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دستبردوانقراض؛

پس از توافق امریکا و طالبان،
اردوگا ههای آموزشى طالبان
فعا لتر شده است

آنچه انسان از خود
به جا میگذارد

نوشته را از یک تصور فرضی
آغاز می�کنیم؛ شما انسان
استید؛ اما از سوی...
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ادارهی جو بایدن –ر�ییسجمهور امریکا -فشارها
را بر دولت افغانستان و طالبان افزایش داده
است و میخواهد �پیش...
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دستنیافتنى در
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دریافت واکسنی،
مهمترین راه مبارزه با
همهگریی کرونا است

در روزهایی که تالشها برای بهنتیجهرسیدن گفتوگوهای صلح افغانستان جریان دارد،
طرفهای درگیر جنگ افغانستان از حملههایشان بر پایگاههای یکدیگر خبر میدهند...

در اول ماه اپریل ،مردم به شوخی
و به گونههای مختلفی به همدیگر
دروغ میگویند .در بعضی کشورها؛
مانند زیمباوی ،بریتانیا ،اتریش و
نیوزلند ،اشخاص دروغهای شان را
تا شب فاش منیکنند .اگر کسی
قبل از رسیدن شب دروغش را فاش
کند ،لقب «احمق اپریل» april-
 -foolرا بهاو میدهند.
در افغانستان ،به خصوص در شهر
کابل نیز شامر قابل توجهی از
آدمها در اول اپریل بههمدیگر دروغ
میگویند و یا این که حرفهای
دروغی را در صفحات مجازی نرش
میکنند که با اندکی دقت ،میتوان
به شباهت دروغها پی برد .هرچند
در مناسبات شخصی ممکن است،
نوع دروغ تفاوت داشته باشد؛ اما
آنجا که دوستان و همنسالن ما
دروغهای شان را در رسانههای
اجتامعی نرش میکنند ،به دالیل
مختلفی نکات قابل توجهی در آن
وجود دارد.
دروغ در واقعیت انتقال پیام اشتباه
است که به گونهی خودخواسته
گفته میشود .در اکرث...
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با گذشت یک سال از شیوع ویروس
کرونا در افغانستان ،نخستین
محمولهی واکسین کرونا در ماه دلو
سال گذشته وارد کشور شد .این
محموله که  500هزار دوز واکسین
کرونا را در خود داشت از سوی
دولت هندوستان به افغانستان
کمک شد.
دومین محموله واکسین کرونا روز
دوشنبه -هژدهم حوت سال گذشته-
به کابل رسید .این محموله که
شامل  ۴۶۸هزار دوز واکسین کرونا
بود ،از سوی نهاد همآهنگکننده
واکسین کرونا یا کوواکس به
افغانستان کمک شده است .این
واکسینها ساخت دولت هندوستان
است که به اساس گفتههای وزارت
صحت ،تطبیق آن تا هنوز عوارض
جانبیای در پی نداشته است...
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سیگار:
گروهطالبان400میلیون
دالرازتجارتموادمخدر
درآمددارد
ادارهی بازرس ویژهی امریکا
برای بازسازی...

خبر

هزینههای بلند عروسی؛
«دو سال از عروسیم میگذره؛ اما هنوز
نتانستیم قرض مه خالص کنم»

هفت حزب مطرح سیاسی:

بهحلقاتواشخاص
اجازهیبهچالشکشیدن
روندصلحدادهنشود
در آستانهی برگزاری نشست
استانبول ،هفت حزب...

جهان

د ملکي هوایي چلند ادارې عمومي
رییس له دندې استعفا وکړه
د افغانسـتان د ملکـي هوایـي
چلنـد پـه اداره کـې مسـوولین
وایـي چـې د دغـې ادارې عمومـي
رییـس محمـد قاسـم وفایي زاده
له خپلې دندې اسـتعفا کړې ده.
د ملکي هوایي چلند ادارې ویاند
محمـد نعیـم صالحي د شـنبې پر
ورځ د صبـح کابـل ورځپاڼـې تـه
وویل چې ښـاغلي وفایي زاده له
دنـدې اسـتعفا کـړې؛ خو اسـتعفا
یـې تراوسـه د ولسمشـر لـه خـوا
نـه ده منظورشـوې.
د هغه په وینا تراوسـه د ښـاغلي
وفایـي زاده د اسـتعفا دلیـل نـه
دی روښـانه شـوی.
د افغانسـتان جمهـوری ریاسـت
تراوسـه پـه دې اړه څـه نـه دي
ویلـي.
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محمـد قاسـم وفایـي زاده ،د
 ۱۳۹۷کال د سلواغې په میاشت
کـې د جمهـور رییـس محمـد
اشـرف غنـي لـه خـوا د ملکـي
هوایـي چلنـد ادارې د عمومـي
رییـس پـه توګـه وګومـارل شـو.
محمـد قاسـم وفایـي زاده د
دکتـورا ترکچـې زده کـړې کـړې
دي .د مالوماتـو لـه مخې ښـاغلي
وفایـي زاده د جاپـان لـه کانـازاوا
پوهنتـون څخـه دکتـورا اخیسـتې
ده.
هغـه تـردې وړانـدې د ملکـي
هوایـي چلنـد ادارې د پالیسـۍ
د مرسـتیال پـه توګـه هـم پینځـه
کاله دنده اجرا کړې وه .نوموړي
تراوسـه د خپلـې اسـتعفا د المـل
پـه اړه څـه نـه دي ویلـي.

امریکا تحریمها علیه دادستان دیوان کیفری بنیالمللی را لغو کرد

ایاالت متحدهی امریکا ،تحریمهای دونالد
ترامپ ،رییسجمهور پیشین این کشور
علیه فاتو بنسودا ،دادستان دیوان کیفری
بیناملللی را به دلیل تحقیقات در بارهی
عملکرد نیروهای نظامی امریکایی در
افغانستان ،لغو کرد.
آنتونی بلینکن ،وزیر خارجهی امریکا،
با نرش بیانیهای گفته است« :پس از
ارزیابی اقدامات انجامشده ،به این نتیجه
رسیدهایم که تحریمها نامناسب و بیاثر
بوده است».
در بیانیه آمده است که فاکیسو
س بخش دادرسی
موچوچوکو ،ریی 
دیوان کیفری بیناملللی نیز از فهرست
تحریمهای امریکا خارج میشود و به
سیاست محدودیت صدور ویزا برای برخی
کارکنان دیوان کیفری بیناملللی که در
سال  2019اجرا شده بود ،پایان خواهد داد.
بر اساس این بیانیه ،امریکا در حالی
تحریمها علیه مقامهای دیوان کیفری
بیناملللی را لغو میکند که مخالفت خود

را در بارهی اقدامهای این دیوان در رابطه با
رشایط افغانستان و فلسطین ادامه خواهد
داد و مخالف تالشهای این دیوان برای
اعامل صالحیت در مورد کشورهای غیر

عضو مانند امریکا و ارساییل است.
بلینکن در این بیانیه افزوده است ،ایاالت
متحده باور دارد که از طریق همکاری با
دیوان کیفری بیناملللی ،میتواند مسایل
مورد نظر را بهرت حل و فصل کند.
تحریمهای امریکا علیه فاتو بنسودا،

دادستان دیوان کیفری بیناملللی ،در
ماه سنبله سال گذشته ،پس از آن اعامل
شد که خانم بنسودا ،فرمان آغاز تحقیقات
در بارهی اتهام «جنایات جنگی نیروهای
امریکایی در افغانستان» را داد.
از سویی دیگر ،سال گذشتهی میالدی،
دیوان کیفری بیناملللی اعالم کرد که
صالحیت رسیدگی به پروندههای جنایات
جنگی ارساییل را در رسزمینهای
فلسطینی دارد.
قاضیهای این دیوان بیناملللی ،اعالم
کرده بودند که این تصمیم با استناد به
آییننامه و قوانین قضایی این نهاد گرفته
شده است و به معنای تالش برای تعیین
دولت یا مرزهای قانونی نیست.
دولت فلسطین که در سال  2015عضویت
دیوان کیفری بیناملللی را به دست آورده
بود ،بارها خواستار تحقیقات این دیوان علیه
اقدامهای ارساییل در جریان جنگ 2014
در نوار غزه و همچنان شهرکسازی در کرانه
باخرتی و رشق بیت املقدس شد.
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تالش برای ادامهی جنگ؛

سرمقاله

صلح یا صفآرایی
نظامی؟!

در بحبوبـهی رسـیدن زمـان خـروج نیروهـای امریکایـی از
افغانسـتان طبـق توافقنامـهی دوحـه میان امریـکا و طالبان،
هنوز مسـیر گفتوگوهای صلح افغانسـتان مشـخص نیسـت.
قـرار بـود در نشسـت مسـکو ،وضعیـت گفتوگوهـای صلـح
افغانسـتان تـا حـدی مشـخص شـود؛ امـا نشسـت مسـکو ،به
جای تسـهیل ،فـراروی گفتوگوهـای صلح افغانسـتان موانع
جدیـدی را خلـق کـرد.
طالبـان در نشسـت مسـکو گفتنـد :مـا بـه عنـوان مناینـدهی
پشـتونها بـا دیگـر اقـوام روی صلـح افغانسـتان صحبـت
میکنیـم و دولـت افغانسـتان بـرای هموارشـدن مسـیر صلـح
قـدرت را رهـا کنـد .در ادامـهی ایـن نشسـت ،لـوی درسـتیز
گذشـتهی طالبان با مارشـال عبدالرشـید دوسـتم بنـای دعوا
را گذاشـت.
از زمـان سـقوط حکومـت طالبـان تـا هنـوز ،الگوهـای ذهنی
طالبـان دچـار دگرگونـی نشـده اسـت .از برخـورد طالبـان بـا
مارشـال دوسـتم در نشسـت مسـکو دریافت شـد که این گروه
بـه عمد از سـوی بعضـی قدرتهای جهانی ،سیاسـی منایش
داده میشـود؛ بـا ایـن کـه هنـوز در همان بدویـت ذهنـی به
رس میبـرد.
از خواسـتههای طالبـان در نشسـت مسـکو مشـخص شـد،
اصـل دموکراسـی بـرای طالبـان مفهومـی نـدارد و حلال
مشـکالت افغانسـتان را همان امارتخواهـی میداننـد .بـا
گذشـت سـالهای متمادی و تغییـر شـاخصههای اجتامعی
افغانسـتان ،تفـاوت خاصـی در خطـوط رسخ طالبـان نیامـده
اسـت و ایـن گـروه همچنـان آینـده را بـا عینـک گذشـته
میبینـد.
البتـه در نشسـت مسـکو کشـورهای رشکتکننـده بـه صـورت
واضـح بیـان داشـتند که جمهوریـت راه حل صلح افغانسـتان
اسـت و اگـر طالبـان خیـال صلـح را بـهرس میپروراننـد ،در
پذیـرش جمهوریـت منعطـف باشـند؛ امـا طالبان دسـت رد به
ایـن خواسـت نشسـت ترویـکای مسـکو زدند.
با آنکه در نشسـت مسـکو نتیجهی مطلوبی در جنگ و صلح
افغانسـتان بـه دسـت نیامـد؛ اما آگاهان سیاسـی بـر این باور
اسـتند که نشسـت ترکیه با نظـارت مللمتحـد ،گفتوگوهای
صلح افغانسـتان را به نتیجه خواهد رسـاند و دولت افغانستان
نیـز از آمادگـی خـود بـرای رشکـت در ایـن نشسـت خبر داد.
حمداللـه محب ،مشـاور امنیت ملی افغانسـتان ،دیروز شـنبه
در کنفرانـس خبری –نشسـت مشترک امنیتـی ،-اعلام کرد
کـه دولـت بـرای نشسـت ترکیـه آمادگـی خـود را میگیـرد.
ایـن مقـام سیاسـی کشـور ،گفـت« :بحـث در بـارهی آجنـدا،
اشتراککنندگان و زمـان برگـزاری نشسـت اسـتانبول ادامـه
دارد».
ن چـه قابـل درنـگ
در مـورد گفتوگوهـای صلـح افغانسـتان آ 
اسـت ،تقابـل دو طـرف گفتوگوهای صلح اسـت .نـه طالبان
و نـه دولـت افغانسـتان متایلـی بـه نشسـتها و گفتوگوهـا
نشـان نـداده انـد .هر دو طـرف ،جنگ را حربـهی اصلی برای
رسکـوب همدیگـر میخواننـد .تصـور مـیرود کـه طالبـان
و دولـت افغانسـتان بـه اثـر اجبـار و فشـارهای بیناملللـی
در ایـن نشسـتها رشکـت میکننـد؛ در غیـر آن ،هیـچ یـک
از طرفهـا متایـل بـه گفتوگـو ندارنـد و از قرایـن معلـوم
میشـود کـه نشسـت ترکیـه هیـچ تغییـری بـه طـرز دیـد
دو طـرف درگیـر در افغانسـتان نخواهـد آورد؛ مگـر ایـن کـه
فشـارهای بیناملللـی ،دو طـرف گفتوگـو را مجبـور بـه از
خودگـذری کنـد.
در سـایت جهـاد ،طالبـان همـواره شکسـت نیروهـای امنیتی
را بزرگمنایـی میکننـد و دولـت افغانسـتان نیـز حملات
هوایـی و زمینـی را بـه پناهگاههـای طالبـان شـدت بخشـیده
اسـت؛ نکتـهای کـه آشـکار میکنـد دولـت و طالبـان چنـدان
متایلـی بـه صلـح ندارنـد و گفتوگـوی صلـح افغانسـتان،
رونـدی اسـت تحمیلـی از سـوی کشـورهای حامـی دولـت
افغانسـتان و طالبـان.
در ادامـهی نشسـت مشترک امنیتـی افغانسـتان ،حمداللـه
محـب ،مشـاور شـورای امنیـت افغانسـتان ،تأکیـد کـرد کـه
گـروه طالبـان هیـچ تغییری نکـرده و تالش دارد تا با اسـتفاده
از زور ،حکومـت را بـه دسـت آورد .او گفـت« :طالـب تعهـد بـه
صلـح ندارنـد و قصـد دارنـد بـا وحشـت مـا را تسـلیم بـادارش
بسازند».
از ادبیـات گفتـاری آقـای محـب ،معلـوم میشـود کـه ناقوس
جنـگ در افغانسـتان شـدت میگیـرد و حملات نیروهـای
ارتـش در برابـر طالبـان افزایـش خواهـد یافـت .طالبـان نیـز
پیوسـته در گفتوگوهـای صلـح ،آتشبـس را نپذیرفتـه و از
آمادگیهـای جنـگ بهـاری خبر داده انـد.
وقتـی متـام قرایـن و نشـانهها را در کنـار هـم بگذاریـم ،تنهـا
یـک نتیجـه به دسـت میآیـد :گفتوگوهای صلح افغانسـتان
و نشسـتهای پیهـم بـرای حـل منازعـات ،چیـزی جـز ضیـاع
وقـت نیسـت و آینـدهی افغانسـتان قبل از قبل در کشـورهای
دیگـر ترسـیم شـده اسـت .آنچـه بـه نـام گفتوگـو و نشسـت
در کشـورهای دیگر جریان دارد ،اجرای رسـمیات و به سـخره
گرفتن مردم اسـت.
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طالبان به صلح تعهد ندارند

روحالله طاهری
گزارشگر

در روزهایی که تالشها برای به نتیجهرسیدن
گفتوگوهای صلح افغانستان جریان دارد ،طرفهای
درگیر جنگ افغانستان از حملههایشان بر
پایگاههای یکدیگر خرب میدهند .مسئوالن ارتش
در شامل افغانستان ،میگویند که بر گردهمآیی
جنگجویان طالب در ولسوالی گرزیوان والیت فاریاب
حملهی هوایی کرده است.
حنیف رضایی ،سخنگوی قول اردوی  ۲۰۹شاهین،
به روزنامهی صبح کابل میگوید که نیروهای ارتش،
جمعهشب ( ۱۳حمل) ،در روستای رسچکان ولسوالی
گرزیوان والیت فاریاب ،گردهمآیی طالبان را از هوا
مورد حمله قرار داده است« .در نتیجهی این حملهی
هوایی ۲۶ ،جنگجوی طالب ،به شمول سه فرماندهی
این گروه به نامهای؛ قاری مجیبالرحامن عرب ،مال
عطاالله فرماندهی قطعه رسخ و قاری شکیب ،رسگروپ
۱۰۰نفری و آموزگار ماینسازی طالبان کشته شده و
 ۳۳جنگجوی دیگر طالب نیز زخمی شدهاست».
در روزهایی که تالش برای رسیدن به صلح با گروه
طالبان از هر سو جریان دارد ،شامری از مقامهای
دولت افغانستان تاکید میکنند که؛ گروه طالبان
همهی توانش را برای حمله بر افراد ملکی بهکار
میبرد؛ از این رو ،نیروهای امنیتی برای دفاع از
شهروندان ،در جاهایی که شناسایی شود ،طالبان
رسگرم برنامهریزی برای حمله بر شهروندان افغانستان
و دارایهای عامه است ،حمله میکنند .یاسین
ضیاه ،رسپرست وزارت دفاع ،در نشست مشرتک
امنیتی با مشاور امنیت ملی ،رییس عمومی امنیت
ملی و وزیر امور داخلهی افغانستان -شنبه۱۴ ،
حمل -گفت که طالبان به هر محلی که توانش برسد
با همهی قوت بر شهروندان و دارایهای عامه حمله
میکنند« .گروه طالبان در هلمند ،ننگرهار ،فاریاب،
کندز و در هر نقطهی کشور که در توانش باشد ،باالی
مردم حمله میکند؛ در برابر آنها از جانب ما هم
حملهها بر پایگاههای آنها صورت میگیرد».
همچنان فواد امان -معاون سخنگوی وزارت دفاع -در
صحبت با روزنامهی صبح کابل میگوید که در هر
نقطهی افغانستان که نیروهای امنیتی از تحرکات
نظامی و پالنگذاری برای حملههای تروریستی از
سوی طالبان باخرب شوند ،وارد عملیات خواهند شد.
آقای امان میافزاید« :طالبان در مسیر راهها و در
قریه و قصبات ،مردم ملکی را آزار و اذیت میکنند .به
همین دلیل ،ما با همهی توان برای حفاظت از مردم
عملیاتهایی را به راه میاندازیم».
با اینحال ،خشونتها در کشور هر روزه کشته و
ی زیادی روی دست شهروندان میگذارد .وزارت
زخم 
داخله اعالم کرده است که تنها در روز جمعه ۲۷ ،فرد
ملکی در رسارس کشور کشته و زخمی شده است.
طارق آرین ،سخنگوی این وزارت ،شنبه  14-حمل-

گفته است که تنها در جریان یک روز ،در نتیجهی
حمله و انفجار ماین از سوی جنگجویان طالب در
والیتهای؛ لغامن ،تخار ،رسپل ،خوست و ننگرهار،
 ۶غیرنظامی کشته و  ۲۱نفر دیگر زخمی شدهاند.
به گفتهی او ،در میان کشتهشدگان ،یک کودک و در
میان زخمیها نیز زنان شاملاند.
به نقل از منابع امنیتی ،حملههای طالبان تنها بر
پاسگاههای ارتش و شهروندان افغانستان محدود
منانده ،بلکه این گروه چندی پیش خالف توافقشان
با امریکا ،بر یک مرکز وابسته به نیروهای امنیتی
امریکایی نیز حمله کردهاند.
یک منبع امنیتی که منیخواهد نامی از او گرفته
شود ،به روزنامهی صبح کابل میگوید که این رویداد
حوالی ساعت  ۴:۰۰عرص روز سهشنبه  10-حمل-
در منطقهی «خانیخور» والیت خوست ،جایی رخ
داده که در آن یک مرکز نیروهای خارجی بود؛ اما

فواد امان -معاون سخنگوی وزارت
دفاع -در صحبت با روزنامهی صبح
کابل میگوید که در هر نقطهی
افغانستان که نیروهای امنیتی از
تحرکات نظامی و پالنگذاری برای
حملههای تروریستی از سوی طالبان
باخبر شوند ،وارد عملیات خواهند
شد .آقای امان میافزاید« :طالبان
در مسیر راهها و در قریه و قصبات،
مردم ملکی را آزار و اذیت می�کنند .به
همین دلیل ،ما با همهی توان برای
حفاظت از مردم عملیاتهایی را به راه
میاندازیم».
ذبیحالله مجاهد ،سخنگوی طالبان ،به روزنامهی
صبح کابل میگوید که حملهی آنها بر یک مرکز
نیروهای امنیتی که مشهور به «رضبتیها» و وابسته به
ریاست امنیت ملی بوده ،انجام شده است ،نه بر مرکز
نیروهای خارجی.
با آن که منبع امنیتی حضور نیروهای امنیتی را تایید
میکند؛ اما سخنگوی طالبان میگوید که این مرکز
از طرف سیآیای بود؛ اما حالی مربوط امنیت ملی
افغانستان است .بهگفتهی او ،نیروهای سیآیای
پیش از این به آنها گزارش داده بودند که این مرکز
از آنها نیست و نیروهایشان از آنجا بیرون شدهاند.
با اینحال ،شامری از کارشناسان نظامی میگویند
که جنگ و بهویژه حملههای طالبان در مقایسه به
سالپار افزایشی نیافته و این حملهها آخرین توان
گروه طالبان است که این روزها از آن کار میگیرند.
اسدالله ندیم -کارشناس نظامی و سیاسی -به
روزنامهی صبح کابل میگوید« :این آخرین رسحد

جنگ طالبان است و بیشرت از این توان ندارد ».به
گفتهی آقای ندیم ،حکومت افغانستان برای حفظ
قدرت و گروه طالبان برای براندازی قدرت ،آخرین
تالششان را در میدان جنگ استفاده میکنند.
در حالی که سنگرهای نربد ارتش افغانستان و
طالبان داغتر از روزهای دیگر شده است ،تالشهای
چندسویه برای رسیدن به صلح با گروه طالبان نیز
جریان دارد.
حمدالله محب ،مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز
–شنبه ۱۴ ،حمل -در نشست مشرتک امنیتی به
رسانهها گفت که هیئت گفتوگوکنندهی دولت
افغانستان در دوحه ،در حال گفتوگو با طالبان
و امریکاییها است و بحث در بارهی آجندا،
اشرتاککنندگان و زمان برگزاری نشست استانبول
ادامه دارد؛ اما تا هنوز روی آن توافقی انجام نشده
است .او میگوید« :امیدواریم در هفتهی آینده ،چیزی
برای گفنت داشته باشیم .یک توافق باید صورت بگیرد
که شاید کمی زمان را در بر بگیرد».
پیشاز این ،شامری از رسانهها گزارش داده است که
رییسجمهور غنی روی طرح «انتخابات زودهنگام»
برای ارایه در نشست استانبول کار میکند .مشاور
امنیت ملی ،گفت که حکومت افغانستان آمادهی
برگزاری انتخابات زودهنگام است و رییسجمهور غنی
در آن انتخابات نامزد نخواهد بود .تاکید این مقام
امنیتی بر این است که طالبان با روش زور میخواهند
قدرت را به دست بگیرند« .طالب تعهد به صلح ندارد
و قصد دارد با وحشت ما را تسلیم بادارش بسازد».
کارشناسان سیاسی افغانستان باور دارند که
نشست استانبول تعیینکننده است .به باور آنها،
در اینروزها ،سیاستمداران امریکایی ،ترکی و
هیئتهای گفتوگوکنندهی دولت و طالبان در حال
رایزنیاند .آقای ندیم میگوید ،نشست استانبول
در محوریت سازمان ملل برگزار میشود ،مهم است
و نتیجه میدهد.
در همین حال ،مجیبالرحمن رحیمی ،مشاور ارشد
شورای عالی مصالحه در گفتوگو با روزنامهی صبح
کابل گفت که توقع میرود ،در نشست ترکیه طرفها
روی یک راهحل سیاسی بزرگ در رابطه به رسنوشت
افغانستان به نتیجه برسند؛ بنا بر این «نشست ترکیه
برای افغانستان اهمیت خاص دارد».
آقای رحیمی افزود که کمیتهی رهربی شورای عالی
مصالحه در روشنایی طرحی که از طرف امریکا
مطرحشده ،روی یک طرح همهشمول کار میکند.
او میگوید که همه جریانهای سیاسی افغانستان،
دیدگاههای خود را بهصورت کتبی به کمیته شورای
عالی مصالحه فرستادهاند .به گفتهی او پس از
یکجاسازی این دیدگاهها ،در صورتی که از سوی
کمیتهی رهربی تایید شود ،به عنوان طرح نهایی در
نشست استانبول ارایه خواهد شد« .به اساس توافق
ارگ و سپیدار ،کمیتهی رهربی شورای عالی صلح در
این رابطه حرف نهایی را میزند».
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بیان رویاهای دستنیافتنى در روز جهانی دروغ
طاهر احمدی
در اول ماه اپریل ،مردم بهشوخی و به گونههای مختلفی
به همدیگر دروغ میگویند .در بعضی کشورها؛ مانند
زیمباوی ،بریتانیا ،اتریش و نیوزلند ،اشخاص دروغهای
شانرا تا شب فاش منیکنند .اگر کسی قبل از رسیدن
شب دروغش را فاش کند ،لقب «احمق اپریل» april-
 -foolرا بهاو میدهند.
در افغانستان ،به خصوص در شهر کابل نیز شامر قابل
توجهی از آدمها در اول اپریل بههمدیگر دروغ میگویند
و یا این که حرفهای دروغی را در صفحات مجازی نرش
میکنند که با اندکی دقت ،میتوان به شباهت دروغها
پی برد .هرچند در مناسبات شخصی ممکن است،
نوع دروغ تفاوت داشته باشد؛ اما آنجا که دوستان و
همنسالن ما دروغهای شان را در رسانههای اجتامعی
نرش میکنند ،به دالیل مختلفی نکات قابل توجهی در
آن وجود دارد.
دروغ در واقعیت انتقال پیام اشتباه است که به گونهی
خودخواسته گفته میشود .در اکرث موقعیتها ،مردم
با جدیت به هم دروغ میگویند .قرضدار به خاطر
مدیریت اوضاع مالیاش ،ممکن است بهصاحب قرضش
دروغ بگوید ،فروشنده برای فروش اموال بیشرتی به
مشرتیهایش دروغ میگوید و پدر در مقابل بعضی
سواالت کودکش ،به او دروغ میگوید.
دروغ جزو زندگی انسانها است .میزان دروغگویی به
میزان عقالنیت و نظم افراد بستگی دارد .شهروندانی که
عقالنیت باال دارند و پابندتر به اصول و قوانین استند،
کمرت دروغ میگویند .در واقع آنها کمرت در رشایطی قرار
میگیرند که دروغ بگویند و یا مجبور بهدروغگفنت شوند.
رشد عقالنیت یکی از عوامل مهم توسعهی جامعه است.
باشندگان جامعهی توسعهیافته ،آیندهی روشنتر و زندگی
راحتتری دارند .آنها فاصلهی چندانی با آرزوهای شان
ندارند .البته نباید این نکته را فراموش کرد که رویاها
و آرزوها اگر خیلی دستنیافتنی باشد ،افراد ارزشی
ندارد؛ اما رسیدن بهرویاهایی مانند داشنت خانه ،موتر،
کار و ...در هر جامعهای پدیدههای ارزشمندی است.
تفاوت میان جوامع پیرشفته و عقبمانده در این است
که؛ زمینهی رسیدن به آرزوها و رویاها در جوامع پیشرفته
نسبت بهجوامع عقبمانده زیاد است.
جدا از بحث اول اپریل ،در شهر کابل دروغ زیاد گفته
میشود .با آن که باشندگان این شهر ،به دین و مذهب
پابندی شدیدی دارند و بدون شک ،مذهب دروغ را

منیپذیرند؛ اما همهی ما به راحتی دروغ میگوییم.
مناسبات اجتامعی ما پر است از دروغ .شاید زیاد دیده
باشید که در حضور شام برای کسی در داخل موتر زنگ
آمده باشد؛ اما او از پشت تلفن به مخاطبش موقعیتش را
دروغ گفته باشد .این مسئله قبل از آن که نتیجهی بحران
اخالقی باشد ،نتیجهی اجتامع پیچیده با چالشهای
گوناگون است .اینجا سختیها بر روابط مردم غالب شده
و دیگر کسی از دروغگفنت چندان باکی ندارد .افراد به
اهداف مختلفی دروغ میگویند.
لحظهای با خود فکر کنید؛ اگر دروغ را از زندگیتان در
این شهر حذف کنید ،با چه مشکالتی روبهرو میشوید؛
ممکن است کسی آبرویش در خطر افتد ،کسی خانهاش
را از دست بدهد ،کسی کارش را و ....احمتاالً اگر شام در
یک شهر پیرشفتهی دنیا زندگی میکردید ،ممکن تا این
حد زندگی شام با دروغ گره منیخورد.
جورج زیمیل ،دانشمند آملانی که در میانهی قرن نوزده
و بیستم زندگی میکرد ،عبارتی دارد به نام «راز داری» .او
رازداری را چنین تعریف میکند :موقعیتی است که در آن
یک شخص قصد پنهانکردن چیزی را دارد ،در حالی که
دیگری میخواهد آنچه پنهان میشود را آشکار کند .او از
دروغ نیز تعریف مشابهی دارد .دروغ در نظر زیمیل فرمی،
از کنش متقابل است که در آن شخص عمدا ً حقیقت را
از دیگران پنهان میکند .زیمیل به این باور است که
حتا خصوصیترین رابطهها ،نیازمند درجهای از رازداری
است .او رازداری را جزو مکمل همهی روابط اجتامعی
دانسته و تا جایی پیش میرود که این مسئله را در امور
زناشویی نیز نیاز میداند .بهنظر زیمیل ،با رعایتنکردن
رازداری ،رابطهها از هم گسسته میشون.
نکت های که باید آن را در سخنان زیمیل متوجه بود ،این
است؛ او با آن که تعریف مشابهی از رازداری و دروغ
دارد؛ اما تاکید میکند که رازداری در روابط اجتامعی
نیاز است .باید توجه داشت که رازداری ،بیشرت از آن
که به معنای دادن معلومات اشتباه باشد ،پنهانکردن
حقیقت است؛ اما دروغ ،انتقال معلومات اشتباه است.
انتقال معلومات اشتباه ،بیشرت به هدف و نیت خاصی به
مخاطب میرسد.
با توجه به وضعیت اجتامعی در شهر کابل ،حقیقت
دیگری را نیز باید اضافه کرد؛ رازداری ممکن است در
بسیاری از موقعیتها و جوامع مرفهی دنیا کارساز
باشد؛ اما در شهرها و رشایط دشوار که مخاطب ،گرایش
نیرومندی به گرفنت اطالعات دارد ،چارهساز نیست .اگر
پولی برای پرداخت کرایهی خانه نداشته باشید و حوصله
صاحبخانه هم رس رفته باشد ،چه کاری میکنید؟
معموالً در چنین زمینههایی ،افراد معلومات غلطی به

جانب مقابل میدهد .این معلومات اشتباه یک رسنخی
دیگری نیز از دروغ آدمی بر میدارد؛ این که در واقع
ناخودآگاه فرد آنگونه که هامنند محتوای دروغش است،

دروغ در واقعیت انتقال �پیام اشتباه
است که به گونهی خودخواسته گفته
میشود .در ا�کثر موقعیتها ،مردم با
جدیت به هم دروغ میگویند .قرضدار
ب ه خاطر مدیریت اوضاع مالیاش،
ممکن است بهصاحب قرضش
دروغ بگوید ،فروشنده برای فروش
اموال بیشتری به مشتریهایش
دروغ میگوید و پدر در مقابل بعضی
سواالت کودکش ،به او دروغ میگوید.
میخواهد بر مشکالت فایق آید؛ اما در بیشرت موارد چنین
چیزی امکانپذیر نیست .ما نه تنها در اوضاع دشوار
شخصی دروغ میگوییم ،بلکه اوضاع پیچیدهی اجتامعی
نیز باعث میشود ،افراد دروغ بگویند.
بیشرت در شهر ما به کسانی که از رویاهای شان در
قالب دروغ پرده بر میدارند ،میگویند« ،پَتَکه» میکند.
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شکی نیست که پتکهگر با این پیشفرضی که مخاطب
سخنانش را باور میکند ،دروغ میگوید .اینگونه
اشخاص در واقع چیزی را بهزبان میآورند که در رسیدن
بهآن ناکام ماندهاند.
بحث اول اپریل اما فرق میکند .در این روز ،اشخاص
به نحوی از آرزوهای شان پرده بر میدارند .در این روز
تعدادی مینویسند که مثالً در یک موقعیت خوب آغاز به
کار کردهاند ،دیگری مینویسد خارج رفته ،صاحب فرزند
شده ،نامزاد شده و ...
هامنگونه که در باال یادآوری شد ،اشخاص با بیروندادن
معلومات در صفحات مجازی ،میدانند که گروهی از
مردم آن را خواهد خواند و زمانی که انسان با جمعی از
مخاطبان روبهرو باشد ،جدیتر است و به نکات مهمتری
اشاره میکند؛ حتا اگر آن نکتهها دروغ باشد .به همین
سادگی وقتی افراد با توجه به اول اپریل دروغهای مربوط
به خود شان را همگانی میکنند؛ در حقیقت ،با خیال
راحت و بهبهانهی روز جهانی دروغ پرده از آرزوهای شان
بر میدارند .اگر دروغگویان اول اپریل بدانند که افراد
از دروغ آنها بهرویاهای آنها پی میبرند ،بدون شک
تعدادی از آنها دروغی منیگفتند.
با توجه به مطالبی که در اول اپریل دیدهایم ،خواندهایم
و یا شاید شنیدهایم؛ میتوان بهراحتی پی برد که بخش
قابل توجهی از آرزوها و رویاهای جوانان این شهر را چه
چیزی تشکیل میدهد.

دریافت واکسنی ،مهمترین راه مبارزه با همهگریی کرونا است
لیال یوسفی
گزارشگر

با گذشت یک سال از شیوع ویروس کرونا در افغانستان،
نخستین محمولهی واکسین کرونا در ماه دلو سال
گذشته وارد کشور شد .این محمول ه که  500هزار دوز
واکسین کرونا را در خود داشت از سوی دولت هندوستان
به افغانستان کمک شد.
دومین محموله واکسین کرونا روز دوشنبه -هژدهم حوت
سال گذشته -به کابل رسید .این محموله که شامل ۴۶۸
هزار دوز واکسین کرونا بود ،از سوی نهاد همآهنگکننده
واکسین کرونا یا کوواکس به افغانستان کمک شده است.
این واکسینها ساخت دولت هندوستان است که به
اساس گفتههای وزارت صحت ،تطبیق آن تا هنوز عوارض
جانبیای در پی نداشته است.
دستگیر نظری ،سخنگوی وزارت صحت عامهی
افغانستان ،میگوید« :در حال حاظر در مجموع 968
هزار دوز واکسین در افغانستان وجود دارد».
شامری از شهروندان نگران این استند که واکسین
کرونای واردشده به افغانستان ،تاییدی سازمانهای
بیناملللی را ندارد؛ چیزی که باعث شده است،
شهروندان عالقهی کمرتی برای دریافت واکسین کرونا
از خود نشان بدهند .آقای نظری اما میگوید« :دوزهای
واکسینی که به افغانستان وارد شده است ،در نخست
در سازمانهای صحی جهان ثبت و راجسرت نشده
بود ،در اول مدت دوهفته این دواها در سیتم زنجیری
رسد افغانستان نگهداری شد و زمانی که در سازمان
بهداشت جهانی ثبت و راجسرت شد ،تطبیق آن رشوع
شد».

کارمندان صحی ،اعضای نیروهای امنیتی ،آموزگاران
و کارمندان رسانهها در حال حارض به خاطر نوعیت
کارشان برای دریافت واکسین کرونا در اولویت وزارت
صحت قرار دارند و پس از آن شهروندان عادی .تطبیق
واکسین کرونا در کابل در شفاخانهها و کلنیکهای
دولتی به شهروندان تطبیق میشود.
در این حال شامری از شهروندان که واکسین کرونا را
دریافت کردهاند ،میگویند که پس از تطبیق واکسین
مقاومت بدنشان در برابر رسماخوردگی و بعضی
بیامریهای دیگر کم شده است.
حبیبه پارسا -خربنگار –میگوید« :یک ماه بیشرت
میشود که واکسین کرونا گرفتم ،مقاومت بدنم در مقابل
زکام ،جاندردی کم شده و پس از گرفنت واکسین در
اول یخبردگی شدید و دوامدار داشتم».
در همین حال شامری از شهروندان از نگرفنت واکسین
کرونا شکایت دارند و میخواهند که روند تطبیق واکسین

برای شهروندان عادی نیز باید رسیع و همگانی شود.
سلیمه مرادی _ باشندهی کابل_ که  38سال دارد
و در موج نخست کرونا به این ویروس آلوده شده بود،
میگوید« :در زمان کرونا هیچ امیدی برای زندگی
نداشتم؛ همه منتظر این واکسین کرونا بودیم؛ از این که
در افغانستان وارد شده خرسندم ».او که در بیرون از خانه
کار میکند و روزانه از وسایل نقلیهی عمومی استفاده
میکند ،ترس آن را دارد که دوباره به کرونا آلوده شده و
یا آن را به کودکانش انتقال دهد« .کرونا داکرت و خربنگار
منیشناسد .من چهار فرزند دارم و در همین حال در
بیرون از خانه کار میکنم و در رفتوآمد استم .وزارت
صحت باید متام شهروندان را در نظر بگیرد».
به اساس گفتههای وزارت صحت ،تا هنوز بیشرت از 60
هزار شهروند افغانستان واکسین کرونا را دریافت کرده
اند؛ چیزی که نظر به دوزهای موجود کرونا در کشور،
متایل کم مردم به دریافت این واکسین را نشان میدهد.

در حالی که هنوز بیشرت شهروندان واکسین کرونا را
دریافت نکرده اند ،نگرانیها از همهگیری موج سوم کرونا
در کشور افزایش یافته است .مقامهای وزارت صحت
عامهی کشور از مردم خواسته است که موارد بهداشتی
و دستورهای پیشگیرانه را رعایت کنند تا از شیوع موج
سوم کرونا در کشور جلوگیری شود .این نگرانیها پس
از آن باال گرفت که وزارت صحت از ثبت  7مورد نوع دوم
کرونا –کرونای انگلیسی -در هرات خرب داد.
عبدالحکیم متنا -رییس صحت عامهی هرات -دو روز
پیش از باشندگان این والیت خواست تا برای دریافت
واکسین کرونا به شفاخانهها و مراکز تطبیق آن مراجعه
کنند ،تا از گسرتش موج سوم کرونا در افغانستان و تلفات
ناشی از آن جلوگیری شود .او گفته است که اگر مردم
برای دریافت واکسین مراجعه کنند ،این موج قابل کنرتل
است.
با این که اکنون روند چرخش کرونا در جامعه کند
شده است؛ اما رعایتنکردن دستورهای بهداشتی و
فاصلهگذاری اجتامعی و ثبت نوع دوم آن در هرات،
باعث شده است که احتامل شیوع این نوع ویروس کرونا
نیز ،در کشور بیشرت شود.
کارشناسان صحی ،دریافت واکسین کرونا را مهمترین
راه حل برای پیشگیری از رشد موج سوم کرونا و یا
گسرتش دامنهی آن میدانند .داکرت نرصت انصاری،
استاد دانشگاه آزاد آمسرتدام ،میگوید که دو راه برای
معافیت کلی از ویروس کرونا در کشور وجود دارد؛ یا
بخش زیادی از شهروندان به این ویروس آلوده شوند
تا مصونیت کتلهای ایجاد شود و یا هم بخش زیادی
از جمعیت واکسین کرونا را دریافت کنند ،تا مصونیت
همگانی در جامعه ایجاد شود .به گفتهی او هرچند تا
هنوز واکسین دیگری برای نوع دوم ویروس کرونا ایجاد
نشده؛ اما دریافت واکسینهای قبلی ،میتواند برای فرد
در برابر نوع دوم این ویروس معافیت ایجاد کند.
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هزینههای بلند عروسی؛

«دو سال از عروسیم میگذره؛ اما هنوز نتانستیم قرض مه خالص کنم»

صدف قاسمی
19ساله ،باشندهی
شهر کابل که
در دانشکدهی
خبرنگاری رنا
درس میخواند،
میگوید که
مصارف عروسیها
باید کاهش
یابد .او دادن
طویانه را به
مثابهی فروختن
دختر میخواند
و میگوید که
نیاز است هم
خانوادهی دختر
و هم از پسر در
مصارف عروسی
سهیم شوند.

بلندبودن
هزینهی عروسی
در افغانستان،
باعث شده است
که شمار زیادی
از جوانان برای
تهیهی آن به
ایران یا پاکستان
مهاجرت �کنند
و پس از چند
سال کارگری به
کشور برگردند و
عروسی �کنند .در
افغانستان سنت
بر این که است
که همه هزینهی
مراسم ازدواج را
باید خانوادهی
پسر پرداخت �کند.

گزارشگر :خرسو بهروز
«بـرای پرهکـردن مصارف عروسـی و پرداختن طویانه ،از
بانـک ،پـدر ،بـرادر و مامایم پـول قرض کدم .دو سـال از
عروسـیم میگـذره ،امـا هنـوز نتانسـتیم قرضمـه خالص
کنـم ».ایـن حرفهـای اقبـال –باشـندهی کابـل -اسـت
کـه دو سـال پیـش ازدواج کـرده و اکنون یـک پرس دارد.
او میگویـد کـه مراسـم عروسـیاش دو میلیـون افغانـی
هزینـه برداشـته اسـت .پـدر دختر از اقبـال میخواهـد
کـه مراسـم باشـکوهی بـرای عروسـی دخترش بگیـرد؛
زیـرا آنهـا از قـوم بزرگـی اسـتند .در همیـن حـال،
اقبـال ناچـار میشـود کـه بخشـی از هزینـهی مهاجـرت
خانـوادهی دختر بـه ترکیـه را نیـز پرداخـت کنـد.
اقبـال تـا هنـوز نتوانسـته اسـت قـرض بانـک را کـه 40
درصـد هزینـهی عروسـیاش بـود ،پرداخـت کنـد .او که
ایـن روزهـا از کار بیـکار شـده ،منیدانـد چگونـه قـرض
بانـک را بپـردازد.
ازدواج بـه عنـوان پیمان تشـکیل خانـواده ،از روزگار
دور میـان انسـانها رایـج بـوده کـه در طـول تاریـخ
رنگوبـوی متفاوتـی بـه خـود گرفتـه اسـت .انسـانها
حـق دارنـد زمانـی کـه به مرحلـهی بلوغ جنسـی و عقلی
میرسـند ،ازدواج کـرده و زندگـی مشترک را بـا رشیـک
زندگـی خـود آغـاز کننـد .ازدواج میـان دو شـخص -زن
و مـرد -کـه ممکـن از پیـش هیـچ گونـه رابطـهای بـا هـم
نداشـته باشـند ،محبـت و مهربانـی را ایجـاد میکنـد تا
در زندگـی آینـده یـار و پشـتیبان یکدیگـر باشـند.
در افغانسـتان امـا ازدواج بـه یکـی از بزرگتریـن
چالشهـای فـراراه شـهروندان ،بـه ویـژه جوانـان بـدل
شـده اسـت؛ مصـارف بلنـد و کمرشـکن عروسـی و
پرهکـردن خواسـتهای خانـوادهی دختر ،باعـث شـده
اسـت کـه شـکلگیری خانـواده در افغانسـتان دشـوار و
در مـواردی ،بـرای شماری ناممکـن شـود.
عبدالحمیـد –نـام مسـتعار27 -سـاله کـه از رشـتهی
اقتصـاد فـارغ شـده و اخیـرا در یکـی از ادارات دولتـی
بـه کار رشوع کـرده ،میگویـد کـه با توجه بـه تنخواهی
کـه دارد ،گـردآوری پـول بـرای هزینـهی ازدواج برایـش
بسـیار دشـوار اسـت.
افغانسـتان از شمار  20کشـوری اسـت کـه شـهروندان
آن پایینتریـن درآمـد رسانـه را دارد .بـه اسـاس گـزارش
ادارهی احصاییـه و معلومـات افغانسـتان ،درآمد رسانهی
شـهروندان افغانسـتان کمتر از  700دالـر امریکایی در
یـک سـال اسـت .ایـن ناتوانـی اقتصـادی باعـث شـده
اسـت کـه شمار زیـادی از جوانـان نتوانند با رسـیدن به

سـن ازدواج ،وارد ایـن رابطـه شـوند.
احمـد 25سـاله کـه در قریـهی جرقلعـه ولسـوالی
گرزیـوان والیـت فاریـاب زندگـی میکنـد ،میگویـد کـه
عروسـی در ایـن والیـت نزدیـک بـه یـک میلیـون افغانی
هزینـه بـر مـیدارد .او میگویـد کـه؛ پسر بـه اضافـهی
ایـن کـه بایـد مبلـغ هنگفتـی را بـه عنـوان طویانـه برای
پـدر دختر آمـاده کنـد ،ناچار اسـت یـک راس گاو فربه،
گوسـالهی فربـه 15 ،بـوری برنـج خـوب 24کیلویـی،
 18لیتر روغـن ،یـک سـیر کشـمش ،یـک بـوری شـکر،
یـک کارتـن چـای و همینگونـه  20کارتـن از چنـد نـوع
میـوهی فصلـی 100 ،سـیر چـوب و دیگـر مـواردی کـه
چندبرابـر نیـاز برگـزاری مراسـم عروسـی اسـت را نیـز،
بـرای خانـوادهی دختر آمـاده کنـد.
بـا ایـن حـال ،شماری از جوانـان مصـارف بیجـا در
عروسـیها را قبـول ندارنـد و فرهنـگ قلیـن و یـا طویانـه
را نادرسـت خوانـده و آن را مانعـی بـرای ازدواج موفـق
میداننـد.
صـدف قاسـمی 19سـاله ،باشـندهی شـهر کابـل که در
دانشـکدهی خربنـگاری رنـا درس میخوانـد ،میگویـد
کـه مصـارف عروسـیها بایـد کاهـش یابـد .او دادن
طویانـه را بـه مثابـهی فروختن دختر میخوانـد و
میگویـد کـه نیـاز اسـت هـم خانـوادهی دختر و هـم از
پسر در مصـارف عروسـی سـهیم شـوند.
در ایـن گـزارش بـا پنـج دخرتخانـم مصاحبـه شـده کـه
همـهی شـان بلندبـودن مصـارف ازدواج و طویانـه را
نادرسـت خواندهانـد .فرزانـه 24سـاله –باشـندهی دیگر
شـهر کابـل -میگویـد کـه دریافـت طویانـه یـا قلیـن را
قبـول منیکنـد« .جوانانـی کـه تـوان پرداخـت هزینـهی
عروسـی را ندارنـد ،میتواننـد تنهـا نکاح کـرده و زندگی
مشترک را آغـاز کننـد».
در همیـن حـال ،شماری از جوانـان کـه مخالـف گرفنت
طویانـه و مصرف زیـاد در عروسـی اسـتند ،امـا طرفدار
برگ�زاری مراس�م عروس�ی بهیادماندنیـ اس�تند .ځلا
امان�ت ،دانشـجو در یکـی از دانشـگاههای خصوصـی
کابـل ،میگویـد کـه انسـان در زندگـیاش یکبـار
ازدواج میکنـد و مراسـم ازدواج ،بایـد رویایـی باشـد
و ب�ه بهرتیـن وج�ه آن برگزـار شوـد .ځلای ۲۰س�اله
میافزایـد کـه دختر و پسر هـر دو بایـد زحمت بکشـند
و مراسـم عروسـی را بـه بهرتیـن نحـو آن برگـزار کنند .او
مخالـف گرفتن قلیـن و یـا طویانـه اسـت و میگویـد که
خانـوادهی دختر نیـز بایـد در تهیـهی مصـارف عروسـی
بـه پسر کمـک کنـد.

بلندبـودن هزینـهی عروسـی در افغانسـتان ،باعـث
شـده اسـت کـه شمار زیـادی از جوانـان بـرای تهیـهی
آن بـه ایـران یـا پاکسـتان مهاجـرت کننـد و پـس از چند
سـال کارگـری بـه کشـور برگردنـد و عروسـی کننـد .در
افغانسـتان سـنت بـر ایـن کـه اسـت کـه همـه هزینـهی
مراسـم ازدواج را بایـد خانـوادهی پسر پرداخـت کنـد.
شماری از جوانـان به این باور اسـتند کـه میزان مصارف
عروسـی ،بیشتر وابسـته به خواسـت دخرتان اسـت؛ اگر
دختران بخواهنـد ،میتواننـد جلـو مصـارف گـزاف و
کمرشـکن را بگیرنـد .نرگـس حبیبـی کـه  26سـال عمر
دارد ،میگویـد کـه عروسـی مربـوط آینـدهی دو جـوان
اسـت و همـهی مصـارف عروسـی بـه خواسـت دختر
انجـام میشـود .هـر قـدر کـه خواسـتهای دختران
بیشتر باشـد ،مصـارف عروسـی نیـز بـاال میکشـد .بـه
بـاور او راه حـل برای ایـن معضل ،آگاهسـازی خانوادهها
اسـت .اگـر خانوادهها ازدواج را سـاده برگـزار کنند ،این
آهسـته آهسـته بـه رسـم در جامعـه بـدل خواهـد شـد و
خواهشهـای خانـوادهی دختر نیـز کـم خواهـد شـد.
گردآمـدن زن و مـرد بـرای ازدواج و تشـکیل خانـواده از
دیـر بـاز میـان انسـانها جریـان داشـته و اهمیـت آن
باعـث شـده اسـت کـه همـهی دینهـای آسمانی نیـز
بـه آن ارزش گذاشـته و دسـتورهایی در مـورد آن داشـته
باشـد؛ امـا بلندبـودن هزینـهی عروسـی در افغانسـتان،
باعـث شـده اسـت کـه شماری از جوانـان بـا ایـن کـه
نیـاز بـه عروسـی دارند ،نتوانند عروسـی کـرده و خانواده
تشـکیل بدهنـد.
مشکل اقتصادی جوانان و نیاز به ازدواج باعث شده که
در سالهای گذشته ،شامری از جوانان در والیتهای
مختلف ،به ویژه بلخ ،مراسم عروسیشان را دستهجمعی
برگزار کنند؛ تا از یک سو از مصارف اضافی پیشگیری
شده و از سویی هم ،آنهایی که توانایی برگزاری مراسم
عروسیشان را به گونهی تنهایی ندارند ،از عروسی باز
منانند.
با این حال ،بلندبودن هزینهی عروسی و آمار فقر در
کشور ،باعث شده است که شامر زیادی از جوانان
نتوانند در سنهای دلخواهشان عروسی کنند.
سیفالله سایف ،استاد رشعیات در دانشگاه رنا،
میگوید که گرفنت طویانه عمل غیررشعی و غیرقانونی
است «که برخیها متاسفانه طویانه را به عنوان مهریه
میدانند؛ در حالی که طویانه مهر دخرت نیست ،مهریه
حق قانونی زن و جدا از بحث طویانه است ».او گرفنت
طویانه را برخاسته از عرف جامعه میداند که باعث بروز

یکشنبه 15حمل 1400

www.subhekabul.com

سالدوم شماره 348

ســه میلیارد دالر؛

5

هزینـهی نظامــی طالبــان و دولــت در جنگ افغانســتان

محمدگوهری

طبق گزارش تازهای که سیگار –بازرس ویژهی امریکا برای
بازسازی افغانستان -به نقل از شورای امنیت سازمان ملل
نرش کرده ،طالبان ساالنه  400میلیون دالر از قاچاق
مواد مخدر به دست میآورند .این گزارش ،به اساس
تخمین مقامات دولت افغانستان ،تأیید میکند که از
بهار سال  2018تا بهار سال  ،2019گروه تروریستی
طالبان ،تنها از قاچاق مواد مخدر این مقدار درآمد داشته
است.
قاچاق مواد مخدر ،تنها درآمد خالص ساالنهی طالبان
نیست؛ این گروه تروریستی ،ساالنه بیش از یکونیم
میلیارد دالر پول نقد به دست میآورد که  400میلیون
دالر از آدرس قاچاق مواد مخدر 400 ،تا  465میلیون
دالر از استخراج غیر قانونی معادن 160 ،میلیون دالر
از اخاذی 240 ،میلیون دالر از فروش تجهیزات دولتی،
 80میلیون دالر از جمعآوری مالیه و نزدیک به 240
میلیون دالر شامل کمکهای کشورهای همکار این گروه
تروریستی میشود.
این آمار ،مشخص میکند که جنگ افغانستان ،تنها
جنگ مذهبی نیست؛ بلکه اقتصاد جنگی ،بخشی از این
جنگ است که توسط کارتلهای مواد مخدر ،باندهای
تروریستی و کشورهای همکار این گروهها دامن زده
میشود .آمار ارایهشده از درآمد طالبان به عنوان یکی
از گروههای تروریستی در افغانستان ،بیانگر این است
که رسبازگیری طالبان و دیگر گروههای تروریستی ،نه
تنها بر محور ارزشهای مذهبی انجام شده که محورهای
مختلف دیگری ،از جمله اقتصاد جنگی نیز دارد.
این تنها پولی نیست که ساالنه مرصف جنگ افغانستان
میشود .این طرف جنگ که دولت افغانستان است،
ساالنه یکسوم بودجهی افغانستان را در بخش نظامی
به مرصف میرساند که به بیش از یکونیم میلیارد دالر

زیرساختها اقتصادی و کارآفرینی ،روی جنگ و
امکانات جنگی مترکز داشته باشد و در کنار فساد
اداری که بخشی از هویت اداری افغانستان شده،
ساالنه مبلغ هنگفتی از بودجهی افغانستان را
بدون این که نفعی به مردم داشته باشد ،به مرصف
برساند.
منایندگان طالبان که خود را منایندگان اسالم در
زمین و افغانستان میدانند و در میز مذاکره حرف
از بهوجودآمدن دولت اسالمی میزنند ،برای یک بار
هم که شده ،باید رس در یخنی که ندارند فرو بربند
و اگر توانایی اندیشیدن دارند ،به این بیاندیشند
که این مقدار پول ،به مرصف میرسد تا هزاران
مسلامن را فقط به بهانهی این طرف یا آن طرف
خط نربد به خاکوخون بکشاند .نربدی که ظاهرا
نه برای اسالم و قوانین اسالمی؛ بلکه برای منفعت
عدهای کارتل و باند مافیایی-تروریستی میدانش
گرم است و قربانی این نربد ،افرادی استند که با
معاش بخورومنیر ،در دو صف نربد کمر بستهاند.
چهارصد میلیون دالری که ساالنه از آدرس مواد
مخدر به جیب این گروه تروریستی ظاهرا مدافع
اسالم واریز میشود ،در کنار این که بخشی از
ماشین جنگ افغانستان را فعال نگه میدارد،
باعث اعتیاد و بیخامنانی صدها هزار افغانستانی
شده است .جنگ افغانستان ،در حالی ساالنه بیش
از سه میلیارد دالر هزینهی نظامی به همراه دارد
که طبق گفتههای رییسجمهور غنی در برنامهی
گشایش پروژهی معیشتی دسرتخوان ملی90 ،
درصد مردم افغانستان با درآمد روزانهی کمرت از دو
دالر امریکایی -معادل  150افغانی -زیر خطر فقر
زندگی میکنند.

امریکای میرسد .با این حساب ،ساالنه
تنها سه میلیارد دالر ،مرصف جنگ در
افغانستان میشود؛ جنگی که هزاران
رسباز را در دو سمت نربد مسلح کرده و
به جان هم انداخته است .در کنار این،
ساالنه مبلغ هنگفتی توسط نیروهای
نظامی ناتو در افغانستان مرصف جنگ
میشود که آمار دقیقی از آن در دست
نیست .تنها پول نیست که این جنگ
را به پیش میبرد؛ این پول ،به مرصف
میرسد تا ساالنه هزاران فرد ملکی و
غیر ملکی را در دو صف جنگ سالخی
و تأسیسات دولتی را تخریب کند ،تا
همچنان جنگ به حیات خودش ادامه
بدهد و کشورهایی که به دنبال تأمین
منافعشان در این کشور استند ،از
آبی که با خون آلوده شده ،ماهی مراد
بگیرند و افغانستان نیز به عنوان کشور
مرصفکنندهی کاالهای وارداتی آنها
باقی مباند.
یکی از پیامدهای اقتصادی جنگ ،این
است که کشورهای در حال جنگ ،باید
توجه ویژهای به تولیدات مرصفی داشته
باشند تا بتوانند تولیدات نظامیشان را
در سطح قابل قبولی نگه دارند .آنچه
طی دو دههی اخیر ،میلیاردها دالر را
در افغانستان بدون هیچ رسمایهگذاری
بنیادیای به مرصف رسانده است،
همین پالیسی است؛ پالیسیای که
دولت را مجبور کرده به جای توجه با

از هالل بحران برژ ینسکی تا بازگشت دوبارهی اسالم
ایماننوری،دانشجویروابطبنیالملل

بخش دوم و پایانی
امریکا چه سالحی در دست دارد؟
امریکا چند سالح بزرگ و هولناک در دست خود دارد :
 : 1نظم نوین جهانی
این نظریه تا هنوز بر قوت خود پابرجا است ،هم ه بازارهای
جهان به بازارهای امریکا وابسته است .این تیوری به
اندازهای قوی است که اروپا حتا منیتواند در خواب هم،
راه جدایی از امریکا را بررسی کند.
مقدمهی این نظریه ،فروپاشی شوروی بود و در ۱۱
سپتامرب اوج گرفت و قدرتمند شد.
 : 2پیامن ناتو
بیش از  ۴۰کشور به رهربی امریکا هنوز در این پیامن
فعالیت دارد و از امکانات باالیی برخوردار است .امریکا
در آملان ،فرانسه ،پولند ،ایتالیا ،اسکاندیناوی ،اپنین ،و
ایربیا حضور نظامی دارد.
 : 3حضور نظامی
امریکا در حال حارض تنها در آسیا  ۸۳۰پایگاه نظامی
دارد و تا اکنون هژمون بزرگ دنیا است .امریکا در بیشرت
کشورهای آسیای -به جز روسیه ،چین ،ایران ،کوریای
شاملی ،هندوستان و ویتنام -حضور نظامی دارد.
 : 4اقتصاد بزرگ دنیا
دالر امریکا بر فرق تجارت جهانی ایستاده است و دست
امریکا در این زمینه هنوز هم باال است .احتامال بازیهای
اقتصادی نیز پیچیده میشود و دالر از پول برقی بیتکوین
نیز کمک میگیرد.
بزرگترین دولتهای حریف تیوری هالل بحران کدامها
است؟
دولت چین در سال  ۲۰۲۰که زمان اوجگیری ویروس
کرونا بود ،از طرحی زیر نام «اقتصاد نظارتی» رومنایی کرد
که در برگیرندهی نسل پنجم انرتنت دنیا بود .این نسل
انرتنت ،به چین این امکان را میداد تا مثل امریکا بتواند
مکاملههای رسارس کرهی زمین را شنود کند .در اوراسیا
هم دولت روسیه باالی پروژهی نورداسرتیم بیشرت از پیش
کار میکند تا اروپا را از وابستگی اقتصادی به امریکا
بیرون بکشد و اتحادیهی اروپا را به بازارهای خودش و
چین وابسته کند .ایران به تازگی قراردادی با چین امضا
کرد؛ قرارداد ۲۵سالهای که برای ایران این ذهنیت را داده
که؛ داستان دیگر برجام نیست .هندوستان همین زودیها
جایگاه سومین اقتصاد جهان را به خود اختصاص خواهد
داد و پیامن سایربی را با روسیه و امریکا امضا خواهد کرد.
این چهار کشور در چوکات پیامن شانگهای قصد دارند
که برنامههای شان را گامبهگام به پیش بربند .در این
بازی ،اتحادیهی اروپا بیشرتین رضبات را متحمل شده

است و خواهد شد؛ زیرا آملان و فرانسه در سال ۲۰۲۰
در یک همهپرسی به این نتیجه رسیده بودند که پاریس
و برلین باید از تقابلهای سیاسی-امنیتی واشنگنت و
مسکو بیطرف و در امان مباند .این یعنی اروپا میخواهد
مسیر جدایی از امریکا را بیابد اما نه مثل پالن مارشال و
به گونهی کامل.
بزرگترین رقیبان نظری این تئوری ،کدام نظریهها است؟
هالل بحران ،یک تئوری غربی است .این تئوری
رقیبان بزرگ و قدرتمندی دارد که از آغاز رویکارآمدن
اصطالحات جدید جغرافیای جنگی در مناطق اسرتاتژیک
تا حال برای غرب نفسگیر بوده است .رقیبان این تئوری
از بزرگترین تا کوچکترین به ترتیب فهرست و به ترتیب
میزان محتوا و معنا دستهبندی شدهاند :
متدن اسالمی :قدرتمندترین نظریه تا اکنون که ابطالش
ثابت نشده است ،منبع این طرح خداوند ،قرآنکریم
و پیامربان اند .خاستگاه این متدن رسارس خاور میانه،
شامل افریقا ،خراسان قدیم و اندلس است .این مناطق
پرانرژیترین و نفتخیزترین منطقهی جهان است و
نایابترین متدنهای تاریخی و آثار باستانی را در خود
جا داده است .یهودیت ،عیسویت و اسالم ادیان آسامنی
آن است که پیروان میلیاردی خود را دارد .بزرگترین
متدنها؛ مثل بینالنهرین ،سومریها ،مرصیان ،فرس
باستان ،هخامنشیها ،مادها ،ساسانیان ،پارتها،
کوشانیان ،آریاییها در آن زاده شدهاند .اولین قانون
اساسی جهان توسط حمورابی در اینجا نوشته شده بود
و اولین سکه هم توسط «ایوتیدیم» در همین منطقه رضب
زده شد و ابداع شد.
کمونیزم :بانی این نظریه کارل مارکس از آملان بود .او
کتابی را زیر نام «ثروت ملل» نوشت و از فردریک انگلس

هم برای تکمیل پایهی نظریه سوسیالیستی کمک
خواست .این نظریه در دل خود کمونیزم را پدید آورد؛
نظریهای مجهزتر و انکشافیافتهتر از سوسیالیسم .این
نظریه در آملان تولد شد و سپس در جنگ اول و دوم
جهانی در روسیه اوج گرفت و تا جایی قدرتمند شد که
اروپا را عمال دو نیم و چین را مطیع خود کرد .در بخش
نظام و اقتصاد در زمان خود هوادار داشت و نیم زمین
زیر سلطهاش بود .این روزها نیز در جهان چندقطبی که
همهی ما شاهد آن استیم ،کمونیزم در گروپ «رسخ و زرد»
دوباره در حال قدرتگرفنت استند ،به ویژه در اقتصاد که
برای امریکا حساسیتزا است.
متدن رشق آسیا :شامل جاپان ،ویتنام ،سنگاپور و مالیزیا
که مطابق پیشبینیها در بخش تکنالوژی و اقتصاد از
غرب پیشی خواهند گرفت.
امریکای التین :کشورهای ونزویال ،کلمبیا ،برزیل،
آرجنتاین و کیوبا از اقامر نظام اقتصادی و متاثرشدگان
نظام روسیه استند و روابط چندانی با امریکا ندارند .این
کشورها در عرصهی نفت ،گاز و مرنالهای طبیعی در دل
خود معادن بزرگی دارند.
افریقا :مرص ،لیبی ،الجزایر ،سودان ،و مراکش بازارهای
نفت استند .این کشورها یکبه یک شاهد ورود بهار عربی
به خاکشان بودهاند و بهای سنگینی پرداختهاند .فعال
هم در جریان جنگ سوریه ،بیشرت آنها از ایدهی غربی
متاثر شدهاند.
متدن بودایی :پیىشگرفنت قدرت اقتصادى آسیا از
غرب در مناطقى؛ چون کوریا ،چین و سنگاپور که رشد
اقتصادى این کشورها را گستاخ و مهاجم خواهد کرد.
از طرىف متدن کنفوسیوىس با جدیت بیشرتى در صدد
دستیاىب به قدرتهاى برتر نظامى است .این متدن در

چوکات «تائوییزم و شنتوییزم» برای غرب از همین حاال
دردرسساز شدهاند.
هندوییسم  :هند و گاندی دو رخ یک بلور است .امریکا
هرگز تصورش را منیکرد که روزی هند از راه سیاست
تساهل و مدارا و با دیپلامسی نرم و انعطافپذیرش راه
ورود به جمع قدرتهای بزرگ را بیابد؛ اما امروز امریکا
بیش از هر زمان دیگری ،برای رویارویی با چین ،به هند
نیاز دارد.
چه نظریههایی در طول تاریخ توسط قدرتهای بزرگ
روی کار آمدهاند؟
الف :نظریههایی که در راستای تفکرات مربوط به
ژئواسرتاتژی شکل گرفت که شامل نظریههای؛ «قدرت
دریایی آلفرد تایر ماهان»« ،هارتلند هالفورد جان مکیندر»،
«ریملند نیکالس اسپایکمن»« ،قدرت هوایی الکساندر
دوسورسکی»« ،دونالد ماینگ» و «جرج کرسی» است.
ب :نظریههایی که در راستای تفکرات مربوط به
ارگانیزمیک بودن کشور که شامل نظریههای «کشور
به مثابه موجود زنده و فضای حیاتی فریدریک راتزل»،
«رودلف كيلن»« ،کارل هاوس هوفر» و «آدلف هیتلر» است.
ج :نظریههایی در راستای تفکرات مربوط به جنگ رسد که
شامل نظریهها و دکرتینهای «مهار شوروی جرج کنان»،
«ترومن»« ،دومینوی دین آچسون»« ،توازن قوای هانس
مورگنتا»« ،جانسون»« ،انقالب جهانی لین پیائو»« ،اصل
حاکمیت محدود برژنف»« ،مدل رفتاری رابرت مک کول»
«هالل بحران زبیگنیف برژینسکی»« ،تفکر سیاسی نوین
میخائیل گورباچف» و «ساختار ژئوپلیتیکی جهان ساموئل
برنارد کوهن» است.
د :نظریههایی در راستای تفکرات مربوط به پس از
جنگ رسد و تحت عنوان «نظم نوین جهانی» که شامل
نظریههای «پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما»« ،ژئواکونومی
ادوارد لوتواک»« ،نظم نوین جهانی جرج بوش»« ،سیستم
ژئوپلیتیکی جهان سائول برنارد کوهن»« ،منظومههای
ششگانه قدرت زبیگنیو برژینسکی»« ،برخورد متدنها» و
«ساختار قدرت جهانی ساموئل هانتینگنت» است.
بزرگترین رقیبان سنتی و دیرینهی هالل بحران اینها
اند :
 : 1تئوری ابن خلدون -هر متدنی متولد میشود ،رشد
میکند ،جوان میشود ،اوج میگیرد ،پیر میشود ،به
مرحله فرسودگی و کهولت میرسد و در نهایت محکوم به
فناست و میمیرد .این نظریه همچنان بر قوت خود باقی
است و به عنوان قانون طبیعت توسط جهان به رسمیت
شناخته شده .غرب نیز از لحاظ فلسفی به اصلیت و
حقیقت این تئوری پی برده است؛ یعنی میداند که مرگ
و زوال جزو الینفک قانون دنیا است .اندیشمندان امریکا
هنوز موفق به ارایه بدیل این تئوری نشدهاند.
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نوشـته را از یـک تصـور فرضـی آغـاز میکنیـم؛ شما
انسـان اسـتید؛ امـا از سـوی موجـودات دیگـر کـه
نسـبت بـه شما باهوشتـر و متمدنتـر اسـت ،مسـیر
زیسـتی شما بـه سـوی انقـراض حرکـت میکنـد؛
پوسـت و گوشـت شما ارزش خوراکی ،ناخنها ارزش
طبـی و پوسـت شما ارزش مالـی دارد.
اکنـون بگوییـد! زمانـی کـه آهـوی مارکوپولـوی نـادر
کوههـای پامیـر بـه قصـد تفریـح و پلنـگ نـادر ایـن
کوهـا بـه قصـد پـول و خوشگذرانـی و طمـع شـکار
میشـوند ،عمـل طبیعـی اسـت یـا برخـورد بیرحامنه
از سـوی انسـان در برابـر دیگـر گونههـای زیسـتی؟
وجـدان بیدارتـان بـا ایـن فرض شما را در چـه حالتی
قـرار میدهـد؟ میدانـم زمانـی کـه بـا ایـن کلمات
روبـهرو شـدهاید ،از نگارنـدهی متن بـه خاطـر تفکری
کـه دارد متنفـر ایـد؛ امـا واقعیـت امـر ایـن اسـت کـه
وجدانتـان منیتوانـد بـه خاطـر اخلاق جمعـی و
کلیشـههای موجـود زیسـتی ،شما را محاکمـه کنـد.
از اینکـه در برابـر وجدانتـان برائـت حاصـل کنیـد،
نویسـندهی متن را نفریـن میکنیـد! راحـت باشـید،
ایـن یـک واکنـش طبیعـی روان اسـت؛ امـا بیشتر
و بیشتر روی وجدانتـان فشـار بیاوریـد تـا در
محاکمـهی خـودی مـورد بازپـرس قـرار بگیرید و سـیر
اخالقـی کـه چنین عمـل را طبیعی میپنـدارد ،تغییر
کند .
زشـتی ایـن عملکـرد انسـان –شـکار آهـو و پلنـگ
نـادر یـا در کل گونههـای در حـال نابـودی -را در
دایـرهی بزرگتـر زیسـتی تصـور کنیـد! مـا چـه شمار
از گونههـا را قربانـی طمـع خودمـان میکنیـم؟ جـدا
از گونههـای حیوانـی ،انسـان قربانـی پروژههـای
متمدنانـهی ناکارآمـد خـودش نیـز اسـت .از آنجـا
کـه کلیشـههای فکـری انسـان را وادار بـه نگاهکـردن
کورکورانـه میکنـد ،وقایـع را آنچنـان کـه میبایـد
منیبینیـم و در برابـر حقیقـت چشـمهایمان را بـا
راحتـی میبندیـم.
بـا فـرض ایـن کـه شما چشمانتان را در برابـر وقایع

دستبردوانقراض؛
آنچه انسان از خود به جا میگذارد

نبسـتهاید؛ روزانـه حیوانـات اهلـی و وحشـی بـه
صـورت گسترده از سـوی انسـانها بـه قتل میرسـد،
هـزاران گونـهی حیوانـی در اثـر دسـتبرد انسـان بـه
زیستگاههایشـان منقـرض شـدهاند و یـا رو بـه
انقـراض قـرار دارنـد .شما بـه عنـوان یـک انسـان کـه
وجـدان بیـدار دارد ،چـه عملـی انجـام دادهایـد؟ اگـر
پاسـخ شما هیـچ اسـت؛ بـرای برائـت وجدانتـان،
متنفر از نگارنده اسـتید؛ به دفاع از اخالق کلیشـهای
که بر بنیاد طمع به محیط زیسـت آسـیب زده اسـت،
آسـتین بـاال زدهاید که همان خوی بدوی انسـان دور
از اخالقیـات اسـت و این روش زیسـتی ،باید به تغییر
دچـار شـود؛ در غیـر آن ،نابـودی محیط زیسـت ،برابر
بـا نابودی انسـان اسـت.

دسـتکم دو هفتـه پیـش ،پلنـگ بومـیای در والیـت
لغمان بـه سـاحهی رهایشـی آمده بـود و مـردم او را با
بیرحمـی متـام بـه گلولـه بسـتند ،امـا کشـته نشـد.
ط زیسـت
بـر اسـاس معلومـات رییـس حفـظ محیـ 
کابـل ،مـردم تصمیم داشـتند ایـن پلنگ را بـه فروش
برسـانند؛ امـا پـس از دخالت ریاسـت محیط زیسـت،
قـرار اسـت چنـدی بعـد بـه بـاغ وحـش کابـل منتقـل
شـود .گفتنـی اسـت کـه پلنـگ گرفتارشـده دو چوچه
در شـکم خـود دارد.
چـرا پلنـگ نـادر و بومـی که دو چوچه در شـکم دارد،
به دلیل گرسـنگی رساغ سـاحهی رهایشـی انسـانها
بیایـد؟ طبیعـی اسـت کـه زیسـتگاه پلنـگ مـورد
دسـتبرد انسـان قـرار گرفتـه و حیواناتـی را کـه ایـن

پلنـگ بومـی بـرای ادامـهی حیـات شـکار میکـرد،
توسـط انسـان شـکار شـده و پلنـگ در جسـتوجوی
غـذا وارد محیطـی شـده کـه انسـان مالکیـت آن را
دارد.
از رسگذشـت همیـن پلنـگ معلـوم میشـود کـه
حیوانـات وحشـی بـه دو روش قربانـی طمع انسـانها
میشـود؛ نخسـت ایـن که غذایشـان توسـط انسـان
شـکار میشـود و زمانـی کـه در جسـتوجوی غـذا
بیـرون میشـوند ،خـودش را بـا بیرحمـی کامـل بـه
قتـل یـا بـه فـروش میرسـانند .هـر دو نـوع برخـورد با
حیوانـات وحشـی ،بیشتر وحشـیگری انسـان را بـه
منایـش میگـذارد.
ایـن پلنـگ از صدهـا پلنگـی بومـی چوچـهدار اسـت
کـه قربانـی بیخـردی انسـانها شـده و بـا دسـتبرد
انسـان بـه زیستگاههایشـان نزدیـک بـه انقـراض
شـدهاند .ایـن اتفـاق ،فراینـد بـد متدنـی اسـت کـه
انسـان عـاری از خلاق بنـا گذاشـته .در اینجـا
پرسـش ایجـاد میشـود؛ آیـا واقعـا متـدن پـروژهای
انسـانی اسـت کـه انسـان را بـه سـعادت میرسـاند؟
در سـاحت تعریـف انسـانیت و انسـان ،همـهی
موجـودات در کنـار انسـان و همسـان بـا انسـان
اسـت؛ امـا متدنـی کـه ماحصـل وحشـیگری اسـت
دیگـر گونههـای زیسـتی را منیپذیـرد .متـدن یـک
امـر تاریخـی و انسـان امـروز در خـط طویـل تاریـخ
صاحـب ایـن مزیـت شـده اسـت .پروژهانـگاری متدن
از سـوی انسـان ،تسلسـل پیرشفـت متـدن و انسـان
را ضامنـت کـرده اسـت .متمدنشـدن بـا ایـن کـه
بـرای خـودش مزیتهـای بیشماری دارد ،امـا بـرای
دیگـر گونههـای زیسـتی و محیـط زیسـت ،تهدیـدی
انکارناپذیـر و خطرنـاک اسـت.
نیـاز اسـت از متـدن مفهومسـازی متفاوتـی شـود،
مشـکالت فرهنگـی متـدن مـورد بررسـی قـرار گیـرد
و نظریههـای جدیـد در جامعـهی انسـانی از ایـن
پدیـده ارایـه شـود .اگـر از منظـر متفـاوت بـه خوانش
دیدگاههـای متدنـی بپردازیـم ،ضعفهـای اخالقـی
ناشـی از متدنهـای بـدوی نابـود و متـدن بـه پویایی
انسـانی دسـت خواهـد یافـت و شـیانگاری دیگـر
گونههـای زیسـتی بـا تغییـر سـیر متـدن از ذهـن
انسـانها پـاک خواهـد شـد.

پس از توافق امریکا و طالبان
اردوگا ههای آموزشى طالبان فعا لتر شده است
برگردان :طاهر احمدی
نویسنده:بیلروگیو
منبع:النگوارژورنال

ادارهی جو بایدن –رییسجمهور امریکا -فشارها را بر
دولت افغانستان و طالبان افزایش داده است و میخواهد
پیش از ماه می سال روان میالدی -آخرین مهلت خروج
نیروهای امریکایی از افغانستان -به یک توافقی سیاسی
دست یابند و به جنگ 20سالهی افغانستان نقطهی
پایان ،گذاشته شود.
طالبان اردوگاههای آموزشی جنگجویان این گروه را
افزایش داده است .افراد این گروه در این اردوگاهها
آموزشهای تروریستی را فرا میگیرند تا حملههای
بیوقفه را بر نیروهای امنیتی – دفاعی افغانستان انجام
دهند.
گروه طالبان در  ۲۰مارچ سال روان ،تصاویری را در
وبسایت رسمی «امارت اسالمی افغانستان -صدای
جهاد» ،منترش کردند که نشان میدهد ،صدها تن از
جنگجویان این گروه ،به شمول «فداییها و انتخاریها»
از اردوگا ه آموزشی خالد بن ولید ،الفتح و حرضت ابوبکر
صدیق ،فارع شدهاند .این تصویرها بخشی از روش
پروپاگندای طالبان است .تجهیز جنگجویان با سالح
مدرن ،نارنجکانداز و ماشیندار و همچنان آموزش
حملههای ترویستی با موتر از روشهایی است که در
این اردوگاههای از طرف جنگجویان این گروه فرا گرفته
میشود .برخی از تصویرها ،جنگجویان طالب مجهز
با دوربینهای شب و جلیقهی زرهی نشان میدهد؛
تصاویر پرترهی افراد گروه طالبان را مجهز با سالحهای
مدرن و نقاب نشان میدهد.
با توجه به پروپاگندای طالبان ،این گروه در گذشته از
انتشار تصاویر جنگجویان در جریان آمادگی و محافل
جشن فراغتشان را جلوگیری میکردند .اخیرا طالبان
با تغییر رویکردی ،تالش به پنهانکردن نشانی اردوگاه
آموزشیشان نکردهاند .تصویرهایی از اردوگاههای
آموزشی گروه طالبان -خالد بن ولید ،الفتح و حرضت
ابوبکر صدیق -در سالهای اخیر به صورت مکرر از طرف
گروه طالبان انتشار یافته است .به اساس گفتههای

طالبان ،اردوگاههای آموزشی خالد بن ولید ،یک شبکهی
آموزشی ۱۲نفری است.
گروه طالبان در نوامرب  ۲۰۱۶ادعا کرد که مجموعهی
اردوگاه آموزشی خالد بن ولید در هشت والیت هلمند،
کندهار ،غزنی ،غور ،رس پل ،فراه و مجاهدان وردک در
شاخههای متفاوت فعالیت دارد که به صورت مجموعی
 ۳۰۰آموزگار در این مراکز ،نزدیک به  ۲۰۰۰تن را
آموزشهای عقیدتی-مذهبی ،نظامی ،فنی و استخباراتی
میدهد.
اردوگاه آموزشی تروریستی استاد عاصم در ولسوالی برمل
والیت پکتیا است .همچنان مرکز آموزشی انتقامالقرآن
در والیت فاریاب ،مرکز آموزشی عمر بنخطاب در والیت
کندز ،مرکز ابو دیوانا در والیت رسپل است .همچنان
طالبان از کمپ آموزشی دیگری بهنام صالحالدین ایوبی
خرب دادهاند ،اما موقعیت آن را ذکر نکردهاند.
مراکز آموزشی عبدالله ابن مبارک ،مرکز آموزشی الفاروق
و مرکز آموزشی نیروهای ویژه طالبان که نامی از آن
گرفته نشده است نیز در داخل افغانستان فعالیت دارند.
گروه رسخ طالبان و گروه انتحاریها که به نام فداییها
یاد میشوند ،در مرکز آموزشی الفتح آموزش میبینند.
رساجالدین حقانی و مال یعقوب در پیامهای صوتی
جداگانه فراغت انتحاریها و جنگجویان را در ماه جون
 ۲۰۲۰از مرکز الفتح استقبال کردهاند.

رساج الدین حقانی ،معاون گروه طالبان و رییس
شبکهی تروریستی حقانی است .مال یعقوب ،فرزند مال
عمر –بنیانگذار گروه طالبان -معاون اکامالتی گروه
طالبان است .هردو؛ رساجالدین حقانی و مال یعقوب در
بخشهای عملیاتی گروه طالبان نقش برجستهای بازی
میکنند.
گروههای تروریستی دیگری مانند القاعده نیز در داخل
افغانستان اردوگاههای جداگانهی تروریستی دارند .در
 ۲۰۱۵نیروهای امریکایی یک مرکز آموزشی پایگاه شبکه
تروریستیی القاعده را در ولسوالی برمل والیت پکتیکا و
دو مرکز آموزشی و اطالعاتی-استخباراتی را در ولسوالی
شورابک والیت کندهار نابود کردند.
جان کمپل -جرنال بازنشستهی امریکایی -گفته است
که مرکز آموزشی القاعده در ولسوالی شورابک ،یکی
از بزرگترین مراکز شبکهی القاعده پس از  ۲۰۰۱در
افغانستان بوده است.
شبکهی القاعده همچنان مراکز آموزشی و عملیاتیای
را در والیتهای هلمند ،کندهار و نورستان ایجاد کرده
است .مسئوالن دولت افغانستان ،ادعا کردهاند که
شبکهی ترویستی القاعده در سالهای اخیر ،مرکز
عملیاتی خود را در دهکدهی «برامچه دیشو»ی والیت
هلمند ایجاد کرده .البته گزارشهایی نیز در این مورد در
والیت هلمند وجود دارد.

Source:New York Times

دولت امریکا در سال  ۲۰۱۴گفته است که حرکت
املجاهدین گروه تروریستی پاکستانی ،رابطهی نزدیک
با شبکهی القاعده دارد که مرکز آموزش حملههای
تروریستی را در والیتهای جنوبی افغانستان راهاندازی
میکند.
حزب اسالمی ترکستان ،اتحادیه اسالم و جهاد و جامعت
امام بخاری از گروههای جهادی ازبیکتبار استند که در
افغانستان و سوریه فعالیت دارند .این گروهها ادعا دارند
که کمپهای آموزشیشان در افغانستان فعال است.
نیروهای بیناملللی نیز گفتهاند که نهضت اسالمی
ازبیکستان ،در والیتهای سمنگان و رسپل مرکز
آموزشی برای انتحاریها و تروریستان دارند.
با اینکه گروه طالبان تأکید به بازسازی امارت اسالمی
در افغانستان دارند تا زیر چرت امیر ،حمالت مشرتک خود
را با شبکهی تروریستی القاعده و گروههای تروریستی
ازبیکتبار در افغانستان ادامه بدهد ،ادارهی جوبایدن
در تالش است تا دولت افغانستان و طالبان به توافق
صلح دست یابند[ .در  ۲۱فربوری سال  ۲۰۲۰ادارهی
ترامپ با طالبان توافقنامهی صلح را امضا کرد که طبق
آن روند مذاکرات صلح افغانستان کلید خورد؛ اما اکنون
این توافقنامه زیر بازنگری ادارهی بایدن قرار دارد]ِ.
توافق  ۲۱فربوری  ۲۰۲۰با طالبان ،روند خروج نیروهای
امریکایی را تا اول ماه می  ۲۰۲۱از افغانستان نهایی
کرده است .این موضوع ،اکنون سبب نگرانی جدی
رشکای بیناملللی افغانستان شده است.
توافق دوحه در حالت بیباوری با طالبان به امضا
رسید که در نتیجهی آن  ۵هزار جنگجوی طالبان از
زندانهای افغانستان آزاد شد .این در حالی است که
ادارهی امریکا ،اکنون در رابطه به رسنوشت افغانستان،
بحث و تبادل نظر دارد؛ اما طالبان تأکید دارند ،در
صورتی که امریکاییها از توافقنام ه پا پس بکشند؛ یا
طبق توافقنامه ،نیروهای امریکایی در اول ماه می سال
روان میالدی از افغانستان بیرون نشود ،این گروه در
برابر نیروهای امریکایی در افغانستان جهاد را دوباره آغاز
میکنند.
یادداشت :بیل ریگو ،عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی
و ویراستار در شبکهی النگوار ژورنال است.
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سیگار :گروه طالبان  400میلیون دالر از تجارت مواد مخدر درآمد دارد
ادارهی بازرس ویژهی امریکا برای بازسازی
افغانستان (سیگار) ،اعالم کرده است که گروه
طالبان  400میلیون دالر از تجارت مواد مخدر
درآمد دارد.
در گزارشی که روز جمعه ( 13حمل) ،از سوی
سیگار به نقل از شورای امنیت سازمان ملل متحد
منترش شده ،آمده است ،مقامهای افغانستان،
تخمین زدهاند که درآمد طالبان از تجارت مواد
مخدر از بهار  2018تا بهار  ،2019چهارصد
میلیون دالر بوده است.
در گزارش آمده است که طالبان اکنون متام
جنبههای تولید مواد مخدر را در اختیار دارند و
احتامل آن میرود که درآمد کلی آنها بیشرت از این
مقدار باشد.
بر اساس گزارش ،طالبان از بهار  ،2019تولید مواد

مخدر و درآمد خود از این طریق را افزایش دادهاند
و حتا میتوان گفت که بین  40تا  60درصد درآمد
طالبان از طریق مواد مخدر تامین میشود.
گزارش سیگار ،نشان میدهد که منابع اصلی درآمد
طالبان را تولید مواد مخدر ،استخراج غیرقانونی
معادن ،جمعآوری مالیات ،اخاذی ،فروش تهجیزات
دولتی و کمکهای مالی حامیان بیرونیاش
تشکیل میدهد.
سیگار گفته است که افغانستان بزرگترین
تولیدکنندهی تریاک در جهان است که بیش از 90
درصد تریاک جهان را تولید میکند و امریکا از سال
 2001بیش از  8میلیارد دالر را برای مبارزه با تولید
تریاک و قاچاق مواد مخدر در این کشور به مرصف
رسانده است.
پیش از این در ماه دسامرب سال گذشتهی میالدی،

خبرونه

برگردان یک مقالهی دانشگاه نرباسکا در روزنامهی
صبح کابل به نرش رسید که در آن به نقل از یک
گزارش سازمان ملل متحد ،گفته شده بود که
افغانستان در پنج سال گذشته ،نزدیک به 84
درصد مواد مخدر جهان را تولید کرده است.
این گزارش سازمان ملل نشان میدهد که بیشرت
مواد مخدر تولیدشده ،در قلمرو طالبان بوده و
طالبان از تولید و قاچاق آن  416میلیون دالر درآمد
داشته اند؛ در حالی که درآمد طالبان از استخراج
غیرقانونی معادن به  400تا  464میلیون دالر،
از اخاذی  160میلیون دالر ،از فروش و صادارات
تجهیزات دولتی  240میلیون دالر ،از جمعآوری
مالیه  80میلیون دالر و نزدیک به  240میلیون دالر
از کمکهای بیرونی و کشورهای حامی شان ،درآمد
داشتهاند.

احزاب سیاسی :به حلقات و اشخاص اجازهی بهچالشکشیدن روند صلح داده نشود
در آستانهی برگزاری نشست استانبول ،هفت حزب
مطرح سیاسی افغانستان ،با تشکیل کمیتهی
مشرتکی زیر نام «کمیتهی احزاب سیاسی تاثیرگذار
افغانستان» ،حامیتشان را از روند صلح اعالم
کردند.
در بیانیهای که روز شنبه ( 14حمل) ،از سوی
کمیتهی احزاب سیاسی تاثیرگذار افغانستان
منترش شده ،آمده است« :از برگزاری نشست
استانبول استقبال میکنیم و امیدواریم که در
نتیجهی تالشهای جهانی و منطقهای و تالشهای
جهتهای سیاسی اشرتاککننده ،راه حل مناسب،
معقول ،جامع و همهشمول برای پایان جنگ[در
افغانستان] پیدا شود».
این احزاب ،شامل حزب جمعیت اسالمی
افغانستان ،به رهربی صالحالدین ربانی؛ حزب
اسالمی افغانستان به رهربی گلبالدین حکمتیار؛

حزب وحدت اسالمی افغانستان به رهربی کریم
خلیلی؛ حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان به
رهربی عبدالرشید دوستم؛ حزب افغان ملت؛ حزب
وحدت اسالمی مردم افغانستان به رهربی محمد
محقق و حزب محاذ ملی اسالمی افغانستان است.
کمیتهی مشرتک سیاسی احزاب ،از سایر
جریانهای تاثیرگذار خواسته است که با جمع
احزاب شامل در کمیته ،همسو شده و با همکاری
یکدیگر از فرصت پیشآمده برای آوردن صلح در
افغانستان تالش کنند.
در بیانیه ،تاکید شده که نباید اجازه داد تا برخی
حلقات و اشخاص ،برای تامین منافع شخصیشان،
روند صلح را با چالش مواجه کنند.
در بیانیه آمده است« :ما تامین صلح و ایجاد ثبات
پایدار در افغانستان را به نفع امنیت منطقه و جهان
دانسته و از متام کشورهای همسایه ،منطقه و جهان

میخواهیم که در راستای پایانیافنت جنگ و آوردن
صلح و بازسازی افغانستان ،صادقانه همکاری
کنند».
هامیون جریر ،عضو کمیتهی سیاسی احزاب،
میگوید« :ما تالش داریم که تا برگزاری نشست
استانبول ،با متام طرفها ،به شمول طالبان به یک
تفاهم برسیم تا به بحران افغانستان نقطهی پایان
گذاشته شود».
آقای جریر ،تاکید کرد که طرحهای متعدد سبب
برقراری صلح منیشود و به همین دلیل ،همه
طرفها باید با یک دیدگاه و طرح مشرتک در
نشست استانبول رشکت کنند.
کمیتهی سیاسی احزاب در حالی تشکیل شده
که شامری از رسانهها به نقل از منابعشان گزارش
دادهاند که نشست استانبول ،در شانزدهم اپریل
برگزار خواهد شد.

حمدالله محب :بحث در بارهی آجندا ،اشتراک�کنندگان و زمان برگزاری نشست استانبول ادامه دارد
حمدالله محب ،مشاور امنیت ملی ،میگوید که
بحثها در بارهی نشست استانبول جریان دارد
و حکومت افغانستان نیز برای اشرتاک در آن،
آماده است.
آقای محب که روز شنبه ( 14حمل) ،در یک
نشست خربی صحبت میکرد ،گفت« :تیم
گفتوگوکنندهی دولت افغانستان در قطر،
در حال مذاکره با طالبان و امریکاییها است.
بحث در بارهی آجندا ،اشرتاککنندگان و زمان
برگزاری نشست استانبول ادامه دارد».
به گفتهی او ،تا اکنون گفتوگوها در این موارد

نتیجهای نداشته و تالشها جریان دارد تا در این
زمینه هر چه زودتر به توافق برسند.
آقای محب افزود« :تا هنوز نه رس آجندا ،نه رس
اشرتاککنندگان و نه رس تاریخ نشست استانبول
موافقت شده است .امیدواریم در هفتههای
آینده ،چیزی برای گفنت داشته باشیم .یک
توافق باید صورت بگیرد که شاید کمی زمان را
در بر بگیرد».
او همچنان ترصیح کرد که حکومت افغانستان
آمادهی برگزاری انتخابات زودهنگام است و
رییسجمهور غنی در آن انتخابات نامزد نخواهد

بود .مشاور امنیت ملی ،همچنان تاکید کرد که
گروه طالبان هیچ تغییری نکرده و تالش دارد تا
با استفاده از زور ،حکومت را به دست آورد .او
گفت« :طالب تعهد به صلح ندارد و قصد دارد با
وحشت ما را تسلیم بادارش بسازد».
این در حالی است که برخی از رسانهها ،به نقل
از منابعی گزارش دادهاند که نشست استانبول،
در شانزدهم اپریل برگزار خواهد شد .گفته
میشود که این نشست10 ،روزه بوده و در آن،
در بارهی حکومت آیندهی افغانستان گفتوگو
خواهد شد.

ر�ییس امنیت ملی :سطح خشونتها از سوی جنگجویان طالب  24درصد افزایش یافته است
احمدضیا رساج ،رییس عمومی امنیت ملی ،میگوید
که جنگجویان طالب تالش دارند تا سطح خشونتها
را افزایش دهند.
آقای رساج که روز شنبه ( 14حمل) ،در یک نشست
خربی صحبت میکرد ،گفت« :طالبان در حال آمادگی
گرفنت برای جنگ استند .فعال خشونت بلند است و
تالش طالبان این است که سطح خشونت را بلند
بربند».
به گفتهی او ،هرچند قرار بود که با آغاز گفتوگوهای
صلح ،سطح خشونتها کاهش یابد ،اما نه تنها که
کاهش نیافت ،بلکه  24درصد افزایش داشته است.
آقای رساج ،همچنان گفت که تنها در جریان یک ماه

گذشته 958 ،نفر در پیوند به رویدادهای تروریستی در
افغانستان بازداشت شدهاند .او افزود که با بازداشت
این افراد ،از رویدادهای تروریستی بیشامری
جلوگیری شده است.
از سویی هم ،محمدیاسین ضیا ،رسپرست وزارت دفاع،
در این نشست گفت که هرچند سطح خشونتها و
جنگ از سوی جنگجویان طالب افزایش یافته ،اما
نیروهای دفاعی و امنیتی در حالت دفاع فعال قرار
دارند و تلفات سنگینی به طالبان وارد کردهاند.
او همچنان به مراکز آموزشی طالبان اشاره کرد و گفت:
«طالبان در افغانستان هم مراکز آموزشی دارند و هیچ
گاهی منکر نشدهاند؛ اما مراکز شان هیچ فعالیتی

ندارد .طالبانی که در این جا استند به خاطر این که
خوش خدمتی کنند و فشار بر پاکستانیها را کم کنند،
میگویند که ما اینجا استیم .مراکز آموزشی و درمانی
و مکان زندگی اصلی طالبان ،پاکستان است».
همچنـان ،حیاتاللـه حیـات ،رسپرسـت وزارت داخلـه،
در ایـن نشسـت گفـت کـه جنگجویـان طالـب تلاش
دارنـد تـا سـطح خشـونتها را در بزرگشـهرهای
افغانسـتان بـه ویـژه ننگرهـار ،هـرات و مـزار افزایـش
دهنـد.
آقـای حیـات ،گفـت کـه بـه نیروهـای دفاعـی و امنیتی
هدایـت داده شـده تـا جلـوی فعالیتهـای تروریسـتی
طالبـان را بگیرنـد.

نشست استانبول در شانزدهم اپریل برگزار میشود
شامری از رسانهها ،به نقل از منابع شان گزارش
دادهاند که قرار است نشست استانبول ،در (16
اپریل 27 /حمل) برگزار شود.
این منابع ،گفتهاند که نشست استانبول ،برای
 10روز ادامه خواهد داشت و در آن ،در بارهی
حکومت آیندهی افغانستان گفتوگو خواهد
شد.

با این حال ،حمدالله محب ،مشاور امنیت
ملی ،میگوید که بحث با منایندگان طالبان
و امریکا در بارهی آجندا ،اشرتاککنندگان و
زمان برگزاری نشست استانبول ادامه دارد .آقای
محب که روز شنبه ( 14حمل) ،در یک نشست
خربی صحبت میکرد ،گفت که تا اکنون روی
این سه مورد هیچ توافقی نشده است.
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با این حال ،مقامهای رسمی حکومت افغانستان
و گروه طالبان ،در این باره چیزی نگفتهاند.
پیش از این ،خربگزاری اسپوتنیک ،گزارش داده
بود که گروه طالبان با برگزاری نشست استانبول
در ماه اپریل مخالفت کرده است .بر اساس
گزارش ،این گروه پیشنهاد داده که نشست
استانبول پس از ماه رمضان برگزار شود.

د بلخ اوسېدونکو له طالبانو
وغوښتل چې د ولس اراده ومني
د بلخ اوسیدونکود یوې غونډې په ترڅ کې له جمهوري
نظام او ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو مالتړوکړ.
په هغه غونډه کې چې د شنبې په ورځ په مزارشریف
ښار کې جوړه شوې وه د بلخ والیت ګڼ شمېر اوسیدونکو
پکې برخه اخیستې وه.
د غونډې ګډونوالو د سولې له بهیر مالتړ وکړ او له وسله
والو مخالفینو یې وغوښتل چې د ولس اراده چې د سولې
ټینګښت او دایمي اوربند دی ومني.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب هللا صمیم چې
د دغه وزارت له یو شمېر نورو چارواکو سره یې په دې
جرګه کې ګډون کړی و ،له امنیتي او دفاعي ځواکونو او
جمهوریت څخه د بلخ د اوسیدونکو مالتړ وستایه.
ښاغلی صمیم ټاکنې د سیاسي واک د لیږد معقوله الره
وبلله او ټینګار یې وکړ چې د سولې په بهیر کې به د تېرو
کلونو ټولې الس ته راوړنې او د امنیتي ځواکونو قربانۍ
او سرښندنې وساتل شي.
صمیم وویل «:له ټاکنو پرته نظامونه کمزوري وي ،ځکه
چې له ولسي مالتړ څخه برخمن نه وي ،باید د ولسواک
نظام پر لور والړ شو ،له نظام او خپلو ارزښتونو څخه
ساتنه وکړو ،ملي ارمانونو ته هغه مهال رسېدلی او له
هېوادنیو لوړو ګټوڅخه هغه مهال په ښه توګه ساتنه
کوالی شو ،چې ولسونه سره متحد شي».
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر له وسله والو مخالفینو
وغوښتل چې د ولس غږ او ارادې ته چې تلپاتې اوربند
دی غاړه کیږدي .هغه له اوربند پرته د سولې ټینګښت
ستونزمن کار وباله.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وویل د افغانستان دولت
هڅه کوي چې هرڅومره ژر چې کیږي له هېواده د جګړې
ټغر ټول شي چې په همدې موخه د سولې پروسې د ښه
پلې کېدو په موخه ټولې آسانتیاوې برابرې شوې او په دې
برخه کې الهم هڅې دوام لري.
د دغې غونډې نورو وینا والو هم په خپلو خبرو کې د
ولسونو په یووالي ټینګار وکړ او له وسله والو طالبانو یې
وغوښتل چې په هېواد کې د سولې د ټینګښت په موخه
اوربند ته غاړه کیږدي .دوی د جمهوري نظام او ملي
امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه مالتړ وکړ.

د خوست هوایي ډګرچارې
بشپړې شوې
د خوست د ملکي هوایي ډګر چارې بشپړې شوې او ژر
به پرانیستل شي .د افغانستان د ملکي هوایي چلند
اداره وایي د خوست د هوایي ډګر د ترمینل د جوړولو
چارې هم بشپړې شوې دي.
د ملکي هوایي چلند اداره وایي له دغه پروژې څخه په
دې وروستیو کې د دوی یوه پالوي لیدنه کړې ده چې د
هوایي ډګر وروستۍ پروژه چې ترمینل دی هم بشپړه
شوې ده.
د خوست هوایي ډګر د جوړولو کار په  ۱۳۹۰کال کې
د افغانستان دولت له بودجې څخه پيل شو .دا هوایي
ډګر په لسو کلونو کې په پینځو پړاوونو کې د ملکي
هوایي چلند په  ۱،۸میلیارده افغانۍ بودجه بشپړ شوی
دی.
د خوست هوایي ډګر به په نیژدې ورځو کې د حکومت
د لوړ پوړو چارواکو له خوا پرانیستل شي.
خوست د افغانستان سویل ختیځ والیت دی چې څلور
زره او  ۲۳۵،۳کیلومتره مربع مساحت لري .دا والیت
له کابل څخه  ۲۳۸کیلومتره لیرې والی لري.
د خوست د هوایي ډګر ترمینل  ،د اې تي ام ودانۍ
او د وسایطو پارکنګ جوړولو په چارو د ملکي هوایي
چلند ادارې له خوا له  ۹۹۱میلیون افغانیو ډېر لګښت
راغلی دی.
د دغه ډګر نورې چارې ال پخوا بشپړې شوې وې او حتی
څو کاله وړاندې یوې الوتکې پرې ازمایښتې الوتنه هم
کړې وه ،خو ترمینل یې نه درلود.
د خوست اوسیدونکي وایي  ،دا هوايي ډګر به د دغه
والیت هغو لسکونو زره مسافرو ته د سفر آسانتیاوې
برابرې کړي چې خلیج هېوادونو کې کار کوي.
د ملکي هوایي چلند ادارې په دې اړه څه نه دي ویلي
چې دا پروژه به څه وخت د لوړپوړو دولتي چارواکو له
خوا پرانیستل شي.
خوست والیت تراوسه ملکي هوایي ډګر نه درلود او یو
پوځي هوایي ډګر چې په دغه والیت کې جوړ شوی و د
نړیوالو ځواکونو له خوا کارول کېده.
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خط اول

برخورد احساساتی با ارزشهای دینى
به تقویت مجاهدین و شکست نظام انجامید
فوزی پس از انجام وظیفه در بغالن ،به
عنوان فرماندهی غند به بدخشان میرود؛ به
والیتی که زادگاه رهبر حزب جمعیت است
و حساسیتها در آن ،مقابل نظام حاکم
بیشتر از بغالن شده است .این افسر نظامی
که پس از فارغ شدن از دانشگاه نظامی از
غزنی وظیفهاش را آغاز و به بغالن و بدخشان
رسیده است ،به خوبی شاهد شکلگیری
جریانهای ضد نظام به مرور زمان است و
نسبت به هر سالی که میگذرد ،جبهات مردم
قویتر شده و مداخالت کشورهای بیرونی نیز
افزایش مییابد.

زاهد مصطفا

بخش دوم
هامیون فوزی ،پس از انجام وظیفه در غزنی که هنوز
تنشها علیه نظام حاکم کمونیستی در افغانستان چندان
اوج نگرفته ،به عنوان فرماندهی تولی انضباط به والیت
بغالن فرستاده میشود .در این والیت اما برخالف غزنی،
فعالیتهای مجاهدین مربوط حزب اسالمی به رهربی
گلبدین حکمتیار و جمعیت اسالمی به رهربی برهانالدین
ربانی ،علیه نظام بسیج شده است .گلبدین حکمتیار که
در آن زمان رهرب تازهنفس حزب اسالمی است ،با استفاده از
ناقالنی که در زمان امیر عبدالرحامن خان و بعدها محمدگل
خان مومند در دورهی نادرخان ،در برخی از ولسوالیهای
بغالن جابهشده بودند ،صف مقاومت علیه نظام کمونیستی
را شکل داده و در این والیت دست به عملیات نظامی علیه
منافع دولت میزند.
دند غوری و برخی از ولسوالیهای بغالن ،به دلیل زندگی
ناقالن پشتوزبان که در زمان پادشاهان سابق افغانستان از
والیتهای رشقی و جنوبی به این محل انتقال و جابهشده
شده بودند ،به مرکز رسبازگیری حزب اسالمی تبدیل شده
و این حزب ،با استفاده از سالح و امکانات مالی بیرونمرزی
و رسبازان رسبهکف داخلی ،تحرکات مسلحانهاش را علیه
نظام حاکم آغاز کرده است و فوزی ،یکی از صدها رسبازی
است که برای دفاع از منافع نظام کمونیستی و مردم ،در این
والیت مقابل گروههای جهادی میجنگد.
پاکستان به عنوان واسط کمکهای سازمان اطالعاتی
امریکا –سیا ،-احزاب جهادی در افغانستان را حامیهی مالی
و تسلیحاتی میکند و از سوی دیگر ،جریان کمونیستیای
که در افغانستان به قدرت رسیده است ،بدون توجه
به حساسیتهای بومی-مذهبی افغانستان ،به دنبال
پیادهکردن اصول و قواعدی است که به لحاظهای مختلف،
در جامعهی سنتی و مذهبی افغانستان ،تطبیق آن با
بنبست مواجه شده است .مناسبات بومی و ملوکالطوایفی،
با آن که در زمان عبدالرحامن خان از میان برداشته شده؛ اما
هنوز رنگوبوی آن در برخی والیتها وجود دارد و فرماندهان
و خانهای محلیای که باور دارند نظام حاکم ارزشهای
آنها را نادیده گرفته است ،دست به قیام علیه نظام بردهاند.
بغالن که حاال تبدیل به منبع درآمد طالبان شده است ،در آن
زمان نیز یکی از والیتهای چالشبرانگیز بود .پیش از این
اتفاقها ،وزیر گلمحمد خان مومند که یکی از چهرههای
داعیهدار پشتونیزهکردن شامل و شاملی در زمان نادرخان

است ،پس از شکست حبیبالله کلکانی ،فرماندهی گروه
چندهزار نفریای را به عهده میگیرد و با شعار «رسش چت
و مالش تاراج» ،به رسکوب شاملی و شامل کشور میپردازد.
روایتهای باورنکردنیای از جنایتهای وزیرگلمحمد خان
در شاملی ثبت تاریخ شده است که در ادامهی تحرکات
عبدالرحامن خان ،تخم نفاق و تعصب را بین اقوام مختلف
افغانستان میکارد .مرحوم غالممحمد غبار –نویسندهی
افغانستان در مسیر تاریخ -مینویسد« :شاهمحمود ،بردار
نادر غدار ،متام فعالیتهای تخریبی خودش را در این
والیت به دست قوای پشتوزبانان والیت پکتیا به نام «افغان
و غیرافغان» انجام داد و این خطرناکترین هستهی نفاق و
تجزیهی ملت بود که در صفحات شامل کشور به دست او
کاشته شد وبعدها به دست محمد گل مومند آبیاری شد».
فوزی پس از انجام وظیفه در بغالن ،به عنوان فرماندهی غند
به بدخشان میرود؛ به والیتی که زادگاه رهرب حزب جمعیت
است و حساسیتها در آن ،مقابل نظام حاکم بیشرت از بغالن
شده است .این افرس نظامی که پس از فارغ شدن از دانشگاه
نظامی از غزنی وظیفهاش را آغاز و به بغالن و بدخشان
رسیده است ،به خوبی شاهد شکلگیری جریانهای ضد
نظام به مرور زمان است و نسبت به هر سالی که میگذرد،

اشتراک در روزنامه

جبهات مردم قویتر شده و مداخالت کشورهای بیرونی نیز
افزایش مییابد.
در بدخشان ،حساسیتها بیشرت از غزنی و بغالن گل
ک سو ،به دلیل گذشت زمان بیشرت و
کرده است که از ی 
شکلگیری منسجم جبهات جهادی است و از سوی دیگر،
به دلیل این که بدخشان زادگاه برهانالدین ربانی -رهرب
حزب جمعیت -است ،افراد بیشرتی علیه نظام در این والیت
بسیج شدهاند.
فوزی که خودش در آن زمان افرس نظام است و باید
برای حفظ منافع نظام بجنگد ،ضعفهای نظام حاکم
را ،بیتوجهی به ارزشهای مردم ،برخورد احساساتی و
مستبدانه و استفاده از جوانان بدون تجربه در ادارههای
محلی میداند .به گفتهی این جرنال ارتش ،در آن زمان،
جوانانی که از طرف کابل به عنوان ولسوال یا دیگر مناصب
دولتی به والیتها و ولسوالیها فرستاده میشدند ،بدون
توجه به بافت اجتامعی-مذهبی جامعه ،بر اصول اخالقی و
دینی مردم حمله و آنها را وادار به پذیرش بیچونوچرای
نظام حاکم میکردند .فوزی میگوید که گرفنت مال
رسمایهداران و تقسیم آن به نیازمندان یا دهقانان،
در جامعهی سنتی افغانستان قابل اجرا نبود و همین
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رسمایهداران ،به جای این که اموالشان را به دولت واگذار
کنند تا دولت در مورد آن تصمیم بگیرد ،احساسات مذهبی
دهقانان را زنده کردند و با دادن پول به آنها ،علیه نظام
ایستادند .این تالش توانست نظام را زمینگیر کند و حتا
به درخواستهای مصالحهی ملی که بعدها توسط حاکامن
نظام کمونیستی رس داده شد نیز ،پاسخ مثبت داده نشود.
در بدخشان نیز در کنار احزاب دیگر جهادی ،حزب
اسالمی به رهربی حکمتیار در ولسوالی ارگوی این والیت
و برخی ولسوالیهای دیگر رسبازگیری کرده و حمالت
چریکی علیه رسبازان و ادارات دولتی را آغاز کرده است.
بیتوجهی مسئوالن محلی حکومت به عنعنات مردمی،
بهخشونتکشیدن مراسم عروسی مردم و همچنان مورد
متسخر و اذیت قرار دادن کسانی که مناز میخوانند ،به
اتهام اخوانی و جهادیبودن ،از اشتباههاتی است که به
بسیج بیشرت مردم انجامیده و هر رهرب جهادیای که به مردم
مراجعه میکند ،رسبازان زیادی به دنبال آن راه میافتند و
با شعار زندهباد اسالم ،وارد میدانهای نربد میشوند.
تحرکات مردمی ،تنها مشکل موجود نیست .اختالفها میان
دو شاخهی جریان کمونیستی در افغانستان –خلقیها
و پرچمیها -نظام را از داخل به چالش کشیده است.
کشتهشدن ترکی توسط امین ،کشتهشدن امین توسط
کارمل و تبعید کارمل توسط نجیب که هر کردام رفقای
حزبی و رسسپردهی هم بودند ،باعث بیاعتامدی مردم
به نظام شده و در نقاط مختلف افغانستان ،شورشهای
دنبالهداری را علیه نظام به راه انداخته است.
یادداشت :بخش نخست این نوشته تحت عنوان «سه
دهه جنگ برای شش رییس جمهور و یک رهرب قومی» در
گفتوگو با هامیون فوزی ،جرنال سابق ارتش در شامره
 247به نرش رسیده بود.
ادامه دارد...
روحالله طاهری
عکاس

