
سال دوم        شماره   312 چهار شنبه         15 دلو  1399
www.subhekabul.com1

تاریخ  رسارس  که  است  واژه ای  قوم 

همین  محور  بر  است.  درنوردیده  را 

شکل  حقایقی  چهار حرفی  کلمه ی 

وجدان  گاهی،  که  است  گرفته  

می کند.  رشم  آن  یادآوری  از  آدمی 

در همین حال، مفهوم قوم در ذات 

خود، با اطالق به مردمان مشخصی، 

گویای  قومیت،  و  قوم  نیست.  بد 

واقعیت تنوع زندگی و فرهنگ آدمی 

می تواند،  پدیده  همین  اما  است؛ 

نیز  را  گروه ها  دشمن سازی  قابلیت 

از  افغانستان  متأسفانه  کند.  مهیا 

قومیت،  و  قوم  که  است  کشورهایی 

افغانستان  رنگینی  برای  رنگی 

نبوده؛ بلکه آتش گداخته ای در دل 

باشنده های...

سیاسـى    شدن »قوم« 
ملـت های    متنفر       

یند! فر می آ

ننګرهار کې د سوداګریزو 
زده کړو د انسټیټوټ یوه 

برخه سوځول شوې

کابل خونيـن؛     عضو    مجلس    نمایند  گان: 
یر   داخله    در       تأمين    امنیت    نقش   نمادین    دارد! وز

ارگ: 
برای مردم افغانستان 

یت،  ر از جمهور غي به 
هیچ نظام دیگری 

قابل قبول نیست

هم زمان با داغ بودن میدان های نبرد میان نیروهای امنیتی 
افغانستان و گروه  طالبان، سطح خشونت ها در پایتخت 

هم چنان بلند است. تنها دیروز...

تش؛  آ و  خون  میان  در 
کودک بطنش می نویسد مادری برای 

شادی و بهداشت کودکانم بیشتر از هر 
چیزی برایم اهمیت دارد. با دلی پر از عاطفه 

و احساس به جای خواب و...

صدها نفر از دانشجویان دانشگاه بغازیچی 

شهر استانبول، در واکنش به انتخاب رییس  

جدید این دانشگاه، دست به اعرتاض زدند. 

 159 ترکیه  پولیس  اعرتاض،  این  دنبال  به 

دانشجو را بازداشت کرد.

نقل از بی بی سی، روز دوشنبه )13 دلو/ 

اعرتاض  در  دانشجو  صدها  فربوری(   1

رییس  عنوان  به  بولو،  ملیج  انتخاب  به 

حزب  اعضای  از  که  بغازیچی  دانشگاه 

و  کردند  تجمع  است،  ترکیه  حاکم  

خواهان استعفای او شدند.

دانشجویان معرتض، با شعار »بولو رییس 

ما نیست«، انتصاب او را سیاسی و کنرتل 

بر ارزش های دانشگاه می دانند. اعضای 

هیئت علمی دانشگاه نیز، انتصاب بولو را 

خالف آزادی علمی و ارزش های دموکراتیک 

دانشگاه ارزیابی خوانده اند.

این اعرتاض ها، پس از آن آغاز شد که آقای 

بغازیچی  دانشگاه  رییس  عنوان  به  بولو 

انتخاب شد. 

این اعرتاض ها، پس از آن اوج گرفت که روز 

یک شنبه )12 دلو(، در یک منایشگاه عکس 

همجنس گرایان  حقوق  از  حامیت  برای  که 

در این دانشگاه برگزار شده بود، تصویری از 

کعبه با پرچم همجنس گرایان و شاهامران، 

یکی از اسطوره های یونان باستان که نیمه زن 

و نیمه ی دیگر مار است، به منایش گذاشته 

را  ترکیه  مقام های  این تصویر، خشم  است. 

آن  به خاطر  نیز  دانشجو  و چهار  برانگیخت 

بازداشت شدند.

حمله ی پولیس ترکیه به دانشجویان معرتض 

و بازداشت شامری از آن ها، پس از آن رخ داد 

که رجب طیب اردوغان، در یک  سخرنانی 

در جمعی از اعضای حزب عدالت و توسعه، 

تخریب  و  »ویران گر  را  جنسی  دگرباشان 

کننده ی جامعه« خواند.

نسل  »ما  گفت:  جوانان  به  خطاب  اردوغان 

در  که  نقشی  هامنند  را  مان  جوانان 

به  داشت،  کشورمان  شکوه  با  گذشته ی 

عنوان  به  نه  کرد،  خواهیم  معرفی  آینده 

ما  »ال جی بی تی«،  یا  جنسی  دگرباشان 

آینده ی  نه  حرکتیم،  در  آینده  سمت  به 

با  ارتباطی  شام  جنسی.  دگرباشان 

تنها  که  ندارید  جنسی  دگرباشان 

جامعه  کردن  ویران  و  تخریب  تفکرشان 

است، شام کسانی استید که به دل های 

شکسته ی مردم التیام می بخشید.«

در  همجنس گرایی،  یا  جنسی  دگرباشی 

ترکیه جرم تلقی منی شود؛ اما در سال های 

اخیر، علیه آن مقام های ترکیه بارها تاخته اند.

رییس جمهور ترکیه، سال گذشته ی میالدی، 

دگرباشان جنسی را »انحرافیون نفرین شده« 

خواند.

د افغانسـتان د بیارغونـې پـر څـار د 

امریـکا اداره یـا سـیګار وایـي د تیـر 

میاشـت  وروسـتۍ  پـه  کال  میـالدي 

کـې افغـان ځواکونـو په کندهـار کې 

دوه سـوه پوسـتې وسـله والـو طالبانو 

تـه پریښـې دي.

 سـیګار وایـي د دغـه کال لـه اکتوبـر 

افغانسـتان  پـه دېخـوا د  را  میاشـتې 

طالبانـو  والـو  وسـله  او  اردو  مـي  د 

او  سـختې  کـې  کندهـار  پـه  ترمنـځ 

دوامداره نښـتې وشـوې چې د پوستو 

په پریښـودو رسه طالبانو ته وسـلې او 

مهـامت هـم الس تـه ورغـي دي.

د  الملونـه  چـارې  دې  د  سـیګار   

ترمنـځ  ځواکونـو  دفاعـي  او  امنیتـي 

پروسـونل  د  نشـتوالی،  همغـږۍ  د 

د  سـیمو  لـه  اسـتوګنې  د  کموالـی، 

او  والـی  لیـرې  اردو  قـول  اتـل   2۰5

ګڼـي. نیمګړتیـاوې  نـورې  ځینـې 

د  تراوسـه  حکومـت  افغانسـتان  د 

سـیګار  د دغـې ادعـا پـه اړه غربګـون 

ښـودلی.  دی  نـه 

تـردې مخکـې د مرشانـو جرګـې یـوه 

غـړي محمدهاشـم الکوزی هـم  ادعا 

څـو  پـه  کندهـار  د  چـې  وه  کـړې 

یـو  پـه قصـدي ډول  ولسـوالیو کـې  

تـه  طالبانـو  پوسـتې  امنیتـي  شـمېر 

پريښـودل شـوي دي. هغـه وخـت د 

ردکـړې  څرګندونـې  دا  وزارت  دفـاع 

ولسـوالیو  ځینـو  پـه  کندهـار  د  وې. 

ولسـوالۍ  ارغنـداب  بیـا  تېـره  پـه  او 

کـې تراوسـه هـم د امنیتـي او دفاعي 

ځواکونـو او طالبانو ترمنځ نښـته دوام 

لـري.

کرد شت  ا زد با را  معترض  ی  نشجو ا د  1 5 9 ترکیه  لیس  پو سیګار: افغان ځواکونو کندهار کې 
دوه سوه پوستې پریښې وې

تحلیل
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جهان خبر

افغانسـتان به عقـب 
نمـی گردد! بر

شامگاه بیست و هفتم 
سپتامبر ۱۹۹۶ به عنوان یکی از 

تاریک  ترین...

 په ننګرهار کې د سوداګریزو زده کړو 

یوه انسټیټوټ ته د ناپېژاندو کسانو له 

خوا اوراچول شوی دی...
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هم سویی   با   طالبان   
دشـمنـى   با   

نظـام   اسـت
طوری که بر همگان 

هویداست طالبان همواره 
برای مشروعیت دهی به 

جنگ شان دلایل...
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به تازگی جنگ افزار مرگ باری به نام »تک تیرانداز حیدر« به دست طالبان افتاده است که این گروه در جنگ در برابر ارتش افغانستان از آن کار می گیرد.
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کمیسـیون  عضـو  حسـینی،  عبدالسـتار  همین گونـه، 

امنیـت داخلـی مجلـس منایندگان بـه روزنامـه ی صبح 

کابـل می گویـد؛ بـا  آن کـه جنـگ اسـتخباراتی کنونـی 

در افغانسـتان از سـوی استخبارات  کشـورهای مختلف 

به شـمول پاکسـتان و ایـران سـازمان دهی می شـود؛ اما 

نهادهـای امنیتـی حکومـت هم خالی از ضعف  نیسـت. 

سلسـله مراتب  نکـردن  رعایـت  مجلـس،  عضـو  ایـن 

امنیتـی، نسـپردن کار بـه اهلـش، دخالـت در وظایـف 

وزیـر امـور داخله و خودکامگی مسـئوالن ارشـد امنیتی 

می گویـد  و  دانسـته  پایتخـت  ناامنـی  بـر  دالیلـی  را 

حـوزه،  »آمـران  دارد.  نقـش منادیـن  داخلـه  وزیـر  کـه 

معیـن امنیتـی و وزیـر وزارت داخلـه را منی شناسـند و 

گزارش های شـان را در جلسـات شـش ونیم می دهنـد. 

هرکـدام آمـران حـوزه فکـر می کننـد کـه وزیـر داخلـه 

هسـتند.«

آقـای حسـینی می گویـد که کمیسـیون امنیـت داخلی 

مجلـس، هفتـه ی یک بـار بـا مسـئوالن امنیتی نشسـت 

دارد. او، می گویـد: »مـا خجالـت می کشـیم کـه آن هـا 

}مسـئوالن امنیتـی{ روبـه روی مـا می نشـینند.«

۵۳ درصد تلفات غیرنظامی از سوی طالبان است

روز  کـه  غیرنظامیـان  تلفـات  سـاالنه ی  گـزارش  در 

مسـتقل  کمیسـیون  سـوی  از  دلـو(،   ۸( چهارشـنبه 

حقـوق بـرش نـرش شـد، آمده اسـت کـه در سـال 2۰2۰ 

میـالدی، 295۸ غیرنظامـی در افغانسـتان جان باخته  

نیـز زخمـی شـده اند. نفـر دیگـر  و 55۴2 

در گـزارش آمـده اسـت، اسـتفاده ی بی رویـه از »مایـن 

مقناطیسـی«، ماین کنـار جاده ای، ترور  هـای هدفمند، 

حمله هـای راکتـی، حملـه ی انتحـاری، جنـگ زمینی و 

حملـه ی هوایـی، سـبب وارد شـدن تلفـات و خسـارات 

اسـت.  شـده   غیرنظامیـان  مـال  و  جـان  بـه  سـنگین 

هم چنـان، در برخـی مـوارد نیـز مـواد منفجرناشـده از 

غیرنظامیـان به ویـژه کـودکان قربانـی گرفتـه اسـت.

 بـر اسـاس ایـن گـزارش، مسـئول 53 درصـد تلفـات 

غیرنظامیـان، گـروه طالبـان، 15 درصـد آن نیروهـای 

و  افغانسـتان  بین املللـی دولـت  و حامیـان  حکومتـی 

مسـئول 5 درصـد آن گـروه داعـش اسـت. عامـل 25 

درصـد تلفـات غیرنظامیـان نامعلـوم اسـت و 2 درصـد 

نیروهـای  راکت پراکنـی  از  ناشـی  تلفـات غیرنظامیـان 

و  پکتیـکا  خوسـت،  کـرن،  والیت هـای  در  پاکسـتانی 

اسـت. کندهـار 

 1۴( سه شـنبه  روز  امریـکا،  دیدبـان  نهـاد  هم چنـان 

حمـالت  کـه  اسـت  کـرده  اعـالم  فـربوری(  دلـو/2 

هدفمنـد طالبـان بر کارمنـدان دولتی، فعـاالن مدنی و 

خربنگاران در پایتخت افغانسـتان افزایش یافته اسـت.

در ایـن گـزارش، آمـده اسـت کـه حمـالت طالبـان از 

آغـاز اکتـرب تـا آخـر دسـامرب 2۰2۰، نسـبت به سـه ماه 

پیش تـر از آن، کاهـش یافتـه اسـت. »در سـه مـاه آخـر 

سـال گذشـته ی میالدی، 2 هزار و 5۸۶ نفر به شـمول 

۸1۰ غیرنظامـی در افغانسـتان کشـته شـده اند و یـک 

هـزار و ۷۷۶ نفـر دیگـر زخـم برداشـته اند. بیشـرت ایـن 

تلفـات، درنتیجـه ی انفجـار ماین های مقناطیسـی بوده 

است.«

گفتنـی اسـت کـه پیش ازایـن، هیئـت اتحادیـه ی اروپـا 

و منایندگی هـای دیپلامتیـک ناتـو، اسـرتالیا، کانـادا، 

ایتالیـا،  آملـان،  فرانسـه،  فنالنـد،  دامنـارک،  چـک، 

هالنـد، اسـپانیا، سـویدن، بریتانیا و امریـکا نیز طالبان 

را متهـم بـه ترورهـای هدفمنـد کرده انـد.

در اعالمیـه ی مشـرتکی کـه روز یک شـنبه )12 دلـو(، 

شـد،  منتـرش  سیاسـی  منایندگی هـای  ایـن  سـوی  از 

جامعـه ی  کـه  اخیـری  »خشـونت های  اسـت:  آمـده 

مدنـی، قضایی، رسـانه ای، مذهبـی، طبی و منایندگان 

غیرنظامـی دولـت را هـدف قـرار می دهـد، کار طالبـان 

اسـت. »طالبان مسـئولیت اکرث خشـونت های هدفمند 

را بـه عهـده دارنـد و حمالت آن هـا، نهادهـای دولتی را 

تضعیـف کـرده و بـه ایجـاد ناامنـی کمـک می کنـد کـه 

و جنایـت کار می تواننـد  تروریسـتی  آن، گروه هـای  در 

آزادانـه فعالیـت کننـد.«

بـا این حـال، کارشناسـان سیاسـی و نظامـی می گویند 

کـه اعالمیـه ی مناینـدگان سیاسـی کشـورهای جهـان 

در افغانسـتان، هـدف سیاسـی دارد و برای تحت فشـار 

قـرار دادن طالبـان بیـرون داده می شـود.

کشـورهای  اسـتخبارات  کـه  می گویـد  ندیـم  آقـای 

آن کـه  بـا  می جنگنـد؛  افغانسـتان  در  جهـان  مختلـف 

می آفریننـد  کـه  از جنایت هایـی  را  طالبـان  منی شـود 

حمله هـا  همـه ی  مسـئول  طالبـان  امـا  کـرد؛  تطهیـر 

. نیسـت

بـه بـاور آقـای ندیـم، طالبـان بـرای این کـه بـه امریـکا 

بـا  تعامـل  وارد  بیـاورد،  فشـار  امریـکا  هم پیامنـان  و 

کشـورهای رقیب امریکا شـده اند؛ بنابرایـن امریکایی ها 

و کشـورهای اروپایـی تـالش می کنـد کـه از روش هـای 

متفـاوت روی طالبـان فشـار بیاورنـد تـا خواسـت های 

دیگـر  اسـت.  تـازه ای  جنـگ  »ایـن  بپذیرنـد.  را  شـان 

امریـکا در میـدان نـربد بـا طالبـان منی جنگـد، تـالش 

می کنـد که بر این گروه فشـارهای سیاسـی بیـاورد و از 

ایـن طریـق آن هـا را مهـار کنـد.«

درحالی کـه خشـونت ها همـه روزه از شـهروندان قربانی 

می گیـرد، گفت وگوهـای صلـح این کشـور نیز بـه دلیل 

ناروشـنی بـه وقفـه رفته اسـت. اعضای هیئـت طالبان، 

می گوینـد کـه هیئـت دولـت افغانسـتان در گفت وگوها 

را  صلـح  گفت وگوهـای  منی توانـد  و  نـدارد  اسـتقالل 

پیـش بـربد؛ امـا از این طـرف، هیئـت گفت وگوکننـده ی 

میـز  از  فـرار  بـه  متهـم  را  طالبـان  افغانسـتان  دولـت 

می کنـد. گفت وگوهـا 

آقـای ندیـم می گوید که اگر گفت وگوها را به مسـابقه ی 

مشـت زنی تشـبیه کنیـم؛ هـر دو طـرف پـس از نـربد در 

یـک راونـد، بـه وقفـه رفته انـد و بـا حمله هـای زبانـی، 

تـالش می کننـد کـه همدیگـر فشـارهای روانـی ای وارد 

می شـود؛  رشوع  وقفـه  پس ازایـن  »گفت وگوهـا  کننـد. 

امـا این بـار جـدی و رسنوشت سـاز اسـت.«

سرمقاله

افزایش حمله های هدفمند، تنش های سیاسی داخلی، 

همه  قطر،  در  صلح  گفت وگوهای  ماندن  بی رسنوشت 

سوء  از  ناشی  که  است  آشفته ای  وضعیت  بیانگر  این ها 

مدیریت در حکومت افغانستان است. حکومت افغانستان 

گفت وگوهای  به خاطر  که  اخیر  سیاسی  بازی های  در 

را  درستی  سیاست  نتوانست  است،  شده  ایجاد  صلح، 

پیش بگیرد. این را همه می دانیم که کشورهای همسایه 

برجسته تری  نقش  اکنون  ایران،  و  پاکستان  به خصوص 

در گفت وگوها دارند و این نقش را مدیون سیاست های 

استخباراتی شان هستند.

امنیت  مدیریت  ضعف  که  ناامنی  ایجاد  با  همسایگان 

ملی را نشان می دهد، توانسته اند تروریستان را بر عالوه 

موردحامیت  نیز  کشور  شهرهای  در  دوردست،  مناطق 

بگیرند. چندی  پیش  تقویت شان سهم  و در  قرار بدهند 

که مجلس منایندگان، خرب از فعالیت افراد تحت حامیت 

سوی  از  درخوری  واکنش  دادد،  کشور  غرب  در  ایران 

امنیت ملی ندیدیم. با این که بارها گفته شد که ایران از 

القاعده حامیت می کند و با طالبان نیز در رابطه است، 

بازهم امنیت ملی کشور، آن را جدی نگرفت.

حال که حمله های هدفمند و طراحی شده در پایتخت، 

افزایش یافته است و امنیتی در کار نیست، باید فهمیده 

باشیم که دلیل برجسته ای که می توان به آن اشاره کرد، 

ضعف انکار ناشدنی نیروهای استخباراتی است.

در  فربوری(   2 دلو/   1۴( سه شنبه  روز  که  گزارشی  در 

مجله ی دیپلومات به نرش رسیده، آمده است که حمالت 

است.  یافته  افزایش  افغانستان  در  طالبان  هدفمند 

خاک  در  بیگانگان  فعالیت  رشد  ناامنی ها،  افزایش  آیا 

دوحه،  در  گفت وگوها  ماندن  بی رسنوشت  و  افغانستان 

با  را  جمهوری  ریاست  سیاست های  مخدوش  رابطه ی 

عملکرد امنیتی آن نشان منی دهد؟

شدن  کشته  و  ناامنی ها  می شد  پنداشته  این که  با 

عنوان  تحت  باید  که  است  مواردی  از  یکی  ملکی  افراد 

امریکا،  با  گروه  این  توافق  از  طالبان  تخطی های 

موردبررسی قرار بگیرد و ممکن است با مطرح شدن آن، 

طالبان تحت فشار قرار بگیرد اما رشایطی که پیش آمده، 

خالف آن را نشان می دهد.

سیاسی  رابطه های  در  منی تواند  افغانستان،  حکومت 

که  است  شده  سبب  این  و  باشد  داشته  پایداری  خود 

سیاسی  روابط  روی  از  بیشرت  که  امنیتی  فعالیت  نقش 

تنظیم می شود، کامالً خنثا باشد.

نسبت ماموران استخباراتی کشورهای همسایه در ایجاد 

ناامنی ها و نقش سیاسی حکومت های شان، موازی باهم 

ندارد.  وجود  نسبت  این  افغانستان،  مورد  در  ولی  است 

به پیش  امنیتی  اطالعات  از  دور  افغانستان  سیاست 

افغانستان  در  سیاسی  اسرتاتژی  یعنی،  این  و  می رود 

به پیش  واقعیت ها  نظرداشت  در  بدون  و  خودرسانه 

می رود.

این که  کنار  در  افغانستان  صلح  گفت وگوهای 

زمینه ساز  است،  کرده  بیشرت  را  نظامی  زدوخوردهای 

ضعف  اگر  و  شده  استخباراتی  فعالیت های  افزایش 

نشود،  حل  حکومت  بدنه  در  موردی،  چنین  در  موجود 

موفق شدن در گفت وگوها ناممکن است.

هم  هنوز  آن جا  که  است  این  از  حاکی  دوحه  از  خربها 

که  است  حالی  در  این  و  نگرفته  صورت  جدی ای  بحث 

است.  رشد  روبه  کشور  در  سیاسی  بی ثباتی   و  تنش ها 

تازه در  این همه زمانی که گذشت،  با  باشد که  قرار  اگر 

قدم های نخست خود باشیم، امیدی به بازگشت وضعیت 

عادی نیست.

هامن طور که گفته شد، گفت وگوهای دوحه نقش انکار 

نشدنی در وضعیت امنیتی افغانستان دارد؛ حال که هیچ 

بحث جدی ای در آن جا مطرح نشده و ما شاهد وخامت 

اوضاع هستیم؛ در صورت طرح مباحث جدی تر پس باید 

منتظر تنش های تازه تر باشیم.

آقای عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی، 

فعاالن  از  شامری  با  دیدار  در  دلو(،   1۴( سه شنبه  روز 

وارد  هنوز  صلح  است:  گفت وگوهای  گفته  زن،  حقوق 

بحث  اصلی  آجندای  درباره ی  تا  نشده  جدی  مرحله ی 

شود.

در  گفت وگوهای صلح  دوم  دور  آغاز  از  روز  از 2۰  بیش 

یکی  تنها  هیئت،  دو  مدت،  این  در  اما  می گذرد  قطر 

آن هم  که  کرده اند  برگزار  رسمی  نشست  باهم  بار  دو 

با  هم زمان  مدت،  این  در  است.  بوده  ترشیفاتی  بیشرت 

این  افغانستان،  مناطق مختلف  در  فعالیت های طالبان 

در  را  برون مرزی اش  فعالیت های  تا  است  توانسته  گروه 

پس  طالبان،  هیئت  بدهد.  گسرتش  نیز  سیاسی  شکل  

از ماجرای بررسی توافق نامه امریکا- طالبان، جدیتی به 

بیشرت  و  نداد  افغانستان نشان  با هیئت دولت  گفت وگو 

با  گفت وگو  و  منطقه ای  رابطه  تقویت  رصف  را  وقتش 

کشورهای تأثیرگذار منطقه گذراند.

سیاسـت     افغانستان 
ود در    خأل      امنيتى    پیش    می ر

آقای حسینی می گوید که 
کمیسیون امنیت داخلی مجلس، 

هفته ی یک بار با مسئولان 
امنیتی نشست دارد. او، می گوید: 

»ما خجالت می کشیم که آن ها 
}مسئولان امنیتی{ روبه روی ما 

می نشینند.«

گزارش

روح الله طاهری
گزارشگر

هم زمـان بـا داغ بـودن میدان هـای نربد میـان نیروهای 

امنیتـی افغانسـتان و گـروه  طالبان، سـطح خشـونت ها 

دیـروز  تنهـا  اسـت.  بلنـد  هم چنـان  پایتخـت  در 

)سه شـنبه، 1۴ دلو( سـه حملـه ی انفجاری با اسـتفاده 

از ماین های مقناطیسـی در شـهر کابل رخ داده اسـت.

دیـروز  کابـل،  پولیـس  سـخنگوی  فرامـرز،  فـردوس 

)سه شـنبه، 1۴ دلـو(، گفـت که انفجار نخسـت، حوالی 

سـاعت ۷:35 صبـح در سـاحه ی جوی شـیر -ناحیـه ی 

دوم شـهر کابـل- و انفجـار دوم، حوالـی سـاعت ۸:3۰ 

صبـح در مربوطـات چهارراهـی سـلیم کاروان -ناحیه ی 

چهـارم- و انفجار سـوم، حوالی سـاعت 3:5۰ دقیقه در 

مربوطـات دوصـد فامیلی -ناحیه ی هشـتم شـهر کابل- 

رخ داده اسـت.

سـه  ایـن  در  فرامـرز،  آقـای  گفته هـای  اسـاس  بـر 

انفجـار، ماین هـای مقناطیسـی در موترهـای؛ افرسـت 

و فرونـر و فروتیـرن جاسـازی شـده بـود کـه درنتیجـه ی 

ایـن انفجارهـا 2 نفـر کشـته و شـش نفـر دیگـر زخـم 

برداشـتند.

فـن  موترهـا،  در  مقناطیسـی  ماین هـای  جاسـازی   

تـازه ی گروه هـای تروریسـتی نیسـت؛ باشـندگان کابـل 

از  ناشـی  مرگ بـاری  رویدادهـای  شـاهد  هر ازگاهـی 

افـراد  موترهـای  در  مقناطیسـی  ماین هـای  جاسـازی 

نظامـی هسـتند. و  ملکـی 

قـرار آمـاری کـه روزنامـه ی صبـح کابل جمـع آوری کرده 

اسـت، در نیمـه ی نخسـت مـاه دلـو سـال جـاری، 11 

حلقـه مایـن مقناطیسـی در نواحی مختلف شـهر کابل 

منفجـر شـده اسـت. درنتیجـه ی انفجـار ایـن ماین هـا، 

12 نفر کشـته و 15 نفر دیگر نیز زخم برداشـته اسـت. 

از میـان کشته شـدگان، ۸ نفـر آن افراد ملکـی بوده اند. 

همین گونـه، چهـار نفـر دیگر در 12 دلـو، در دو رویداد 

جداگانـه ترور شـده  اند.

مقام هـای امنیتـی افغانسـتان، همـواره گـروه طالبان را 

متهـم بـه ترورهـای هدفمنـد و افزایـش خشـونت ها بـا 

اسـتفاده از ماین هـای مقناطیسـی می کننـد.

از  پـس  داخلـه،  وزارت  سـخنگوی  آریـن،  طـارق 

در  دلـو   5 در  –مسـرتی-  تعمیـرکار  یـک  دسـت گیری 

ناحیـه ی هشـتم شـهر کابل کـه ماین های مقناطیسـی 

را در موترهـا جاسـازی می کـرد، گفـت کـه ایـن روش 

اسـت. جنایـت  خلـق  بـرای  طالبـان 

بااین حـال، شـامری از کارشناسـان سیاسـی و اعضـای 

بـه  متهـم  را  امنیتـی  نهادهـای  مناینـدگان،  مجلـس 

کـم کاری و ضعـف اسـتخباراتی کـرده و می گوینـد کـه 

بیشـرت ایـن حمله هـا، هـدف سیاسـی دارنـد.

اسـدالله ندیم، کارشـناس نظامی و سیاسـی می گوید؛ 

این کـه نهادهـای امنیتـی همـواره طالبـان را متهـم بـه 

خلـق جنایـت می کند، پرسـش برانگیز اسـت و احتامل 

دارد کـه خـود حکومـت در ایـن حمله ها دسـت داشـته 

باشـد. »اگـر حکومـت دسـت نـدارد، چـرا ایـن جنایـات 

در  و  جهانـی  جامعـه ی  بـه  و  نکـرده  مستندسـازی  را 

گفت وگوهـای صلـح ارایـه منی کنـد؟« به گفتـه ی آقـای 

از دسـت  مـربا  و همسـایه،  منطقـه  ندیـم، کشـورهای 

داشـن در ایـن حمله هـا نیسـت.

گان:  نمایند عضو مجلس  کابل خونين؛ 
یر   داخله    در       تأمين    امنیت    نقش   نمادین    دارد! وز
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معضل القاعده، حرکت کند.

مصمم  القاعده  کردن  ریشه  برای  امریکا  اگر 

دوحه  توافق نامه  باید،  افغانستان  دولت  باشد، 

ضعیف  القاعده  از  طالبان  حامیت  اثبات  با  را 

کند. نفی  را  صلح  گفت وگوهای  قدرت  با  و   کند 

مشخص  افغانستان  صلح  گفت وگوهای  هنوز  این که  با 

نیست؛ ولی ادامه هرچه بیشرتش، شکاف های حکومت را 

بیشرت می کند. پس از 2014 به درودیوارهای جمهوریت 

پسا بن آن قدر شکاف و سوراخ ایجاد شده که چیزی به 

یک  یابد،  ادامه  همین طور  اگر  است.  منانده  ریزشش 

تکان دیگر کار را به رسانجام خواهد رساند.
این روزها ریاست مجلس افغانستان به دشمن اصلی ارگ 
مبدل شده و خواهان حکومت موقت است. حکومتی که 
حکایت از بازی های منطقه ای-به ویژه پاکستان-می کند. 
اگر دولت غنی بر مشکالت داخلی غلبه نکند و این قضایا 
را مشکل نبیند، دشمن اصلی جمهوریت خودش بوده و 

با دستان خود نظام را با تخریب دچار می کند. 

اظهارنظری  هرگونه  یادشده،  نکته های  نظرداشت  در  با 

طالبان  با  هم سویی  درواقع  نظام،  و  حکومت  علیه 

و  سیاست مداران  و  بوده  دولت  و  نظام  با  دشمنی  و 

ناخواسته  تا  باشند  داشته  توجه  باید  ما  تحلیل گران 

نظام  و  افغانستان  مردم  دشمنان  و  طالبان  بلندگوی 

نشوند.

می پذیریم که حکومت کمبودی ها و نارسایی هایی دارد؛ 

در  بحرانی  رشایط  در  تا  می کند  ایجاب  ملی  منافع  اما 

کنار حکومت و نظام خود باشیم.

حکومتی،  رهربان  نارسایی های  به  توجه  با  کنید  فرض 

حکومت یک رش است و با توجه به انتحار، انفجار، کشتار 

پل ها،  تخریب  زنان،  کودکان،  شمول  به  ملکی  افراد 

جنایت  موارد  ده ها  و  مکاتب  سوزاندن  برق،  پایه های 

جنگی و ضد حقوق برشی توسط طالبان مسلامً که این 

گروه تروریستی رش مطلق است. 

رضر  بردن  بین  از  »برای  که  حقوقی  قاعده  طبق  پس 

بزرگ رضر کوچک قابل تحمل است«، آیا ایجاب منی کند 

و  ملی  منافع  به خاطر  مطلق  رش  بردن  بین  از  برای  تا 

مصالح کشور، به جای بلندگو شدن و هم سویی ناخواسته 

اسالمی  جمهوری  نظام  و  حکومت  کنار  در  طالبان،  با 

باشیم؟

بنابراین بهرت است ما در رشایط کنونی که همه دشمنان 

مردم و نظام افغانستان برای متالشی ساخن و نابودی 

زده اند،  بر  آستین  معنوی مان  و  مادی  داشته های  همه 

را  داخلی مان  کوچک  نزاکت های  و  سیاسی  رقابت های 

کنار گذاشته علیه دشمنان قسم خورده مان بسیج شویم و 

در کنار دولت خود ایستاد شده از نظام و ارزش های ملی 

خود دفاع کنیم.

دارند: تلقین خرافه در ذهن توده ها با استفاده از قدرت 

مذهب.

دلیل-سوءمدیریت،  هزاران  بر  بنا  افغانستان  دولت 

از  تروریستان  استخبارات منطقه ای، حامیت  قدرت های 

سوی دیگران، فساد اداری و ...-نتوانست پایه ی محکم 

حکومت داری را بگذارد و کشورهای حامی به دالیل عدم 

مدیریت جنگ و البی  پاکستان خواستند صلحی پوشالی 

را در افغانستان بیاورند.

شدن  کم  و  آمریکا  در  انتخابات  شدن  متام  با  اکنون 

برای  حیاتی  فرصت  افغانستان،  رس  از  ترامپ  سایه ی 

اگر  حکومت  و  است  آمده  دست  به  جمهوریت  پایداری 

بتواند از این فرصت استفاده کند، طرف برنده ی معادالت 

عملکرد خود  در  این بار حکومت  اگر  بود.  جدید خواهد 

یافته  پایان  را  بن  پسا  دولت  کار  دیگر  باشد،  ضعیف 

بدانیم.

در  القاعده،  خیمه زدن  پذیرش  به  ناتو  که  آن جایی  از 

اراضی افغانستان متکین منی کند و هم پیامن های دیگر 

که  بحرین  و  عربستان  کویت،  پاکستان،  مانند  آمریکا؛ 

وجه  دو  را  افغانستان  صلح  طالبان اند،  اصلی  البی های 

متامیز گرفته است. با دو وجهی شدن قصه افغانستان، 

این حال  با  گرفت.  خواهد  را  ناتو  طرف  بی گامن  امریکا 

اما نیاز است، مناینده های جمهوریت، دوحه را رها کرده، 

دنبال هم پیامن های اروپایی باشند. چنان چه طالبان در 

پشت  سفرهای  منطقه ای،  هم پیامنان  جست و جوی  به 

رس هم دارند، هیئت حکومت افغانستان نیز دوحه را رها 

کند.

 دولت منی تواند با جنگ و صلح غده ی رسطانی ای چون 

توافق  به  برای رسیدن  اکنون  بردارد.  از میان  را  طالبان 

ادامه جمهوریت، بهرتین زمان ممکن  و  آمریکا  با  جدید 

است. حاال که امریکا انتخابات خود را پشت رس گذاشته 

کردن  ریشه کن  جهت  در  بیشرت  قدرت  با  که  می رود  و 

زندانیان شان به شمول زندانیان خطرناک و رسکرده های 

تروریستان رها شد؛ اما صلح نکردند و برعکس 90 درصد 

بودند،  کرده  که  تعهدی  برخالف  رهاشده شان  زندانیان 

دوباره به صفوف جنگ پیوسته اند. حاال بهانه ی دیگری را 

پیش کشیده اند که گویا محمد ارشف غنی رییس جمهور 

کشور استعفا دهد صلح می کنند.

اختیار حرف  پرسید که شام چند درصد  باید  از طالبان 

را  خودتان  مورد  در  تصمیم گیری  و  کردن  سفر  زدن، 

دارید؟ صالحیت تصمیم گیری در مورد جنگ جویان تان 

شام  آیا  دارید؟  آزاد  اراده  شام  مگر  جایش.  در  باشد 

نفوذ الزم را باالی جنگ جویان خود دارید؟ اگر بله پس 

بفرمایید در عمل ثابت کنید.

می تواند  که  شاخصی  یگانه  قلم،  این  نگارنده  باور  به 

اراده آزاد طالبان و هم چنان نفوذشان باالی جنگ جویان 

اعالم  روی  توافق  هامنا  کند،  ثابت  عمل  در  را  طالب 

آتش بس رستارسی و عملی سازی آن است.

در  رستارسی  آتش بس  تأمین  با  می توانند  طالبان  آیا 

قدرت  و  جنگ جویان  باالی  نفوذشان  آزاد،  اراده  عمل، 

تصمیم گیری شان را ثابت کنند؟ اگر جواب منفی است، 

پس چرا ما وقت و منابع خود را همراه چرندیات یک گروه 

بی اراده و بی صالحیت بیگانه ضایع کنیم؟ 

طوری که دیدیم از اعامل و گفتار طالبان تنها یک چیز 

به وضوح ثابت می شود؛ دشمنی با مردم، نظام، دولت و 

سازوکارش. 

تقویت  به جای  ما  تحلیل گران  و  کشورداران  این همه  با 

و  افغانستان  دولت  جانب  هیئت  موضع گیری های 

با پیشکش کردن حکومت  درست  انگاری نظریات آن ها، 

موقت و مسایل این چنینی بلندگوی طالبان شده اند.

ریشه  های خرافه پروری و خلق 
باورهای نادرست، برمی گردد 
به شورش های مجاهدان در 

برابر حکومت های کمونیستی. 
سردمداران شورش ها، نه در 

سیاست جا داشتند نه از دین و 
مذهب می دانستند، نه از اقتصاد 
نه از هیچ چیز دیگری. از این رو که 

مجاهدان به ترویج خرافه میدان 
داده و دهان واقعیت را ِگل گرفته 

بودند. 

تحلیل

نصیر ندیم

این  به  دارد  حکایتی  دلگشا  رساله  در  زاکانی،  عبید 
چه  ابلیس  زن  که  پرسید  واعظی  از  »شخصی  مضمون: 
نام دارد؟ واعظ او را پیش خواند و در گوشش گفت: ای 
مردک من چه دانم. چون باز به مجلس آمد از او پرسیدند 
که چه فرمود؟ گفت: هر که خواهد بداند از موالنا سوال 
پیدایش  واعظ که خود مسبب  احتامالً،  بگوید.«  تا  کند 
نداشته  انتظار  هیچ گاه  بوده،  مردم  ذهن  در  افکار  این 
اندازه  این  تا  می کرده،  تزریق  مردم  بر  که  خرافاتی 
به  دقیقاً  درواقع،  کند.  پیدا  بازتاب  و  بگیرد  شاخ وبرگ 

همین خاطر، واعظ هیچ پاسخی برای آن نداشته است.

بسیار  را  خرافه  بازتولید  و  تولید  زاکانی  عبید  طنز 

توسط  جهل  و  خرافه  تولید  می کند.  بیان  هرنمندانه 

انحطاط اخالقی  بهای  به  نگه داری خود  بابت  حاکمیت 

متام می شود؛ یعنی به بهای فاسد شدن الیه های زیرین 

آن  بازتولید  و  خرافه  تولید  شود.  شکوفا  باید  که  جامعه 

ترویج  این  یابد.  گسرتش  مردم  میان  می تواند  به راحتی 

می کنیم.  تولیدش  ما  که  دارد  خرافه ای  نوع  به  بستگی 

ما چه چیزی را ترویج می کنیم و حاصلش اندکی بیشرت 

است.

نادرست،  باورهای  خلق  و  خرافه پروری  ریشه  های 

برمی گردد به شورش های مجاهدان در برابر حکومت های 

جا  سیاست  در  نه  شورش ها،  رسدمداران  کمونیستی. 

اقتصاد  از  نه  می دانستند،  مذهب  و  دین  از  نه  داشتند 

نه از هیچ چیز دیگری. از این رو که مجاهدان به ترویج 

بودند.  را گِل گرفته  واقعیت  و دهان  خرافه میدان داده 

را  حواریون شان  مذهبی،  احساسات  اساس  بر  آن ها 

تلقین به جنگ می کردند تا مبادا با چراهای اساسی در 

برابر شورشی از میان خودشان روبه رو شوند. اگرچه آن ها 

نام شورش را جهاد گذاشتند.

در  درصدی  هفتاد  سهم  مجاهدان  »بن«،  اجالس  در 

ماند.  مستمر  برخوردی شان  روش  و  گرفتند  حکومت 

از  جدید  حکومت  به  که  است  میراثی  جعل  گسرتش 

بقایای مجاهدان رسیده است. اگر این جعل ادامه یابد، 

فروپاشی نظام چندان دور به نظر منی رسد.

خستگی جهان از فساد و قدرت طالبان

یا  فاندمنتالیسم  سکه  یک  روی  دو  طالبان  و  حکومت 

پروژه ای شدن ساختار در افغانستان است. اگر حکومت 

را ناتو و امریکا متویل می کند، طالبان و دیگر گروه های 

دیگران  و  قطر  عربستان،  پاکستان،  از حامیت؛  افراطی 

برخوردار است. 

هر دو طرف، از قدرت های منطقه ای و جهانی مرشوعیت 

تصمیم  زاده   که  به گونه ای  یعنی  می گیرند؛  را  خود 

توده ها نیستند، اما با این وجود گروه های افراطی سنت 

خود  با  است،  مشهود  زاکانی  طنز  در  که  را  مجاهدان 

برای  همواره  طالبان  هویداست  همگان  بر  که  طوری 

اکرثاً  و  مختلف  دالیل  جنگ شان  به  مرشوعیت دهی 

متضاد را پیشکش کرده اند. در گذشته، بیشرت موجودیت 

نیروهای بین املللی، به ویژه آمریکا را دلیل جنگ عنوان 

نیروی  نه   2۰۰1 سال  از  پیش  آن که  حال  می کردند، 

خارجی ای بود و نه هم آمریکا. 

اکنون بر پایه مذاکرات و دیدارهای فراوان با آمریکایی ها 

جنگ شان  دالیل  و  اصلی  دشمن  خودشان  به زعم  -که 

نیستند  حارض  اما  این  حال   با  آمده اند.  کنار  است- 

تالش ها  آن که  با  کنند.  صلح  افغانستان  حکومت  با  تا 

حکومت  با  کنارآمدن  برای  طالبان  اقناع  راستای  در 

طالبان  مورد،  آخرین  در  ولی  دارد؛  جریان  افغانستان 

عملیات تهاجمی و تروریستی شان را در برابر حکومت و 

مردم افغانستان شدت بخشیده اند.

این موضوع به وضوح نشان می دهد که طالبان نه تحول 

فکری داشته اند و نه تغییر موضع داده اند. این گروه مثل 

شمول  به  ملکی  مردم  و  می کند  انفجار  و  انتحار  سابق 

زنان و کودکان را به قتل می رساند. 

وقتی اعامل طالبان چنین باشد و پیام شان ترور، وحشت 

و دهشت، پس چگونه توقع باید کرد که این گروه صلح 

پذیرند؟

هامن طوری که یادآوری شد، طالبان می گفتند که جنگ 

آمریکا  اگر  و  است  آمریکا  اشغالگر  نیروهای  برابر  در  ما 

آمریکا  با  اما  می کنیم؛  صلح  شود  بیرون  افغانستان  از 

ناروا  را  آن ها  علیه  جنگ  حاال  و  کردند  امضا  توافق نامه 

می دانند.  روا  را  افغانستان  دولت  و  مردم  علیه  جنگ  و 

گفتند که زندانیان ما رها شوند و ما صلح می کنیم، ولی 

سفرهایی  با  منایندگان  مجلس  رییس  اخیراً  البته، 
دیگران  دهان  از  حرف  می شود  معلوم  داشته،  که 
در  تروریستی  افکار  ترویج  دنبال  که  دیگرانی  می زند، 

افغانستان اند.
تصمیم گیری های  با  پیوسته  را  خود  افغانستان  دولت 
روشن فکران،  از  وسیعی  بخش  و  برده  پرسش  زیر  نابجا 
فعاالن سیاسی و جامعه رسانه  ای را علیه خود برانگیخته و 
هم چنین در بدنه ای خود اپوزیسیون را شکل داده است.

به تقلب در  از سوی مخالفینش متهم  دولت ارشف غنی 
غیرموجه  را  دولت  قدرت  مخالفینش  و  است  انتخابات 
است  اهمیت  آن قدر حایز  اخیر  این مسئله ی  می دانند. 
که نیروهای عمده باقی مانده در بدنه ی قدرت در حال 
جدا شدن است و هرکدام به بهانه ای طرح دولت موقت 

را پیشنهاد می کنند.
تقاضای  غنی،  حکومت  از  که  است  حالی  در  این 
وضعیت  این گونه  در  دولت  می رود.  نظام  داخل  بسیج 
باشد.  خود  بدنه ی  داخل  در  دشمن سازی  دنبال  نباید 
اندیشه های  علیه  ذاتاً  دولت،  داخل  در  که  را  نیروهایی 

افراطی هستند، برای غلبه بر دشمن، بسیج کند. 
اگر در این کار ناموفق باشد و بر طبل خودخواهی بکوبد، 
کشورها  دیگر  و  پاکستان  که  جهانی  میدان  در  دیگر 

حریف اصلی اش است، شکست خواهد خورد.
قدرت تخریبی همسایه ها

حادثه جویی و ترویج افکار تروریستی یکی از برجسته ترین 
صادرات کشورهای همسایه-پاکستان و ایران-در منطقه  
است. چه بسا کشورهایی که این دو کشور را محکوم به 
حامیان القاعده منی کنند. کشته شدن اسامه بن الدن در 
پاکستان از واضح ترین دالیل حضور القاعده در پاکستان 
در  زیادی  کشورهایی  اکنون  را  القاعده  حضور  و  است 

ایران تأیید کرده اند.
از  پاکستان زحمت حامیت  کنار  ایران در  اواخر  این  در 
شدن  کشته  که  می کشد  به دوش  را  القاعده  و  طالبان 
یکی از رسان القاعده در ایران و سفر طالبان مهر تأییدی 

بر این ادعا است.
ابتدای  از  آن قدر  پاکستان  و  ایران  ایدیولوژیک  حکومت 
قدرت خود بر اساس فلسفه ی استقرار و بقای خود- که 
هامن داشن یک دشمن خارجی است- بر طبل جنگ 
از  دیگر  که  کوبیدند  خود  همسایه های  خاک  داخل  در 
چشم هیچ  کشوری پنهان نیست. آشفتگی، هرج و مرج 
راه  به  منطقه  در  کشور  دو  این  که  کشتاری  و  کشت  و 
و  سوریه  افغانستان،  داخلی،  تنش های  از  انداخته اند 

عراق هویدا است.
افغانستان در گفت وگوهای صلح  به هر صورت حکومت 
باید تعریفی از دوست دشمن خود داشته باشد و با بسیج 
ملی علیه تروریزم منطقه ای عمل کند و چشم جهان را با 

قدرت در مقابل این دو کشور باز کند. 
از  منطقه  و  همسایه ها  حامیت  صورت،  این  غیر  در 
تروریزم، افغانستان را به میدان جنگ مبدل خواهد کرد و 
گفت  وگوهای صلح نیز منی تواند جلو چیزی را بگیرد. اگر 
دولت در تنش های داخلی غرق شود، نقش برابر با ایران 

و پاکستان در فروپاشی نظام خواهد داشت.

نظام وپاشى  کستان در فر نقش هم سان دولت با ایران و پا

هم سویی   با   طالبان   دشمنى   با   نظام   است
یونس بیک
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به تازگـی جنگ افـزار مرگ بـاری بـه نـام »تک تیرانـداز 

ایـن  کـه  اسـت  افتـاده  طالبـان  دسـت  بـه  حیـدر« 

گـروه در جنـگ در برابـر ارتـش افغانسـتان از آن کار 

می گیـرد.

هـزار   2 فاصلـه ی  تـا  می توانـد  حیـدر  تک تیرانـداز 

ایـن تک تیرانـداز 12.7  نابـود کنـد.  مـرت هدفـش را 

نیمه خـودکار  و   »50 »کالیـرب  نـوع  از  میلی مـرتی 

در  و  می شـود  سـاخته  ایـران  در  سـالح  ایـن  اسـت. 

ماه هـای اخیـر بـه جنگ جویـان طالبـان داده شـده تا 

بکشـند. را  افغانسـتان  ارتـش  نیروهـای  آن  بـا 

از حـدود  روزنامـه ی صبـح کابـل دریافتـه اسـت کـه 

سـه مـاه بـه این سـو، جنگ جویـان طالـب در شـامل 

»فاریـاب«  شـامل غربی  والیـت  به ویـژه  و  افغانسـتان 

بـا  جنـگ  در  حیـدر«،   50 »کالیـرب  تک تیرانـداز  از 

می کننـد.  اسـتفاده  افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای 

گلولـه ی  ایـن جنگ افـزار تـا انـدازه ای قـوی اسـت کـه 

دارد. نیـز  را  زرهـی  تانک هـای  در  نفـوذ  توانایـی 

نزدیـک بـه ده روز پیـش، یکـی از رسبـازان قطعـه ی 

زرهـی  تانـک  درون  در  ارتـش  کومانـدوی   »903«

زخمـی شـد و بـرای تـداوی بـه شـفاخانه ی والیتـی در 

شـهر میمنـه انتقـال یافـت. او توسـط همیـن سـالح 

هـدف قـرار گرفتـه بـود.

میـالدی،   2007 سـال  در  نخسـتین بار  بـرای 

گزارش هایـی بـه نرش رسـید که دولت ایـران به طالبان 

ماین هـای  ازجملـه  نظامـی،  تجهیـزات  و  جنگ افـزار 

حکومـت  مقام هـای  می دهـد.  راکـت  و  ضدتانـک 

افغانسـتان در همین سـال، در غرب افغانستان، تأیید 

کردنـد کـه آن هـا در چندین مـورد، سـالح و تجهیزاتی 

سـاخت  می دهـد  نشـان  کـه  آورده انـد  دسـت  بـه  را 

داده  قـرار  طالبـان  اختیـار  در  و  بـوده  ایـران  کشـور 

شـده اسـت. افـزون بـر آن، مقام های امریکایـی نیز در 

آن زمـان، اعـالم کـرده بودنـد کـه مهـامت و اسـلحه ی 

سـاخت ایـران را به دسـت آورده اند که گـروه طالبان از 

آن در جنـگ بـا نیروهای امنیتی افغانسـتان اسـتفاده 

کـرده  اسـت.

در پنجـم سـپتامرب 2007، نیروهای آیسـاف، کاروانی 

از اسـلحه و تجهیـزات نظامـی را در غـرب افغانسـتان 

به دسـت آورد کـه بسـیار پیرشفتـه گفتـه شـده بـود و 

تأکیـد شـده بـود کـه آن سـالح و تجهیـزات سـاخت 

ایـران اسـت.

اکنـون امـا در ماجـرای تـازه ای از رابطـه ی طالبـان بـا 

ایـران، یکـی از فرماندهـان محلی در ولسـوالی قیصار 

می گویـد؛  کابـل  صبـح  روزنامـه  بـه  فاریـاب،  والیـت 

نزدیک به سـه ماه اسـت که طالبان این سـالح ایرانی 

را در اختیـار دارنـد. جاویـد قیصـاری، از فرماند هـان 

محلـی در فاریـاب، می گویـد کـه ایـن سـالح جدیـد 

و  کنـد  سـوراخ  را  زرهـی  تانـک  می توانـد  ایرانـی، 

گلولـه ی آن قابلیـت »انفجـار پس از برخـورد به هدف« 

را نیـز دارد.

سـال ها می شـود که ایـران متهـم بـه دادن جنگ افزار 

و تجهیـزات نظامـی بـه طالبـان اسـت. بااین حـال، در 

گذشـته نیز در والیت های غربی و جنوبی افغانسـتان، 

سـالح های سـاخت ایـران بـه دسـت نیروهـای امنیتی 

افتـاده کـه طالبـان از آن اسـتفاده می کردند.

-گزارشـگر  کالرک  کیـت  میـالدی،   2008 سـال  در 

بی بی سـی- بـه نقـل از فرماندهـان طالبـان در غـرب 

گـروه  ایـن  کـه  کـرد  نـرش  را  گزارشـی  افغانسـتان، 

 گزارش

است.

چنـد روز پیش تـر از کشـف سـالح سـاخت ایـران در 

ویـژه ی  مناینـده ی  هـوک«،  »برایـان  غزنـی،  والیـت 

دونالـد  حکومـت  دوره ی  در  ایـران  امـور  در  امریـکا 

ترامـپ در اول فـربوری 2018 میـالدی، مجموعـه ای 

از سـالح سبک وسـنگین ایرانـی را بـه خربنـگاران در 

توسـط سـپاه  او،  گفتـه ی  بـه  کـه  داد  نشـان  امریـکا 

قـدس ایـران بـه طالبـان در افغانسـتان و حوثی هـا در 

یمـن داده شـده اسـت.

آقـای برایـان هـوک در آن زمـان، افشـا کـرده بـود کـه 

ایـران سـالح های ضدتانـک را در اختیـار طالبـان در 

افغانسـتان قـرار داده اسـت. ایـن شـواهد یـک سـال 

پـس ازآن از نـزد طالبـان بـه دسـت آمـد کـه ایـران در 

سـال 2017 میـالدی از چندیـن نـوع سـالح پیرشفته 

آن  میـان  در  کـرد.  رومنایـی  کشـور  ایـن  مرگ بـار  و 

کـه  بـود  شـامل  نیـز  حیـدر  تک تیرانـداز  سـالح ها، 

اکنـون طالبـان آن را در اختیـار دارنـد.

می کننـد.  اسـتفاده  ایـران  سـاخت  سـالح های  از 

خربنـگار  ایـن  بـه  زمـان  آن  در  طالبـان  فرماندهـان 

بی بی سـی گفتـه بودنـد کـه سـالح ایـران قـدرت آن ها 

اسـت. برابـر کـرده  را دو 

همین گونه در سـال 2011 میالدی، آیساف نیز اعالم 

کـرد کـه یـک محمولـه ی بـزرگ سـالح قاچاق شـده از 

ایـران را کـه می توانـد، برد-شـعاع حرکتـی- راکت های 

ایـن  کرده انـد.  کشـف  کنـد،  برابـر  دو  را  طالبـان 

محمولـه شـامل 48 راکـت 122 میلی مـرتی بـا بـرد 

20 کیلومـرت بـود کـه در پنجـم مـاه فـربوری 2011 

در جنـوب والیـت نیمـروز، در مـرز بـا ایـران بـه دسـت 

نیروهـای خارجـی افتـاده بـود.

تنهـا  طالبـان،  بـه  ایـران  تسـلیحاتی  کمک هـای 

اسـت؛  منانـده  باقـی  افغانسـتان  غـرب  حـوزه ی  بـه 

در  طالبـان  اکنـون،  کـه  می دهـد  نشـان  شـواهدی 

نقاط مختلف افغانسـتان از سـالح و تجهیزات سـاخت 

می کننـد. اسـتفاده  ایـران 

در مـاه فـربوری سـال 2016 میـالدی، محمدطاهـر 

زهیـر، والـی پیشـین بامیـان، اعـالم کـرد کـه از یـک 

انبـار طالبـان کـه از سـوی نیروهـای امنیتـی کشـف و 

ضبـط شـد، مایـن سـاخت ایـران کشـف شـده اسـت. 

و  نظامـی  کارشناسـان  کـه  بـود  گفتـه  زهیـر  آقـای 

سـاخت  ماین هـا  ایـن  کـه  کرده انـد  تأییـد  امنیتـی 

ایـران اسـت. کشـور 

حـاال منابعـی در شـامل افغانسـتان بـه روزنامـه صبـح 

کابـل می گوینـد، گلوله هـای ایـن سـالح تـازه کـه در 

اختیـار طالبـان قـرار داده شـده، انـدازه ی گلوله هـای 

کـه  اسـت  َدَشـکه-تیربار-  مرگ بـار  و  خـودکار  سـالح 

قابلیـت نفـوذ در وسـایط زرهـی 

دارد. را 

در  محلـی  ارشـد  منبـع  دو 

والیـت فاریـاب نیـز، بـه روزنامـه 

کـه  می گوینـد  کابـل  صبـح 

ایـن سـالح، سـاخت کارخانه ی 

ایـن  اسـت.  ایـران  در  حیـدر 

منابـع می گوینـد کـه هنـوز بـه 

ایـن اطالعـات دسـت نیافته اند 

کـه طالبـان چنـد عـدد از ایـن 

همین قـدر  تنهـا  دارنـد،  سـالح 

طالبـان  افـراد  کـه  می داننـد 

مرکـز  کـه  قیصـار  ولسـوالی  در 

مـاه  سـه  از  اسـت،  گـروه  ایـن 

سـالح  ایـن  از  این طـرف  بـه 

نیروهـای  برابـر  در  جنـگ  در 

اسـتفاده  افغانسـتان  امنیتـی 

. می کننـد

بایـد گفت که در دسـامرب سـال 

از  انبـاری  میـالدی،   2018

مهامت سـاخت ایـران در والیت 

غزنـی نیـز، کشـف شـد کـه در 

زیـادی  واکنش هـای  زمـان  آن 

را به همراه داشـت. غـالم داوود 

آن  پولیـس  فرمانـده  تره خیـل، 

زمـان غزنـی، بـه رسـانه ها گفت 

از  کشف شـده  سـالح های  کـه 

یـک انبار اسـلحه ی طالبـان در 

والیـت غزنی، مربوط بـه ایران و 

سـاخت این کشـور اسـت که در 

اختیـار طالبـان قرار داده شـده 

در سال 2008 میالدی، کیت 
کالرک -گزارشگر بی بی سی- به 

نقل از فرماندهان طالبان 
در غرب افغانستان، گزارشی 

را نشر کرد که این گروه از 
سالح های ساخت ایران 

استفاده می ککنند. 

نزدیک به ده روز پکیش، یکی از 
سربازان قطعه ی »903« کوماندوی 
ارتش در درون تانک زرهی زخمی 

شد و برای تداوی به شفاخانه ی 
ولایتی در شهر میمنه انتقال 

یافت. او توسط همین سالح هدف 
قرار گرفته بود.

عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر

تصاویـری نیـز در رسـانه ها نرش شـده اسـت که نشـان 

اختیـار  در  را  ایـن سـالح جدیـدش  ایـران  می دهـد، 

در  قـدس  سـپاه  بـه  وفـادار  شـبه نظامی  گروه هـای 

سـوریه و عـراق نیـز قـرار داده اسـت.

دولـت  اصلـی  حامیـان  و  متحـدان  از  کـه  امریـکا 

افغانسـتان اسـت، همـواره ایران را متهم بـه حامیت از 

طالبـان کـرده اسـت. 

دونالـد  حکومـت  خارجـه ی  وزیـر  پمپئـو،  مایـک 

ترامـپ، سـال گذشـته در سـفری بـه جمهـوری چـک، 

گفـت: »مـا می دانیـم کـه درگذشـته روسـیه طالبـان 

را تجهیـز می کـرد، مـا می دانیـم کـه ایـران تـا امـروز 

هـم بـه تسـلیح گـروه طالبـان ادامـه می دهـد. مـا این 

می دانیـم.« را  واقعیت هـا 

این همـه در حالـی اسـت کـه دو هفتـه پیـش نیروهای 

یـک  افغانسـتان،  غـرب  فـراه در  رسحـدی در والیـت 

بـه  ایـران  از  کـه  را  انفجـاری  مـواد  از  پـر  تیلـر  موتـر 

افغانسـتان آورده شـده بـود، کشـف و ضبـط کردنـد. 

مقام هـای امنیتـی در والیـت فـراه در 20 جنـوری بـه 

روزنامـه ی صبـح کابـل گفتـه بودنـد کـه ایـن موتـر از 

ایـران وارد والیـت فـراه شـده بـود و مـواد انفجـاری در 

داخـل بوری هـای آرد جاسـازی شـده بـود.

مقام هـای ارشـد حکومـت افغانسـتان نیز، بارهـا اعالم 

تسـلیحاتی  حامیـت  را  طالبـان  ایـران  کـه  کرده انـد 

می کنـد. معصـوم اسـتانکزی، رییـس پیشـین امنیـت 

ملـی،  امنیـت  در  ریاسـت اش  زمـان  در  بارهـا  ملـی، 

گفتـه بـود کـه ایـران و روسـیه بـه بهانـه ی مبـارزه بـا 

بـه طالبـان سـالح می دهنـد. داعـش، 

پیـش از آن، رییـس سـتاد ارتش افغانسـتان نیز، گفته 

بـود کـه حکومـت افغانسـتان شـواهدی در 

دسـت دارد کـه نشـان می دهد ایران سـالح 

گـروه  اختیـار  در  را  نظامـی  تجهیـزات  و 

طالبـان در غـرب افغانسـتان قـرار می دهد.

 گفتنـی اسـت کـه پیـش از این نیـز طالبان 

بودنـد  این گونـه  سـالح ها مجهـز شـده  بـا 

کـه هنـوز مشـخص نیسـت ، ایرانی اسـت یا 

سـاخت کـدام کشـور دیگر؟

وزارت  دیـدگاه  تـا  کردیـم  تـالش  هرچنـد 

دفـاع افغانسـتان را در مـورد موجودیـت این 

سـالح داشته باشیم؛ اما مسـئوالن وزارت از 

ابـراز نظـر در ایـن مـورد خـودداری کردند و 

گفتنـد کـه  بخش هـای کشـفی آن ها تالش 

می کننـد تـا اطالعـات جمـع آوری کننـد.

بـا این همـه، سـفارت ایـران در کابـل، دادن 

سـالح بـه گـروه طالبـان را رد می کنـد. 

رسـانه ای  بخـش  مسـئول  قدیمـی،  علـی 

روزنامـه ی  بـه  کابـل،  در  ایـران  سـفارت 

ایـران در  صبـح کابـل می گویـد: »سـفارت 

اولیـه  بررسـی های  انجـام  از  پـس  کابـل، 

پیرامـون ادعـای اخیـر برخـی رسـانه ها در 

سـالح های  از  انواعـی  شـدن  پیـدا  مـورد 

ایرانـی در والیـت فاریاب نزد گـروه طالبان، 

ایـن اتهامـات بی پایـه و بی اسـاس را قویـاً 

می کنـد.« تکذیـب 

آقـای قدیمی افـزود که برای سـفارت ایران، 

چیـزی کـه قابل ارزیابی اسـت، مسـتنداتی 

اسـت کـه بایـد از سـوی مقام هـای امنیتـی 

افغانسـتان ارایـه شـود؛ امـا تـا هنـوز در این 

مـورد، سـندی بـه آن هـا تحویل داده نشـده 

است.

»تک تیرانداز حیدر«؛ 
طالبان سالح   در دسـت 
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قـوم واژه ای اسـت کـه رسارس تاریـخ را درنوردیـده اسـت. بـر 

محـور همیـن کلمـه ی چهار حرفی حقایقی شـکل گرفته  اسـت 

یـادآوری آن رشم می کنـد. در  از  آدمـی  کـه گاهـی، وجـدان 

همیـن حـال، مفهـوم قـوم در ذات خـود، بـا اطالق بـه مردمان 

مشـخصی، بـد نیسـت. قـوم و قومیـت، گویـای واقعیـت تنـوع 

زندگـی و فرهنـگ آدمـی اسـت؛ امـا همیـن پدیـده می توانـد، 

متأسـفانه  کنـد.  مهیـا  نیـز  را  گروه هـا  دشمن سـازی  قابلیـت 

افغانسـتان از کشـورهایی اسـت کـه قوم و قومیـت، رنگی برای 

دل  در  گداختـه ای  آتـش  بلکـه  نبـوده؛  افغانسـتان  رنگینـی 

باشـنده های ایـن کشـور بـوده اسـت.

قـوم، واژه ای اسـت کـه بـه گـروه مشـخصی از انسـان ها اشـاره 

اغلـب  در  و  مشـابه  فرهنـگ  انسـان ها  گـروه  ایـن  می کنـد. 

مـوارد دارای منافـع مشـرتک اند. بـه ایـن معنـا کـه ارزش هـای 

مشـرتکی بـر طـرز زندگی این افـراد حاکم اسـت. آن ها هرچند 

ارزشـی های  بـه بعضـی  پایبنـد  امـا  باشـند؛  اختـالف داشـته 

کلـی به عنـوان یـک گـروه هسـتند.

به نظـر می رسـد، شـکل گرفـن قومیـت ریشـه  در نـوع زندگـی 

کـه  نیسـت  انتظـار  از  دور  ایـن رو،  از  باشـد.  داشـته  گروه هـا 

متفاوتـی  ارزش هـای  و  متفـاوت  فرهنگ هـای  اقـوام مختلـف 

داشـته باشـند. اگـر قبـول کنیـم کـه رنگارنگی زندگـی برشی، 

از زیبایی هـای جهـان اسـت؛ پـس می توانیـم قـوم و قومیـت  را 

نیـز پدیده هایـی بدانیـم کـه در ذات خـود، زیبـا و تنـوع آفرین 

اسـت؛ امـا سیاسـت مداران زیـادی از این پدیـده ی اجتامعی، 

در طـول تاریـخ تیـغ کشـتار سـاخته اند.

البتـه کـه باید قومیـت و نژاد را از هم تفکیک کرد. نژاد بیشـرت 

بـه نزدیکـی خویشـاوندی و خونـی اشـاره دارد درحالی کـه قوم 

واژه ی فرهنگـی اسـت. ایـن دو مفهـوم در طـول تاریـخ به وفـور 

باهـم خلـط شـده اسـت؛ چـون معمـوالً جوامـع در گذشـته ها، 

بـر محـور گروه هـای خانوادگـی بسـط می یافـت؛ بنابرایـن در 

اغلـب مـوارد اقـوام، نـژاد واحـدی داشـتند. هرچنـد در ایـن 

اواخـر انسان شناسـان و جامعه شناسـان بـر ایـن رسـیده اند که 

نـژاد تـا آن حـدی کـه بایـد حاصـل ژن واحد نیسـت.

حتـا نظریاتی مانند ناسیونالیسـم در حلقه هـای کمی بزرگ تر 

شـکل گرفتـه اسـت. به صـورت عمـوم،  کشـورهای کـه نسـبتاً 

تک قومـی اسـت، از آن به صـورت اعظمـی سـود جسـته اند؛ اما 

کشـورها و اقوامـی نیز بوده اند کـه با به کارگیری ناسیونالیسـم 

قومـی و معیـوب، تیـغ بـه جـان هم وطن  خود کشـیده و دسـت 

بـه کشـتارهای وحشـتناکی زده انـد. هیتلـر را می شـود منونـه 

رهـربی دانسـت کـه بـر اسـاس ارزش هـای قومـی و نـژادی، 

بایـد  انداخـت.  بـه راه  را  جنایـت کـرد و جنگ هـای خونینـی 

گفـت کـه قومیـت زمانـی کـه در حـدی باالیی سیاسـی شـود، 

وضعیـت خطرناکـی را به بـار مـی آورد.

افغانسـتان متأسـفانه از کشـورهای اسـت کـه طبـل قومیـت ،  

همیشـه بـا چـوب سیاسـت زده شـده اسـت. بایـد متوجـه بـود 

باالیـی بی قاعـده اسـت و  تـا در حـدی بسـیار  کـه سیاسـت 

را در خـود دارد.  بـاروت جنـگ  آتـش زدن  قابلیـت  به آسـانی 

همیـن بی قاعدگـی سیاسـت، گویـای ایـن واقعیـت اسـت کـه 

هـر چیـزی ممکن اسـت، هیزم سـوخت ایـن پدیده قـرار گیرد. 

قـوم و قومیـت، پدیـده ی اسـت کـه در سیاسـت های جنگـی 

افغانسـتان به وفـور اسـتفاده شـده اسـت.

وقتـی قومیـت در سیاسـت های جنگـی مردمـان یـک کشـور 

شـامل شـود، قومیـِت خـود بـا ارزش مثبت و قومیـت دیگری با 

ارزش منفـی، در تفکـر افـراد جـای می گیـرد؛ یعنـی تـا زمانـی 

کـه قومیت سیاسـی نشـده باشـد، ممکن اسـت ما بـدون هیچ 

واکنشـی بـا دیگـران به عنـوان بخشـی دیگـری از جامعـه رفتار 

کنیـم؛ امـا وقتـی مسـئله سیاسـی می شـود؛ دیگـران کسـی 

اسـت کـه مـا با او مخالفیـم؛ یعنی بایـد از آن ها پیشـی گرفت، 

بایـد منابـع آن هـا را زیر کنرتل گرفـت، باید فرهنگ شـان را در 

فرهنـگ خـود منحـل کـرد، بایـد بـر آن هـا حکومـت کـرد، باید 

منافـع کشـوری را بـه آن ها به قـدر دلخواه خود بخشـید و ده ها 

مسـئله شـبیه  این.

جنـگ  می میـرد؛  رفتـاری  قاعـده  و  منطـق  کـه  هامن جـا 

نـدارد،  مشـخصی  قاعـده ی  سیاسـت  چـون  می شـود.  آغـاز 

سیاسـت مداران، همـواره جنـگ را به عنـوان یکـی  از گزینه هـا 

در اقدامـات خـود دارد. وقتـی سیاسـت بـر محوریـت قومیـت 

شـکل گرفتـه باشـد، طبیعـی اسـت کـه جنـِگ زاده شـده از 

درون چنیـن سیاسـتی، قومـی خواهد بود. شـاید بـه این گفته  

کـه: جنـگ بدتریـن صفت هـای آدم هـا را زنـده می کند، شـک 

صفت هـای  بدتریـن  قومـی  جنگ هـای  در  باشـید.  نداشـته 

گروهـی )قومـی( زنـده می شـود. همیـن اسـت کـه می گویند: 

اسـت. فاجعه آفریـن  قومـی  جنگ هـای 

اگـر بـا خـود صـادق باشـیم، سیاسـت افغانسـتان گذشـته ی 

فـرد  فـرد  نگرش هـای  در  قومـی  سیاسـت  ایـن  دارد.  قومـی 

جامعـه جـای گرفتـه اسـت و حتـا ناسیونالیسـمی کـه متثیـل 

می شـود، از قومیـت آسـیب پذیرفتـه و معیـوب اسـت. همیـن 

اسـت کـه هنـوز هیچ حزبـی مقتدری کـه قومیت هـا را ازلحاظ 

سیاسـی در خـود حـل کنـد، ظهـور نکـرده اسـت.

ایـن بخشـی از واقعیـت اسـت، بخش دیگـر واقعیت این اسـت 

که سیاسـی شـدن قـوم جامعـه را فلـج می کند.

سیاسـتی کـه قومـی باشـد، هـر گروهی تـالش می کننـد رأس 

ضعیـف  قوم هـای  کـه  اسـت  طبیعـی  کنـد.  اشـغال  را  هـرم 

تـالش می کننـد  بنابرایـن  برسـند،  هـرم  رأس  بـه  منی تواننـد 

سـهم حداکـرثی در تنـه ی سیاسـت داشـته باشـند.

واقعیـت ایـن اسـت کـه جامعـه را اگـر بخواهیـم بـه گروه هـای 

طایفـه،  قبیلـه،   تـا  گرفتـه  قـوم  از  کنیـم؛  تقسـیم  مختلـف 

نقـض  بزرگ تریـن  اسـت.  تقسـیم پذیر  خانـواده  و  شـاخه،... 

سیاسـت های قومـی در حالـت صلـح و گاهـی در حـال جنـگ 

گروه هـای  اجتامعـی  انشـقاق  کـه  باشـد  ایـن  شـاید  دارد، 

اجتامعـی را حتـا تـا پایین تریـن سـطح اجتـامع می رسـاند. به 

ایـن صـورت قسـمت اغلب انرژی شـهروندان در هم چشـمی ها 

طایفـه ای،   ملیتـی،  قبیلـه ای،  قومـی،  نفرت پراکنی هـای  و 

خانوادگـی تلـف می شـود. همین اسـت که در افغانسـتان حتا 

نژادهـای کـه دارای فرهنـگ و ارزش هـای مشـرتک اند، خود را 

قوم هـای متفاوتـی می داننـد. اگـر چنیـن قـوم بیشـرت از ایـن 

سیاسـی شـود؛ بـدون شـک گروه هـای کوچک تـر دیگـری نیـز 

داعیـه دار قومیـت  مشـخصی خواهـد شـد.

در جهانـی کـه فراورده هـای علـم و دانـش بـر آن  حاکـم اسـت 

و ذات فراورده هـای علـم و دانـش، افـراد را بیشـرت باهـم آشـنا؛ 

سیاسـت های قومـی و ملی گرایی هـای معیـوب، انسـان ها را از 

هـم دور و متنفـر می کنـد. ایـن فراورده ها به هـامن میزانی که 

قابلیـت نزدیک سـازی ملت هـا و اقـوام را باهم دارنـد، به هامن 

میـزان قابلیـت درگیر منـودن افراد را نیـز دارند. 

بـا  قـوم  بـودن  سیاسـی  و  قومـی  سیاسـت  لحـاظ  بدیـن 

از درون  اسـت کـه  پدیده هایـی  مـدرن،  فراورده هـای دنیـای 

آن  ملت هـای بی شـامر و متنفـر از هـم زاییـده خواهـد شـد. 

از آن جایـی کـه بیشـرت فراورده هـای دنیایـی مـدرن به صـورت 

اسـاس  بـر  ملت هـا  پـس  می کننـد؛  کار  انرتنتـی  و  آنالیـن 

جغرافیـای مسـتقل نخواهـد بـود؛ بلکـه بـر اسـاس ارزش هـای 

بـود کـه ریشـه در سیاسـت قومـی دارد. خواهـد 

در چنیـن وضعیتی شـیره ی اتحـادی که ممکن اسـت زمینه ی 

بیـن  از  کنـد،   محیـا  را  ملـی  نجات بخـش  گروه هـای  ظهـور 

مـی رود.

مدرن،  دولت های  و  امروز  دنیای  در 

پدیده هایی  از  یکی  تظاهرات مساملت آمیز 

با حکومت  را  مردم  ارتباط  نسبت  است که 

نشان می دهد؛ یعنی مردم دارای یک رسی 

حقوقی اند که بر اساس آن می توانند اراده 

سیاسی خود را نشان دهند.

دموکراتیک شان  خواست های  برای  مردم 

راهی خیابان ها می شوند و دادخواهی برای 

می کنند.  مرشوع شان  خواست های  و  حق 

اساسی ترین  دموکراتیک،  نظام های  در 

بر  حکومت  که  چرا  دارند،  مردم  را  نقش 

اساس رأی و خواست مردم انتخاب می شود 

و  بگیرد  اشتباه  تصمیم  این حکومت  اگر  و 

یا خواسته و ناخواسته حقوق مردم را پامال 

دادم  رأی  به  چنان که  را  خود  مردم  کند، 

مصمم می دانند برای دادخواهی نیز مصمم 

دادخواهی  باوجود  حکومت  اگر  می دانند. 

به  بگیرد،  نادیده  را  مردم  خواست های 

خطر  در  را  خود  سیاسی  آینده ی  نحوی 

از  نتواند  بعد،  می اندازد و شاید در دفعات 

حامیت مردمی برخوردار باشد.

دگر  دموکراتیک،  حکومت  در  مردم  مفهوم 

مفهوم سنتی رعیت و یا تابع نیست و معنی 

سنتی رعیت که تابع است به شهروند تغییر 

می کند. تابع یعنی هامنی که در تابعیت از 

و شهروند کسی است  قدرت عمل می کند 

اراده  و  تصمیم ها  با  را  قدرت  جایگاه  که 

سیاسی خود تعین کرده و حق دفاع از خود 

در  دموکراتیک  نظام  در  شهروند  دارد.  را 

من متام رخدادهای سیاسی است و اراده 

می کند.  تعیین  را  نظام   استحکام  مردمی 

همین نکته نیز تفاوت حکومت دیکتاتورانه و 

حکومت مبتنی بر اراده مردم یا دموکراتیک 

است. اگر اراده مردمی حتا در ساختارهای 

دموکراتیک گرفته شود، تفاوتی چندانی با 

ساختارهای فرد محور یا دیکتاتورانه ندارد.

دموکراسی.  شهروند،  جایگاه  پیش نویس 

تا  نوشتم  دلیل  این  به  را  دیکتاتور  و  تابع 

بتوانم بر اساس آن جایگاه مردم و حکومت 

را در یک ساختار دیکتاتورانه و دموکراتیک 

براساس  نه  افغانستان  توضیح بدهم. نظام 

تعریف های بنیادی عمل می کند نه جایگاه 

مردم را در نظر می گیرد. تا می تواند براساس 

یا  می کند،  حرکت  لحظه ای  تصمیم های 

به عبارت دیگر هیچ تصمیمی از پیش تعیین 

تعیین شده ی  پیش  از  اراده ی  یا  و  شده 

نفی  به دنبال  نیز  نوشته  این  ندارد.  وجود 

و یا تأیید شخصی خاص نیست، اما نقدی 

است بر حرکت مردمی که دیروز در مقابل 

پارملان اتفاق افتاد.

تعدادی  پارملان،  درب  مقابل  در  دیروز 

ایستاده  شعارنوشته ها  و  برنها  با  افراد  از 

مجلس  رییس  علیه  را  شعارهایی  و  شدند 

رس دادند. خواست مردم این بود که نباید 

ریاست این مجلس بر طبل حکومت موقت 

با  مجلس  ریاست  خواست  زیرا  بکوبد، 

نیز  حکومت  این  و  است  همسان  طالبان 

افغانستان  مردم  اگر  دارد.  مردمی  پایه ی 

اراده ی  با  که  باشند  رسیده  شعور  این  به 

سیاسی به یکی از سیاست مداران با نفوذ، 

تصمیم شان را تفهیم کند، جایی بسا افتخار 

گونه  این  در  که  چرا  است.  خوشحالی  و 

پایگاه  و  جایگاه  از  درکی  مردم  حرکت ها 

اراده  و نشان گر  خود در داخل نظام دارند 

و نقش مردم در رخدادهایی سیاسی است.

بیرون  تظاهرات  این  از  ویدیوی  متأسفانه 

در  کنندگان  تظاهرات  از  یکی  که  شده 

این  در  چرا  منی داند،  حتا  دوربین  مقابل 

تجمع  این  چرا  و  کرده  رشکت  تظاهرات 

تظاهرات  از  دیگر  یکی  است.  گرفته  شکل 

کنندگان در مقابل دوربین بیان می کند که 

به دلیل بیکاری از رس چوک برای یک مقدار 

موقت  حکومت  از  درکی  حتا  و  آمده  طمع 

ندارد. چرا اراده ی مردم به این حد به قهقرا 

این گونه  مقرص  کسی  چه  و  شده  کشیده 

همین  پیش  سال  چند  است.  رخدادها 

مفهوم خاص  از خود  تظاهرات  و  حرکت ها 

در  خواست های شان  برای  مردم  و  داشتند 

اتفاقی  هر  حاال  ولی  می ریختند  خیابان ها 

چه  منی کنند.  بلند  صدا  حتا  مردم  بیافتد 

کسانی مقرص تخریب اراده ی مردم در این 

سال های اخیر شده است؟

مفهوم  زمانی  دموکراتیک  دولت  و  حکومت 

خودش را دارد که بتواند ممثل اراده مردم 

بنیادی،  مفاهیم  باشد در غیر صورت متام 

مفهوم  و  می دهد  دست  از  را  خود  اصالت 

خواهد  مسخ شدگی  دچار  نیز  دموکراتیک 

شد و این مسخ شدگی امکان بی بارو کردن 

دموکراتیک،  فرایند های  به  نسبت  را  مردم 

فراهم خواهد کرد

تظاهرات؛
 نمایش    یا     استهزای    اراده     سیایس   مردم؟

سیاسـى    شدن »قوم« 
یند! فر ملـت های    متنفر       می آ

پکیش نویس جایگاه 
شهروند، دموکراسی. 

تابع و دیککتاتور را به این 
دلیل نوشتم تا بتوانم بر 

اساس آن جایگاه مردم و 
حکومت را در یک ساختار 
دیککتاتورانه و دموکراتیک 

توضیح بدهم. نظام 
افغانستان نه براساس 

تعریف های بنیادی عمل 
می ککند نه جایگاه مردم را در 

نظر می گیرد.

طاهر احمدی

نژاد بیشتر به نزدیکی 
خویشاوندی و خونی 

اشاره دارد درحالی که 
قوم واژه ی فرهنگی است. 

این دو مفهوم در طول تاریخ 
به وفور باهم خلط شده است؛ 

 جوامع در گذشته ها، 
ً
چون معموال

بر محور گروه های خانوادگی بسط 
می یافت؛ بنابراین در اغلب موارد اقوام، 

نژاد واحدی داشتند.

محب علی
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باستانی  هرات  درماندگی.  و  بود  درد  بود،  تاریکی  فقط 

آن  والی  برادر،  عبدالغنی  با مال  نیز  زمان  آن  فرهنگی  و 

همه  می  کرد.  تجربه  را  درماندگی  و  تاریکی  دورانش 

و  تحقیر  غربت،  وحشتناک،  تلخی  این  می خواستند 

دربه دری متام شود؛ اما تا رسیدن به  روشنی راه درازی 

در پیش بود.

یازده سپتامرب 2۰۰1 در  اتفاقات  از  و پس  اما رسانجام 

مشرتک  حمله  با  اکتوبر  هفتم  آمریکا،  ایاالت متحده 

تاریک  ترین  سایه  افغانستان  به  بریتانیا  و  ایاالت متحده 

افغانستان  مردم  رس  از  سال  پنج  از  پس  دنیا  حکومت 

برداشته شد و امیدواری  ها برای یک آینده روشن در نزد 

مردم افغانستان به وجود آمد.

سنگین،  و  رسد  فصل  این  شدن  سپری  از  پس 

و  نشاط  کرد.  روی  افغانستان  به  آبادانی  فصل 

شد. دمیده  دیار  این  مردم  روح  در  دوباره   رسزندگی 

و  کوچه  هر  در  طالبانی،  پاسگاه های  به جای  اکنون 

پایگاه های  مکتب،  آموزشگاه،  رسزمین،  این  پس کوچه 

آموزشی و دفاتر رسانه های آزاد است.

از صد  امروز، معارف 9 میلیونی دارد و بیش  افغانستان 

دارد.  وجود  کشور  این  در  خصوصی  و  دولتی  دانشگاه 

نهاد  از سه هزار  بیش  فعالیت  آزاد،  وجود 2۴۰۰ رسانه 

مقاطع  در  دانشجو  هزار   3۰ از  بیش  تحصیل  مدنی، 

ماسرتی و دکرتا در کشورهای خارجی، موجودیت بیش 

بیان  گر  همه  افغانستان،  در  بین املللی  نهاد   13۰ از 

سال  بیست  حاصل  که  است  عمیقی  و  ژرف  تغییرات 

تالش و کوشش مردم متعهد، دموکرات و آزاد بوده است.

پروسه  آغاز  و  سال  بیست  گذشت  از  پس  اکنون 

گفت وگوهای صلح بین گروه طالبان و دولت و افغانستان 

عباس  شیر  گذشته  هفته  اظهارات  از  پس  به ویژه  و 

طالبان  گروه  مذاکره کننده  هیئت  معاون  استانکزی، 

رییس  جمهور  استعفای  و  موقت  دولت  ایجاد  بر  مبنی 

شهروندان  از  عده ای  نزد  در  پرسش  ها  این  غنی، 

خواهیم  آواره  دوباره  آیا  است:  آمده  وجود  به  افغانستان 

از دست می دهیم؟  را  به دست آمده  آیا فرصت های  شد؟ 

آیا به عقب برمی گردیم؟ آیا جنگ ها تکرار خواهد شد؟ آیا 

رسانه  ها مسدود خواهد شد؟

شکی نیست که خواست دشمن مردم افغانستان همین 

مـن گفـت:  بـه  او  بـود،  افغانسـتان  سـاحه  دوردسـت 

»اگـر شـوهرم خرب شـود که کـودک بطنم دخرت اسـت، 

همیـن لحظـه مـرا تـرک کـرده و بـا زنـی دیگـر ازدواج 

خواهـد کـرد!«  زمانـی مـن بـه دنیـا آمـدم، خانـواده  ما 

فقیـر بـود، مـا خانـه ی شـخصی نداشـتیم، زمانـی کـه 

بـود،  دانشـگاه  دوم  صنـف  دانشـجوی  کالنـت  مـادر 

و  بـا متـام تـالش  تولـد شـد، در آن رشایـط  کاکایـت 

زحمت کشـی ای کـه داشـت نتوانسـت بـه رویـای خـود 

برسـد و درس خـود را ادامـه بدهـد. او زندگـی خـود را 

قربانـی فرزندانـش کـرد.

بعـد از سـال ها مـن درک کـردم کـه مدیون او هسـتم و 

بایـد سـپاس گزار او باشـم. زمانی که دانشـجوی صنف 

مـادر  مـدرک  جسـت وجوی  بـه  بـودم،  دانشـگاه  دوم 

کالنـت بـه وزارت تحصیـالت عالـی رفتـم. یـک نامـه ی 

درخواسـتی به این وزارت نوشـتم، از وزارت درخواسـت 

کـردم، او را کمـک کنـد تا وارد یک دانشـگاه خصوصی 

شود.

یـک  در  کـه  را  کالنـت  مـادر  ثبت نـام  کاغذ هـای 

شـده  قبـول  دانشـجو  به عنـوان  خصوصـی  دانشـگاه 

بـود در روز مـادر به عنـوان تحفـه برایـش تقدیـم کردم. 

وقتـی متوجه ورق های ثبت نامش شـد، بـرای لحظاتی 

اشـک خوشـی در چشـامنش جمـع شـد.

درس هـای خـود را در دانشـگاه خصوصـی ادامـه داد و 

دو سـال بعد فارغ شـد، ما خیلی احسـاس خوشبختی 

داشـتیم و حتـا از بیـان متـام خوشـی های آن لحظـات 

عاجزم. 

کـه  می کـرد  احسـاس  کالنـت  مـادر  روز  آن  در 

»دخـرتک  اسـت.  جهـان  زن  خوشـبخت ترین 

دوست داشـتنی ام، مـادرکالن ات مثـال زنـده شـجاعت 

و پشـتکار برایـت  تـو اسـت، او بـه تغییـر بـاور داشـت.«

آوردن  دسـت  بـه  بـرای  همـه روزه  افغانسـتان  زنـان   

چنان چـه  می کننـد،  مبـارزه  رویا های شـان  و  اهـداف  

باهـم  تـو  و  مـن  کردیـم.  مبـارزه  مـادرکالن ات  و  مـن 

دسـت زنـان زیـادی را خواهیـم گرفـت تـا بـه رویاهـای 

خـود دسـت یابنـد؛ »ایـن رویـای مـن بـرای توسـت.« 

مـن! دوست داشـتنی    دخـرتک  عشـقم،  عزیـزم، 

مادرت عارفه!

مبـارز هسـتند؛ بنابرایـن، تـو نیز قـوی و مبـارز خواهی 

بود.

مـن و تـو دسـت بـه همدیگـر داده ، زنـان بسـیاری را 

کمـک خواهیـم کـرد و ایـن رویـای  مـن برای تو اسـت.

بـرای  مخـوف  و  ترسـناک  جغرافیایـی  افغانسـتان، 

دخـرتان اسـت. دو مـاه پیـش بـرای یـک مـادری کـه 

فرزنـد دخـرت بـه دنیـا آورده بـود، گریسـتم. شـوهرش 

به خاطـر بـه دخـرت آوردن، او را بـه قتـل رسـاند. مـن 

واقعـاً منی توانـم متـام زحـامت و دردی را کـه یک مادر 

در دوره ی بـارداری تحمـل می کنـد، بیـان کنـم. شـاید 

درد زایـامن از سـخت ترین دردهـا باشـد کـه یـک مادر 

درد  متحمـل می شـود.  کـودک  آوردن  دنیـا  بـه  بـرای 

سـنگینی اسـت و آن را مـن احسـاس می کنـم.

تـا شـوهر و  انتظـار داشـت  از زایـامن  آن خانـم پـس 

بسـتگانش برایـش مبارک بـاد بگویند و جشـن خوشـی 

برپـا کنند؛ امـا این رویایی بیش نبود و او منی دانسـت 

به جـای  اسـت،  انتظـارش  در  سـیاهی  رسنوشـت  کـه 

شـادباش، شـوهرش بـا دسـتان  خـود او را بـه کشـت.

و  مـرده  رسنوشـت  از  گروهـی  و  فـردی  هیـچ  اکنـون 

زنـده آن دخـرتک خـرب نـدارد. مـن نگران رسنوشـت آن 

کودکـم، نگـران این کـه زنـده اسـت یـا مـرده. منی دانم 

مانـده  زنـده  چگونـه  مـادرش  شـیر  بـدون  کـودک  آن 

اسـت؟ آیـا توجهـی به او می شـود یا نه! برخـورد پدرش 

بـا او چگونه اسـت؟ »خداونـد را شـکرگزارم که وضعیت 

را دوسـت  تـو  بـرادرت  و  پـدرت  مـا متفاوت تـر اسـت، 

دارنـد و مـا هـر سـه از تـو حامیـت می کنیـم.«

زمانـی کـه به معاینه »سـنوگرافی« با پـدرت به کلینیک 

رفتیـم، پزشـک از مـا پرسـید کـه چـه می خواهـد، پـر 

یـا دخـرت؟ مـن گفتـم: »من فرزنـد دخـرت می خواهم!«

زنـی  اولیـن  تـو  می دا نـی  گفـت:  تعجـب  بـا  پزشـک 

هسـتی کـه می شـنوم، فرزند دخـرت می خواهـد. داکرت 

گفـت: زنـی کـه پیـش از تـو بـه معاینـه آمـده از یـک 

برگردان

خانه های خود زندانی بودند. نه سازی بود و نه رسودی؛ 

تنها صدای تازیانه به عنوان سمفونی درد در گوشه و کنار 

این رسزمین نواخته می  شد.

طالبان، با آزادی بیان، مدنیت، شهروندمداری، انتخابات، 

برابری  و  و عدالت  مردم ساالری، حقوق زن، حقوق برش 

شهروندی  حقوق  انتخابات،  کرثت  گرایی،  بودند.  بیگانه 

و این مسایل، فوبیای اجتامعی و فرهنگی طالبان بود.

رسمیت  به  را  گروه  این  حاکمیت  که  کشورهایی  تنها 

پاکستان، حامی اصلی طالبان، عربستان  بود؛  شناخته 

سعودی، حامی درجه دو و امارات متحده عربی، رشیک 

ایدیولوژیک طالبان بودند.

مسدود  مطلق  گونه  ی  به  دخرتان،  به روی  مکاتب 

ترک  گوناگون  به دالیل  نیز  پران  بیشرت  بود. 

کم  سواد،  مالهای  کرده   بودند.  مدرسه  و  مکتب 

باسواد  مردم  برای  و  بودند  روستاها  و  شهر  همه کاره 

می  کردند. تکلیف  تعیین  مرزوبوم  این  بی سود   و 

غروب  های کابِل زیبا که گذشته  ی رنگین و خاطره  انگیزی 

به  را  دل انگیزی  غروب  های  شهر  این  مردمان  و  داشت 

که  غروب  طالبانی،  عرص  در  اما  بودند؛  نشسته  متاشا 

می رسید، کابل به شهر ارواح مبدل می شد.

غرب  تا  دهمزنگ  از  فرامی گرفت؛  را  همه جا  تاریکی 

است. این که افغانستان به عقب برگردد. طالبان، دشمن 

برشی اند.  حقوق  ارزش های  و  برابری  عدالت،  متدن، 

عقب  گرد  به غیراز  هیچ گاهی  حامیان شان  و  گروه  این 

افغانستان،  نه  اما  منی  کنند؛  فکر  دیگری  چیز  به 

هامن  مردم،  نه  و  است  پیش  سال  بیست  افغانستان 

را  راه جدیدی  این کشور  مردم بیست سال پیش. مردم 

برگزیده اند. برای تداوم این راه قربانی های زیادی داده 

برگردد . عقب  به  کشور  منی خواهد  هیچ کس  و  شده 

بر  را  مساملت آمیز  زندگی  از  نوینی  فرهنگ  اکنون 

می  کنند.  تجربه  دموکراسی  و  شهروندی  حقوق  مبنای 

خاص  و  حساس  مرحله  هامن  در  افغانستان  اکنون 

و  با همت نسل جوان  باید  نامتام  دارد. فصل  قرار  خود 

تحصیل کرده ی کشور کامل شود و به دشمن افغانستان 

اجازه دخالت داده نشود. طالبان و پشتیبانان این گروه 

کرده  تغییر  نسلی  نظر  از  افغانستان  امروز،  که  بدانند 

است. یک نسل تحصیل کرده، همراه با دانش مسلکی و 

تجربه های آموزشی از کشورهای مختلف در کشور حضور 

دارند.

افغانستان محصول بیست سال  75 درصد نسل جوان   

را  طالبانی  حقارت  در  زندگی  تجربه  که  است  پسین 

ندارند. افغانستان با استفاده از تجربه های سیاسی نسل 

را  مردم ساالرای  رشد  مسیر  می تواند  امروز،  و  گذشته 

ادامه دهد و کاستی  ها را برطرف کند. یقیناً هیچ شهروند 

افغانستان امروز حارض نیست تا خشونت ها تکرار، مردم 

نگران و یا آواره شوند. 

همه ی جوانان امروز، نگرانی های خود را برای این وطن 

در  می  شود  به خوبی  را  نگرانی ها  این  دارند.  مردم  و 

هیچ کس  اکنون  دید.  طالبان  رهربان  گفته  های  مقابل 

همه ی  طالبان    ندارد.  باورمندی  طالبان  گفته  های  به 

افغانستان  شهروندان  شکسته اند.  را  پیامن های شان 

به خوبی به یاد دارند که این گروه وعده کاهش خشونت  ها 

نه تنها  اما  بود؛  داده  زندانیان شان  آزادی  بدل  در  را 

خشونت  ها کاهش نیافت، بلکه تنور جنگ داغ  تر شد. 

کنونی،  حکومت  مشکالت  و  کاستی  ها  همه  ی  باوجود 

هیچ کس حارض نیست یک  بار دیگر به عقب برگردد و زیر 

چرت کسانی زندگی کند که ورزشگاه غازی را به کشتارگاه 

پدران و مادران شان تبدیل کرده بودند. 

از  یکی  به عنوان   199۶ سپتامرب  بیست و هفتم  شامگاه 

انگاشته  افغانستان  معارص  تاریخ  روزهای  تاریک  ترین 

می  شود. در این شام هراس انگیز، طالبان موفق به گرفن 

کابل شدند و با برافراشن پرچم سفید امارت اسالمی بر 

کاخ ریاست  جمهوری، قدرت را به دست گرفتند.

داور  به  کابل،  ترصف  از  پس  طالبان  کنش  نخستین 

رییس  جمهوری  احمدزی،  نجیب الله  دکرت  آویخن 

پیشین افغانستان و برادرش بود. این گروه خالف متامی 

و حقوق برشی، داکرت نجیب الله  بین املللی  پیامن های 

در  و  کرده  بیرون  کابل  در  ملل  پناهندگی سازمان  از  را 

ممکن  شکل  فجیع ترین  با  شهر  این  آریانای  چهارراهی 

به داور آویختند.

رادیو  نام  تغییر  آزاد،  رسانه  های  متامی  ساخن  مسدود 

دخرتان  و  زنان  ممنوعیت  رشیعت،  رادیو  به  افغانستان 

از  بخشی  دیوان ها،  و  اداره ها  در  کار  و  آموزش  حق  از 

طالبانی  امارت  سوی  از  صادرشده  فرمان های  نخستین 

را  کابل  ورزشی  استدیوم  گروه  این  این  که  کنار  در  بود. 

به محل اعدام زنان و مردان این رسزمین مبدل ساخته 

بخش های  در  نیز  علنی  اعدام  مکان  بود، چندین  کرده 

رشقی کابل ایجاد کرده و روزانه عده  ای را در این مکان  ها 

تیرباران و سنگسار می  کردند.

باستانی  آبدات  و  آثار  به  گروه حتا  این  انسان  ها،  سوای 

غیرقابل باور،  اقدامی  در  و  پیش آمده  دشمنی  در  از 

تندیس های پرآوازه ی بودا را در قلب افغانستان نابود کرد.

بر پایه گزارش سازمان جهانی بهداشت، افغانستاِن دوران 

طالبان، بدترین کشور دنیا از نگاه دسرتسی به خدمات 

زمان  آن  در  نوزادان  میزان مرگ ومیر  است.  بوده  صحی 

تا ۴ کودک یک تن قبل  از هر 3  بود.  تا 3۰ درصد   25

از رسیدن به سن 5 سالگی جانش را از دست می  داد.

در  طالبانی  فرمان روایی  نخست  سال  دو  در  هرچند 

بخش  در  خارجی  کمک  رسان  نهادهای  افغانستان، 

گروه  این   ،199۸ سال  در  اما  داشتند؛  فعالیت  صحت 

بیرون  کشور  از  را  خارجی    رسان 
  
کمک نهادهای  متامی 

راند. 

شهروندان کشور به خوبی روزهای سیاه حاکمیت امارت 

حصار  در  زنان  فصل،  آن  در  دارند.  یاد  به  را  طالبانی 

 برگردان: ابوبکر صدیق

عارفه امید / منبع: وب سایت یونیسف 

نجیب اهلل سعادت

نمـی گردد! بر افغانسـتان به عقـب 

تاریکی همه جا را فرامی گرفت؛ 
از دهمزنگ تا غرب فقط تاریکی 
بود، درد بود و درماندگی. هرات 
باستانی و فرهنگی آن زمان نیز 

با مال عبدالغنی برادر، والی آن 
دورانش تاریکی و درماندگی را 

تجربه می  کرد. همه می خواستند 
این تلخی وحشتناک، غربت، 

تحقیر و دربه دری تمام شود؛ اما 
تا رسیدن به  روشنی راه درازی در 

پکیش بود.

شـادی و بهداشـت کودکانم بیشـرت از هر چیـزی برایم 

اهمیـت دارد. بـا دلـی پـر از عاطفه و احسـاس به جای 

خـواب و لباس هایـی کـه برایـت آمـاده کـرده ام، نـگاه 

می کنـم و جـای خوابـت را ملـس می کنـم. بـا نگاهـی 

مملـو از عاطفـه و مهربانـی در رویاهایم غرق می شـوم؛ 

بـا آرزوی یـک آینـده ی صلح آمیـز کـه تـو بـدون صدای 

انفجـار بتوانـی در گهـواره ات آرام بگیری.

زیـر لـب زمزمـه می کنـم: »دخـرتک قشـنگم تـا هنـوز 

بـا  ا سـتی  مقبـول  چقـدر  تـو  می فهمـم  و  ندیدمـت 

موهـای  نـرم،  و  خنـدان  چهـره ی  و  سـیاه  چشـم های 

خرمایـی و قلـب پـاک و مهربـان؛ تـو رویایـی زندگـی 

مـن هسـتی! مـن بـرای تولـدت روزشـامری می  کنـم تا 

شـود روزی تـرا در کنـار خـود ببینـم، چقـدر دوسـتت 

دخـرتک  می کنـم،  حـس  به خوبـی  را  حرکاتـت  دارم، 

شـیطان و زرنگـم، بـا خـودم لبخنـد می زنـم، لبخنـد پر 

خوشـی!« احسـاس  از 

بـازار  بـه  شـوی،  تولـد  کـه  پیش ازایـن  می دانـی  آیـا 

رفتـم و هـر چیـزی را که نیـاز داری خریـداری کرده ام. 

زمانـی کـه بـرای خریـد بـرای بـرادرت رفتـه بـودم، در 

یـک مغـازه متوجـه لباس هـای دخرتانه شـدم، با دیدن 

ایـن لباس هـا احسـاس عجیبـی برایـم رخ داد، بـرای 

چنـد لحظـه در پیـش  روی مغـازه مکـث و دعا کـردم تا 

خداونـد، تـرا بـه من ببخشـد.

مـن لباس هـای دخرتانه را خریدم و این را می دانسـتم 

کـه فرزنـد بعـدی مـن دخـرت اسـت. هنـوز منی توانـم 

تـو شـاه دخت  ایـن را درک می کنـم کـه  و  ببینـم  تـرا 

رویاهـای مـن و افغانسـتان خواهـی شـد.

بـا متـام دل خوشـی ها و دلهره هایـی کـه اکنـون دارم، 

بـرای تـو و آینـده کشـور خیلـی نگرانـم. مـن قصه های 

شـنیده ام.  افغانسـتان  دخـرتان  مـورد  در  غم انگیـزی 

هم چنـان شـاهد مبـارزات جـدی دخـرتان افغانسـتان 

بـودم و دیـدم  کـه دخـرتان افغانسـتانی چقـدر قـوی و 

می نویسد بطنش  ک  کود برای  تش؛ مادری  آ و  خون  میان  در 

با تمام دل خوشی ها و دلهره هایی 
که اککنون دارم، برای تو و آینده 

کشور خیلی نگرانم. من قصه های 
غم انگیزی در مورد دختران 

افغانستان شنیده ام. هم چنان 
شاهد مبارزات جدی دختران 

افغانستان بودم و دیدم  که 
دختران افغانستانی چقدر قوی و 

مبارز هستند؛ بنابراین، تو نیز قوی 
و مبارز خواهی بود.
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حسین حقانی، سفیر پیشین پاکستان در امریکا، 

منی خواهد  بایدن،  جو  اداره ی  که  است  گفته 

برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، منجر به 

قوت گرفن القاعده در این کشور شود.

روز دوشنبه )13  آقای حقانی که  یادداشت  در 

به  هیل«  »د  خربگزاری  در  فربوری(   1 دلو/ 

بایدن،  جو  اداره ی  که  است  آمده  رسید،  نرش 

درک کرده که طالبان به تعهدات خود در قبال 

توافق نامه ی دوحه عمل نکرده است.

کارزار  زمـان  در  »بایـدن  اسـت:  افـزوده  او 

نیروهـای  کـه  بـود  کـرده  تعهـد  انتخاباتـی اش، 

نظامـی را از افغانسـتان و کشـورهای خاورمیانـه 

بایـدن،  امـا اداره ی جدیـد جـو  بـر می گردانـد؛ 

افغانسـتان  در  امریکایـی  نظامیـان  حضـور  بـه 

پافشـاری دارد.« آقای حقانی که اکنون مسـئول 

دانشـگاه  در  آسـیا  مرکـز  و  جنـوب  مطالعـات 

جـو  اسـت،  گفتـه  اسـت،  واشـنگن  هودسـن 

بایـدن بـه ایـن نتیجـه رسـیده کـه گـروه طالبـان 

اراده ای بـرای پایـان دادن بـه جنـگ افغانسـتان 

نـدارد و بـه بخـش اندکـی از توافق نامـه که قطع 

و  نکـرده  عمـل  بـود،  القاعـده  گـروه  بـا  ارتبـاط 

همچنـان بـه خواسـت  مـردم افغانسـتان توجهی 

نشـان نـداده اسـت.

در ادامـه  ی این نوشـته، آمده اسـت: »طالبان در 

حالی دسـت بـه قتل هـای هدفمند خربنـگاران، 

فعـاالن مدنـی و کارمنـدان دولـت می زننـد که با 

حکومـت افغانسـتان، بـه خاطر رشیک شـدن در 

قـدرت مذاکـره می کنند.«

بـر اسـاس توافق نامـه ی دوحـه، متـام نیروهـای 

امریکایـی بایـد تا ماه می سـال 2۰21 میالدی، 

افغانسـتان را ترک کننـد. همچنان گروه طالبان 

بایـد خشـونت ها را کاهـش داده و رابطه اش را با 

متـام گروه های تروریسـتی قطـع کند.

سـخنگوی  معـاون  مینه پـال،  دواخـان 

مـردم  اراده ی  کـه  اسـت  گفتـه  ریاسـت جمهوری، 

واضـح  کنونـی  نظـام  از  حفاظـت  بـرای  افغانسـتان 

. سـت ا

آقـای مینه پـال، روز سه شـنبه )1۴ دلـو(، در برگـه ی 

تویرتش نوشـته اسـت کـه برای مـردم افغانسـتان، به 

غیـر از جمهوریـت، هیـچ نظـام دیگـری قابل قبـول 

. نیست

او افـزوده اسـت: »تصمیـم واضـح مـردم ایـن اسـت 

کـه حکومـت در روشـنایی احـکام قانـون اساسـی تـا 

زمـان تعیین شـده کار کنـد. ایـن وظیفـه ی قانونـی 

رییس جمهـور اسـت کـه از طریـق انتخابـات، قـدرت 

را بـه جانشـین خـود منتقـل کنـد.«

دفـرت  سـخنگوی  انـدر،  رحمت اللـه  هـم،  سـویی  از 

امنیـت ملـی، روز سه شـنبه )1۴ دلـو(، در  شـورای 

قطـر  توافق نامـه ی  اسـت  نوشـته  تویـرتش  برگـه ی 

میـان امریـکا و طالبـان، اسـاس مطلـق بـرای حـل 

نیسـت. افغانسـتان  مسـایل  متـام 

در  اظهارنظـر  از  پیـش  طالبـان  او،  گفتـه ی  بـه 

مـردم  خون ریـزی  مسـئول  نظـام،  میکانیـزم  بـاره ی 

افغانسـتان انـد. آقـای انـدر گفتـه اسـت کـه بحـث 

در بـاره ی چارچـوب نظـام، پیـش از وقـت اسـت و در 

حـال حـارض، مـردم منتظر خامـوش شـدن آتش داغ 

اسـتند. جنـگ 

گفتنـی اسـت کـه اخیـرا، هیئـت طالبـان در سـفری 

بـه تهـران و مسـکو، در بـاره ی ایجـاد حکومـت جدید 

سـتانکزی،  عبـاس  اسـت.  گفتـه  سـخن  اسـالمی 

معـاون هیئـت گفت وگوکننـده ی طالبـان کـه چنـد 

روز پیـش در راس هیئتـی بـه روسـیه رفتـه بود، گفت 

کـه حکومـت فعلـی بـه رهـربی محمـدارشف غنـی، 

مانـع اصلـی برای برقرای صلح در افغانسـتان اسـت. 

قـدرت  از  غنـی  رییس جمهـور  اگـر  او،  گفتـه ی  بـه 

کنـار بـرود، صلـح در افغانسـتان برقـرار خواهد شـد. 

از سـویی هـم، اخیـرا پیش نویسـی زیر نـام »راه صلح 

مقام هـای دولتـی  میـان  و حکومـت مشـارکتی« در 

دسـت بـه دسـت می شـود کـه واکنش های زیـادی را 

در پـی داشـته اسـت.

مناینـدگان،  مجلـس  رییـس  رحامنـی،  میررحـامن 

گفتـه اسـت کـه پیش نویـس حکومـت موقـت را بـه 

ایـن  امـا  می کنـد؛  اسـتقبال  آن  از  و  آورده  دسـت 

شـود. جامع تـر  بایـد  پیش نویـس 

ریاسـت جمهوری  نخسـت  معـاون  صالـح،  امراللـه 

نیـز، پیش نویـس »راه صلـح و حکومـت مشـارکتی« 

ایـن  کـه  اسـت  گفتـه  و  خوانـده  ابلیـس  مسـیر  را 

را  افغانسـتان  رشق  و  جنـوب  زون  پیش نویـس، 

را  شـامل  زون  می سـازد،  پاکسـتان  خلـوت  حیـاط 

بـه منازعـه ی قومـی سـوق می دهـد و نقـش کابـل را 

می کنـد. تضعیـف 

عبداللـه عبداللـه، رییس شـورای عالـی مصالحه ی 

ملـی، می گویـد کـه گفت وگوهـای صلـح هنـوز وارد 

مرحلـه ی جدی نشـده تـا در باره ی آجنـدای اصلی 

بحث شـود.

آقـای عبداللـه، روز سه شـنبه )1۴ دلـو(، در دیـدار 

بـا شـامری از فعـاالن حقـوق زن، گفـت: »آن چـه 

واضـح اسـت، این اسـت که مـا به صلح نیـاز داریم. 

و یک پارچـه  متحـد  بایـد  بـه صلـح  بـرای رسـیدن 

باشـیم. مطمیـن باشـید کـه هیـچ تصمیمـی گرفته 

منی شـود کـه در آن حقـوق اساسـی شـهروندان و 

نقـش آنـان در تعییـن رسنوشت شـان نادیـده گرفته 

شود.«

کنـار گفت وگوهـا،  در  رونـد صلـح  او،  گفتـه ی  بـه 

نیازمنـد تالش هـای گروهـی در جامعـه اسـت کـه 

زنـان می تواننـد در ایـن روند نقش برجسـته و فعال 

داشـته باشـند.

گشـایش  مراسـم  در  همچنـان  عبداللـه،  آقـای 

مصالحـه ی  عالـی  شـورای  زنـان  امـور  کمیسـیون 

مـردم  غیـاب  در  چیـزی  هیـچ  گفـت  نیـز  ملـی 

افغانسـتان در رونـد صلـح فیصلـه شـده منی تواند.

او تاکیـد کـرد کـه مـردم بـه این بـاور رسـیده اند که 

نیسـت. راه حـل  دیگـر  جنـگ 

رییـس شـورای عالـی مصالحـه ی ملـی، همچنـان 

گفـت کـه بـر اسـاس اطالعـات، حمـالت اخیـر در 

انجـام می شـود. افغانسـتان توسـط طالبـان 

و  اسـت  مشـخص  گفت وگوهـا  »محـل  افـزود:  او 

دارد.  حضـور  آن جـا  در  نیـز  افغانسـتان  هیئـت 

طالبـان بایـد هـر چـه می خواهنـد در آن جـا مطـرح 

نیسـت.« حـل  راه  مـردم  کشـتار  کننـد. 

گفتنـی اسـت کـه بیـش از 2۰ روز از آغـاز دور دوم 

گفت وگوهـای صلـح در قطـر می گـذرد؛ امـا در این 

مـدت، دو طـرف تنهـا یکـی دو بـار بـا هـم نشسـت 

رسـمی برگـزار کرده انـد که آن هم بیشـرت ترشیفاتی 

بوده اسـت.

هیئـت گفت وگوکننـده ی طالبـان، از چنـد روز بـه 

ایـن طـرف در تهـران و مسـکو بـه رس می بـرد.

نهـاد دیدبـان امریـکا، اعـالم کرده اسـت کـه حمالت 

فعـاالن  دولتـی،  کارمنـدان  بـر  طالبـان  هدف منـد 

مدنـی و خربنـگاران در پایتخـت افغانسـتان افزایـش 

اسـت. یافته 

در گزارشـی کـه روز سه شـنبه )1۴ دلـو/ 2 فـربوری( 

در مجلـه ی دپیلـامت بـه نـرش رسـیده، آمـده اسـت 

در  حالـی  در  طالبـان  هدف منـد  حمـالت  کـه 

افغانسـتان افزایـش یافتـه که جـو بایدن اعـالم کرده 

اسـت، توافق نامـه  امریـکا بـا طالبـان را کـه در زمـان 

سـال  فـربوری  در  ترامـپ  دونالـد  ریاسـت جمهوری 

گذشـته امضـا شـده بـود، بررسـی می کنـد.

در ایـن گـزارش، آمـده اسـت کـه حمـالت طالبـان از 

آغـاز اکتـرب تـا آخـر دسـامرب 2۰2۰، نسـبت بـه سـه 

مـاه پیش تـر از آن، کاهـش یافتـه اسـت؛ اما بـا توجه 

در  امریکایـی  نیروهـای  توسـط  ارایه شـده  ارقـام  بـه 

افغانسـتان، ایـن حمـالت نسـبت بـه سـه مـاه آخـر 

سـال 2۰19 میـالدی، افزایـش یافتـه اسـت.

بـازرس  اداره ی  بررسـی های  گـزارش،  اسـاس  بـر 

ویـژه ی امریـکا )سـیگار( و ماموریـت حامیـت قاطـع، 

نشـان می دهـد کـه در سـه مـاه آخر سـال گذشـته ی 

 ۸1۰ شـمول  بـه  نفـر   5۸۶ و  هـزار   2 میـالدی، 

یـک  و  شـده اند  کشـته  افغانسـتان  در  غیرنظامـی 

هـزار و ۷۷۶ نفـر دیگر زخم برداشـته اند. بیشـرت این 

تلفـات، در نتیجـه ی انفجـار ماین هـای مقناطیسـی 

بـوده اسـت.

یافتـه؛  ادامـه  افغانسـتان  در  کـه خشـونت ها  آن  بـا 

امـا بررسـی ها نشـان می دهـد کـه در سـه مـاه آخـر 

یـک سـال  بـه  نسـبت  غیرنظامیـان  تلفـات   ،2۰2۰

پیشـرت از آن، 1۴ درصـد کاهـش یافتـه اسـت.

تـا اکنـون  بررسـی های سـیگار نشـان می دهـد کـه 

بـه  افغانسـتان  جنـگ  ختـم  بـرای  دالـر  میلیاردهـا 

مرصف رسـیده؛ اما خشـونت ها و تلفـات غیرنظامیان 

همچنـان پابرجـا مانـده اسـت.

مســئوالن امنیتــی، می گوینــد کــه در نتیجــه ی 

ــر  ــل، دو نف ــهر کاب ــه در ش ــار جداگان ــار انفج چه

جــان باختنــد و هفــت نفــر دیگــر زخمــی شــدند.

کابــل،  پولیــس  ســخنگوی  فرامــرز،  فــردوس 

ســاعت  حوالــی  اول،  انفجــار  کــه  می گویــد 

در  دلــو(،   1۴( سه شــنبه  روز  صبــح   ۰۷:35

ســاحه ی جوی شــیر ناحیــه ی دوم شــهر کابــل رخ 

داد.

بــه گفتــه ی او، در ایــن رویــداد، یــک عــراده موتــر 

ــرار  ــی ق ــن مقناطیس ــار مای ــدف انفج ــت ه افرس

گرفــت و در نتیجــه ی آن، دو نفــر زخمــی شــدند.

ــار دوم،  ــه انفج ــت ک ــان گف ــرز، همچن ــای فرام آق

سه شــنبه،  روز  صبــح   ۰۸:3۰ ســاعت  حوالــی 

ــه ی  ــلیم کاروان ناحی ــی س ــات چهارراه در مربوط

ــل رخ داد. ــهر کاب ــارم ش چه

او می افزایــد کــه در ایــن رویــداد، یــک عــراده 

موتــر فرونــر هــدف انفجــار مایــن مقناطیســی 

قــرار گرفــت و در نتیجــه ی آن دو غیرنظامــی جــان 

ــدند.  ــی ش ــر زخم ــر دیگ ــد و دو نف باختن

ــار  ــه انفج ــد ک ــل، می گوی ــس کاب ــخنگوی پولی س

روز  صبــح   1۰:2۷ ســاعت  حوالــی  نیــز  ســوم 

سه شــنبه در ســاحه ی نوآبــاد ناحیــه ی ســوم کابــل 

ــت. ــا گذاش ــه ج ــی ب ــک زخم رخ داد و ی

بــه گفتــه ی آقــای فرامــرز، انفجــار چهــارم نیــز 

ــنبه در  ــت روز سه ش ــس از چاش ــاعت ۰3:5۰ پ س

منطقــه ی دوصــد فامیلــی ناحیــه ی هشــتم رخ داد 

ــدند. ــی ش ــر زخم ــه ی آن، دو نف و در نتیج

تاکنــون مســئولیت ایــن انفجارهــا را هیــچ گروهــی 

بــه عهــده نگرفتــه اســت.

شناس نامه

دبیر اجرایی: مجیب ارژنگ سردبیر: نصیر ندیم   مدیر مسوول: عبدالله سالحی  صاحب امتیاز: مختار پدرام       

گزارش گران: علی شیر شهیر، محمد گوهری، روح الله طاهری، ابوبکر صدیق، زهرا سیاس، نجیب مایار، راحله یوسفی و حیات بودا

عکاس: محب علی گزارش گر تصویری: نثار  آژیر  ویراستار: نوید  احمدی  ستون نویسان: طاهر احمدی و معصومه عرفان 

آنالین: عبدالرازق اختیار بیگ صفحه آرا: اسماعیل لعلی        

subhekabulam.daily@gmail.com :ایمیل

بازاریاب: 0774002604  

توزیع: شبکه زنگ صبح - 0744021952 

چاپ: مطبعه انتخاب  

آدرس: کابل، کارته سه، سرک چهارم تنها سرمقاله بازتاب دهنده ی دیدگاه صبح کابل است. دیدگاه های مطرح شده در مقاله ها، به نویسندگان آن بر می گردد.

خبرونه

ننګرهار کې د سوداګریزو زده کړو 
د انسټیټوټ یوه برخه سوځول شوې

 په ننګرهار کې د سوداګریزو زده کړو یوه انسټیټوټ ته د ناپېژاندو کسانو 

له خوا اوراچول شوی دی. د سولې او آزادۍ په نامه د سوداګریزو زده کړو دا 

انستیتیوت د مومندرې ولسوالۍ په ډکې سیمه کې جوړ شوی و.

د ننګرهار د وايل ویاند عطاالله خوږیاڼی وایي:» د مومندرې ولسوالۍ ډکې 

سيمه کې د سه شنبې په شپه د علم او پرمختګ دښمنانو د )سولې او آزادۍ( 

په نامه د سوداګريزو زده کړو انيسټيټيوټ ته اور اچولی، چې له امله يې دوې 

خونې او وسايل سوځيديل دي.«

عاملينود  د  پېښې  دې  د  او  وژلی  وخت  پر  اور  مسئولينو  وایي  خوږیانی 

نيولو هڅې روانې دي. د سیمې اوسیدونکي وايې وسله والو د  او  پیژندنې 

انسټیټیوټ ساتونکى تړىل او بیا یې ادارې ته اوراچولی دی چې له امله یې 

ټول سندونه او وسایل سوځېديل دي.

دغه ښوونیز مرکز څو کاله وړاندې د هغو زده کونکو لپاره په دې سيمه کې 

جوړ شوی و چې د زده کړې په موخه به له ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته تلل.

په  بابا  خان  ایمل  د  هم  وړاندې  کال  یو  نیژدې  وایي  اوسیدونکي  سیمې  د 

نامه یو ښوونځی په همدې ولسوالۍ کې د ناپيژاندو کسانو له خوا سوځول 

شوی و.

کندهار کې هرکال څلور ټنه فارمي 
کبان چمتو کیږي

د  کندهار  د  کیږي.  کبان چمتو  فارمي  ټنه  زره  کندهار کې هرکال څلور  په 

وايل د رسنیو دفرت وایي په کندهار کې د فارمي کبانو د اتحادیې مسوولینو د 

کندهار له وايل رسه په کتنه کې ویيل چې د هېواد په کچه هرکال شپږ زره 

ټنه فارمي کبان عرضه کیږي چې څلور زره یې په کندهار کې چمتو کیږي. 

کندهار کې د کبانو د فارم لرونکو اتحادیې مسوولین وایي په دې برخه کې 

په برخه کې ځینې ستونزې لري چې محيل  بازار  پانګونه شوې، خو د  ډېره 

مسوولین باید وررسه همکاري وکړي.

د کندهار وايل روح الله خانزاده دغو کسانو ته ډاډ ورکړی چې ستونزې یې 

د حل وړ دي او  په دې برخه کې به محيل اداره کار وکړي ترڅو د کبانونو د 

صنعت کارانو ستونزې حل او د دوی د اقتصادي پرمختیا المل يش.

د  افغانستان کې  په  کلونوکې  وروستیو  په  وایي  وزارت  مالدارۍ  او  کرنې  د 

ارزګان،  کب روزنې ډېر فارمونه جوړشوې، چې ډېر یې په کندهار، هلمند، 

ننګرهار، لغامن، بلخ او نیمروز والیتونوکې دي.

پخوا به کبان یوازې له سیندونو ترالسه کېدل، خو په دې وروستیو کې ډیر 

کبان له صنعتي فارمونو الس ته راځي.  په هېواد کې د کبانو د صنعت په 

برخه کې له دې هڅو رسه رسه تراوسه هم د افغانستان د خپلې اړتیا وړ ټول 

کبان په هېواد کې نه تولیدیږي.

 

په لغمان کې د وريجو پروسس 
فابریکه پرانیستل شوه

د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په لغامن  وريجو د بسته 

بندۍ او پروسس لومړنۍ فابريکې د۷۰۰زره امريکايي ډالرو په پانګوونې رسه 

خپل فعاليت پيل کړ. 

دغه فابريکه چې د لغامن واليت په مرکز  مهرتالم ښار کې په څلور جريبه 

ځمکه کې جوړه شوې په يوه شپه او ورځ کې  ۷۵ ټنه وريجې پروسس او 

بسته بندي کوالی يش.

په دې فابريکه کې اوس  ۳۰ کسان کار کوي او محصوالت به  یې پرلغامن 

رسبېره کابل، ننګرهار ، کونړ او نورستان ته هم استول کیږي.

د زیرې او پستې د پروسس 
دستګاوې ووېشل شوې

په بادغیس کې د شنې زیرې او پستې د پروسس پنځه دستګاوې وویشل شوې. 

د بادغیس د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي په دې کې درې د شنې زیرې یا 

کرابیه پاکوونکې دستګاوې او دوې نورې د پستې د پروسس دستګاوې دي.

د شنې زیرې هره پاکوونکې دستګاه په یوه ساعت کې د ۵۰۰ کیلوګرامه زیرې 

د پاکولو او د پستې د ماتولو او پروسس دستګاوې په هرکاري شفت کې د دوه 

زره کیلو ګرامه پستې د پروسس ظرفیت لري.

د بادغیس د کرنې او مالدارۍ ریاست د مالوماتو له مخې د زیرې هره دستګاه 

شاوخوا شپږ زره ډالره او د پستې د پروسس هره دستګاه شاوخوا اوه زره ډالره 

بیه لري چې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې له خوا ورکړل شوې ده.

په بادغیس کې څه موده وړاندې د یوه پانګوال له خوا په شخيص پانګه د 

پستې د پروسس یوه معیاري فابریکه هم پرانیستل شوې ده.

بادغیس د هېواد په کچه د پستې او کرابیې » شنې زیرې« مهم تولیدوونکی 

والیت بلل کیږي. په بادغیس کې بزګران وایي د دې دستګاوو په کارولو رسه 

به یې ستونزې حل او د محصوالتو په کچه کې به یې ډېروالی يش.

ارگ: برای مردم افغانستان به غیر از جمهوریت، هیچ نظام دیگری قابل قبول نیست

جو بایدن نمی خواهد بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، منجر به قوت گرفتن القاعده شود

عبدالله عبدالله: گفت وگوهای صلح هنوز وارد مرحله ی جدی نشده است

نهادهای ناظر امریکا: حمالت هدف مند طالبان در کابل افزایش یافته است

چهار انفجار در کابل، دو کشته و هفت زخمی به جا گذاشت

خبرهای داخلی
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که  است  برای همین  و  ندارد  واقعی  اخالق  اجتامعی، 

فیس بوکی،  نوشته های  به  اتکا  با  را  کسی  منی توان 

چنان انتقاد کرد که گویا با اندیشه ی او به شکل عادالنه 

زیرا  هستند؛  فریبنده  فیس بوکی،  نوشته های  طرفیم. 

منی توانیم  آن را مالک و مایه نقد بدانیم. رصاحتی که 

در چند پاراگراف می بینیم، به میزانی نیست که بتواند 

منش فکری کسی را نشان بدهد.

فیس بوک، سطح اطالعات را در خود جا داده؛ بنابراین 

با  را  کسی  نسبت  پیگیرانه  و  پی درپی  این که  از  جدا 

درک  به  منی توانیم  نکنیم،  دنبال  مشخصی  موضوع 

این  با  هرچند  برسیم.  فکری اش  مناسبات  از  درستی 

بلکه  کرد؛  نخواهیم  دنبال  را  اندیشه ای  هم  شیوه 

را  فردی  سطحی  دنباله گری های  و  رسانه ای  اطالعات 

درخواهیم یافت که فقط نقش تبلیغ گر را دارد.

این که گفتم با ورود شبکه های اجتامعی، قلم به مزدی 

سنت  از  گذار  مگر  ندارد  دلیلی  است،  کرده  تغییر  نیز 

مزدان  به  قلم  اکرث  اکنون،  تبلیغ.  به  بر متجید  استوار 

کنند، سعی می کنند  را متجید  این که کسی  از  بیشرت 

حتا  نوشته اش  شاید،  باشند.  کرده  کار  تبلیغش  برای 

باشد  داشته  خود  در  را  توصیف هایی  و  توجیه گری ها 

اما همه ی این ها، فقط برای باال بردن فرد موردنظر در 

شبکه های  یعنی  جامعه؛  موقت  و  مصنوعی  حافظه ی 

اجتامعی است.

اطالعات  مفهوم  شبکه ها،  این  در  اجتامعی  اخالق 

با  منی توان  زیرا  منی دهد  قرار  ارجحیت  در  چندان  را 

مفاهیمی که از آن صحبت می کنیم، مخاطب به دست 

ادعا کنیم که فالن »سلیربیتی«  یا منی توانیم  بیاوریم. 

است؛  یافته  شهرت  می زند،  خوبی  حرف های  چون 

میلیونی  دنبال کنندگان  که  اشخاصی  بیشرت  اتفاقاً، 

دارند، منفور هستند.

فرد موردنظر قلم به مزد هم باید در شبکه های اجتامعی 

اشتراک در روزنامه
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برده  به کار  بسیاری  برای  شاید  به مزد،  قلم   اصطالح 

این اصطالح می گوید؛ هرکسی که  به  نگاه کلی  شود. 

می نویسد و از آن پول درمی آورد، یک قلم به مزد است. 

اگر چنین باشد، می توان ادعا کرد که این نگاه، کسانی 

را که کتاب می نویسند و آن را می فروشند، کسانی را که 

در روزنامه ها و مجله ها می نویسند و تن خواه می گیرند، 

همه را در خود جا داده است.

»کار«  از  جدا  نوشن  دید،  نوع  این  تأیید  صورت  در 

یک  من  که  شود  مدعی  منی تواند  کسی  یعنی  است؛ 

نویسنده ی کارگر هستم؛ می نویسم و از آن زندگی ام را 

می چرخانم؛ می نویسم و از آن برای بهرت شدن زندگی ام 

استفاده می کنم.

به دست  نوشن  کار  از  که  درآمدی  با  نویسنده ای  هر 

بگوییم،  اگر  ولی  بخورد؛  نان  می تواند  می آورد، 

نویسندگی منی تواند کار باشد، پس باید نقش آن را در 

اجتامع با تعریف دیگری روشن کنیم. اگر نوشن، کار 

نیست پس نویسنده  باید در کنار نوشن، کاری را بلد 

را  شکمش  بتواند  و  داشته  مالی  درآمد  آن  از  که  باشد 

سیر کند.

یک نگاه جزیی هم هست که می گوید؛ قلم به مزد بودن 

ربطی به این ندارد که نویسنده آیا تن خواه دارد یا نه؛ آیا 

از آن چه می نویسد درآمد مالی دارد یا نه!

در این نوع دید، اندیشه مهم است. کسی که هم پول 

زیربنای  و  می گیرد  خاصی  نشانی  از  را  اندیشه  هم  و 

ساختار فکری یک نوشته را با چیزی خارج از باورهای 

با  درآوردن  پول  است.  مزد  به  قلم  یک  می سازد،  خود 

فروش کتاب، نوشن در روزنامه و مجله و... همه می تواند 

شامل ساحت اصطالح قلم به مزد باشد؛ درصورتی که در 

داده  بیرون  است  قرار  که  اندیشه ای  این ها  از  هرکدام 

شود، نشانی ای غیر از نویسنده داشته باشد.

یک  تفکیک  در  ناتوانی  دچار  است  ممکن  گاهی 

نویسنده ی آزاد و یک نویسنده ی قلم به مزد شویم. این 

ناتوانی برآمده از نظم اداری، هم فکری ها و نکاتی است 

که شاید حاشیه های یک بحث را با آن چه در تضاد با آن 

است، هم سان کند.

نظم اداری می گوید؛ کسی که منی تواند از نشانی های 

نهاد  ریشه در یک  و  را منترش کند  نوشته اش  مختلف، 

باید  بااین همه  نیست.  آزاد  نویسنده ی  باشد،  داشته 

آزادی نبود؛ زیرا در  این نوع  روشن کنم که منظور من 

ما  موردبحث  موضوع  از  فراتر  آزادی  این چنینی،  دید 

است. فعالً آزادی اندیشیدن بیشرت موردتوجه است؛ اگر 

عضو نهادی هستی که منی گذارد در مورد هر چیزی که 

تو درست می دانی، بنویسی، پس دربندی و قلم به مزد.

هم فکری ها هم گاهی تفکیک نویسنده ی اداری یا فکر 

و  می کند  ترویج  را  دیگری  فکر  که  با کسی  را  مستقل 

آن را در بدل پول انجام می دهد، سخت می کند. برای 

با  منی گیرد،  مزد  فالنی  که  می کند  ادعا  کسی  منونه؛ 

هم فکر  است،  نوشته  موردش  در  که  سیاست مداری 

روبه رو  دید  طرز  نوع  یک  با  ما  صورت،  این  در  است. 

هستیم و هر دو طرف را یکی می دانیم؛ پس باید دید که 

این طرز دید از کجاست و به کجا می رود. چه به دست 

می آورد و رسانجام تولید مادی آن چه است.

در این صورت می توانیم نویسنده را از روی تفکری که 

جانب داری می کند و سازوکاری که از این تفکر به وجود 

بر  استوار  دیدی  چون  گفت؛  و  شناخت  است،  آمده 

منافع مالی رصف دارد، نه تنها نویسنده قلم به مزد است 

دارای  من  یک  به عنوان  فکری اش  ساختار  متام  که 

نهادهای اداری، یک بازار است.

شبکه های  یافن  اهمیت  و  نهادن  پا  با  به مزدی  قلم 

اجتامعی، معنای دیگری به خود گرفته است. شبکه های 

حضور داشته باشد تا بر رس زبان باشد؛ رس زبان افتادن 

می تواند این حضور را استحکام ببخشد؛ شیوه ی آن  هم 

مهم نیست.

اکرثاً  که  است  سیاست مداری  افغانستان  شامل  در 

ذهن  بر  بیشرت  بار  هر  اما  می گیرد  قرار  موردانتقاد 

منی راند.  حاشیه  به  را  او  انتقاد،  است؛  حاکم  مردم 

یا  طرف داری  با  نباید  را  او  ناپخته ی  سیاست های 

متجید  و  انتقاد  کنیم؛  محاسبه  مردم  طرف داری  عدم 

جامعه ی آنالین، هر دو قدرت دهنده هستند و این را اگر 

مرتکب  را  این سیاست گر شاملی  اشتباه  نداند،  کسی 

خواهد شد:

دارید؛  یاد  به  را  نور  محمد  عطا  آقای  متحد املال  پیام 

هم  را  فیس بوکی  عکس العمل  و  فیس بوک  به  او  توجه 

حتامً متوجه شده اید. خیلی از »کامنرتها«، بدون حساب 

کاربری واقعی از او دفاع می کردند و هرکدام از فعالین 

با پول- که نقش  یا  با همفکری سیاسی  یا  او  صفحه ی 

بیشرتی دارد- می خواهند، نور را بحث برانگیز بسازند.

نور می خواست به گروه آنالین خود بگوید که اگر ازلحاظ 

زیرا  ببینم، شام هم صدمه می بینید  شخصیتی صدمه 

صالبتی که باید باشد از بین می رود و این می تواند ما را 

در میان سیاست مداران به حاشیه بکشاند.

را  نور  آقای  منفی، تشکیالت سیاسی  نظرهای  از  ترس 

چنان تحت تأثیر قرار داد که مجبور شد به متام گروه، 

رسزنش گرانه پیام بگذارد و ابراز ناراحتی کند.

ماجرای نور به این دلیل بازگو شد که نشان بدهم، قلم 

به مزد در زمانه ی ما کامالً ساختارمند، دارای تشکیالت 

و حتا اداره است. 

را  خودش  خاص  اخالق  تشکیالت،  این  از  هرکدام 

شیوه ی  با  نور،  محمد  عطا  به  پرداخن  شیوه ی  دارد. 

نور،  دارد.  فرق  او،  به  محقق  آقای  مثالً  افراد  پرداخن 

سعی می کند، افرادش را باورمند به خود بسازد و برای 

اما  می کند  استفاده  »متحداملال«  اصطالح  از  همین 

جزء  باورمندی،  که  دارد  رهربانه ای  رفتار  محقق،  آقای 

بدیهی ترین اصول در تشکیالت قلم به مزدان او به نظر 

می رسد.

اخالق رایج در نوشته های طرفداران نور، مثل باورهای 

قلم  از  بسیاری  همین  برای  است  یافته  جلوه  مشرتک 

می گویند  کرده  معرفی  نور  را همفکر  او، خود  به مزدان 

باور مشرتک دلیل کار مشرتک شده است. توجیه یا حتا 

بلوفی که می تواند این دید را نسبت به آقای نور خلق 

را  فرهنگی ای  و  سیاسی  طرح  ایشان،  گویی  که  کند 

دنبال می کند که ریشه در یک تفکر سیاسی ویژه دارد.

از  بسیاری  که  است  شده  تبلیغ  چنان  باورمندی،  این 

برازنده ی  شاید  نور،  هم فکر  به اصطالح  نویسندگاِن  آن 

عنوان »عطاییست« باشند.

www.subhekabul.com
fb.com/subhekabul

Year 02 Issue 312, Wednesday Feb 3, 2021


