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احتمال بروز جنگ  داخلی؛
»بسیج علیه طالبان در محور جمهوریت نخواهد بود«

ایران یک شبکه بزرگ هراس افکنی 

افغانستان  مرکز  تا  مدیرتانه  از 

اختیار  در  خود  برتری جویی  برای 

آغاز  زمان  از  کشور  این  دارد. 

دید  نیز،  افغانستان  صلح  پروسه 

داشته  طالبان  با  بازدیدهایی  و 

که  نیست  مشخص  هرچند  است. 

شورای طالبان مشهد، زاهدان و یزد 

چقدر تشکیالت دارند؛ اما بارها در 

رسانه های افغانستان از وجود چنین 

حامیت  تحت  طالبان  شوراهای 

ایران گزارش داده شده است.

ایران،  با  طالبان  رابطه  از  جدا 

این  در  ایران  و  القاعده  رابطه ی 

داغ  خربهای  اول  تیرت  اواخر 

افغانستان  و  جهان  خربگزاری های 

از  یکی  شدن  کشته  خصوصاً  بود، 

توسط  ایران  در  القاعده  مقامات 

به  را  بسیاری  شک های  موساد، 

از  یکی  ایران  که  کرد  مبدل  یقین 

حامیان القاعده در منطقه است.

رژیم  آمدن  کار  روی  زمان  از 

کشور  این  ایران،  در  والیت فقیه 

قربانی های زیادی به خاطر به دست 

در  اهدافش  به  رسیدن  و  آوردن 

که  اهدافی  است؛  پرداخته  منطقه 

نقش  خاورمیانه  آتش  در  مستقیم 

داشته است...

چراغ  سیاست 
منطقه؛  در  خاموش 

ل  نبا به د ن  یرا ا
یزم  ر ترو رش  پرو

! ست ا

گفت وگو  با طالبان در یک ماه اخیر بیشتر روی 
جلوگیری از هجوم – حمله  دوباره این گروه ]به 

شهرها[ تمرکز داشت، اما...

در ادامه ی واککنش ها به خروج یا ماندن سربازان خارجی در افغانستان، شورای امنیت ملی این 
کشور نیز می گوید که احتمال می رود، خروج شتاب زده ی نیروهای امریکایی و ناتو، افغانستان را 

به جنگ داخلی برگرداند...

پایان دادن به جنگ نیابتى 
کستان در افغانستان پا

سرچینې  امنیتي  کې  کندهار  په 
وایي چې د وسله والو په برید کې 
امنیتي  یوولسمې  د  کندهارښار  د 
حوزې د جنایي جرمونو پروړاندې د 
مبارزې آمر اسدهللا ټپي، خو مېرمن 

یې وژل شوې ده.
د کندهار د امنیې قوماندانۍ ویاند 
کابل  صبح  ناصربارکزي  جمال 
ورځپاڼې ته وویل  دا برید د شنبې 
په ماښام د کندهار ښار د یوولسمې 
کې  مربوطاتو  په  حوزې  امنیتي 

شوی دی.
ښاغلی بارکزی وایي پر اسدهللا  د 
هغه  خوا  له  والو  وسله  ناپیژاندو 
غوښتل  چې  شوی  برید  وخت 
پاره  له  زیږون  د  مېرمن  خپله  یې 

روغتون ته ولیږدوي.
د  کې  برید  دغه  په  وایي  بارکزی 
شوې  ټپي  لومړی  مېرمن  اسدهللا 

وه، خو روغتون ته په الره یې ساه 
ورکړې ده.

وتوانېدل  ډاکټران  وویل:»  بارکزي 
چې د دې ښځې ماشوم وژغوري، 

خو دا مړه شوې ده.«
د کندهار د امنیې قوماندانۍ ویاند 
روغتیایي  ماشوم  د  ډاکټرانو  وایي 
په  تراوسه  او  بللی  ښه  حالت 

روغتون کې دی.
برید  دغه  د  تراوسه  هم  څه  که 
دی  نه  چاپرغاړه  مسوولیت 
اخیستی، خو په امنیتي منسوبینو 
ډېر بریدونه د وسله والو طالبانو له 

خوا کیږي.
په کندهار کې په وروستیو میاشتو 
کې د وسله والو طالبانو فعالیتونه 
کې  ولسوالیو  څو  په  او  شوي  ډېر 
او  د دغې ډلې پروړاندې د امنیتي 
دفاعي ځواکونو عملیات دوام لري.

د یوه افسر مېرمن وسله والو ووژله 
او زوی یې ډاکټرانو وژغوره

تحلیل
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خونین  رسکوب  کشور،   12 دفاع  وزیران 

ارتش  سوی  از  میامنار  در  اخیر  اعرتاضات 

این کشور را محکوم کرده اند.

خربگزاری فرانسه، گزارش داده است که روز 

شنبه )7 حمل/27 مارچ(، به مناسبت »روز 

کشور   12 دفاع  وزیران  میامنار«  در  ارتش 

از جمله امریکا، بریتانیا، جاپان و آسرتالیا، 

را  ارتش میامنار  رسکوب خونین و خشونت 

محکوم کرده اند.

در  نظامیان  که  است  آمده  گزارش  این  در 

برگزار  نظامی  رژه ی  روز،  این  در  میامنار 

خواهان  که  معرتضانی  سوی  به  و  کردند 

شلیک  بودند،  کشور  این  در  دموکراسی 

کردند که در نتیجه  خون ترین روز اعرتاضات 

در میامنار رقم خورد.

با  زندانیان سیاسی  از  سازمان محلی دفاع 

نتیجه ی  در  که  است  گفته  بیانیه ای  نرش 

شلیک نیروهای نظامی، نزدیک به 89 نفر 

کشته شده اند؛ اما خربگزاری آسوشیتدپرس 

کشته  تعداد  ناو،  میامنار  سایت  از  نقل  به 

کرده  اعالم  نفر   114 به  نزدیک  را  شده ها 

است.

بیانیه ی  نرش  با  کشور،   12 دفاع  وزیران 

حرفه ای،  ارتش  »یک  گفته اند:  مشرتکی، 

مسئول  و  بین املللی  استانداردهای  تابع 

رساندن  آسیب  نه  است،  مردم  از  محافظت 

به آن ها.«

میامنار  ارتش  از  هم چنان  بیانیه،  این  در 

و  متوقف  را  خشونت ها  که  شده  خواسته 

تالش کند تا مرشوعیت از دست رفته ی خود 

را در میان مردم این کشور احیا کند.

گسرتش  از  روسیه  حال،  همین  در 

خرب  میامنار  با  خود  نظامی  همکاری های 

داده و با چین در مراسم برگزاری از روز ارتش 

در این کشور رشکت کرده اند.

روسیه  دفاع  وزیر  معاون  فومین،  الکساندر 

در دیدار با مین آنگ هلینگ، فرمانده ی کل 

ارتش میامنار و کسی که کوتای این کشور 

به  روسیه  دارد، گفته است که  را در دست 

دنبال گسرتش و صادرات تسلیحات نظامی 

به این کشور است.

از سویی دیگر، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ی 

خارجه ی  وزیر  راب،  دومینیک  امریکا، 

بریتانیا و آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان 

ملل، رسکوب اعرتاضات روز شنبه را محکوم 

کردند و آن را وحشت ناک خوانده اند.

گفته  بیانیه ای،  نرش  با  بلینکن  آنتونی 

میامنار  در  معرتضان  کشتار  از  که  است 

او گفته است که  »وحشت زده« شده است. 

رسکوب معرتضان نشان دهنده ی این است 

قربانی  را  مردم  جان  نظامی  حکومت  که 

مردم  و  می کند  معدودی  گروه  به  خدمت 

را نخواهند  ترور نظامیان  میامنار حاکمیت 

پذیرفت.

ند کرد م  محکو را  ر  نما میا ر  د ت  ضا عترا ا ب  سرکو ر  کشو  1 2 ع  فا د ن  یرا ز و

جهان خبر

؛ نی ا ل خو مبتذ
خوانندگانی که 

به تخریب ارزش ها کمر 
بسته اند

؛  ل نبو ستا ا نشست 
زخم  برای  مرهمی 

افغانستان  چهل ساله ی 
شد؟ خواهد 

افغانستان، کشوری که از چهل سال 

و  می سوزد  جنگ  آتش  در  بدین سو 

در آن خربی از صلح نیست. جنگی 

که از یک سو هزاران کشته، زخمی و 

معلول برجا گذاشته و از طرف دیگر، 

ترقی،  و  از مسیر رشد  را  این کشور 

حکومت داری  اقتصادی،  شکوفایی 

رفاه  و  عدالت  تأمین  خوب، 

و...  تبعیض  فساد،  محو  اجتامعی، 

باز مانده  است. افزایش پدیده هایی 

فسادهای  و  فقر  بیکاری،  هم چون 

میلیونی نتیجه سال ها جنگی است 

که هر روز مردمان این رسزمین با آن 

دست وپنجه نرم می کنند. 

اساسی  پرسش  این همه،  با 

جنگ  این  که  این جاست 

پایان  به  زمانی  چه  خامنان سوز 

بازسازی  کشتی  و  رسید  خواهد 

مسیر  در  زمانی  چه  افغانستان 

پیرشفت  جهانی حرکت خواهد...

w     w     w.     s     u     b     h     e      k      a      b      u      l.    c    o    m
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ه ی  د ا نو خا به  ن  یـا با م ر آد
پنج  له  سـا  9 ف  لرئو ا عبد

ند د ا د مهلت  ز  رو
میان حال و گذشته؛
»نمی دانم به خاطر فنالند خوشحال باشم

یا برای افغانستان غمگین«!

تحقیق تازه؛ 
ر  شما  ، شـته گذ ل  سا  1 4 ر  د

ر  د لیت  معلو ی  را ا د د  فـرا ا
رصد  د  1 1 . 2 ن  نسـتا فغا ا

ست ا شـته  ا د یش  فزا ا

4 77

اعضای خانواده ی عبدالرئوف، 
کودک 9 ساله  بلخی که از شش 

ماه به این طرف ربوده...
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بـه روزنامـه ی صبـح کابـل می گویـد؛ حملـه باالی 

علی پور در ولسـوالی بهسـود -که نه آسـیب بزرگی 

حاکمیـت  مانـع  کـه  نظامـی  و  سیاسـی  به نظـام 

ملـی در ایـن کشـور شـود- وارد کـرده و نـه زمینـه 

کـرده  مهیـا  بنیادگرایـان  و  تروریسـتان  بـرای  را 

ارگ نشـین  حلقـه ی  کـه  می دهـد  نشـان  اسـت، 

تحمـل هویت هـای قومـی را ندارد. بـه گفته ی این 

مقاومـت  بـه  نظامـی، علی پـور دسـت  کارشـناس 

زده  شـهروندان  محوریـت  در  طالبـان  برابـر  در 

اسـت؛ چیـزی کـه دولـت افغانسـتان آن را تحمـل 

منی کنـد.

عبدالغنـی علی پـور، یکـی از فرماندهـان خیـزش 

مردمی در والیت بهسـود اسـت. او، دو سـال پیش 

بـه جـرم اخـالل امنیـت در مسـیرهای منتهـی بـه 

بهسـود، توسـط امنیـت ملی بازداشـت شـد؛ اما با 

پادرمیانـی رسور دانـش، معـاون دوم رییس جمهور 

دوبـاره رها شـد.

امنیتـی  مقام هـای  سـوی  از  علی پـور  اخیـراً 

فرونـد  یـک  دادن  سـقوط  بـه  متهـم  افغانسـتان 

اسـت.  بهسـود  ولسـوالی  در  ارتـش  چرخ بـال 

علی پـور در ابتـدا ایـن موضـوع را تأییـد امـا بعدها 

برگشـت. گفتـه اش  از 

دولتـی  نیروهـای  از  شـامری  نیـز،  پیش ازایـن 

افغانسـتان بـه فرماندهـی الله داد فدایـی به هدف 

شـده  فرسـتاده  بهسـود  بـه  علی پـور  دسـتگیری 

شـدند؛  روبـه رو  مـردم  اعرتاضـات  بـا  کـه  بودنـد 

اعرتاضاتـی کـه بیـش از 4۰ نفـر کشـته و زخمـی 

برجـا گذاشـت. هیئتـی بـرای بررسـی ایـن رویداد 

از سـوی وزارت داخلـه بـه بهسـود فرسـتاده شـد 

خـالف  داد؛  نشـان  هیئـت  ایـن  یافته هـای  کـه 

میـان  در  فـرد مسـلحی  فدایـی،  اللـه داد  ادعـای 

معرتضـان نبـوده و اللـه داد فدایـی بـا شـلیک روی 

افـراد ملکـی، مرتکـب جنایت جنگی شـده اسـت. 

پـس ازآن وزارت داخلـه اعـالم کـرد کـه پرونـده ی 

فرسـتاده  کل  دادسـتانی  بـه  را  فدایـی  اللـه داد 

فدایـی  اللـه داد  روزی،  چنـد  از  پـس  امـا  اسـت؛ 

به جـای مجـازات بـه حیـث قومنـدان امنیـه والیت 

لغـامن مقـرر شـد.

بـه بـاور آقـای کوهسـتانی دولت افغانسـتان تالش 

می کنـد بـا رسکـوب افـرادی چـون علی پور کـه »از 

ناچـاری دسـت بـه اسـلحه برده انـد«، تقابـل قومی 

را افزایـش بدهـد. »ایـن دیـدگاه مشـرتک قومـی 

اسـت. چـه طالبـان بـاالی هزاره جـات حملـه کنـد 

و چـه آقـای غنـی، فـرق منی کنـد، از نظـر مفاهیم 

سـوی  از  مـردم  بـاالی  ]حملـه  اسـت؛  یک سـان 

غنـی[ هیـچ فـرق بـا ]عمـل[ تروریسـتان نـدارد.«

به گفتـه ی ایـن کارشـناس نظامـی، ایـن تحـرکات 

بـه  آهسته آهسـته  مـردم  کـه  می شـود  باعـث 

تندروانـه ی  سیاسـت های  برابـر  در  مقاومـت 

جنـگ  زمینـه ی  کـه  چیـزی  بیاورنـد؛  رو  طالبـان 

داخلـی را فراهـم می کنـد. »ایـن جنـگ مربوط به 

ایـن حکومـت منی شـود، رهـربان فعلـی حکومـت 

بـود.« نخواهنـد  مقاومـت  فـاز  وارد 

رهـران قومـی باعـث افزایـش جنـگ خواهـد 

شـد؟

شـامری از آگاهـان سیاسـی و نظامـی می گوینـد 

در  افغانسـتان  سیاسـی  و  جهـادی  رهـربان  کـه 

شـدت بخشـیدن جنـگ نقـش خواهنـد داشـت. 

محمـد  کـه  می گویـد  موالیـی  علی سـجاد 

مـردم  اسـالمی  وحـدت  حـزب  رهـرب  محقـق، 

و  غنـی  رییس جمهـور  مشـاور  و  افغانسـتان 

مارشـال عبدالرشـید دوسـتم، رهـرب حـزب جنبش 

سیاسـی  و  اجتامعـی  پایگاه هـای  از  اسـالمی، 

خوبـی برخوردارنـد؛ از ایـن رو، آقای غنـی به راحتی 

اسـتفاده  آینـده،  جنـگ  در  این هـا  از  می توانـد 

کنـد. بـه گفتـه ی او، تنهـا کارت هـای باقی مانـده 

در دسـت غنـی، آقـای محقـق و مارشـال دوسـتم 

اسـت. »غنـی جـز آن ها چیـزی در بسـاط نـدارد.«

رهـربان  کـه  می گویـد  نیـز  کوهسـتانی  جاویـد 

نقـش  جنـگ  افزایـش  در  سیاسـی  و  جهـادی 

خواهند داشـت؛ اما مقاومت شـان در برابر طالبان 

در محـور جمهـوری نخواهـد بـود. »این هـا در برابر 

طالبـان بسـیج خواهد شـد؛ امـا مقاومـت آن ها در 

محـور جمهوریـت فعلـی نخواهـد بـود. جمهوریـت 

جمهوریـت،  ایـن  چـون  نیسـت،  مقاومـت  محـور 

فاقـد مرشوعیـت، تقلبـی و قومـی اسـت.«

بـه  کابـل  صبـح  روزنامـه ی  کـه  اسـت  گفتنـی 

اطالعاتـی دسـت یافته اسـت که مارشـال دوسـتم 

بـا ۵ هـزار نفـر بـه شـامل فرسـتاده می شـود. در 

دوش  بـه  رسبـازان  جمـع آوری  ماموریـت،  ایـن 

مارشـال دوسـتم و امکانـات مالـی و نظامـی آن به 

دوش حکومـت اسـت و هـدف از ایـن مأموریـت، 

تضعیـف طالبـان در شـامل توصیـف شـده اسـت.

این همـه در حالـی اسـت کـه هنـوز جنـگ دولـت 

افغانسـتان بـا طالبـان در کشـور جریـان داشـته و 

گفت وگوهـای صلـح با این گـروه نیز امیـدواری ای 

بـرای توقـف یـا کاهـش خشـونت در افغانسـتان را 

ایجـاد نکـرده؛ چیـزی کـه بـا خـروج امریـکا و ناتـو 

احتـامل دارد، دامنـه ی آن فراخ تـر از امـروز شـود.

سرمقاله

آغاز گفت وگوهای صلح و نزدیک شدن به زمان خروج نیروهای 

خارجی از افغانستان، نگرانی های بسیاری را ایجاد کرده است. 

یکی از بزرگ ترین نگرانی های دولت مداران و شهروندان کشور، 

پس از خروج نیروهای خارجی، سقوط به کام جنگ های داخلی 

است. روز شنبه ی همین هفته، حمدالله محب –مشاور امنیت 

ملی افغانستان- نیز گفته است که احتامل دارد افغانستان پس 

داخلی  کام جنگ های  به  نیروهای خارجی  ترک عجوالنه ی  از 

سقوط کند.

شکل گیری جزیره های کوچک مسلح در روستا های افغانستان 

به نام ملیشه ، اسرتاتژ ی ای  بود که به پیامد آن فکر نشده بود و 

توسط دولت کرزی بنیان گذاشته شد. اکنون همین ملیشه ها 

در کنار دیگر گروه های تروریستی، مشغول مدیریت مواد مخدر 

منابع  تأمین  و  پایداری  برای  افغانستان  دولت  علیه  جنگ  و 

مالی شان هستند.

نیروهای  تقویت  به  باید  که  هنگامی  افغانستان  دولت 

راه حل های  می پرداخت،  دنبال  امنیتی-استخباراتی 

باعث  که  چیزی  افتاد؛  راه  امنیتی  ساختارهای  از  جدا 

بگیرد.  قرار  تروریزم  برابر  در  مبارزه  دشواری  با  اکنون   شد 

به  دادن  سالح  امنیتی،  نیروهای  تشکیالتی  ساختار  از  بیرون 

بیایند،  گرد  تشکیالتی  منسجم  نظام  یک  در  حتا  که  افرادی 

در  شاید  گروه ها  این  ندارد.  نظامی  هیچ  برای  مطلوبی  پیامد 

برای  بتوانند  از سوی دولت،  فراهم شده  امکانات  با  کوتاه مدت 

ایمن سازی مؤثر واقع شوند؛ اما در درازمدت خطرهای بسیاری 

را متوجه کشور می کند. اکنون بقایای پولیس محلی افغانستان 

نیز یکی از عوامل تهدید جدی علیه دولت افغانستان به شامر 

می رود و مردمان محلی از حضور این نیروها شکایت دارند.

ایجاد پولیس محلی در زمان انتقال قدرت از نیروهای خارجی 

به نیروهای داخلی، یکی از اسرتاتژی های مهم دولت افغانستان 

و متحدانش برای تأمین بهرت امنیت کشور، در نظر گرفته شده 

محلی  پولیس  ساخنت  و  –سازمان دهی  اسرتاتژی  این  بود. 

سبب  اکنون  دوردست-  روستاهای  امنیت  برای  محل  مردم  از 

شکل گیری جزیره های کوچک مسلح در افغانستان شده است. 

از  یکی  مسبب ها،  دیگر  کنار  در  اربکی ها  که  می رود  آن  بیم 

عوامل جدی جنگ داخلی افغانستان شوند.

اربکی ها  بیشرت  که  دارد  وجود  نشده ای  تأیید  گزارش های 

ناقضین  و  داخلی  جنگ   بقایای  از  افغانستان-  محلی  -پولیس 

آستانه ی  در  افغانستان  که  اکنون  و  گرفته  شکل  برش  حقوق 

دارد،  قرار  صلح-  صلح-گفت وگوهای  و  جنگ  از  دیگری  فصل 

جزیره های کوچک مسلح که توسط خود حکومت بنیان گذشته 

و معدن های  مواد مخدر  با مدیریت مزرعه های  شده، می تواند 

افغانستان به گونه ی بالفعل بر ضد دولت سالح بردارد.

دولت  ناکام  اسرتاتژی های  افغانستان،  ناامن سازی  روند  در 

است.  داشته  نقش  عامل ها  همه ی  از  بیشرت  کنونی،  و  کرزی 

را  محلی ای  پولیس  نیروی های  بی تدبیری،  با  پیشین  دولت 

شکل داد که اکنون یکی از تهدیدهای جدی علیه دولت و مردم 

افغانستان به شامر می رود.

دشمن  تراشی های  با  نیز  افغانستان  کنونی  دولت 

که  می دهد  انجام  را  مشابهی  بی تدبیری  بی وقفه اش، 

شود. منجر  داخلی  جنگ های  به  بیشرت  است   ممکن 

افغانستان،  ریاست جمهوری  به  ارشف غنی  رسیدن  هنگام  از 

مقابل  در  این که  از  جدا  افغانستان  دفاعی  امنیتی  نیروهای 

نیز  محلی  قومندان های  جنگ  به  می رزمند،  تروریست ها 

می روند که پیوسته این جنگ ها به ناکامی نیروهای امنیتی در 

برابر قومندان های محلی منجر شده است.

مشکل اصلی اما این است که پس از درگیری های شدید، همین 

منونه ی  می پیوندند.  افغانستان  دولت  به  محلی  قومندان های 

بارز آن؛ قیصاری و غوریانی است. قیصاری پس از درگیری دو 

فرار  واقعه  از محل  امنیتی در شهر مزاررشیف  نیروهای  با  روزه 

کرد و چندی بعد با حامیت دولت افغانستان وارد کابل شد.

از درگیری هرات  نیز وجود دارد که غوریانی پس  گزارش هایی 

به کابل آمده و با دولت معامله کرده است. همین علی پوری که 

تروریست خوانده می شود، دو سال  و  اکنون توسط دولت دزد 

پیش به دست دولت گرفتار و دوباره از زندان حکومت آزاد شد 

این  از  اکنون دوباره دشمن حکومت شده است. منونه هایی  و 

دست بی تدبیری حکومت بسیار است.

ایمن سازی  برای  محلی  پولیس  سازمان دهی  و  گذاشنت  بنیاد 

و  محلی  قومندان های  مقابل  در  امنیتی  نیروهای  رزمیدن  و 

دوباره خلعت دادن آن ها توسط حکومت،  برخوردی است که از 

دارد  نیاز  افغانستان  دولت  برمی آید.  ملی محور  اسرتاتژی  نبود 

چارچوب  در  را  محلی  ظرفیت های  مشخص،  اسرتاتژی   یک  با 

نیروهای امنیتی بیاورد و از آن در برابر دشمنان قسم خورده اش 

که تروریستان است استفاده کند.

با پیش گرفنت این راهربد، دولت از اتکا به نیروهای خارجی آزاد 

راه  چاره ی  می شود  اقتصادی  کمک های  با  تنها  و  شد  خواهد 

امنیتی افغانستان را سنجید؛ در غیر این صورت اسرتاتژی هایی 

مهمی  نقش  می شود،  گرفته  دولت  سوی  از  بی تدبیری  با  که 

خواهد  داخلی  جنگ های  رشوع  و  افغانستان  ناامن سازی  در 

داشت.

ر  مو ا ر  د مت  حکو ی  بیر بی تد
را  خلی  ا د جنگ   ، منیتى ا

! شت ا د هد  ا خو پی  ر  د

آقای محب در حالی خطر 
برگشت به جنگ های داخلی 

را مطرح می ککند که آژانس های 
اطالعاتی امریکا نیز به دولت جو 

بایدن -ریکیس جمهور امریکا- 
هشدار داده اند که اگر سازش 

صلح و تقسیم قدرت میان 
طرف های درگیر در افغانستان 

صورت نگیرد و سربازان 
امریکایی از این کشور بیرون 

شوند؛ جنگ جویان طالبان 
ممکن است در مدت ۲ تا ۳ 

سال بر افغانستان چیره شود.

گزارش

روح الله طاهری
گزارشگر

؛ خلی ا د جنگ   ز  و بر ل  حتما ا
»بسیج علیه طالبان در محور جمهوریت نخواهد بود«

در ادامـه ی واکنش هـا به خروج یـا ماندن رسبازان 

خارجـی در افغانسـتان، شـورای امنیـت ملـی این 

کشـور نیـز می گویـد کـه احتـامل مـی رود، خـروج 

شـتاب زده ی نیروهای امریکایی و ناتو، افغانسـتان 

را بـه جنگ داخلـی برگرداند.

حمدالله محب، مشـاور امنیت ملی افغانسـتان در 

یک نشسـت مشـرتک خربی –شـنبه، 7 حمل- که 

بـا محمد یاسـین ضیا، رسپرسـت وزارت دفاع ملی 

و عبدالصبـور قانـع، معیـن ارشـد امنیتـی وزارت 

رسـانه ها  بـه  می کـرد،  صحبـت  کابـل  در  داخلـه 

گفـت: »اگـر نیروهـای خارجـی بیـرون شـوند و مـا 

به طـرف صلـح نرویـم، این خطـر وجـود دارد که ما 

بـه جنـگ داخلـی برگردیم.«

آقـای محـب در حالی خطر برگشـت به جنگ های 

داخلـی را مطـرح می کند که آژانس های اطالعاتی 

امریـکا نیـز بـه دولـت جـو بایـدن -رییس جمهـور 

اگـر سـازش صلـح  امریـکا- هشـدار داده انـد کـه 

در  درگیـر  طرف هـای  میـان  قـدرت  تقسـیم  و 

افغانسـتان صـورت نگیـرد و رسبـازان امریکایـی از 

بیـرون شـوند؛ جنگ جویـان طالبـان  ایـن کشـور 

ممکـن اسـت در مـدت 2 تا ۳ سـال بر افغانسـتان 

شـود. چیره 

نهادهـای  کـه  می افزایـد  ادامـه  در  محـب  آقـای 

را  آمادگی شـان  افغانسـتان،  امنیتـی  و  دفاعـی 

بـرای چنیـن روزی روی دسـت  گرفته انـد و از بـروز 

هشـدار  آن  بـه  نسـبت  خارجی هـا  کـه  مسـایلی  

کـرد. خواهنـد  جلوگیـری  داده انـد، 

 بـه  گفته ی کارشناسـان سیاسـی افغانسـتان، یک 

نـوع پارادوکـس در صحبت هـای آقـای محب دیده 

آمادگـی  امنیتـی کشـور  نیروهـای  اگـر  می شـود؛ 

بـرای جلوگیـری از جنـگ داخلـی را دارنـد، پـس 

مطـرح کـردن خطـر روبـه رو شـدن بـا جنگ هـای 

داخلـی منتفـی می شـود.

در  سیاسـی  کارشـناس  موالیـی،  علی سـجاد 

صحبـت بـا روزنامـه ی صبـح کابـل می گویـد، در 

افغانسـتان،  از  خارجـی  رسبـازان  خـروج  صـورت 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور، تـوان تأمیـن 

ناچـار  شـهروندان  ازایـن رو،  نـدارد؛  را  امنیـت 

مال شـان  و  از جـان  دفـاع  بـرای  می شـوند خـود 

بربنـد. اسـلحه  بـه  دسـت 

نگـرش قومـی بـه مسـایل امنیتـی سـبب بـروز 

جنـگ داخلـی خواهـد شـد؟

اگـر  بـاور دارنـد کـه  آگاهـان نظامـی  از  شـامری 

و  اجتامعـی  امنیتـی،  سـاختارهای سیاسـی،  بـه 

فرهنگـی افغانسـتان دیده شـود، پتانسـیل بسـیار 

قـوی بـروز جنگ هـای داخلـی وجـود دارد؛ چـون 

نگـرش مدیـران بلند پایـه ی امنیتـی و سیاسـی بـه 

مسـایل امنیتـی، قومـی اسـت.

جاوید کوهسـتانی -کارشـناس نظامی افغانستان- 
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گفته  عادالنه  و  پایدار  صلح  دایمی،  آتش بس  توافق  روی 

با  همراه  ترکیه  به  ورود  از  پس  خلیل زاد  است. زملی  شده 

سفیر امریکا برای انقره با ابراهیم کالن، سخنگوی ریاست 

دست  به  اطالعات  اساس  به  منود.  دیدار  ترکیه  جمهوری 

آمده هردو طرف در این دیدار گفتند که نشست استانبول 

مکمل نشست دوحه خواهد بود و انگیزه و هیجان تازه ای به 

روند صلح افغانستان خواهد داد.

یکی از دالیل دیگری که نشست استانبول برای افغانستان 

مهم تلقی می شود؛ واگذاری طرح انتخابات زودهنگام است 

که بر اساس گزارش رویرتز از سوی دولت افغانستان در آن 

دو  از  نقل  به  تازگی  به  رویرتز  شد.  خواهد  مطرح  نشست 

مقام ارشد حکومت افغانستان گزارش داده بود که قرار است 

ارشف غنی، رییس جمهوری کشور طرح انتخابات زودهنگام 

در حدود شش ماه را مطرح مناید. ظاهراً این طرح پس ازآن 

از سوی دولت مطرح شده که امریکا طرح حکومت انتقالی 

را برای دولت غنی مطرح کرده بود.

نشست استانبول در روزهای اخیر رس زبان های یک شامر 

زیاد از شهروندان کشور به شمول مقام های ارشد حکومتی 

است و امید شهروندان کشور را برای رسیدن به یک صلح 

که  شود  دیده  اما  داده؛  افزایش  جنگ  ختم  و  رستارسی 

دردی  برای  مرهمی  توانست  خواهد  استانبول  نشست 

نرم  دست وپنجه   بدین سو  سال  چهل  از  آن  با  که  افغان ها 

می کنند، باشد یا خیر، سوالی که زمان به آن پاسخ خواهد.

قناعت بخش باشد، مبتذل خوانان می توانند برای بسیاری ها 

ادعا  می توان  اطمینان  با  باشند.  قابل تحسینی  منونه های 

شخصیت  جوانان  از  تعدادی  برای  مبتذل خوانان  که  کرد 

قابل تحسینی دارند. این می تواند ابتذال را به ارزش تبدیل 

میان  در  که چرس  کشیدن  دارد  وجود  قابلیتی  یعنی  کند؛ 

گروه هایی از جوانان و نوجوانان به ارزش و افتخار تبدیل شود.

به عبارت دیگر؛ این می تواند به هنجار در میان این گروه ها 

تبدیل شود. هنجارها به کمک همین آهنگ ها و خواننده ها 

و روابط اجتامعی به نسل های بعدی انتقال یافته و رسانجام 

به فرهنگ تبدیل شود. فرامرز رفیع پور، در این زمینه چنین 

می نویسد: »باید توجه داشت که اگر در یک فرهنگ عنارص 

مرض و مبتذل به هنجار و ارزش تبدیل شود، آن ها نیز فرهنگ 

را تشکیل می دهد.«

وقتی خواننده، حرف های مبتذل را به وسیله و کمک وسایل 

و  فرهنگ  تخریب  در  را  بزرگی  سهم  می خواند؛  موسیقی 

دردناک  واقعیت  می دهد.  انجام  مبتذل  فرهنگ  رواج کردن 

این است که هرچیزی که تبدیل به فرهنگ شود، هرکسی با 

خیال راحت آن  را انجام می دهد. مثالً؛ کسی که برای اولین 

بار نسوار می کشد، ممکن است، پس از عمل دچار ناراحتی 

شده و از کارش پشیامن باشد؛ اما وقتی نسوار کشیدن در 

داخل فرهنگ رخنه کند، دیگر آن یک پدیده ی پذیرفته شده 

رشاب  زدن،  پان  چرس  کشیدن،  وقتی،  این سان  به  است. 

نوشیدن، نسوار کشیدن و ... در قالب آهنگ تولید می شود، 

زمینه ی خطرناکی را برای اعضای جامعه فراهم می کند.

ظاهراً نهادهای مسئول حکومتی هیچ توجه و اقدامی در برابر 

با شعرهای مبتذل خوانده می شود، ندارند.  آهنگ هایی که 

این نهادها نباید فراموش کنند که مسایل اجتامعی به مرور 

زمان به وجود می آید و در اکرث موارد، نتیجه ی آنی ندارد. این 

آهنگ ها نیز این قابلیت را دارند که مشکالت شدید اجتامعی 

را به وجود آورد. نکته ی قابل یادآوری این است که مبارزه با 

و  هنجارها  وارد  که  حدی  در  اجتامعی،  مشکل  و  مسئله 

فرهنگ یک جامعه شده باشد؛ بسیار دشوار است.

بهار  فصل  آغاز  با  افغان  دولتی  نیروهای  برابر  در  طالبان 

قرار  امنیتی  بد  وضعیت  یک  در  را  کشور  که  یافته   افزایش 

داده است.

گذشته،  ساعت   48 جریان  در  رسانه ها؛  گزارش  اساس  به 

در  ارغستان  ولسوالی  جمله  از  افغانستان،  بخش  چندین 

از  بخشی  و  لوگر  والیت  در  چرخ  ولسوالی  قندهار،  والیت 

طالبان  گروه  حمالت  مورد  ننگرهار  والیت  دانگام  ولسوالی 

اگر  که  است  داده  هشدار  نیز  گروه  این  است.  گرفته   قرار 

این  حمالت  نشوند،  خارج  افغانستان  از  خارجی  نیروهای 

گروه به مراتب افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر، مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و گروه 

گذشته،  ماه های  جریان  در  است.  شده  داغ تر  نیز  طالبان 

دولت  منایندگان  میان  افغانستان  صلح  گفت وگوهای 

روی  بحث  و  برقراری صلح  برای  طالبان  گروه  و  افغانستان 

نظام سیاسی در آینده در کشور در دوحه پایتخت قطر برگزار 

شد که بدون هیچ نتیجه ای خامته یافت. روز گذشته دولت 

مذاکره کننده  هیئت  از  شامری  که  کرد  اعالم  افغانستان 

صلح  گفت وگوهای  دوباره ی  ازرسگیری  هدف  به  دولت 

این  در  هنوز  تا  طالبان  گروه  اما  رفته؛  دوحه  به  افغانستان 

مورد چیزی نگفته است.

در  نیز  افغانستان  صلح  به خاطر  نشستی  مورد،  آخرین  در 

از  هیئت هایی  آن  در  که  شد  برگزار  روسیه  پایتخت  مسکو 

منایندگان  با  همراه  طالبان  و  افغانستان  دولت  جانب 

کشورهای روسیه، آمریکا، چین، پاکستان و ترکیه اشرتاک 

و  مساعد  زمینه ی  ایجاد  نشست  این  از  بودند. هدف  کرده 

ترسیع روند آغاز مذاکره صلح افغانستان گفته شده بود.

در این نشست هیئت های اشرتاک کننده کشورهای روسیه، 

بازگشت  از  را  حامیت شان  عدم  پاکستان  و  چین  امریکا، 

امارت اسالمی اعالم کرد و از طالبان خواستند که عملیات 

بهاری شان را متوقف سازند. آنان هم چنان تأکید کردند که 

هیئت های هر دو طرف فوراً در مورد مسایل اساسی از جمله 

بنیاد »دولت آینده صلح  آمیز و پایدار« و آتش بس همه جانبه 

که  می شود  دیده  هنوز  تا  این همه  با  اما  کنند؛  گفت وگو 

است؛  بوده  بی نتیجه ای  کار  دم  این  تا  صلح  نشست های 

زیرا حمالت گروه طالبان افزایش یافته، هنوز که هنوزاست 

از  و خربی  دارد  قرار  امنیتی  بدترین رشایط  در  افغانستان 

پیرشفت مذاکرات صلح افغانستان نیست.

نشستی  از  امریکا  که  بود  ناامیدهای  اوج  در  روی هم رفته، 

است  قرار  که  داد  خرب  افغانستان  صلح  مورد  در  دیگری 

زیر نظر سازمان ملل  این نشست  برگزار شود  استانبول  در 

متحد با اشرتاک منایندگان دولت افغانستان، گروه طالبان 

خوب خودش را حفظ کند. دوم؛ قابلیت جذب عنارص خوب 

فرهنگ دیگران را داشته باشد و سوم؛ قابلیت اصالح خودی 

را داشته باشد.

کابل، کدام  در شهر  به خصوص  و  افغانستان  در  ما  فرهنگ 

ضابطه ی باال را توانسته در خود تطبیق کند؟ به عنوان مثال 

در عرصه ی آوازخوانی، روزگاری اشعار موالنا، حافظ و دیگر 

بزرگان ادبیات فارسی را ساربان، احمدظاهر، ناشناس و... 

در همین کابل می خواندند؛ اما امروز بعضی خواننده های 

ما آهنگ »چرسی بچگک« را می خوانند. این نشان می دهد 

که ما حتا در حفظ سطح فرهنگ خود ناکام بوده ایم. جواب 

به این پرسش که ما چه سهمی از موسیقی جهان گرفته ایم، 

هرن  زمینه  در  کم ازکم  که  است  دیگری  واقعیت  گویای 

آوازخوانی و موسیقی نتوانسته ایم موفق عمل کنیم.

مسئله دیگر هم این که؛ ما در بخش اصالح خودی نه تنها 

رشد نداشته ایم؛ بلکه سیر نزولی را تا آن جا پیموده ایم که 

و در میان جوانان  تولید  آهنگ های »سیگرتی باز بچگک« 

و  جوان  ده ها  روزانه  می شود؛  دست به دست  شهر  این 

نوجوان این آهنگ ها را می شنوند.

روشن است که ما در عرصه های مختلف فرهنگی، در وضعیت 

خوبی قرار نداریم. به همین دلیل است که آهنگ خوانانی از 

پیدا می کنند. اصالً  این شهر جایگاه مردمی  این دست در 

اگر ما حرکتی رو به جلو می داشتیم، امروزه چنین آهنگ هایی 

تولید منی شد. بدیهی است، در صورتی که چنین آهنگ هایی 

صورت  این  به  منی رسد.  هم  کسی  گوش  به  نشود،  تولید 

جامعه در مقابل آالم و بدبختی محفوظ تر می ماند.

کابل  باشندگان  قابل توجهی  عده ی  اعتیاد  و  بدبختی ها 

بر کسی پوشیده نیست. نباید فراموش کرد، به هر میزانی، 

زیاد  شهر  یک  در  و...  فقر  آدم کشی،  دزدی،  اعتیاد،  سطح 

باشد؛ به هامن میزان زمینه ی آلوده شدن به این مسایل نیز 

مهیا است. پهلوی دیگر واقعیت این است که به همین میزان 

زمینه ی انجام جرم و بدبخت  شدن وجود دارد. حال در چنین 

وضعیتی، یکی پیدا شود و مردم را به اعتیاد و کارهای خالف 

تحلیل

طاهر احمدی

و کشورهای دخیل در موضوعات افغانستان از جمله امریکا، 

برگزار  اپریل  ماه  جریان  در  و...  هند  پاکستان،  روسیه، 

خواهد شد.

داخل  در  سیاست مداران  و  دولت مردان  از  زیادی  شامر 

نشست  یک  استانبول  نشست  که  باورند  این  به  افغانستان 

عبدالله،  عبدالله  بود.  بن خواهد  و هم چو نشست  تاریخی 

رییس شورای مصالحه در تازه ترین اظهاراتش گفته نشست 

می گردد،  برگزار  افغانستان  صلح  مورد  در  که  استانبول 

تأکید کرده است  او  را رقم خواهد زد.  این کشور  رسنوشت 

که دولت با آمادگی در مورد محتوای مذاکره به این نشست 

می رود.

در عین زمان، شورای عالی مصالحه ملی از آماده سازی یک 

طرح 37 صفحه ای برای نشست استانبول خرب می دهد که 

قرار است پس از تأیید رییس جمهوری در آن نشست برگزار 

گردد؛ اما در عین زمان باید گفت که تا هنوز یک اجامع کلی 

در داخل افغانستان در مورد روند مذاکرات صلح و چگونگی 

چنانچه،  نیامده ؛  وجود  به  کشور  در  آینده  نظام  تشکیل 

شامری از احزاب سیاسی در کشور می گویند آنان نیز طرح 

در  چندصدایی  که  دارند  استانبول  نشست  برای  را  خود 

داخل کشور یک تهدید جدی برای دولت کابل خواهد بود.

از سوی، زملی خلیل زاد، مناینده ویژه ی این وزارت در امور 

از  هدف  کرد.  سفر  ترکیه  به  گذشته  روز  افغانستان  صلح 

سفر آقای خلیل زاد تشویق دولت افغانستان و گروه طالبان 

دیگر دعوت کند، نتیجه بدون شک، وضعیت را از اینی که 

هست بدتر خواهد کرد.

شکل  به  و  به آسانی  و  دارد  شگفت انگیزی  قدرت  هرن 

در  می کند.  باز  را  راهش  انسان ها  زندگی  در  حیرت آوری 

همین شهری که مردان منی توانند در تاکسی های شهری، 

در چوکی پهلوی یک زن غریبه بنشینند، آهنگ های حتا با 

محتوای مبتذل به آسانی تحمل می شود.

روزی در بس شهری به سویی می رفتیم. بس پر بود از زنان، 

کودکان، مردان جوان و پیر. آهنگی که به گوش می رسید، 

بیا  »بیا  بود:  این گونه  از چیزی که خوانده می شد،  قسمتی 

َد پیشم، از تو آماده خوشم/بچه ی خوب ببینم، مریض باشم 

را  آن  همه  و  بود  بلند  آهنگ  صدای  آن که  با  می شم.«  جور 

می شنیدند؛ اما هیچ کسی اعرتاضی نکرد.

اکنون تصور کنید که اگر کسی در داخل بس با پرس و یا دخرت 

بغل دستش اظهار بچه بازی و از این قبیل کارها انجام دهد، 

چه خواهد شد؟ بدون شک کسی تحمل نخواهد کرد. شاید 

او را با سخن یا با نگاه های زننده شان توبیخ کنند؛ اما وقتی 

در قالب آهنگ به گوش ما می رسد، ما نه تنها تحمل می کنیم؛ 

بلکه شاید بعضی ها از آن خوشش بیاید.

که  نیست  خوب  به اندازه ای  فرهنگش  که  جامعه ای  در 

آتش  در  بدین سو  سال  چهل  از  که  کشوری  افغانستان، 

که  نیست. جنگی  از صلح  آن خربی  در  و  جنگ می سوزد 

از یک سو هزاران کشته، زخمی و معلول برجا گذاشته و از 

ترقی، شکوفایی  و  رشد  مسیر  از  را  این کشور  دیگر،  طرف 

رفاه  و  عدالت  تأمین  خوب،  حکومت داری  اقتصادی، 

اجتامعی، محو فساد، تبعیض و... باز مانده  است. افزایش 

میلیونی  فسادهای  و  فقر  بیکاری،  هم چون  پدیده هایی 

نتیجه سال ها جنگی است که هر روز مردمان این رسزمین 

با آن دست وپنجه نرم می کنند. 

جنگ  این  که  این جاست  اساسی  پرسش  این همه،  با 

کشتی  و  رسید  خواهد  پایان  به  زمانی  چه  خامنان سوز 

جهانی  پیرشفت   مسیر  در  زمانی  چه  افغانستان  بازسازی 

حرکت خواهد کرد؟

سقوط  از  پس   ،2۰۰1 سال  در  »بن«  نشست  برگزاری 

افغانستان  در  جدید  حکومت  تشکیل  و  طالبان  حکومت 

امیدی برای ختِم سال ها جنگ و خشونت در کشور بود و 

شهروندان کشور آرزو داشتند تا پس ازآن بتوانند در فضایی 

زمان،  باگذشت  اما  کنند؛  زندگی  همدیگر  با  صلح آمیز 

وضعیت مخالف میل شهروندان تغییر کرد و نه تنها امید آنان 

با خاک یک سان شد؛ بلکه دامنه ی شعله های جنگ رسارس 

کشور را فرا گرفت.

ضعف  و ناکامی در حکومت داری دولت مردان باعث شد تا 

افغانستان یک بار دیگر به میدان جنگ گروه های تروریستی 

تبدیل شود که امروزه حتا به شمول دولت افغانستان، جهان 

از مهار آن ناکام مانده است.

پس از 2۰ سال از نشست بن، وضعیت افغانستان به مراتب 

خاک  از  بزرگی  بخشی  امروز،  است.  شده  پیچیده تر 

افغانستان توسط گروه طالبان و سایر گروه های تروریستی 

نیروهای  میان  کشور  والیت   2۰ در  جنگ  می شود،  اداره 

وضعیت  دارد.  ادامه  تروریستی  گروه های  و  افغان  دولتی 

سیاسی، اقتصادی و حکومت داری کشور به مراتب در حالت 

از هر  و بیکاری بیشرت  آمار فساد، فقر  و  شکننده قرار دارد 

زمانی افزایش یافته است.

حکومتی  ارشد  مقام های  از  یکی  هفته،  همین  شنبه   روز 

اگر  افزود  و  داد  هشدار  داخلی  جنگ  به  برگشت  آغاز  از 

نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند و این کشور به یک 

صلح نرسد، خطر جنگ داخلی وجود دارد.

موضوع  که  بود  این  گذشته  رخدادهای  شمردن  با  هدفم 

جنگ و صلح افغانستان با گذشت هر روز وارد مرحله تازه، 

گروه  حمالت  یک سو  از  زیرا  می شود؛  پیچیده تری  و  جدی 

قیلونی  بچگک،  گیالسی  بچگک،  رشابی  بچگک،  »چرسی 

بچگک، تابلیت »کا«ای بچه گک، زیردریایی بچگک، نسواری 

بچه گک، بوتلی بچگک؛ چقه چشامنت قشنگ است، زدی 

دقیقاً  این  است«.  به جنگ  همرایت  یارکت  چلم  و  چرس 

یک  قالب  در  خواننده ها،  از  یکی  توسط  که  است  کلامتی 

آهنگ خوانده شده است. این خواننده آهنگ دیگری نیز دارد 

نیشت  استی؛  جانم  میگی  میشی،  که  »نشئه  می گوید:  که 

که می پره، دشمن مه استی«. ظاهراً از این گونه آهنگ ها در 

کابل، هم زیاد عرضه می شود و هم شنونده های فراوانی دارد. 

مردم، اما چنین آهنگ ها و خواننده ها را جدی منی گیرند.

جالب این است که این آهنگ ها خود راهش را در میان جوانان 

آوازخوانی،  و  موسیقی  دست  این  است.  کرده  باز  به خوبی 

بیشرت از راه رسانه های اجتامعی هم رسانی می شود. در این 

هم رسانی شنوندگان سهم بارزی دارند. چنین چیزی گویای 

این حقیقت است که این آهنگ ها طرفدارهای زیاد دارد.

تخریب  برای  را  باالیی  خیلی  قابلیت  آهنگ هایی،  چنین 

بهرت  نخست  در  دارد.  جوانان  انحراف  و  بدآموزی  فرهنگی، 

است زمینه ی رشد آوازخوانان محلی و سطح فرهنگ شهری 

را از نظر بگذرانیم.

که  باشد  این  اعرتاف  تلخ ترین  شاید  و  واقعیت  بدیهی ترین 

سطح سواد و فرهنگ در این شهر قناعت بخش نیست. سواد 

و فرهنگ دو پدیده ی متأثر از همدیگر است. اگر یکی خوب 

باشد، برای رشد و اصالح دیگری نیز کمک می کند. برعکس 

این مسئله نیز صادق است.

فرهنگ در شهر ما با تأسف به دالیل مختلفی رو به زوال است. 

برمی گردد.  عقب  به  فرهنگ  برای  زمان  شهر  این  در  انگار 

قابلیت  سه  این  باید  این که خوب مباند،  برای  فرهنگ  یک 

در درون آن وجود داشته و حفظ شود: نخست این که نکات 

شهر خوانی

؛  ل نبو ستا ا نشست 
شد؟ خواهد  افغانستان  چهل ساله ی  زخم  برای  مرهمی 

رازالدین برالس-دانشجوی روزنامه نگاری

؛ نی ا ل خو مبتذ
خوانندگانی که به تخریب ارزش ها کمر بسته اند
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چـرا فنالندی هـا خوشـحال ترین مردمـان دنیا 

هستند؟

فنالنـد  کـه  اسـت  پیهـم  سـال  چهارمیـن  ایـن 

قـرار  جهـان  کشـور  خوشـحال ترین  جایـگاه  در 

می گیـرد و تقریبـاً همـه ی شـهروندانش از زندگـی و 

هسـتند. راضـی  سهولت های شـان 

حبیـب کـه اکنـون بیـش از ۵ سـال می شـود فنالنـد 

زندگـی می کنـد و بـا خـوب و بـد زندگـی در آن جـا 

عـادت کـرده، می گویـد کـه تأمیـن حقـوق اساسـی 

و  فـردی  آزادی هـای  بیـان،  آزادی  شـهروندان، 

اجتامعی، برابری جنسـی و جنسـیتی، رفاه اجتامعی، 

مهم تریـن  از  فنالنـد  در  امنیـت  و  تحصیلـی  کیفیـت 

عواملـی اسـت کـه ایـن کشـور را از دیگـر کشـورهای 

خوش حال تریـن  جایـگاه  در  و  کـرده  متامیـز  جهـان 

کشـور جهـان قـرار داده اسـت.

دولـت فنالنـد بهرتیـن خدمـات اجتامعـی را بـرای 

شـهروندانش فراهـم کـرده اسـت؛ زیـرا هیـچ فردی 

در ایـن کشـور از لحـاظ مالـی تشویشـی نـدارد 

بـه  را  شـهروندان  مصـارف  همـه ی  حکومـت  و 

گونه هـای مختلـف پرداخـت می کنـد. از سـوی 

فـرد  یـا  و  بیجاشـده  هیـچ  فنالنـد  در  دیگـر، 

باعـث  نـدارد؛ چیـزی کـه  بی خامنانـی وجـود 

شـده اسـت فاصلـه میـان شـهروندان و دولـت 

آن  میـزان  کم تریـن  بـه  کشـور  ایـن  در  نیـز 

برسـد.

کـه شـهروندان  در حالـی  حبیـب می گویـد، 

کشـور  ایـن  سیاسـت مداران  از  افغانسـتان 

همـه ی  و  نیسـت  این گونـه  فنالنـد  در  امـا  شـاکی اند؛ 

مـردم بـه منایندگان شـان احـرتام و اعتـامد کامـل دارنـد. 

»در فنالنـد، یـک رضب املثـل وجـود دارد کـه می گوینـد: 

فنالنـد  این کـه  اسـت.  فـردی  خوشـی  کلـی،  خوشـی 

خوشـحال ترین کشـور در دنیـا اسـت، خوشـی های فردی 

نیسـت؛ بلکـه در این جا متام خوشـی های جمعـی در نظر 

می شـود.« گرفتـه 

آرامـش فـردی و خوشـی جمعـی، سـبب شـده کـه حبیـب 

حـدود دو سـال پیـش بـا دخـرتی از فنالنـد ازدواج کنـد. 

حبیـب و »ریـکا« -همرس حبیـب- برای نخسـتین بار چهار 

سـال پیـش در سـالن ورزشـی ای باهـم روبـه رو می شـود و 

پـس از آشـنایی رفته رفتـه عاشـق هـم می شـوند؛ عشـقی 

می شـود.  منتهـی  ازدواج شـان  بـه  سـال  دو  از  پـس  کـه 

کیـک  اسـت.  ورزش  خامنـم  و  مـن  مشـرتک  »رسگرمـی 

و  محصـل  هـردو  هم چنـان  می کنیـم،  متریـن  بوکـس 

مـروف درس هـای مـا اسـتیم.«

زبـان  بـه  به سـختی  کـه  حبیـب-  -همـرس  شـیون  ریـکا 

شـوهرش  و  او  کـه  می گویـد  می زنـد،  حـرف  فارسـی 

مشـرتکات زیـادی در زندگـی دارنـد و صداقـت و احـرتام 

متقابلـی کـه میـان هـردو وجـود داشـته، سـبب شـده کـه 

کننـد. آغـاز  را  مشـرتکی  زندگـی  آن هـا 

ریـکا می گویـد کـه عاشـق همـرسش اسـت و از زندگـی 

مشرتک شـان خیلـی لـذت می برنـد. »از همه مهـم این که 

افغانسـتانی ها بـه زندگی مشـرتک احرتام قایل هسـتند و 

خانـواده برای شـان مهـم اسـت و در کل فرهنـگ زندگـی 

خانواده هـای افغانسـتان بی نظیـر اسـت.«

او در مـورد این کـه شـهروندان فنالنـد چگونـه بـه این همه 

خوشـی دسـت یافته انـد، می گویـد کـه فنالند یک کشـور 

و سیاسـت مداران  اسـت  واقعـی دموکراتیـک  معنـای  بـه 

کشورشـان صـادق و خدمت گـزار مـردم هسـتند.

بـا آن کـه اکنـون افغانسـتان غمگین تریـن کشـور جهـان 

شـناخته شـده؛ اما ریکا دوسـت دارد، به افغانسـتان سـفر 

کنـد و خانـواده ی شـوهرش را ببینـد. »مـن افغانسـتان را 

ندیـده ام؛ مگـر قسـمی کـه همـرسم برایـم تعریـف کـرده، 

مردمـان  دارای  و  خـوب  خیلـی  کشـور  یـک  افغانسـتان 

دوست داشـتنی اسـت. دوسـت دارم کـه افغانسـتان مثـل 

فنالنـد یـک کشـور آزاد و خوش بخـت باشـد.«

ریـکا در مصاحبـه با صبح کابل، از شـهروندان افغانسـتان 

می خواهـد کـه در بخـش آمـوزش بیشـرت کار کننـد، بـه 

عقایـد و باورهـای دیگـر مردمـان جهـان احـرتام بگذارند و 

در نهایـت بـه دخرتان شـان اجـازه بدهند، بـه مکتب بروند 

و مهارت هـای سـاخنت زندگـی بهـرت را بـه دسـت بیاورند.

»روزی کـه شـنیدم، فنالنـد بـرای چهارمیـن سـال متواتـر 

به عنـوان شـادترین کشـور در جهـان معرفـی شـد، خیلـی 

زندگـی می کنـم  در کشـوری  خوشـحامل سـاخت؛ چـون 

کـه همـه ی امکانـات بـرای یک زندگـی خوب مهیا اسـت؛ 

ولـی از جانـب دیگـر خیلـی غمگیـن شـدم؛ چـون جایـی 

کـه متولـد و بـزرگ شـدم، تحصیـالت  عالـی ام را در آن جـا 

دنیـا  در  کشـور  غمگین تریـن  به عنـوان  کـردم،  تکمیـل 

می شـود.« شـناخته 

حبیـب شـفق  28 سـاله در سـال 2۰1۵ میـالدی، زمانـی 

کـه افغانسـتان شـاهد ظهـور گـروه داعـش در والیت هـای 

مـرزی اش بـود و از سـوی دیگـر، گـروه طالبـان همـه روزه 

مـردم را در جا هـای مختلـف و بـه بهانه هـای مختلـف بـه 

گلولـه می بسـت، تصمیـم می گیـرد کشـورش را بـه آرزوی 

ایجـاد یـک زندگـی آرام و بـه  دور از جنـگ تـرک کنـد.

افغانسـتانی کـه در سـال های  هامننـد هـزاران شـهروند 

گذشـته، کشورشـان را تـرک کردنـد، حبیـب  نیـز بار سـفر 

زندگـی  دایکنـدی  در  کـه  خانـواده اش  بـا  و  می بنـدد 

می کـرد، بـرای آخرین بـار خداحافظـی می کنـد و راهـی 

ترکیـه می شـود. ترکیـه امـا مقصـد نهایـی او نیسـت؛ زیـرا 

حبیـب پیـش  از این که کوله بار سـفر را ببندد، با دوسـتان 

و آشـنایان خـود در بیـرون از افغانسـتان مشـورت کـرده و 

آن هـا کشـور فنالنـد را بـرای او پیشـنهاد داده بودنـد.

به دنبـال  ترکیـه می رسـد،  بـه  زمانـی کـه  حبیـب شـفق، 

»از  برسـاند.  فنالنـد  بـه  را  خـودش  تـا  می افتـد  راهـی 

افغانسـتان تـا ترکیـه هوایـی آمـدم، بـاز از ترکیه تـا فنالند 

قاچاقـی آمـدم. زمانـی کـه مـا به طـرف فنالنـد می رفتیـم، 

فصـل خـزان بـود و هـوا رو بـه  رسدی. با مشـکالتی زیادی 

خـود را فنالنـد رسـاندیم.«

سـهولت ها و آرامـش خاطـری کـه امـروز بـرای حبیـب در 

فنالنـد مهیـا اسـت، بـا دشـواری هایی کـه او تـا رسـیدن 

بـه این کشـور دیـده و چشـیده بود، قابل مقایسـه نیسـت؛ 

زیـرا ایـن جـوان افغانسـتانی، اکنـون در یکـی از بهرتیـن 

دانشـگاه های فنالنـد درس می خوانـد و تا جـای ممکن از 

زندگـی اش در آن جـا خرسـند اسـت.

نه تنهـا حبیـب، بلکه همه ی شـهروندان فنالنـد از وضعیت 

از سـوی  کـه  به تازگـی گزارشـی  راضی انـد.  زندگی شـان 

نهـاد »گالـوپ« امریـکا، دانشـگاه های آکسـفورد، سـیمون 

پاسـدار  توسـعه  مطالعـات  مرکـز  سـی،  یو.بـی .  و  فریـزر 

میـزان  از  ملـل  سـازمان  و  امریـکا  کلمبیـای  دانشـگاه 

خوشـحالی و غمگینـی کشـورهای جهـان به نرش رسـیده، 

نشـان می دهـد کـه فنالنـد، خوشـحال ترین انسـان ها را 

در جهـان دارد.

در ایـن گـزارش که از شـهروندان 149 کشـور همه پرسـی 

رده بنـدی  پاییـن  در  حبیـب-  -زادگاه  افغانسـتان  شـده؛ 

سـقوط کـرده و شـهروندان آن غمگین تریـن انسـان های 

جهـان شـناخته شـده اسـت.

این گزارش بر اسـاس معیارهـای؛ حامیت های اجتامعی، 

تولیـد ناخالـص ملی، میزان فسـاد و آزادی هـای فردی در 

این کشـورها تهیه شـده است.

پیش ازایـن در سـال 2019 میـالدی نیـز نهـاد گالوپ، در 

گزارشـی گفته بـود که شـهروندان افغانسـتان ناامیدترین 

مردمـان جهـان هسـتند. نظرسـنجی ای کـه از سـوی ایـن 

نهـاد انجـام شـده بـود، نشـان مـی داد کـه 8۵ درصـد از 

رنـج  زندگی شـان  وضعیـت  از  افغانسـتان  شـهروندان 

می برنـد و ایـن بلندتریـن رقـم در رسارس جهـان اسـت.

در ایـن نظرسـنجی، تأکیـد شـده بـود کـه از هـر ده نفـر 

از وضعیـت زندگی شـان رنـج  نفـر آن  نـه  افغانسـتان،  در 

می برنـد.

 بـا ایـن حـال، زمانـی کـه از حبیـب پرسـیدم، بـا شـنیدن 

ایـن خـرب چـه حسـی برایـش دسـت داده؛ خوشـحالی یـا 

غمگینـی؟ او امـا می گویـد کـه در ایـن مـورد تـا هنـوز بـا 

خـودش کلنجـار مـی رود کـه از شـنیدن ایـن خـرب خـوش 

باشـد یـا غمگیـن. »برایـم دو حالـت رخ داد؛ هـم خوشـی 

و هـم غمگینـی. خیلـی خوشـحال شـدم، بـه ایـن دلیـل 

کـه حـال در فنالنـد زندگـی می کنـم؛ امـا غمگین بـه این 

خاطـر که چرا در کشـور اصلـی ام مردم غمگین هسـتند.«

حبیب  ۲8 ساله 
در سال ۲015 

میالدی، زمانی که 
افغانستان شاهد 
ظهور گروه داعش 

در والیت های 
مرزی اش بود و از 
سوی دیگر، گروه 
طالبان همه روزه 

مردم را در جا های 
مختلف و به 

بهانه های مختلف 
به گلوله می بست، 

تصمیم می گیرد 
کشورش را به 

آرزوی ایجاد یک 
زندگی آرام و به 

 دور از جنگ ترک 
ککند.

همانند هزاران 
شهروند 

افغانستانی که در 
سال های گذشته، 
کشورشان را ترک 
کردند، حبیب  نیز 
بار سفر می بندد 

و با خانواده اش 
که در دایککندی 

زندگی می کرد، 
برای آخرین بار 

خداحافظی 
می ککند و راهی 
ترکیه می شود.

ریکا شیون 
-همسر حبیب- 

که به سختی به 
زبان فارسی حرف 

می زند، می گوید 
که او و شوهرش 
مشترکات زیادی 
در زندگی دارند و 
صداقت و احترام 
متقابلی که میان 

هردو وجود 
داشته، سبب 
شده که آن ها 

زندگی مشترکی را 
آغاز ککنند.

حال و گذشته؛ میان 
»نمی دانم به خاطر فنالند خوشحال باشم

یا برای افغانستان غمگین«!
عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر
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اعزام  افغانستان  به  سوریه  و  عراق  از  نیابتی  گروه های 

می شوند. چیزی که ایران زیاد احتامل آن را پیش بینی 

ایران  که  است  داعش  از  ارسائیل  حامیت  می کند، 

طالبان را در مقابل آن ها تجهیز و مسلح سازی می کند؛ 

است،  تردید  و  شک  پایه ی  بر  می پندارد  ایران  آنچه  اما 

در غیر صورت امریکا در چوکات یک قرارداد امنیتی در 

افغانستان مستقرند.

تا  می دهد  انجام  افغانستان  داخل  در  ایران  آنچه  اما 

تروریزم  توسعه ی  به  کند  تأمین  را  منطقه  امنیت  این که 

این  توسعه طلبی  پندار  به  ایران  خود  ولی  می انجامد 

اعامل در منطقه و افغانستان انجام می دهد.

گروه های مخالف مسلح در افغانستان کدام هایند؟

اما  بسیارند  افغانستان  در  مسلح  تروریستی  گروه های 

عمده ترین آن ها گروه طالبان و گروه داعش هستند که 

با آن ها همکاری دارند و  نیز  گروه حقانی و لشکر طیبه 

است  کشورهایی  از  ایران  میان  این  در  کرده اند.  بیعت 

از  بازی سیاست خارجی اش، حامیت  و  که در معادالت 

طالبان را در پیش  گرفته است.

کشورهای  حامیت  شعاع  تحت  افغانستان  صلح  آینده 

منطقه از گروه های موردحامیت شان افغانستان در آتش 

جنگ می سوزاند و حامیت منطقه  از گروه دهشت افکن 

اجتامعی،  راحت،  نفس  منی گذارد  را  افغانستان 

اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بکشد.

نشست استانبول در حال برگزار شدن است که طالبان 

در  حمالت  ساخنت  گسرتده  از  دادنشان  هشدار  با 

هند، چین،  ایران،  پاکستان،  افغانستان خرب می دهند، 

را  امریکا هرکدام آجنداهای خود  ایاالت متحده  و  روسیه 

دنبال می کنند اما در قسمت جنگ فرسایشی افغانستان 

معلوم می شود که همه آنان می خواهند به دنبال اتفاق نظر 

باشند تا منافع همه شان تأمین باشد.

چه خطری متوجه مذاکرات صلح خواهد بود؟

و  دیگر  طرف  چین  و  پاکستان  یک طرف،  هند  و  ایران 

از  روند صلح،  اصلی  بازیگر  دو  به عنوان  امریکا  و  روسیه 

تحریک کردن گروه های مورد حامیت شان در افغانستان 

مذاکرات  اما  منافع شان شاکی هستند؛  تأمین  بر  مبنی 

آینده ای  که  ساخت  خواهد  مشخص  را  آن  استانبول 

افغانستان چگونه خواهد بود.

بدون پشتوانه ی اجرایی قوی بوده است.

تنها  افغانستان  زنان  مدنی  حقوق  و  بهداشت  آموزش،   

یا  بوده  میان  در  بین املللی  مالی  کمک  پای  وقتی 

انتخابات برگزار می شده اهمیت یافته، در غیر آن مردان 

تقویت  به جای  داده اند  ترجیح  افغانستان  سیاست مدار 

نهادهای پایدار سیاسی و اجتامعی که احرتام به حقوق 

دیگر  یا  مقطعی  محبوبیت  به  باشد،  اصل  آن ها  در  برش 

عالیق شخصی و قومی خود بیشرت بها بدهند و کمک های 

خارجی را بدون حساب وکتاب رصف امور دیگری بکنند 

که دردی از مردم افغانستان دوا نکرده و منی کند.

 هنگامی که صحبت از حضور معنادار زنان در پروسه صلح 

می شود و مخصوصاً در برابر گروهی مانند طالبان که به 

هیچ کدام از ارزش های حقوق برشی پایبند نبوده و امروز 

کشورهای  حامیت  و  خشونت  به  لجاجت  دلیل  به  رصفاً 

همسایه و تغییر سیاست های آمریکا به پای میز مذاکره ی 

صلح آمده اند، الزم است که زنان افغانستان امروز جایگاه 

فرهنگ  و  اقتصاد  در سیاست،  قابل مالحظه ای  و  محکم 

جامعه داشته باشند تا برای توسعه و تداوم این جایگاه با 

طالبان گفت وگو کرد نه برای به رسمیت شناخنت حقوق 

اساسی و انسانی زنان از سوی طالبان.

از  تجاری  و  نظامی  کشتی های  گرفنت  قرار  هدف  حتا 

به  رسیدن  خاطر  به  ایران  که  است  قربانی هایی  آخرین 

هدف هایش داده است.

دنبال  ایران  در  اصولگرایان  و  اصالح طلبان  جناح های 

سیاست  این  هستند.  سیاست  این  اصلی  کنندگان 

ایران در  برای سیاست خارجی  پاسخگوی خوبی  ظاهراً 

این  از طریق  ایران  به عنوان مثال؛  منطقه داشته است. 

سیاست بارها از آب های افغانستان با حامیت از ناامنی 

بی رسوصدا سود جسته است.

 یکی از منونه های آن بند کامل خان است. ایران از ناحیه 

معاهده آب هیرمند و توافق نامه افغانستان با این کشور و 

نیز اظهارات اخیر رییس جمهور غنی مبنی بر این که آب 

در مقابل نفت برای ایران داده خواهد شد بسیار نگران 

بوده است. آبی که دشت و کویر سوزان ایران را رسسبز 

نگه می دارد آب افغانستان تا حاال بوده و است.

نکته دیگر این که؛ ایران پس از رشوع روابط وخیم طالبان 

با آمریکا مبنی بر جنگ بر رس رهربی آینده در حکومت 

آینده افغانستان و تقسیم هویت و چند پارچه شدن این 

گروه، به بخش بزرگی از این گروه در داخل خاک خود 

پناه داد. شوراهای مشهد، زاهدان و دیگر شوراهای مبهم 

کوچک که دسرتسی قابل توجهی به همه ی رسمایه های 

مادی و معنوی کشور دارند، قابل مشاهده است.

به عنوان منونه، در رابطه به حضور مؤثر زنان در جامعه، 

پس از کنفرانس »بن« یک وزارتخانه به نام وزارت امور زنان 

شکل گرفت؛ اما این وزارت از نظر بودجه و قدرت اجرایی 

این همه،  با  است.  بوده  وزارتخانه ها  از ضعیف ترین  یکی 

در حال حارض، دفرت »روال غنی« از توان سیاسی باالتری 

برخوردار است و مانند آن ده ها منونه ی دیگر.

باالی  رده های  در  زنان  حضور  از  صحبت  و  شعار 

مشارکت  امروز  به  تا  اما  است؛  بوده  زیاد  تصمیم گیری 

زنان در بست های یک و دو، بدون وجود پروسه ی شفاف 

و نهادمند و تنها از طریق داشنت واسطه و رابطه صورت 

و  زنان  باال،  مقام  به  رسیدن  شیوه ی  است.  این  گرفته 

قرار  زیادی  خطرات  معرض  در  را  آن ها  واقعی  جایگاه 

داده است. چنان چه شایعات زیادی مبنی بر سوء رفتار 

وجود  زنان  با  رییس جمهور  به  نزدیک  و  قدرمتند  مردان 

قضایی  و  عدلی  دستگاه های  سوی  از  هنوز  تا  که  دارد 

هم موردبررسی قرار نگرفته  است؛ اما موجب بی اعتامدی 

مردم به حکومت شده و به جایگاه اجتامعی زنان آسیب 

فراوانی زده است.

برای  را  شیری  گاوهای  حیثیت  کشور،  این  در  طالبان 

ایران داشته است. درشت ترین منونه آن دیدار مال برادر 

این  که  نیست  تردیدی  جای  بود.  ایران  خارجه  وزیر  با 

شوراها در ایران به فرمایش القاعده تشکیل شده است.

حامیت  ایران  سوی  از  که  طالبان  رسان  از  شامری 

رس  به  کشور  این  در  نیز  آنان  خانواده های  می شوند 

می برند و زندگی می کنند. حامیت طالبان از سوی ایران 

این  اعضای  از  شامری  خانواده های  به  آن  دادن  پناه  و 

گروه در آن کشور، موضوع تازه ای است که نگرانی دولت 

افغانستان را برانگیخته است.

خانواده شامری از رهربان مهم طالبان هم اکنون در ایران 

برای  و  به رس می برند  و مشهد  یزد، کرمان  در شهرهای 

انجام فعالیت های تخریبی به افغانستان می آیند.

گروه  ایران،  در  طالبان  گرفنت  پناه  و  آمد  رفت  از  جدا 

در  »حیدر«  مانند  ایرانی،  مرگ بار  سالح های  از  طالبان 

تک تیرانداز  سالح  این  که  می کند  استفاده  افغانستان 

را  تانک های ضدگلوله  توانایی شکافنت سینه ی  دوربرد، 

نیز دارد. از این سالح بارها در برابر ارتش افغانستان در 

شده  استفاده  طالبان  توسط  افغانستان  فاریاب  والیت 

که  دارد  وجود  نشده ای  تأیید  گزارش های  حتا  و  است 

پهپاد های ایرانی اسلحه های ضد چرخ بال های ایرانی در 

خدمت طالبان قرار دارد.

دلیل حامیت ایران از طالبان در افغانستان چیست؟

طالبان،  از  حامیت شان  از  ایرانی ها  دلیل  عمده ترین 

استفاده از این گروه در مقابل نفوذ تدریجی ارسائیل زیر 

پرچم امریکا در افغانستان است.

خصوصاً  مختلف؛  بهانه های  به  ایران  اطالعاتی  دستگاه 

مستقر شدن نیروهای امریکایی در افغانستان از طالبان 

حامی  را  امریکا  ایران  که  آن جا  از  می کنند،  حامیت 

با  ارسائیلی ها  که  دارند  این  بر  تصور  می داند،  ارسائیل 

علیه  افغانستان شده،  وارد  امریکایی  لباس کامندو های 

نظامیان  ایران  تصور  بر  بنا  دارند.  برنامه ریزی  ایران 

ارسائیل از سال 2۰۰4 تاکنون برای آنچه آموزش نیروهای 

کشور  این  به  مخدر  مواد  با  مبارزه  و  افغانستان  پولیس 

اعزام شده اند. واقعیت اما کامالً متفاوت است، ایران بر 

اساس شک ها و تردید ها چنین برداشتی دارند؛ نظامیان 

همچنین  و  ایران  علیه  عملیات  انجام  برای  ارساییلی 

و  شورشیان  انتقال  برای  موساد  عملیاتی  تیم  به  کمک 

روشن است که در یک جامعه مبتنی بر قانون و دیدگاه 

اسرتاتژیک، نهادها از اهمیت باالیی برخوردارند. چرا که 

حکومت ها در حال تغییرند؛ اما این نهادهای دموکراتیک 

است که متضمن رعایت حقوق شهروندان و در مجموع 

زنان  حقوق  مانند  دموکراتیک،  ارزش های  از  پاسداری 

است.

جامعه  نهادهای  و  مؤسسات  سال ها،  این  طی  در  اگر 

قانومنند  اجرایی  و  اداری  سیستم  دارای  و  شده  تقویت 

آمدن  امیدواری وجود داشت که  این  بود،  پایدار شده  و 

طالبان این نهادها را به آسانی از بین برده نتواند.

 به عنوان مثال؛ شهروندان افغانستان تاکنون نتوانسته اند 

سند  و  تذکره  داشنت  که  خود  حق  ابتدایی ترین  از 

گروهی  که  چرا  شوند؛  برخوردار  است  معترب  هویتی 

ملی  سیستم  این  مشکل،  خلق  بدون  منی شود  راضی 

راه اندازی  سیستم  این  اگر  کند.  اجرا  و  راه اندازی  را 

سیستم  شخصی سازی  اندیشه  با  مدیرانش  است،  شده 

اسرتاتژی خود را سنجیده اند که سبب دامن زدن تبعیض 

شده است

به همین شیوه، اقدامات چندساله ی حکومت افغانستان 

در رابطه با حقوق برش و حقوق زنان، شعاری، مقطعی و 

تا مرکز  از مدیرتانه  بزرگ هراس افکنی  ایران یک شبکه 

این  دارد.  اختیار  در  خود  برتری جویی  برای  افغانستان 

و  دید  نیز،  افغانستان  صلح  پروسه  آغاز  زمان  از  کشور 

مشخص  هرچند  است.  داشته  طالبان  با  بازدیدهایی 

چقدر  یزد  و  زاهدان  مشهد،  طالبان  شورای  که  نیست 

از  افغانستان  رسانه های  در  بارها  اما  دارند؛  تشکیالت 

وجود چنین شوراهای طالبان تحت حامیت ایران گزارش 

داده شده است.

جدا از رابطه طالبان با ایران، رابطه ی القاعده و ایران در 

جهان  خربگزاری های  داغ  خربهای  اول  تیرت  اواخر  این 

مقامات  از  یکی  کشته شدن  بود، خصوصاً  افغانستان  و 

القاعده در ایران توسط موساد، شک های بسیاری را به 

در  القاعده  حامیان  از  یکی  ایران  که  کرد  مبدل  یقین 

منطقه است.

این  ایران،  در  والیت فقیه  رژیم  آمدن  کار  روی  زمان  از 

و  آوردن  دست  به  به خاطر  زیادی  قربانی های  کشور 

اهدافی  است؛  پرداخته  منطقه  در  اهدافش  به  رسیدن 

که مستقیم در آتش خاورمیانه نقش داشته است. کشته 

فخری زاده،  محسن  شدن  کشته  سلیامنی،  قاسم  شدن 

و  کشور  این  به  منتصب  پایگاه های  گرفنت  قرار  آماج 

مذاکرات  در  رسابی-  حبیبه  زن-  یک  تنها  شدن  دعوت 

افغانستان،  جاری  مسایل  همه ی  مانند  مسکو،  صلح 

در  زنان  حقوق  و  برش  حقوق  فعاالن  داغ  بحث  مدتی 

رسانه های اجتامعی بود و بعد با اتفاق افتادن حادثه ی 

ناگوار دیگری که فضای مجازی را به خود معطوف کرد، 

توجه شهروندان به آن سو کشانده شد.

کابل  از  اعزامی  هیئت  ترکیب  در  زن  یک  تنها  این که 

حضور یافته چندان دور از انتظار نیست؛ اما زنگ خطری 

که  چرا  زنان؛  به خصوص  و  افغانستان  مردم  برای  است 

ترکیب این هیئت، نشان دهنده عقب گرد بیشرت به گذشته 

است تا حرکت به سوی آینده ای متفاوت و مرتقی.

در  مثبتی  تغییرات  تاکنون،  طالبان  سقوط  زمان  از 

داده  رخ  زنان  به ویژه  و  افغانستان  مردم  وضعیت عمومی 

است؛ از آن جمله می توان به تصویب قانون اساسِی نسبتاً 

مرتقی، بهبود دسرتسی کودکان و مخصوصاً دخرتان به 

از حضور اجتامعی،  تحصیل و حامیت جامعه ی جهانی 

که  هنگامی  اما  کرد؛  اشاره  زنان  اقتصادی  و  سیاسی 

سخن از مذاکره با طالبان و سهیم شدن آن ها در قدرت 

به میان می آید، این پرسش ها قابل طرح است: رسنوشت 

این دست آوردها چه خواهد شد؟ مردم افغانستان تا چه 

و  برشی  همه جانبه  حقوق  به  احرتام  توانسته اند  اندازه 

با  بسازند که  نهادینه  پود جامعه  و  تار  در  را  زنان  حقوق 

آمدن طالبان این دست آوردها از ریشه خشک نشود؟ آیا 

می توان خوش بین بود که حتا با آمدن طالبان، این روند 

رو به بهبودی، متوقف نشود و با کندی ادامه پیدا کند؟

در طی 19 سال گذشته عوامل گوناگونی از جمله ناامنی 

حکومت داری،  سیستم  در  گسرتده  فساد  رسارسی، 

روزافزون  افزایش  و  اجتامعی  و  فرهنگی  زمینه های 

روند  کندی  باعث  کشور،   در  زبانی  و  قومی  تبعیض 

هرکدام  بررسی  که  شده  افغانستان  همه جانبه  توسعه ی 

از این عوامل، نیاز به تحقیقات وسیعی دارد؛ اما در این 

مجال اندک، تنها به یک موضوع که کمرت از آن صحبت 

شده، پرداخته می شود و آن نبود و ضعف اراده ی رهربان 

دموکراتیک  نظام  یک  برقراری  برای  افغانستان  سیاسی 

جمله  از  مردم-  همه ی  حقوق  که  قانونی  بر  مبتنی  و 

و  قومی  اقلیت های  و  آسیب پذیر  اقشار  و  کودکان  زنان، 

مذهبی- در آن لحاظ شده باشد، است. منظور از رهربان 

افغانستان  امروز  قدرت  در  دخیل  گروه های  سیاسی، 

است. گروه هایی که هم درون حکومت و هم بیرون از آن 

به عنوان اپوزیسیون یا حتا حامی دولت قرار دارند.

نبود  در  رهربان  اراده  ضعف  این  عینی  منود  و  جلوه ها 

ادارات  تشکیل  توسعه ای،  بلندمدت  اسرتاتژی های 

برای  اراده  نبود  موجود،  نهادهای  تقویت  عدم  موازی، 

مبارزه با قانون شکنان و تشکیل یک حلقه ی منفعت طلب 

 
ً

دستگاه اطالعاتی ایران به بهانه های مختلف؛ خصوصا
مستقر شدن نیروهای امریکایی در افغانستان 

از طالبان حمایت می ککنند، از آن جا که ایران 
امریکا را حامی اسرائیل می داند، تصور 

بر این دارند که اسرائیلی ها با لباس 
کماندو های امریکایی وارد افغانستان 
شده، علیه ایران برنامه ریزی دارند. بنا 
بر تصور ایران نظامیان اسرائیل از سال 
۲00۴ تاککنون برای آنچه آموزش نیروهای 

پولیس افغانستان و مبارزه با مواد مخدر 
به این کشور اعزام شده اند. واقعیت اما 

 متفاوت است، ایران بر اساس شک ها 
ً
کامال

و تردید ها چنین برداشتی دارند؛ نظامیان 
اسرایکیلی برای انجام عملیات علیه ایران و همچنین 

کمک به تیم عملیاتی موساد برای انتقال شورشیان و 
گروه های نیابتی از عراق و سوریه به افغانستان اعزام می شوند.

زکیه میرزایی
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غرور  اگر  شود  حل  ریشه  از  می توانست  مشکل  این 

حمالت  آنان  منی داشت.  وجود  کاذب  فخر  و  کاذب 

می داشتند  اعالم  تلخ  واقعیت  یک  هامنند  را  طالبان 

امروزه  و  می کردند  بسیج  را  خود  نیروهای  آن،  علیه  و 

در  درست  بلخ،   نواحی  در  طالبان  ایست بازرسی های 

بلخ  به کمربند  نیز  شاهراه شامره یک منی بود،  و جنگ 

منی رسید.

خاموشی رسانه ها و پنهان کاری مقام های حکومتی

در  کابل  به  شبیه  آزادی  رسانه های  هیچ گاه  بلخ  والیت 

دور  به  بسیاری  حقایق  است.  نداشته  سال  بیست  این 

بنا  و هیچ حادثه ای  دارد  قرار  رسانه ها  و  مردم   اطالع  از 

دروازه های  پشت  جنگ  که  نبوده  ژورنالیزم  اساسات  بر 

مزاررشیف را گزارش کند و به سطح ملی مطرح بسازد.

 از سوی دیگر، دور نگه داشته  شدن مردم و رسانه ها را 

در بلخ می شود این گونه تصور کرد؛ رسانه های بلخ بنا بر 

زد و بندهای حزبی و تجاری ساخته شده  که هدف شان 

چیزی  جز رسگرمی نیست. خربنگاران این رسانه ها بیشرت 

تالش می کنند از نکات مثبت گزارش نرش کنند،. مثالً؛ 

یک کیلومرت رسک در ناحیه دشت شور جغل ریزی شد. 

در  خونریزی  و  جنگ  تلخ  حقایق  بتواند  که  رسانه ای 

کمربند مزاررشیف را افشا کند،  به نحوی اربابان بلخ آن 

را به ضد خود می دانند و مهر کذب و دشمنی سیاسی 

فشارهای  هم زمان  می گذارند.  آن  جبین  بر  را  حزبی  و 

رسانه ها  تهدید  واقعی،   خربنگاران  فرار  باعث  گوناگون 

کور  عمالً  والیت  این  در  اطالع رسانی  مجرای  و  می شود 

شده است.

بنا  برای همه معلوم است که اطالعات مستند و دقیق، 

بر قانون اساسی و معیارهای خربنگاری، حق شهروندان 

مردم  تصمیم های  باالی  اطالعاتی  خأل  و  است  کشور 

نوع  هر  که  بلخ  اربابان  می گذارد.  بسیار سنگینی  تأثیر 

خود  شوکت  و  شأن  به  توهین  را  بلخ  والیت  منفی  خرب 

می دانند، در این بیست سال مانع اصلی رشد رسانه های 

آزاد در بلخ بوده اند و نگذاشته اند که هیچ رسانه ای آزادانه 

نفس بکشد.

همین اربابان خود خوانده بودند که با پوشاندن حقایق 

بسیار بزرگ، جنگ دوام دار غرب والیت بلخ را پوشاندند 

و اکنون این جنگ به کمربند ورودی مزاررشیف رسید و 

بیرق  دهکده ها  متام  در  کمربند  این  اطراف  مناطق  در 

را  واقعیت  اربابان  این  وقتی  و  است  بلند  طالبان  سفید 

خواهند پذیرفت که طالبان عمالً  باالی شهر مزاررشیف 

حمله کنند و اطراف روضه مبارک را ترف کنند.

بر تاکتیک جنگی طالبان، مواضع جنگی دایمی ندارند 

قرارگاه  خودشان  برای  عجالتاً  می توانند،  هرجایی  در  و 

درست کنند و جنگ را ادامه دهند.

 جنگ در متام مسیر این شاهراه چندین سال است که 

می گیرد؛  درگیری صورت  هر شب  بی وقفه  و  دارد  ادامه 

به خصوص  بلخ،  والیت  مقامات  و  امنیتی  مسئوالن  ولی 

»ناجی  به اصطالح  محلی  قومندانان  و  بلخ  والیت  والی 

برای  می دانند،  بلخ  ثبات  محور  را  خودشان  که  بلخ« 

این که غرور کاذب و جایگاه پوشالی شان را حفظ کنند،  

پیوسته برای مردم و رسانه ها دروغ گفتند و در این بخش 

توجه نکردند تا این که جنگ از چهارراهی نوبهار بلخ عبور 

کرده و اکنون درست به کمربند ورودی بلخ رسیده است.

نبود رسانه های  و  بنیان،  شهر تک محوره  جامعه ی دروغ 

عدم  و  دروغ گویی  به  را  امنیتی  مسئوالن  واقعی،   آزاد 

درباره ی  سخن  که  هرازگاهی  است.  واداشته  پذیرش 

از اصطالح  شهر مزاررشیف و والیت بلخ در میان باشد، 

این  و  استفاده می کنند  است«  آرامی  آرام  »شهر  مردمی 

امنیت پوشالی را مدیون این وآن رهرب و قومندان و زورگو 

می دانند.

شهرستان  ناحیه  کیلومرتی  بیست  در  که  است  سال ها 

چهاربولک و تیمورک جنگ شدید میان نیروهای امنیتی 

این  در  کنون  تا  دارد.  جریان  طالب  جنگ جویان  و 

خانه های  رفته ،   میان  از  طرف  دو  از  تن  ده ها  جنگ ها، 

مردم سوخته،  تانکرهای نفت تجارتی سوخته و بقایایش 

هنوز در مسیر راه افتاده است. این بیست کیلومرت راه که 

از چهارراهی نوبهار شهرستان بلخ آغاز می شود و تا مرز 

والیت جوزجان شهرستان آقچه ادامه دارد، طی چندین 

سال شاهد خرابی های بسیاری بوده است.

در این مسیر، مناظر بسیار دل خراش،  سنگرهای سوخته،  

و  تانک ها  رسک ها،  کنار  در  شده  شهید  رسبازان  نعش 

وسایل زرهی سوخته و نابود شده، خانه های آتش گرفته و 

درختان قطع شده و سوخته و... به چشم می خورد. بدتر 

از همه، طالبان در این مسیر، در هر صد مرت یک گودال 

بر روی رسک کنده اند که موترهای باربری و مسافربری در 

این گودال ها افتاده است.

در کل، طوری به نظر می رسد که مواضع حکومت برای 

برپایی  به  مختص  تنها  حیاتی،  شاهراه  این  از  دفاع 

و  بوده  شاهراه  این  جای جای  در  کوچک  پاسگاه های 

بنا  است.  نگرفته  صورت  پاک سازی  عملیات  هیچ گونه 

برگردان

؛ ش مو خا ی  نه ها رسا و  متى  حکو ن  با با ر ا
رسید یف  رشر مزا منیتى  ا بند  کمر به  جنگ 

مواجه شده است و خود را به امریکا و متحدانش نزدیک 

شش نفری  تیم  این که  تا  یافت  ادامه  شگرد  این  کرد. 

اسامه بن الدن در 2۰11 کشته و حساب متام شد.

اوکراین  با چهره ی خشن در  پوتین   در روسیه والدیمیر 

مداخله کرد و رقیب های خود را کشت، ایران در سوریه 

را  اسلحه  تحریم  و  قتل عام  افروخته که  را  نیابتی  جنگ 

اتهامات  دلیل  به  چین  داشت.  به دنبال  کشور  این  به 

شده  بایکوت  سینک یانگ[  اویغورهای  و  ]تبت  قتل عام 

است، جنگ نیابتی پاکستان نیز وارد این فهرست است.

نیابتی  گروه  به عنوان  طالبان  ]جنگ  جنگ  این  در 

و  امریکایی  نظامی   2۳۰۰ افغانستان[  در  پاکستان 

12۰۰ نظامی ناتو کشته شده است و فرصت توسعه  را 

در بخش های آموزش وپرورش، صحت و حقوق زنان برای 

چند سال گرفت.

در صورتی  که از جنگ نیابتی پاکستان در همسایگی اش 

جلوگیری صورت می گرفت، در جریان این سال ها ما یک 

جهان  بزرگ  قدرت ها  با  هم سان  و  قدرمتند  افغانستان 

داشتیم.

و  خامنه ای  پوتین،  مانند  دیکتاتورهای  همچنان  ما 

کرده اند،  تکیه  خود  نظامی  قوت های  به  که  اردوغان 

کردم،  اشاره  اخیر  گزارش  در  چنانچه  می دانیم.  ناکام 

جنگ های نیابتی تاریخ طوالنی دارد، اما پایان دادن به 

امریکا  برای  می تواند  آسیا  در جنوب  نیابتی  جنگ های 

نخست جهان  قدرت  به عنوان  متحدانش  میان سایر  در 

دلگرم کننده باشد.

برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان نیاز به جنگیدن 

سیاسی  راه   از  نیست،  نیروها  افزایش  یا  بیش ازحد 

می توانید منابع جنگ نیابتی را بخشکانید.

کشورهای  در  سلطه جویانه  مداخله ی  این همه،  با 

که  است  فرسوده  توتالیرتی  رویکرد  یک  همسایه، 

افغانستان 4۳ سال از این بابت رنج کشیده است. امریکا 

این  به  می توانند  سیاسی  مشرتک  هامهنگی  در  ناتو  و 

رسبازان  میان  از  که  جنگی  دهند،  پایان  نیابتی  جنگ 

ما را قربانی های بی شامر گرفت. متام دموکرات ها شاید 

سیاسی  مقامات  بدهند.  دست به هم  پاسخگویی  برای 

پاکستان که هنوز جنگ نیابتی را در افغانستان حامیت 

فهرست  در  کشور  این  که  می شوند  سبب  می کنند، 

خاکسرتی – حامیت و متویل منابع مالی تروریزم- باقی 

مباند.

مالی  متویل  خاکسرتی  فهرست  در  اکنون  پاکستان 

سازمان  های تروریستی، سازمان ملل متحد قرار دارد.

متام  تا  جنگ  یک  با  که  است  چهره ی  تنها  افغانستان 

دست وپنجه نرم می کند – یک ویتنام دیگر – کسانی که 

طرفدار تأمین صلح در این کشور نیستند؛ به افعی های 

دلیل  یگانه  و  دارند  تقال  خود  منافع  برای  که  می مانند 

استخباراتی  سازمان  مداخله   گرایی  نیابتی  جنگ ها 

پاکستان )ISI( در افغانستان است.

ایجاد  و  صلح  تأمین  نفس گیر،  تالش  سال   2۰ از  پس 

امریکا  برای  دارد،  نیاز  یک عمل دست جمعی  به  آتش 

پاکستان در  نیابتی  به جنگ  تا  و متحدانش مهم است 

افغانستان نقطه ی پایان بگذارند.

 2۰۰۵  –  2۰۰۳ سال  از  الکساندر  کریس  یادداشت: 

سفیر کانادا و از سال 2۰۰۶ – 2۰۰9 معاون برنامه های 

او  همچنان  بود.  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان 

نویسنده ی  و  کارکرده  کانادا  کابینه  در  وزیر  به عنوان 

جستجوی  در  افغانستان  طوالنی؛  راه  )برگشت  کتاب 

صلح است.(

The Hill :برگردان: ابوبکر صدیق/ منبع 

نویسنده: کریس الکساندر سفری پیشنی 
کانادا در افغانستان

در 1947 یک عادت فرسوده و یک مقوله ی ایامنی بود؛ 

اما با ظهور جنگ های نیابتی امروز، ISI به عنوان علمدار 

ضد شوروی خوانده می شود. چنین واپس گرایی آنان را 

در مسیر اشتباه تاریخ قرار می دهد. تنها در افغانستان 

جنگ های نیابتی سازمان استخباراتی پاکستان، پس از 

2۰۰1 بیش از 1۰۰ و 24 هزار قربانی گرفته است.

هزینه ی  برابر  دو  پاکستان  در  نظامی  هزینه  ی 

آموزش وپرورش است. این میزان پس از 2۰۰1 دو چند 

افزایش یافته است. در حالی که هزینه  نظام ۵۰ درصد 

نسبت به گذشته افزایش داشته است.

در  بیشرت  پاکستان  استخباراتی  سازمان   نیابتی  جنگ 

جنوب آسیا وزنه انداخته؛ مداخله در کشورهای دیگر به 

دلیل چالش های داخلی، ورود صدها تروریست انتحاری  

موازین  خالف  مرزها،  از  منفجره  مواد  سازندهای  و 

موازین  این  پیوسته خالف  پاکستان  و  بین املللی است 

عمل می کند.

پرسش اساسی این نیست که چرا نظامیان پاکستانی به 

است  این  پرسش  دارند،  پافشاری  رویکرد همچنان  این 

زمانی  منی سازد.  متوقف  را  روند  این  پاکستان  چرا  که 

به عنوان عامل جنگ  پاکستانی  استخبارات  که سازمان 

خلیج فارس  در  واشنگنت  جنگ  شد،  شناخته  نیابتی 

متوقف شده بود.

نشان   2۰۰9-  2۰۰8 سال  در  آمده  دست  به  مدرک 

می دهد که سازمان استخباراتی پاکستان با بحران مالی 

گفت وگو  با طالبان در یک ماه اخیر بیشرت روی جلوگیری 

مترکز  شهرها[  ]به  گروه  این  دوباره  حمله    – هجوم  از 

داشت، اما پس از دو دهه حمالت مشرتک ناتو و امریکا در 

افغانستان، هنوز این پرسش به صورت جدی نزد ما مطرح 

است: چرا افغانستان هنوز در تنور داغ جنگ می سوزد؟ 

این  به  افغانستان  در  تنش ها  است:  ساده  خیلی  پاسخ 

دلیل ادامه دارد که طالبان و سایر گروه های نظامی به 

نیابت از پاکستان در این همسایگی شان می جنگند.

کمی به عقب نگاه کنیم؛ در سال 2۰۰1 اسامه بن الدن 

ایجنسی  کرم  ساحه ی  به  افغانستان  مرزی  گذرگاه  از 

گروه  افراد  با  و  وارد شد  پاکستان   )Kurram Agency(

طالبان و القاعده که در مدرسه های دینی آن طرف مرزی 

دیورند بودند، پیوست. مدرسه های دینی مراکز امن برای 

اهداف و آموزش های تروریستی در پاکستان هستند. این 

پاکستان  داخلی  استخبارات  سازمان  طرف  از  مکان ها 

)ISI( حامیت می شود.

تصمیم  انگلستان  و  امریکا  زمانی   2۰۰۳ سال  در 

»طالبان«  نیابتی  جنگجویان  گرفتند،  را  عراق  بر  حمله 

رشکت های  باالی   )ISI( پاکستان  استخباراتی  سازمان 

کمک رسان مرتبط به ناتو در افغانستان حمله کردند. این 

گروه در سال 2۰۰۵ به بخش های از والیت های جنوبی 

افغانستان دست یافتند.

خانه های  از  یکی  در  این که  پیش  از  بن الدن  اسامه 

بزرگ هیبت آباد، ایالت غربی پاکستان مسکن  گزین و 

هامن جا کشته شود، در دیگر شهرهای پاکستان، بود و 

باش داشت.

اطراف  در  طالبان  باالی  را  حمالت  امریکایی  نیروهای 

مهامن  به عنوان  بن الدن  و  دادند  افزایش  کندهار  شهر 

دایمی در پاکستان مورد پذیرایی قرار گرفت.

زمانی که رسدسته ی القاعده در 2۰11 در خاک پاکستان 

کشته شد، گروه مرتبط به سازمان استخباراتی پاکستانی 

در  ازدست رفته  جغرافیایی  گرفنت  دوباره  تالش  در 

افغانستان شدند و جنگ نیابتی پاکستان در افغانستان، 

عملکرد آشکار امنیتی است که قابل توضیح است.

چرا با گذشت دو دهه از حمله ی 11 سپتامرب، سازمان 

استخباراتی پاکستان )ISI( هنوز به جنگ نیابتی ادامه 

می دهد؟

برنامه ی  در  دارند:  مشکل  هند  با  آن ها  جمله؛  یک  در 

امنیتی الهورپندی، افغانستان طالبانی، میدان خطرناک 

بازی برای رقیب شان ]هند[ است.

»دو  فرسوده  سناریوی  که  دارند  تالش  آنان  این که  دوم 

رسد  جنگ های  امریکا  برای  کنند:  بازی  را  پیش  قرن« 

در 198۰ و همچنان مداخله ی انگلستان به افغانستان 

کستان  پایان دادن به جنگ نیابتى پا
در افغانستان

بیژن برناویچ

در سال ۲00۳ زمانی امریکا و 
انگلستان تصمیم حمله بر عراق 

را گرفتند، جنگجویان نیابتی 
»طالبان« سازمان استخباراتی 

پاکستان )ISI( باالی شرکت های 
کمک رسان مرتبط به ناتو در 
افغانستان حمله کردند. این 

گروه در سال ۲005 به بخش های 
از والیت های جنوبی افغانستان 

دست یافتند.
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کندهار کې ۲۰۳ زره ماشومان 
له واکسینو بې برخې دي

پرضد  ګوزڼ  د  ماشومان  د  وایي  ریاست  روغتیا  عامې  د  کې  کندهار  په 

واکسینو د کمپاین پروړاندې ستونزې نه دي حل شوې. د کندهار د عامې 

روغتیا ریاست مرستیال موسی جان سلطاين د ګوزڼ د بیړين عملیايت مرکز له 

مسوولینو رسه د  کندهار وايل په کتنه کې وویل چې سږکال په کندهار کي د 

ماشومانو د ګوزڼ  کومه مثبته پېښه نه ده ثبت شوې، خو هغه ستونزې الهم 

پرځای پاتې دي چې دوی د واکسینو د کمپاین پروخت وررسه مخامخ وو.

ریګستان،  ښورابک،  په  به  کبله  له  ستونزو  امنیتي  د  وویل  سلطاين  ښاغيل 

واکسین  هېڅ  کي  ولسوالیو  ارغستان  او  میانشین  معروف،  خاکریز،  غورک، 

ونيش، چي له امله به یې ۲۰۳ زره  ۱۹۱ ماشومان د ګوزڼ ضد واکسین څخه 

بې برخي پاته يش.

 نوموړي وویل چې په پام کې لري د ګوزڼ پرضد د واکسینو څلور ورځینی 

کمپاین پيل کړي چې په وینا یې په کندهار ښار او ډنډ، دامان او تخته پل 

ولسوالیو کي به په بشپړه توګه او په میوند، شاولیکوټ، نیش، ژړۍ، پنجوایي، 

سپین بولدک او ارغنداب ولسوالیو کي به په نیمه ډول تطبیق شی.

په همدې وخت کې د کندهار د عامي روغتیا ریاست د سویيل حوزې د بیړين 

عملیايت مرکز مرش ډاکټر عبدالقیوم پخال وایي چي په ۲۰۲۰ کال کي یې د 

واکسینو شپږ کمپاینونه عميل کړي  چي  له ډیرو محدودیتونو رسه رسه یې 

السته راوړين درلودې، خو وایي الهم کور په کورد واکسینو د تطبیق په موخه 

ورته زمینه نه ده برابره شوې.

 ډاکټر پخال وویل:» د جنويب حوزې په کچه ۶۸ سلنه ماشومان د ګوزڼ پرضد 

واکسینو څخه پاته دي.«

 هغه وایي د دې له پاره چې د واکسینو کمپاینونه ښه تطبیق يش تر ۴۰۰ 

پورې کسان یې له دندو لیرې کړي چې په دې برخه کې یې ناغیړي کوله.

د ګوزڼ د بیړين عملیايت مرکز مسوول له وايل او نورو ادارو په دې برخه کې 

د همکارۍ غوښتنه وکړه.

ماشومانو  د  وایي  خانزاده  الله  روح  وايل  کندهار  د  کې  وخت  همدې  په   

باید پروړاندې یې په ګډه  او  د ګوزڼ له منځه وړل یوه حیايت موضوع ده 

مبارزه ويش.

ښاغيل خانزاده وویل چې د دولت تر حاکمیت الندي ساحو کي به پولیس، 

ولسواالن، متنفذین او د ټولني نورغړي تر دې وروسته هر اړخیزه همکاري 

کوي.

د دفاع وزارت: وسله والو غوښتل 
»حصارک« د فعالیتونو د تنظیم 

مرکز وګرځوي
د ننګرهار د حصارک او شیرزادو ولسوالۍ په بشپړ ډول له وسله والو پاکې 

شوې دي. 

د سیالب قول اردو د څلورمې لوا قومان برید جرنال نصیر احمد ساپی چې 

وایي:  کول  عملیات رهربي  چاڼیز  یې  ولسوالیو کې  او شیرزادو  په حصارک 

وسله والو مخالفینو د حصارک په هر کیلومرت کې په بېالبېلو بڼو او مهارتونو 

سلګونه ماینونه ځای پرځای کړي وو.

داسې  سلګونه  وویل:»  کې  غونډه  یوه  په  ورځ  په  یکشنبې  د  ساپي  جرنال 

ماینونه ميل اردو کشف او شنډ کړل چې حتی په جوماتونو کې په قرانکریم 

کې ایښودل شوي وو.«

هغه وویل چې وسله والو مخالفینو په حصارک کې الرې، روغتیایي مرکزونه، 

ښوونځي او نورعامه ځایونه په ماینونو وران کړي چې عامه خدمات په ټپه 

دریديل.

 د ميل اردو دا قوماندان وایي په حصارک کې د وسله والو مخالفینو په لیکو 

کې ډیر بهرين وسله والو فعالیت کاوه چې ځانونه یې د کندهار اوسیدونکي 

خلکو ته معريف کول.

پاره  له  هغه وایي وسله والو غوښتل د حصارک ولسوايل د خپلو فعالیتونو 

مرکز اعالن کړي او له هغه ځایه ننګرهار، لغامن او کابل والیتونه نا امن کړي 

او خپل ورانکاره فعالیتونه ترې همغږي کړی.

دوو  دغه  په  وایي  امرخېل  الحق  والی ضیا  ننګرهار  د  کې  ورته وخت  په   

ولسوالیو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له خوا چاڼیز عملیات  دوام لري او 

وسله وال مخالفین ځپل شوي دي.

خدمتونو  عامه  او  بیارغونې  د  وکړي،  دوام  به  چاڼیزعملیات  وایي  امرخېل 

رسول به پیاوړي يش.

وايل وایي شیرزادو او حصارک ولسوالیو ته یې د سکتوري ادارو رییسان لیږيل، 

ترڅو په نوي کال کې هلته پرمختیایي کارونه پيل کړي.

پاڅونوال  او  ځواکونه  امنیتي  به  کې  ولسوالیو  دې  په  »چې  وویل:  هغه   

د  کې  ولسوالۍ  شیرزادو  په  کړي،  به سمبال  روغتون  د حصارک  تجهیزيش، 

روغتون د جوړولو کار دوام لري.«

د حصارک یو شمېر اوسیدونکي وایي روغتون یې کار پيل کړی، خو درمل او 

تجهیزات په کې نشته.

پوهنې،  د  چې  وغوښتل  څخه  دولت  له  اوسیدونکو  ولسوالۍ  حصارک  د 

د  او  وکړي  پاملرنه  ته  ولسوالۍ  دې  کې  برخو  پرمختیایي  او  کرنې  روغتيا، 

خلکو ستونزې حل کړي.

یافته های گزارش تحقیقی تازه ی کمیسیون مستقل 

حقوق برش، نشان می دهد که اکنون، 1۳.9 درصد 

معلولیت  دارای  افراد  را  افغانستان  جمعیت  کل 

تشکیل می دهد.

 8( یک شنبه  روز  برش،  حقوق  مستقل  کمیسیون 

حمل(، یافته های گزارش تحقیقی تازه اش را زیر نام 

در  معلولیت  دارای  اشخاص  حقوق برشی  »وضعیت 

سال 1۳99«، منترش کرد.

دیتابیس  کنار  در  تحقیق،  این  آماری  اطالعات 

قضیه   1۵۶ به  آن  در  که  کمیسیون  قضیه ی  اداره 

استناد شده، با استفاده از تحقیق میدانی که در آن 

1۵۰4 تن از اشخاص دارای معلولیت در 22 والیت 

است.  آمده  دست  به   داشتند،  رشکت  افغانستان 

تن   1192 میدانی،  تحقیق  شامل  افراد  میان  از 

)79.۳ درصد( آن ها مرد و ۳1۰ تن )2۰.۶ درصد( 

از  زن بوده اند. هویت جنسیتی 2 تن )۰.1 درصد( 

اشرتاک کنندگان تحقیق، ثبت نشده است.

در گزارش آمده است: »در حال حارض، 1۳.9 درصد 

جمعیت افغانستان را که شامل 4 میلیون 47۵ هزار 

تشکیل  معلولیت  دارای  افراد  می شود،  نفر   8۰۰ و 

می دهد.«

هجری  سال 1۳84  در  رقم  این  گزارش،  اساس  بر 

افغانستان  جمعیت  کل  درصد   2.7 به  خورشیدی 

افراد  این  اما در 14 سال گذشته، شامر  می رسید؛ 

11.2 درصد افزایش یافته است.

از  که  است  گفته  برش،  حقوق  مستقل  کمیسیون 

میان 1۵۰4 تنی که پرسش نامه را تکمیل کرده اند، 

1۰42 نفر )۶9.۳ درصد( دارای معلولیت فیزیکی از 

نوع نقص عضو، 294 تن )19.۵ درصد(، معلولیت 

حسی فیزیکی، 42 تن )2.8 درصد(، معلولیت های 

درصد(،   4.۵( تن   ۶8 و  متابولیسمی  و  بیولوژیکی 

معلولیت ذهنی و روانی بوده اند.

 41.7( تن  معلولیت ۶27  دلیل  گزارش،  اساس  بر 

درصد( از افرادی که پرسش نامه را تکمیل کرده اند، 

جنگ و ماین کنارجاده ای و دلیل معلولیت متباقی 

ترافیکی،  رویداد  دارو،  خودرسانه ی  مرف  آن ها 

کار،  و  زندگی  محل  در  ایمنی  تدابیر  رعایت نکردن 

تطبیق نکردن واکسین و مراقبت نکردن زنان در دوران 

بارداری بوده است. دلیل معلولیت ۶44  تن )42.8 

درصد( مشخص نشده است.

شامل  افراد  درصد   ۳8.1 است،  آمده  گزارش  در 

گفته اند  می دهد،  تشکیل  را  نفر   ۵7۳ که  تحقیق 

که به دلیل معلولیت مورد خشونت فیزیکی در خانه 

از  و جامعه قرار گرفته اند، توهین و تحقیر شده اند، 

از  و  و دولت محروم شده اند  مردم  حامیت خانواده، 

ورود آن ها به محل های عمومی و معارشت با دوستان 

و نزدیکان جلوگیری شده است.

که  فردی   1۵۰4 میان  از  گزارش،  اساس  بر 

 9۵.۵( تن   14۳7 کرده اند،  تکمیل  را  پرسش نامه 

درصد(، تایید کرده اند که شناس نامه دارند؛ اما ۶7 

بی توجهی  دلیل  به  که  گفته اند  درصد(،   4.۵( تن 

تا  خانواده،  اعضای  توسط  آن ها  گرفنت  دست کم  و 

اکنون نتوانسته اند شناس نامه دریافت کنند.

کمیسیون مستقل حقوق برش، گفته است که از میان 

1۵۰4 تنی که پرسش نامه را تکمیل کرده اند، 42۵ 

تن )28.۳ درصد( آن ها در نهادهای آموزشی درس 

می خواندند که نشان می دهد در یک سال گذشته، 

میزان دسرتسی افراد دارای معلولیت به حق آموزش، 

1۵.۵ درصد افزایش داشته است.

در گزارش آمده است که 1۰79 تن )71.7 درصد( از 

افرادی که پرسش نامه را تکمیل کرده اند، گفته اند که 

آن ها، دوری  به گفته ی  ندارند.  آموزش دسرتسی  به 

راه، عدم پذیرش از سوی مکتب به دلیل معلولیت، 

دارای  افراد  نیاز  مورد  تسهیالت  موجودیت  عدم 

خانواده،  مامنعت  اقتصادی،  مشکالت  معلولیت، 

دارای  افراد  نبود تسهیالت حمل ونقل مورد رضورت 

معلولیت و عدم عالقه مندی به درس و باالبودن سن، 

تا از حق  دالیلی را تشکیل می دهد که سبب شده 

دسرتسی به آموزش محروم شوند.

بر اساس گزارش، 18.1 درصد افرادی که پرسش نامه 

صحی  خدمات  به  که  گفته اند  کرده اند،  تکمیل  را 

دسرتسی نداشته و در این زمینه با مشکالتی روبه رو 

اند.

در گزارش، هم چنان در باره ی میزان دسرتسی افراد 

دسرتسی  عدم  دالیل  کار،  حق  به  معلولیت  دارای 

دلیل  معلولیت،  حقوق  از  بهره مندی  کار،  حق  به 

وضعیت  بر  نظارت  و  معلولیت  حقوق  از  محرومیت 

حقوق برشی آن ها نیز اشاره شده است.

کمیسیون مستقل حقوق برش، در بخش پیشنهاد های 

خود خواهان تثبیت جایگاه اشخاص دارای معلولیت 

عمده  گروه های  از  یکی  عنوان  به  صلح  روند  در 

برقراری  و  جنگ  قطع  و  منازعه  و  جنگ  قربانیان 

آتش بس به هدف تامین امنیت شهروندان و جلوگیری 

از روند رو به افزایش معلولیت در کشور شده است.

اعضای خانواده ی عبدالرئوف، کودک 9 ساله  بلخی 

است،  شده  ربوده  طرف  این  به  ماه  شش  از  که 

داده  مهلت  آن ها  به  روز  ربایندگان ۵  که  می گویند 

تا پول بپردازند.

حاجی عبدالنبی، پدر عبدالرئوف، به روزنامه ی صبح 

کابل می گوید که آدم ربایان با فرستادن پیامی به او، 

۵ روز مهلت داده اند و اگر در این مدت پول به دست 

شان نرسد، این کودک را خواهند کشت.

سوی  از  عبدالرئوف  خانواده  ی  به  که  پیامی  در 

ربایندگان فرستاده شده و حاجی نبی آن را به صبح 

کابل فرستاده، آمده است: »به حاجی نبی و قومش: 

این فکر هستید که  به  اگر  خوب گوش کنید! شام 

خسته  که  باشید  مطمین  شد،  خواهیم  خسته  ما 

منی شویم، اگر چه سال ها بگذرد. یا اگر فکر کردین 

دهد،  نجات  ما  چنگ  از  را  فرزندتان  حکومت  که 

پس بفهمید که این جا حکومت از ما است و در این 

کرده  که حکومت هیچ  چیزی  باشید  فهمیده  مدت 

نتوانست و در آینده هم منی تواند.«

در بخش دیگری از این پیام، آمده است: »حکومت 

از فرزندتان استفاده جویی سیاسی می کند که شام 

فرزندتان  رس  پس  می فهمید،  بهرت  رابطه  این  در 

و  باشید  نجاتش  فکر  به  و  نکنید  سیاسی  معامله ی 

مسئولیت پدری و قومی خویش را به جا آورید.«

و  میلیون  عبدالرئوف 9 ساله، 1  پدر  از  ربایندگان، 

گفته اند  و  کرده  مطالبه  امریکایی  دالر  هزار   2۰۰

که اگر تا ۵ روز این مقدار پول به آن ها تحویل داده 

نشود، این کودک کشته خواهد شد.

لباس های  با  آدم ربایان  پیش،  ماه  شش  حدود 

در  مکتب  مسیر  از  را  ساله   9 عبدالرئوف  نظامی، 

چندین  اکنون،  تا  زمان  آن  از  ربودند.  بلخ  والیت 

عملیات نظامی برای رهایی او در نقاط مختلف شهر 

مزار انجام شد؛ اما همه به ناکامی انجامید.

کودک  این  رهایی  بدل  در  آدم ربایان  این،  از  پیش 

امریکایی  دالر  میلیون  یک ونیم  از  بیش  خردسال، 

پول از خانواده اش درخواست کرده بودند.

چندی پیش، احمدضیا رساج، رییس عمومی امنیت 

داعش  گروه  اعضای  از  نفر   ۵۵ که  بود  گفته  ملی، 

بازداشت  ساله   9 عبدالرئوف  اختطاف  به  پیوند  در 

شده اند. او همچنان گفته بود که 29 عملیات برای 

 2۶ و  شده  راه اندازی  ساله   9 عبدالرئوف  رهایی 

مکان نیز تالشی شده؛ اما متام این فعالیت ها ناکام 

بوده است.

افغانستان،  رییس جمهور  غنی،  محمدارشف 

می گوید که از منابع دولتی در نهادهای حکومتی، 

استفاده ی نادرست شده است.

مراسم  در  حمل(،   8( یک شنبه  روز  که  غنی  آقای 

گشایش شورای عالی جوانان صحبت می کرد، گفت 

که حد اقل ۵۰ درصد از عواید کشور دزدی می شود.

هر  برای  باید  جوانان  عالی  شورای  او،  گفته ی  به 

وزارت و هر اداره ی دولتی، پیشنهادات مشخصی را 

ارایه کند.

راستای  در  باید  »جوانان  گفت:  رییس جمهور 

استفاده ی درست منابع با متام توان شان کار کنند 

تا هیچ کسی نتواند از منابع استفاده ی سو بکند.«

افغانستان  جوانان  که  گفت  هم چنان  غنی،  آقای 

باید در سیاست خارجی کشور سهیم شوند و در این 

زمینه، با چهره های سیاسی همکاری کنند و از این 

طریق در باره ی روابط بین امللل و کشورهای منطقه 

متخصص شوند.

شام  اساسی  »هدف  افزود:  جوانان  به  خطاب  با  او 

باید تامین وحدت ملی و تامین حقوق شهروندی و 

مساوات میان متام افغان ها باشد. متام بدبختی های 

4۰ سال اخیر این است که جوانان را تقسیم کردند. 

هدف اساسی ما روند ملت سازی است.«

به  باید  جوانان  ارتباطات  که  گفت  رییس جمهور 

گفت  او  شود.  ایجاد  فکری  فعال  شبکه های  عنوان 

بنیادی ترین  از  افغانستان  مردم  سال   42 برای  که 

حق شان که صلح و تامین امنیت است، محروم بودند 

و این اولین فرصتی است که حق صلح دوباره احیا 

شده است.

و  مردم  رای  آن  در  که  صلحی  کرد،  تاکید  او 

نظریات شان جایی نداشته باشد، مورد قبول نیست 

و مردم باید تعیین کنند که چگونه نظام سیاسی ای 

را در افغانستان می خواهند.

می گویند  آب،  امور  تنظیم  ملی  اداره ی  مسئوالن 

بند  بر  طالب  جنگ جویان  حمله ی  نتیجه ی  در  که 

کشته  بند  این  محافظ  دو  فاریاب،  والیت  دهن دره 

شده اند.

امور  تنظیم  ملی  اداره ی  سخنگوی  خپلواک،  نظام 

آب، به روزنامه ی صبح کابل می گوید که این رویداد، 

رخ  حمل(،   7( شب  شنبه   12:۰۰ ساعت  حوالی 

داده است.

رویداد، یک محافظ  این  نتیجه ی  در  او،  به گفته ی 

برداشته  زخم  نیز  فاریاب  والیت  دهن دره  بند  دیگر 

است.

از سویی هم، کریم یورش، سخنگوی پولیس فاریاب، 

به روزنامه ی صبح کابل می گوید که این درگیری، تا 

)8 حمل(،  بامداد یک شنبه  حوالی ساعت ۰۳:۰۰ 

ادامه داشت و در جریان آن، یک جنگ جوی طالب 

نیز کشته و دو نفر دیگر زخمی شده اند.

بند آبگردان دهن دره، در ولسوالی پشتونکوت والیت 

ماه  در  بند،  این  ساخت  کار  دارد.  موقعیت  فاریاب 

نوامرب سال 2۰17 میالدی، با هزینه ی بیشرت از ۳7 

میلیون دالر آغاز شد.

والیت های  از  افغانستان،  شامل  در  فاریاب  والیت 

به شدت ناامن است و چندین ولسوالی این والیت 

همین اکنون در کنرتل طالبان است و یا در تهدید 

بسیار باال قرار دارد.
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خبرونه تحقیق تازه؛ در 1۴ سال گذشته، شمار افراد دارای معلولیت در افغانستان 11.2 درصد افزایش یافته است

آدم ربایان به خانواده ی عبدالرئوف 9ساله پنج روز مهلت دادند

غنی: 50 درصد درآمد کشور دزدی می شود

دو نگهبان بند دهن دره والیت فاریاب در حمله ی طالبان کشته شد

خبرهای داخلی
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اظهارات مقامات نظامی از جمله فرمانده قول اردوی 21۵ 

میوند در پیوند به رویداد سقوط هواپیام توسط افراد علی پور 

از  حامیت  جرم  به  مردم  خواندن  دیوانه«  »سگ   او،  است. 

علی پور و صادر کردن حکم »شکار« آنان را توسط یک مقام 

نظامی، مصداقی از جنایت جنگی و برشی گفته است. به 

طرفدار  قومی  دلیل  به  تنها  نفر،  هزار  ده ها  نویسنده،  باور 

کالن تری  شکارگاه  به  ممکن  که  تعدادی  هستند؛  علی پور 

در  اظهاراتی،  چنین  نویسنده،  باور  به  باشند.  داشته  نیاز 

رشایطی که مردم ترس از آمدن طالب و راه افتادن خشونت 

شکاف های  بیشرت  بسرتساز  می تواند  هستند،  خیابانی 

دهه ی  مانند  را  آن  و  شده  افغانستان  در  قومی-مذهبی 

گروه های  توسط  بی گناه  مردم  کشتارگاه  به  تبدیل  هفتاد، 

تندرو قومی کند.

با  فیس بوکی ای  پست  در  نویسنده،  حمیدزاده،  حبیب 

تروریسم  را،  ژیژک، عملیات دولت  اسالوی  نگاه  به  استناد 

به  را  تروریسم  ژیژک،  اسالوی  است.  خوانده  سامان مند 

تروریسم سیستمی و واکنشی تقسیم می کند. به باور ژیژک، 

و جنگی  و کشورها هستند  نظام ها  تروریست ها  بزرگ ترین 

که مقابل آنان راه می افتد، اغلب واکنشی است. حیمدزاده، 

حمله بر غیرنظامیان در بهسود را تروریستی خوانده و دولت 

را متهم به برتری طلبی و عملکرد قومی کرده است.

والیت های مرکزی، به دلیل بافت قومی و مذهبی، دست کم 

بین  که  تنشی  است؛  بوده  تنش  شاهد  یک بار  سال  در 

کوچی ها،  یا  مناطق  این  در  ساکن  پشتون های  و  هزاره ها 

به  دولت،  پادرمیانی  از  پس  و  درمی گیرد  زمین ها  رس  بر 

خاموشی می انجامد؛ خصومتی که به دلیل حضور طالبان 

برای  بزرگی  چالش  به  پشتون نشین،  بیشرت  مناطق  در 

در  مسافران  کردن  پیاده  از  است؛  شده  تبدیل  هزاره ها 

جاده ی جلریز که به جاده ی »مرگ« مشهور شده تا حمالت 

بر روستاها و گروگان گیری. تالش برای دست گیری علی پور، 

زمان  فرارسیدن  به  بی ارتباط  از سال، شاید  این فصلی  در 

جنگ هرساله  بین کوچی ها و هزاره ها نباشد.

افغانستان  نقاط مختلف  در  و کوچی ها،  راه رسیده  از  بهار 

می آورند؛  هجوم  علف چرها  به  مرکزی،  والیات  به خصوص 

مردم  با  آنان  درگیری  باعث  هرسال  تقریباً  که  هجومی 

محل می شود. در برداشت هایی از واکنش ها به شبکه های 

اجتامعی، دولت عمالً مناینده ی یک قوم خاص در افغانستان 

که  واکنش هایی  است؛  شده  توصیف  آن  قدرت  قوه ی  و 

ممکن به دلیل آزردگی های تاریخی قومی باشد و یا عملکرد 

که  تحقیقی  در  سیاسی.  مدرن  ساختار  در  بومی-قومی 

در  افغانستان  کرده،  نرش  اخیراً  اکونومیک،  اطالعات  واحد 

جمع کشورهای دیکتاتور جهان با نظام دموکراتیک شناخته 

شده؛ موقعیتی که بیان گر تحلیل رفتگی ساختارهای مدرن 

در فرهنگ و افراد بومی است؛ افرادی خالی از عقالنیت و 

زاهد مصطفا

بخش سوم و پایانی

نعمت رحیمی، فعال رسانه ای، در صفحه ی فیس بوکش به 

گروه  به خصوص  عام  مردم  بر  تروریستی  گروه های  حمالت 

قومی-مذهبی هزاره اشاره کرده و گفته است که هیچ کدام 

با چنین لشکرکشی ای پاسخ داده نشده است. او، وضعیت 

را مبهم و دشمن را ناشناس خوانده و نوشته است که تنها 

قدرت  داشنت  و  »انحصار  این همه،  پشت  خفته  اژدهای 

افغانستان،  زمام داران  او،  باور  به  است«.  مطلقه ی سیاسی 

فرهنگ  شدن  نهادینه  قومی،  گسرتده ی  نفرت  از  غیر  »به 

نگذاشته اند.  میراث  به  چیزی  تام«،  انحصارطلبی  و  حذف 

اما ظاهراً،  به زمام داران قوم خاصی اشاره نکرده؛  رحیمی، 

منظورش از زمام داران، تصمیم گیرندگان اصلی قدرت اند که 

تصمیم عملیات چون بهسود را می گیرند.

هرچند حکومت، عملیات های دیگری هم برای دست گیری 

برخی از فرماندهان و افراد مسلح غیرمسئول به راه انداخته 

بود.  بی سابقه  خود  نوع  به  بهسود،  عملیات  اما  بود؛ 

حسیب  قیصاری،  دست گیری  برای  حکومت  پیش ازاین، 

ارتش  نیروهای  از  دیگری  افراد  و  خراسانی  مرکز،  قوای 

و  علی پور  قبال  در  اما جدیت حکومت  بود؛  کرده  استفاده 

اعزام هزار رسباز زمینی و هوایی، برای مردم و خصوص گروه 

از  تلخی  خاطرات  و  بود  تکان دهنده  هزاره،  قومی-مذهبی 

تجارب تاریخی آنان را زنده کرد؛ ستمی که همواره از سوی 

دولت ها و گروه های حاکم بر این قوم روا داشته شده بود؛ 

توسط  آنان  زمین های  گرفنت  و  عبدالرحامن  نسل کشی  از 

و طی چند  توسط طالبان  نسل کشی  تا  پرسش حبیب الله 

سال اخیر زیر نقابی به نام داعش. همه ی این تجارب تلخ، 

در کنار نگرانی از آمدن طالبان، این پیام را برای مردم هزاره 

داد که باید خاموش بنشینند؛ پیامی که هم زمان از دو مجرا 

مخابره شد؛ مجرای اول حکومت و مجرای دوم، طالبان.

روزنامه ی  در  مطلبی  در  روزنامه نگار،  کریمی،  خادم حسین 

افتاد،  اتفاق  بهسود  در  آن چه  از  گزارشی  روز،  اطالعات 

الله داد  ارایه کرده و بر دو نکته تأکید کرده است. 1: تقرر 

امنیه ی  فرماندهی  به  میدان وردک  سابق  فرمانده  فدایی، 

هیئت  یافته های  اساس  به  فدایی،  الله داد  لغامن.  والیت 

تظاهرات  به  شلیک  دستور  امنیت،  شورای  حقیقت یاب 

با آن که وزارت داخله  مردمی در بهسود را صادر کرده بود. 

آن را از وظیفه برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی 

کرده و حقوق برش در گزارشی او را متهم به جنایت جنگی 

کریمی،  برگشت.  نظامی  وظیفه ی  به  دوباره  اما  بود؛  کرده 

بین  نفرت  را، بسرتساز  این جنایت  از  چشم پوشی حکومت 

شهروندان و حکومت خوانده است.

پرداخته،  آن  به  روزنامه نگار  این  که  دیگری  موضوع   :2

دولت داری مدرن.

در  یادداشتی  در  نویسنده،  و  شاعر  محمدی،  سیدرضا   

از تلخی درگیری بهسود در روزهای  صفحه ی فیس بوکش، 

نوروز نوشته و از درد کوچی ها و ده نشین ها و سیاست های 

از  را،  مرکزی  والیات  در  هزاره  مردم  او،  حاکامن.  اشتباه 

مختلف  دالیل  به  که  خوانده  افغانستان  مردم  فقیرترین 

مورد ستم قرار گرفته اند. او، بهسود را بهانه ای برای تحقیر 

آمدن  از  هشداری  این،  که  است  گفته  و  خوانده  هزاره ها 

طالبان است و اگر مانند قبل آثار باستانی و روستاهای شان 

را آتش زد، صدای شان را بلند نکنند.

را  بهسود  حمله ی  به نوعی  اجتامعی،  شبکه های  در  برخی 

تعبیر کردند که خودشان  برای طالبان  چراغ سبز حکومت 

را مناینده ی قوم پشتون در گفت وگوهای صلح عنوان کردند 

و رسان حکومت را کنار زدند. تعبیرها، بیشرت به این تأکید 

نشان  خواست  بهسود،  به  حمله  با  حکومت،  که  کرده اند 

بدهد که با طالبان فرقی ندارد و آماده است با آنان رشیک 

را  آن  محمدی،  رضا  سید  آن چه  باشد.  عملکرد  و  قدرت 

هشدار برای هزاره ها خوانده، به نوعی تأکید بر این برداشت 

است؛ برداشتی که نگرانی های زیادی را خلق کرده است.

آنان  با  که  داده اند  پیشنهاد  اقوام  رسان  به  طالبان، 

می شوند؛  گفت وگو  وارد  پشتون  قوم  منایندگان  به عنوان 

پیشنهادی که به لحاظ نبود تجربه در رهربان اقوام مختلف، 

وسوسه انگیز و خطرناک است؛ چون طالبان اگر موفق شوند 

رهربان  با  تبانی  در  موقت،  بدون شکل گیری حکومت  حتا 

از  بدتر   وضعی  به  افغانستان  برسند،  توافق  به  دیگر  اقوام 

دهه ی هفتاد می رود؛ چون ارگ میدان را خالی منی کند و 

طالبان با همکاری مهره های داخلی، خشونت ها را چند برابر 

است؛  باخته  را  بازی  ارگ  بیفتد،  اگر  اتفاق  این  می کنند. 

بنابراین، باید راه چاره ای بجوید تا دل طالبان را به دست 

بیاورد. اگر چنین تقالیی در کار باشد، چه چیزی بیشرت از 

منایش بهسود، می تواند توجه طالبان را جلب کند. منایشی 

همزادپنداری که مطمینا طالبان را وسوسه می کند.

رویداد بهسود، خواسته یا ناخواسته، پرده از رازهای خفته ای 

اجتامعی  شبکه های  در  هرازگاهی  که  رازهایی  برداشت؛ 

منایش  به  –فیک-  غیرواقعی  یا  واقعی  حساب های  توسط 

به پای  را  آن  می کردند،  سعی  همه  اما  می شد؛  گذاشته 

به روی شان  و  بیندازند  و گروه های استفاده جو  استخبارات 

نیاورند که هنوز، نفرت دیرینه ای بین اقوام مختلف خوابیده 

است و سال ها خون ریزی در میدان نظامی و تنش در میدان 

رسزمین  این  مردم  جدایی ناپذیر  خود  از  بخشی  سیاسی، 

می دهد.  نشان  را  خودش  مختلفی  شکل های  به  و  شده 

که  واکنش هایی  و  کرد  پا  به  بهسود  در  دولت  که  منایشی 

که  بود  سیلی ای  گرفت،  صورت  اجتامعی  شبکه های  در 

به صورت دو دهه ی اخیر خورد.

علی پور، یک فرمانده محلی است و هیچ عقالنیت سنجیده 

از دولت  انتظار داشت؛ دست کم  او  از   شده ای را منی توان 

سنجیده تر  را  واکنشش  که  داشت  را  انتظار  این  می شد 

انجام دهد. هیچ منطقی توجیه گر چنین حرکتی در رشایط 

فعلی نیست؛ رشایطی که همه چه، به تار مو بند است و اگر 

کشورهای  و  همسایه ها  شود،  بزرگ  قومی-مذهبی  شکاف 

همه  اختیار  در  کافی  به قدر  افغانستان،  معرکه ی  آتش بیار 

سالح قرار خواهند داد تا هم چنان این کشور چون زخمی 

ناسور، مروف خاریدن خودش باشد.

www.subhekabul.com
fb.com/subhekabul
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قـــــاب
داککتر نصرت انصاری
عکاس

ایالت سیلیت بنگلدیش

اشتراک در روزنامه

www.1sada.com ایستگاه	خبری	افغانستان			

+93774002604

یک سالشش ماهاشتراک ککنندگان

8000 افغانی4500 افغانیدفترها و سازمان های داخلی 

4500 افغانی2500 افغانیدانش جویان و خانواده ها 

300دالر  175دالردفترها و سازمان های بین المللی
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نبرد اشرف غنى و عبدالغنى؛
خوانشی از واککنش های رسانه های جمعی و اجتماعی بر جنگ بهسود


