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زبیگنیف برژیسنکی متولد ۲۸ 

مارچ ۱۹۲۸ جیواسرتاتیژیست، 

سیاست مدار لهستانی-

امریکایی بود. وی مشاور امنیت 

ملی در دولت جیمی کارتر و 

ابداع کننده نظریه هالل بحران 

بود، تئوری ای که یکرس هالل آن به 

آفریقا و یکرس دیگر آن به بنگالدش 

/ هندوستان ختم می شود.

مسلح  حامیان  از  برژینسکی 

مجاهدین  شبه نظامیان  کردن 

خلق  دموکراتیک  دولت حزب  علیه 

جیمی  توانست  و  افغانستان بود 

اقدام  این  که  کند  متقاعد  را  کارتر 

شوروی  ارتش  تا  می شود  موجب  آن 

تحریک  افغانستان  در  حضور  برای 

مهار  تئوری  این  اصلی  هدف  شود. 

این  بر  امریکا  شدن  مسلط  و  ایران 

خاورمیانه  بر  نفوذ  سپس  و  کشور 

بود.

برای  تهدید  چشم  به  اسالم  چرا 

غرب تلقی میشود؟

ادوارد سعید در یکی  از کتاب هایش  

نوشته است: اسالم به چشم اروپا و 

غرب رسارس...

ن  بحرا ل  هال ز  ا
تا  ینسکی  برژ

ره  با و د زگشت  با
م سال ا

چنان که تاریخ خروج نیروهای امریکایی از 
افغانستان نزدیک است. در این نوشته به  

بن بست ها و مسیرهای احتمالی...

مسئوالن محلی در والیت هلمند، 
می گویند که در نتیجه ی انفجار 

ماین ککنار جاده ای در...

ن  ید با ر  ا ــو ش د ضعیت  و
ن نســتا فغا ا ر  د

وګړي  ملکي   ۱۷ کې  لغمان  په 
مسوولین  امنیتي  شول.  ټپیان 
د  والیت  دغه  د  کسان  دا  وایي 
بوټیالي  په  ولسوالۍ  علیشنګ 

سیمه کې ټپیان شوي دي.
قوماندانۍ  امنیې  د  لغمان  د 
صبح  افغانیار  هللا  شفیع  ویاند 
کسان  دا  وویل  ته  ورځپاڼې  کابل 
د  خوا  له  مخالفینو  والو  وسله  د 
د  مرمۍ  شوې  توغول  د  هاوان 
شوي  ټپیان  کې  پېښه  په  لګېدو 

دي.
ښاغلی افغانیار وایي د جمعې په 
ورځ ۱۱:۰۰ بجو  په درېیو کورونو د 
طالبانو له خوا توغول شوې مرمۍ 
لګېدلې چې له امله یې ۱۷ کسان 
ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه:» 
په دغو ټپیانو کې دیارلس ښځې، 
څلور نارینه او ۷ ماشومان شامل 
دي چې روغتون ته لیږدول شوي 

دي.«

سیمې  د  او  مسوولین  امنیتي 
شوي  ټپیان  وایي  اوسیدونکي 
کسان ټول ملکي وګړي دي چې په 

خپلو کورونو کې ټپیان شوي دي.
ویلي  سرچینو  محلي  ځینو  بلخوا 
په  ولسوالۍ  علیشنګ  د  چې 
امنیتي  د  کې  سیمه  بوټیالي 
مخالفینو  والو  وسله  او  ځواکونو 
ترمنځ نښته شوې ده چې وروسته 
خو  لګېدلې،  کورونو  په  مرمۍ  دا 
کوم  د  مرمۍ  چې  ده  نه  روښانه 

لوري له خوا توغول شوي دي.
په  جمعې  د  کې  وخت  ورته  په 
جالل  د  وروسته  غرمې  له  ورځ 
دوه  د  ناحیې  اومې  د  ښار  آباد 
سړکه په سیمه کې په یوه موټر د 
یو  هم  چاودنې  ماین  مقناطیسي 
شمېر کسان ټپیان کړل. د ننګرهار 
د عامې روغتیا ریاست ویاند ګلزاده 
سنګر وایي د پیښې له ځایه ورته 

اته ټپیان وروړل شوي دي.

لغمان او ننګرهار کې ۲۵ کسان ټپیان شول 

تحلیل
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از  حفاظت  رییس  هامیون،  کاظم 

محیط زیست کابل می گوید، پلنگی که چند 

والیت  باشندگان  برخی  سوی  از  پیش  روز 

لغامن، ابتدا زخمی و گرفتار شده بود، قرار 

منتقل  کابل  باغ وحش  به  است 

شود.

 ۱۳( جمعه  روز  هامیون،  آقای 

کابل  صبح  روزنامه ی  به  حمل(، 

از  تصاویری  نرش  از  پس  که  گفت 

حتا  موضوع  زخمی،  پلنگ  این 

نیز  غنی  رییس جمهور  میز  رس  تا 

رسیده است.

او افزود که به دستور رییس جمهور، 

یک هیئت به رهربی محمدابراهیم 

و  تفتیش  پالیسی،  معاون  متیل، 

باغ وحش  رییس  و  ریاست جمهوری  بررسی 

کابل، روز جمعه به والیت لغامن رفته اند.

این  جنسیت  نخست،  روزهای  در  هرچند 

پلنگ مشخص نبود؛ اما حال کاظم هامیون 

و  ماده است  پلنگ گرفتارشده  می گوید که 

دو چوچه در بطن دارد.

گفت:  ادامه  در  کابل  محیط زیست  رییس 

پلنگ  که  است   این  رییس جمهور،  »هدایت 

با  هیئت  این  نشست  یابد.  انتقال  کابل  به 

مردم محل آغاز شده و تا یکی دو روز آینده 

در  می یابد.  انتقال  کابل  به  طیاره  توسط 

در  باشد،  نداشته  خون ریزی  که  صورتی 

کابل تداوی می شود.«

رییس جمهور  که  می گوید  هامیون  آقای 

مکان  یک  پلنگ  این  برای  که  داده  حکم 

گرفته  نظر  در  کابل  باغ وحش  در  مشخص 

شود.

بر اساس معلومات رییس  حفظ محیط زیست 

داشتند  تصمیم  مردم  این  از  پیش  کابل، 

حاال  و    برساند  فروش  به  را  پلنگ  این 

با شکارچیان  ما  »اگر  نگرانی است که 

آن ها  اختیار  در  را  پول  و  کنیم  معامله 

مبدل  فرهنگ  به یک  این  دهیم،  قرار 

می شود و نشود که متامی مافیا بیدار 

شوند و دست به این عمل بزنند و این 

راهکار، راهکار کارسازی نیست.«

بومی،  پلنگ  این  که  است  گفتنی 

زخمی  زمانی  پیش  هفته  دو  دست کم 

و گرفتار شد که به دلیل گرسنگی، به 

ساحه ی خانواده ها آمده بود و مردم او 

را با گلوله زدند.

کاظم هامیون در آن زمان گفته بود، افرادی 

برنامه   بودند،  کرده  گرفتار  را  پلنگ  این  که 

داشتند که ناخن ها و پوست او را به قیمت 

به فروش برسانند؛  نزدیک به ۵۰ هزار دالر 

اما مسئوالن ریاست زراعت لغامن وارد عمل 

شدند و از فروش آن جلوگیری کردند.

د می شو منتقل  بل  کا حش  غ و با به  ن  لغما ر  د ه  رشد گرفتا پلنگ 

خبر خبر

ید  با چرا 
؟ بجنگیم ن  لبا طا با 

بل  کا ر  د ب  آ ن  بحرا
نیست ر  ا خی برد شو

کابل،  در  جمعیت  رسسام آور  رشد 

این شهر را به یکی از چندین شهر 

جهان تبدیل کرده است که جمعیت 

آن بسیار به صورت گسرتده در حال 

تحقیقاتی  اساس  بر  است.  رشد 

و  احصاییه  ملی  اداره  توسط  که 

صورت   ۱۳۹۹ سال  در  معلومات 

از  بیش  گرفته است، در شهر کابل 

۵ میلیون تن زندگی می کند.

رسسام آور  رشد  از  جدا 

همیشه  که  مشکالتی  جمعیت، 

دست وپنجه  آن  با  پایتخت نشینان 

کانالیزاسیون  نبود  می کنند؛  نرم 

شهری  نقشه ی  و  شهری  درست 

این همه،  با  است.  معیاری  منظم 

آن  به  کمرت  که  دیگری  چالش 

است.  آب  مسئله  می شود،  پرداخته 

پس از مرصف بی رویه ی آب از سوی 

را  شهر  این  بی آبی  مشکل  مردم، 

دچار معضل دیگری کرده است...

w     w     w.     s     u     b     h     e      k      a      b      u      l.    c    o    m
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: ر حکمتیا
نی  زما تا  را  ت  هـرا تظا

که  هیم  می د مـه  ا د ا
ما  ی  سـت ها ا خو به 

د شو رسیدگی 

پایان مهلت پنج روزه ی آدم ربایان؛

ه  زند ز  ا که  د  می شو ز  رو شش 
نیست ی  خبر ف  لرئو ا عبد ه ی  مرد یا 

ی  ه ا د رجا کنا ین  ما ر  نفجا ا
کشته   ۵  ، هلمند ر  د

شت ا گذ به جا 

2 77

مجیب الرحمــن رحیمــی:
در نشست ترکیه، حرف نهایی را
 شورای عالی مصالحه می زند

زندگی در جامعه ای که 
هم زیستی همراه با آرامش، 

میان باشندگان آن برقرار 
است، انسان از...
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منی شـویم،  خسـته  کـه  باشـید  مطمیـن  شـد، 

اگرچـه سـال ها بگـذرد. یـا اگـر فکـر کردیـن کـه 

حکومـت فرزندتـان را از چنـگ مـا نجـات دهـد، 

پـس بفهمیـد کـه ایـن جـا حکومـت از مـا اسـت 

کـه حکومـت  باشـید  فهمیـده  مـدت  ایـن  در  و 

هـم  آینـده  در  و  نتوانسـت  کـرده  چیـزی  هیـچ  

منی توانـد.«

اسـت:  آمـده  پیـام،  ایـن  از  دیگـری  بخـش  در 

»حکومـت از فرزندتـان اسـتفاده جویی سیاسـی 

می کنـد که شـام در ایـن رابطه بهـرت می فهمید، 

پـس رس فرزندتـان معامله ی سیاسـی نکنید و به 

فکـر نجاتـش باشـید و مسـئولیت پـدری و قومی 

خویـش را به جـا آوریـد.«

اکنون کـه مهلت تعیین شـده، رس رسـیده اسـت، 

خانـواده اش  و  او  کـه  می گویـد  نبـی٬  حاجـی 

منتظـر خربی از سـوی آدم ربایان اسـت: »معلوم 

نیسـت کـه عبدالرئوف جـان زنده اسـت و یا نی. 

یـک دقیقـه طـول  میتـه،  پیـام  وایـرب  از  گاهـی 

منیکشـه و دوبـاره خامـوش میکنـه.«

مسئوالنامنیتیچهکارمیکنند؟

از  شـامری  عبدالرئـوف،  شـدن  ربـوده  از  پـس 

باشـندگان بلخ حرکت های اعرتاضی ای را به راه 

انداختنـد؛ اعرتاض هایـی که از سـوی آدم ربایان 

و دولت افغانسـتان جدی گرفته نشـد. مسـئوالن 

تـا  کـه  کردنـد  ادعـا  بارهـا  افغانسـتان  امنیتـی 

نزدیکـی مکان نگـه داری عبدالرئوف رسـیده اند؛ 

امـا تـا هنـوز نتوانسـته اند ایـن کـودک را از بنـد 

آدم ربایـان بـه آغـوش خانـواده اش برگرداننـد.

رییس جمهـور غنـی، در مـاه ۲۷ قـوس ۱۳۹۹، 

بـه مسـئوالن حکومـت محلـی هشـدار داد کـه 

همه شـان  نشـود،  رهـا  ربوده شـده  کـودک  اگـر 

از  هیئتـی  پـس ازآن،  کـرد.  خواهـد  برکنـار  را 

سـوی وزارت داخلـه بـرای بررسـی ایـن پرونده ی 

امـا  بلـخ فرسـتاده شـد؛  بـه والیـت  عبدالرئـوف 

انجامیـده  ناکامـی  بـه  تالش هـا  ایـن  همـه ی 

اسـت.

از  بارهـا  نیـز،  بلـخ  والـی  عظیمـی،  فرهـاد 

شـدن  ربـوده  بـه  متهـم  افـراد  دسـتگیری 

هـم  هنـوز  امـا  اسـت؛  داده  خـرب  عبدالرئـوف 

نیروهـای کشـفی و امنیتـی نتوانسـته اند مکانی 

کـه عبدالرئـوف در آن نگـه داری می شـود را پیدا 

کننـد. »قضیه عبدالرئوف بسـیار پیچیده اسـت. 

نهادهـای مرکـزی بسـیار تـالش کـرده. رسنخ هـا 

مرکـزی  رونـد  ایـن  رسـیده.  فاریـاب  والیـت  در 

اسـت.« شـده 

سرمقاله

نی  جا منیت  ا ید  با لت  و د
کند منی  تأ را  ن  را نگا خرب

گزارش

روح الله طاهری
گزارشگر

پایان مهلت پنج روزه ی آدم ربایان؛

ه  زند ز  ا که  د  می شو ز  رو شش 
نیست ی  خبر ف  لرئو ا عبد ه ی  مرد یا 

احمدضیـا رساج، رییـس عمومـی امنیـت ملـی 

روز شـنبه )۲۳ حـوت( گفـت کـه تـا اکنـون در 

گـروه  عضـو   55 عبدالرئـوف  ربـودن  بـه  پیونـد 

از  بازداشـت کرده انـد و ۱۶ نفرشـان  را  داعـش 

کسـانی اند کـه مسـتقیامً در ربـودن عبدالرئـوف 

دخیـل بـوده و هرکـدام بـه سـهم خویـش چنـد 

»موضـوع  کرده انـد.  نگهـداری  را  او  شـبی 

نیسـت  بلـخ سیاسـی  در  عبدالرئـوف  اختطـاف 

و تـا اکنـون ۵۵ عضـو داعـش در پیونـد بـه ایـن 

قضیـه بازداشـت شـده اسـت. ایـن هامن شـبکه 

اسـت کـه در حادثـه پوهنتـون کابـل هـم دسـت 

داشـتند. رشوع کار از بازداشـت کسـی بـه نـام 

آرش رشوع شـد کـه در رهـربی آن هـا بـود.«

رییـس عمومـی امنیـت ملـی توضیـح داد: »در 

جمله این ۵۵ نفر کسـانی از اتباع ازبیکسـتان و 

تاجیکسـتان هـم هسـتند. اکرث ایـن گرفتاری ها 

در والیـت بلـخ و جوزجـان و فاریـاب شـد و هنوز 

کـه  بـود  گفتـه  همچنـان  او  دارد.«  ادامـه  هـم 

۲۹ عملیـات بـرای رهایـی عبدالرئـوف ۹ سـاله 

راه انـدازی شـده و ۲۶ مـکان نیـز تالشـی شـده؛ 

امـا متـام ایـن فعالیت هـا نـاکام بـوده اسـت.

مـاه  شـش  کـه  می گوینـد  آگاهـان  از  شـامری 

ضعـف  از  نشـان  عبدالرئـوف  مانـدن  بنـد  در 

اسـتخباراتی دولت افغانسـتان اسـت؛ به گفته ی 

امنیتـی  دسـتگاه  همـه ی  آدم ربـا،  چنـد  آن هـا، 

کشـور را بـه چالـش کشـیده اسـت.

اتحادیـه ی  رییـس  امانـی،  صالح الدیـن 

بـا  صحبـت  در  مزاررشیـف،  شـهر  ترک تبـاران 

روزنامـه ی صبـح کابـل می گویـد کـه نهادهـای 

نداشـته  اکنـون  تـا  دسـت آوردی  هیـچ  امنیتـی 

اسـت. »حکومـت محلـی می گوید که صـد نفر را 

دسـتگیر کردیـم؛ دسـتگیری صـد نفـر چـه بدرد 

می خـورد، وقتـی کـه ثابـت نکردنـد عبدالرئـوف 

کجاسـت.« در 

بـا این همـه تا هنوز روشـن نیسـت که رسنوشـت 

بـرای عبدالرئـوف چـه مـی آورد؛ آزادی یـا مـرگ؛ 

شـش روز می شـود کـه آدم ربایـان بـا خانـواده ی 

باعـث  رسدرگمـی  ایـن  نگرفته انـد.  متـاس  او 

بلـخ  باشـندگان  از  شـامری  کـه  اسـت  شـده 

آقـای  بدهنـد.  ادامـه  اعرتاض های شـان  بـه 

آزاد شـود،  عبدالرئـوف  »بایـد  امانـی می گویـد: 

نـوار  و  ویدیـو  پیـش،  روز  شـش  تـا  آدم ربایـان 

می فرسـتادند  عبدالرئـوف  صداهـای  از  صوتـی 

کـه دل هـر آدمـی را خـون می کـرد. در آخریـن 

روز هـم گفـت که اگر پول را ندهیـد، عبدالرئوف 

می کنیـم.« توته توتـه  را 

هفـت روز پیـش، آدم ربایـان برای فرسـتادن پول 

کـه شـش  بـه خانـواده ی عبدالرئـوف- کودکـی 

مـاه پیـش توسـط افرادی کـه پوشـاک پولیس بر 

تـن داشـتند، در بلـخ ربـوده شـد- پنـج رو مهلت 

داده بـود. در پیـام آدم ربایـان آمـده بـود کـه اگـر 

تـا پنـج روز، خانـواده ی عبدالرئـوف و یـا قومش، 

یک ونیـم میلیون دالـر برای شـان پرداخت نکند، 

آن هـا عبدالرئـوف را می کشـند. پـس از سـپری 

شـدن ایـن مـدت، حاجی نبـی پـدر عبدالرئـوف 

می گویـد کـه آدم ربایـان دیگـر بـه آن هـا پیامـی 

نداده انـد.

 ۱۳۹۹ عقـرب   ۱۰ پیـش-  مـاه  شـش  حـدود 

لباس هـای  پوشـش  بـا  آدم ربایـان  خورشـیدی- 

نظامـی، عبدالرئـوف نه سـاله را، از مسـیر مکتب 

گفتـه ی  بـه  ربودنـد.  نـور  خانـه ی  خصوصـی 

مسـئوالن امنیتـی والیـت بلـخ، آدم ربایـان ایـن 

-مربوطـات حـوزه ی  نیـازی  از چـوک  را  کـودک 

موتـر  از  مزاررشیـف-،  شـهر  امنیتـی  چهـارم 

حملـه  ی مکتـب پیـاده کـرده و بـا خـود برده انـد.

بـه  کـودک،  ایـن  پـدر  محمدنبـی،  حاجـی 

بعـد  کـه  می گویـد  کابـل  صبـح  روزنامـه ی 

بـه  فرزنـدش،  شـدن  ربـوده  خـرب  شـنیدن  از 

امـا مسـئوالن  کـرده؛  مراجعـه  امنیتـی  حـوزه ی 

امنیتـی اقـدام بـرای پیدا کـردن فرزنـدش اقدام 

جـدی ای نکرده انـد. »در هامن لحظـه به پولیس 

بـرای  توجهـی  آن هـا هیـچ  امـا  کـردم؛  مراجعـه 

آزادی فرزنـدم نکردنـد.« سـاعتی پـس از ربـودن 

عبدالرئـوف، آدم ربایـان از طریـق وایـرب در بـدل 

رهایـی او از خانـواده اش یک ونیـم میلیـون دالـر 

خواسـتند؛ پولـی کـه پـدر عبدالرئـوف تـا اکنون 

کنـد. آمـاده اش  نتوانسـته، 

پـس از مدت هـا کـه نیروهای امنیتـی و حکومت 

را  عبدالرئـوف  نتوانسـتند،  بلـخ  والیـت  محلـی 

خانـواده ی  بـه  آدم ربایـان  برگردانـد؛  خانـه  بـه 

و  یک میلیـون  تـا  می دهنـد  مهلـت  روز  پنـج  او 

دوصـد هـزار دالـر را درد بدل رهایـی عبدالرئوف 

بفرسـتد؛ در غیـر ایـن صـورت او را می کشـند.

در پیامـی کـه به خانـواده  ی عبدالرئوف از سـوی 

رباینـدگان فرسـتاده شـد بـود و حاجـی نبـی آن 

»بـه  اسـت:  آمـده  فرسـتاده،  کابـل  بـه صبـح  را 

حاجـی نبـی و قومـش: خـوب گوش کنید! شـام 

اگـر بـه ایـن فکـر هسـتید که مـا خسـته خواهیم 

چالشی که از پیدایش روزنامه نگاری در افغانستان فراروی انیس 

-مدیرمسئول اولین روزنامه در افغانستان- قرار گرفت، نه تنها که 

شده  اضافه  آن  به  نیز  دیگری  چالش های  بلکه  نشده،  محدود 

است.

افغانستان  در  خربنگاران  از  بسیاری  گذشته،  سال های  در   

برای  اما سال ۱۳۹۹ خونین ترین سال  و کشته شدند؛  تهدید 

خربنگاران افغانستان بود که اگر برنامه ی درستی برای مصونیت 

خربنگاران از سوی دولت و جامعه ی جهانی در نظر گرفته نشود، 

سال روان برای خربنگاران مرگبارتر از سال پیش خواهد بود.

رسانه ای  فعاالن  و  خربنگاران  این که  از  جدا  گذشته  سال  در 

به صورت بی پیشینه از سوی گروه های تروریستی تهدید و کشته 

قرار  مسلحانه  هجوم  مورد  نیز  خربنگاران  خانواده های  شدند، 

گرفتند. در ۱۲ جدی سال گذشته بسم الله عادل مدیرمسئول 

»رادیو صدای غور« توسط افراد مسلح ناشناس در شهر فیروزکوه 

به  ناشناس  مسلح  افراد  اتفاق  پس ازاین  چندی  شد.  کشته 

خانه ی او حمله کرد و چند عضو خانواده ی او را نیز کشتند. پدر 

آقای عادل، گروه طالبان را مسئول قتل او می دانند.

در  گذشته  سال  نیز  طلوع  تلویزیون  گوینده ی  سیاووش  یام 

انفجار ماین مقناطیسی ای که در موتر حامل شان کار گذاشته 

شده بود، در شهر کابل کشته شد، او در زمان مرگش منحیث 

مشاور در بانک مرکزی اجرای وظیفه می کرد. پدر یام سیاووش، 

گامن دارد که قتل فرزندش از سوی حکومت صورت گرفته و از 

همین رو خواستار بررسی کمره های امنیتی پارکینگ یا ایستگاه 

موترهای بانک مرکزی افغانستان شده است و از این بابت حتا تا 

دادگاه الهه شکایت کرده است؛ اما حکومت در این رابطه هیچ 

یام  خانواده ی  هنوز  تا  گزارش ها  طبق  و  نداده  نشان  واکنشی 

سیاووش به نوار تصویری محل از روز حادثه دسرتسی نیافته اند.

همچنان در سال گذشته چهار کارمندان زن تلویزیون انعکاس 

امنیتی،  مسئوالن  پیش  چندی  شد.  کشته  ننگرهار  والیت  در 

عاملین قتل های زنجیره ی خربنگاران زن را در این والیت گرفتار 

کردند و گروه تروریستی داعش را مسئول این قتل ها خواندند، 

اما هیچ مدرکی برای اثبات گفته های شان ارایه نکردند.

آزادی در  رادیو  الیاس داعی خربنگار  همین طور سال گذشته، 

هلمند توسط ماین مقناطیسی کشته شد و دولت گروه داعش را 

مسئول این پرونده خواند و خرب داد...

که  است  داده  گزارش  برش،  حقوق  دیدبان  وجود،  این  با 

به  رسانه ای  کارمندان  و  خربنگاران  عمداً  طالب،  جنگ جویان 

شمول زنان را هدف قرار می دهند و گراف قتل عام خربنگاران را 

پس از آغاز گفت وگوهای صلح چشمگیر خوانده است.

جنگ جویان  و  فرماندهان  که  است  گفته  برش،  حقوق  دیدبان 

خربنگاران  برابر  در  خشونت  و  ترس  تهدید،  ایجاد  در  طالب، 

دارند،  نفوذ  که  مناطقی  در  و  کابل  در  رسانه ای  کارمندان  و 

است،  کنرتل شان  در  که  مناطقی  از  فراتر  حتا  و  سهیم اند 

خربنگاران را تهدید زبانی و کتبی می کنند.

پرتیشیا گاسمن، معاون آسیایی دیدبان حقوق برش، گفته است: 

»طالبان با خاموش ساخنت منتقدین از طریق تهدید و خشونت، 

امید حفاظت از جامعه ی باز در افغانستان را تضعیف کرده اند.«

دیدبان حقوق برش، در این گزارش از ماه نوامرب ۲۰۲۰ میالدی 

گفت وگو  افغانستان  رسانه های  کارمند   ۴۶ با   ،۲۰۲۱ مارچ  تا 

کرده که ۴۲ تن آن ها تا اکنون در بادغیس، غزنی، غور، هلمند، 

کابل، کندهار، خوست، میدان وردک و زابل فعالیت دارند و چهار 

تن شان به دلیل تهدیدات، مجبور به ترک افغانستان شده اند.

تأمین  را  خربنگاران  مصونیت  دولت  نه  که  پیش آمده  وضع  در 

حکومت  دارد،  آن  برای  طرحی  جهانی  جامعه ی  نه  و  می کند 

افغانستان حتا از سوی خانواده ی شامری از خربنگاران به قتل 

عمد، مظنون است.

خربنگاران  تهدید  و  مرگ  مقرص  را  داعش  دولت  بااین حال 

عادل  بسم الله  خانواده ی  با  برش  دیدبان حقوق  اما  می پندارد؛ 

اما  بااین وجود  را.  حکومت  سیاووش  خانواده ی  و  را  طالبان 

خربنگاران در رسگشتگی بی سابقه ای به رس می برند و منی دانند 

زودتر از کدام تهدید خود را در امان نگهدارند.

حقیقت امر این است که خربنگاران، در بحبوحه ی گفت وگوهای 

برای  و دولت، قامت های شان  و چانه زنی ها میان طالبان  صلح 

انجام  آن چه  خطرات  از  و  است  خمیده  بیان  آزادی  از  دفاع 

آزادی  از  که چگونه  مانده اند  و  آگاه هستند  به خوبی  می دهند 

بیان و ارزش های انسانی دفاع کنند.

تاریخ  برای  پاسخی  چه  فردا  نکنند  دفاع  ارزش ها  این  از  اگر   

نگه  را مصون  کنند چگونه جان شان  دفاع  اگر  و  باشند  داشته 

دارند.

در جهان رسانه ای شده ی امروز، هامن قدر که به ارتش و نیروهای 

امنیتی برای ثبات یک کشور نیاز است، وجود خربنگاران و آزادی 

باور  افغانستان  دولت  اگر  است.  حتمی  اندازه  هامن  نیز  بیان 

نیاز است جامعه ی  بیان دارد،  آزادی  و  به اساسات دموکراسی 

پیوند حفظ ارزش ها همکار و همیار خود بداند  را در  رسانه ای 

محافظت  مسلحانه  تهدیدهای  برابر  در  خربنگاران  جان  از  و 

برای  بیان، جا  آزادی  با محدود شدن  این صورت  کند، در غیر 

و  باز شده  بیشرت  در جامعه  پرور  گروه های خشونت  و  باورهای 

دوام جمهوری نیز ناممکن خواهد شد.
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تئوری منظومههای شش گانه

خود  شش گانه  منظومه های  نظریه  در  حتا  برژینسکی 

هالل  منطقه  به  منود،  مطرح   ۱۹۹۰ دهه  اوایل  در  که 

منظومه  و  کرده  اشاره  نیز  جنگ(  مرکز  )به عنوان  بحران 

سنی( یعنی  و  مسلامنان )شیعی  هالل  به  را  خود  پنجم 

کشورهای  ترکیه،  خاورمیانه،  و  آفریقا  شامل  کشورهای 

کشورهای  و  پاکستان  ایران،  عراق،  خلیج فارس،  منطقه 

جدید آسیای مرکزی تا رسحدات چین )کاشغر، یارکند، 

آیغور( اختصاص داده است. به عقیده او، این صف بندی 

دارای  و  است  برخوردار  بسیاری  مشرتکات  از  اگرچه 

نفوذ  معرض  در  اما  است،  باالیی  فوق العاده  پتانسیل 

انسجام  یک  فاقد  کامکان  و  بوده  نوظهور  قدرت های 

سیاسی و اقتصادی واقعی است.

حریفان این نظریه کیهایند؟

مقابل  در  عربی  بهار  ماندن  ناکام  و  عربی  بخار  از  پس 

ایران و ترکیه، نوع نگاه امریکا و غرب نیز در مقابل آنان 

تغییر کرد، یعنی در مقابل ترکیه از مدارا کار گرفته شد 

حداکرثی  فشار  بحث  تا  سیاست ها  ایران،  مقابل  در  اما 

پیش  رفت؛ اما؛ چهار کشور به عنوان قدرت هایی که دوی 

نظریه  این  برای  منطقه ای،  آن  دوی  و  است  جهانی  آن 

برنامه ریزی های  و  کرده اند  خلق  بزرگی  دردرسهای 

دقیقی روی دست گرفته اند . )روسیه، چین، هندوستان، 

ایران(

برجام  دیگر  بحث  متام  که  کرد  ثابت  امریکا  برای  ایران 

امریکا  سنتی  رقیب  چین  با  قراردادهایی  عقد  و  نیست 

مهار  جهت  ایران  برای  خوبی  رفت  بیرون  راه  می تواند 

تحریم ها باشد.

از  ناتو  برای  برکس  و  شانگهای  چوکات  در  ائتالف هایی 

به  هندوستان  است.  غرب  برای  خطر  زنگ  حاال  همین 

روسیه  شد.  خواهد  جهان  سوم   اقتصاد  زودی ها  همین 

ظهور  جهان  در  خاورمیانه  سیاست های  قالب  در  دوباره 

می کند.

امریکا چه سالحی در دست دارد؟

امریکا چند سالح بزرگ و هولناک در دست خود دارد:

خود  قوت  بر  هنوز  تا  نظریه  این  جهانی؛  نوین  نظم   .۱

پابرجاست، متام بازارهای دنیا به بازارهای امریکا وابسته 

حتا  اروپا  که  است  قوی  به اندازه ای  تئوری  این  است، 

بررسی  را  امریکا  از  جدایی  راه  هم  خواب  در  منی تواند 

کند؛ مقدمه ی این نظریه فروپاشی شوروی بود .

هنوز  امریکا  رهربی  به  کشور   ۴۰ از  ناتو بیش  پیامن   .۲

فعالیت دارند و از امکانات باالیی برخوردار هستند.

۳. حضور نظامی امریکا در حال حارض تنها در آسیا ۸۳۰ 

پایگاه نظامی دارد و تا الحال هژمون بزرگ دنیاست

۴. اقتصاد بزرگ دنیا

دالر امریکا بر فرق تجارت جهانی ایستاده است و دست 

امریکا در این زمینه هنوز هم باالست.

ادامه دارد...

۱. روایت استبداد رشقی؛

۲. فقدان تغییر اجتامعی؛

۳. نظریه ی شهوت رانی و جنسیت؛

۴. فقدان نظم و انضباط اجتامعی.

قوی  خیلی ها  روایت ها  سایر  به  نسبت  که  روایتی  یگانه 

نقل می شود این است که جهان به نحوی غرب زده شده 

دیده  تلویزیون  پرده های  پشت  از  تهدیدها  این چنین  و 

می شود و وجود خارجی ندارند .

هالل بحران چیست و چه هدفی در پشت آن است؟

سیاسی،  برجسته  شخصیت  برژینسکی  زبیگنیو 

در  امریکا  ملی  امنیت  مشاور  همچنین  و  دانشگاهی 

سال  در  او  است.  کارتر  جیمی  جمهوری  ریاست  زمان 

۱۹۷۹ و هم زمان با سقوط رژیم رضاشاه پهلوی و ظهور 

»هالل  عنوان  تحت  کتابی  ایران،  در  اسالمی  انقالب 

همین  تحت  نظریه ای  ارائه  به  آن  در  و  بحران« نوشت 

وی  نظرات  نقطه  دربرگیرنده  نظریه  این  پرداخت.  عنوان 

خود  کتاب  در  او  است.  خاورمیانه  مسائل  خصوص  در 

معتقد است که بحران خاورمیانه همچنان به عنوان یکی 

از مشکالت اساسی این منطقه در سال های آینده باقی 

و  شد  نخواهد  رومنا  آن  در  تغییری  هیچ  و  ماند  خواهد 

وضعیت بدتر از پیش خواهد شد.

برژینسکی در این نظریه از یک قوس بحران نام می برد که 

از شاخ آفریقا و مرص رشوع و تا هند ادامه دارد. به اعتقاد 

شاملی  کامنه  روی  محمدرضا شاه،  رژیم  رسنگونی  وی، 

افغانستان  و  پاکستان  ترکیه،  ایران،  یعنی  قوس،  این 

هند  اقیانوس  سابق،  شوروی  بین  که  کشورهایی  یعنی 

خود  که  می گذارد  تأثیر  گرفته اند  قرار  خلیج فارس  و 

امریکا  خارجی  سیاست  در  مهم  تصمیامت  اتخاذ  باعث 

و  مرص  کردن  وادار  برای  امریکا  کوشش  مثل  می شود؛ 

عادی سازی  )توافق  بیشرت  هرچه  نزدیکی  به  ارسائیل 

پیوندهای  تقویت  و  گرفت(  صورت  که  اعراب  با  روابط 

کشورهای  دیگر  و  یمن  ترکیه،  پاکستان،  میان  نظامی 

زبی�کنیو برژینسکی شخصیت 
برجسته سیاسی، دانش�اهی 

و همچنین مشاور امنیت ملی 
امریکا در زمان ریاست جمهوری 

جیمی کارتر است. او در سال 
۱۹۷۹ و هم زمان با سقوط رژیم 
رضاشاه پهلوی و ظهور انقالب 

اسالمی در ایران، ککتابی تحت 
عنوان »هالل بحران« نوشت و در 

آن به ارائه نظریه ای تحت همین 
عنوان پرداخت.

توسعه  به منظور  افغانستان  جهاد  شوروی  ضد  بر  عربی 

الگوی همکاری منطقه ای.

بحران،  قوس  یا  هالل  منطقه  برژینسکی،  اعتقاد  به 

نیروهای  تحرک  و  پویایی  دلیل  به  که  است  منطقه ای 

برای  چالش  آوردن  پدید  برای  الزم  توان  از  آن،  داخلی 

منافع ایاالت متحده امریکا در منطقه ذکر شده برخوردار 

رسارس  در  بحران  قوس  که  است  معتقد  او  است. 

سیاسی  ساختار  با  هند  اقیانوس  اطراف  کشورهای 

تجزیه  خطر  امر  این  و  شده  رشوع  ناپایدار  و  شکننده 

هامن کشورهایی را دارد که برای غرب پایگاه های حیاتی 

هستند، اثر هرج ومرجی که ایجاد می شود، با نیروهایی پر 

خواهد شد که با ارزش های امریکا، دشمن و با دشمنان 

و  اندونیزیا  از  بحران  قوس  این  هستند.  همدل  امریکا، 

تیمور رشقی تا جنوب آفریقا را در برمی گیرد.

در واقع، وقوع انقالب اسالمی در ایران و خروج ایران از 

ابرقدرت های  میان  منطقه ای  قدرت  موازنه  امریکا،  محور 

دوران جنگ رسد )شوروی و امریکا( را دگرگون ساخت. 

سیستم  فروریخنت  موجب  اسالمی  انقالب  پیروزی 

حلقه  از  ایران  خروج  و  خلیج فارس  ای  امنیتی-منطقه 

امنیتی سنتو )پیامن بزرگ امنیتی عراق( گردید. سقوط 

سنتو،  پیامن  از  ایران  خروج  و  امنیتی  سیستم  این 

ابرقدرت ها و کشورهای منطقه را به شکل دهی نظام های 

امریکا  ایاالت متحده  واداشت.  بدیل  و  جایگزین  امنیتی 

مدتی  برای  که  ایران  تحوالت  عرصه  بازنده  به عنوان 

کردن  پر  جهت  گرفت،  پیش  در  را  انزوا  زمان  هامن  در 

خالی امنیتی ناشی از سقوط رژیم شاه، اقدام به اتخاذ 

تصمیامتی در این رابطه منود.

زمان رومنایی هالل بحران فرا رسیده بود

رومنایی هالل بحران از سوی برژینسکی و دکرتین کارتر 

عمده ترین  رسیع،  واکنش  نیروهای  تشکیل  بر  مبنی 

پیامدهای  و  آثار  با  مقابله  جهت  امریکایی ها  اقدامات 

در  روس ها  حضور  و  ایران  اسالمی  انقالب  از  ناشی 

قراردادهای  انعقاد  به  امریکا  به عالوه،  بود.  افغانستان 

همه  و  زد  دست  منطقه  کشورهای  با  دوجانبه  امنیتی 

علیه  را  آفریقا  آسیا و  جنوب  خاورمیانه،  اروپا،  کشورهای 

دست  در  را  رهربی  و  ساخت  منسجم  و  متحد  شوروی 

)شوروی(  رشق  ابرقدرت  واکنش  دیگر،  طرف  از  گرفت. 

به صورت  آن  منطقه ای  بازتاب های  و  اسالمی  انقالب  به 

حمله شوروی به افغانستان شکل عینی به خود گرفت. در 

عرصه منطقه ای نیز، همسایگان عرب حوزه خلیج فارس، 

اقدام به ایجاد شورایی کردند که از آن به شورای همکاری 

خلیج فارس یاد می شود. 

عمده ترین وجه این شورا، بعد امنیتی آن است. از دیگر 

امنیتی،  حیث  از  رشقی  اقتدارگرای  دولت های  آثار 

نزدیکی هرچه بیشرت ارسائیل و ترکیه و همچنین ارسائیل 

و مرص بود تا از این طریق بتوانند در مقابل امواج روس ها، 

حزب دموکراتیک خلق افغانستان و انقالب اسالمی ایران 

مقاومت کنند.

بخشنخست

زبیگنیف برژیسنکی متولد ۲۸ مارچ 

۱۹۲۸ جیواسرتاتیژیست، سیاست مدار لهستانی-

امریکایی بود. وی مشاور امنیت ملی در دولت جیمی 

کارتر و ابداع کننده نظریه هالل بحران بود، تئوری ای که 

یکرس هالل آن به آفریقا و یکرس دیگر آن به بنگالدش / 

هندوستان ختم می شود.

برژینسکی از حامیان مسلح کردن شبه نظامیان مجاهدین 

و  افغانستان بود  خلق  دموکراتیک  دولت حزب  علیه 

توانست جیمی کارتر را متقاعد کند که این اقدام موجب 

افغانستان  در  حضور  برای  شوروی  ارتش  تا  می شود 

تحریک شود. هدف اصلی این تئوری مهار ایران و مسلط 

شدن امریکا بر این کشور و سپس نفوذ بر خاورمیانه بود.

چرا اسالم به چشم تهدید برای غرب تلقی میشود؟

ادوارد سعید در یکی  از کتاب هایش  نوشته است: اسالم 

امروز  می آید.  تهدید  یک  رسارس  غرب  و  اروپا  چشم  به 

چون  می کند؛  جلب توجه  زمانی  هر  از  بیش  تهدید  این 

از یک طرف رسانه ها بر رس آن چه ظهور برگشت یا احیای 

طرف  از  دارند و  زیادی  خرب  و  اتفاق نظر  می نامند  اسالم 

حوزه  فلسطین،   – اسالم  دنیای  از  بخش هایی  دیگر، 

تاریخی  توسعه  که  پاکستان  و  افغانستان  ایران،  خلیج، 

غرب  سنتی  سلطه  به  گذرانده اند،  را  نابرابری  و  متفاوت 

به ویژه امریکا گردن نگذاشته اند.

در  بین املللی  رسانه های  و  متخصصین  نظریات  البته 

ایاالت متحده  سیاسی  جامعه  است.  نابرابر  مورد  این 

نه تنها تالشی برای اصالح یا حتا مخالفت با تصویر اسالم 

بزرگ  و  تأیید  را  تصویر  این  بلکه  نکرد،  تهدید  به عنوان 

کرد. از هالل بحران برژینیسکی تا بازگشت اسالم همه با 

تصویری که ترسیم شده همسو هستند.

پایان  معنای  به  می شناسیم  ما  که  آن گونه  را  اسالم  دین 

اسالِم  اما  است؛  قیامت  روز  ظهور  چوکات  در  متدن 

نصارا  و  یهود  ضد  دموکراسی،  ضد  برش،  ضد  ساختگی 

غیرمنطقی است.

چرا رشق در برابر غرب ناتوان است؟

عمل  این گونه  خود  تبیین  در  رشق  قدرت های  و  رشق  

می کند:

۱. بین رشق و غرب تفاوت عمیق و مطلقی برقرار است؛

۲. بازمنایی جوامع غربی از رشق، نه بر واقعیت، بلکه بر 

برداشت های ذهنی استوار است؛

تعریف  به  قادر  نتیجه،  در  و  راکد  و  تغییر  بدون  ۳. رشق 

هویت خود نیست؛

۴. رشق مطیع و فرمان بردار است.

حاال چهار روایت در برداشت غرب از رشق دخیل هستند؛ 

جان  و  اندیشه  در  روایت ها  این  دل  از  رشق  عبارتی  به 

غربی رسوخ پیدا کرده و معنا یافته است:

م سال ا ره  با و د زگشت  با تا  ینسکی  برژ ن  بحرا ل  هال ز  ا
ایمان نوری، دانشجوی روابط بنی الملل

شده است.«

از یک سو  آلودگی و  افزایش  اقلیمی،  از یک سو تغییرات 

و چاه های  آب  از  بی رویه شهروندان  و  نادرست  استفاده 

خودرس به این مشکل لنگر بیشرت انداخته است.

دلیلهایکمآبیدرکابل

کابل  در  آب  سطح  چرا  که  دارد  وجود  متعددی  دالیل 

چند  به  می توان  جمله  از  است.  کاهش  به  رو  روزبه روز 

مورد آن اشاره کرد: عدم بارندگی کافی، تغییرات اقلیمی، 

حفر  سیاسی،  ضعف  مدیریت،  ضعف  جمعیت،  افزایش 

چاه های غیرمجاز و پمپاژ آب های زیرزمینی بیشرت از حد 

معمول می توان اشاره کرد.

روشهایجلوگیریازکمآبی

اگر ارگان های مربوطه مثل وزارت انرژی و آب و مسئولین 

اداره تنظیم آب توجه جدی روی این مسئله اتخاذ کنند، 

از  کرد.  حل  را  کم آبی  و  خشک سالی  معضل  می توان 

جمله راهکارهایی که می توان به آن اشاره کرد عبارت اند 

از:

یک. آگاهی دهی مردم و نحوه استفاده درست از آب؛

و  خانگی  بخش  در  چه  آب،  در مرصف  دو. رصفه جویی 

چه صنعتی؛

جمع آوری  و  آب ها  مدیریت  برای  منظم  برنامه های  سه. 

باران؛

چهار. رفع کامل فرسودگی های شبکه ی انتقال و توزیع و 

جلوگیری از هدر رفنت آب در شبکه؛

پنج. منع کردن از حفر چاه های عمیق و خودرس؛

بر  مالیات  اعامل  و  مقررات  و  قانون  تثبیت  شش. 

کارخانه های  و  شهری  حامم های  موترشویی ها، 

قالین شویی؛

هفت. ایجاد ذخیره آب در اطراف شهر و تغذیه آب های 

زیرزمینی.

زوال  واقع  در  آب  کمبود  عالیم  که  می دانیم  همه 

بنابراین، توقع می رود که دولت و  محیط زیستی است؛ 

جدی  آن  و رصفه جویی  آب  مرصف  قبال  در  شهروندان 

باشند.

این  به  جدی  توجه  شهروندان  و  دولت  اگر  نتیجه  در 

معضل و بحران خشک سالی نداشته باشند، کابل بیشرت 

از هر سال دیگر به سوی یک فاجعه نزدیک تر می شود. 

شدن  خشک  و  آب  سطح  کاهش  است.  بی توجه  راستا 

چاه ها، پایین رفنت بسرت آب های زیرزمینی در بسیاری از 

نقاط کابل واقعاً نگران کننده است.

امور  تنظیم  عمومی  رییس  محمودی،  سلطان  محمود 

کاهش  و  اقلیمی  تغییرات  دلیل  به  که  می گوید  آب 

خشک سالی  دچار  افغانستان  بارندگی،  بی پیشینه ی 

تا  رودخانه ها  آب  سطح  که  طوری  است؛  شده  شدید 

ما،  تحقیقات  »طبق  است:  یافته  کاهش  درصد   ۶۰

متوسط ۱۴ مرت  به طور  کابل  در شهر  تنها  سال ۱۳۹۹ 

هزار حلقه چاه  از چهل  و  رفته  پایین  زیرزمینی  آب های 

آب آشامیدنی در این شهر، بیش از ۳۰ درصد آن خشک 

یکی  به  را  شهر  این  کابل،  در  جمعیت  رسسام آور  رشد 

از چندین شهر جهان تبدیل کرده است که جمعیت آن 

اساس  بر  است.  رشد  حال  در  گسرتده  به صورت  بسیار 

در  معلومات  و  احصاییه  ملی  اداره  توسط  که  تحقیقاتی 

سال ۱۳۹۹ صورت گرفته است، در شهر کابل بیش از ۵ 

میلیون تن زندگی می کند.

همیشه  که  مشکالتی  جمعیت،  رسسام آور  رشد  از  جدا 

نبود  می کنند؛  نرم  دست وپنجه  آن  با  پایتخت نشینان 

منظم  شهری  نقشه ی  و  شهری  درست  کانالیزاسیون 

به  کمرت  که  دیگری  چالش  این همه،  با  است.  معیاری 

مرصف  از  پس  است.  آب  مسئله  می شود،  پرداخته  آن 

را  این شهر  بی آبی  از سوی مردم، مشکل  آب  بی رویه ی 

دچار معضل دیگری کرده است.

 همه می دانیم گراف بارندگی در زمستان ۱۳۹۹ نسبت 

به هر زمستان دیگر پایین بوده است. با نرش اعالمیه ای 

که قرار بود کابل سخت ترین زمستان را تجربه کند، توقع 

می رفت که کابل شاهد یک زمستان پر برف و رسد باشد؛ 

اما برعکس پیش بینی ها، زمستانی که گذشت، خشک، 

بی برف و گرم بود.

 نبود بارندگی کافی، یکی از عوامل اصلی خشک سالی 

در کابل است. اکنون عمالً عمق آب در کابل به ۵۰ مرت 

رسیده و در برخی نقاط شهر، سطح آب تا به عمق ۶۰ 

مرت نیز رسیده است.

خشک سالی و بحران کم آبی در کابل از سطح هشدار هم 

گذشته است. با آن که هنوز آغاز سال است؛ اما شهروندان 

بسیاری از نقاط شهر کابل با کمبود آب روبه رو شده اند. 

شوربختانه، دولت، شهروندان و نهادهای ذی ربط در این 

نیست ر  ا خی برد شو بل  کا ر  د ب  آ ن  بحرا
ناجی همایون   
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توافق نامه؛ اما در رشایطی که نیروهای بین املللی تصمیم به 

بیرون شدن داشتند، رفنت به بحران و تنش بیشرت به نفع 

دولت  تا  می شد  متام  افغانستان  دولت  مخالف  گروه های 

پایان  برای  افغانستان  دولت  رهربان  بنابراین  افغانستان، 

گذاشنت به این تنش  توافق را نسبت به رفنت به سنگر جنگ 

و خشونت ترجیح دادند. اگر در رشایط فعلی، ناهنجاری ها 

همچنان افزایش یابد، افغانستان دوباره به قهقرا خواهد رفت؛ 

اما از نگاه تاریخی این رویکرد سیاسی یک تحول مثبت را 

نشان می دهد که پیشینه ای تاریخی در افغانستان نداشته 

است؛ درگذشته زمانی بحران حلق شده؛ راه حل دست بردن 

اما در چند سال اخیر تنش ها و  بود،  و اسلحه  به خشونت 

بیشرت  کنشگران  ولی  شد،  خلق  جدی  خیلی  بحران های 

به  بردن  دست  و  نظامی  تا  کردند  فکر  سیاسی  راه حل  به 

خشونت.

از جلوگیری برای است: این شام دیدگاه

بحرانیشدندباارگتوافقنامهامضاکردیدو

قربانیدادید؟

قرار  بحرانی  وضعیت  در  افغانستان  اما  تعامل؛  یا  قربانی 

داشت: دو مراسم تحلیف برگزار شد، والی های از طرف دو 

تیم در والیت های مختلف معرفی شد، حرکت های اعرتاضی 

این ها  همه  که  یافت  آغاز  کشور  والیت های  و  پایتخت  در 

مشورت  اما  بود؛  جدی تر  بحران  به طرف  رفنت  نشانه های 

همکاران بین املللی و بزرگان عبدالله عبدالله را واداشت تا 

تعامل را نسبت به برخاسنت به تقابل را ترجیح دهد.

حکومت در – توافقنامهها این امضا با

وحدتملیوکنونی-شامازطرفحامیانو

پیام میشوید، معامله به متهم هوادارانتان،

شامچیست؟

سیاست  وارد  وقتی  بگویم:  باید  معامله،  واژه  اصالح  برای 

می شوید، ناگزیرید که معامله کنید و بدون معامله منی توانید 

سیاست کنید. معامله همیشه بد نیست و شاید در جاهای 

تعبیری نادرست از آن صورت بگیرد، اما وقتی وارد سیاست 

می شوید، نفس مسئله این است که با در نظرداشت رشایط و 

اقتضای زمان نیاز دارید که از خود تعامل نشان دهید.

ما به دیدگاه های و نقد رشکای خود احرتام داریم، اما به نظر 

من ما تا اینجا کار ما »اخف  رضرین« را انتخاب کردیم که به 

مصلحت افغانستان اندیشیدیم. نتیجه  رویکردهای سیاسی 

را منی شود در سه تا چهار سال مورد ارزیابی قرار داد. اگر 

این  پیامد  می رفتیم،  جنگ  و  خشونت  به طرف   ۲۰۱۴ در 

کنش برای افغانستان ناگوار بود. ما امروز یک دوره را سپری 

کردیم و در نیمه دور دیگر قرار داریم و مردم افغانستان شاهد 

رویکردهای ما و تیم مقابل و کنش های تعامل گرایانه ی هردو 

افغانستان  نسل جدید  برای  را  زمینه  کار  این  تیم هستند. 

فراهم می کند تا بتوانند قدم مستحکم و استوار را در آینده 

تکرار  آن  نباید  جدید  نسل  کردیم،  اشتباه  ما  اگر  بردارند. 

کنند، اما نگاه  ما این است که تعامل باید نسبت به جنگ 

ترجیح داده شود. البته به کسانی نقد دارند حق می دهیم از 

برخی حقوق و ادعاهایی که وجود داشت ما نتوانستیم دفاع 

کنیم!

روزگذشتهدرپارملانازکارکردشورایعالی

عملکرد وکال اکرثیت و شد انتقاد مصالحه

قطع خواستار و خواندهاند ناکام را شورا این

بودجهاینشوراشدند؟نظرشامدراینمورد

چیست؟

امروز صلح در محراق برنامه های دولت و رشکای بین املللی 

با  مبارزه  مانند  به کنش های  نسبت  و  دارد  قرار  افغانستان 

فساد، حکومت داری خوب، اصالحات و حتا مبارزه با تروریزم 

به حاشیه رفته است. این صلح در محور شورای عالی مصالحه 

می چرخد و شکل گرفته و جریان دارد. پس از تشکیل شورای 

عالی مصالحه، کمیته رهربی شورا شکل گرفت که مناینده ی 

و  رهربی  مسئولیت  و  دارند  حضور  آن  در  جریان ها  متام 

هدایت روند صلح را عهده دار است. به اساس توافق نامه کابل 

– ماه ثور ۱۳۹۹ ارگ و سپیدار - حرف نهایی هر تصمیمی را 

در مورد صلح کمیته ی رهربی شورای عالی مصالحه می زند. 

جریان های  مناینده های  سیاسی،  رهربان  کمیته   این  در 

شورای  رهربی  اعضای  و  حکومت  مناینده های  و  سیاسی 

عالی مصالحه نقش دارند. طبعاً در مورد شکل گیری اجرایی 

زنی های وجود  کار  عالی مصالحه  برنامه های شورای  شدن 

داشته؛ اما مدیریت روند صلح برای ما اولویت دارد.

اینروزهاصلحافغانستانمتامجهانرادرگیر

چقدر افغانستان داخل در است، خودکرده

اجامعنظربهخاطرتأمیناینروندوجوددارد؟

در کلیت، کسی مخالف صلح نیست در این مورد اجامعی 

داخلی، منطقه ی و جهانی وجود دارد و حتا در صف طالبان 

کسی مخالف صلح نیست، اما در رابطه به چگونگی رسیدن 

این  هستیم.  مواجه  شدید  دیدگاه های  تفاوت  صلح  به 

به  و جهان شاید  نظام، در منطقه  تفاوت دیدگاه در داخل 

شکل متفاوتی باشد. در داخل نظام شامری – ارگ ریاست 

جمهوری - برگزاری انتخابات زودهنگام مطرح را کردند، در 

گزینه های  نیز  مصالحه  عالی  شورای  رهربی  کمیته  داخل 

متفاوت، مشارکت سیاسی، دوری گذار و رسیده به یک توافق  

است.  مطرح شده  نیز  همه  برای  قابل پذیرش  سازوکاری  و 

که  است  طبعی  روند  این  یک  غیراستبدادی  نظام های  در 

باید دیدگاه های متفاوت مطرح شود و تا سامل ترین دیدگاه 

موردپذیرش قرار گیرد. برای یک گروه حضور در قدرت مهم 

است و تالش می کنند تا روند صلح به طوری تأمین شود که 

حافظ منافع آنان باشد. شامر دیگر یک دیدگاه دیگر دارند؛ 

اما شورای عالی مصالحه متام دیدگاه های جمع کرده و روی 

توحید سازی و خواست نظام جمهوری کار می کند.

توحید ظرفیت کمیته این میکنید، فکر

حداقلدیدگاهمیانارگوسپیداررادارد؟

ظاهر  واحد  دیدگاه  یک  با  ترکیه  نشست  در  که  امیدواریم 

شویم، اما تعدد دیدگاه های همچنان می تواند وجود داشته 

موقف  دیدگاه های  تعدد  که  است  این  نگرانی  ولی  باشد، 

مذاکرات ما را ضعیف می کند.

چه افغانستان، درصلح منطقهای کشورهای

نقشیمیتوانددرافغانستانبازیکند؟

نقش کشورهای منطقه ی با در نظرداشت نفوذشان متفاوت 

ارزیابی  برجسته   روند  این  در  پاکستان  نقش  مثالً  است، 

میانه،  آسیای  ایران، کشورهای  اسالمی  می شود. جمهوری 

اسالمی  و کشورهای  روسیه  و  مانند هند، چین  قدرت های 

این حوزه  مانند ترکیه نقش برجسته ای روی روند صلح دارند. 

عالی  شورای  شکل گیری  از  پس  که  بود  دلیل  همین  به 

مصالحه؛ رییس شورای عالی مصالحه به کشورهای منطقه 

سفر کرد و نقش کشورهای منطقه در روند صلح افغانستان 

با اهمیت ارزیابی کرد. پیام این سفرها روشن بود: ما صلح 

با ما همکاری کنید و کشورهای منطقه   می خواهیم و شام 

نیز تعهد سپرده اند که صلح در افغانستان به معنای صلح در 

کشورهای منطقه  است. روندی که بتواند حقوق برشی، در آن 

تأمین شود. در کلیت بحث اجامع در مورد وارد شدن طالبان 

دست آوردهای  حفظ  همچنان  و  دارد  وجود  آینده  نظام  در 

اخیر تأکید صورت گرفت.

اجامعمنطقهایدررابطهبهصلحافغانستانبه

میانآمده،امامخالفتدرمیانبرخیازرقبا

مانندهندوپاکستانوامریکا،روسیهوایران

وجوددارد،اینتقابلصلحافغانستانرابهکجا

میکشاند؟

پیام ما به کشورهایی که در تقابل هم قرار دارند، این است 

به  را  تقابل خود  و شام  در وضعیت حساس هستیم  ما  که 

میدان افغانستان نکشانید، چون اگر تقابل داغ این کشورها 

وارد افغانستان شود، مدیریت آن از دست افغانستان بیرون 

است؛ اما کشورها این صدای ما را شنیده اند. ما امروز شاهد 

تقابل ایران و امریکا و روسیه و امریکا مانند عراق و سوریه در 

افغانستان نیستیم.

در حالی که شاید رقابت های کوچکی وجود داشته باشد، اما 

شاهد تقابل آن چنانی نیستیم. پاکستان و هند در یک رقابت 

جدی قرار دارند و افغانستان مانند گذشته قربانی سیاست 

است؛  بوده  کشور  این  در  پاکستان  محور  رقابت  و  امنیت 

اما با روی کار آمدن اداره ی جدید در امریکا به رهربی جو 

بایدن، پیشنهاد نشستی را در ترکیه داده است که کشورهای 

آن  در   ... و  چین  هند،  ایران،  پاکستان،  مانند  منطقه ای 

اشرتاک می کنند و امریکا در تعامل با کشورهای منطقه ای 

در تالش حل مسئله افغانستان است. این یک رویکرد سامل و 

مثبت است و موردحامیت ما است.

اکرثیتآگاهانبراینباوراندطالبانرسبازان

نیابتیپاکستاندرجنگافغانستاناست،در

حقیقتدولتافغانستانباکیگفتوگوکند،

طالبانیاپاکستان؟

در مورد حضور و نفوذ پاکستان بر طالبان تردید وجود ندارد، 

طالبان در پاکستان حضور دارند و از طرف پاکستان حامیت 

هدفازایجادشورایعالیمصالحهچیست،

آیاشورایعالیمصالحهتوانستهرشیکقدرت

باشدونظربهتوافقمیانارگوسپیدار،ارگ

چقدرپابندبودهاست؟

صلح  مذاکرات  بحث   ۲۰۱۹ انتخابات  برگزاری  از  پیش 

منطقه ای  و  بین املللی  رشکای  بود،  شده  داغ  طالبان  با 

افغانستان  چالش  که  رسیدند  نتیجه ی  این  به  افغانستان 

معضل  این  به  صلح  کانال  از  باید  و  ندارد  نظامی  راه حل 

فکر  در  بین املللی  متحدان  و  شود  گذاشته  پایان  نقطه ی 

داخل  در  شدند.  افغانستان  از  خویش  نیروهای  خروج 

افغانستان نیز تقال برای آغاز گفت وگوهای صلح بیشرت شد. 

زمانی که تنش های انتخاباتی – ۲۰۱۹ – باال گرفت، متحدان 

کارهای  ارشف غنی  محمد  کردند؛  پیشنهاد  بین املللی 

حکومتی را به عهده بگیرد و داکرت عبدالله به عنوان رشیک 

حکومت روند صلح را رهربی کند و در این راستا توافق نامه ی 

اما پاسخ  به امضا رسید و شورای مصالحه  ملی ایجاد شد؛ 

به این که شورای عالی مصالحه چقدر توانسته  جایگاه  خود 

پیچیده  مقدار  یک  کند،  حفظ  قدرت  در  رشیک  به عنوان 

است.

نکاتی چه روی سپیدار ارگ میان تنشها  

است؟

دیدگاه   دو  با  انتخاباتی  رقیب  دو  به عنوان  سپیدار  و  ارگ 

دو  این  در  اما  شدند،  انتخاباتی  کارزارهای  وارد  متفاوت 

گروه  دو  هر  شد.  بحرانی   - تنشی  انتخابات  که  زمانی  دور 

علیای  مسئله   نظرداشت  در  با   – رقیب  انتخاباتی  ستاد   –

از این  کشور توافق نامه  هایی را امضا کردند، اما بخش های 

توافق نامه ها از طرف ارگ نقض شد و جنبه عملی پیدا نکرد. 

بخش های از توافق نامه تشکیل شورای عالی مصالحه  هنوز از 

طرف ارگ نقض می شود؛ اما در رشایط کنونی اولویت برای 

انرژی  و  است  صلح  گفت وگوهای  ملی  مصالحه ی  شورای 

بیشرت روی این قضیه رصف شد و به موارد اختالفی دولت 

داری توجه نشده و اگر بحثی بوده در پشت پرده صورت گرفته 

است.

چقدرچانهزنیهایشورایعالیمصالحهبرای

صلحبهمثرنشستهاست؟

آغاز  تحول  اولین  مصالحه،  عالی  شورای  کار  آغاز  از  پس 

مذاکرات مستقیم – هیئت دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

با طالبان – است.

حامد  حاکمیت  زمان  از  گذشته،  سال  بیست  از  کمرت  در 

کرزی – رییس جمهور پیشین – تالش های برای گفت وگوی 

مستقیم دولت افغانستان و طالبان آغاز شده بود، در همین 

طالبان  از  منایندگی  به  افرادی  و  اشخاص  که  بود  دور ه ها 

در  و  نبودند  طالب  مناینده ی  اما  گرفتند،  امتیاز  و  آمدند 

همین راستا استاد برهان الدین ربانی شهید شدند و در زمان 

شامر  و  یافت  ادامه  تالش   همچنان  ملی   وحدت  حکومت 

قربانی شدند؛ اما موفق به آغاز گفت وگوی مستقیم با طالبان 

بین املللی،  و هامهنگی رشکای  با همکاری  اخیراً  نشدیم. 

اسالمی  جمهوری  نظام  کل  در  مصالحه  عالی  شورای 

افغانستان، اولین نشست مستقیم با طالبان در دوحه صورت 

گرفت و نشست های جانبی در کشورهای همسایه به دنبال 

آن انجام شد که امیدواری ها بیشرت ساخت.

وسپیدار ارگ میان که توافقی نظرشام، به

صورتگرفتونتیجهآنشورایعالیمصالحه

است،چقدرمفیداست؟

ما در بزنگاهی قرار گرفته بودیم و دو گزینه ی بیشرت نداشتیم: 

امضای  یا  افغانستان  شدن  قطبی  دو  و  بحران  به  رفنت 

ابوبکر صدیق
گفت وگو کننده

مجیب الرحمــن رحیمــی:
می زند لحه  مصا لــی  عا ی  را شــو را  یی  نها حرف   ، ترکیــه نشســت  ر  د

شاره: 
حدود یک سال پکیش امریکا و طالبان توافق نامه ی را در دوحه 

به امضا رساندند که گفت وگوهای صلح افغانستان در آن 
کلید خورد، اما این روند نتیجه ی ملموسی به دنبال نداشت، 

اککنون قرار است یک نشستی در ترکیه برگزار شود که به گفته ی 
مقامات افغانستان اهمیت خاص دارد. ارگ ریاست جمهوری 

گفته است که انتخابات زودهن�ام تنها راه حل گذار قدرت در 
افغانستان است، اما طرح های حکومت امریکا و نامه ی بلینکن، 

چه پکیامدهای دولت افغانستان داشت. برای یافتن پاسخ به این 
پرسش ها و این که نشست ترکیه چقدر اهمیت دارد، گفت وگوی 

را دککتر مجیب الرحمن رحیمی، مشاور ارشد شورای عالی 
مصالحه انجام دادیم.
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کابل  به  وقفه ی  در  دولت  مذاکره کننده ی  هیئت  زمانی  می شوند، 

میاید، منایندگان طالبان به پاکستان می روند، این نشان دهنده ی 

نفوذ  کشور  این  و  پاکستان هستند  در  طالبان  است؛  امر  واقعیت 

خوبی روی آن ها دارد.

در مذاکرات فعلی به دولت افغانستان و امریکا با هردو طرف توجه در 

تعامل و مذاکره است؛ نه تنها ما بلکه امریکا پیش تر از ما با پاکستان 

اکنون  دارد.  مذاکرات جریان  نیز  طالبان  با  و  است  کرده  صحبت 

مذاکره با پاکستان صورت گرفته و سفرهای متعددی که به این کشور 

صورت گرفته و در آینده نیز ادامه خواهد یافت، چیزی که مهم است، 

تغییر رویکرد سیاسی پاکستان است، البته دولت افغانستان در کل 

در پی  تعامل گرایی بهرت در روابط خود با پاکستان است.

رویکرد  در  را  تغییری  داشتیم،  پاکستان  با  که  صحبت های  در 

پاکستان می بینیم، پاکستانی  ها می گویند که دومین کشوری که از 

جنگ افغانستان آسیب می بیند، پاکستان است.

بهنظرشاماینتغییربنیادیاست؟

در رابطه به بنیادی بودن و نبودن رویکرد پاکستان، اما و اگرهای 

زیاد وجود دارد، اما در سطح سیاسی و گفتار دو کشور، تأکید بر 

که  دارد  وجود  شکایت های  و  گله  است.  چشم گیر  سیاسی  تغییر 

پاکستانی ها در عمل آنچه باید روی طالبان فشار وارد نکرده اند، اما 

عمران خان، نخست وزیر پاکستان، طرفدار یافنت یک  راه حل باثبات 

در افغانستان است.

امریکاباپیشگیریروندصلح،درافغانستانبهدنبال

چیست؟

تالش  در  و  است  افغانستان  همکار  و  متحد  امریکا  من،  نظر  از 

از  است.  کشور  این  در  صلح  تأمین  و  سیاسی  راه حل  یک  یافنت 

نظر امریکایی ها؛ گروه های تروریستی را در افغانستان رضبه  زده اند 

با تروریزم امریکا در  نابوده شده است و نیروهای مبارزه  القاعده  و 

نیت  دارند.  نظر  زیر  را  تروریستی  گروهای  فعالیت  افغانستان، 

روابط  اگر طالبان  به جنگ کنونی است؛  پایان دادن  امریکایی ها 

خود را با القاعده قطع  کنند وارد تعامل سیاسی  شوند، زمینه برای 

ایجاد این فرصت فراهم شده است. به همین دلیل یک توافق نامه ی 

مرحله به مرحله  و  است  شده  امضا  امریکا  و  طالبان  میان  مرشوط 

تطبیق می شود. عملی شدن این توافق نامه هم به نفع ما است و هم 

به نفع امریکا، در حال حارض توافق نامه دوحه زیر بازنگری اداره ی 

جدید امریکا قرار دارد: آیا طالبان روابط خود را امریکا قطع کردند؟ 

دولت  با  مذاکره  وارد  صادقانه  آیا  دادند؟  کاهش  را  آیا خشونت ها 

افغانستان  شدند؟ اما رویکرد اداره ی ترامپ با طالبان و مرشوعیت 

بخشی به این گروه بود که مورد نقد همه مردم افغانستان است.

کیست، دست به راه نقشه افغانستان؛ داخل در

شورایمصالحهملیوارگیاکسانیدیگرایننقشه

رامیکشند؟

تالش ما این است که نقشه ی صلح از طرف چرت جمهوری اسالمی 

و  از حکومت  فراتر  یعنی  بزرگ،  ارایه شود، مفهوم چرت  افغانستان 

شورای عالی مصالحه؛ منایندگی از جریان هایی که در زیر چرت نظام 

جمهوری اسالمی افغانستان حضور دارند تا همین لحظه  ما از یک 

جبهه متحد در برابر طالبان صحبت کردیم، البته تفاوت و اختالف 

شورای  رهربی  کمیته  ترکیب  در  است.  داشته  وجود  دیدگاه های 

عالی مصالحه ی ملی، معاون ها ریاست جمهوری، رهربان سیاسی 

– جهادی، حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، محمد یونس قانونی، 

عبدالرب رسول سیاف، محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور 

و شامر دیگر حضور دارند و در رابطه به صلح تصمیم جمعی گرفته 

ربانی و گلبدین  می شود، تالش هایی جریان دارد که صالح الدین 

حکمتیار را نیز وارد این کمیته شوند؛ بنابراین نقشه راه  در دست 

هیچ گروه و جانب خاص قرار ندارد و در دست یک جمع افغانستان 

شمول است و اگر کسی تالش کند، در این روند یک طرفه عمل کند، 

بدون شک نه تنها به موفقیت گفت وگو کمک منی کند و به صالح 

افغانستان نیست متام نخواهد شد.

بنبستاصلیدرروندصلحچیست/کیست؟ارگ،

شورایعالیمصالحه،امریکایاطالبان؟

در رشایط فعلی طالبان بن بست اصلی روند مذاکرات صلح تلقی 

می شوند. هیئت گفت وگو کننده ی دولت افغانستان در دوحه حضور 

ایجاد شد، طالبان  اما پس وقفه کوتاهی مه در ماه گذشته  دارد؛ 

با مطرح کردن رشط و رشایطی به دنبال بهانه تراشی شدند؛ اما در 

افغانستان و کشورهای منطقه مانع عملی در برابر صلح وجود ندارد.

و مسکو نشست و خلیلزاد طرح بلینکین، نامهی

حاالنشستترکیهچهپیامرامیرسانند،آیاراهنظام

آیندهافغانستاندرایننشستترسیممیشود؟

در رابطه به چگونگی روند گفت وگوی صلح دیدگاه ها متفاوت است، 

اما برای رسیدن به صلح مانع عملی نیست؛ اما تفاوت دیدگاه های در 

رابطه به حکومت گذار و نظام آینده ی افغانستان متفاوت است. در 

این میان دیدگاه ارگ ریاست جمهوری– انتخابات زودهنگام – نیز 

مطرح شده است. به اساس طرح ارگ؛ اگر در شش ماه ما به توافق 

با طالبان برسیم و دوره ی گذار تکمیل شود، قابل ستایش است، اما 

عقل و منطق حکم می کند که این عملی نیست، انتخابات یادآوری 

از تقلب ها و فاجعه ها است. در ساختار فعلی رفنت به انتخابات خود 

نوید یک بحران دیگر را برای افغانستان دارد. انتخابات زودهنگام از 

طرف یک گروه مطرح شده و اما طرف دیگر طالبان به انتخابات اصالً 

باور ندارد، نگاه آنان غیر دموکراتیک مانند امارت و خالفت ... است.

قراراستچندروزدیگریکنشستدرترکیهبرگزار

شود،تفاوتمیاننشستدوحه،مسکوواستانبول

درچهاست؟

توقع می رود، در نشست ترکیه طرف های روی یک راه حل سیاسی 

بزرگ در رابطه به رسنوشت افغانستان به نتیجه برسند و تالش های 

نیروهای  به عجله ی خروج  توجه  با  داخلی  و  بین املللی  در سطح 

بنابراین  دارد؛  ادامه  نشست  این  موفقیت  برای  ناتو،  و  امریکایی 

نشست ترکیه برای افغانستان اهمیت خاص دارد. ما تالش می کنیم، 

این  در  بکند،  منایندگی  جمهوریت  چرت  از  که  واحدی  طرح  یک 

نشست مطرح شود.

چه با شود مطرح باید نشست در که طرحی

مزیتهایاست؟

از طرف  عالی مصالحه در روشنایی طرحی  کمیته رهربی شورای 

متام  می کند.  کار  همه شمول  طرح  یک  روی  مطرح شده،  امریکا 

جریان های سیاسی دیدگاه های خود به صورت کتبی مطرح کرده اند 

که به کمیته شورای عالی مصالحه رسیده است. کمیته روی توحید 

عالی  شورای  رهربی  کمیته  زمانی  می کند،  کار  دیدگاه ها  این 

مصالحه طرح نهایی را تأیید کند، این طرح به عنوان طرح نهایی در 

نشست ترکیه ارایه می شود. ما در حال توحید و شکل دادن طرح 

هستیم و به زودترین فرصت نهایی خواهد و به اساس توافق  ارگ و 

سپیدار کمیته رهربی شورای عالی صلح در این رابطه حرف نهایی 

را می زند.

طرح که بود کرده بیان اعالمیهای یک در طالبان

منیپذیرند را افغانستان صلح برای امریکا جدید

طرف دارند، تأکید دوحه توافقنامهی روی تنها و

اصلیمتامطرحبایدطالبانباشد،وقتیطالبانهیچ

طرحیراقبولندارد،تعددطرحبهنظرشامتقالی

بیجانیست؟

نشان  واکنش  امریکا،  صلح  اخیر  طرح  به  رابطه  در  هنوز  طالبان 

نداده اند، اما در یک نظام توهم با جنگ و نزاع، جمع آوری دیدگاه های 

خیلی  نشست  یک  مدیریت  نظامی  در چنین  دشوار،  است  کاری 

سخت؛ اما این دشواری در نظام های استبدادی، نظامی – سیاسی 

و تروریستی کمرت است. با توجه به این، توافق رسیدن در طرف ما 

در مقایسه با طالبان زمان گیر و نیاز به بحث های بیشرت دارد؛ اما این 

تفاوت دیدگاه ها کمک می کند تا با یک دیدگاه واحد به طرف نشست 

ترکیه حرکت کنیم.

روی توافق و بدهد نتیجه ترکیه درصورتنشست

ملی مصالحه دیدگاهشورای عبوریشود، حکومت

چیست؟

از نظر ما، پایان دادن به بحران افغانستان نیاز به توافق دوطرفه دارد 

و برای به مثر نشسنت توافق نیاز به مرحله ی گذار است؛ اما دیدگاه  

رییس شورای عالی مصالحه این است که باید در ابتدا با طالبان 

روی متام گزینه ها: اصول، مرحله گذار، شکل گیری مرحله بعد از 

گذار، توافق شود و اگر برای تطبیق آن به حکومت موقت - گذار نیاز 

شود، ما مشکل نداریم؛ اما پیش از رسیدن به توافق روی گزینه های 

فوق، مطرح کردن حکومت گذار – موقت پیش از وقت است و به 

ثبات کمک منی کند.

فکرمیکنیدکهارگبااینرویکردموافقاست؟

روند صلح یک روند ملی و بین املللی است، اما اگر کسی یا طرفی 

بحران خلق کند و تک روی داشته باشد، به عنوان مخل صلح شناخته 

می شود، برای ما تأمین صلح و قطع جنگ مهم است؛ زیرا همه روزه 

این وضعیت  از هم وطنان ما قربانی می شوند و تشدید  شامر زیاد 

به نفع هیچ گروهی نیست. منافع جمعی ما ایجاب می کند، برای 

تأمین صلح تالش بیشرت کنیم و اگر کسی مامنعت برای صلح ایجاد 

کرد، در آن صورت مسئولیت به او برمی گردد.

آیاخروجنیروهایامریکاییازافغانستانپیوندیبا

ازدیدشام اینخروج پیامد افغانستاندارد؟ صلح

چیست؟

خروج نیروهای در اول ماه می  بخش از توافق امریکا و طالبان است و 

امریکا و طالبان روی تأخیر خروج چانه  می زنند؛ اما از نظر ما نیروهای 

نیز  خروج  و  آمدند  مسئولیت هایی  یک رسی  اساس  به  بین املللی 

باید مسئوالنه صورت بگیرد. قرار است ما با طالبان توافق نامه امضا 

کننده ی  ضامنت  به  نیاز  توافق نامه  شدن  عملی  برای  اما  کنیم، 

وجود دارد؛ چون تجربه های گذشته نشان داده است که برخی از 

توافق نامه ی جنبه عملی پیدا نکردند. به گونه ی مثال سپیدار با ارگ 

یک توافق نامه ی را امضا کرده است، اما بیشرت از دهه ها مورد آن از 

طرف ارگ نقض شده است. وقتی در سطح داخلی چنین وضعیت 

پیش میاید، در سطح بزرگ، توافق با یک گروه جنگی مانند طالبان 

چگونه باید عملی شود، کوتاه ترین تقصیر و کج روی از احتامل یک 

تنش جدی دوباره خرب می دهد؛ بنابراین حضور نیروهای خارجی تا 

عبور از وضعیت گذار یک نیاز است.

زندگی در جامعه ای که هم زیستی همراه با آرامش، میان باشندگان آن برقرار است، انسان از 

تالش برای تهیه ی نیازهای ابتدایی اش برون زده و وقت بیشرتی برای شکوفا کردن خودش 

پیدا می کند. این شکوفایی  های فردی به شکوفایی همگانی بدل شده و در نهایت جامعه 

درگیر  که  جامعه ای  می گیرد؛  انسان ها  از  را  فرصت  این  اما  جنگ  می شود.  تحول  درگیر 

نهادینه  آن  کنشگران  میان  در  پذیری  خشونت  و  خشونت ورزی  باشد،  همیشگی  جنگ 

آن  در  پیرشو  و  اصالح گرایانه  باورهای  پرورش  برای  اجتامعی-فرهنگی  بسرتهای  و  شده 

شکل منی گیرد. منونه ی خوب این دست جامعه ها، جامعه ی افغانستان –هرچند به مفهوم 

جامعه شناسانه ی آن، جامعه تا هنوز در این جغرافیا شکل نگرفته- است.

دوام جنگ باعث می شود، زیربناهای توسعه  ی فرهنگی و اقتصادی در جامعه شکل نگیرد و تا 

زمانی که جامعه به این توسعه نرسد، جنگ نیز دست از دامن باشندگان آن برنخواهد داشت.

اندازه ی  که  بیاورد  یاد  به  بتواند  کشوری  کمرت  شاید  بیاید،  پیش  جنگ  تاوان  بحث  اگر 

جنگ  از  را  سهم شان  افغانستان  باشندگان  بیشرت  باشد.  زخم خورده  جنگ  از  افغانستان 

برده اند؛ کسی دستش، کسی پایش و کسی هم خانواده اش را از دست داده است.

در پیامد کالن جنگ، همه ی شهروندان تاوان جنگ را پرداخته اند و می پردازند؛ جنگ های 

بی پایان داخلی افغانستان، باعث شده است که این کشور صدها سال از مسیر توسعه  پس 

مباند و در عرصی که دیگران دنبال یافنت جایی برای زندگی در مریخ می گردند، ما در زمین، 

غار امنی برای خزیدن خود نداریم؛ و هزاران باشنده ی این کشور شب و روز را روی خیابان ها 

و کوچه پس کوچه ها می گذرانند.

اگر انتخاب دست ما باشد، باید از جنگ دوری کنیم و پیوسته تالش کنیم باورهای صلح جو 

و تساهل گرایی را در جامعه ترویج کنیم؛ اما گاهی برای فرار از جنگ، انتخابی جز جنگیدن 

وجود ندارد؛ جنگ افغانستان نیز از این دست است.

جامعه  روی  جنگ  این  باشیم؛  کرده  انتخاب  ما  که  نیست  آن چه  افغانستان،  امروز  جنگ   

تحمیل شده است و برای پایان دادن به یک جنگ تحمیلی، به جنگ دیگری در برابر آن نیاز 

است. بحث صلح با طالبان نیز در این چارچوب معنامند می شود.

گروه طالبان پس از رانده شدن از قدرت سیاسی افغانستان و شکل گیری رژیم تازه، پیوسته 

قدرت  بازپس گیری  برای  که  است؛ جنگی  بوده  در جنگ  افغانستان  ارتش  و  با شهروندان 

و  به کمک »گفت و گوهای صلح« شکل جدی تر  البته  ادامه دارد که  امروز  تا  و  شکل گرفته 

پیچیده تری به خود گرفته است.

برای  است؛  سیاسی  قدرت  به دست آوردن  جنگی،  و  سیاسی  گروه  هر  اساسی  هدف 

امکان  یا  و  راه هایی رفت که در جامعه وجود دارد  از  باید  نیز  به دست آوردن قدرت سیاسی 

ایجاد آن باشد.

را  جنگ  یعنی  افغانستان؛  در  مرسوم  راه  سیاسی،  قدرت  به  رسیدن  برای  طالبان  گروه 

برگزیده اند. پیش گرفنت این روش، همیشه در جامعه های سنتی نتیجه داده است؛ زیرا در 

به قدرت  بتوان  از راه مساملت آمیز  تا  این جامعه ها، ساختارهای دموکراتیکی شکل نگرفته 

را  این حقیقت  ریاست جمهوری  انتخابات  دور  تجربه ی چهار  در  افغانستان  رسید؛ شکست 

بیشرت روشن می کند.

با این حال دولت افغانستان در یک بازی ناخواسته وارد شده و پس از امضای توافق نامه ی 

گروه شد.  این  با  به صلح  رسیدن  برای  تالش  به  ناچار  طالبان،  گروه  و  امریکا  میان  دوحه 

این جرب کمک کرد که گفت وگوهای صلح افغانستان به نتیجه ای نرسد. گروه طالبان بودن 

امریکایی ها و ناتو در افغانستان را بهانه گرفته و تظاهر می کند که برای استقالل افغانستان 

سیاسی  قدرت  برای  بلکه  استقالل،  برای  نه  طالبان  که  است  آن  حقیقت  اما  می جنگد؛ 

می جنگند و سنتی بودن جامعه باعث شده است که با روپوش دین وارد اجتامع شده و برای 

جنایت های شان مبنای رشعی بدهند؛ تا این گونه هم به هدف شان –که دست یافنت به قدرت 

سیاسی است- برسند و هم از هرگونه محاکمه ای خود را تربئه کنند.

تصمیم امریکا و ناتو برای ماندن در افغانستان باعث شد که گروه طالبان از رسیدن به قدرت 

را  افغانستان  ارتش  برابر  در  که جنگ  باعث شده  ناامیدی  این  ناامید شود؛  افغانستان  در 

توافق نامه ی  بررسی  به  تصمیم  امریکا  رییس جمهور  بایدن،  جو  که  پس ازاین  بدهد.  شدت 

از نبود پابند نبودن امریکا به زمان بندی خروج نیروهایش  صلح دوحه گرفت، گروه طالبان 

از افغانستان شاکی شد و از آن زمان حمله  های این گروه –که ماندن امریکا را مانعی برای 

رسیدنش به قدرت سیاسی می بیند- بر پاسگاه های امنیتی افغانستان و فرماندهان پولیس 

و ارتش بیشرت شد و در تازه ترین مورد پس از یک سال آتش بس با امریکا، هفته ی گذشته بر 

پایگاه نیروهای این کشور در والیت خوست حمله  کرد.

پنج شنبه شب، جنگ جویان طالب در شاهراه بغالن، بر فرمانده قطعه خاص پولیس این والیت 

حمله کرده و او را کشتند؛ در همین روز بخشی دیگر از جنگ جویان طالب، بر کاروان والی و 

فرمانده پولیس غور حمله کردند؛ هرچند در این حمله نه والی و نه فرمانده پولیس غور کشته 

نشد؛ اما این شدت گرفنت خشونت طالبان یا هامن روی دیگر جنگ بهاری را در حالی نشان 

می دهد که دولت افغانستان در تالش رسیدن به صلح با این گروه است.

گروه طالبان در سایه ی تالش ها برای صلح، هر روز به گونه ی سازمان مند، به اجرای خشونت 

در جامعه می پردازد. ین گروه در کنار حمله بر ارتش افغانستان، به حذف الیه هایی از جامعه 

می پردازد که به لحاظ فکری رویاروی این گروه قرار دارد؛ در سالی که گذشت گروه طالبان، 

شامر زیادی از خربنگاران، فعاالن جامعه ی مدنی و کارمندان نهادهای عدلی و قضایی کشور 

را ترور کرد. طالبان در کنار این با تفنگ به جنگ ارتش افغانستان می رود، پیش زمینه های 

و  برمی دارد؛ کشنت خربنگاران  میان  از  نیز  را  یافنت خود در درون جامعه  با قدرت  مخالف 

از دین دارند و  از مالهایی که خوانش نرمی  فعاالن جامعه ی مدنی و همین گونه آن دست 

دولت را به رسمیت می شناسند، نیز در این برداشت از طالبان قابل خوانش است.

از  امریکایی  نیروهای  برون شدن  صورت  در  گروه  این  که  پیداست  طالبان  گروه  ماهیت  از 

افغانستان نیز به جنگ شان در برابر ارتش و شهروندان افغانستان ادامه می دهند. این گروه 

تنها دنبال رسیدن به قدرت سیاسی در افغانستان است و به چیزی کمرت از آن نیز راضی 

منی شود. در چنین رشایطی نیاز است که جامعه ی جهانی با تغییر رویکردی در برابر گروه 

طالبان، برای نابودی این گروه برنامه بریزد و همین گونه دولت افغانستان نیز باید هوشیاری 

سیاسی اش را بازیابد و با دیپلامسی فعال پشتیبانی همه جانبه ی جامعه ی جهانی را برای 

نابودی گروه طالبان به دست بیاورد.

ید  با چرا 
؟ بجنگیم ن  لبا طا با 

مجیب ارژنگ

قربانی یا تعامل؛ اما افغانستان در 
وضعیت بحرانی قرار داشت: دو 

مراسم تحلیف برگزار شد، والی های 
از طرف دو تیم در ولایت های 

مختلف معرفی شد، حرکت های 
اعتراضی در پایتخت و ولایت های 

کشور آغاز یافت که همه این ها 
نشانه های رفتن به طرف بحران 

جدی تر بود؛ اما مشورت همکاران 
بین المللی و بزرگان عبدالله عبدالله 

را واداشت تا تعامل را نسبت به 
برخاستن به تقابل را ترجیح دهد.
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برگردان

ماه های  برای  را  نیروهایش  روند خروج  می تواند،  امریکا 

گفت وگوهای  زمان  عین  در  و  انداخته  تأخیر  به   محدود 

را تقویت  افغانستان و گروه طالبان  صلح میان حکومت 

باشد.  چنین  نیز  بایدن  گرایش  می رسد  نظر  به  کند. 

از  ترک  »ما  بود:  گفته  گذشته  هفته ی  در  او  چنان که 

افغانستان بیرون خواهم شد؛ اما سوال این است که چه 

وقت.«

این گزینه می تواند از خراب شدن وضعیت در کوتاه مدت 

عقب  را  طالبان  خشونت  تنها  این  اما  باشد؛  مناسب 

حکومت  و  طالبان  توافق  رسانجام  و  انداخت  خواهد 

افغانستان به  بن بست خواهد رسید.

خواست طالبان این است که امریکا، مطابق توافق نامه ی 

افغانستان  از  ترامپ  حکومت  زمان  در  امریکا  با  آن ها 

را  حمالت شان  اقدام،  این  قبال  در  آن ها  و  شود  بیرون 

کرد.  خواهند  قطع  -خارجی-  امریکایی  نیروهای  علیه 

از  پس  ما  »اگر  می گوید:  واقعیت  این  به  توجه  با  ِهلن 

اول می در افغانستان مبانیم، طالبان با متام توان علیه 

امریکا حمالت شان را از رس خواهند گرفت.«

ماندن

رییس جمهور بایدن شاید به این نتیجه برسد که عده ای 

نظامیان  تقویت  برای  افغانستان،  در  امریکا  نظامیان  از 

مبانند.  باقی  نیستند  قوی  کافی  به قدر  هنوز  که  افغان 

به  به خاطر کمک  باقی  می مانند،  که  نظامیان  همچنان 

دموکراسی معیوب و مواردی چون آموزش زنان که پس از 

سال ۲۰۰۱ شکل گرفته، باقی خواهد ماند.

نظام  و  نیرو  تقویت  برای  امریکا  نظامیان  ماندن  توجیه 

افغانستان، بایدن را به این نتیجه می رساند که برخالف 

حکومت پیشین امریکا، جنگ این کشور را در افغانستان 

تریلیون دالر   ۲ وارد دهه ی سوم کند. جنگی که تقریباً 

هزینه برداشته و چندین هزار افغان هم پیامن با آمریکا و 

امریکایی ها زندگی شان را از دست داده اند.

ترک افغانستان به مثابه برگشت کامل به نقطه ی اول و از 

دست  دادن متام دستاورد های ۲۰ سال اخیر است. هلن 

کاپر می گوید: »اما ماندن نظامیان در افغانستان چیزی 

نیست که رهربان سیاسی مایل باشند، آن را به خورد مردم 

دهند.«

 برگردان: طاهر  احمدی
Ian Prasad Philbrick :نویسنده
منبع: نیویورک تایمز

تصمیم  منطقاً  بود،  تعیین شده  ترامپ  دونالد  جمهوری 

از سخنان خود  بایدن در قسمتی  بود.  دشواری خواهد 

گفته است: »شام به خانه ی جدیدی کوچ کرده و آن جا 

تا  می کشد  طول  چقدر  می کنید.  زندگی  سالی  برای 

دوباره از آن جا بیرون شوید«. گیوبنز همکارم در کابل، با 

اشاره به این سخنان بایدن می گوید، »اکنون تصور کنید، 

برای جنگ بیست ساله می روید!«

از جانب دیگر، بیرون شدن شتاب زده ی امریکا، عواقبی 

برای افغانستان نیز خواهد داشت. حکومت دونالد ترامپ 

به بیرون شدن رسبازان آمریکا از افغانستان برای کشیدن 

طالبان به توافق  رضایت داد؛ رضایت به توافقی با گروه 

تقریباً  بر  امریکا،  از حمله  قبل  که  و ستیزه جو  رسکوبگر 

متام افغانستان مسلط شده بود. این نیز واقعیت است که 

طالبان همچنان به حمالت مرگ بارشان علیه شهروندان 

افغانستان و نظامیان این کشور ادامه داده و ممکن است 

شدت دهد. اگر آمریکا افغانستان را ترک کند، این ترس 

نزد بعضی از افغان ها و دفاتر امریکا در افغانستان وجود 

دارد که طالبان قدرت را با استفاده از جنگ جویانش به 

دست بگیرد.

اگر تضادها و درگیری ها در افغانستان برای مدت طوالنی 

اذهان  در  را  شکست  تصوری  است،  ممکن  یابد،  ادامه 

به گفته ی گیوبنز،  آورد.  به وجود  آمریکایی ها  از  عده ای 

در صورت خروج امریکا از افغانستان، امریکایی ها ممکن 

اخبار  طریق  از  را  طالبان  به دست  کابل  سقوط  است 

ببینند. از طرف دیگر، بایدن در رابطه به ماندن و یا خارج 

شدن امریکا از افغانستان مطمنئ نیست و انعکاس چنین 

شبهه ی ممکن است سیاست مبهم و شبه آمیز باشد.

تأخیربیرونشدن

افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج  تاریخ  چنان که 

مسیرهای  و  بن بست ها  به   نوشته  این  در  است.  نزدیک 

احتاملی پرداخته خواهد شد.

آمریکا  جنگ  طوالنی ترین  که رسانجام  است  این  سوال 

پایان خواهد یافت یا نه؟ این سوالی است که جو بایدن، 

مطابق  اما  است؛  روبرو  آن  با  کشور  این  رییس جمهور 

ماه  اول  تا  طالبان  با  امریکا  قبلی  توافق نامه ی حکومت 

می باید این جنگ پایان یافته و آمریکا افغانستان را ترک 

کند. نیروهای نظامی امریکا -خارجی- بعد از حمله ۱۱ 

سپتامرب سال ۲۰۰۱ اعزام شدند.

در  نیویورک تایمز  و خربنگار  کاِپر  ِهلن  با همکارانم  قبالً 

اساسی  گزینه   سه  مورد  در  گیوبنز؛  توماس  افغانستان، 

بایدن و خطرهای آن گفت وگو کرده ام.

خروجفوری

امریکا  خارجه ی  وزارت  امور  در  که  همکارم  کاپر،  ِهلن 

که  است  نظر  این  به  می کند،  کار  نیویورک تایمز  برای 

شاید  او  شخصاً  بایدن،  رییس جمهور  گذشته ی  به  نظر 

طرفدار کاهش فوری نیروها در افغانستان باشد. آن گونه 

که سخن گوی بایدن در سخنان کوتاهی نسبت به توصیه 

برک اوباما نیز گفته است.

نظر  به  دارد،  قرار  تصمیم گیری  جایگاه  در  بایدن  حاال 

می رسد دورمنای متفاوتی داشته باشد. بایدن باری گفته 

بود، برای برگرداندن منطقی ۳۵۰۰ نظامی امریکایی به 

ریاست  زمان  در  که  تاریخی  می؛  ماه  در  خانه های شان 

ن نســتا فغا ا ر  د ن  ید با ر  ا شــو د ضعیت  و

تبدیل  مکانی  به  و  اشغال شده  کفار  توسط  افغانستان 

است،  اکرب  پیامنه جهاد  به  آن جا جنگیدن  در  که  شده 

این ها بی خرب از این که همین کافران غربی متویل کننده 

منابع مالی شان است و ایشان با عقیده پاک شعار جهاد 

این  می کشند.  را  افغانستان  مردم  و  می دهند  رس  را 

بخشی از طالبان به شمول بخش رهربی هامنند خوارج 

همیشه از آدرس دین اسالم به خاطر رسیدن به قدرت و 

منافع شخصی استفاده ی ابزاری می منایند.

3–گروهناگزیران:این بخش از طالبان مردمانی اند که 

از خاطر فقر و بیکاری برای تهیه نفقه فامیل ناگزیرند از 

دولت فاصله بگیرند به گروه طالبان بپیوندند و در بدل 

معاش و متویل خرج عیال بجنگند.

این گروه هامن افرادی اند در  4–گروهقانونگریزان:

ساحات تحت حاکمیت دولت دست به جنایات از جمله 

قتل، رسقت، رهزنی و غیره جنایات و اعامل ضد برشی 

این که توسط دولت دست گیر و  از  برای گریز  و  می زنند 

گروه  به  طالبان  نفوذ  تحت  ساحات  به  نشوند  مجازات 

طالبان پناه می برند در جمع ایشان هم چنان کسانی اند 

که با داشنت عقده های شخصی و دشمنی در بین جامعه 

از  استفاده  با  و  گروه طالبان می پیوندند  به  انتقام  برای 

ابزار طالبان از دشمن شان انتقام می گیرند.

برای  برنامه ای  و  طرح  هیچ گونه  طالبان  گروه  کل  در 

ایشان  این که  برای  ندارند  افغانستان  آینده ی  حیات 

متویل  بیگانگان  توسط  شدند،  پیدا  بیگانگان  توسط 

چون  بیگانگان  اهداف  کردن  برآورده  برای  و  می شوند 

آن  منطقه ای  و  اسرتاتژیک  هم پیامنان  دیگر  و  امریکا 

مردم  کشنت  به  چندروزه  مزد  و  اندک  بهای  مقابل  در 

افغانستان می پردازند.

سال  بیست وپنج  که  طالبانی  اصلی  چهره ی  این  بود 

می شود بر پیکر کشور و مردم افغانستان آتش می افروزند 

و مردم بی گناه و بی چاره را به خاک و خون می کشند.

بیست سال می شود که دولت دست نشانده ی امریکا در 

افغانستان تالش دارد که با طالبان صلح کند و این پروسه 

این که  اصلی  علت  است.  نرسیده  نتیجه  ای  به  اکنون  تا 

چرا پروسه صلح ناکام مانده است این است، طرف هایی 

که دولت افغانستان می خواهد با ایشان صلح بکند، آلت 

دولت  اگر  است.  پاکستان  و  امریکا  به نام  قدرتی  دست 

افغانستان می خواهد با طالبان صلح کند باید اول بداند 

که طالبان گروهی اند با ابتکار امریکا، متحدان غربی و 

منطقه ای اش و پاکستان به وجود آمده است. پروسه صلح 

دولت افغانستان با طالبان به آن نتایج که افغان ها انتظار 

دارند و به منافع افغانستان باشد، هیچ گاهی به نتیجه نه 

خواهد رسید و اگر صلحی صورت گیرد، به منافع و خیر 

مردم افغانستان نخواهد بود، یگانه طرف هایی که از این 

صلح سود می برد، امریکا و متحدان راهربدی و منطقه  ای 

بتواند  که  راهی  یگانه  بود.  خواهد  منطقه ای اش  فرا  و 

بین بردن  از  افغان ها صورت گیرد، در گرو  نفع  به  صلح 

نقش امریکا و دیگر رشکای راهربدی اش به ویژه پاکستان 

در قضیه افغانستان است.

اس آی؛

حمالت  انجام  مرصوف  فعال  گونه  به  که  طالبانی   
تروریستی و دهشت افگنی هستند.

طالبانتکنوکراتیانیکتاییدار

گروه  این  بار  نخستین  برای  که  طالبانی اند  هامن 

تروریستی را با هامهنگی امریکا و متحدان منطقه ای اش 

به ویژه پاکستان پی می افگند و هم چنان مأموریت جلب، 

از  است،  آن ها  دوش  به  طالب ها  مالی  و حامیت  جذب 

زملی  کرزی،  حامد  از  می توان  طالبان  این  جمله ی 

نام برد.  خلیل زاد، علی احمد جاللی و غیره البی گران 

محمد عامل ۱۳۹۸ به نقل از خلیل زاد می گوید: »وقتی 

پرده  رازی  از  او  کردیم  دیدار  واشنگنت  در  من  و  کرزی 

برداشت که طالبان در نظر دارند او را به منایندگی خود 

در سازمان ملل تعین کنند و از من مشورت خواست من 

از  ناچار  بگیرد  را  مقام  این  اگر  گفتم؛  غیررصیح  به طور 

طالبان در جهان منایندگی کنید، آیا آماده ی چنین کاری 

هستید؟« حامد کرزی و خلیل زاد از جمله بنیان گذارانی 

و  دارند  فزیکی  گروه حضور  این  ایجاد  در  که  می باشند 

حامد کرزی فرد درجه دوم رهربی طالبان بعد از ۲۰۰۱ 

تا ۲۰۱۴ تقریباً ۱۳ سال باالی مردم افغانستان حکومت 

می کند.

به گفته احمد رشید روزنامه نگار پاکستانی »رابرت اوکلی 

سفیر پیشین امریکا در پاکستان، یونیکال را در استخدام 

یونیکال  اوکلی،  به مشورت  و  کارشناسان کمک می کرد 

بعضی از امریکایی های افغان تبار را که خلیل زاد نیز در 

از اعضای  جمع آن ها بود استخدام کرد« خلیل زاد یکی 

نیکتایی دار و هم چنان کارمند یونیکال، به عنوان وایرسای 

برای  سیاسی  کمند  به عنوان  طالبان  از  همیشه  امریکا 

دست یابی امریکا به اهدافش در منطقه، مأموریتش را به 

گونه ی خستگی ناپذیر انجام می دهد.

طالبانپاکستانی

این  دادن  انگیزه  و  جذب  و  جلب  برای  که  طالبانی اند 

گروه در آن سوی مرز دیورند مرصوف انجام مأموریت شان 

مال  جمله  از  طالبان  پاکستانی  رهربان  هستند. 

که  دیگر  تن  ده ها  و  الحق  مولوی سمیع  بابر،  نصیرالله 

چهره های شان تا هنوز افشا نشده است با ایجاد و متویل 

مدارس دینی، از آن مکان ها جهت پرورش و گسرتش این 

گروه مرصوف انجام مأموریت و پل ارتباطی مخفی میان 

امریکا، شیخ نشین های عربی و طالبان هستند.

از  بخش  این  سیاسی:  و حربی یا افغانی طالبان

نربد مرصوف  مقدم  در خط  گونه ی حضوری  به  طالبان 

از طالبان  این بخشی  اعامل ضد برشی هستند.  انجام 

نیز به چهار گروه تقسیم می شوند:

۱- گروهرهربان: این بخش از طالبان در سطح رهربی 

جنگ  نربد  صفحات  در  گروه  این  از  برخی  دارند،  قرار 

برخی  و  و حضوری رهربی می کنند  گونه ی عملی  به  را 

راه  از  چانه زنی  مرصوف  قطر  دوحه  در  اکنون  ایشان  از 

و  دارند  قرار  افغانستان  مردم  منایندگان  با  سیاسی 

هدف شان همیشه کرسی، قدرت و فروش افغانستان به 

بیگانگان است که بیست وپنج سال می شود برای رسیدن 

نابهنگام  قربانی  افغانستان  مردم  از  کرسی  و  قدرت  به 

می گیرند؛

2–گروهخوشباوراندینی: این گروه از طرف علامی 

گویا  که  شدند  وسوسه  شکار  چنان  خوارج  و  بنیادگرا 

هم بسرتی  با  که  هستند  تروریستی ای   گروه  طالبان 

چون  سیاسی اش  هم پیامن های  و  امریکا  سیاسی 

پاکستان،  با  سعودی  عربستان  و  ارساییل  انگلیس، 

کشور  بطن  در  مادر  یک  و  پدر  چند  فرزندان  به عنوان 

پاکستان پرورده و زاده می شوند. بی نظیربوتو نخست وزیر 

در  میالدی   ۱۹۹۶ اکتوبر  چهارم  در  پاکستان  پیشین 

در  طالبان  پدیده ای  می گوید  بی بی سی  با  مصاحبه ی 

عربستان  امریکا،  سوی  از  افغانستان  جهاد  سال های 

امور  پاکستان  و  شد  طرح ریزی  انگلیس  و  سعودی 

مدیریتی آن  را به دوش گرفته بود )محمد عامل، ۱۳۹۸، 

ص ۱۱۴(.

نام، جامه، کاله، دستار و شعارهای  از  تبه کار  این گروه 

استفاده  افغانستان  در  خود  مرشوعیت  برای  اسالمی 

ابزاری می کنند و دست به اعامل ضد انسانی و اسالمی 

و منافع کشور افغانستان می زنند.

گروه طالبان به هدف به مثر رساندن خواست های امریکا 

و متحدان منطقه ای و فرا منطقه ای خود به ویژه پاکستان 

به جود می آید. امریکا برای راه اندازی و تکمیل پروژه ی 

نفتی یونیکال و هژمونی منطقه ای به گونه ی درازمدت در 

منطقه با حضور نظامی در افغانستان در بهرتین منطقه ی 

راهربدی و پاکستان برای جلوگیری از ایجاد یک حکومت 

و معضل خط دیورند  افغانستان  و همه شمول در  مقتدر 

با هامهنگی یکدیگر  این پدیده بنیادگرا و تروریستی را 

ایجاد می کنند.

به طورکلی طالب ها را می توان به این گروه ها تقسیم کرد:

طالبان تکنوکرات )نیکتایی دار(؛
آی  استخباراتی  سازمان  به  وابسته  پاکستانی  طالبان 

صبغت اهلل مسلم پور
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په هرات کې چاودنې اوه 
ښځې ټپیانې کړې

په هرات کې سیمه ییز مسوولین وایي په دغه والیت کې د سړک غاړې ماین 

چاودنې اوه ملکي وګړي ټپیان کړي دي.

د هرات د وايل ویاند جیالين فرهاد صبح کابل ورځپاڼې ته وویل دا چاودنه په 

کشک کهنه  ولسوالۍ کې شوې ده. ښاغلی فرهاد وایي ماین د طالبانو له خوا 

د » چهارده دوغي« په سیمه کې  ایښودل شوی و، چې د جمعې په  سهار 

۰۸:۰۰ بجو په یوه فالنکوچ موټر یې چاودنه کړې او له امله یې اوه ښځې 

ټپیانې شوي دي.

په  نور  او  لیږدول شوي  ته  روغتون  ټپیان حوزوي  درې  پیښې  د  وایي  هغه 

هامغه ولسوالۍ کې تر درملنې الندې دي. په ورته وخت کې د ۲۰۷ ظفرقول 

اردو وایي طالبانو د جمعې په ورځ له غرمې مخکې د کهسان ولسوالۍ په 

قدوس آباد سیمه کې د ملکي خلکو یو مازدا موټر چې خښتې او بلوک یې 

لیږدول سوځولی او له سیمې تښتیديل دي.

دا رسچینه دغه راز وایي د هرات په کشک رباط سنګي سیمه کې یې یو ماین 

کشف او شنډ کړی دی.

پاکستان کې د افغان کډوالو 
د اوسېدو مودې غځول پیلیږي

تر  به  چارې  غځولو  د  کارتونو  اوسیدو  د  کډوالو  افغان  د  کې  پاکستان  په 

راتلونکو پینځلسو ورځو پورې پيل يش. په پاکستان کې د افغانستان سفارت 

وایي دا پرېکړه د ملګرو ملتونو د عايل کمیشرنۍ د آسیاـ پسفیک برخې د 

کتنه  په  خيل  عيل  الله  نجیب  سفیر  افغانستان  د  انډریکارټواټي رسه  رییس 

کې شوې ده.

په اسالم آباد کې د افغانستان سفارت وایي د ملګرو ملتونو دغه مسوول ویيل 

چې د اپریل تر پینځلسمې به دا بهیر پيل يش او د پي او آر یا کډوالۍ کارتونو 

له خلکو رسه ښه خربونه رشیک کړي. د  اړه به هم ژره  په  اعتبار مودې  د 

دغه کارتونو د غځولو چارې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله ځنډیدلې وې.

د افغانستان حکومت د مالوماتو له مخې په پاکستان کې شاوخوا دوه میلیونه 

او ۴۰۰ زره  میلیون  یو  له دې ډلې یې  افغان کډوال اويس چې  او ۷۰۰ زره 

کسان د کډوالۍ )پي او آر( کارتونه لري ، ۸۶۰ زره نور کسان له کوم سند 

پرته د دواړو لورو د هوکړې په نتیجه کې ثبت شوي او ۳۰۰ زره نور یې هیڅ 

سند نلري.

 د افغانستان دولت هرکال د پاکستان دولت او کډوالو په چارو کې د ملګرو 

ملتونو د عايل کمیشرنۍ په ګډون درې اړخیزه کمیسیونونه جوړوي او د افغان 

کډوالو ستونزې او وضعیت په کې ارزوي.

د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د مالوماتو له مخې وروستۍ دا ډول 

ناسته د ۲۰۱۹ کال د جون په ۱۸ مه په اسالم آباد کې جوړه شوې وه.

او   میلیون  یو  پاکستان څخه  له  پینځو کلونو کې  تېرو  په   دغه وزارت وایي 

۲۲۴۸۰۰ افغان کډوال په داوطلب ډول هېواد ته راستانه شوي دي.

پینځلسو کلیو ته د څښاک 
اوبو شبکې جوړې شوې

د  د شبکې  اوبو  ته د څښلو  کلیو  په رستاق ولسوالۍ کې څوارلسو  تخار  د 

جوړولو چارې بشپړې شوې. دا شبکه د دغې ولسوالۍ د پسابند کلیو ته  د 

سویډن موسسې په همکارۍ جوړه شوې ده.

 ۸۰ ټولې  پروژه  دې  په  وایي  ریاست  پراختیا  او  بیارغونې  د  کلیو  د  تخار  د 

میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. مسوولین وایي اوبه له ژورو څاګانو څخه 

د سولر برېښنا په وسیله زېرمې ته لیږدول کیږي او وروسته څوارلسو کلیوو 

ته د شکبې له الرې ویشل کیږي. د تخار د کلیو د بیارغونې او پراختیا رییس 

صبغت الله نظري وایي: » په دې پروژه کې ژورې څاګانې کیندل شوې او ۶۵۲ 

تختې سولر، ۸۷ کیلومرته پیپ، ۱۶ زېرمې او ۷۰ شیرونه کارول شوي دي.«

ښاغيل نظري وویل د دغه شبکې د جوړولو پرمهال د سیمې خلکو ته له سلو 

ډېرې ورځې د کار زمینه برابره شوې وه چې په بشپړېدو رسه یې له زرو ډېرو 

کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې دي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا 

د  شبکې  د  قادر  غالم  رییس  روغتیاساتنې  کلیوالې  او  رسولو  اوبو  د  وزارت 

پرانیستې پروخت له خلکو وغوښتل چې د دغې شبکې د تاسیساتو په ساتنه 

کې همکاري وکړي.

په ورته وخت کې د تخار د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست له خوا د رستاق 

ولسوالۍ د ده سبزګوګري په کيل کې هم د جمعې په ورځ د څښاک اوبو یوه 

شبکه پرانیستل شوه. د مسوولینو په وینا د دې شبکې په جوړولو ۴ میلیونه 

او ۷۱۸ زره افغانۍ لګښت راغلی او د جوړولو پروخت یې سلګونوکسانو ته 

د کار زمینه برابره شوې وه.

په دغه شبکه کې ۲۰ تختې سولر، یوه زیرمه او ۶ زره مرته نل او نور توکي 

کارول شوي او د ۴۰۰ کورنیو د څښاک اوبو ستونزه حل شوې ده.

د تخار د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست وایي په ۱۳۹۹ کال کې یې په 

رستاق ولسوالۍ کې د څښاک پاکو اوبو د چمتو کولو ۲۳ شبکې ترکارالندې 

نیولې وې چې لس دا شبکې بشپړې شوې دي.

در  که  می گویند  هلمند،  والیت  در  محلی  مسئوالن 

نتیجه ی انفجار ماین کنار جاده ای در این والیت، پنج 

غیرنظامی جان باخته اند.

عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به روزنامه ی صبح 

ساعت ۱۰:۰۰  حوالی  رویداد  این  که  می گوید  کابل 

پیش از چاشت روز جمعه )۱۳حمل(، در شاهراه هلمند- 

کندهار زمانی رخ داد که یک موتر حامل غیرنظامیان از 

این مسیر عبور می کرد.

آقای زواک افزود که در این رویداد، همه ی رسنشینان این 

موتر که ۵ نفر بودند، جان باخته اند.

با این حال، برخی رسانه های دیگر گزارش داده اند که 

در این رویداد، سه نفر از نیروهای امنیتی جان باخته اند.

تا هنوز هیچ فرد و یا گروهی مسئولیت این رویداد را 

به عهده نگرفته است.

افغانستان، مرکز اصلی گروه  والیت هملند در جنوب 

طالبان است. هلمند در جریان سه سال اخیر، چندین 

بار تا مرز سقوط پیش رفت و تنها سه ولسوالی در این 

والیت به گونه ی کامل در دست نیروهای دولتی قرار 

دارد؛ اما در بقیه ولسوالی های این والیت، دولت تنها در 

مراکز ولسوالی ها حضور دارد و بقیه ساحات در کنرتل 

افراد طالبان است.

که  می گویند  بغالن،  والیت  در  امنیتی  مسئوالن 

پولیس  خاص  قطعه   فرمانده ی  خوستی،  رشیف الله 

این والیت در نتیجه ی درگیری با افراد طالبان کشته 

شده  است.

بغالن،  پولیس  فرماندهی  بشارت، سخنگوی  جاوید 

رویداد  این  که  می گوید  کابل،  صبح  روزنامه ی  به 

 ۱۲( پنج شنبه شب  دقیقه ی   ۱۰:۲۰ ساعت  حوالی 

حمل(، در مسیر شاهراه بغالن- کندز رخ داده است.

آقای بشارت افزود که در نتیجه ی درگیری میان دو 

طرف، فرمانده ی قطعه خاص پولیس بغالن کشته و 

دو رسباز پولیس دیگر زخم برداشته اند.

تلفات  که  گفت  بغالن،  پولیس  سخنگوی  هرچند 

رقم  مورد  در  اما  وارد شده؛  نیز  به طالبان  سنگینی 

دقیق آن چیزی نگفت.

با این حال شامری از اعضای شورای والیتی بغالن، 

می گویند که در این رویداد ۹ رسباز پولیس زخمی 

شده اند.

گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است.

از  افغانستان،  شامل-رشق  در  بغالن  والیت 

والیت های ناامن است. طالبان با حضور گسرتده در 

ناامن  به شدت  را  کابل–شامل  شاهراه  والیت،  این 

کرده اند و اگر این والیت از وجود طالبان پاک سازی 

نشود، احتامل این که حکومت با مشکالت جدی تر 

روبه رو شود، زیاد است.
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خبرونه انفجار ماین ککنارجاده ای در هلمند، ۵ کشته به جا گذاشت

فرمانده ی قطعه خاص پولیس بغالن کشته 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
ریاســـت تدارکات

آمریت تدارکات امورساختمانی

ت رکا ا تد ن  عال ا
موضوع:پروژهدیواراستنادیسنگیسواحلکانالسلیمیدریایشملقریهددوالولسوالیاسامعیلخیلمندوزیوالیتخوست.

اداره ملی تنظیم امور آب از متام داوطلبان واجد رشایط دعوت می مناید تا در پروسه داوطلبی پروژه دیوار استنادی سنگی سواحل کانال سلیمی دریای شمل 
قریه ددوال ولسوالی اسامعیل خیل مندوزی والیت خوست اشرتاک منوده و سافت رشطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک از ریاست تدارکات و یا از ویب 
سایت های اداره ملی تنظیم امور آب، اداره تدارکات ملی به دست آورده، آفر های خویش را مطابق رشایط مندرج رشطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات 
طور رسبسته از تاریخ نرش اعالن الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ به آمریت تدارکات امور ساختامنی ریاست تدارکات، منزل اول، بالک منرب 

پنج، رسک داراملان سناتوریم اداره ملی تنظیم امور آب تسلیم منایند. آفرهای ناوقت رسیده و انرتنتی قابل پذیرش منی باشد.
تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبالغ ۵۲,۳۸۴ پنجاه و دو هزارو سه صدو هشتادو چهار افغانی افغانی و جلسه آفرگشایی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ساعت 

۱۰:۰۰ قبل از ظهر در اطاق آفرگشایی ریاست تدارکات تدویر می گردد.
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می گوید  اسالمی،  رهرب حزب  گلب الدین حکمتیار، 

که تظاهرات این حزب تا زمانی ادامه پیدا می کند که 

به خواست های آن ها رسیدگی شود و حکومت فعلی 

جایش را به حکومت انتقالی بدهد.

جریان  در  حمل(،   ۱۳( جمعه  روز  که  حکمیتار 

صحبت  کابل  در  حزب  این  هواداران  تظاهرات 

به  و  حکومت  رهربان  استعفای  خواستار  می کرد، 

گفته ی خودش »ارگ نشینان« شد. 

محفظه ی  یک  میان  از  که  اسالمی  حزب  رهرب   

به  حکومت  که  کرد  تأکید  می کرد،  صحبت  زرهی 

توافق نامه ی که با این حزب امضا کرده، پابند نبوده 

است. 

که  کردند  تأکید  قطع نامه ای،  نرش  با  حزب  این 

نظام  یک  آن  به جای  و  کند  تغییر  باید  فعلی  نظام 

همه شمول ایجاد شود. 

نه تنها مانع  ارگ نشینان  آمده است که  در قطع نامه 

تأمین صلح در افغانستان هستند که برخی حلقات از 

این نظام، در عقب بسیاری از ناامنی ها نیز قرار دارد. 

که  صورتی  در  داد،  هشدار  اسالمی  حزب  رهرب 

هم چنان  آن ها  ندهند،  استعفا  ارگ نشین  حلقه ی 

به  می دهند.  ادامه  کابل  در شهر  تظاهرات خود  به 

گفته ی او، دامنه ی تظاهرات به سایر والیت ها، جایی 

که دولت آن ساحات را در اختیار ندارد، نیز کشانیده 

خواهد شد.

نفر  )۱۳ حمل(، صدها  روز جمعه  که  است  گفتنی 

عملی  آنچه  به  پیوند  در  اسالمی  حزب  هواداران  از 

نشدن توافق نامه  میان این حزب و دولت می گویند، 

برای دومین بار در جریان دست کم یک ماه گذشته 

دست به راهپیامیی زدند. 

را  توافق نامه ای  پیش،  سال  پنج  حدود  حزب  این 

مدعی  بارها  اما  کرد؛  امضا  افغانستان  حکومت  با 

شده که دولت به این توافق نامه پابند نبوده؛ زیرا به 

گفته ی حکمتیار، هنوز هم بیش از ۳۰ هزار زندانی 

این حزب، در زندان های افغانستان به رس می برند و 

توافق نامه میان  امضای  از  نیز پس  نفر دیگر  صدها 

حزب اسالمی و حکومت بازداشت شده اند.

رسانه ها پاکستانی، گزارش داده اند که رسگئی الرووف، 

سفر  کشور  این  به  آینده  هفته ی  روسیه  خارجه   وزیر 

روند صلح  مورد  در  پاکستانی  مقام های  با  و  می کند 

افغانستان دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

روزنامه ی دان روز جمعه )۱۳ حمل(، گزارش داده است 

که وزیر خارجه را در این سفر، ضمیر کابلوف، سفیر 

روسیه در افغانستان همراهی می کند.

از  پیش  الرووف  آقای  که  است  آمده  گزارش  این  در 

ورود به اسالم آباد، از دهلی نو دیدار خواهد کرد و این 

نخستین سفر وزیرخارجه روسیه به پاکستان است که 

پس از سال ۲۰۱۲ انجام می شود.

محمود  شاه  با  روسیه،  خارجه ی  وزیر  است  قرار 

قریشی، همتای پاکستانی اش دیدار و در مورد روند 

صلح افغانستان، مبارزه با تروریزم منطقه ای، همکاری 

اقتصادی، همه گیری ویروس کرونا، بحث و تبادل نظر 

سخنگوی  خطیب زاده،  سعید  حال،  همین  در  کند. 

وزارت خارجه ی ایران از سفر وزیر خارجه ی روسیه به 

تاریخ )۲۴ حمل(، به این کشور خرب داده است.

دعوت  به  سفر  این  که  است  گفته  زاده،  خطیب 

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ی ایران انجام خواهد 

شد و مسایل منطقه ای از جمله روند صلح افغانستان، 

تحوالت اخیر در قفقاز، سوریه، یمن، برجام و مقابله با 

تحریم های امریکا، از جمله محورهای این سفر خواهد 

بود.

امـور  در  دفـاع  وزرات  معـاون  یوسـف زاده،  منیـره 

بانـو  اسـت.  کـرده  اسـتعفا  تعلیـامت،  و  پرسـونل 

 ۱۳( جمعـه  روز  چاشـت  از  پـس  یوسـف زاده، 

حمـل(، یادداشـتی را در برگـه ی فیسـبوکش بـه 

نـرش رسـانیده و اسـتعفایش را تأییـد کـرده اسـت.

او در ادامـه نوشـته اسـت: »از آن جایـی کـه روایـت 

آمـدن و رفـنت، روایـت مکـرر زندگـی همه ی مـان 

ختـم  مـنت،  ایـن  به وسـیله  می خواهـم  اسـت، 

مأموریتـم را به عنـوان معـاون وزیـر دفـاع در امـور 

پرسـونل و تعلیـامت اعـالم کنـم.«

منیـره یوسـف زاده، در ایـن مـنت فیسـبوکی، دلیل 

اسـتعفایش را موضوعـات شـخصی عنـوان کـرده 

و گفتـه کـه امیـدوار اسـت رونـد حضـور زنـان در 

سـطح رهـربی وزارت دفـاع متوقـف نشـود.

ایـن در حالـی اسـت که بانو یوسـف زاده دسـت کم 

دو سـال پیـش بـه عنـوان معـاون وزارت دفـاع در 

امـور تعلیـامت و پرسـونل تعییـن شـده بود.

***

حکمتیار: تظاهرات را تا زمانی ادامه می دهیم که به خواست های ما رسیدگی شود

وزیر خارجه  روسیه هفته ی آینده به پاکستان می رود

منیره یوسف زاده استعفا کرد
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شده  نظامی  وارد  او،  می شوند.  رسکوب  هرجایی  در  نظام 

است که شک و ترس، در همه ی سطوح آن حتا در نهادهای 

نورمحمد  زمان  در  روزهایی  از  فوزی،  دارد.  جریان  نظامی، 

ترکی –اولین رییس جمهور حزب دموکراتیک خلق- می گوید 

که صبح ها وقتی از خواب بیدار می شدند، یک یا چند نفر 

به طنز  تبدیل  اتفاقی که  را منی دیدند؛  از هم سنگران شان 

تلخ بین رسبازان شده است و هرکسی که می پرسد فالنی 

مهامنی،  است«.  رفته  مهامنی  »به  می گویند  کجاست، 

مهره های  توسط  که  است  حاکم  نظام  زندان  از  استعاره ای 

رسسپرده، افراد را شناسایی، دوسیه سازی و به زندان منتقل 

می کنند؛ انتقالی که معموالً راه برگشتی ندارد.

این جرنال ارتش که سه دهه پیش، به عنوان صاحب منصب 

وارد نظام شده، برای انجام اولین وظیفه در »غند ۵۸ فرقه ی 

بلوک  فرمانده  صفت  به  بریدمن  دوم  رتبه ی  در  غزنی   »۱۴

تعیین می شود. جمهوری داوود خان جایش را به جمهوری 

حزب دموکراتیک با پشتیبانی شوروی داده و حساسیت های 

پی  در  که  کمونیزم  داعیه داران  تندروی  با  سنتی  جامعه ی 

هستند،  افغانستان  در  بنیادی  ظاهراً  اصالحات  آوردن 

دو  بین  رقابت  دیگر،  سوی  از  است.  زده  کلید  را  جنگ 

شوری  به رسکردگی  ورسای  –پیامن  جهانی  مسلط  پیامن 

و پیامن ناتو به رسکردگی امریکا- گرم است و هر دو تالش 

مورد حامیت شان  در کشورهای  را  منافع همدیگر  تا  دارند 

حزب  توسط  سیاسی  قدرت  گرفنت  بکشانند.  بن بست  به 

افغانستان،  سنتی-مذهبی  جامعه ی  در  خلق،  دموکراتیک 

بومی  و  مذهبی  حساسیت های  از  استفاده  برای  را  زمینه 

مردم فراهم کرده و کشورهایی در تبانی با امریکا، به دنبال 

شکست این جریان سیاسی در افغانستان هستند؛ وضعیتی 

که پای عده ای از معرتضان نظام ازجمله گلبدین حکمتیار، 

برهان الدین ربانی و احمدشاه مسعود را به پاکستان کشانده 

رسبازگیری  برای  را  زمینه  آنان،  حامیت  با  پاکستان،  و 

کرده  فراهم  جهادی  جریان های  دیگر  و  اخوان املسلمین 

مناسبات  علیه  حاکم  نظام  عملکردهای خصامنه ی  است. 

را  یا منتقد نظام، وضعیت  افراد معرتض  و  جامعه ی سنتی 

برای رسبازگیری جریان های مذهبی فراهم کرده و امریکا با 

کشورهای عربی، توسط پاکستان به دنبال شکست شوروی 

در افغانستان است. شاید در آن زمان، کسی تصور منی کرد 

 بخشنخست

نتیجه  در  که  ثور  هفت  کودتای  از  پس   ،۱۳۵۷ سال  در 

به  ترکی  نورمحمد  توسط  او  قتل  با  خان  داوود  جمهوری 

از  آمد،  به صحنه  دموکراتیک خلق  و جمهوری  رسید  پایان 

به صفت رسباز،  و  فارغ  نظامی-  –دانشگاه  پوهنتون  حربی 

که  جرنالی  فوزی،  هامیون  می شود.  نظامی گری  وارد 

و  شده  بازنشسته  بازنشستگی اش  زمان  فرارسیدن  از  پیش 

دهه  سه  از  بیش  می کند،  زندگی  ترکیه  در  خانواده اش  با 

با  نظام هایی  در  و  کرده  سپری  نظامی گری  در  را  عمرش 

گرایش های سیاسی مختلف، رسباز بوده است. رسبازی که 

مکلف به انجام وظیفه است و هر تغییری در ساختار سیاسی 

به وجود بیاید، باید خودش را با آن ساختار و انگیزه هایش 

وفق بدهد و هم چنان رسباز باشد و رسسپرده. از او، در مورد 

پرتنش ترین  از  پرسیدم؛ در مورد سه دهه   افغانستان  جنگ 

چهار  آن  در  که  افغانستان  سیاسی-نظامی  دوره های 

رییس جمهور کشته شده است.

فوزی، از آغاز این ماجرا به عنوان رسباز وارد نظام می شود. 

و  رسیده  قدرت  به  افغانستان  در  خلق  دموکراتیک  حزب 

کودتاچیانی که خودشان را انقالبی می دانند و کودتای شان 

بیشرت  که  شده اند  بازی  وارد  جدیدی  قوانین  با  انقالب،  را 

مناسبات  به  شک  شده؛  نهاده  بنا  ترس  و  شک  مبنای  بر 

اجتامعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و افرادی که در جامعه 

و  شک  نظام.  علیه  مردم  قیام  از  ترس  و  می کنند  زندگی 

ترسی که در زمان چهار رییس جمهور این جریان سیاسی، 

و مرگ هزاران فعال اجتامعی- باعث دست گیری، شکنجه 

زیر  زمان، کسی که  از  برهه ای  سیاسی می شود. در چنین 

قرار  خوانده،  نظامی  درس  خان  داوود  جمهوری  سایه ی 

می شود سوگند وفاداری به نظامی یاد کند در نتیجه ی قتل 

نظامی گری  است.  آمده  میان  به  خانواده اش  و  داوودخان 

در این سه دهه از تاریخ افغانستان، به تنهایی اتفاقی است 

و  کنی  یاد  وطن سوگند  از  دفاع  برای  این که  تأمل؛  درخور 

قتل  و  زور  با  بیشرت  که  سیاسی ای  تغییرات  به  توجه  بدون 

ادامه  وظیفه ات  به  هم چنان  بوده،  همراه  حاکامن  تبعید  و 

بدهی و پیش بروی.

هامیون فوزی، در آغازین سال  وظیفه اش که مصادف است 

خان  داوود  که  –کسی  ترکی  نورمحمد  حاکمیت  دوره ی  با 

رسش  به  هرازگاهی  رسید-،  قدرت  به  و  رساند  قتل  به  را 

رفنت  بیرون  برای  راهی  اما  خارج شود؛  نظام  از  که  می زند 

باید  که  نظامی خوانده  نُه سال درس  از یک طرف،  نیست. 

در همین بخش کار کند و از سویی، جریان مخالف نظام، 

توسط  که  هستند  ارشار  حاکم،  نظام  قول  به  یا  مجاهدین 

که این آغاز جنگی در افغانستان است که نزدیک به چهار 

دهه بعد، با شدت بیشرتی جریان دارد و پاکستانی که در 

آن زمان برای منافع خود و امریکا، با استفاده از احساسات 

دینی مردم به دنبال شکست شوری در افغانستان بود، حاال 

با استفاده از همین احساسات، به دنبال شکست امریکا در 

افغانستان است.

ترس و شک، دو مشخصه ی بارز این بازه ی زمانی در کشور 

بافت  به  نسبت  حاکم  سیاسی  جریان  و شک  ترس  است؛ 

جامعه  شک  و  ترس  و  افراد  و  جامعه  اجتامعی-فرهنگی 

کار  به  شوری  حامیت  با  حاکم  نظام  که  ستمی  دلیل  به 

بومی شان  ارزش های  نابودی  نگران  مردم،  است.  گرفته 

اگر  که  است  این  نگران  حاکم،  سیاسی  جریان  و  هستند 

در  بیشرت  ترس  ایجاد  باعث  و  نرود  پیش  و رسکوب  زور  با 

جامعه نشود، ممکن به خطر سقوط مواجه شود. این ترس 

نسبت  مردم  و  مردم  به  نسبت  نظام  دیدگاه  به  شک،  و 

به همدیگر شک دارند  نیز  به نظام خالصه منی شود؛ مردم 

و کسانی در جریان سیاسی حاکم نیز به مهره های کلیدی 

قتل  به  منجر  نظام،  درون  در  که  مشکوک اند؛ شکی  خود 

ترکی،  –نورمحمد  خلق  دموکراتیک  رییس جمهور حزب  دو 

حفیظ الله امین- و تبعید یک رییس جمهور -بربک کارمل-، 

توسط مهره های داخلی نظام می شود و در دهه ی هفتاد، 

زمانی که گروه های مردمی یا مجاهدین در کابل روبه روی 

هم قرار می گیرند، همین ترس و شک، باعث کشتار هزاران 

آدم در نربدهای قومی و گروهی شده و کابل را به میدان 

می توان  را،  شک  و  ترس  این  عمق  می کند.  تبدیل  جنگ 

تبعیدشده ی  رییس جمهور  کارمل،  بربک  از  جمله ای  در 

افغانستان دریافت که به والدیمیر کریچکوف، رییس اداره ی 

اول کی.جی.بی-اسختبارات شوری سابق و روسیه ی امروز- 

می گوید. این چهره ی استخباراتی که وظیفه گرفته است تا 

کارمل را که از قدرت به حاشیه رانده شده، راضی به مسکو 

کند، برای کارمل هشدار می دهد که دشمنانش در کمین 

تنها  اکنون  »نخیر!  می گوید:  کارمل  اما  هستند؛  او  جان 

دوستان می توانند مرا به قتل برسانند.«

در  ارتش،  بازنشسته ی  ظاهراً  جرنال  این  با  گفت وگو  در 

در  و  پرسیده ام  افغانستان  ساله ی  سی وچند  جنگ  مورد 

سال  چهل  به  نزدیک  این  در  خاطراتش  و  تجارب  مورد 

به  زور  از  استفاده  با  حاکم  شش  آن،  سال  بیست  در  که 

دوره ی  ختم  برای  رییس جمهور،  چهار  و  رسیده  قدرت 

حاکمیت شان به قتل رسیده اند؛ داوود توسط ترکی، ترکی 

طالبان.  توسط  نجیب  و  کارمل  توسط  امین  امین،  توسط 

این وسط فقط کارمل، توسط دوست و طرفدار دیرینه اش، 

–کسی که به عنوان گرداننده در نخستین هامیش رسارسی 

او  توصیف  در  کارمل،  رهربی  تأیید  برای  حزب  منایندگان 

قدرت  از  نداد«-  رایگان  فلکش  را  سفید  »موی  بود:  گفته 

برکنار و بعد به مسکو تبعید شد.
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