  عاملیــن  فرزنــداِن  واقــع،  در  بودنــد. 

ــاله ی  افغانســتان، آمده انــد تــا بــه ماجــرای چهل س

پدران شــان  نقطــه ی پایــان بگذارنــد.

ــن اســت  ــد، ای ــان می آی ــه می ــون، پرسشــی کــه ب اکن

کــه آیــا ظرفیــت فرزنــدان، به انــدازه ا ی اســت کــه 

صلــح  رونــد  در  را  اصالح کننــده   نقــش  بتواننــد 

افغانســتان بــازی کننــد؟

ابعــاد  کــه  انــدازه   هــامن  افغانســتان  جنــگ 

درگیــر  انــدازه   هــامن  بــه  دارد،  بیرونــی  متفــاوت 

ایــن  پــدران  اســت.  نیــز  داخلــی  پیچیدگی هــای 

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 

امــا  جنگیدنــد؛  بــود،  وقــت  ابرقدرت هــای  از  کــه 

برای  امنیت ملی گامشته شده  جک سالیوان-مشاور 

از معاهده ی  امریکا  بایدن-اخیراً گفته است که  اداره 

صلح میان دولت امریکا -طالبان که در فربوری سال 

گذشته امضا شد، حامیت می کند و اطمینان می دهد 

که افغانستان هیچ گاه دوباره پناهگاه امن تروریستان 

مبدل نخواهد شد تا دوباره امریکا را هدف قرار دهد.

دولت  و  صلح-طالبان  گفت وگوهای  اول  دور 

افغانستان- در ماه سپتامرب آغاز شد و پس از موافقت 

ماه  در  مذاکرات،  پیشربد  کارشیوه   روی  جناح  هردو 

دسامرب 2020 به وقفه ی کوتاه مدتی رفتند.

محور اصلی آجندای گفت وگوها برای پایان دادن به 

جنگ فعلی، ایجاد آتشبس عمومی و غیرنظامی سازی 

ماشین جنگی طالبان است.

 

امریکا در جریان سفر  ویژه  زاد فرستاده  زملی خلیل 

امنیت  مشاور  محب  حمدالله  با  کابل،  به  خود  اخیر 

سایر  و  افغانستان  خارجه  وزیر  امتر  حنیف  ملی، 

ریس  اما؛  منود  مالقات  افغانستان  سیاسی  رهربان 

جمهور ارشف غنی از مالقات با او دوری کرد.

صلح  گفت وگوهای  آجندای  بندی  فهرست  آن که  با   

محسوب  مذاکرات  روند  در  بازدارنده   اصلی  عامل 

غنی  رییس جمهور  به  نزدیک  افراد  اما  می شود؛ 

آوردن  میان  به  برای  زاد  خلیل  زملی  که  گفته اند 

حکومت موقت و تداوم خواست طالبان، با ارشف غنی 

هنوز به نتیجه ی دست نیافته است.

برای  هرچند تالش های دیپلوماتیک زملی خلیل زاد 

و  امریکا  و  طالبان  میان  صلح  توافق  زمینه سازی 

استقبال  مورد  افغانستان،  صلح  گفت وگوهای  ایجاد 

مذاکره کننده ی  هیئت  اعضای  اما  گرفت؛  قرار  گرم 

تیم  اعضای  در دوحه می گویند که  افغانستان  دولت 

خلیل زاد  زملی  آن  رأس  در  که  امریکا  دیپلوماتیک 

قرار دارد، در قبال خواست های طالبان عقب نشینی 

زیادی کرده اند.

که  افغانستان می گویند  ریاست جمهوری  در  منابع   

اداره ارشف غنی ۵۰۰۰ هزار زندانی طالب را با فشار 

دولت امریکا رها کرده است؛ اما این روند کمکی برای 

کاهش خشونت ها نداشته است.

در همین حال در چند ماه اخیر، خشونت به  یک بارگی 

افزایش یافته است؛ بیشرت قتل های هدفمند در برابر 

خربنگاران  و  مدنی  جامعه  فعاالن  دولتی،  مقامات 

را  طالبان  امریکا  و  افغانستان  دولت  و  گرفته  صورت 

عامل اصلی این خشونت ها می پندارند.

و متالشــی  اتحــاد جامهیــر شــوروی  بــا شکســت 

ــروج  ــس از خ ــل - پ ــتی در کاب ــام کمونیس ــدن نظ ش

نظامیــان قشــون رسخ در ۱۹8۹ از افغانســتان- ایــن 

هم ســنگران بــرای تصاحــب قــدرت اســلحه را بــه فــرق 

همدیگــر هــدف گرفتنــد.

ــا   ــن بحث ه ــی ای ــه متام ــنت ب پرداخ

یادداشــت  ایــن  حوصلــه ی  از 

بیــرون اســت؛ امــا مــورد توجــه مــا 

کــامل  از  کــه  اســت  دردانه هایــی 

ــیده اند.  ــام رس ــی و مق ــه کرس ــدر ب پ

ــه  ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــت می ت ــه جرئ ب

و  توانایــی  نازدانه هــا،  ایــن  بیشــرت 

آن  بــر  کــه  کرســی هایی  ظرفیــت 

تکیــه زده انــد را ندارنــد؛ امــا بــه دلیــل 

ــا در  ــت ی ــرب اس ــان ره ــه پدرش این ک

ــه  فــالن مقــام دولتــی حضــور دارد، ب

و  ریاســت  مشــاوریت،  کرســی های 

ــد. ــاب منی دهن ــس، حس ــه هیچ ک ــند و ب ...، می رس

ناگفتــه پیداســت کــه بخشــی از ایــن مســئله بــه 

میراثــی بــودن قــدرت در افغانســتان برمی گــردد؛ امــا 

آن چــه بیشــرت از همــه مایــه افســوس و نگرانــی اســت، 

ــا  ــی، نه تنه ــای سیاس ــن نازدانه ه ــه ای ــت ک ــن اس ای

ــتان  ــته افغانس ــه گل نشس ــتی ب ــات کش ــی نج توانای

ــد  ــغال کرده ان ــی را اش ــای جوانان ــه ج ــد؛ بلک را ندارن

ــن  ــرت از ای ــیار بیش ــان بس ــردن ش ــامل کارک ــه احت ک

دردانه هــا اســت. افغانســتان، از جملــه کشــورهای 

منابع می گویند؛ در صورت برقراری آتش بس، رهایی 

میز  روی  گزینه های  از  یکی  طالب  زندانیان  بیشرت 

مذاکرات خواهد بود.

به  افغانستان  جمهوری  ریاست  به  نزدیک  منبع  یک 

الجزیره می گوید که اگر رهایی زندانیان طالب منجر 

به ختم خشونت و آتش بس دایمی گردد، ارشف غنی 

آماده است تا آنان را رها کند.

این  ارگ،  درون  مقامات  از  برخی  گفته های  به  نظر 

دولت  و  باشد  پیشنهادی  معامله ی  یک  می تواند 

بیشرت  زندانیان  تا  که  دارد  را  اختیار  این  ارشف غنی 

طالبان را در این معامله رها کند.

یک  ایجاد  برای  ترامپ  دونالد  اداره  تالش های  اما 

توافق نامه روی برقراری آتش بس قبل از کنار رفنت در 

تاریخ ۲۰ جنوری، میان هردو جناح – هیئت طالبان 

و دولت افغانستان – منتج به نتیجه ای نشده است.

 طالبان باور دارند که به اساس توافق نامه این گروه با 

امریکا، کاهش خشونت ها بستگی به رهایی زندانیان 

بین املللی  از فهرست سیاه  آنان  نام رهربان  و حذف 

است.

ختم  به  منجر  گفت وگوها  از  دور  این  آیا 
خشونت ها خواهد شد؟

نظر به توافق صورت گرفته میان طالبان - امریکا، متام 

اپریل- ۲۰۲۱- ملزم  تا  امریکا  ایالت متحده  رسبازان 

به ترک افغانستان هستند؛ اما اخیراً پنتاگون با اشاره 

جــوان دنیــا بــه حســاب می آیــد. نزدیــک بــه 6۳ درصد 

ــد؛  ــکیل می دهن ــان تش ــور را جوان ــن کش ــت ای جمعی

ــای فــراوان اجتامعــی،  ــا چالش ه ــل ب ــن نس ــا ای ام

ــرم  ــت وپنجه ن ــر دس ــود دیگ ــزاران کمب ــی و ه سیاس

می کنــد. بیــکاری، فقــر و ناهنجاری هــای اجتامعــی، 

ســبب شــده اســت تــا بخشــی 

از ایــن قــرش جــوان بــه اعتیــاد 

گروه هــای  بــا  و  بیاورنــد  روی 

تروریســتی بپیوندنــد.

هــم  شــامری  دیگــر،  ســوی  در 

بــه  رفــنت  بــدون  کــه  هســتند 

بــدون  و  شــدند  فــارغ  مکتــب 

را  دانشــگاه  دادن  امتحــان 

ــدرک  ــت م ــد و درنهای ــام کردن مت

گرفته انــد.  لیســانس 

اصــالً مهــم نیســت کــه کجــا و 

چــه وظیفــه ی باشــد، گفت وگــوی 

صلــح باشــد، یــا کرســی وزارت یــا مشــاوریت شــورای 

دردانــه ی  یــک  شــام  کــه  اســت  کافــی  امنیــت، 

سیاســی باشــید؛ فــوراً در آن پســت بــه کار گرفتــه 

ــد. ــد ش خواهی

ــت  ــه ظرفی ــان داده ک ــر نش ــال های اخی ــه  ی س تجرب

و  جهــادی  رهــربان  از  برخــی  نازدانه ها-فرزنــدان 

از  کــه  اســت  از کســانی  کمــرت  سیاســی-به مراتب 

ــا  ــای طاقت فرس ــا تالش ه ــه  ب ــی جامع ــه ی پایان طبق

فرزنــدان  برســانند.  به جایــی  را  توانســته اند، خــود 

به این توافق نامه  گفته است که طالبان هنوز تعهدی 

برای کاهش خشونت و اقدامات محسوس برای قطع 

رابطه شان با القاعده نشان نداده اند.

برنامه ی خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان، 

حزب  سوی  از  جدی  انتقادات  با  اخیراً  هم چنان 

گردیده  مواجه  ناتو  جرنال  سکرتر  و  جمهوری خواه 

اما احتامل این که امریکا برنامه ی خروج متام  است؛ 

نیروهای خود را از افغانستان روی دست بگیرد وجود 

دارد.

هرچند که اکر قربانیان خشونت های اخیر شهروندان 

در  آن ها  که  دارند  تأکید  طالبان  ولی  افغانستان اند؛ 

برابر خارجی ها و همکاران شان می جنگند.

باشد،  داشته  پیرشفتی  گفت وگوها  این که  از  پیش 

یک عضو گروه طالبان به الجزیره گفت: »پدر من یک 

جنگجو بود، من در برابر اتحاد جامهیر شوروی سابق 

جنگیده ام و بعد از آن در برابر ماموریت های امریکا. 

اگر اشغالگران در اینجا به شکست مواجه شوند، باید 

اینجا را ترک کنند، در غیر این صورت فرزندان من در 

برابر آن ها خواهند جنگید.«

را  فعلی  گفت وگوهای  افغانستان  دولت  و  طالبان 

اختالفاتی  به  دادن  پایان  برای  مناسب  زمینه ی 

می دانند که ممکن نسل های بعدی شان در رابطه به 

اما  کرد؛  خواهد  قضاوت  گروه  دو  این  بازنده  و  برنده 

اکنون هر دو طرف در انتظار قرار دارند.

ــک های  ــا مرتس ــی ی ــخصیت های میان ته ــربان، ش ره

جالیــزی ای بیــش نیســتند. کمــرت کســی را می تــوان 

ــن  ــای ای ــخرنانی ها و گفت وگوه ــه س ــت ک رساغ داش

نازدانه هــا را از کانال هــای مختلــف ندیــده باشــد. 

را  خــود  نوشــته  ی  منت هــای  آنــان  بیشــرت  شــامر 

در  شــدن  کالفــه  بخواننــد،  منی تواننــد  به خوبــی 

جریــان ســخرنانی و بیــرون پریــدن از موضــوع و نبــود 

انســجام در مــنت ســخرنانی از کارهــای معمولــی 

ــده  ــه ش ــنت تهی ــک م ــدن ی ــا در خوان ــا حت ــت؛ ام اس

کــم می آورنــد. متنــی را کــه اگــر بــه دســت یــک 

احتــامالً  بدهیــد،  مکتــب  چنــدم  صنــف  بچــه ی 

ــن  ــد. ای ــدن آن برآی ــس خوان ــد، از پ ــی می توان به خوب

در حالــی اســت از میــان نزدیــک بــه هشــت میلیــون 

جــوان واجــد رشایــط کار در افغانســتان، تنهــا ۱۹ 

در  امــا  پایــدار هســتند.  دارای شــغل  آن  در صــد 

بیشــرت کرســی های بلنــد نهادهــای دولتــی فرزنــدان 

ــی  ــت کاف ــه ظرفی ــد ک ــرار دارن ــربان ق ــتگان ره و بس

بــرای رهــربی آن نهــاد در آن هــا دیــده منی شــود.

در افغانستان قدرت سیاسی به اساس ماهیت قومی 

و سمتی و حتا مذهبی روی کار آمده است، کسانی 

قدرت  در  بیشرت  می توانند  دارند،  بیشرت  ضوابط  که 

سهیم باشند. نفس چنین رویکردی قدرت  را به ارثی 

شدن می کشاند. اهرم قدرت در افغانستان در دست 

اما  است؛  سیاسی  تیکه داران  و  قومی  شبکه  های 

فرزندان نه چندان با ظرفیت رهربان سیاسی - جهادی 

همواره در صدرت گلیم قدرت جای خوش کرده اند.

اسامه بن جاوید/ منبع: الجزیره / برگردان: ضیا نارصی

چرا گفت وگوهای صلح میان طالبان و افغانستان بی فرجام باقی  مانده است؟

دردانه های بی ظرفیت باالنشین

فرزندان رهبران، 
شخصیت های میان تهی یا 

مترسک های جالیزی ای 
بیش نیستند. کمتر 

کسی را می توان سراغ 
داشت که سخنرانی ها 

و گفت وگوهای این 
نازدانه ها را از کانال های 

مختلف ندیده باشد.
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خربهای داخلی

خربونه

کندز،  والیت  در  خصوصی  رادیوی  یک  مسئوالن   

می گویند که شامری از منازگزاران به دستور مالامام 

حمله  رادیو   این  دفرت  بر  والیت،  این  در  مسجد  یک 

کرده اند.

محسن احمدی، مدیر مسئول رادیو زهره، می گوید که 

این رویداد پس از چاشت روز جمعه )۲6 جدی(، پس 

از آن رخ داد که صدای آهنگ در جریان مناز در سوند 

سیستم این مسجد یک جا شده بود.

آقای احمدی، افزود که منازگزاران وسایل نرشاتی این 

رادیو را تخریب کرده اند.

او ضمن این که گفت هنگام منازجمعه، به دلیل نبود 

برق، نرشات رادیو زهره متوقف بود، از نهادهای حامی 

جدی  گونه  به  را  رویداد  این  که  می خواهد  رسانه ها، 

بررسی کنند.

مرکز  اجرایی  رییس  قریشی،  احمد  حال،  همین  در   

کابل،  صبح  روزنامه ی  به  افغانستان  خربنگاران 

می گوید که در نتیجه ی حمله ی منازگزاران، ده ها پایه 

وسایل نرشاتی رادیو زهره تخریب شده است.

آقای قریشی می گوید: »خود مدیر مسئول می خواسته 

توضیح بدهد؛ اما مال امام قبول نکرده است. در زمانی 

که آن ها حمله کرده، به دلیل نبود برق، نرشات نبوده 

است. 

منی کردند،  جلوگیری  واقعه  از  امنیتی  نیروهای  اگر 

در  دیگر که  به چندین رسانه ی  آن ها  احتامل داشت 

هامن نزدیکی ها است، حمله کنند.«

کسی  به  رویداد،  این  در  که  نیست  مشخص  هنوز  تا 

آسیب رسیده یا خیر؟

خواستیم در این مورد، دیدگاه مالامام مسجد را نیز با 

خود داشته باشیم؛ اما با متاس های زیاد موفق به این 

کار نشدیم.

حمله ی نمازگزاران 
بر یک رادیوی 
خصوصی در
 والیت کندز

بایدن طرح 1.9 تریلیون دالری را برای مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا ارایه کرد

حمله ی طالبان در والیت کندز؛ 11 نفر از نیروهای امنیتی کشته شدند

حمله ی موتربمب در غزنی، 1 کشته و ۳ زخمی به جا گذاشت

شمار نیروهای امریکایی در افغانستان به ۲۵۰۰ نفر کاهش یافت

جــو بایــدن، رییس جمهــور منتخــب امریــکا، 

طــرح تشــویقی مالــی ۱.۹ تریلیــون دالری را 

بــرای مقابلــه بــا پیامدهــا و بهبــود اقتصــادی 

اقشــار آســیب پذیر از کرونــا، ارایــه کــرد.

جــو بایــدن،  شــامگاه روز  پنج شــنبه)۲۵ 

جــدی/ ۱۴ جنــوری(  در یــک ســخرنانی 

کــه بــه گونــه ی زنــده از رســانه ها پخــش 

 ۲ بــه  نزدیــک  تشــویقی  طــرح  می شــد، 

ــر اســاس  ــه کــرد کــه ب ــر را ارای ــون دال تریلی

بحــران  از  کــه  امریکایــی  شــهروندان  آن، 

ــغ ۱۴۰۰  ــد، مبل ــده ان ــیب پذیر ش ــا آس کرون

دالــر دریافــت خواهنــد کــرد.

جــو بایــدن تاکیــد کــرد کــه بحــران ویــروس 

کرونــا، پیامدهــای زیــادی را داشــته اســت و 

ــی  ــهروندان امریکای ــک ش ــای کوچ ــر کاره ب

ــرای  ــی ب ــرح کمک ــن ط ــته و ای ــر گذاش تاثی

بــرای احیــای  اقشــار آســیب پذیر جامعــه 

ــت. ــا اس ــاد آن ه اقتص

رییس جمهــور منتخــب امریــکا گفــت: »ایــن 

ــک  ــه ی ــت، بلک ــادی نیس ــک رضورت اقتص ی

وظیفــه ی اخالقــی نیــز اســت. در جریــان 

ایــن همه گیــری منی توانیــم بگذاریــم مــردم 

ازدســت  را  کارشــان  یــا  مباننــد  گرســنه 

بدهنــد.«

نقــدی  کمک هــای  شــامل  طــرح،  ایــن 

مســتقیم، گســرتش بیمــه  بیــکاری، هزینــه ی 

کرایــه ی خانــه، مــواد غذایــی و کارهــای 

کوچــک اســت.

پیــش از ایــن، دونالــد ترامــپ نیــز طــرح 

تشــویقی را ارایــه کــرده بــود که براســاس آن، 

ــر  ــغ دو هــزار دال ــدگان مبل ــرای آســیب  دی ب

بایــد داده می شــد امــا؛ ایــن طــرح از ســوی 

دموکرات هــا  و  جمهوری خــواه  مناینــدگان 

ــر کاهــش یافــت. ــه 6۰۰ دال در ســنا، ب

از  دیگــری  بخــش  در  بایــدن  جــو 

ــاره  ــا اش ــین کرون ــه واکس ــش، ب صحبت های

نخســت  روز  صــد  در  کــه  گفــت  و  کــرد 

میلیــون  صــد  ریاســت جمهوری اش 

شــد. خواهــد  واکســین  آمریکایــی 

بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه قــرار اســت کــه 

جــو بایــدن، رییــس جمهــور منتخــب امریــکا 

تــا یــک هفتــه دیگــر ســوگند یــاد کنــد.

رسانه های خارجی، گزارش داده اند که بر اساس 

دستور  دونالد ترامپ، رییس جمهور امریکا، شامر 

نفر   ۲۵۰۰ به  افغانستان  در  کشور  این  نیروهای 

کاهش یافته است.

در  تازه اش  گزارش  در  اسو شیتدپرس،  خربگزاری 

نیروهای  شامر  که  است  نوشته  افغانستان،  مورد 

روز جمعه )۲6 جدی(،   تا  این کشور،  خارجی در 

به شامر پیش بینی شده یعنی ۲۵۰۰ نفر کاهش 

یافته است.

به دنبال دستور دونالد ترامپ، فرماندهان نظامی 

حدود  گذشته،  هفته ی  چند  جریان  در  امریکا 

۱۵۰۰ نفر از نیروهای خود را از افغانستان خارج 

کرده اند.

افغانستان  از  امریکایی   نیروهای  خروج  تصمیم 

در حالی گرفته می شود که حدود  دو هفته پیش، 

بر  که  کرد  تصویب  را  الیحه   یک  امریکا،  کانگرس 

اساس آن، استفاده از بودجه سال گذشته و امسال 

برای کاهش نیروها به زیر ۴۰۰۰ رسباز یا کمرت از 

اول  یعنی  الیحه  این  تصویب  روز  در  که  تعدادی 

جنوری در این کشور مستقر بودند، ممنوع است.

در این الیحه گفته شده بود که ابتدا باید خطرهای 

افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج  از  ناشی 

بررسی شود و به دنبال آن، تصمیم گرفته شود که 

چقدر نیرو باید در این کشور حضور داشته باشند.

روز  رویرتز،    خربگزاری  که   است  حالی  در  این 

گزارشی  در   ، جنوری(   ۱۱ جدی/   ۲۲( دوشنبه 

گفته بود  که پنتاگون، تصمیم جدی برای کاهش 

نیروهای امریکایی در افغانستان دارد.

نیروهای  شامر  که   بود  آمده  گزراش  این  در 

 ۲۵۰۰ به  جنوری   ۱۵ تا  افغانستان  در  آمریکایی 

نفر کاهش پیدا می کند.

ارایه ی  بدون  پنتاگون  گزارش،   این  از  نقل  به 

طرحی به کنگره  و به گونه ی غیرقانونی، نیروهای 

نظامی را از افغانستان بیرون می کند.

اگر  که  است  گفته  رویرتز  به  کنگره  عضو  یک 

در  رشایط  یابد،  ادامه  افغانستان  از  نیروها  خروج 

افغانستان بد رقم خواهد خورد.

گفتنی است که امریکا و طالبان در  ۱۹ فربوری 

امضا  به  را  توافق نامه ای  میالدی،  گذشته ی  سال 

ماه  اول  تا  باید  امریکا  آن،  اساس  بر  که  رساندند 

می متام نیروهایش را از افغانستان خارج کند. این 

تصمیم در آن هنگام با مخالفت شدید منایندگان 

مواجه  کشور  این  دموکرات های  و  جمهوری خواه 

شد، زیرا آن ها تاکید کردند که  خروج متام نیروها 

از افغانستان زمینه ی رشد گروه های تروریستی را 

فراهم می کند.

در حالی که چند روزی از حکومت دونالد ترامپ، 

باقی مانده، تا هنوز مشخص نیست که جو بایدن، 

و  صلح  مسئله ی  با  امریکا  منتخت  جمهور  رییس 

در  نیروهایش  حفظ  هم چنان  و  افغانستان  جنگ 

این کشور  چگونه برخورد خواهد کرد.

سی  بی  بی  به  اخیرا  طالبان  هم،  سویی  از 

گفته اند که اگر مطابق توافق نامه ای که میان دو 

تا  طرف به امضا رسیده، همه نیروهای خارجی 

بهار سال آینده از افغانستان خارج نشوند، آن ها 

خواهند  رس  از  را  بین املللی  نیروهای  به  حمله 

گرفت.

اکنون  همین  که  است  حالی  در  همه  این 

هیئت های گفت وگو کننده ی دولت افغانستان و 

طالبان در قطر رسگرم گفت وگویند؛ اما تا هنوز 

مشخص نیست که این گفت وگوها چه زمانی به 

نتیجه ی مطلوبی می  رسد.

مسـئوالن محلـی در والیـت کنـدز، می گوینـد کـه 

در نتیجـه ی حملـه ی گـروه طالبـان بر یک پاسـگاه 

امنیتـی در ولسـوالی امـام صاحب ایـن والیت، ۱۱ 

نفـر از نیروهـای امنیتـی بـه شـمول اردو و پولیـس 

باختند. جـان 

کنـدز،  والیتـی  شـورای  رییـس  ایوبـی،  یوسـف 

ایـن  کـه  می گویـد  کابـل،  صبـح  روزنامـه ی  بـه 

رویـداد، حوالـی سـاعت ۹:۰۰ پنج شنبه شـب )۲۵ 

جـدی(، در منطقـه اورته بـز از مربوطـات ولسـوالی 

اسـت. داده  رخ  کنـدز،  والیـت  امام صاحـب 

آقـای ایوبـی، افـزود کـه درگیـری میـان نیروهـای 

ارتـش و طالبـان، تا بامـداد روز جمعه )۲6 جدی(، 

شـمول  بـه  آن،  نتیجـه ی  در  کـه  داشـت  ادامـه 

فرمانـده تولـی کامنـدو در ایـن والیـت، ۱۰ رسبـاز 

جـان باختنـد و ۱۲ نفـر دیگـر نیز زخمی شـده اند.

از سـویی هـم، عبداالحـد توریال کاکـر، عضو دیگر 

شـورای والیتـی کنـدز بـه روزنامـه ی صبـح کابـل، 

نتیجـه ی حملـه ی طالبـان، ۱۲  کـه در  می گویـد 

نفـر بـه شـمول یـک غیرنظامـی و ۱۱ نظامـی جان 

باختنـد و ۱۰ نفـر دیگـر زخمـی شـده اند.

شـب   ۱۰:۰۰ حوالـی  درگیـری  کـه  گفـت  کاکـر 

جمعـه  روز  بامـداد   ۲:۰۰ سـاعت  تـا  و  شـد  آغـاز 

شـامل- در  کنـدز  والیـت  اسـت.  داشـته  ادامـه 

رشق افغانسـتان، از والیت هـای نـا امـن بـه شـامر 

مـی رود کـه طالبـان در آن حضـور گسـرتده دارنـد 

بـه تحرکاتـی علیـه نیروهـای  و هرازگاهـی دسـت 

می زننـد. دولتـی 

غزنــی،  والیــت  در  محلــی  مقام هــای 

می گوینــد کــه افــراد طالبــان بــر پاســگاه های 

ــن  ــی« ای ــه ی »نان ــی در منطق ــای امنیت نیروه

کرده انــد. حملــه  والیــت، 

حســن رضا یوســفی، عضــو شــورای والیتــی 

ــه روزنامــه ی صبــح کابــل، می گویــد  غزنــی، ب

 ۲6( جمعــه   روز  بامــداد  حملــه  ایــن  کــه 

جــدی(، در منطقــه ی نانــی در شــاهراه کابــل-

ــت. ــار، رخ داده اس کنده

ــر  ــدا ب ــان ابت ــزود کــه طالب ــای یوســفی، اف آق

پاســگاه های ارتــش حملــه کــرده و پــس از آن، 

یــک موتــر مملــو از مــواد انفجــاری را در ایــن 

منطقــه انفجــار داده انــد.

ــا هنــوز هــم درگیــری میــان  ــه گفتــه ی او، ت ب

ــه دارد. ــان ادام ــش و طالب ــای ارت نیروه

جمعــه زاده،  واحداللــه  حــال،  همیــن  در 

ســخن گوی والــی غزنــی، می گویــد کــه در 

نتیجــه ی ایــن انفجــار، یــک غیرنظامــی جــان 

باختــه و هفــت رسبــاز ارتــش نیــز زخمــی 

شــده اند.

چگونگــی  مــورد  در  جمعــه زاده  آقــای 

ایــن انفجــار گفــت کــه گــروه طالبــان بــا 

اســتفاده از یــک هامــوی مبب گذاری شــده 

ــی  ــای امنیت ــگاه نیروه ــک پای ــتند ی می خواس

ــا پیــش از رســیدن  ــد؛ ام ــرار بدهن را هــدف ق

امنیتــی  نیروهــای  ســوی  از  هــدف  بــه 

شناســایی و از بیــن بــرده شــد.

او افــزود کــه فــرد کشته شــده، راننــده ی موتــر 

ــور  ــاحه عب ــه از س ــود ک ــر ب ــوع تیل ــری ن بارب

می کــرد.

کــه  گفــت  یوســفی  حســن رضا  هرچنــد 

درگیــری میــان دو طــرف ادامــه دارد؛ امــا 

کــه  می گویــد  غزنــی  والــی  ســخن گوی 

حملــه ی طالبــان توســط نیروهــای هوایــی 

اســت. شــده  زده  عقــب 

افغانســتان،  جنــوب  در  غزنــی  والیــت 

به دلیــل حضــور گــروه طالبــان، در جریــان 

امــن  نــا  شــدت  بــه  گذشــته  یکی دوســال 

اســت. شــده 

جهان

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.

په  به  پروژې  دا  مخې  له  مالوماتو  د  ریاست  مالدارۍ  او  کرنې  د  هرات  د 

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 ۷۰۰ میلیون 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 ۲۸ والیتونو کې د پستې د ۱۰۰۰ هکتاره 

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، 

فراه،  هلمند،  کندهار،  ارزګان،  پکتیکا،  هرات،  لغامن،  کونړ،  ننګرهار،  کندز، 

بادغیس او نیمروز والیتونو کې ویشل شوې دي.

د کرنیزو محصوالتو ۱۱۰ پروژې 

بشپړې شوې

د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت له خوا په رزګان او نیمروز والیتونو کې 

۱۱۰ پروژې بشپړې کړې.  د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند اکرب رستمي صبح 

کابل ورځپاڼې ته وویل په ارزګان والیت کې ۵۷ او په نیمروز کې ۳۵ پروژې 

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 ۷۲ کرنیزو 

پروژو کار پيل شوی دی. 

خیري وایي : » له دې ډلېد پیازو ۵۰ زېرمتونونه، د کچالو پنځه زېرمتونونه او 

د مڼو او انارو دوه صفردرجې سړې خونو کارونه بشپړ شوي دي.« هغه وایي 

ملریزې وچوونکي   ۱۵ سبو  او  مېوو  د  بزګرانو  یوشمېر  پر  کې  دغه والیت  په 

دستګاوې  هم وېشل شامل دي. د ارزګان د کرنې او مالدارۍ ریاست  په خربه 

ددغو پروژو ټول لګښت ۳۲میلیونه او ۷۹۳ زره او ۲۱۶ افغانۍ دی، چې  ۱۰۸۵ 

ټنه کرنیزو محصوالتو د ساتنې وړتیا لري.

کرنیزو  د  کې  نیمروز  په  وزارت   مالدارۍ  او  کرنې  د  کې  وخت  همدې  په 

محصوالتو ۳۵ پروژو 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 

او مالدارۍ رییس رشیدالله  پیازو زېرمتونونه شامل دي. د نیمروز د کرنې  د 

زملی وایي:» دا پروژې په خارشود، چهاربرجک او چخانسور ولسوالیو کې ګټې 

اخیستنې ته وړاندې شوې دي.«

زملی وایي په دې پروژو ټولې ۳۵ میلیونه او ۹۵۸۶۰ افغانۍ 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 

او د کلیو د پراختیا یي شوراګانو په  او مالدارۍ ميل پروژې له الرې  بڼوالۍ 

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.



  شنبه/ 27 جدی 1399سال دوم/ شماره 298 
www.subhekabul.com

8

زاهد مصطفا
بخش چهارم

در  مقاماتی  مراد،  مرادعلی  جرنال 

دادن  به  را،  کرزی  ازجمله  حکومت 

اطالعات نادرست در مورد طالبان به نیروهای خارجی 

مقرص می داند و می گوید که البی گری به نفع گروه های 

به  بودند،  حکومت  در  که  مقاماتی  سوی  از  تروریستی 

ایجاد اعتامد نیروهای خارجی نسبت به طالبان انجامید 

و زیر نظارت مستقیم این نیروها، جنگی که در بیش از 

۹۰ درصد افغانستان خامته یافته بود، دوباره زاده شد و 

شاخ و برگ گرفت. او، در مورد کمک های غیرمستقیمی 

با  تبانی  در  و  خارجی  نیروهای  سوی  از  که  می گوید 

دولت به گروه های تروریستی می رسد.

به یاد دارید اواخر دور اول و اوایل دور دوم حکومت کرزی 

افغانستان  محلی  نقاط  بیشرت  در  دوباره  طالبان  که  را 

پا گرفته بودند و هرازگاهی، خرب به آتش  کشیده شدن 

قطارهای اکامالتی ناتو در مسیرهای مختلف از رسانه ها 

اما  ارتش  عالی رتبه ی  افرس  این  می رسید.  نرش  به 

می گوید؛ طبق گزارش هایی که آنان دریافت می کردند، 

اول امکانات نظامی این قطارهای اکامالتی خالی و بعد 

وسایط آن آتش زده می شد تا روی چگونگی کمک های 

صورت  کمک ها  این  کسانی  چه  به  این که  و  نظامی 

می گیرد، رسپوش گذاشته شود.

به  خارجی  نیروهای  این چنینِی  کمک های  مورد  در 

سال های  در  مختلفی  اظهارات  تروریستی،  گروه های 

گذشته از سوی برخی منابع صورت گرفته که به تأیید 

حرف های این جرنال ارتش می انجامد.

حامد کرزی که در اواخر حکومتش به دلیل تنش های 

انتخابات سال  و واشنگنت در  بین کابل  آمده  به وجود 

۲۰۰۹، دیگر اطمینان حاصل کرده بود، امریکا حامی 

گفت وگویی  در  نیست،  تصمیم های خودرسانه اش  و  او 

توسط  اکامالت  انتقال  از  خرب  فارسی،  بی بی سی  با 

هواپیامهای خارجی به طالبان می دهد.

 کرزی، در این گفت وگو با استناد به گزارشی که دریافت 

در  خارجی،  نظامی  چرخ بال های  که  می گوید  کرده، 

نام  به  روستایی  در  کندهار،  و  غزنی  بین  منطقه ای 

»حاتم« که دولت به آن دسرتسی ندارد، بسته هایی را به 

زمین پرتاب کرده اند که گویای همکاری این نیروهای با 

گروه های تروریستی است.

این اظهارات کرزی در زمانی که روابطش با امریکا خراب 

گزارش های  مورد  در  که  سکوتی  کنار  در  است،  شده 

از  ولسوالی هایی  در  نظامی  اکامالت  انتقال  از  حاکی 

بغالن، در زمان روابط خوبش با امریکا اختیار می کند، 

پرده از نگفته هایی برمی دارد که طی دو دهه ی اخیر در 

افغانستان، هرازگاهی رس از رسانه های مختلفی برآورده 

و دوباره به سکوت انجامیده است؛ نگفته هایی که پشت 

پرده ی جنگ افغانستان را ادامه داده و از گروه آواره ای 

چون طالبان که پس از ۲۰۰۱، در متام نقاط افغانستان 

میز  در  امروز  که  می سازد  گروهی  بود،  شده  رسکوب 

مذاکره، خواهان امارت اسالمی-بی قید و رشط- است.

سال های  طی  که  روایت هایی  کنار  در  روایت ها  این 

یک  قطعات  مانند  کرده،  درز  رسانه ها  در  گذشته 

پازل، جای مناسب شان را پیدا کرده و روشن می سازد 

بازی   در  است  توانسته  مرکزی  حکومت  چگونه،  که 

چندگانه ای، هم رس مردم کاله بگذارد، هم رس نیروهای 

خارجی و هم رس خودش که احتامالً کالهی که بر رس 

خود گذاشته، گشاد تر از دیگران است.

لوگر،  در  نظامی  مقامات  از  یکی   ،۱۳۹۴ سال  در 

مورد  در  کرزی  مستقیم  مداخله ی  بر  مبنی  اطالعاتی 

حمالت به آموزشگاه های نظامی طالبان در این والیت 

آن زمان،  این مقام نظامی که در  به رسانه ها می دهد. 

دارد،  عهده  به  را  لوگر  امنیه ی  فرماندهی  مسئولیت 

بودند  یافته  دست  مؤثقی  اطالعات  به  آنان  می گوید؛ 

زیرزمینی مصون  این والیت، کانال های  که طالبان در 

و  کودکان  به  آن،  در  که  ساخته اند  هوایی  حمالت  از 

گفته ی  به  می دهند.  تروریستی  آموزش های  نوجوانان، 

طی  می خواهند  آنان  که  زمانی  نظامی،  منبع  این 

عملیاتی، این آموزشگاه های زیرزمینی را تخریب و افراد 

کرزی،  رییس جمهور  کنند،  بازداشت  را  آن  در  مستقر 

انجام  مانع  و  می کند  مداخله  موضوع  این  در  مستقیم 

عملیات می شود.

حکومت  تالش های  کنار  در  مراد،  مرادعلی  جرنال 

مرکزی، در انتقال جنگ به شامل و جابه جایی گروه هایی 

که بعدها به رسبازان طالبان تبدیل می شوند، ناکارگی 

که  می داند  دیگری  دلیل  را  حکومت  محلی  نهادهای 

در  به ویژه  تروریستی،  گروه های  دوباره ی  گرفنت  پا  در 

جرنال  این  باور  به  است.  داشته  نقش  کشور،  شامل 

چهار ستاره ی ارتش، موجودیت فساد اداری در ادارات 

محلی، سبب دل رسدی مردم از حکومت می شود که این 

دل رسدی در برخی مواقع، به نارضایتی مردم انجامیده 

و آنان را از دولت دور می کند.

بدبختی  که  مردمی  جدید،  حکومت  آمدن  کار  روی  با 

بودند،  گذاشته  رس  پشت  را  قحطی  و  طالبان  دوران 

از  انتظارهایی  افغانستان،  دورافتاده ی  نقاط  در 

آماده  و  بودند  پرورانده  به رس  را  قانون مداری در دولت 

بودند تا زخم هایی 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 

از مال مردم کوتاه شده  به دالیلی دست شان  طالبان، 

بود و منی توانستند قوانین سفت وسخت طالبان را دور 

بزنند.

 دست درازی این افراد، دوباره با استفاده از منابع دولت 

محلی  مناینده های  بین  تنش  به  مردم،  مال  به  جدید 

دولت و برخی از افراد بانفوذ انجامید که این تنش ها، 

که  آنانی  و  شد  کشیده  مسلحانه  اقدامات  به  رفته رفته 

پشتوانه ی دولتی نداشتند، مجبور شدند خانه های شان 

را ترک کرده و به کوه ها پناه بربند؛ جاهایی که برچسپ 

گروه های  با  موافقت  و  بود  خورده  دولت  با  مخالفت 

که  کسانی  همه  تقریباً  را،  اتفاقاتی  چنین  تروریستی. 

مورد  در  کرده اند،  زندگی  دوردست  ولسوالی های  در 

زاده شدن دوباره ی طالبان در ولسوالی های شان به یاد 

می آورند.

در کنار موضوعاتی که از آن یاد شد، تضاد منافع بین 

نیروهای خارجی به خصوص امریکا، انگلستان و آملان، 

به گفته ی این جرنال ارتش، از دالیل دیگری بود که به 

به  زاده شوند.  تا دوباره  تروریستی کمک کرد  نیروهای 

گفته ی او، برخی از کشورهای خارجی، هرکدام به دلیل 

برخی  متویل  به  داشته اند/دارند،  که  منافعی  و  رقابت 

از گروه های تروریستی دست زدند که این همکاری ها، 

افغانستان  از  برای البی های طالبان در خارج  را  زمینه 

و  امریکا  در  گروه  این  سیاسی  البی گران  و  کرد  باز 

با دولت ها و چانه زنی برای  اروپا، به دنبال ایجاد روابط 

مرشوعیت بخشیدن به طالبان برآمدند.

جرنال مراد، زملی خلیل زاد را یکی از این البی ها می داند 

مرشوعیت بخشی  برای  دوباره  را  کارش  زمان  آن  از  که 

مقامات  رسانجام،  تا  می کند  آغاز  طالبان  به  سیاسی 

صلح  مقدماتی  پروسه ی  سپردن  به  راضی  را  امریکایی 

به او می سازد و به عنوان سفیر صلح در معضل تاریخی 

افغانستان، وارد میدان می شود.
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ناگفته های جنگ افغانستان خـــط اول

بازتولید طالبان؛ 
بازی چندگانه ی کرزی و نیروهای خارجی در افغانستان

 گفت وگو با جنرال مرادعلی مراد

مرز باریک جنگ  و صلح؛ نمایش تحجر و شور زندگی. ناکجاآباد واقعِی کشوری که مردمش را در 
میان بیم و امید نگه داشته است.

عکاس: محب علی

عکس روز

اشاره: 
این گفت وگو، بر مبنای گفته هایی از 

جنرال مرادعلی مراد و پژوهش هایی نوشته 
شده که نویسنده انجام داده است. در این 

نوشتار، نویسنده تالش کرده با کنار هم 
گذاشتن پژوهش ها و اظهار نظرهای این 
جنرال سابق ارتش، به روایت روشن تری 

از جنگ افغانستان برسد.


