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با  ن  نستا فغا ا یا  آ
و  به ر و ر  » بن « ر  تکرا

؟ ست ا

نسیس  فرا پ  پا
رفت ق  عرا به 

پاپ فرانسیس، رهبر 
کاتولیک های جهان، روز جمعه 
)۱۵ حوت/۵ مارچ(، در یک سفر 

سه روزه، به عراق رفت...

حکمتیار:
کشیت حکومت کنونی 

شکسته است
ارگ: 

بوی خواسته های یک 
همسایه دشمن می آید

از شایعه تا واقعیت؛ 
ست ا ه  را ر  د صلح  ی  برا لی  نتقا ا مت  حکو

پـه کابـل کې چاودنې یو کـس وواژه او 

بـل یـې ټپي کـړ. دا چاودنـه د جمعې 

د  کابـل  د  دقیقـې   ۰۳:۳۰ ورځ  پـه 

پنځمـې حـوزې اړوند د بـادغ داوود په 

سـیمه کې وشـوه. 

ویانـد  قوماندانـۍ  امنیـې  د  کابـل  د 

فـردوس فرامـرز صبـح کابـل ورځپاڼې 

داوود  بـاغ  د  ترهګـرو  وویـل:» دوو  تـه 

پـه سـیمه کـې د رسورکاینـات جومات 

مخـې تـه پـه بایسـکل مایـن لیـږداوه 

چـې د پولیسـو د تالشـۍ پـه لیـدو یې 

مسـیربدل او وررسه مایـن وچاودېـد.« 

فرامـرز وایـي پـه دې چاودنـه کـې یـو 

مایـن لیږدونکـی وژل شـوی او بـل پـه 

ټپـي حالت کې پولیسـو نیولی دی. د 

کابـل د امنیـې قوماندانۍ وایي پېښـه 

د پولیسـو ترڅیړنـې النـدې ده.

پـه کابـل کـې دا چاودنـه پـه داسـې 

د  ورځ  همـدې  پـه  چـې  شـوې  حـال 

پنځمـې حـوزې په ګډون د کابل ښـار 

پـه ځینو سـیمو کـې امنیتـي ځواکونه 

د تالشـیو پـه موخه سـړکونو تـه راوتيل 

وو او ښـار تـه ورغلیـو الرو کې څو ځایه 

د پولیسـو لـه خـوا موټـر کتـل کېدل.

 کـه څـه هم د سـولې د خـرو د دوهم 

پـړاو پـه ځنډېـدو پـه کابـل کـې ښـار 

ماینونـو چاودنـې  د مقناطیـي  کـې 

کـې  پـه  ډېـر  چـې  وې  شـوې  ډېـرې 

امنیتي منسـوبین او دولتي مسـوولین 

پـه نښـه کېـدل، خـو وروسـتیو درېیـو 

اونیـو کـې د دې چاودنو په شـمېر کې 

لږوالـی راغلـی دی.

پولیس: په کابل کې چاودنې یو ترهګر وواژه 
او بل یې ټپي کړ

تحلیل
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؛  شیفتگی د خو
اختاللی که از انسان 

حکمتیار می سازد

گلبدین حکمتیار از 
شخصیت های جهادی-

سیاسی افغانستان...

ه  و گر ه  ند فرما
ر  لبد ا یستى  ر و تر

شت رگذ د
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؛  ن لبا طا با  مپ  ترا فق  ا تو
یادگاری ماندنی برای بایدن است!

جنگ ۲۰ ساله ی امریکا در افغانستان، این 
روزها به سوژه ی داغی در راستای مبحث 

منافع امریکا تبدیل شده و...

6 5

زلمی  خلیل زاد، نماینده ی ویژه ی وزارت خارجه ی امریکا برای 
صلح افغانستان، پس از روی  کار آمدن اداره ی جو بایدن، 

ریییس جمهور این کشور، با...

منابع بیان می دارند كه »بخت زمني 

البدر  تنظیم  اعظم  فرمانده  خان«، 

درگذشته  كرونا  ويروس  دليل  به 

است. او را در گورستان رحامن بابا 

در نزدييك زمني دانشگاه پيشاور به 

دفن   ۲۰۲۱ سال  مارچ  دوم  تاریخ 

کرده اند.

بدین سو   ۱۹۹۸ سال  از  بخت زمین 

مسئولیت  و  بود  البدر  تنظیم  رهر 

جهاد در کشمیر را بر عهده داشت. 

تحت  البدر  گروه  هشتاد  دهه  طی 

علیه  حکمتیار  گلبدین  فرماندهی 

شوروی در افغانستان و سپس علیه 

سال  از  پس  آمریکایی  نیروهای 

از دست دادن یک  ۲۰۰۱ جنگید. 

جنگ  تجربه  سال   ۴۰ با  جهادی 

برای  بزرگ  عقب گرد  یک  به عنوان 

احیای  برای  برنامه هایش  و  البدر 

تنظیم در کشمیر تلقی می شود.

البدر که در حال...

با سفر زملی خلیل زاد به کابل، کاخ 

برای  او  طریق  از  می خواهد  سفید 

بفهامند  طالبان  و  منطقه  کابل، 

بایدن  جو  برنامه  در  تغییراتی  که 

تغییرات،  این  است.  شده  رومنا 

به  را  بیشرتی  نسبتاً  هم سویی های 

همراه داشته است تا جایی که به جز 

منطقه  کشورهای  دیگر  پاکستان، 

افغانستان  به  امارت  بازگشت  از 

پشتیبانی منی کنند.

به  امریکا  خاکسرتی  سیگنال 

پیام  سه  و  طالبان  و  حکومت 

طریق  از  سفید  قرص  عمده ی 

خلیل زاد:

رییس جمهور  اداره  اسرتاتژی   .۱

و  خروج«  »گزینه ی  هم چنان  بایدن 

»توافق صلح« است؛ و »گزینه ی ب« 

به معنای تداوم جنگ است؛

بازنگری  دوحه  توافق نامه   .۲

گفت وگوها  تداوم  راه  تنها  می شود. 

تعدیل(  احتامالً  )و  بازنگری 

توافق نامه دوحه است؛

۳. ایاالت متحده، افزون بر بازنگری 

امکان  بررسی  و  دوحه  توافق نامه 

طرف،  دو  سوی  از  آن  در  تخطی 

و  تخریب  را  پروسه  این  که  عواملی 

سبوتاژ می کند را نیز...

کرده  اعالم  امریکا،  خارجه ی  وزارت 

سال  شجاع  زنان  جایزه ی  که  است 

زن  هفت  به  کشور  این   ۲۰۲۰

برای  کار  جریان  در  که  افغانستانی 

دست  از  را  خود  جان  شان  جامعه ی 

دادند، اهدا می شود.

زنان  جوایز  اهدای  مراسم  است  قرار 

شجاع سال ۲۰۲۰ میالدی، تا سه روز 

شود.  برگزار  مجازی  گونه ی  به  دیگر 

داده  زنانی  به  همه ساله  جایزه،  این 

استثنایی  عملکردهای  که  می شود 

عدالت،  از صلح،  راستای حامیت  در 

و  جنسیتی  برابری   ، برش  حقوق 

و  داده اند  نشان  زنان  توامنندسازی 

اکرثا در این راه قربانی شده اند.

در خرنامه وزارت خارجه ی امریکا آمده است 

که فاطمه خلیل، کارمند پیشین کمیسیون 

فروغ،  رشمیال  جرنال  برش،  حقوق  مستقل 

رییس پیشین جندر در ریاست امنیت ملی، 

افرس  رجبی،  فاطمه  قابله،  نورزاد،  مریم 

پیشین پولیس در غزنی، فرشته، افرس پیشین 

پیشین  گوینده ی  میوند،  مالله  زندان ها، 

تلویزیون انعکاس وفرشته کوهستانی، فعال 

پیشین مدنی، هفت زنی استند که در سال 

۲۰۲۰ جان باختند، برنده ی 

این جایزه شناخته شدند.

کنار  در  که  است  گفتنی 

از  زنانی  افغانستانی،  زن   ۷

برما،  بالروس،  کشورهای 

کلمبیا،  چین،  کامرون، 

کانگو،  دموکراتیک  جمهوری 

نیپال،  ایران،  گواتاموال، 

رسیالنکا،  اسپانیا،  سومالیا، 

شامل  نیز  ونزویال  و  ترکیه 

را  این جایزه  قرار است  و  اند 

به دست بیاورند.

این در حالی است که وزارت 

سال  از  امریکا  خارجه ی 

این سو،  به  میالدی   ۲۰۰۷

همه ساله این جایزه برای زنان پیشتاز اهدا 

می کند. از آن زمان تا اکنون بیش از ۱۵۵ 

زن از بیش از ۷۵ کشور جهان برنده ی این 

جایزه شدند.

یکا  مر ا  ۲ ۰ ۲ ۰ ل  سا ع  شجا ن  زنا یزه ی  جا
د می شو ه  د ا د نی  نستا فغا ا خته ی  ن با جا ن  ز هفت  به 

جهـان
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ریییس رادیو تلویزیون انعکاس:

شاید دیگر نتوانیم 
کارمند زن استخدام کنیم!
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شـد.« خواهـد  مشـخص  نشسـت، 

از سـویی هـم وزارت خارجـه ی امریـکا تأییـد کـرده 

اسـت که آقای خلیل زاد سـندی را که در آن نقشه ی 

بـه  اسـت،  شـده  پیش بینـی  افغانسـتان  صلـح  راه 

دولـت افغانسـتان و شـامری از رهران سیاسـی این 

کشـور، سـپرده است که به زودی نسـخه ای از آن، در 

اختیـار گروه طالبان و شـامری از کشـورهای منطقه 

نیـز قـرار خواهـد گرفت.

در ایـن سـند کـه روزنامـه ی ۸ صبـح، )چهارشـنبه، 

۱۳ حوت( جزییات آن را نرش کرده، دو نوع سـاختار 

بـرای حکومـت و دو نوع سـاختار برای قـوه ی مقننه- 

پارملـان- در نظـر گرفتـه شـده اسـت؛ در سـاختار 

نخسـت حکومـت، سیسـتم اجرایـی وجـود دارد کـه 

در آن رییس جمهـور بـا معاونانـش، اعضـای کابینـه، 

رییسـان ادارات مسـتقل و دیگـر نهادهـای مرتبـط 

حکومتـی شـامل اند. در سـاختار دومـی حکومـت، 

صدراعظـم،  معاونیـن  صدراعظـم،  رییس جمهـور، 

مرتبـط  نهادهـای  و دیگـر  ادارات مسـتقل  روسـای 

حکومتـی پیش بینـی شـده اسـت. همچنـان بـرای 

شـورای ملـی افغانسـتان نیـز، دو طـرح پیش بینـی 

شـده اسـت؛ نخسـت، مجلـس مناینـدگان و مجلس 

سـنا بـا اعضای کنونـی پابرجـا مباند و تنها شـامری 

از افـراد طالبـان به عنـوان مناینـدگان پارملـان وارد 

سـاختار شـوند. در طـرح دوم، پارملـان منحل  شـده 

و صالحیت هایـش بـه دولـت انتقالـی صلـح سـپرده 

شود.

در ایـن سـند، حفـظ سـاختارهای نیروهـای امنیتی 

مشـرتک  شـورای  تشـکیل  و  افغانسـتان  دفاعـی  و 

نیروهـای اردو و پلیـس تأکیـد شـده اسـت. اعضـای 

شورای مشـرتک نیروهای امنیتی شـامل منایندگان 

دو طـرف به صـورت مسـاویانه خواهد بـود و همچنان 

حکومـت  رییس جمهـور  را  مسـلح  قـوای  رهـری 

انتقالـی بـه  عهـده خواهـد داشـت.

در ایـن سـند آمـده اسـت کـه انتخابـات، حقـوق و 

آزادی هـای سیاسـی، حقـوق زنـان، آزادی رسـانه ها 

و تجمعـات، حقـوق فرهنگـی و اقتصـادی در قانـون 

اساسـی آینـده افغانسـتان نیـز بایـد تضمیـن شـود؛ 

از  بایـد  افغانسـتان  یعنـی رهـران سیاسـی دولـت 

رسی  و  عادالنـه  شـفاف،  آزاد،  انتخابـات  طریـق 

برگزیـده شـده و قانون انتخاب، حقـوق زنان و آزادی 

بیـان در مـن قانون اساسـی آینده گنجانیده شـود.

زملـی  خلیـل زاد، مناینـده ی ویـژه ی وزارت خارجه ی 

کار  روی   از  پـس  افغانسـتان،  صلـح  بـرای  امریـکا 

آمـدن اداره ی جـو بایـدن، رییس جمهور این کشـور، 

بـا طـرح »دولـت انتقالـی صلح افغانسـتان« بـه کابل 

آمـده اسـت. آقـای خلیـل زاد، در ایـن سـفر کـه بـا 

رهـران دولـت افغانسـتان و شـامری از چهره هـای 

را  طرحـی  داشـته،  دیـدار  کشـور،  ایـن  سیاسـی 

بـه  انتقالـی،  حکومـت  ایجـاد  راه  نقـش  به عنـوان 

رهـران سیاسـی افغانسـتان سـپرده اسـت.

در ایـن طـرح کـه نسـخه ا ی از آن بـه رسـانه ها درز 

کـرده، یـک سـاختار جدیـد سیاسـی بـه نـام »دولت 

انتقالـی صلـح افغانسـتان«  پیش بینـی شـده اسـت 

شـورای  اجراییـه،  مسـتقل  قـوای  »سـه  دارای  کـه 

ملـی و مقننـه کـه دارای دادگاه  عالـی و دادگاه های 

»یـک  ایـن سـند  اسـاس  بـر  بـود.  محلـی« خواهـد 

شـورای عالـی فقه اسـالمی و یک کمیسـیون تعدیل 

قانـون اساسـی« نیـز ایجـاد می شـود.

شـامری از دفرتهـای سیاسـی رهـران جهـادی، در 

را  ایـن طـرح  کابـل،  روزنامـه ی صبـح  بـا  مصاحبـه 

تأییـد کـرده و می گوینـد کـه در صـورت پذیـرش این 

طـرح از سـوی دولـت افغانسـتان و گـروه طالبـان، 

یـک نشسـت بـزرگ از رهـران سیاسـی افغانسـتان 

و مناینـدگان کشـورهای منطقه با محوریت سـازمان 

ملـل متحـد، در یکـی از کشـورهای بیرونـی برگـزار 

شـد. خواهد 

گل رحمـن قاضـی، یکـی از نزدیـکان حامـد کـرزی 

در صحبـت بـا روزنامـه ی صبـح کابـل می گویـد کـه 

ایـن طـرح، شـبیه طرحی اسـت کـه چنـدی پیش از 

سـوی رهـران سیاسـی افغانسـتان پیشـنهاد شـده 

بـود. به گفتـه ی آقـای قاضـی، در ایـن طـرح، همه ی 

نظـام  سـاختار  در  افغانسـتان  سیاسـی  طرف هـای 

سیاسـی شـامل خواهند بـود: »در این طـرح، نه تنها 

حفـظ  افغانسـتان  اساسـی  قانـون  و  نهادهـا  اکـرث 

می شـود، بلکـه طالبـان هـم شـامل سـاختار خواهد 

شـد و برخـی صالحیت هـا برای آن ها داده می شـود؛ 

یعنـی هیـچ جناحـی بیـرون نخواهـد مانـد.«

آقـای قاضـی ترصیـح می کند کـه این طرح شـباهت 

زیـادی بـا طـرح بـن کـه در سـال ۲۰۰۱ بـه امضـا 

رسـید، دارد.

دفـرت  رییـس  فصیحـی،  قربان علـی  هم چنـان 

در  افغانسـتان،  اسـالمی  وحـدت  حـزب  سیاسـی 

صحبـت بـا روزنامـه ی صبح کابـل، طرح پیشـنهادی 

»آقـای  تأییـد کـرده و می گویـد:  را  آقـای خلیـل زاد 

خلیـل زاد بـا طـرح جدیـد و پیـام روشـن بـه رهـران 

بـود.« آمـده  بـه کابـل  افغانسـتان  سیاسـی 

کـه  می گویـد  طـرح  ایـن  دربـاره ی  فصیحـی  آقـای 

نشسـت بزرگـی بـرای تصمیم گیـری دربـاره ی نظـام 

ایجـاد می شـود و در  افغانسـتان  آینـده ی سیاسـی 

این کـه  بـرای  ملل  متحـد  سـازمان  نشسـت  ایـن 

بتوانـد رضایـت کشـورهای جهـان و دخیـل در صلح 

قـرار  نشسـت  محوریـت  در  بگیـرد،  را  افغانسـتان 

خواهـد داشـت. »چگونگـی نظـام آینـده ی سیاسـی 

ایـن  در  افغانسـتان  دولـت  رهـری  و  افغانسـتان 

بـر بنیـاد ایـن سـند، شـورای عالـی فقـه اسـالمی از 

رهنمودهـای  تهیـه ی  بـرای  طـرف  دو  مناینـدگان 

اسـالمی در رابطـه بـه مسـایل فرهنگـی، اجتامعـی 

بـا  قوانیـن  کـردن  عیـار  همچنـان  و  سیاسـی  و 

خواهـد  تشـکیل  اسـالمی،  رشیعـت  رهنمودهـای 

شـد. بـر اسـاس متنـی کـه ۸ صبـح نـرش کـرده، ۷ 

طـرف  از  نفـر   ۷ افغانسـتان،  دولـت  جانـب  از  نفـر 

گـروه طالبـان و یـک نفـر هـم از سـوی رییـس دولت 

انتقالـی بـه ایـن شـورا معرفـی خواهنـد شـد.

کابـل،  بـه  خلیـل زاد  آقـای  سـفر  از  پـس 

نحـوی  بـه  هـم  سیاسـی  چهره هـای  از  شـامری 

پـرده  طـرح  ایـن  از  سخرنانی های شـان  در 

برداشـته اند. محمدیونـس قانونـی، معـاون پیشـین 

حـوت(،   ۱۴( پنج شـنبه  روز  کـه  ریاسـت جمهوری 

در مراسـم گرامیداشـت از بیست وششـمین سـالروز 

می کـرد،  صحبـت  مـزاری  عبدالعلـی  کشته شـدن 

روی  صلـح  رونـد  در  بیشـرتی  شـتاب  کـه  گفـت 

دسـت گرفتـه خواهـد شـد و جامعـه ی جهانـی، ایـن 

بـه سـمت دیگـری خواهـد کشـاند: »رونـد  رونـد را 

صلـح از لحـاظ محتوایـی و شـکلی تغییـر می کنـد و 

متفاوت تـر می شـود. نقشـه ای بـه وجـود خواهـد آمد 

کـه هـم اجـامع ملـی، هـم اجـامع منطقـه ای و هـم 

اجـامع جهانـی را بـا خـود خواهـد داشـت. جامعه ی 

جهانـی رونـد صلـح را به جـای دیگـری می کشـاند.«

خلیلـی  آقـای  سیاسـی  دفـرت  رییـس  همچنـان 

می گویـد کـه ایـن سـند بـرای تقویـت  گفت وگوهای 

صلـح افغانسـتان مطـرح شـده اسـت، نـه بـرای رد و 

آن. دورگذاشـن 

سـند،  ایـن  دربـاره ی  افغانسـتان  دولـت  آن کـه  بـا 

امراللـه صالـح،  امـا  اسـت؛  نگفتـه  تاکنـون چیـزی 

معـاون نخسـت رییس جمهـور در گـزارش جلسـه ی 

فیس بوکـش  برگـه ی  در  حـوت-   ۱۲ شـش ونیم- 

نوشـته اسـت کـه در جلسـه بـا خلیـل زاد اشـرتاک 

»لطفـاً  اسـت:  گفتـه  ادامـه  در  او،  اسـت.  داشـته 

اسـباب شـایعات نباشـید. اسـاس نظـام جمهـوری 

اسـالمی افغانسـتان قانون اساسـی اسـت که با رأی 

مسـتقیم مردم سـاخته شـده است. کسـی صالحیت 

نـدارد.« را  اساسـی  قانـون  باطل سـازی  و  لغـو 

بـا در نظـر داشـت صحبت هایـی که روزنامـه ی صبح 

سیاسـی  رهـران  از  شـامری  دفرتهـای  بـا  کابـل 

داشـته اسـت، به نظـر می رسـد کـه طـرح خلیـل زاد 

مـورد تأییـد اکـرث رهـران جهـادی و سیاسـی قـرار 

گرفتـه اسـت. 

مـورد  طـرح  ایـن  کـه  می گویـد  قاضـی  گل رحمـن 

زیـرا  اسـت؛  افغانسـتان  تأییـد چهره هـای سیاسـی 

باشـد. می توانـد  راهگشـا  و  همه شـمول 

هم چنـان، آقـای فصیحـی می گویـد کـه پیـام جدید 

آقـای خلیـل زاد تـا »حـدودی« مـورد تأییـد بـزرگان 

»اوضـاع  اسـت:  گرفتـه  قـرار  افغانسـتان  سیاسـی 

ایـن  کـه  می کنـد  ایجـاب  هـم  افغانسـتان  کنونـی 

طـرح عملـی شـود.«

بـا  دیـدار  از  پـس  خلیـل زاد،  آقـای  این همـه،  بـا 

چهره هـای سیاسـی افغانسـتان بـه دوحـه رفتـه و بـا 

دیـدار  افغانسـتان  هیئـت  گفت وگوکننـده ی دولـت 

داشـته اسـت. گفته می شـود کـه در دیدار بـا هیئت 

گـروه طالبـان نسـخه ای از این طرح به آن ها تسـلیم 

خواهـد شـد؛ امـا این که گـروه طالبان می پذیـرد و یا 

نـه زمـان مشـخص خواهـد کرد.

سرمقاله

گفت وگوهـای صلـح افغانسـتان از هـامن آغـاز مشـخص 

همیـن  بـرای  بـرد.  به جایـی  راه  منی توانـد  کـه  بـود 

بارهـا از سـوی بسـیاری ها، گفتـه شـد کـه هیئـت حـارض 

در دوحـه یـا بایـد برگـردد و یـا هـم گفت وگوهـا و آن چـه 

به عنـوان بن بسـت در آن شناسـایی  شـده را بـا روشـنی 

بارهـا  و  نشـد  کار  ایـن  دهـد.  رشح  مـردم  بـرای  کامـل 

کـه خرنـگاران از اعضـای هیئـت حکومـت خواسـتند تـا 

الیه هـای پنهانـی گفت وگوهـا را بـا مـردم رشیـک کننـد؛ 

آنـان از حساسـیت برانگیز بـودن مطالـب سـخن گفتنـد و 

خرنـگاران را از حقیقـت دور نگـه داشـتند.

باالخـره، بـا روی کار آمـدن حکومـت جدیـد امریـکا بـه 

رهـری جـو بایـدن کـه تصـور می شـد می خواهـد بیشـرت 

جانـب حکومـت افغانسـتان را گرفتـه و حتـا شـاید بر این 

بـرد،  زیـر سـوال  بـا طالبـان  را  ترامـپ  توافـق  اسـاس، 

اکنـون بحـث حکومـت انتقالـی بـرای صلـح مطـرح شـده 

و بـه نظـر می رسـد کـه موافقان بسـیاری نیز یافته اسـت. 

بـر اسـاس طرحـی کـه گفتـه می شـود زملـی خلیـل زاد 

و می خواهـد نسـخه هایی  آورده  افغانسـتان  بـه  بـا خـود 

افغانسـتان  همسـایه  کشـورهای  و  طالبـان  بـا  را  آن  از 

رشیـک کنـد، حکومتـی پیش بینـی شـده اسـت کـه بایـد 

بـا اشـرتاک همه رهران ساسـی به شـمول طالبـان، مورد 

تاییـد قـرار گرفتـه و درنهایـت اجرایـی شـود.

کـه  آمـده  میـدان  بـه  زمانـی  حرف هـا،  ایـن  همـه   

رییس جمهـوری افغانسـتان بارهـا از حفـظ جمهوریـت و 

انـکار حکومت موقت سـخن گفته اسـت. اکنـون اما قصه 

به جایـی رسـیده کـه گویـا زبانـش بنـد آمـده منی توانـد 

بگویـد. در حالـی کـه  به رصاحـت سـخن  مـورد  ایـن  در 

ایـن طـرح  مـورد  در  از سیاسـت مداران کشـور  بسـیاری 

ابـراز نظـر کرده انـد و حتـا از بخش هـای خاصی نیـز پرده 

برداشـته اند، ریاسـت جمهـوری و اعضـای آن در سـکوت 

بـه رس می برنـد.

تصـور این کـه طالبـان بـا چنیـن طرحـی مخالفـت کننـد 

بسـیار کـم اسـت؛ زیـرا اگـر مخالفتـی به وجـود بیایـد هم 

تیشـه غنـی دسـته پیـدا می کنـد و هـم امریکایی هـا ادعا 

خواهنـد کـرد که چون شـام گفتـه بودید که بـا کنار رفن 

غنـی، حـارض بـه توافـق فـوری و پایـان جنـگ هسـتید ما 

از تخطی هـای شـام چشـم پوشـیده ایم و هنـوز آن را بـه 

شـکل جـدی مطـرح نکرده ایم. حـاال که با طـرح حکومت 

موقـت نیـز مخالفیـد، پـس شـام بایـد به عنـوان گروهـی 

کـه همـه راه حل هـا را بـه چالش بـدل می کنید، شـناخته 

شـده و گفت وگـو بـا شـام پایـان یابد.

ایـن هامن حدسـی اسـت کـه غنـی را منتظر نگه داشـته 

تـا سـخنی در مـورد حکومت انتقالـی برای صلـح به زبان 

بیاورد.

به نظـر می رسـد جـو بایـدن می خواهـد جنگ افغانسـتان 

را بـا یـک حکومـت تـازه بـه پایـان برسـاند و یـا کم ازکـم 

وجـه دیگـری بـه آن بدهـد. پـس از بیسـت سـال جنـگ 

یـا نیروهایـش را کاهـش می دهـد و تعـداد موردنیـاز  او 

را در افغانسـتان می گـذارد یـا این کـه مجبـور می شـود، 

را طـوری حفـظ کنـد کـه  و طالبـان  امریـکا  توافق نامـه 

دیگـر بـه نیروهـای امریکایـی صدمـه نرسـد.

اگـر حـدس دومـی درسـت باشـد به ایـن معنی اسـت که 

و درنهایـت  ادامـه می دهـد  بـه جنـگ خـود  افغانسـتان 

طالبـان بـه قـدرت بیشـرتی می رسـد. یـا هـم یـک جنگ 

داخلـی کـه بارهـا از سـوی غنـی مطرح شـده و همـکاران 

هـر  در  گرفـت.  خواهـد  در  اسـت،  سـاخته  برجسـته  او 

می شـود؛  پیش بینـی  غنـی  حکومـت  سـقوط  صـورت، 

ایـن اداره قـدرت ایـن را نـدارد کـه برخالف سیاسـت های 

جـاری کشـورهای قدرمتنـد حرکـت کنـد.

بـا قـدرت گرفـن طالبـان، جنـگ داخلـی حتمـی اسـت 

مطرح شـدن  بـرای  زمینـه ای  یعنـی؛  داخلـی  جنـگ  و 

حکومـت موقـت؛ چیـزی که بایـدن اکنـون روی میز غنی 

و دیگـر طرف های سیاسـی و جنگی افغانسـتان گذاشـته 

است.

مواجـه  شکسـت  بـه  را  او  ارشف غنـی،  بـد  بازی هـای 

سـاخته اسـت و درگیـری فعلی جمهوری خواهـان، چیزی 

نیسـت جـز نتیجـه یکه تازی هـای بی مـوردی کـه بیشـرت 

بـه خیال بافی هـای سیاسـت مدارانه می مانـد. حکومـت 

امریـکا  زیـرا  نـدارد؛  را  بـازی  توانایـی  دیگـر  ارشف غنـی 

دیگـر حوصلـه بـازی صلـح را نـدارد.

طرحـی کـه از سـوی خلیـل زاد بـه افغانسـتان آمـد؛ طـرح 

رسنگونـی حکومـت غنـی اسـت و یعنـی متـام تالش های 

او بـرای داشـن یـک جمهـوری تک محـور کـه در چنـد 

سـال قبل توانسـت حکومت او را از گزند دیگران -بیشـرت 

مجاهدیـن- دور نگـه دارد، به یک بـاره فـرو می ریـزد.

یک نفره  ی  ر جمهو ن  یا پا
ست ا یک  نزد

شماری از دفترهای سیاسی 
رهبران جهادی، در مصاحبه با 
روزنامه ی صبح کابل، این طرح 
را تأییید کرده و می گویند که در 

صورت پذیرش این طرح از سوی 
دولت افغانستان و گروه طالبان، 

یک نشست بزرگ از رهبران 
سیاسی افغانستان و نمایندگان 

کشورهای منطقه با محوریت 
سازمان ملل متحد، در یکی از 

کشورهای بیرونی برگزار خواهد 
شد.

گزارش

روح الله طاهری
گزارشگر

از شایعه تا واقعیت؛ 

ست ا ه  را ر  د صلح  ی  برا لی  نتقا ا مت  حکو
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سـالح گروه هـای مسـلح غیرقانونـی، حضـور نیروهـای 

بین املللـی بـرای تأمیـن امنیت، تالش برای بازسـازی 

افغانسـتان بـه کمـک جامعه جهانـی، از مـوارد مهمی 

بـود کـه به عنـوان اهـداف کنفرانـس بـن یـاد می شـد؛ 

افغانسـتان  و  نیافـت  تحقـق  آن هـا  از  بسـیاری  امـا 

عقب گـرد خـود را طـی کـرد.

متأسـفانه در برگـزاری نشسـت بـن از تدبیـر و تعمـق 

فکـری کار گرفتـه نشـد و اکرثیت خاموش افغانسـتان 

نادیـده گرفتـه شـد و تنها به حضور کسـانی اکتفا شـد 

کـه خـود آن ها مـرصوف و سـبب بحـران و ادامه جنگ 

در کشـور بودند.

ایـن نشسـت عجوالنـه برگـزار شـد و سـازوکار درسـتی 

ایـن  در  آمـده  دسـت  بـه  توافق هـای  اجـرای  بـرای 

نشسـت بـه گونـه الزم موردتوجه قرار نگرفت. می شـود 

این طـور گفـت کـه وضعیـت پیچیـده کنونـی ناشـی از 

هـامن اقـدام پرشـتاب اجـالس بـن بـوده اسـت.

گره معضل افغانستان در کجاست؟

امریکایی هـا از آغـاز ورودشـان به افغانسـتان تا اکنون 

ندارنـد؛  و  نداشـتند  اتفاق نظـر  خودشـان  میـان  در 

جمهوری خواهـان و دموکرات هـا بارهـا همدیگـر را بـه 

ناقـص بـودن برنامه هـا و سسـت بـودن اراده های شـان 

و داشـن سیاسـت نادرسـت متهـم کرده انـد. در اول 

می گوینـد تحریـم می کنیـم و سـپس انعطـاف نشـان 

می دهنـد و می گوینـد وارد مذاکـره می شـویم. همیـن 

امـر در ذات خـود مشـکل بزرگـی بـرای امریـکا پدیـد 

اقـدام  و  دیـدگاه  یـک دسـتگی  فقـدان  اسـت.  آورده 

میـان دو حـزب وجـود دارد.

امریـکا در زمـان انتخابات ریاسـت جمهوری خود روی 

ایـن موضوعـات عمـالً دو پارچـه شـده بـود. لیرال هـا 

فکـر می کننـد كـه هـر رابطـه ای در افغانسـتان منجـر 

بـه سـود متقابـل میـان کشـورها و مـردم می شـود؛ اما 

حقیقـت داسـتان برعكـس اسـت. در حقیقـت، تضـاد 

ایـن  اسـتخبارات  و  کشـورها  میـان  عمیقـی  منافـع 

بهـرتی  موقعیـت  در  شـامری  دارد.  وجـود  کشـورها 

نسـبت بـه سـایرین قـرار دارنـد و می کوشـند موقعیـت 

برتـر خـود را حفـظ كننـد و شـامری سـعی در تغییـر 

ایـن  می خواهنـد  و  دارنـد  خـود  ضعیـف  موقعیـت 

و  ضعیـف  کشـور  روسـیه  اسـت.  بی اسـاس  کامـالً 

درمانـده ای نیسـت که امریـکا بخواهـد او را این چنین 

کنـد. زمین گیـر 

گذشـته از این، اسـرتاتژی امریکا و حکومت بایدن در 

مـورد افغانسـتان، اسـرتاتژی خـروج اسـت، نـه ماندن. 

چنـدی پیـش اداره بایـدن اسـرتاتژی ملی کشـورش را 

منتـرش کرد کـه موضع این کشـور در مورد افغانسـتان 

رصاحـت داشـت: پایـان دادن بـه طوالنی ترین جنگی 

کـه امریـکا درگیـر آن اسـت که البتـه واژه ی مسـئوالنه 

روز  سـه  از  پـس  اکنـون  بـود.  همـراه  ایـن جملـه  بـا 

قطـر  به سـوی  کـه  کابـل  اقامـت زملـی خلیـل زاد در 

رفـت، روشـن شـده اسـت کـه مسـئوالنه بـودن تـرک 

افغانسـتان توسـط امریکایی هـا بـه ایـن معنـی اسـت: 

تشـکیل دولـت مشـارکتی.

خلیـل زاد نسـخه ی ایـن طـرح را بـه متـام چهره هـای 

مطـرح داخلـی بـه شـمول ارگ داده اسـت تـا بـرای 

شـکل دهی چنیـن دولتـی آمادگی داشـته باشـند؛ اما 

بـه نظـر می رسـد کـه به اسـتثنای ارگ و ارشف غنـی، 

همـه اسـتقبال کرده انـد. عدم اسـتقبال غنـی نه برای 

رد کامـل ایـن طـرح و عـدم پذیـرش آن، بلکـه بـرای 

اسـت؛  مشـارکتی  دولـت  ایـن  ریاسـت  در  او  مانـدن 

جانـب  کـه  پاکسـتان  رسشـان  پشـت  و  طالبـان  امـا 

او  ریاسـت  هسـتند،  مشـارکتی  دولـت  ایـن  اصلـی 

را منی پذیرنـد. در حالـی کـه بـرای خلیـل زاد نظـر و 

موضـع طالبـان اهمیـت دارد و بـرای حکومـت بایـدن 

پایـان دادن بـه جنـگ طوالنـی امریـکا در افغانسـتان 

کـه از طریـق توافـق بـه دولـت مشـارکتی می تواننـد 

ادعـای پایـان مسـئوالنه را داشـته باشـند.

اکنـون پرسـش این جاسـت که آیـا رییس جمهـور غنی 

روی  بـه  و  بایسـتد  امریکایی هـا  برابـر  در  می توانـد 

آن هـا نـه بگوید؟ در ظاهر امر پاسـخ روشـن اسـت؛ اما 

بایـد منتظـر مانـد و دیـد کـه اقـدام ریاسـت جمهوری 

افغانسـتان در ایـن زمینـه چـه خواهـد بود.

درنتیجـه؛ هـر مدلی کـه به افغانسـتان وارد شـود، اگر 

دولت مـداران ایـده دولـت ملـی و نیـت سـاخن دولت 

ملـی را نداشـته باشـند و بـدان بـاور نکننـد، آن مـدل 

نـاکام خواهـد بـود و نتیجـه ای نخواهـد داد.

هم چنـان گـزارش داده شـده که کنفرانسـی شـبیه بن 

ایـن بـار در ترکیـه برگـزار خواهد شـد؛ اما طـرح جدید 

دولـت امریـکا مبنـی بـر ایجـاد یـک کنفرانـس بـزرگ 

صلـح بـا میزبانی سـازمان ملل متحـد در انقره احتامالً 

بـا مخالفـت طالبان مواجه شـود.

موضـع دولـت بایـدن در ایـن طرح از تسـلیمی رهری 

دولـت بـه طالبـان بـه سـهم دادن طالبـان در قـدرت 

دولـت  سـال ها  کـه  موضعـی  اسـت؛  خـورده  تغییـر 

حامـد کـرزی تالش کـرد طالبان و پاکسـتان را قناعت 

بدهـد، امـا نتوانسـت. حـاال بـا رشیـک سـاخن ایـن 

طـرح بـا طالبـان، ممکـن اسـت نشسـت دوحـه هـم 

شکسـت بخـورد و گفت وگوهـا بـه نقطـه اول برگـردد و 

خشـونت ها هـم افزایـش یابـد.

وضعیـت دیگـر ادامـه نداشـته باشـد.

چـرا امریـکا از مذاکـرات دوحـه منـرصف می شـود 

برمی گـردد؟ و 

افتضـاح  بزرگ تریـن  خـود  ذات  در  دوحـه  مذاکـرات 

سیاسـت  در  امریـکا  ایاالت متحـده  سیاسـی 

خارجـی اش بـود؛ بزرگ تریـن قـدرت جهـان در مقابل 

یـک گـروه ناتوان دسـت بـه مذاکـره و تفاهـم می زند و 

بـه خواسـته هایش تـن می دهـد. ایـن مذاکـرات بـرای 

جمهوریـت نیـز بزرگ تریـن اشـتباه سیاسـی بـود کـه 

بـه نحـوی بـه امـارت فهامنـد کـه آمـاده تـن دادن بـه 

خواسـته های طالبـان اسـت. آزادی نزدیک بـه 6 هزار 

زندانـی طالـب، مقدمـه ی ایـن تسـلیم شـدن بـود کـه 

فاجعـه بـه بـار آورد. ایـن مذاکـرات اگر در کشـورهایی 

ماننـد نـاروی و سـوییس دایـر می شـد هـم از یک سـو 

ضامنـت اجرایـی می داشـت و هم بازیگـران منطقه ای 

مجبـور می شـدند آن را جـدی بگیرند و بـه یک راه حل 

می رسـیدند.

گروهـی مردم افغانسـتان به لحاظ عقالنیت سیاسـی، 

و مدل هـای  ملـی  دولـت  از  برداشـت درسـتی  هنـوز 

نظـام  تغییـر  بحـث  ندارنـد.  دولـت داری  سیاسـی 

هنـوز بـرای مـردم خیلـی زود و پیـش از وقـت اسـت. 

به عبارت دیگـر؛ مـا هنـوز ایـده دولـت ملـی را نداریـم، 

چـه رسـد بـه این کـه بحـث تغییـر نظـام سیاسـی را در 
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وقتی کـه  بیرونـی  دولـت داری  مـدل  متأسـفانه 

قیمومیـت،  قالـب  در  بیشـرت  شـد،  افغانسـتان  وارد 

همـه  از  مهم تـر  و  انحصـاری  مدیریـت  رسپرسـتی، 

نتیجـه اش  و  آمـد  افغانسـتان  بـه  کاپـی  قالـب  در 

فاجعه هـای  و  بـود  قومـی  و  تاریخـی  عقده گشـایی 

آورد. بـار  بـه  را  وحشـتناک  بسـیار 

پسـا  ادبیـات  افغانسـتان،  بـه  امریـکا  حملـه  از  پـس 

تاریخـی،  لحـاظ  بـه  مـا  تـا  شـد  باعـث  اسـتعامری 

علمـی، فرهنگـی، اجتامعـی و سیاسـی هویـت خـود 

را از عینـک غربی هـا تعریـف کنیـم و خـود قـادر بـه 

نباشـیم. خـود  بازتعریـف 

اسـتدالل  و  ادعـا  ایـن  غیرقابل انـکار  دیـدگاه  یـک 

بی ثباتـی  و  جنـگ  بـردن  بـرای  امریکایی هـا  کـه 

جهـت  در  داعـش  و  طالبـان  توسـط  میانـه  آسـیای 

بی ثبات سـازی روسـیه در افغانسـتان باقـی می ماننـد 

سـفید  کاخ  کابـل،  بـه  خلیـل زاد  زملـی  سـفر  بـا 

می خواهـد از طریـق او بـرای کابـل، منطقـه و طالبان 

رومنـا  بایـدن  جـو  برنامـه  در  تغییراتـی  کـه  بفهامنـد 

نسـبتاً  هم سـویی های  تغییـرات،  ایـن  اسـت.  شـده 

بیشـرتی را بـه همـراه داشـته اسـت تا جایی کـه به جز 

پاکسـتان، دیگـر کشـورهای منطقه از بازگشـت امارت 

منی کننـد. پشـتیبانی  افغانسـتان  بـه 

و  حکومـت  بـه  امریـکا  خاکسـرتی  سـیگنال 

طالبـان و سـه پیـام عمـده ی قـرص سـفید از طریق 

خلیـل زاد:

هم چنـان  بایـدن  رییس جمهـور  اداره  اسـرتاتژی   .۱

»گزینـه ی خـروج« و »توافـق صلـح« اسـت؛ و »گزینه ی 

ب« بـه معنـای تـداوم جنـگ اسـت؛

۲. توافق نامـه دوحـه بازنگری می شـود. تنهـا راه تداوم 

گفت وگوهـا بازنگـری )و احتـامالً تعدیـل( توافق نامـه 

دوحه اسـت؛

۳. ایاالت متحـده، افـزون بر بازنگـری توافق نامه دوحه 

از سـوی دو طـرف،  آن  در  امـکان تخطـی  بررسـی  و 

عواملـی کـه ایـن پروسـه را تخریـب و سـبوتاژ می کنـد 

را نیـز شناسـایی کـرده و جلـو خراب کاری هـای آنـان 

می گیـرد. را 

احتامل برگزاری نشستی مشابه بن

زملی خلیل زاد، فرسـتاده ویژه امریکا برای افغانسـتان 

طـرح ایجـاد حکومـت مشـارکتی را بـا سیاسـت گران 

کشـور در میـان گذاشـته اسـت. ایـن طـرح حکایت از 

آن دارد کـه رونـد صلـح در دوحـه بـه حاشـیه خواهـد 

رفـت؛ یعنـی دوحـه دیگـر داسـتانی نیسـت کـه ارزش 

متـام  هـم  طالبـان  و  باشـد  داشـته  را  کـردن  بحـث 

آن  از  بخشـی  بلکـه  نیسـتند،  آینـده  نقشـه  داسـتان 

خواهنـد بـود.

امریـکا در نظـر دارد کـه بـرای ایجـاد مشـارکت همـه 

رهـران و اقـوام، نشسـت بـزرگ ملی و جهانی مشـابه 

بُنـی کـه تهـداب درسـتی  نشسـت بـن برگـزار کنـد. 

بـرای  درسـتی  فرمـول  و  نگذاشـت  افغانسـتان  بـرای 

دفـاع  وزیـر  دو  حـال  همیـن  در  نبـود.  افغانسـتان 

پیشـین امریـکا می گوینـد کـه نیروهـای امریکایـی تـا 

زمانـی بایـد در افغانسـتان مباننـد کـه طالبـان به یک 

تفاهـم واضـح برسـند.

اگـر نشسـتی مشـابه بـه نشسـت بُن هـم برگزار شـود، 

آن غیرقطعـی و شکسـت مشـهود  کـه سـود  مطمینـاً 

و  اشـتباه  تحلیل هـای  از  یکـی  زیـرا  بـود؛  خواهـد 

از  اغلـب  کـه  کشـور  فعلـی  وضعیـت  اسـتمراربخش 

زبـان رهـران سیاسـی بیـرون می شـود، این اسـت که 

تعامـل سیاسـی چیـز بـدی نیسـت. 

سـه اسـتداللی که ظاهراً این موضع را منطقی نشـان 

می دهـد عبارت اند از:

۱. سیاست امری حیثیتی نیست؛

۲. بیـرون مانـدن از قـدرت نیـز هیـچ کمکـی بـه تغییر 

وضعیـت نخواهـد کرد؛

۳. هدف غایی سیاست به قدرت رسیدن است.

لرزانـی  منطقـِی  پایـه ی  دلیـل  سـه  هـر  حقیقـت  در 

دارد و بـه گـامن نگارنـده، پیوسـته سـبب معامله هـای 

پنهـان سیاسـی و تضعیـف موضعـی کـه خواسـت های 

همگانـی هم اسـت خواهد شـد. این دالیـل در همین 

یـک دهه ی پسـین از سـوی رهران حکومـت، احزاب، 

پیشـگان  و سیاسـت  قومـی  تیکـه داران  و  سـازمان ها 

هیچ کـدام  امـا  شـده  برجسـته  و  فربـه  دورمنـا  فاقـد 

مسـتدل نیسـت.

آیـا نشسـت بُـن تهداب درسـتی بـرای افغانسـتان 

گذاشت؟

تصمیم هـای  اسـاس  بـر  افغانسـتان  جدیـد  نظـام 

نشسـت بن ایجاد شـد. این اجالس در دسـامر سـال 

۲۰۰۱ میالدی/۱۳۸۰ خورشـیدی در شـهر بُن آملان 

بـا رشکـت برخـی از شـخصیت های سیاسـی افغـان، 

تحـت نظـر سـازمان ملـل برگـزار شـد.

ایـن کنفرانـس توانسـت کـه بـرای افغانسـتان اعتبـار 

جنـگ  سـال  سـی  جریـان  در  کـه  را  بین املللـی ای 

ایـن  درنتیجـه ی  بدهـد.  دوبـاره  بـود،  داده  از دسـت 

کنفرانـس، یـک نظـام نسـبی در افغانسـتان تشـکیل 

. شد

تصویـب قانـون اساسـی، برگـزاری انتخابـات ریاسـت 

جمهـوری، انتخابـات پارملانـی و شـوراهای والیتـی، 

تشـکیل ارتـش و پولیـس ملـی، اجـرای برنامـه خلـع 

اگر نشستی مشابه به نشست ُبن 
 که سود 

ً
هم برگزار شود، مطمینا

آن غیرقطعی و شکست مشهود 
خواهد بود؛ زیرا یکی از تحلیل های 

اشتباه و استمراربخش وضعیت 
فعلی کشور که اغلب از زبان 

رهبران سیاسی بیرون می شود، 
این است که تعامل سیاسی چیز 

بدی نیست.

متأسفانه در برگزاری نشست بن 
از تدبیر و تعمق فکری کار گرفته 

نشد و اکیثریت خاموش افغانستان 
نادیده گرفته شد و تنها به حضور 

کسانی اکیتفا شد که خود آن ها 
مصروف و سبب بحران و ادامه 

جنگ در کشور بودند.

؟ ست ا و  به ر و ر  » بن « ر  تکرا با  ن  نستا فغا ا یا  آ
ایمان نوری-دانشجوی روابط بنی الملل
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وحشـت از تـرور را تجربه کرده باشـند؛ آیا حکومت 

و  تلویزیـون  ایـن  کارمنـدان  بـه  رسـیدگی  بـرای 

تأمیـن امنیـت آنـان، همـکاری داشـته اسـت؟

مشـکالت  کـردم؛  اشـاره  هـم  قبـالً  کـه  هامن طـوری 

امنیتـی در ایـن والیـت تنهـا بـرای خرنـگاران نیسـت؛ 

ایـن  جامعـه  مختلـف  و طیف هـای  طبقـه   بـرای  بلکـه 

مشـکل وجـود دارد. در ایـن والیـت داکـرت در فضـای 

امـن نیسـت. زندگـی انجنیـر در آرامـش نیسـت. با این 

حـال خرنـگاران در خـط اول مشـکالت قـرار دارنـد. 

مـا خواسـتار تأمیـن امنیـت نسـبی هسـتیم. وقتـی یک 

خرنـگار در جامعـه زندگـی می کنـد، او حـق زندگـی 

کـردن دارد؛ او بـازار مـی رود، بـرای کار بیـرون مـی رود. 

تأمیـن  نشـود،  گرفتـه  جمعـی  امنیـت  کـه  زمانـی  تـا 

امنیـت فـردی ناممکـن اسـت.

آیـا  بوده انـد  زن  کارمنـدان  ترورهـا،  هـدف  چـرا   

وضعیـت فرهنگـی در ننگرهـار یـک فضـای کامـاً 

زن سـتیز اسـت یـا این کـه دلیـل و هـدف دیگری در 

تـرور کارمنـدان رسـانه ای زن وجـود دارد؟

یقینـاً کـه وجـود دارد. ببینیـد بـه همیـن دلیـل حضـور 

زنـان در رسـانه ها و سـایر امـورات دولتـی بسـیار انـدک 

در  اسـت.  فرهنگـی  مشـکالت  هـم  دلیلـش  و  اسـت 

جامعـه هنـوز فرهنگ زن سـتیزی وجـود دارد. به همین 

دلیـل اسـت کـه بـه زنـان در ایـن سـاحه اجـازه کار در 

رسـانه و یـا ادارات دولتـی را منی دهنـد. به طـور مثـال: 

سـه کارمنـد مـا کـه در بخـش دوبلـه کار می کردنـد و 

از دسـت دادیـم، جایگزیـن کـردن دیگـر  را  مـا آن هـا 

مـا  اسـت.  مشـکل  بسـیار  کاری  آن هـا  به جـای  افـراد 

بـاالی آن هـا بسـیار کار کـرده بودیـم تـا باهم بـه این جا 

رسـیدیم، ممکـن دیگـر خانواده هـا اجـازه ندهنـد کـه 

دخرتان شـان در رسـانه ها کار کننـد. دلیلـش همیـن 

مشـکالت فرهنگـی و رسـم ورواج های فرهنگـی اسـت.

 پـس از حمله هـای هدفمنـدی کـه صـورت گرفـت؛ 

وجـود  کارمنـدان  امنیـت  بـرای  چـاره ای  و  راه  آیـا 

دارد؟

در مـورد تأمیـن امنیـت خرنـگاران، دو حالـت وجـود 

دارد. نخسـت؛ بخـش تاکتیکـی اسـت. در ایـن بخـش 

خرنـگاران  مصونیـت  کمیتـه ی  کـه  را  مـواردی  متـام 

بـرای مـا هدایت دادنـد، مطابق طرزالعمـل کار کردیم. 

اسـت.  شـده  تنظیـم  رفت وآمدهـا  کـه  معنـا  ایـن  بـه 

رفت وآمدهای شـان از یـک مسـیر قطـع شـده و تبدیـل 

کاالهـا، این هـا مواردی اسـت کـه ما مطابـق طرزالعمل 

تنظیـم کردیـم.

دوم؛ بخـش نظامـی اسـت که چطـور می توانیـم امنیت 

آن هـا را تنظیـم کنیم تـا از حمله باالی آن هـا جلوگیری 

و  ایـن مسـئولیت حکومـت  ایـن بخـش،  شـود کـه در 

نظـام اسـت. زمانـی کـه خرنـگار مـن در مرکـز شـهر 

تـرور می شـود، چطـور می توانـم امنیـت خرنـگارم را در 

مرکـز شـهر بگیـرم. در اطـراف شـام هرگـز ندیده اید که 

یـک خرنـگار جـان خود را از دسـت داده باشـد. تأمین 

امنیـت جانـی مردم در شـهر و بازار مسـئولیت حکومت 

ایـن  علیـه  کـه  بسـازد  سیسـتمی  یـک  بایـد  اسـت. 

وضعیـت مقابلـه صـورت بگیـرد. همین گونـه همـکاران 

مـا از سـایر رسـانه ها نیـز در مرکـز شـهر جان خـود را از 

دسـت می دهنـد.

پـس از وقـوع حادثـه روز سه شـنبه، عکس هایـی به 

نـر رسـید که گویا فـردی در پیوند به ایـن رویداد 

پیونـد  ایـن  در  فـردی  واقعـاً  آیـا  شـده؛  بازداشـت 

بازداشـت شـده اسـت؟

مـا هـم خـر شـدیم کـه یک نفر بازداشـت شـده اسـت؛ 

امـا این کـه چقـدر دقیـق اسـت، بـرای مـا هم مشـکوک 

اسـت. در آینـده این مسـئله باید مشـخص شـود، چون 

در پیونـد بـه کشـته شـدن ماللـه میونـد هـم خرهایـی 

لیکـن  شـده اند؛  بازداشـت  قاتالنـش  کـه  شـد  نـرش 

هیـچ جزئیاتـی بـرای مـا در ایـن مـورد داده نشـد. بـه 

متـام  بایـد  نشـد.  داده  پاسـخی  مـردم  پرسـش های 

بـه  و  عامـالن چنیـن قضایایـی محاکمـه علنـی شـده 

قتـل  پرونـده ی  مـورد  در  برسـند.  اعامل شـان  جـزای 

ماللـه میونـد هـم بـرای مـا پاسـخی قناعت بخـش داده 

نشـده اسـت.

بخصـوص  همـکاران؛  کار،  بـرای  خودتـان  انگیـزه   

زنـان چگونـه اسـت؛ هنـوز هـم رمقـی باقـی مانـده 

اسـت؟

یقینـاً کـه ما در یک رشایط بسـیار حسـاس قـرار داریم، 

ایـن یـک حقیقـت اسـت؛ زیـرا در جایی که ما هسـتیم، 

آمـدن زنـان بـه رسـانه ها و دیگـر جاهـا مشـکل اسـت. 

در ایـن حالـت تأثیـرات بسـیار منفی روی کار رسـانه ها 

مواجـه  زیـادی  مشـکالت  بـا  بسـیار  مـا  می گـذارد. 

هسـتیم، شـاید دیگـر نتوانیـم کارمنـدان زن اسـتخدام 

. کنیم

در محتـوای برنامه هـا، احتیـاط در مباحث سیاسـی 

مجریـان  کـه  لباسـی  حتـا  شـاید  و  فرهنگـی  و 

اسـت؟ آمـده  تغییـری  می پوشـند،  برنامه هـا 

نـه برنامه هـای مـا مطابـق رشایـط فعلی وطن ما اسـت. 

اگـر مسـئله صلـح و اگـر مسـئله جنـگ اسـت. محتوای 

مـا اجتامعـی اسـت. هـر رویـدادی کـه رخ می دهـد، ما 

پوشـش می دهیـم و منی توانیـم در آن تغییـری بیاوریم؛ 

زیـرا مـا بـه هـدف بیـان حقایـق و پیـاده کـردن آزادی 

بیـان بـه کار خـود آغـاز کردیم.

تلویزیونـی  شـبکه  کارمنـدان  بـاالی  حمله هـا  تأثیـر   

انعـکاس، روی فعـاالن مدنـی در ننگرهـار و به خصـوص 

خرنـگاران و فعـاالن حقـوق زن، چـه بـوده اسـت؟

رسـانه ها  خانـواده  روی  اسـت.  گذاشـته  تأثیـر  کامـالً 

بسـیار تأثیـر منفـی داشـته اسـت. مـا امیـد داریـم کـه 

چنیـن رویـدادی علیـه خرنـگاران رخ ندهـد تـا کار و 

داشـته  جریـان  عـادی  گونـه ی  بـه  رسـانه ای  فعالیـت 

باشـد.

چنیـن  در  را  همکارانـش  کـه  مسـئولی  به عنـوان 

می کنیـد  فکـر  می دهـد،  دسـت  از  رشایطـی 

نتوانسـتید؟ کـه  می دادیـد  انجـام  بایـد  چـه کاری 

در ایـن رابطـه، مـا هـر کاری کـه می توانسـتیم، انجـام 

و  کارمنـدان  بیشـرت  مـا  کـه  گفتـم  هـم  قبـالً  دادیـم. 

خرنـگاران خـود را در مرکـز شـهرها از دسـت دادیـم. 

در یـک جایـی نبـود کـه راه بـوده باشـد و دشـت. حـال 

شـام قضـاوت بکنیـد کـه در میـان هزارهـا نفـر یـک نفر 

جـان خـود را از دسـت می دهـد، مسـئولیت این گونـه 

رویدادهـا بـه کـی برمی گـردد؟

در  بگوییـد؛  دسـت رفته مان  از  همـکاران  مـورد  در 

فکرهایـی  چـه  و  می کردنـد  کار  بخش هایـی  چـه 

داشـتند؟

سـه همـکار مـا کـه جـان خـود را از دسـت دادنـد، در 

بخـش دوبلـه رادیـو- تلویزیـون انعـکاس کار می کردند.

کار  بخش هـا  کـدام  در  و  داریـد  کارمنـد  چنـد  فعـالً 

. می کنیـد

در حـال حـارض مـا در تلویزیـون انعـکاس تقریبـاً ۱۰۰ 

یـا بیشـرت از آن کارمنـد داریـم و کارمنـدان زن مـا پـس 

از چنیـن رویدادهایـی کـم شـده و تقریباً ۵ نفـر کارمند 

زن باقـی مانده انـد.

ربـوده  برخی هـا  سـوی  از  پیـش  سـال  دو  حـدوداً 

اسـت؟ درسـت  بودیـد،  شـده 

بلـی تقریبـاً دو سـال پیـش بـرای نزدیـک بـه ۴ مـاه از 

بـودم. رشایـط  اختطـاف شـده  ناشـناس  افـراد  سـوی 

بسـیار سـختی را نیـز پشـت رس گذاشـتم و باالخـره در 

بـدل پرداخـت پـول هنگفـت دوبـاره آزاد شـدم. همیـن 

تأثیـر  بسـیار  خـودم  اقتصـادی شـخصی  روی  مسـئله 

منفـی گذاشـته اسـت.

دلیل این که شبکه تلویزیونی ایجاد کردید چه بود؟

بـه دلیلـی بـود کـه مطابـق بـه مسـلک مـا بـود. یـک 

داکـرت کلینیـک جـور می کنـد. بخشـی کـه مـا خوانـده 

بودیـم، رادیـو تلویزیـون بـود، بـه همین دلیل خواسـتم 

یـک تلویزیـون ایجـاد کنـم.

در والیـت ننگرهـار بـه غیر از تلویزیـون انعکاس آیا 

دیگـر تلویزیون خصوصـی وجود دارد؟

والیـت  در  نیـز  دیگـر  خصوصـی  رسـانه های  بلـی 

ننگرهـار فعالیـت می کننـد. تلویزیـون رشق، تلویزیـون 

همیشـه بهار و چنـد رسـانه ی دیگـر اسـت کـه در ایـن 

دارنـد. فعالیـت  والیـت 

پـس در رشایطـی کـه شـام تنهـا رسـانه ی خصوصی در 

ننگرهـار نیسـتید، چـرا هـدف قـرار گرفته اید؟

زیـادی  پوشـش  توانایـی  مـا  کـه  اسـت  ایـن  دلیلـش 

را  مهـم  رویدادهـای  متامـی  تقریبـاً  داشـتیم/داریم. 

پوشـش می دهیـم. تعـداد پروگرام هـای مـا زیاد اسـت. 

مـا نیـروی کاری بیشـرتی نسـبت بـه رسـانه های دیگـر 

در ننگرهـار داریـم. همه ی این مسـایل سـبب شـده که 

دشـمن مـا را هـدف قـرار بدهـد.

خواست شام از دولت چیست؟

هرچنـد مـا بار بار از دولت در قسـمت حل مشـکالت ما 

درخواسـت کردیـم، کاری صـورت نگرفـت؛ اما خواسـت 

مـا ایـن اسـت کـه امنیـت مـا را تأمیـن کننـد. تأمیـن 

امنیـت مـردم، مسـئولیت حکومـت اسـت. مـا غیرملکی 

هسـتیم. تنهـا سـالح مـا قلـم اسـت. بایـد بگویـم کـه 

حکومـت در تأمیـن امنیـت مـا خرنـگاران نـاکام بـوده 

است.

در جریـان 3-4 مـاه اخیـر، شـام چهـار کارمند خود 

را، آن هـم از میـان زنـان از دسـت دادیـد، دلیلـش را 

در چـه می بینـد؟

دلیلـش بسـیار واضـح اسـت. در والیتـی کـه مـا زندگی 

می کنیم، یک والیت بسـیار حسـاس اسـت. پیش ازاین 

عملیات هایـی  بـود.  داعـش  گـروه  مرکـز  ننگرهـار 

بیـن  از  کـه  شـد  گفتـه  و  گرفـت  صـورت  علیه شـان 

رفته انـد؛ امـا عمـالً وجـود دارنـد و همین گونـه شـامری 

والیـت  ایـن  در  نیـز  دیگـر  تروریسـتی  گروه هـای  از 

فعالیـت دارنـد. مـا در یـک منطقـه و محوطـه  زندگـی 

می کنیـم کـه در آن جـا آزادی بیـان اسـت، حقـوق بـرش 

و حقـوق زنـان و سـایر مسـایل اسـت. مـا راه ارتباطـی 

میـان جامعه و مردم هسـتیم و برای شـان اطالع رسـانی 

می کنیـم و آن هـا نیـز از حقایـق اطـالع پیـدا می کننـد. 

ایـن کار مـا بـا عکس العمل هایـی نیـز به همـراه اسـت.

ننگرهـار  والیـت  در  خربنـگاری  کار  دشـواری های 

چـه اسـت؟

والیـت  در  خرنـگاران  کار  برابـر  در  مانـع  مهم تریـن 

رشایـط  در  اگـر  اسـت.  امنیتـی  موانـع  ننگرهـار، 

حـارض امنیـت والیـت ننگرهـار را بـا سـایر والیت هـای 

زیـادی  بسـیار  مشـکالت  کنیـد،  مقایسـه  افغانسـتان 

وجـود دارد. دلیلـش هـم واضـح اسـت. به ایـن خاطـر 

کـه ننگرهـار والیتـی اسـت کـه بـا پاکسـتان هم رسحـد 

این جـا  در  اسـت.  رسحـدی  والیـت  یـک  اسـت. 

گروه هـای مختلـف تروریسـتی فعالیـت دارنـد. خرنگار 

در حقیقـت زبـان مـردم اسـت، متـام واقعیـت جامعه را 

بیـان می کنـد. وقتـی مشـکالت و حقیقت هـا را بیـان 

می کنـد، طبیعتـاً ایـن بیـان حقیقـت بـا واکنش هایـی 

بـه  ایـن عکس العمل هـا گاهـی  نیـز مواجـه می شـود. 

می شـود. منجـر  خونینـی  حادثه هـای  چنیـن 

 همـکاران مـا در شـبکه تلویزیونی انعـکاس، پس از 

تـرور مالـه میونـد، بایـد بیشـرت از همیشـه تـرس و 

ریییس رادیو تلویزیون انعکاس:

شاید دیگر نتوانیم کارمند زن استخدام کنیم!
شاره: 

حوالی ساعت ۴:۳۰ دقیقه ی پس از چاشت روز سه شنبه )12 حوت(، سه تن از کارمندان رادیو- تلویزیون انعکاس در ولایت ننگرهار از 
سوی تفنگ داران ناشناس به قتل رسیدند. سعدیه، شهناز و مرسل حبیبی، سه کارمند این رسانه ی خصوصی بودند که روز سه شنبه 

هدف تیراندازی تفنگ داران مسلح قرار گرفته و کشته شدند.
این نخستین باری نیست که این رسانه ی خصوصی کارمندانش را از دست می دهد. حدود سه  ماه پییش نیز مالله میوند، گوینده ی این 

رسانه  در حوزه ی سوم امنیتی شهر جالل آباد از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده بود. این گفت وگو را با انجنیر زلمى لطیفى، 
ریییس و مؤسس رادیو تلویزیون انعکاس اجرا کردیم تا از او در مورد دلیل هدف  قرار گرفتن پییهم کارمندانش بپرسیم. این گفت وگو از 

طریق تلفن انجام شده است.

عبدالرازق اختیاربیگ
گفت وگو کننده
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می دهد.

گفته می شود که کادرهای البدر تحت تعلیم ISI در کارگریل 

در سال ۱۹۹۹ مشارکت فعال داشته اند. فرمانده ارشد این 

حرکت  بر  نظارت  برای  نفوذ  هنگام  در  زمین  بخت  تنظیم، 

آن  روبه جلو  مناطق  و  اسکاردو  به  پاکستان  از  کادرهایش 

مستقر بوده است.

این تنظیم که برای مدتی از اواخر دهه ۱۹۹۰ از بین رفته 

بود، با افزایش تعداد، چندین اعامل تروریستی را در سال 

۲۰۰۰ در جمو و کشمیر آغاز کرد. 

منابع رسمی نشان داده است که چندین تروریست کشته 

شده در سال ۲۰۰۰ از کادرهای البدر بودند. در یك واقعه 

از این دست، هنگام حمله نیروها به مخفیگاه آن ها در تورو 

در نزدیكی گاندربال، پنج تروریست كه گویا بخشی از یك 

گروه انتحاری البدر بودند، كشته شدند.

شده  اعالم   )Loc( کنرتل  خط  در  آتش بس  با  تنظیم  این   

کرده  مخالفت   ۲۰۰۳ نوامر  در  پاکستان  و  هند  توسط 

است. البدر به طور مداوم با هرگونه روند گفت وگو بین هند و 

پاکستان مخالف است. 

مصاحبه ای  در  بخت زمین  تنظیم،  رییس  مثال؛  به عنوان 

در ۴ سپتامر ۲۰۰۱ گفت که هند در مورد گفت وگو برای 

او  نیست.  صادق  کشمیر  مسئله  مساملت آمیز  حل وفصل 

جهاد  تقویت  بر  مترکز  برای  پاکستان  از  درخواست  ضمن 

توافق  یک  به  دست یابی  برای  بیشرت  وقت  »اتالف  به جای 

با مذاکره«، از رژیم نظامی خواست تا از رشوع هر اقدامی 

که سبب تضعیف »جنبش آزادی خواهی« در جامو و کشمیر 

شود خودداری کند.

زندگی  سبک  است  کرده  سعی  تنظیم  این  هم چنان 

منایش می دهند. گلبدین حکمتیار پس از تطهیر شدنش 

گفته بود؛ یک صد و چند جلد کتاب چاپ کرده آن هم در 

فرد  یک  است  ممکن  آیا  بوده.  کوه ها  متواری   که  زمانی 

در کوه ها متواری باشد و با دولت بجنگد و هم بتواند با 

خیال آرام صدوچند جلد کتاب بنویسد؟ گیرم که این فرد 

متام عمرش را رصف کتاب های پرشامرش کرده باشد، آیا 

مردی که کل عمر دغدغه ی جنگ و ستیز داشته می تواند 

این همه کتاب بنویسد، چگونه عمر این مرد کفاف داده 

حکمتیار  کتاب های  نوشن  خصوص  در  تنها  است؟ 

پرسش های فراوانی وجود دارد که همواره شخصیت او را 

در مغایرت با واقعیتش نشان می دهد

 ۳ از  بیشرت  انتخابات  در  اسالمی  حزب  محبوب  رهر   

را  پیوسته کمیسیون  ولی  نکرد؛  آن خود  از  را  آرا  در صد 

محکوم به تقلب آرا کرده و خود را پیروز میدان انتخابات 

خود  آن  از  را  آن  گلبدین  که  حزبی  بود.  کرده  فرض 

با  حکمتیار  هنگامی  است؛  دودستگی  دچار  می داند 

حزب  این  دیگر  شاخه ی  کرد،  صلح  افغانستان  دولت 

و  نکرد  متکین  حکمتیار  به  داشت  دولتی  مرشوعیت  که 

اسالم گرایانه را در مناطقی که فعالیت می کند، اعامل کند. 

می دهد  نشان   ۲۰۰۳ آگوست  گزارش های  مثال،  به عنوان 

که البدر به زنان در مناطق روستایی جمو و کشمیر دستور 

داده است که شغل پولیسی را کنار بگذارند، حجاب بپوشند، 

پس از ۱۴ سالگی ترک تحصیل کنند و بدون همراهی یک 

صورت  در  نامشخص  عواقب  درباره  آن ها  نروند.  بیرون  مرد 

عدم رعایت قوانین توسط زنان هشدار می دادند.

در ۲۰ دسامر ۲۰۰۲، در یک اقدام تروریستی بزرگ علیه 

تروریست ها سه دخرت جوان  جامو،  منطقه  در رسارس  زنان 

در  حسیوت  روستای  در  را  دانشگاه  دانشجوی  دو  ازجمله 

منطقه راجوری کشتند. 

گروهی  توسط  جداگانه  حوادث  که  است  شده  گزارش 

تحت  البدر  به  متعلق  پاکستانی  تروریست  سه  از  متشکل 

این  است.  شده  انجام  زبیرگل  منطقه«  »فرمانده  رهری 

تنظیم در ماه جون ۱۹۹۹ یک مجله ماهانه تحت نام البدر 

راولپندی  و  کراچی  از  را  بود  اردو  زبان  به  آن  مطالب  که 

راه اندازی کرد.

البدر ارتباط نزدیکی با سازمان اطالعات بین رسویس های 

روزنامه  دارد.  پاکستان  در  اسالمی  جامعت  و   )ISI(

دیلی تایمز مستقر در الهور در ۲۷ دسامر ۲۰۰۳ گزارش 

روابط  مورد  در  تحقیق  در حال  امنیتی  آژانس های  که  داد 

حزب مجاهدین و البدر با القاعده، طالبان و حزب اسالمی 

گلبدین حکمتیار هستند. 

گزارش هایی مبنی بر این که مجاهدین سابق این دو سازمان 

مرزی  والیت  از  اسالمی  حزب  و  طالبان  برای  را  جهادی 

می کردند،  استخدام  بلوچستان  و   )NWFP( غربی  شامل 

وجود داشت.

به عنوان حزب اسالمی  بقایای سیاسی خود  به  هم چنان 

جدا از شاخه حکمتیار ادامه داد.

حزب  دیگر  نیم  برگشت  از  پس  نتوانست  که  حکمتیاری 

خودش را با خود متحد کند؛ چطور مدعی برنده بودن در 

میدان انتخابات شده بود و این ادعای رهر حزب اسالمی 

از کجا می آید؟

حکمتیار  تظاهرات،  با  فروپاشی  به  دولت  تهدید  از  پس 

داراالمان  خصوصاً  کابل  شهر  سطح  در  لوحه هایی 

رسنوشت  است:  شده  نوشته  آن ها  در  که  کرد  منترش 

یک سان  دین ستیز  سکوالرهای  و  ملحد  کمونیست های 

او  که  می دهد  نشان  حکمتیار  تبلیغاتی  لوح  این  است. 

می داند،  شوروی  با  مبارزه  در  میدان  پیروز  تنها  را  خود 

غافل از آن که شکست شوروی هزاران دلیل دیگر داشت و 

در میدان مبارزه با شوروی تنها منی جنگید.

دین ستیز  سکوالرهای  از  حکمتیار  منظور  این،  از  جدا 

همین دولتی که وجودش را مرشوعیت بخشیده و این مرد 

که  می شود  معلوم  است.  کرده،  تطهیر  مردم  میان  در  را 

بود که  او زمانی گفته  ثبات فکری ندارد.  آقای حکمتیار 

اگر یک امریکایی در افغانستان باشد، با دولت می جنگد؛ 

ولی حاال از همین دولت پول امریکایی ها را خرج موترهای 

ضد گلوله اش می کند.

 اکنون پرسش این است که حکمتیار با همین تظاهرات 

دارد  منظم  پولیس  و  اردو  که  نظامی  چگونه  نفره،  چند 

تهدید به فروپاشی می کند؟ این برخورد حکمتیار از کجا 

می آید؟

حزب  محبوب  رهر  عملکردهای  و  ادعاها  که  زمانی 

اسالمی را در کنار هم قرار می دهیم، نتیجه ای منی گیریم 

این همه  با  خودشیفتگی.  نام  به  روانی ای  اختالل  جز 

اما ادعا هایی که از سوی این مرد می شود در مغایرت با 

که  است  اختاللی  نشان گر  خود  این  و  است  عملکردش 

رهر محبوب تا کنون متوجه آن نشده است.

۱۹۹۸، با القای جنگ جویان خارجی كه در چندین تنظیم 

تروریستی دیگر در كشمیر خدمت می کنند، شکل گرفت.

رهربی، ساختار فرماندهی و کادر در زمان شکل گیری 

تنظیم

کشمیر  ساکن  که  فردی  بود،  لقامن  هدایت  تحت  البدر 

پاکستان،  در  پنجاب  ساکن  بخت زمین،  بود.  پاکستان 

ارفین  که  است  شده  گزارش  بود.  تنظیم  ارشد«  »فرمانده 

ارشد  فرمانده  جان نثار  و  لقامن  مستعار  اسم های  با  باهی 

البدر  ازجمله رهران دیگر  و کشمیر است.  البدر در جامو 

عالی  »معاون  عرفان؛  راه اندازی«  »فرمانده  از:  عبارت اند 

ابو  بات؛  جاسم  تبلیغات«  »رییس  بهایی؛  زاهد  فرمانده« 

موای »مسئول ارتباطات« گزارش شده است که البدر دارای 

ازجمله ۱۲۰ جنگ جوی خارجی  نفر،   ۲۰۰ تقریباً  کادری 

است.

ستاد و مناطق عملیاتی

است.  پاکستان  در  مان صحرا  در  تنظیم  این  مرکزی  دفرت   

در  اردوگاهی  تنظیم،  این  که  است  شده  گزارش  هم چنان 

گزارش  دارد.  نیز  پاکستان(  اداره  تحت  )کشمیر  مظفرآباد 

مناطق  در  البدر  که  است  آن  از  حاکی  گذشته  سال  پنج 

کشمیر  دره  کوپوارا  و  رسیناگر  بودگام،  باراموال،  آنانتاگ، 

فعال است. هم چنان در مناطق پونچ و راجوری در منطقه 

جامو حضور دارد.

)ائتالفی  است   )UJC( از شورای جهاد متحد البدر بخشی 

و  جامو  در  که  پاکستان  در  مستقر  تروریستی  گروه های  از 

اردوگاه های  که  است  شده  گزارش  هستند(.  فعال  کشمیر 

غربی  شامل  مرزی  استان  در  منرشا  منطقه  در  آموزشی 

)NWFP( در پاکستان و کوتلی و مظفرآباد در کشمیر تحت 

اداره پاکستان موقعیت دارد. این تنظیم به تأسیسات حمله 

هند  نظامی  تأسیسات  که  است  داده  حمله  به  تهدید  یا  و 

قرار  و کشمیر هدف  در جامو  را  دولتی  برجسته  مقامات  و 

افغانستان  دولت  حاتم بخشی های  وجود  با  حکمتیار 

با  و  می آید  پیش  دولت  با  ستیز  راه  از  متکین  به جای 

این رویکرد دنبال جایگاه و پایگاه سیاسی است که یک 

بیست و ششمین  در  حکمتیار  داده؛  نیز  نتیجه  مقداری 

سال گشت خروج نیروهای شوروی در سخرنانی دولت را 

به فروپاشی تهدید کرد و خر داد که با تظاهرات ارگ را 

تسخیر می کند. او پیش ازاین تهدیدات پیوسته از تحریک 

طالبان حامیت کرده و با این که از دولت امتیاز می گیرد 

مردم  و  نظام  دشمنان  از  و  فروپاشی  به  تهدید  را  دولت 

افغانستان حامیت می کند، اما بازهم دولت از او می گذرد 

به جای آن که در دادگاه از او استقبال شود.

اختال خودشیفتگی در حکمتیار

می شود.  ظاهر  بزرگ سالی  در  خودشیفتگی  معموالً   

می کنند؛  نرم  دست وپنجه  مرض  این  با  که  افرادی 

تصورشان در مغایرت با تصویر شخصی  آن ها از خودشان 

برخورد  همه   با  خودستا  و  پرمدعا  فرد  به عنوان  و  است 

و  می کشند  رخ ها  به  برابر  ده  را  دارند  آن چه  و  می کند 

اعظم  فرمانده  خان«،  »بخت زمني  كه  می دارد  بیان  منابع 

در  او  است.  درگذشته  كرونا  ويروس  دليل  به  البدر  تنظیم 

به  پيشاور  دانشگاه  زمني  نزدييك  در  بابا  رحامن  گورستان 

تاریخ دوم مارچ سال ۲۰۲۱ دفن کرده اند.

بود  البدر  تنظیم  رهر  بدین سو   ۱۹۹۸ سال  از  بخت زمین 

بر عهده داشت. طی دهه  را  و مسئولیت جهاد در کشمیر 

علیه  فرماندهی گلبدین حکمتیار  البدر تحت  هشتاد گروه 

شوروی در افغانستان و سپس علیه نیروهای آمریکایی پس 

با ۴۰  از دست دادن یک جهادی  از سال ۲۰۰۱ جنگید. 

البدر  برای  بزرگ  به عنوان یک عقب گرد  سال تجربه جنگ 

و برنامه هایش برای احیای تنظیم در کشمیر تلقی می شود.

در  تروریستی  فعال  تنظیم  یک  حارض  حال  در  که  البدر 

جامو و کشمیر است، توسط دولت هند در اول اپریل سال 

۲۰۰۲، تحت قانون مصوبه جلوگیری از تروریسم )۲۰۰۱( 

که در ۲۸ اپریل سال ۲۰۰۲ به قانون جلوگیری از تروریسم 

شد.  شناخته  تروریستی  گروه  یک  به عنوان  شد،  تبدیل 

همچنین از سوی ایالت متحده امریکا به عنوان یک سازمان 

تروریستی خارجی شناخته  شده است.

شکل گیری و اهداف البدر

البدر در ماه جون ۱۹۹۸ با هدف »مبارزات آزادی کشمیر« 

با  آن  ادغام  و  هند  کشمیر  و  جامو  دولت  »آزادسازی«  و 

پاکستان تشکیل شد. این تنظیم مدعی است که باید طبق 

تصمیامت سازمان ملل به کشمیری ها حق تعیین رسنوشت 

سال  از  را  خود  ریشه  البدر  که  می شود  گفته  شود.  داده 

۱۹۷۱ می داند؛ زمانی که گروهی به همین نام به بنگالی ها 

در منطقه ای که در آن زمان پاکستان رشقی شناخته می شد 

حمله کرد.

هم چنان این گروه به عنوان بخشی از حزب اسالمی گلبدین 

می کرد.  فعالیت   ۱۹۸۰ دهه  طی  افغانستان  در  حکمتیار 

سازمان های  از  مستقل،  کشمیر  ایده  از  حامیت  ضمن 

آزادی بخش جامو و کشمیر  میانه رو کشمیری، مانند جبهه 

)JKLF( نیز انتقاد می کند.

رژیم  و  ارسائیل  ایاالت متحده،  مخالف  البدر  فعلی  رهری 

اظهار  گذشته ها  از  تنظیم  این  است.  سعودی  عربستان 

و هدف خود  »دروازه ی هند« می داند  را  داشته که کشمیر 

را »آزادی« مسلامنان در بقیه هند پس از »اشغال« کشمیر 

توصیف می کند.

قبالً  که  البدر  کشمیر،  و  جامو  در  رسمی  منابع  گفته  به 

تحت لوای حزب املجاهدین )HM( فعالیت می کرد، توسط 

سازمان )ISI( و آژانس اطالعاتی خارجی پاکستان، تشویق 

شد که در سال ۱۹۹۸ به طور مستقل فعالیت کند. منابع 

از  جدیدی  نسخه  كه  است  داشته  اظهار  هند  اطالعاتی 

این اسرتاتژی تغییریافته در سال  از  البدر به عنوان بخشی 

جهادی-سیاسی  شخصیت های  از  حکمتیار  گلبدین 

و  صالحیت  قلمرو  از  فراتر  پیوسته  و  است  افغانستان 

این  رفتار  از  است.  داده  منایش  را  خود  توانایی هایش 

شخصیت سیاسی طوری به نظر می رسد که گویا رویکرد 

سیاسی-حزبی اش همیشه یکی از برحق ترین، جناح ها و 

جریان های سیاسی در افغانستان بوده و مثالً برای صالح 

به اعامل خشونت آمیز زده است.  افغانستان دست  مردم 

به گامنم از نظر آقای حکمتیار، مردن در خیابان ها سالح 

مردم افغانستان است.

حکمتیار یکی از رهران جهادی  است که با دیگر گروه های 

روابطی  بر  بنا  او  تنگاتنگی دارد.  رابطه ی  تندرو اسالمی 

که با القاعده و گروه های تندرو دیگر داشت، نتوانست از 

دولت پسا بن سهمی بگیرد. این امر باعث شد که چندین 

دولت  علیه  و  باشد  متواری  افغانستان  کوه های  در  سال 

افغانستان و متحدانش بجنگند. هم چنان گلبدین پس از 

سقوط طالبان در چندین حمله ی تروریستی  شهر کابل 

دست داشت و صدها غیرنظامی را با حمالت تروریستی 

به خاک و خون نشاند.

را  خود  می خواهد  مساملت آمیز  تظاهرات  با  اکنون   

حکمتیار  آقای  دهد.  نشان  مدنی  انسان های  شامر  در 

منی داند، در پیوست به هر عملی که تهدید وجود داشته 

باشد، رفتار خشونت آمیز به شامر می آید. چنان چه چندی 

پیش آقای حکمتیار با تظاهرات ارگ را تهدید به تسخیر 

کرده بود.

دولت  داشت،  غیرقابل قبولی  عملکرد  این که حکمتیار  با 

اجتامعی  جایگاه  برایش  و  کرد  صلح  او  با  افغانستان 

برایش  کیفرخواهی  بدون  افغانستان  دولت  بخشید. 

در  که  داد  اجازه  را  او  و  شد  قایل  بی شامری  امتیازهای 

انتخابات افغانستان رشکت کند. با وجود ادعاهای فراوان، 

کم وبیش ۳ درصد از کل آرای انتخابات را به دست آورد 

از  تلقی شد و متثال تصورش  برایش  که شکست بزرگی 

کمیسیون  تقلب های  پشت  در  اما  ریخت؛  فرو  خودش 

انتخابات پنهانش کرد.

احمد بلخی

شت رگذ د ر  لبد ا یستى  ر و تر ه  و گر ه  ند فرما

خودشیفتگى؛ 

زد می سا ر  حکمتیا ن  نسا ا ز  ا که  لی  ختال ا

رهبری فعلی البدر مخالف 
ایاالت متحده، اسرائیل و رژیم 
عربستان سعودی است. این 

تنظیم از گذشته ها اظهار 
داشته که کشمیر را »دروازه ی 

هند« می داند و هدف خود را 
»آزادی« مسلمانان در بقیه 

هند پس از »اشغال« کشمیر 
توصیف می کیند.

نصیر ندیم
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برگردان:ابوبکر صدیق

نویسنده:جان بولنت، مشاور شورای امنیت حکومت دونالد ترامپ
گزامایرن  منبع: واشنگنت ا

برگردان

؛  ن لبا طا با  مپ  ترا فق  ا تو
یادگاری ماندنی برای بایدن است!

نظرداشت متامی موارد، به نظر می رسد که بایدن تالش دارد تا با پالیسی 

اولویت  از همه، منافع کشورش را در  و یافن یک راهکار مناسب، بیشرت 

به کشورش  احتاملی  هرگونه حمله ی  از  و  هر رشایطی  تحت  و  داده  قرار 

پیش گیری کند.

این  حکومتی  مقام های  به ویژه  و  افغانستان  مردم  دید  از 

با  سازش  و  صلح  اما  است؛  هدف  یک  صلح  کشور، 

طالبان هیچ گونه ضامنت اجرایی ندارد. در سوی دیگر 

روند  زمینه سازی  مسیر  در  امریکا  که  پیداست  نیز، 

همه جانبه ای  منافع  افغانستان  صلح  گفت وگوهای 

نیز  و  آن  رأس  در  خاورمیانه  صلح  دارد؛ 

می خواهد مطمین شود که افغانستان دوباره 

به مرکز تروریزم بین املللی تبدیل منی شود.

پیش آمده-گفت وگوهای  فرصت  به  توجه  با 

می توانند  خود  افغانستان،  مردم  افغانستان-  صلح 

بزنند؛  باال  آستین  صلح  تأمین  برای  و  کنند  ملت سازی 

امریکا،  برای  فراموش کرد که  نباید  اما 

راهردی  هدف  یک  در  صلح  برپایی 

این که  نه  است،  دایمی  و 

شانه به شانه و گام به گام با 

ن  نستا فغا ا

بایستد و راه برود.

رویکرد  یک  که  صورتی  در 

بنیادی بتواند هم سو با منافع و 

تأمین امنیت امریکا قرار بگیرد، 

آن  در  ویژه ای  توجه  بی تردید 

مورد خواهیم داشت. پس ازآن، 

ما می توانیم کمک و همیاری مان را با نیروهای امنیتی-دفاعی افغانستان 

افزایش دهیم.

راستای  در  را  افغانستان  حکومت  می توانیم  که  گرفت  نادیده  نباید 

ظرفیت سازی پشتیبانی کنیم؛ اما آن چه حایز اهمیت است: با آن که کابل، 

پالیسی داخلی خود را دارد؛ اما مذاکره با طالبان در هر رشایطی، مستلزم 

حضور امریکا است.

داشته اند  پایبندی  توافق نامه  به  نه طالبان  که  اکنون  این همه،  با 

و بایدن نیز دستور به بازنگری موافقت نامه داده، به نظر می رسد 

که بیش از هر تصمیم دیگری، این گونه شتاب زده بیرون شدن 

از افغانستان به سود امریکا نیست. اگر تنش ها – میان دولت 

پابرجا مباند،  کنونی  میزان  همین  به   - طالبان  و  افغانستان 

یک  این  قطعاً  است.  بیرون شدن  از  بهرت  ماندن  که  بی گامن 

آن  در  ما  منافع  آن چه  بلکه  نیست؛  عاطفی  و  احساسی  بحث 

نهفته است، بسیار ارزشمند است.

رصف  هم  را  زیادی  بسیار  زمان  بی شامر  هزینه های  کنار  در  ما 

کرده ایم. بی شک این همه هزینه و رصف زمان، از برای دنبال کردن 

اهدافی بوده که در پی آن بودیم و اگر نیاز باشد که زمان بیشرتی 

نیست  چیزی  این  باشیم.  صبور  باید  پس  شود،  اهداف  این  رصف 

شتاب زده  بایدن  جو  یا  بدهد  نظر  افغانستان  مطالعات  گروه  که 

تصمیم بگیرد؛ در واقع، این تنها گزینه ای است که می تواند ضامن 

موفقیت باشد.

موقعیت  حفظ  افغانستان،  در  ما  باارزش  منافع  ازجمله 

دولت  در  آن چه  است.  افغانستان  در  جغرافیایی  و  جیوپولتیک 

قبلی هیچ اهمیتی به آن داده نشد. نباید نادیده گرفت که موقعیت 

جغرافیایی افغانستان، در میان دو قدرت امتی منطقه؛ پاکستان و ایران 

بسیار شکننده است.

در سوی دیگر، پیوسن دوباره به توافق نامه ۱+۵، یک اشتباه برای بایدن 

تلقی خواهد شد. ادامه ی حضور نیروهای امریکایی در افغانستان نه تنها 

در  را  هسته ای  سالح  توسعه  که  می کند  ایجاد  تروریزم  برای  دلهره   یک 

کشورهای منطقه نیز با تهدید مواجه خواهد کرد.

امنیت  به عنوان مشاور شورای  از ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹  بولن  یادداشت: جان 

سال های  میان  در  هم چنان  و  کرده  خدمت  ترامپ  دونالد  رییس جمهور 

کرده  کار  متحد  ملل  سازمان  در  امریکا  سفیر  به عنوان   ۲۰۰۶  –  ۲۰۰۵

است.

در  داغی  سوژه ی  به  روزها  این  افغانستان،  در  امریکا  ساله ی   ۲۰ جنگ 

مورد،  این  در  تصمیم گیری  و  شده  تبدیل  امریکا  منافع  مبحث  راستای 

اداره ی جدید امریکا را در دو راهی قرار داده است.

با این حال، گاهی این بحث  وارد تنش شده و جنجال برانگیز هم 

در  که  را  نافرجام  جنگ  این  گره  رشایطی،  چنین  می شود. 

نهایت نیاز به یک نقطه ی پایان دارد، بیشرت کور می کند. با 

آن که همگی در بحث پایان دادن جنگ توافق نظر دارند؛ 

ولی گویا هنوز به نتیجه ی نهایی نرسیده اند.

اکنون جو بایدن با یک فرصت توأم با چالش و تاریخی 

روبه رو است. هرچند ظاهراً بایدن متایل دارد تا کم ازکم 

تعدادی از نیروهایش را با به کار بسن یک راهکار معقول 

سیاسی در افغانستان نگه دارد؛ اما اگر قرار باشد که بر 

پایه توافق نامه ی امریکا-طالبان رفتار کند، چالشی جدی 

گریبان او را خواهد گرفت.

باور است که گروه طالبان،  این  بر  بایدن  آقای  با آن که 

ارزش چندانی به مفاد توافق نامه نداده  است؛ 

که  نیست  تردیدی  بازهم  اما 

اگر  که  دارد  را  بیم  این 

موافقت نامه  نیز  او 

بگیرد،  نادیده  را 

دوباره  کشورش 

تهدیدهای  با 

یستی  ر و تر

جه  ا مو

شود.

در  با 

یک جامعه است؛ چون جنگ جهانی دوم، بیشرت مناطق 

جهان را فرا گرفت بود. پیامدهای سیاسی این جنگ روی 

متام موقعیت ها و موقف های اقتصادی و اجتامعی جهان 

تأثیرگذار بوده است.

پیدایش سازمان ملل متحد برای عدالت خواهی و استقرار 

اجتامعی  ارزشمند  پیامد های  جمله  از  جهان،  در  صلح 

این جنگ به شامر می رود.

نقطه  می توان  را  دوم  جهانی  جنگ  پیامد  مهم ترین 

ابرقدرت های  تعرضی  سیاست  ختم  یا  گذاشن  پایان 

جهان به خصوص انگلستان دانست. چون جنگ جهانی 

به ویژه  و  جهان  در  آزادی خواهی  حس  بروز  سبب  دوم 

کشورهای فقیر شد.

پیامدهای اقتصادی و نظامی جنگ جهانی دوم

جنگ جهانی دوم جهان را به رکود اقتصادی مواجه کرد 

و هم چنان ویرانی های این جنگ دوباره آبادسازی آن ها 

بزرگ ترین مشکل اقتصادی کشورهای غالب و مغلوب را 

تشکیل می داد. رشد نامتوازن اقتصادی کشورهای جهان 

و ایجاد و رقابت های اقتصادی امپریالیزم و سوسیالیسم 

جهت  دو  بر  هم  اقتصادی  ازلحاظ  را  جهان  جهان،  در 

مخالف تقسیم کرد که در واقع، این خود نقطه ی عطفی 

در زمینه اقتصاد در جهان به شامر می رود.

هم چنان از پیامدهای نظامی جنگ جهانی دوم می توان 

پیرشفت در اخرتاع، تولید وسایل جنگی را نام برد؛ چون 

وسایل نظامی پیرشفته دریایی، زميني و هوایی در جنگ 

جهانی دوم و پس ازآن اخرتاع شد.

آن  پایان  از  سال   76 حدود  که  جنگی  درنتیجه؛ 

می گذرد؛ اما تا به امروز بزرگ ترین جنگ تاریخ برشیت 

به حساب می آید. با آن که جنگ جهانی دوم خرابی های 

چشم گیری به بار آورد؛ اما پس این جنگ، تحول عظیمی 

در عرصه های مختلف در جهان رومنا شد.

از  جلوگیری  برای  آملان،  بر  جنگ شان  اعالم  و  بریتانیا 

عملکرد آملان؛

اقتصادی-سیاسی  شدید  تحریم های  اعامل   .3

ایاالت متحده امریکا و بریتانیا بر جاپان و در مقابل یورش 

جاپان بر اراضی چین و ترصف قسمت از آن؛

4. کینه توزی ایتالیا، یکی از متفقین جنگ جهانی اول 

کردن  به جا  عدم  دلیل  به  فرانسه  و  بریتانیا  مقابل  در 

برای  ایتالیا  با  همکاری  و  ورسای  عهدنامه  وعده های 

تشکیل روم باستان.

کارشناسان امور، این چهار دلیل را برجسته ترین دالیل 

آغاز و شعله ور شدن جنگ جهانی دوم دانسته اند.

این جنگ را می توان به راستی جنگ جهانی نامید؛ چون 

کشور  سی  از  نفر  میلیون  صد  از  بیشرت  جنگ  این  در 

عملیات  در  جزایر  و  اقیانوس ها  قاره ها،  متام  در  جهان 

نظامی و نرد شامل بوده اند.

و  از سوی دیگر، جنگ جهانی دوم، متام عیار 

عمومی بود؛ زیرا در این نرد، اقشار و طبقه های 

ایفا  نقش  و  اشرتاک  به گونه ای  برش  مختلف 

برای  غیرنظامی  مردان  مثال؛  به طور  کرده اند. 

مبارزه  آماده  و  جنگ  میدان  وارد  نیرو  تأمین 

شدند و زنان هم برای پیشرد و متویل جنگ 

وارد بازار کار و صنعت شدند.

از  استفاده  دوم،  جهانی  جنگ  در  هم چنان 

پیرشفته؛  و  نوین  نظامی  راهکارهای  و  روش 

برق آسا،  کارکرد  با  نظامی  وسایل  مانند 

از  استفاده  با  دشمن  نیروهای  کردن  نابود 

یا  و  مکانیزه  نیروی  تانک ها،  چرخ بال ها، 

بر  حمله  و  دشمن  مواضع  مبباران  ماشینی، 

آن ها با استفاده از چرتبازها و نرد از به روزترین 

راه ممکن؛ خشکی، دریا و هوا از مواردی است 

که جنگ جهانی دوم را متامیز کرده است.

پیامدهای سیاسی-اجتامعی جنگ جهانی 

دوم

سیاسی  رخدادهای  پیامدهای  معموالً 

تضمین کننده رشایط اقتصادی و اجتامعی در 

که  بوده  جنگ هایی  و  کشمکش ها  گواه  همیشه  جهان 

چون  مختلفی  بخش های  در  دگرگونی ها  پدیدآورنده 

است.  بوده  نظامی  و  اقتصادی  اجتامعی،  سیاسی، 

گاهی این جنگ ها تا اندازه ای بوده که چرایی رسنگونی 

حکومت ها، امپراتوری ها را تشکیل داده؛ اما با این همه تا 

سپتامر 1939، برش هیچ گاه درگیر جنگی به وسعت و 

بزرگی جنگ جهانی دوم نشده بود.

این جنگ، نزدیک به شش سال به درازا کشید و بیشرت 

هم  برابر  در  جهان  کشور  سی  از  انسان  میلیون  صد  از 

به  را  جهان  که  دوم  جهانی  جنگ  بود.  کرده  صف آرایی 

دو گروه متخاصم به نام متفقین و متحدین تقسیم بندی 

کرد، گسرتده ترین جنگ تاریخ برشیت را از نظر سیاسی، 

اجتامعی، اقتصادی، نظامی و ... رقم زد.

اکنون این پرسش مطرح است که چگونه بیشرت جغرافیای 

این  درگیر  افریقایی  فقیر  کشورهای  به شمول  جهان، 

جنگ شد؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت چون اکرث کشورهای 

ابرقدرت  کشورها  متخاصم،  گروه  دو  در  عضو  یا  دخیل 

متعرض و مترصف ارضی مردم در قاره افریقا و آسیا بودند 

و قسمت زیاد کشورهای دخیل در جنگ جهانی را تحت 

این رو  از  داشتند،  خویش  سیاسی  و  اقتصادی  کنرتل 

بیشرت کشورهای فقیر جهان به اجبار و ارصار کشورهای 

کنرتل کننده درگیر این جنگ شدند.

علل جنگ جهانی دوم

برای جرقه و آغاز جنگ جهانی دوم، این دالیل را می توان 

برشمرد:

1. عامل اصلی جنگ جهانی دوم را اشتباهات عهدنامه 

ورسای می توان دانست؛ چون ظاهراً عهدنامه ورسای در 

پایان گذاشته  7 می 1939 بر جنگ جهانی اول نقطه 

جنگ  از  گسرتده تر  جنگی  زمینه ساز  اصل،  در  اما  بود؛ 

جهانی اول دانسته شده است؛

قسمت  ترصف  و  لهستان  جمهوری  به  آملان  یورش   .2

اراضی لهستان از سوی آملان و در مقابل واکنش فرانسه، 

هدیه شکیب

جنگ جهانی دوم؛ 

کرد ن  دگرگو را  جهانی  یکرد  و ر که  جنگی 
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جهــــان

د نفوذي کسانو برید کې درې 
پولیس وژل شوي

د ارزګان والیت په مرکز کې د طالبانو د نفوذي کسانو په برید کې درې 

پولیس وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی.

دا برید د جمعې په شپه شاوخوا ۹ بجې د ارزګان والیت د مرکز ترینکوټ 

په  پولیسو  د  کې  سیمه  په  کوټوال  د  اړوند  امنیتي حوزې  دوهمې  د  ښار 

پوسته کې شوی دی.

د ارزګان وايل محمد عمرشیرزاد صبح کابل ورځپاڼې ته وویل چې دا برید په 

شپه کې د یوه نفوذي طالب له خوا چې په پوسته کې یې د پولیس په توګه 

دنده اجراکوله شوی دی.

ښاغيل شیرزاد وویل:» په دغه پیښه کې یو رستیري ژوند له السه ورکړی او 

یو بل ټپی دي.«

خو په ارزګان کې یوه بله امنیتي رسچینه چې نه غواړي نوم یې یاد يش وایي 

 برید د دوو نفوذي پولیسو له خوا شوی چې خپل درې همکاران یې وژيل 

او یو بل یې ټپي کړی دی.

برید هم  پوسته  دغه  په  طالبانو  مهاله  برید رسه هم  له  وایي  دا رسچینه 

کړی چې د نورو پولیسو له خوا یې مخه نیول شوې او بریدګر پولیس هم 

له پوستې تښتیديل دي.

نفوذي بریدونه هغه ستونزه ده چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هرکله 

کیږي، که څه هم دولت په دې برخه کې د ځانګړو تدابیرو د نیولو خربه 

کړې، خو الهم دا ستونزه شته او حتې په دې وروستیو کې په کې ډېروالی 

راغلی دی.

څه موده وړاندې د کندهار په ژیړۍ ولسوالۍ او زابل کې دې ته په ورته 

بریدونو کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.

رسه له دې چې امنیتي مقامات د نفوذي بریدونو د مخنیوي لپاره له خپلو 

ځانګړو تدابیرو څخه خرب ور کوي، خو پدې وروستیو کې د جنوب په بیال 

بیلو والیتونو کې د پوليسو په لیکو کې د نفوذي بریدونو پېښې یو ځل بیا 

زیايت شوي.

کابل کې د مرغانو د غوښې 
پلورنځي تړل شوي 

د چاپريیال ساتنې اداره وایي په کابل کې یې د مرغانو د غوښې د پلور 

مخنیوی کړی دی. دغې ادارې ویيل د کابل د امنیي قوماندانۍ په همکارۍ 

یې په دغه ښار کې د الوتونکو د غوښې د پلورځایونه تړيل دي. 

د چاپېریال ساتنې ادارې د یوې خربپاڼې په خپرولو رسه د کابل د چاپریال 

په  پلورنځي  دا  ویيل چې  قوله  له  کاظم هامیون  محمد  رییس  د  ساتنې 

او  یې  کوي  ښکار  او  نیيس  مرغان  نور  او  مرغابۍ  کې  پروان  او  کاپیسا 

وروسته یې په کابل کې پلوري.

د چاپېریال ساتنې ادارې خربپاڼه د کابل د چاپېریال ساتنې د رییس محمد 

کاظم هامیون له قوله ویيل چې د کابل د امنیې قوماندانۍ په همکارۍ 

یې د کابل ښار په نادرپښتون جاده او رسای شاميل کې د  » افغان مارت« 

د الوتونکو د غوښې له پلورنځي څخه ۴۰۰ ژوندي مرغان او شاوخوا ۱۰۰۰ 

حالل شوي مرغان ترالسه کړي دي.

ښاغيل هامیون ویيل ترالسه شوي ژوندي مرغان یې د کابل په قرغه سیمه 

کې طبیعت ته خويش کړي او حالل شوي هغه یې د چاپېریال د ککړتیا 

د مخنیوي په موخه په غره کې په یوه مناسب ځای کې ترخاورو الندې 

کړي دي.

 هغه د کاپیسا او پروان له اوسیدونکو غوښتي چې د مرغانو د داډول بې 

رحامنه ښکار مخه ونیيس او نور چاته اجازه ورنه کړي چې هلته مرغان 

ښکار او په بازارونو کې یې وپلوري.

د ولسمرش د ۶۴۰ ګڼه حکم له مخې د الوتونکو او وحيش ژوو ښکارمنع 

ده.

 د چاپېریال ساتنې ميل ادارې ویيل چې له هغو کسانو رسه به قانوين چلند 

ويش چې د الوتونکو ښکار وکړي.

»افغان مارت« د کور، آشپزخانې او نور توکي پلوري، خو ویل کیږي په دې 

وروستیو کې د مرغانو د غوښې پلورهم پیل کړی دی.

د مرغانو ښکارله ډېرې مودې را په دېخوا په یوه جدي ستونزه بدل شوې او 

له امله یې د ځینو مرغانو نسل د له منځه تلو رسه مخ شوی دی.

کې  افغانستان  په  مخې  له  معلوماتو  د  ادارې  ميل  د  ساتنې  چاپېریال  د 

په  چې  رسه  رسه  دې  له  دي.   شوي  پیژندل  مرغان  ډوله   ۵۰۰ شاوخوا 

افغانستان کې د مرغانو په ښکار بندیز لګیدلې، خو الهم د ډېرو له پاره 

دا یوه ښه تفریحي کار بلل کیږي او هره ورځ زرګونه مرغان د ښکاریانو 

له خوا ښکارکیږي.

 د کابل په شامل کې پروان او کاپیسا د ښه چاپیریال لرلو له امله په پرسيل 

او مني کې د کډوالو مرغانو د اوسیدو ښه ځای بلل کیږي.

 په پرسيل کې ډېر مرغان له ګاونډیو هېوادونو څخه افغانستان ته راځي. 

د کابل په بازارونو کې ډیر شته مرغان د کابل په شاميل سیمو کې د غنمو 

په فصلونو، سیندونو او ځنګلونوکې ښکار کیږي، هلته چې دا مرغان دمه 

کوي.

همزمان با برپایی اعرتاضات هواداران حزب اسالمی 

به  حزب  این  رهر  حکمتیار،  گلب الدین  کابل،  در 

و  خواست ها  به  تا  داده  روزه    ۱۰ فرصت  حکومت 

مطالبات آن ها رسیدگی کند.

میان  در  )۱۵ حوت(،  روز جمعه  که  آقای حکمتیار 

هوادارانش در شهر کابل صحبت می کرد، گفت که 

این حزب  زندانیان  تا  دارد  فرصت  روز  حکومت ۱۰ 

را  مهاجران  برگشت  زمینه ی  و  کند  آزاد  زندان  از  را 

فراهم سازد.

همچنان  حکومت  که  صورتی  در  داد،  هشدار  او 

ساکت مباند، در پایان ۱۰ روز دوباره تظاهرات شان 

مطالبه ی شان  تنها  بار  این  و  می گیرند  رس  از  را 

برکناری رهران کنونی خواهد بود.

رهر حزب اسالمی، حکومت کنونی را مانع برقراری 

صلح در افغانستان خواند و گفت که کشتی حکومت 

آقای  است.   غرق شدن  حال  در  و  شکسته  کنونی 

حکمتیار در صحبت های امروزش گفت که نیروهای 

خارجی باید مطابق توافق نامه دوحه تا اول ماه می 

افغانستان را ترک کنند.

واکنش  در  ریاست جمهوری  ارگ  حال،  همین  در 

متهم کردن  که  است  گفته  حکمتیار،  حرف های  به 

حکومت مبنی بر این که در کانتیرنهای گندم سالح 

یک  حرف های  می کند،  ملیشه سازی  و  می آورند 

همسایه ی دشمن است.

دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری 

در برگه ی تویرتش نوشته است: »از این حرف ها بوی 

خواسته های یک دشمن همسایه به مشام می رسد. 

ما به حیث یک نظام مرشوع و قانونی هر نیاز خود 

را به لحاظ قانونی تأمین می کنیم، هر تصمیم  را با 

توجه به منافع ملی خود می گیریم.«

گلب الدین  هواداران  از  شامری  که  است  گفتنی 

حکمتیار، رهر حزب اسالمی، روز جمعه )۱۵ حوت(، 

توافق نامه ی  به  حکومت  نکردن  عمل  به  پیوند  در 

صلح با این حزب، دست به راهپیامیی زده اند.

چندین  در  همزمان  گذشته  روز  راهپیامیی  این 

نقطه ی شهر کابل برپا شده است.

پاپ فرانسیس، رهر کاتولیک های جهان، روز جمعه 

عراق  به  روزه،  سه  سفر  یک  در  مارچ(،  حوت/۵   ۱۵(

رفت.

جمعیت  با  روزه،  سه  سفر  این  در  پاپ  است  قرار 

زمان  در  که  کسانی  با  ویژه  به  و  کشور  این  مسیحی 

رنج های  عراق،  از  بخش هایی  بر  داعش  حکمرانی 

فراوانی را تحمل کردند، دیدار کند.

خرگزاری رسمی واتیکان جزییات کامل سفر پاپ به 

در  پاپ  آن،  اساس  بر  که  است  کرده  منشرت  را  عراق 

کشور  این  رییس جمهور  صالح،  برهم  با  نخست  روز 

مختلف  کشورهای  منایندگان  و  مقام ها  از  شامری  و 

دیدار می کند.

پس از آن جا به کلیسای کاتولیک کلدانی، در محله ی 

کراده ی بغداد با اسقف ها و کشیش ها دیدار می کند. 

مسیحیان  مقدس  مکان های  جزو  کلدانی  کلیسای 

عراق است که در سال ۲۰۱۰، هدف حمله ی انتحاری 

داعش قرار گرفت و در آن ۵۸ نفر کشته و ۷۸ نفر دیگر 

زخمی شدند.

علی  الله  آیت  دیدار  به  نجف  به  پاپ  دوم،  روز  در 

پرنفوذ  چهره های  از  یکی  و  تقلید  مرجع  سیستانی، 

شیعه در عراق، می رود و با او دیدار و گفت وگو می کند.

با  کلدانی  کلیسای  اسقف های  از  یکی  یاکو،  لوییز 

این  در  مذهبی  رهر  دو  است  گفته  خر،  این  تایید 

دیدار سند اخوت برای صلح جهانی را امضا می کنند؛ 

سندی که پیش از این در سال ۲۰۱۹ از سوی شیخ 

احمد الطیب مفتی اعظم االزهر مرص، نیز امضا شده 

بود.

یک مقام مذهبی شیعه در نجف به عرب نیوز در این 

امضا  به  سندی  دیدار،  این  در  که  است  گفته  زمینه 

منی رسد و آیت الله سیستانی فقط یک پیام می دهد.

الله سیستانی در حالی  آیت  با  فرانسیس  پاپ  دیدار 

علناً  اخیر  سال های  در  سیستانی  که  می افتد  اتفاق 

مقام های  با  دیدار  از  و  است  نشده  ظاهر  جامعه  در 

سیاسی و مذهبی دیگر کشورها خودداری کرده است.

دیدار این دو رهر مذهبی، می تواند تنش های فرقه ای 

و مذهبی در عراق را کاهش دهد؛ تنش هایی که در 

سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ جان بسیاری از شهروندان 

این کشور را گرفت.

و  عراق  جنوب  در  نارصیه  شیعه نشین  شهر  به  سفر 

منایندگان  از  شامری  با  دیدار  اور،  تاریخی  دشت 

مذاهب مختلف، سفر به اردبیل و موصل و دعا برای 

قربانیان جنگ، سفر به شهر بخدیدا در نینوا، از دیگر 

برنامه های سفر سه روزه ی پاپ است.

این  به  پاپ  سفر  عراق،  خارجه ی  وزیر  حسین،  فواد 

کشور را، »پیام آور صلح و هم زیستی و تساهل« خوانده 

است.

همزمان با سفر پاپ  به عراق، در بسیاری از شهرهای 

عراق، برنهایی برای استقبال از او نصب شده است.

از حمله ی داعش  جمعیت مسیحیان در عراق، پیش 

بودند؛  نفر  میلیون  یک ونیم  به  نزدیک  کشور  این  در 

اما با گذشت هفت سال از آن حمله، حاال نزدیک به 

چهارصد هزار مسیحی در این کشور زندگی می کنند 

که بیشرت در شهر اردبیل در کردستان و شهر موصل 

زیست دارند.

که  می گویند  بامیان،  والیت  در  محلی  مسئوالن 

مسابقات دوروزه ی اسکی پرسان و دخرتان  زیر نام 

افغان اسکی چلنج« در  »یازدهمین دور مسابقه ی 

این والیت، برگزار شده است.

به  بامیان،  والی  سخنگوی  عظیمی،  لطیف 

نخست  روز  در  که  می گوید  کابل  صبح  روزنامه ی 

خردسال  پرس   ۶۰ و  دخرت   ۱۳ مسابقات،  این 

را  کیلومرت  نیم   فاصله ی  که  بودند  کرده  رشکت 

اسکی کردند.

در  بامیان،  والی  سخنگوی  معلومات  اساس  بر 

را  نخست  مقام  نذیره  دخرتان،  اسکی  مسابقات 

گرفت و فریبا و ناجیه به ترتیب در مقام دوم و سوم 

قرار گرفتند. این هفتمین سالی است که مسابقات 

اسکی ویژه دخرتان در بامیان برگزار می شود.

مسابقات اسکی پرسان نیز روز جمعه )۱۵ حوت(، 

برگزار شد که در دو بخش -حرفه ای و آماتور- بیش 

کرده  رشکت  خارجی  و  داخلی  ورزش کار   ۷۰ از 

بودند.

سه  حرفه ای  بخش  در  که  گفت  عظیمی  آقای 

اتریش  و  اسپانیا  کشورهای  از  خارجی  ورزش کار 

رشکت کرده بودند.

مقام  توانست  محمد  پرسان،  حرفه ای  بخش  در 

جایگاه  در  نیز  مجتبا  و  علی آقا  و  بگیرد  را  نخست 

به  دوروزه  مسابقات  این  ایستادند.  سوم  و  دوم 

همکاری و متویل »بامیان اسکی کلپ« در روستای 

برای  که  شد  برگزار  والیت  این  خشکک  چپقولک 

برندگان مقام های نخست تا سوم، افزون بر اهدای 

تقدیرنامه، جوایز نقدی نیز در نظر گرفته شده بود.

این  بامیان،  محلی  مسئوالن  معلومات  اساس  بر 

اسکی  مسابقات  که  است  پی هم  سال  یازدهمین 

پرسان در این والیت برگزار می شود.

والیت  باشندگان  که  کرد  تأکید  عظیمی،  لطیف 

بامیان پس از زراعت، از صنعت جهان گردی درآمد 

دارند و مقام های محلی این والیت تالش می کنند 

زمینه ی  مسابقات،  و  برنامه ها  برگزاری چنین  با  تا 

رشد جهان گردی را فراهم کنند.

این در حالی است که همه ساله  حدود ۲۵۰ هزار 

بازدید  بامیان  از والیت  گردشگر داخلی و خارجی 

می کنند.
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مسابقات دو روزه ی اسکی در والیت بامیان برگزار شد

خبرهای داخلی

د افغانستان اسالمی جمهوری              جمهوری اسالمی افغانستان
د اوبو دچارو دتنظیم ملی اداره              اداره ملی تنظیم امور آب

ریاست عمومی مالی و اداری
ریــاســت تــــدارکــات

آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی
مدیریت عمومی تدارکات اجناس

د ا رد قرا ی  عطا ا بــر  تصمیم  عیــه  طال   ا

بدینوســیله بتأســی از فقــره )۲( مــاده )۴۳( قانــون تــدارکات بــه اطــالع عمــوم رســانیده میشــود کــه اداره ملــی تنظیــم امــور آب در نظــر دارد قــرارداد خریــداری 
پــرزه جــات مــورد رضورت وســایط ســال مالــی ۱۴۰۰ تحــت ســه الت دارای کــود منــر NCB/۱۴۰۰-NWARA/PD/G۰۰۱,۲,۳ را بــه رشکــت هــای:

۱- الت اول بــا رشکــت خدمــات لوژســتیکی گریــن ســویل دارنــده جــواز منــر)۴۷۲۰۹( واقــع ) کارتــه ســوم گوالیــی پــل رسخ، مرکــز کابــل( بــه قیمــت مجموعــی 
افغانی.  )۳,۰۷۸,۰۷۰(

۲- الت دوم و ســوم بــا رشکــت تجارتــی ارسار میــالد دارنــده جــواز منــر)۸۶۳۶-۰۱۰۱( واقــع ) تهیــه مســکن جــوار هوتــل زیبــا، مرکــز کابــل( بــه قیمــت مجموعــی 
الت دوم )۱,۹۴۳,۳۸۰( افغانــی و قیمــت مجموعــی الت ســوم )۱,۸۲۲,۴۹۰( افغانــی اعطــاء منایــد. اشــخاص حقیقــی و حکمــی کــه هرگونــه اعــرتاض در زمینــه 
داشــته باشــند، میتواننــد اعــرتاض خویــش را از تاریــخ نــرش اعــالن الــی هفــت روز تقویمــی طــور کتبــی تــوام بــا دالیــل آن بریاســت تــدارکات اداره ملــی تنظیــم 

امــور آب واقــع رسک داراالمــان ایســتگاه ســناتوریم، وفــق احــکام مــاده )۵۰( قانــون تــدارکات ارائــه مناینــد.
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.
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در هراتی که مولوی مجیب الرحامن انصاری، هر روز شعار 

قیام علیه نظام را رس می دهد و رییس شورای والیتی آن 

–کامران علی زایی- حکومت را تهدید به حرکت مسلحانه 

می کند،  والیت  این  امنیه ی  فرمانده  برکناری  برای 

بسرت  غوریانی،  دست گیری  به خاطر  نظامی  عملیات 

قضاوت هایی را فراهم کرده است که مردم در آن، دولت را 

متهم به ستیز علیه یک قوم خاص می کنند؛ ستیزی که 

به گونه های مختلف طی سال های اخیر نشان داده شده 

است؛ از حمله ی تروریستی بر جنش روشنایی تا حمله به 

معرتضان در بهسود، حمله بر جرییل هرات و جرایمی 

که گروه های تروریستی نسبت به این قوم در افغانستان 

مرتکب می شوند. اگر دولت به دنبال حفظ وضع و نظام 

اقدامی  باشد.  باید مواظب عملکردهایش  موجود است، 

مثل حمله در محله ی هزاره نشین جرییل هرات، زمینه 

را برای تنش های داخلی و فراهم کرده و آخرین میخ را بر 

تابوت نظام نیم بند افغانستان خواهد کوبید. والی هرات، 

ناسنجیده ی  و  ناموفق  عملیات  پس ازاین  سخنانش  در 

نظامی، می گوید که در این عملیات پس از زخمی شدن 

عده ای مردم ملکی و رسبازان، قرارگاه غوریانی و زندان 

شخصی او به دست نیروهای امنیتی افتاده است. او اما؛ 

توضیح منی دهد که در این زندان چه کسی زندانی بوده 

پیشنهاد  صلح،  گفت وگوهای  رشایط  به  توجه  با  است. 

که  حکمتیار  و  امریکا  سوی  از  انتقالی  حکومت  طرح 

براندازی  به  تهدید  را  آن  و  راه پیامیی  نظام  سایه ی  زیر 

اقوام  بین  تنش ها  و  شده  مردم  خشم  باعث  می کند، 

مختلف در افغانستان را افزایش می دهد؛ تنش هایی که 

در این رشایط، زنگ خطری بری آغاز جنگ های داخلی 

و برگشت به دهه ی هفتاد است؛ دهه ای که در آن اقوام 

مختلف افغانستان، مسلحانه علیه هم جنگیدند و کابل را 

به خرابه ی تاریخ بدل کردند.

ندارد. او، متام تالشش را می کند تا جرم های مختلفی را 

به غوریانی نسبت دهد؛ اما از هیچ کدام، سند و مدرکی 

این  از  اندکی  ماست مالی   دست کم،  تا  منی کند  ارایه 

اتفاق ارایه دهد. او، حتا غوریانی را متهم به قتل می کند؛ 

ولی توضیح منی دهد که او چه کسی را و در چه زمانی 

از  قسمتی  در  هرات،  والی  است.  کشته  دلیلی  چه  به 

سخنانش، از همکاری مردم محل، علام و مجاهدان برای 

بازداشت غوریانی یاد می کند؛ اما او توضیح منی دهد که 

دیروز  تا  که  کسانی  ظاهراً  کیست؟  مجاهدان  از  هدف 

دولت  بدنه ی  در  فعالً  بودند،  جنگیده  مجاهد  نام  زیر 

یاد می شوند،  نام مجاهد  به  امروز  که  و کسانی  هستند 

و  دولت اند  مخالف  که  هستند  تروریستی ای  گروه های 

مسلحانه علیه دولت می جنگند. سخنان والی هرات، به 

اندازه که عملیات مسلحانه باالی محل مسکونی  هامن 

ناسنجیده است، بدون منطق و استدالل است.

است،  هزاره  مردم  از  که  غوریانی  باالی  حمله  از  پس 

صدها نفر از اقوام مختلف در شبکه های اجتامعی، این 

علیه  شمرده اند  اقدامی  را  آن  و  کرده  محکوم  را  حرکت 

مردم و یک قوم خاص که همواره مورد ستم تاریخی در 

و  حکومت ها  سوی  از  که  قومی  است؛  بوده  افغانستان 

جریان های سیاسی-نظامی در طول تاریخ مورد شکنجه 

و کشتار قرار گرفته است. هم زمان با باران گلوله بر محل 

در  هزاره  کارگر  هفت  هرات،  در  هزاره نشین  مسکونی  

جالل آباد به دلیل تفاوت قومی-مذهبی، از سوی داعش 

شکنجه و به دار آویخته می شوند؛ حادثه ای که همراه با 

این اقدام دولت، باعث خشم بیشرت مردم شده و زمینه ی 

مقایسه ی عملکرد دولت و داعش را مساعد ساخته است. 

عملیات در جرییل هرات، درست چند هفته پس از به 

رگبار بسن مردم در بهسود توسط پولیس که در آن مردم 

شدند،  زخمی  و  کشته  غیرمسئول  مسلح  نام  زیر  ملکی 

رشایط  در  حکومت  که  می آورد  پیش  را  احتامل  این 

نگران کننده ای قرار دارد و برای منایش قدرت، دست به 

و  زمین گیر  را  این خودش  از  بیشرت  که  کارهایی می زند 

درمانده می کند.

مذهبی،  و  سیاسی  مختلف  گروه های  که  رشایطی  در 

نظامی  زده اند، عملیات  باال  آستین  نظام  براندازی  برای 

برای بازداشت حبیب الله غوریانی در یک محل مسکونی، 

می کشاند.  پرتگاه  به  را  دولت  که  است  اشتباه  هایی  از 

در محل  و سنگین  با سالح سبک  نظامی  یورش صدها 

مسکونی در داخل شهر و به رگبار بسن خانه های مردم، 

امنیت مردم  باید تضمین کننده ی  از سوی حکومتی که 

افزایش  را  دولت  و  مردم  بین  فاصله  این  از  بیش  باشد، 

داده و پشت نظام نیم بند جمهوری را خالی خواهد کرد. 

در این حمله که ده ساعت دوام کرده، بیش از چهل نفر 

به شمول زنان و کودکان زخمی شده اند؛ زنان و کودکان 

از ترس پنهان شده اند؛  بی گناهی که در خانه های شان 

این که  می گیرد.  هدف  را  آنان  رسبازان  گلوله های  اما 

اما  بازداشت شود، درست؛  باید  و  است  مجرم  غوریانی، 

این که چگونه باید بازداشت شود، برای دولتی که به حد 

کافی نیرو و فرصت به خاطر به دام انداخن او دارد، تنها 

راهش، این نبود؛ این که خانه های مردم را توسط رسبازان 

به گلوله ببندد و مردم بی گناه را به خاک و خون بکشاند. 

شده  غیرقابل مهار  نیروی  به  تبدیل  غوریانی  واقعاً  اگر 

بود، دولت می توانست با محارصه ی محل، مردم را از آن 

محل دور کرده و اقدام به بازداشت او کند؛ اما حرکتی که 

حکومت محلی هرات انجام داد، در کنار افزایش تنش ها 

بین مردم و دولت، حرکتی بود که به فاصله ی بیشرت مردم 

مجبور  را  رسبازان  آن،  در  که  حرکتی  انجامید؛  دولت  و 

کردند به جان مردمی شلیک کنند که برای تأمین امنیت 

آنان سوگند یاد کرده اند.

داده  مجازاتی  چه  باید  و  چیست  غوریانی  جرم  این که 

این  مخالف  شهروندی  هیچ  جداست.  حرفش  شود؛ 

مجازات نیست؛ اما اقدامی این گونه علیه او، به خصوص 

در  تبعیض  مورد  و  آسیب دیده  اقوام  از  یکی  مربوط  که 

افغانستان است، فاصله ی مردم و دولت را بیشرت کرده و 

بسرت فروپاشی آن را فراهم خواهد کرد. 

عملیات  فرماندهی  که  هرات، کسی  والی  قتالی،  وحید 

ویدیوی  در  داشته،  عهده  به  را  غوریانی  بازداشت 

این جنایت رسپوش  به  شش دقیقه ای تالش کرده است 

توجیه  را  است  آمده  بار  به  که  گندی  به نوعی  و  بگذارد 

کند؛ اما از حرف ها و استدالل های آقای قتالی، به خوبی 

زده  ناشیانه ای  دست به کار  که  کرد  برداشت  می توان 

نیز  را  مردم  از  عذرخواهی  و  اشتباه  این  پذیرش  توان  و 

عملیات نظامی در جبریییل هرات؛ 

؟ ی د ا نژ تبعیض  یا  یک  تیژ سترا ا ه  شتبا ا

اشتراک در روزنامه

www.1sada.com ایستگاه	خبری	افغانستان			

کابل، کارته سه
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قـــــاب
دکیتر نصرت انصاری
عکاس

یک روز سرد زمستانی، کابل- افغانستان

یک سالشش ماهاشتراک کینندگان

8000 افغانی4500 افغانیدفترها و سازمان های داخلی 

4500 افغانی2500 افغانیدانش جویان و خانواده ها 

300دالر  175دالردفترها و سازمان های بین المللی

پس از حمله باالی غوریانی که از مردم 
هزاره است، صدها نفر از اقوام مختلف 
در شبکه های اجتماعی، این حرکت را 
محکوم کرده و آن را اقدامی شمرده اند 
علیه مردم و یک قوم خاص که همواره 
مورد ستم تاریخی در افغانستان بوده 
است؛ قومی که از سوی حکومت ها و 
جریان های سیاسی-نظامی در طول تاریخ 
مورد شکینجه و کشتار قرار گرفته است. 
هم زمان با باران گلوله بر محل مسکونی  
هزاره نشین در هرات، هفت کارگر هزاره 
در جالل آباد به دلیل تفاوت قومی-
مذهبی، از سوی داعش شکینجه و به دار 
آویخته می شوند؛ حادثه ای که همراه با این 
اقدام دولت، باعث خشم بیشتر مردم 
شده و زمینه ی مقایسه ی عملکرد دولت 
و داعش را مساعد ساخته است. 


