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ما  کشور  چهارم  قوه  رسانه ها 

در  رسانه ها  می آید،  به حساب 

افغانستان در عرصه چاپی، دیداری، 

دارند.  فعالیت  مجازی  و  شنیداری 

افغانستان  در  فعالیت ها  این 

اذهان  بر  و  رفته  پیش  به اندازه ای 

به  را  مردم  که  گذاشته  اثر  عمومی 

نیز  نشده  نرش  و  دست اول  منابع 

معنی  این  به  است؛  ساخته  مجهز 

که دیگر مردم را منی شود اغوا کرد 

و فریب داد.

این نوشتار تالش دارد تا نیم نگاهی 

افغانستان  رسانه ای  فعالیت های  به 

گذشته  سده ی  یک  از  بیش  در 

داشته باشد.

در  رسانه ها  پیدایش  و  تاریخ 

افغانستان

خورشیدی-  هجری   ١٢٥٢ سال 

شیرعلی  امیر  حکومت  زمان 

رسانه  تولد  سال  می توان  را  خان- 

سال  این  در  نامید.  افغانستان  در 

نخستین  »شمس النهار«،  روزنامه ی 

آسامن  در  که  بود  روزنامه ای 

درخشید  افغانستان  روزنامه نگاری 

کرد.  بلند  را  بیان  آزادی  صدای  و 

مسئولیت این...

لیت  فعا
ن  نستا فغا ا ی  نه ها رسا

شته گذ ه ی  سد یک  ر  د

در حالی که طالبان ادعا کرده اند القاعده در 
افغانستان حضور ندارد، شاخه ی منطقه ای 

القاعده، -القاعده شبه قاره  هند...

در آستانه ی برگزاری نشست استانبول و ادامه ی تالش ها برای به نتیجه  رسیدن 

گفت وگوهای صلح افغانستان، زلمی  خلیل زاد، نماینده ی ویژه ی وزارت خارجه ی امریکا 

برای صلح افغانستان، دیروز )شنبه، ۲۱ حمل( به کابل آمد...

فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه، 
می گوید که نیاز است...

ن  نستا فغا ا یت  ال و  ۱ ۸ ر  د ه  عد لقا ا
رد ا د ر  حضو

د  کې  ګمرک  په  هرات  د 

شویو  زیامنن  د  پیښې  د  اورلګېدنې 

موټرچلوونکوتحصن پای ته ورسېد. 

زیامنن  نورو  او  چلوونکو  موټر  دغو 

په  را  اونۍ  یوې  له  سوداګرو  شویو 

دیخوا په هرات ښار کې تحصن کړی 

لویې الرې  ورغلې  ته  او هرات ښار  و 

یې تړلې وې.

یوه میاشت وړاندې د هرات د اسالم 

کال په ګمرک کې اورلګېدنې سوداګرو 

ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوه.

د هلرات د وايل ویانلد غلالم جیلالين 

د  جرګلې  وللي  د  وایلي  فرهلاد 

کمیسلیون  د  اورېلدو  د  شلکایتونو 

پله  قلادري  صلادق  محملد  رییلس  د 

غوښلتنې  سلوداګرو  دغلو  د  ملرشی 

واورېدللې.

د  وزارت  مالیلې  د  پلالوي چلې  دغله 

ګمرکونلو برخلې اسلتازي هلم پکلې و 

د هلرات وايل سلید عبدالوحیلد زاهلد 

قتلايل پله حضلور کلې د موټرچلوونکو 

د اعتصلاب له املله د الرو د تړل کېدو 

او لله دې املله راوالړېدونکلو  زیانونلو 

اعتصلاب کوونکلو  لله  اړه  پله  سلتونزو 

رسه خلرې وکلړې.

فرهلاد وایلي د هلرات وايل لله ورغلي 

اعتصلاب  د  چلې  وغوښلتل  پلالوي 

ويش. پاملرنله  تله  سلتونزو  کوونکلو 

هغله وایلي د موټرچلوونکلو او زیامنلن 

شلویو کسلانو اسلتازو لله دغله پلالوي 

وکلړه چلې  ژمنله  کلې  پله خلرو  رسه 

اعتصلاب پلای تله ورسلوي.

دې  د  مسلوولینو  محلي  هلرات  د 

سلتونزې د حلل په برخله کې د ولي 

جرګلې د اسلتول شلوي پلالوي مننله 

کلړې چلې دا سلتونزه یلې حلل کلړه.

هرات کې د سوداګرو او موټرچلوونکو 
تحصن پای ته ورسېد

تحلیل
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اعدام،  تعویق  بین املللی  برشی  حقوق  گروه 

که  کودکانی  از  درصد   80 است،  کرده  اعالم 

اعدام  به  سعودی  عربستان  در  این  از  پیش 

اعدام  در خطر  هم  هنوز  بودند،  محکوم شده 

قرار دارند.

گروه  این  یورونیوز،  از  نقل  به 

گفته  اعالمیه ای  در  بین املللی،  

 10 سعودی  عربستان  در  که  است 

در  جرم  ارتکاب  دلیل  به  کودک 

محکوم  اعدام  به  نوجوانی  سنین 

تن   7 بر  میان،  این  از  که  شده اند 

نفر  یک  بر  و  اسالمی  حدود  آن ها 

و 2  آن ها حکم قصاص صادر شده 

تن دیگر اعدام منی شوند.

مایا فوآ، رییس  گروه ریپریو یا تعویق 

است:  گفته  باره  این  در  اعدام، 

»وقتی از 10 نفری که به دلیل ارتکاب جرم در 

کودکی به اعدام محکوم شده اند، 8 تن آن ها 

هنوز هم در خطر اعدام قرار دارند، با اطمینان 

می توان گفت که وعده ی پیرشفت و اصالح در 

عربستان تغییر نکرده است.«

پیش از این، در سال گذشته ی میالدی، ملک 

را  فرمانی  سعودی،  عربستان  پادشاه  سلامن، 

صادر کرد که در آن مجازات اعدام برای افراد 

زیر 18 سال لغو شده بود.

کمیسیون حقوق برش عربستان، در ماه اپریل 

سال گذشته ی میالدی، با نرش بیانیه ای گفت 

مجازات  سلامن،  ملک  حکم  اساس  به  که 

سنگین برای افراد زیر 18 سال، حداکرث 10 

صادر  نوجوانان  زندان های  در  زندان  سال 

خواهد شد؛ اما 9 ماه پس از صادر شدن این 

این  در  برش  حقوق  فعاالن  از  بسیاری  حکم، 

که  نوجوانی  پنج  رسنوشت  به  نسبت  کشور 

حکم مجازات اعدام آن ها لغو نشده است، ابراز 

نگرانی کردند.

سلامن،  ملک  فرمان  این  به  عربستان  دولت 

داد  نشان  بی توجهی  این کشور  پادشاه 

این فرمان در  از صادر شدن آن،  و پس 

رسانه های دولتی این کشور به نرش رسید 

و در فهرست مهم ترین رویداد های سال 

2020 میالدی در عربستان نیز، اشاره ی 

به این فرمان نشده بود.

فرمان،  این  از  سال  یک  گذشت  با 

نامه ای  در  سعودی  عربستان  مقام های 

روز  آن  منت  که  متحد  ملل  سازمان  به 

گفتند  پنج شنبه )19 حمل(، نرش شد، 

که فرمان سلطنتی فقط در موارد جرایم 

مشمول مجازات های »تعزیری« اعامل می شود 

و دیگر موارد را در بر منی گیرد.

چین و عربستان سعودی، در صدر کشورهایی 

قرار دارند که ساالنه بیشرتین اعدام در آن ها 

انجام می شود.

رند ا د ر  قرا م  ا عد ا خطر  ر  د ی  د سعو ن  بستا عر ر  د م  محکو ن  دکا کو

جهان خبر

؛ شهر یی  فیا ما ر  زا با
اموالی که می خریم،  چرا 

است؟ کم کیفیت 

ر  د ه  عد لقا ا ر  حضو
ط  رتبا ا و  ن  نستا فغا ا

؛ ن لبا طا با  ن  آ
چالشى در برابر 

نشست استانبول

ژورنال  وار  النگ  وب سایت  اخیراً 

در  القاعده  حضور  از  گزارشی  در 

خر  افغانستان  مرزی  والیت های 

در  که  گزارش  این  در  است.  داده 

8 اپریل همین سال به نرش رسیده، 

آمده است که جنگ جویان شبکه ی 

در  هند،  شبه قاره ی  برای  القاعده 

دارند  حضور  افغانستان  والیت   18

توافق نامه ی صلح  امضای  از  پس  و 

والیت   21 در  طالبان،  و  امریکا 

را  تروریستی  حمله های  کشور 

راه اندازی کرده اند.

بر  نظارت  کمیته ی  هرچند 

متحد،  ملل  سازمان  تحریم های 

در  را  القاعده  اعضای  شامر 

افغانستان، از ۴00 تا ۶00 تخمین 

می زند؛ شامری که...

w     w     w.     s     u     b     h     e      k      a      b      u      l.    c    o    m
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وزیر عدلیه:
به  دسترسى  زمینه ی 

مناطق  در  مدافع  وکیل 
شود فراهم  دوردست 

؛ بی کم آ ن  بحرا و  س  نفو رشد 
آیا ایجاد بندهای آبگردان راه حل است؟

زلمی خلیل زاد: 
که  رد  ا د قع  تو ن  جها

ن  نستا فغا ا لت  و د
نشست  ر  د حد  ا و ح  طر با 

کند ک  شترا ا ل  نبو ستا ا

4 77

افغانستان کشوری است 
عقب افتاده که سال های سال 

را در فقر و جنگ...

امکان مخالفت غنی با طرح شورای مصالحه؛ 

خلیل زاد برای پیش گیری آمده است

حکومت افغانستان سال ۱400 خورشیدی را با گشایش بند 
کمال خان در والیت نیمروز و وعده برای گشایش چندین بند 

آبی خرد و بزرگ دیگر جشن گرفت...
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خلیل زاد بازهم به افغانستان آمده است. این که چه برنامه ای 

می توان  اما  نیست؛  روشن  دارد،  رس  در  افغانستان  برای 

موضع  به عنوان  غنی  را  آن چه  می خواهد،  او  که  زد  حدس 

خود در نشست استانبول، مورد نظر دارد، به چالش بکشاند.

موضع ارشف غنی، برگزاری انتخابات زودهنگام است؛ چیزی 

که طالبان آن را منی پذیرد و بنا بر همین دلیل، امریکایی ها 

نیز از آن چندان حامیت نخواهند کرد.

چالشی که خلیل زاد می تواند بر رس راه غنی بگذارد، نبود 

افغانستان  طرف  از  بتواند  که  است  همه جانبه ای  طرح 

واحد، پیشکش جامعه بین املللی و طرف درگیر در جنگ با 

حکومت باشد. برای همین است که در دیدار او با عبدالله 

افغانستان،  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس  عبدالله، 

مهم ترین موضوع قابل بحث، تأکید او بر داشنت یک طرح 

همه جانبه بوده است.

خلیل زاد در دیدار با رییس شورای عالی مصالحه ملی، گفته 

است که »جهان توقع دارد که دولت افغانستان با طرح واحد 

در نشست استانبول اشرتاک کند.«

سیاست مداران  اکرث  که  روزهایی  به  برگردیم  اکنون 

افغانستان، به حکومت افغانستان هشدار می دادند که اگر 

برای  صلح  برنامه  مورد  در  ملی  اجامع  یا  همه جانبه  صلح  

افغانستان وجود نداشته باشد، کشور به سوی بحران سیاسی 

رفته و ممکن است گروه طالبان، نفع بیشرتی برد.

و  می خواندنش  ملی«  »اجامع  آن چه  که  است  این  منظور 

نبود  چیزی  می دانستند،  حتمی  را  آوردنش  وجود  به  نیاز 

غنی،  آقای  هستیم.  نیازمند  آن  به  امروز  که  موضعی  مگر 

بین  را  اعتامدی  نتوانست  کشور،  رییس جمهور  به عنوان 

و  طرف ها  دیگر  آن  به  نظر  که  کند  ایجاد  سیاست مداران 

یک جا  حکومت  با  بتوانند  کشور،  در  سیاسی  جریان های 

شده و در برابر طالبان موضع واحدی را اختیار کنند.

معروف  مثَل  به  شبیه  خیلی  افغانستان  وضعیت  اکنون 

ارایه  خیال«.  بیر  کله  »هر  می گوید؛  که  است  ازبیکی 

طرح های گوناگون از سوی حزب های سیاسی و تالش برای 

از  غیر  صلح،  مورد  در  افغانستان  مردم  آرای  پراکنده سازی 

محتوای مثلی که آوردیم نیست.

چالش  به  تالش  در  عمداً  ارشف غنی  می داند  که  خلیل زاد 

وارد  او،  با  مشابه  راه  از  است،  استانبول  نشست  کشاندن 

شده و می خواهد، طرح او را که یک طرح غیرقابل قبول برای 

نتواند  هرگز  که  بکشاند  بن بست  به  طوری  است،  طالبان 

به عنوان موضع اصلی در گفت وگوهای صلح مطرح شود.

طرح  بودن  یک جانبه  بر  تأکید  با  می کند  سعی  خلیل زاد، 

و  وی  از  صلح،  موضوع  در  او  تالش های  و  ارشف غنی 

هستند-  هم  کمی  تعداد  که  همسویش-  گروه های  متام 

مرشوعیت زدایی کرده، اجازه ندهد به عنوان محور گفت وگوها 

نقش بازی بکند.

مرشوعیت زدایی از موضع او در قبال صلح، راهی ندارد مگر 

برقراری  برای  پیشنهادش  بودن  یک جانبه  برجسته سازی 

صلح با برگزاری انتخابات زودهنگام.

و  است  داده  مردم پسندی  پیشنهاد  ارشف غنی،  این که  با 

طوری نشان می دهد که او برای پابرجا ماندن جمهوری در 

افغانستان تالش می کند و حتا حارض است قربانی داده و از 

قدرت کنار برود اما؛ چنین به نظر می  رسد که او خود نیز بهرت 

از دیگران می داند که پیشنهاد وی، قابل قبول بسیاری ها از 

هیچ  ارشف غنی  گفت؛  می توان  پس  نیست.  طالبان  جمله 

به  را  طالبان  می کند،  سعی  فقط  و  منی دهد  قربانی ای 

چالش کشانده و با امریکایی ها در تقابل قرار دهد.

تقابل امریکا و طالبان، نزدیک است زیرا به زودی زمان خروج 

نیروهای امریکایی فرا می رسد و هنوز اداره بایدن نتوانسته 

افغانستان،  از  خروج  پس  کشورش  امنیت  برای  ضامنتی 

فراهم کند.

متکین  به  یا  که  چیزی  می خواهد،  را  همین  ارشف غنی 

طالبان می انجامد و زمان خروج را متدید می کنند و یا هم 

هامن  ادامه  این  می گیرند.  رس  از  را  امریکایی ها  با  جنگ 

آن  به  می خواست  امریکا  که  است  فرسایشی ای  جنگ 

پایان بدهد و امروز آن را در موضوع صلح افغانستان تجربه 

می کند.

افغانستان، به ارشف غنی این فرصت  ادامه جدال صلح در 

او  کند.  حفظ  کارش،  پایان  تا  را  قدرتش  که  می دهد  را 

منی خواهد قبل از دوره خدمتش، جانشینی داشته باشد و 

نیمه کاره  بود،  آن  اجرایی شدن  خواستار  که  را  برنامه هایی 

بگذارد.

مرکزی  حکومت  یک  ایجاد  ارشف غنی،  برنامه  مهم ترین 

از  را  بسیاری ها  دست  می خواهد،  که  است  شبه  دیکتاتور 

دفع  برای  و تالش  ملی  اجامع  نبود  دارد.  نگه  دور  مداخله 

نیروهای مشتاق به آن نیز یکی از راهکارها برای ساخنت این 

بحرانی  وضعیت  از  او چگونه  این که  است.  از حکومت  نوع 

کنونی عبور کرده، وارد فضایی می شود که برنامه اش بتواند 

استحکام یافته و عملی شود، پرسشی است که فقط در پایان 

ماموریت او به عنوان رییس جمهوری می توان فهمید.

که  است  مطرح  سوال  این  می شود،  آماده  نیز 

تبعات  چه  کابل،  به  امریکا  دولت  مناینده ی  سفر 

خواهد  افغانستان  دولت  طرح  روی  پیامدهایی  و 

گذاشت؟ 

آن که  از  پس  خلیل زاد  آقای  که  است  گفتنی 

خارجه ی  وزیر  نامه ی  با  همراه  امریکا  دولت  طرح 

به  کرد،  افغانستان رشیک  با رهران  را  این کشور 

کارشناسان  داد.  ادامه  منطقه  ای اش  سفرهای 

آقای  سفر  که  دارند  باور  افغانستان،  سیاسی 

خلیل زاد به دوحه و دیدارش با گروه طالبان به درازا 

کشید و احتامل می رود که قناعت گروه طالبان را 

گرفته و به کابل آمده باشد. 

افغانستان،  سیاسی  کارشناس  ندیم،  اسدالله 

که  می گوید  کابل،  صبح  روزنامه ی  با  صحبت  در 

دولت  از  سخت تر  طالبان  قانع کردن  امریکا  برای 

همه ی  در  دلیل،  همین  به  و  است  افغانستان 

می کنند  دیدار  طالبان  گروه  با  نخست  سفرها 

آقای  سفرهای  »در  می آیند.  کابل  به  آن  از  پس  و 

خلیل زاد نکته ی بسیار مهم وجود دارد که او، اول 

به دوحه می رود و بعد به کابل می آید؛ به این معنا 

که امریکایی ها با طالبان بسیار به مشکل به نتیجه 

می رسد. پس از آن که رضایت آن ها کسب شد، به 

کابل می آید و تالش می کند که رییس جمهور غنی 

را به سمت پذیرفنت خواست های طالبان بکشاند.« 

نکته های  که  غنی  آقای  سه مرحله ای  طرح 

برجسته ی آن »دولت صلح« و »انتخابات زودهنگام« 

افغانستان،  سیاسی  کارشناسان  دید  از  است، 

طالبان  گروه  و  جهانی  جامعه ی  و  نبوده  عملی 

دیگر  -کارشناس  عظیمی  ظاهر  منی پذیرد.  را  آن 

رو،  پیش   نشست  در  که  می گوید  افغانستان- 

را  خودشان  طرح  که  می کنند  تالش  امریکایی ها 

عملی  افغانستان«  صلح  »دولت  برقراری  بر  مبنی 

صحبت  نیز  طالبان  گروه  با  رابطه  این  در  و  کنند 

می کند،  تالش  خلیل زاد  آقای  ازاین رو،  کرده اند؛ 

تاثیرش را روی طرحی که قرار است از جانب دولت 

تالش  »خلیل زاد  بگذارد.  شود،  ارایه  افغانستان 

را  طرح اش  افغانستان  دولت  جانب  که  می کند 

مالیم تر کند.«

سیاسی  چهره های  از  شامری  پیش ازاین، 

رییس جمهور  حامدکرزی،  به شمول  افغانستان 

حزب  رهر  خلیلی،  کریم  و  افغانستان  پیشین 

وحدت اسالمی افغانستان، از طرح آقای خلیل زاد 

حامیت کرده بودند. هرچند گروه طالبان آشکارا در 

این رابطه ابراز نظر نکرد؛ اما این گروه با حکومت 

گفته   بارها  و  است  موافق  کشور  این  در  انتقالی 

برای  آقای غنی و حکومت فعلی، مانعی  است که 

صلح در این کشور است. 

با  که  می خواهد  غنی  آقای  که  دارند  باور  آگاهان 

و  خلیل زاد  آقای  طرح  زودهنگام«  »انتخابات  طرح 

ندیم  آقای  بکشد.  چالش  به  را  استانبول  نشست 

می گوید که طرح آقای غنی یک طرح گُنگ است؛ 

به چالش  این طرح،  پیشنهاد  از  غنی  آقای  هدف 

غنی،  آقای  اما  است؛  استانبول  نشست  کشیدن 

منی تواند  و  است  دولت ضعیف  یک  رییس جمهور 

طرحش را به رسانجام برساند. 

ادامه ی  از  افغانستان  کارشناسان  حال،  این  با 

دید  از  زیرا  می دهند؛  هشدار  کشور  در  جنگ 

و  خلیل زاد  آقای  طرح  غنی  رییس جمهور  آن ها، 

عالی  شورای  توحید شده ی  طرح  قوی  احتامل  به 

مصالحه ی ملی را اگر در مغایرت به اهدافش باشد، 

منی پذیرد؛ چیزی را که امریکایی ها دوست ندارند 

اتفاق بیافتد. 

خروج  زمان  می-  ماه  به  که  می گوید  ندیم  آقای 

امریکایی ها  نزدیک می شویم،  امریکایی،  نیروهای 

پایان ماه می، گفت وگوهای  تا  تالش می کنند که 

– راهی  دو  رس  و  کنند  فیصله  را  افغانستان  صلح 

ماندن و رفنت- گیر منانند. »اگر نشست استانبول، 

از  بیش  افغانستان  دولت  کشیده شود،  به چالش 

خواهد  اتفاق  داخلی  جنگ  می کند.  تاوان  این، 

خواهد  پیش  تجزیه  به سوی  افغانستان  و  افتاد 

رفت.« به گفته ی او، رهران سیاسی و حلقه ی داکرت 

پذیرفته  توحیدشده،  طرح  صورتی که  در  عبدالله 

نشود، طرح دیگری را جدا از ارگ ریاست جمهوری 

تهیه خواهد کرد. 

گفت وگوها  اگر  که  است  این  بر  ندیم  آقای  تاکید 

تا ماه می به توافق نرسد، امریکا دوباره با طالبان 

عقب نشینی  هم  »طالبان  منی شود.  جنگ  وارد 

روی  که  منی شوند  حارض  حتا  طالبان  منی کنند. 

انگشت  طالبان  کنند.  بحث  غنی  آقای  طرح 

امریکایی ها را گیر داده و فشار می دهند. به همین 

خاطر آقای خلیل زاد به کابل آمده است.« 

این همه در حالی است که امروز –یک شنبه، 22 

حمل- کمیته ی توحید طرح شورای عالی مصالحه 

آن،  از  پس  و  می کند  برگزار  را  پایانی اش  نشست 

دولت  جانب  از  واحد  طرح  به عنوان  را  طرحی 

با  برد.  خواهد  استانبول  نشست  به  افغانستان، 

از  که  واحدی  طرح  بود،  منتظر  باید  این حال، 

چه  می شود،  ارایه  مصالحه  عالی  شورای  جانب 

دولت  آیا  و  داشت  دنبال خواهد  به  را  موضع هایی 

استانبول  نشست  به  طرح  همین  با  افغانستان 

می رود؟

ادامه ی  و  استانبول  نشست  برگزاری  آستانه ی  در 

به نتیجه  رسیدن گفت وگوهای صلح  برای  تالش ها 

ویژه ی  مناینده ی  خلیل زاد،  زملی   افغانستان، 

وزارت خارجه ی امریکا برای صلح افغانستان، دیروز 

رییس جمهور  با  و  آمد  کابل  به  )شنبه، 21 حمل( 

غنی و داکرت عبدالله عبدالله، رییس  شورای عالی 

مصالحه ی ملی، دیدار و گفت وگو کرد.

ارگ ریاست جمهوری در اعالمیه ای گفته است که 

زملی  خلیل زاد با رییس جمهور غنی در باره ی روند 

ترکیه  »قریب الوقوع«  و نشست  گفت وگوهای صلح 

صحبت کرده  است. 

نیز، می گوید که در  شورای عالی مصالحه ی ملی 

دیدار آقای خلیل زاد با آقای عبدالله در محفلی که 

معاونان، اعضای رهری شورای مصالحه ی ملی و 

شامری از شخصیت های سیاسی کشور نیز حضور 

استانبول  نشست  برای  آمادگی ها  روی  داشتند، 

شورای  اعالمیه ی  بنیاد  بر  است.  شده  صحبت 

عبدالله  داکرت  و  خلیل زاد  آقای  مصالحه،  عالی 

واحد جبهه ی جمهوری  ارایه ی طرح  عبدالله روی 

در نشست استانبول تاکید داشته اند. 

که  است  گفته  خلیل زاد،  زملی  نشست،  این  در 

دوران  در  و  صلح  تالش های  در  متحده،  ایاالت 

پساصلح در کنار ملت و مردم افغانستان می ماند: 

»جهان توقع دارد که جمهوری اسالمی افغانستان 

با طرح واحد به اجالس استانبول برود.« این مقام 

ایاالت متحده  افزوده است که  امریکایی هم چنان 

بیشرتین  و  صلح  روند  ترسیع  خواهان  جهان  و 

استفاده از فرصت موجود برای پایان دادن به جنگ 

و استقرار صلح دایمی در افغانستان است: »ایاالت 

متحده از همه طرف ها می خواهد برای پایان جنگ 

و دست یافنت به صلح دایمی همکاری کنند.« 

رییس  شورای  عبدالله،  عبدالله  داکرت  هم چنان 

دولت  واحد  طرح  ارایه ی  از  مصالحه،  عالی 

نشست  در  اشرتاک  برای  آمادگی ها  و  افغانستان 

عبدالله  آقای  است.  داده  اطمینان  استانبول 

در  مصالحه،  عالی  شورای  که  است  کرده  ترصیح 

مهمی  گام های  جمهوری،  دیدگاه های  توحید 

دیدگاه  و  طرح  با  اسالمی  جمهوری  و  برداشته 

مشرتک به اجالس استانبول می رود. 

مصالحه ی  عالی  شورای  که  است  حالی  در  این 

سیاسی  جریان های  طرح های  توحید  روی  ملی 

افغانستان کار می کند و قرار است تا یکی-دو روز 

دیگر طرح واحدی برای ارایه در نشست استانبول 

آماده شود. گفتنی است که رییس جمهور غنی نیز، 

طرح اش را به عنوان نقشه ی راه صلح، با شامری از 

کشورهای خارجی و شورای عالی مصالحه ی ملی 

رشیک کرده است. 

در روزهایی که شامرش معکوس نشست استانبول 

افغانستان  دولت  واحد  طرح  و  است  شده  رشوع 

سرمقاله

؛  صلح نبه  یک جا ح  طر
چالشی که خلیل زاد بر سر راه غنی می گذارد

شورای عالی مصالحه ی ملی 
روی توحید طرح های جریان های 

سیاسی افغانستان کار می ککند 
و قرار است تا یکی-دو روز 

دیگر طرح واحدی برای ارایه در 
نشست استانبول آماده شود. 
گفتنی است که ریکیس جمهور 

غنی نیز، طرح اش را به عنوان 
نقشه ی راه صلح، با شماری از 

کشورهای خارجی و شورای عالی 
مصالحه ی ملی شریک کرده 

است. 

گزارش

روح الله طاهری
گزارشگر

امکان مخالفت غنی با طرح شورای مصالحه؛ 

ست ا ه  آمد ی  پیش گیر ی  برا د  خلیل زا
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طاهر احمدی

نیروهای  پایگاه  بر  است. در روزهای گذشته، گروه طالبان 

امریکایی در کندهار و خوست حمله کرده است؛ چیزی که 

در کنار داشنت رابطه با القاعده، فرار از توافق نامه ی صلح 

دوحه است.

و  گذشت  دوحه  صلح  توافق نامه ی  از  که  سالی  یک  با 

افغانستان  دولت  نیامد،  دست  به  که  سودمندی  نتیجه ی 

طالبان  گروه  با  چانه زنی  برای  دیگر  روز   ٥ تا  است  قرار 

و  کشور  آینده ی  سیاسی  نظام  رس  بر  توافق  به  رسیدن  و 

رشیک کردن آن ها در قدرت سیاسی، به ترکیه برود. هرچند 

جهانی،  جامعه ی  و  افغانستان  سیاست مداران  از  شامری 

چشم انتظار آمدن صلح به افغانستان، از روزنه ی این نشست 

چنین  که  می دهد  نشان  سیاسی،  واقع نگری  اما  هستند؛ 

امیدواری ای، توهم سیاسی است تا واقعیت شناختی گروه 

نیز روی  طالبان. گروه طالبان، بدون شک در این نشست 

خط های رسخ خودش تأکید خواهد کرد و دولت نیز که باید 

پافشاری کند.  تعیین شده اش  پیش   از  روی خط های  رسخ 

از  پس  نتوانستند  طالبان  گروه  و  افغانستان  دولت  این که 

شش  از  بیشرت  در  دوحه،  در  صلح  گفت و گوهای  گشایش 

ماه حتا یک جلسه ی مشرتک با آجندای توافق شده داشته 

باشند، از نشست استانبول نیز منی توان انتظار داشت تا به 

تنها توضیحی که می توان برای وضعیت موجود داشت این 

است که؛ به دالیل مختلفی از جمله ناامنی ها و دورافتادگی 

باعث  تجاری،  و  تولیدی  فعالیت های  حوزه  از  افغانستان 

کشور،  از  بیرون  در  انبوه  تولید  رشکت های  که  است  شده 

بر بازارهای ما نظارت چندانی نداشته باشد. از طرف دیگر، 

بر  که  نیست  به اندازه ای  داخل  در  تولیدی  رشکت های 

بازارهای داخلی غالب شود. ما در زمانی که اشیای زیادی 

نیاز داریم؛ اما منی توانیم خود تولید انبوه داشته باشیم. از 

طرف دیگر، رشکت های فراملیتی با آن که اموال شان داخل 

جدی   نظارت  از  ساحه  این  اما  می شود؛  وارد  افغانستان 

تولیدکنندگاِن  و  تاجران  پای  نتیجه  در  است.  خارج  آن ها 

فرصت طلب به میدان کشیده می شود.

افغانستانی  مطلق شان  اکرثیت  که  فرصت طلب  تاجران 

هستند، با تولیدکنندگان نوپای خارجی که غرق در رقابت 

را  کم کیفیت  اموال  و  کرده  تبانی  گرفته اند،  قرار  تجارتی 

مورد  در  اندکی  است  کافی  فقط  می کنند.  بازارها  وارد 

رشکت های بزرگ دنیا، اشیایی که تولید می کنند و اشیایی 

کنید.  تحقیق  می رسد،  فروش  به  کابل  در  به  نام شان  که 

مثالً روی نشان تجاری پرزه جات گوشی های سامسونگ را 

افشا  افغانستان  به  رسیدن  مسیر  در  مبادا  که  می پوشانند 

شده و مورد پیگرد قرار بگیرد. همین اجناس کم کیفیت، اما 

در شهر کابل و دیگر بازار های افغانستان با خیال راحت به 

فروش می رسد.

در بیرون از افغانستان نیز رشکت های کوچکی که به شدت 

به  و بزرگ شدن شان هستند، مایل  به تداوم فعالیت  مایل 

دیگر  به نام  این ها  هستند.  تجارت  سود  به  رشیک  شدن، 

سوءاستفاده  آن ها  نام  از  و  کرده  تولید  جنس  رشکت ها 

می کنند. این کار از یک سو آن ها را در سود تجارت رشیک 

افغانستان  مرکزی  دولت  و  طالبان  گروه  میان  کامل  توافق 

بیانجامد.

با  دیگر  روز   ٥ تا  افغانستان  دولت  است  قرار  که  اکنون 

منایندگان گروه طالبان در ترکیه رو به رو شود، نیاز است که 

از پیش تعیین شده به  برنامه ی منظم و خط رسخ  با  دولت 

بهایی، حتا  به هیچ  برود؛ خط های رسخی که  این نشست 

این  در  افغانستان  دولت  آن گذشت.  از  نباید  آوردن صلح، 

کنونی،  اساسی  قانون  حفظ  جمهوری،  دوام  باید  نشست، 

در  -که  شهروندان  مدنی  و  سیاسی  حقوق  به  پابندی 

ملل  کنوانسیون های  دیگر  و  برش  حقوق  جهانی  اعالمیه ی 

را خط رسخ  زنان  به ویژه حقوق  آن حامیت شده-  از  متحد 

خود در نشست استانبول قرار دهد.

در روی دیگر بازی، این که دولت افغانستان و گروه طالبان 

در یک سال گذشته نتوانستند، یک قدم هم به صلح نزدیک 

شوند، امیدواری برای رسیدن به صلح از این نشست را پیش 

که  است  نیاز  کنونی،  رشایط  در  می کند.  نابود  پیش،  از 

از یک موقف  برای دفاع  را  ابتدا اجامعی داخلی  دولت در 

قدرمتند دولتی در برابر گروه طالبان ایجاد کند و در سوی 

دیگر، باید به تجهیز ارتش کوشش کرده و در کنار این که به 

گفت وگوی صلح با طالبان می رود، اسرتاتژی جنگی بهرتی 

برای مبارزه با این گروه را نیز بریزد؛ زیرا گروه طالبان در یک 

سال گذشته نشان داده است که هم زمان هم می تواند، از 

پشت میزهای گفت و گو برای صلح، امتیاز به دست بیاورد و 

هم در میدان جنگ. در چنین وضعیتی، نیاز است که دولت 

حتا  و  گرفته  پیش  برابرشان  در  را  طالبان  گروه  راهکار  نیز 

از آن، برای پشتیبانی منافع ملی و حقوق اساسی  پیش تر 

گروه  این  برای  نیز  را  جنگ  میدان  کند  تالش  شهروندان، 

تنگ کند.

اندکی کوتاهی برای مهار گروه طالبان چه در میدان جنگ 

و چه میز گفت وگو، امکان این وجود دارد که گروه طالبان در 

همکاری با القاعده و دیگر گروه های تروریستی رسبازگیری 

بیشرتی از روستا کرده و برای سال های سال تهدیدی برای 

شهروندان کشور باشد. از سوی دیگر، در بیشرت والیت هایی 

والیت های  دارند،  حضور  القاعده  جویان  جنگ  حاال  که 

طالبان  گروه  بدون شک حضور  که  است  افغانستان  مرزی 

کشور  بخش های  دیگر  از  بیشرت  والیت های  این  در  نیز 

است؛ چیزی که نشان می دهد دولت افغانستان، در کنرتل 

رفع  مشکل  این  که  زمانی  تا  و  است  بوده  ناکام  مرزهایش 

خواهد  آسیب پذیر  مرزهایش  از  همیشه  افغانستان  نشود، 

بود؛ چیزی که در کنار عامل های بومی جنگ در افغانستان، 

زمینه ی نفوذ و شکل گیری دیگر گروه های تروریستی را در 

کشور مهیا خواهد کرد.

می کند، از سوی دیگر، در بازارهای جدید به کار رشکت های 

بزرگ لطمه می زنند. در مقابل خود رشکت های رقیب یا نوپا، 

با نشان تجارتی متفاوت تری وارد عرصه می شود. این ها، اما 

در مقایسه به  رشکت های بزرگ تولید انبوه، کوچک تر از آن  

هستند که بتوانند به آسانی تبدیل به نشان تجاری مستقلی 

شوند؛ اما ذات مبارزات اقتصادی رسمایه داری آن است؛ تا 

زمانی که امیدی برای پیروزی است، تالش صورت می گیرد.

البته احتامل دیگری نیز است که رشکت های تولیدی رقیب 

نیز ممکن است با نشان تجاری رقیب، اجناس کم کیفیت تر 

تولید کنند. زمانی که تجاری برای خرید این گونه اجناس، 

نیست  بازدارنده ای  خود  مانع  هیچ  باشد،  داشته  وجود 

تا  قانون  قانون!  مگر  کند،  منع  کار  این  از  را  رشکت ها  که 

باشد. در شهر کابل  بتواند حاکم  بازدارنده است که  آن جا 

و دیگر بازارهای افغانستان به آسانی می توان قوانین تجاری 

تولیدی  رشکت های  خصوص  در  آن هم  گرفت؛  نادیده  را 

فراملیتی.

از  بسیاری  در  ممکن  است،  حاکم  کابل  در  که  وضعیتی 

اجناسی  چنین  فروش  زمینه ی  که  سوم  جهان  شهرهای 

باشد، جریان داشته باشد.

کشورهای توسعه نیافته که منی توانند اجناس مورد رضورت 

خودشان را تولید کنند؛ میان تاجر و تولیدکننده، فاصله ی 

پیرشفته  کشورهای  در  حالی که  در  دارد؛  وجود  فاحشی 

در  دارد.  وجود  تولیدکننده  و  تاجر  میان  نزدیکی  رابطه ی 

بسیاری موارد، بخشی از کار تولیدکننده را فروش و تجارت 

با  تاجر،  و  تولیدکننده  رابطه  ی  می دهد.  تشکیل  اموالش 

قبولی  قابل  تا حد  و قیمت ها  توازن کیفیت  نظارت دولت، 

حفظ می شود.

کابل اما شهری است که بیشرتین اموال مورد رضورت مردم 

در آن، از خارج کشور وارد می شود. این کار را هیچ کسی جز 

به این صورت متوجه  انجام منی دهند.  افغانستانی  تاجران 

می شویم که میان تولید کننده و تاجر فاصله ی قابل توجهی 

تاجر،  و  تولید کننده  مشرتک  نقطه ی  تنها  و  دارد  وجود 

رشیک بودن در سود است. از جانب دیگر، نظارتی بر این 

کند.  این وضعیت جلوگیری  از  بتواند  که  ندارد  وجود  بازار 

در چنین زمینه ای اجناس با کمرتین کیفیت و قیمت نسبتاً 

پایین به فروش می رسد. همین مسئله مانع بزرگی در برابر 

کارخانه های تولیدی داخلی ای که به کار آغاز می کنند، نیز 

است که بحث مفصل و مخصوص خود را می خواهد.

به این صورت، وقتی اموالی کم کیفیت از فروشگاه های کابل 

این وضعیتی است  ندانید؛  را مقرص  تولید کننده  می خرید، 

که تاجران خود ما به وجود آورده است.

شبکه ی  با  طالبان  گروه  ارتباط  داشنت  این همه،  با 

را  امریکا  برای  افغانستان  صلح  روند  نبودن  مهم  القاعده، 

سازوکار  ایجاد  بدون  چرا  امریکا  این که  می کند؛  برجسته 

با  طالبان  رابطه ی  قطع  از  اطمینان  برای  نظارتی  درست 

و  امریکا  توافق  بست.  را  صلح  توافق  گروه  این  با  القاعده، 

طالبان، سبب شد که بیشرت از ٥ هزار زندانی این گروه از 

زندان های افغانستان آزاد شود و دوباره به میدان جنگ در 

نتوانست  که  توافقی  برگردند؛  افغانستان  شهروندان  برابر 

رابطه ی گروه طالبان را با القاعده، داعش و دیگر گروه های 

تروریستی فعال در افغانستان، قطع کند.

شبکه ی  با  همکاری  به  که  نیازی  دلیل  به  طالبان  گروه 

افغانستان،  در  قدرت  به  رسیدن  از  پیش  دارد،  القاعده 

هیچ گاه حارض نخواهد شد که از ارتباط با این شبکه دوری 

کند؛ زیرا در حال حارض، این دو برای این که به هدف شان در 

افغانستان برسند، بیشرت نیاز دارند همکار یکدیگر باشند تا 

در برابر هم. پیشینه ی همکاری میان گروه طالبان و شبکه ی 

القاعده به پیش از ١١ سپتامر ٢00١ برمی گردد؛ پس ازآن 

نیز، گروه طالبان حتا به بهای نابودی حاکمیت شان، حارض 

به سپردن رهری شبکه ی القاعده به امریکا نشد؛ چیزی که 

امروز امریکا و گروه طالبان را بار دیگر در برابر هم قرار داده 

باور  این  به  امریکایی  دانشمند  این  آن.  توسعه دهنده ی 

فعالیت های  به  تولید،  به جای  تجارت  رهران  که  است 

سخت احتکار کردن، رس جای خود ماندن و تسلیم نشدن 

فروش  سود  در  تاجران  منافع  صورت  این  به  می پردازند. 

وبلن،  نظریات  در  آن ها.  تولید  و  اجناس  کیفیت  نه  است، 

عرضه  کنرتل  با  و  می گیرد  قرار  صنعت  مقابل  در  تجارت 

اجناس، از صنعت و تولید کنندگان بهره کشی می کنند. او 

حتا واضح می گوید: »رهران تجاری آگاهانه مسئول رکودها 

هستند.«

نظر به گفته های وبلن، در دنیای فعلی رشکت های تولیدی 

تنها  دارند؛  را  خوب  باکیفیت  اجناس  انبوه  تولید  توانایی 

آمدن  پایین  و  انبوه  تولید  مانع  که  هستند  بازرگان ها 

قیمت ها هستند.

از  بسیاری  که  برد  یاد  از  نباید  نیز  را  دیگری  حقیقت  

توازن  بین املللی،  تجارت های  راه اندازی  با  تولید کننده ها 

این صورت،  به  به خوبی حفظ می کند.  را  تجارت  و  صنعت 

توازن قیمت ها با کنرتل تولید، حفظ می شود.

تولیدی  رشکت  هیچ  سود  به  اجناس  کیفیت  آوردن  پایین 

نیست؛ چون رشکت های تولیدی به قدر کافی فعال هستند 

که در میان شان رقابت راه افتد. با پایین آمدن کیفیت  یک 

نشان تجاری، ارزش تولیدات رشکت پایین می آید و این به 

سقوط رشکت کمک می کند. در این شکی نیست که هیچ 

بخواهیم  پس  نیست؛  خودش  سقوط  خواستار  سازمانی، 

آوردن  پایین  با  منی خواهند  تولید،  رهران  نخواهیم،  یا 

صورت  این  در  کنند.  کمک  خودشان  سقوط  به  کیفیت ها 

ادویه ها  از  کم کیفیت؛  اجناس  که  می شود  ممکن  چگونه 

گرفته تا وسایل برقی بازارهای افغانستان، به خصوص شهر 

کابل را پر کرده است.

حضور  از  گزارشی  در  ژورنال  وار  النگ  وب سایت  اخیراً 

است.  داده  خر  افغانستان  مرزی  والیت های  در  القاعده 

اپریل همین سال به نرش رسیده،  در این گزارش که در 8 

آمده است که جنگ جویان شبکه ی القاعده برای شبه قاره ی 

هند، در 18 والیت افغانستان حضور دارند و پس از امضای 

کشور  والیت   21 در  طالبان،  و  امریکا  صلح  توافق نامه ی 

حمله های تروریستی را راه اندازی کرده اند.

بر تحریم های سازمان ملل متحد،  هرچند کمیته ی نظارت 

 ۶00 تا   ۴00 از  افغانستان،  در  را  القاعده  اعضای  شامر 

تخمین می زند؛ شامری که به ظاهر بزرگ به نظر منی رسد؛ 

و  این شبکه  تنگاتنگ جنگ جویان  رابطه ی  به  توجه  با  اما 

گروه طالبان در افغانستان، این رقم نیز به تنهایی می تواند 

برای منافع ملی افغانستان مرگ بار باشد؛ زیرا این دو گروه 

در همکاری با یکدیگر، حمله هایی  را در والیت های مختلف 

افغانستان راه اندازی می کنند که هرروزه از شهروندان کشور 

را  کشور  اقتصادی  زیربناهای  و  می گیرد  زخمی  و  کشته 

آسیب زده و مانع حرکت به سوی توسعه می شود.

در سوی دیگر ماجرا  هم سویی هدف گروه طالبان و شبکه ی 

طالبان،  گروه  که  است  باعث شده  افغانستان،  در  القاعده 

زیر فشارهای بین املللی به ویژه امریکا دوام آورده و در یک 

گونه ی  به  می گذرد،  دوحه  صلح  توافق نامه ی  از  که  سالی 

سابق با القاعده همکاری کند.

دوحه  صلح  توافق نامه ی  اساس  به  که  است  حالی  در  این 

در  طالبان  گروه  و  امریکا  میان   ٢0٢0 فروری   ٢9 در  که 

و  القاعده  با  رابطه  قطع  به  طالبان  گروه  شد،  بسته  قطر 

دیگر گروه های تروریستی در افغانستان، مکلف شده است؛ 

از  بارها  امریکا  و  افغانستان  امنیتی  نهادهای  مسئوالن  اما 

امن  ایجاد فضای  و  القاعده  با  ارتباط گروه طالبان  داشنت 

سال  یک  در  افغانستان  مختلف  والیت های  در  برای شان 

گذشته خر داده اند.

از  عدول  که  نه تنها  القاعده،  با  طالبان  ارتباط  داشنت 

گروه  بیشرت  تأکید  بلکه  است،  دوحه  صلح  توافق نامه ی 

طالبان بر منافع گروهی اش و پابند نبودن به تعهداتی است 

که خود می دهد. این نشان  می دهد که به هیچ رو منی شود 

به تعهداتی که گروه طالبان در روند صلح می دهد، باورمند 

هیچ  به  که  است  کرده  ثابت  عمل  در  گروه  این  زیرا  بود؛ 

تعهدی جز رسیدن به امارت گروهی خودش، پابند نیست.

را  سال  سال های  که  عقب افتاده  است  کشوری  افغانستان 

در فقر و جنگ زندگی کرده که باعث شده نتواند به مسیر 

آمدن  کار  روی   و  طالبان  سقوط  از  پس  شود.  وارد  توسعه 

بتواند  کشور  تا  شد  ایجاد  امیدواری هایی  کرزی،  حکومت 

به سوی توسعه حرکت کند. توسعه و ترقی آن گونه که انتظار 

اقتصاد،  و  تجارت  حدودی  تا  اما  نیامد؛  پیش  می رفت، 

حداقل در چند والیت و چند شهر رشد کرد.

شهر کابل یکی از شهر هایی است که ممکن است در مقایسه 

با متام شهرها و والیات بیش ترین رشد را در بخش تجارت 

و توسعه را تجربه کرده باشد. در این شهر با آن که تولیدات 

آن  باشندگان  میان  در  و  شده  وارد  انبوه  به صورت  خارجی 

در  مواد  این  پایین  کیفیت  از  شکایت  اما  می شود؛  پخش 

شهر، همیشه رس زبان ها بوده است.

قیمت  از  بیشرت  را  چیزی  می خواست  فروشنده،  یک  باری 

معمول به  فروش برساند و دلیلش هم آن بود که می گفت: 

»اِی سفارش خود تاجران جاپانی است.« حرف او تا جایی 

و  افغانستان  بازارهای  در  که  اشیایی  بود.  درستی  حرف 

فروش  به  جهانی  کمپنی های  از  کابل،  شهر  در  بخصوص 

هامن  به  نسبت  کمرتی  ارزش  معمول  به طور  می رسد، 

گاهی  دارد.  کشور  از  بیرون  در  کمپنی  هامن  از  و  جنس 

اندیشیده اید که چرا چنین است؟! شاید اولین فکری که در 

ذهن شام برسد، این باشد که افغانستان کشور فقیر است 

جنس های  برای  بیشرت،  پول  پرداخت  توانایی  مردمانش  و 

باکیفیت تر را ندارند. ظاهراً این فکر در میان مردم جاافتاده 

حدی  چه  تا  فکر  این  نیست  معلوم  است.  شده  قبول  و 

واقعیت داشته باشد.

تولید  با  تا  تالش اند  در  جهان  رشکت های  از  بسیاری 

معروف  »برند«  خود  به  مختص  تجاری  نشان  به  مخصوص 

شوند. مثالً؛ رشکت تولید ماشین هندا به چنین چیزی دست 

یافته است. همین امر باعث می شود که کمپنی های مشهور 

مبارزه  تجاری شان،  نشان  ثبات  حفظ  برای  جهان  بزرگ  و 

تولید کننده  کمپنی های  منظور حداقل خود  این  به  کنند. 

منی خواهند با تولید اشیای کم کیفیت، به نشان تجاری شان 

لطمه وارد کنند.

باور  این  به  نوزدهم،  قرن  جامعه شناس  وبلن،  توریسنت 

نه  است،  )تولید(  صنعت  مانع  رسمایه گذاری  که  است 

؛ ن لبا طا با  ن  آ ط  رتبا ا و  ن  نستا فغا ا ر  د ه  عد لقا ا ر  حضو
چالشى در برابر نشست استانبول

شهرخوانی

چرا اموالی که می خریم، کم کیفیت است؟

Source:New York Times
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در کشور، فرآورده های کشاورزی کاشت و برداشت می شود 

که از این مساحت 1 میلیون هکتار آن را کشاورزی للمی و 

باقی آن را زمین های آبی تشکیل دهد.

آقای رستمی، افزود که کاهش و افزایش زمین های زراعتی 

زیر کشت، رابطه ی مستقیمی با افزایش یا کاهش برف و 

باران و تأمین منابع آبی دارد.

باشد،  فراوان  آبی  منابع  که  صورتی  در  او،  گفته ی  به 

می شود.  بیشرت  کشت  تحت  زمین های  سال به سال، 

هزار   97 در  خورشیدی،  گذشته ی  سال  در  تنها  چنانچه 

هکتار زمین زراعتی در افغانستان کشت و محصول برادری 

شده است.

از  یکی  آبی،  بندهای  افزایش  و  ساخت  که  آن جایی  از 

مواردی است که می تواند منابع آبی را مدیریت و زراعت را 

رشد دهد، آقای رستمی تأکید می کند که ساخت بندهای 

و  تولید  افزایش  و  زمینه سازی  روی  مستقیمی  تأثیر  آبی، 

تحت پوشش قرار گرفنت زمین های زراعتی دارد؛ زیرا بند 

کامل خان به تنهایی آب 18۴ هزار هکتار زمین زراعتی را 

تأمین می کند.

گندم  به  افغانستان  ساالنه ی  نیازمندی  که  است  گفتنی 

۶.۴ تا ۶.5 میلیون مرتیک تن است که از این میان 5.1 

باقی  و  تولید می شود  میلیون مرتیک آن در داخل کشور 

کشورهای  از  آن  دیگر  تن  مرتیک  میلیون   1.۴ تا   1.3

دیگر وارد می شود که با گسرتش زمین های کشاورزی در 

سال های آینده می توان از وارد کردن آن بی نیاز شد.

رفع  آبی،  منابع  مدیریت  بخش  در  دولت  اهداف  از  یکی 

نیازمندهای آبی برای کشاورزی در کشور گفته شده است. 

اداره ی ملی تنظیم امور آب، می گوید که برای رسیدن به 

خورشیدی،  روان  سال  ثور  ماه  در  است  قرار  منظور،  این 

کار ساخت ۴۴ بند آبیاری و تولید برق در 21 والیت کشور 

آغاز شود.

آقای خپلواک، می گوید که این بندها که با هزینه ی باالتر 

از ۶00 میلیون دالر ساخته می شود و با ساخت آن، 320 

هزار هکتار زمین زراعتی آبیاری شده و افزون بر آن، برای 

صدها شهروند کشور زمینه ی کار فراهم می شود.

از سویی هم کار بند آبگردان پاشدان در والیت هرات، 80 

درصد تکمیل شده و با تکمیل  شدن آن، بخش بزرگی از 

زمین های زراعتی در این والیت، سیراب خواهد شد.

آب گیری کرده  به  آغاز  به تازگی  نیز  بند سلام  همین گونه، 

و ظرفیت تولید ۴2 مگاوات برق و آبیاری 80 هزار هکتار 

در  سوختک  برق  بند  همین گونه،  دارد.  را  زراعتی  زمین 

این  بهره برداری سپرده شد.  به  نیز اخیراً  والیت دایکندی 

بند در مرکز دایکندی موقعیت دارد و ظرفیت تولید 700 

کیلووات برق را دارد و با هزینه ی ۴.9 میلیون دالر ساخته 

شده است.

اداره ی تنظیم امور آب، تأکید می کند که ساخت بندها در 

کنار این که برای تولید برق و تأمین آب زمین های زراعتی 

نقش  نیز  آب  مهار  و  مدیریت  برای  می تواند  است،  مؤثر 

داشته باشد.

این در حالی است که پیش ازاین، همواره انتقادها بر این 

بود که آب های افغانستان به گونه خودرس به ایران رسازیر 

می شود و ایران نیز در بدل آن، هیچ بهایی به این کشور 

ایران در مقابل گفته که؛ آبی که ساالنه به  اما  منی دهد؛ 

این کشور رسازیر می شود، حق آبه ی آن ها است.

 با این حال، بیشرت از هر بند آبگیر دیگر که در سال های 

اخیر در کشور گشایش یافته و به بهره برداری سپرده شده 

است، ساخت بند کامل خان در افغانستان و بیرون از آن در 

ایران بیشرت خرساز شد. پس از آن که رییس جمهور غنی، 

گفت که آب رایگان به کشورهای همسایه منی دهد، سعید 

خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ی ایران، اعالم کرد که 

رودخانه ی هیرمند دارای رژیم حقوقی تعریف شده ای است 

و بر اساس قرارداد میان ایران و افغانستان، حق آبه ی ایران 

کامالً مشخص بوده و دولت افغانستان هم به این حق آبه 

متعهد است.

معاهده حق آبه ایران و افغانستان درباره ی آب رود هیرمند 

در سال 1351 خورشیدی میان امیرعباس هویدا و محمد 

شفیق، نخست وزیران وقت دو کشور امضا شد.

با این حال، سخنگوی اداره ی تنظیم امور آب، می گوید که 

ما با ایران هیچ گونه مشکلی نداریم؛ زیرا معاهده ی هیرمند 

موجود بوده و دولت افغانستان به آن متعهد است.

افغانستان چگونه آب هایش را مدیریت کند؟

می کنند  تأکید  مسئول،  اداره های  و  افغانستان  دولت 

آب های  شود،  مدیریت  درست  کشور  آبی  منابع  اگر  که 

موجود در کشور بیشرت از آن چه است که نیاز داریم. با این 

این که  با  می گویند؛  آب،  بخش  آگاهان  از  شامری  حال، 

است و رسچشمه های خوب  افغانستان کشور کوهستانی 

دارد؛  همسایه  کشورهای  از  شامری  با  مقایسه  در  را  آبی 

اما با توجه به رشد نفوس در دهه های آینده افغانستان با 

مشکل کمبود آب مواجه شده و وارد تنش های آبی خواهد 

شد.

این در حالی است که نفوس افغانستان در هر بازه ی زمانی 

35 ساله دو برابر می شود که این می تواند، پس از گذشته 

سه دهه افغانستان را با خطر جدی کم آبی روبه رو کند.

آب،  بخش  کارشناس  و  دانشگاه  استاد  فهیم،  نجیب آقا 

این که  به  توجه  با  می گوید؛  کابل،  صبح  روزنامه ی  به 

اقلیمی خشک و نیمه خشک قرار  افغانستان در منطقه ی 

افزایش است، اقتصاد  گرفته، روزبه روز نفوس آن در حال 

کشور وابسته به منابع طبیعی و بخش بزرگ آن کشاورزی 

است –که 25 درصد تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل 

منفی  تأثیر  که  اقلیمی  تغیرهای  همین گونه  و  می دهد- 

در  آب  توزیع  در قسمت  افغانستان  دارد،  آبی  منابع  روی 

حوزه  هایی مختلف آب ریز با مشکل جدی رو به رو است.

رسانه ی  کمرتین  افغانستان  که  می گوید  فهیم،  آقای 

که  صورتی  در  و  دارد  جهان  و  منطقه  در  را  آب  ذخیره ی 

برنامه ای برای مدیرت آب در کشور ساخته نشود، در چند 

سال آینده، با بحران بزرگی در این بخش روبه رو خواهیم 

آبی  حوزه های  در  نیز  اکنون  همین  او،  گفته ی  به  بود. 

گونه ی  به  نیز  آب رسانی  به  و  دارد  آب کمی وجود  کشور، 

نامتوازنی انجام می شود.

به باور آقای فهیم، برای مدیریت و مهار آب، دولت افغانستان 

دهد  اولویت  بیشرت  اقتصادی  کالن  سیاست های  به  باید 

را  بیشرتی  رسمایه  ی  آبگردان،  بندهای  ساخت  برای  و 

رسمایه گذاری های  به  مورد  این  در  البته  دهد؛  اختصاص 

سکتور خصوصی نیز نیاز است.

او در بخش دیگری از راهکار برای کاهش بحران کم آبی در 

سال های پیش رو، می گوید که برای مدیریت بهرت آب، نیاز 

است که در بخش کشاورزی نیز بازنگری شود. »در قسمت 

باید  باید تجدیدنظر شود،  افغانستان،  و زراعت در  کشت 

زراعت طوری تنظیم شود که با اقلیم خشک نیز سازگاری 

داشته باشد؛ مثالً در برخی ساحات برنج کشت می شود؛ 

در حالی که کشت برنج به آب زیاد نیاز دارد و نباید این 

کشت صورت گیرد.«

با گشایش  حکومت افغانستان سال 1۴00 خورشیدی را 

گشایش  برای  وعده  و  نیمروز  والیت  در  کامل خان  بند 

چندین بند آبی خرد و بزرگ دیگر جشن گرفت. بر اساس 

بند  افغانستان،  آب  امور  تنظیم  ملی  اداره ی  معلومات 

کامل خان با هزینه ی بیشرت از 200 میلیون دالر امریکایی 

از بودجه ی دولت ساخته شده و ظرفیت تولید 9 مگاوات 

برق را دارد. از سویی هم این بند با آب گیری می تواند 17۴ 

هزار هکتار زمین کشاورزی اطرافش را آبیاری کند.

بند  افغانستان،  حکومت  مسئوالن  گفته های  اساس  به 

چند  در  کشور  این  توسعه ای  پروژه ی  بزرگ ترین  کامل 

دهه ی گذشته است که به بهره برداری سپرده شده است. 

بند، گفت  این  مراسم گشایش  در  نیز  رییس جمهور غنی 

که رویای 700 ساله ی مردم افغانستان با ساخته شدن آن 

برآورده شده است.

با آغاز به کار بند کامل خان، اداره ی ملی تنظیم امور آب، 

در  بزرگ  آبگردان  بند   15 حارض،  حال  در  که  می گوید 

افغانستان وجود دارد که از آن برای تولید برق، ماهی گیری 

بزرگ،  بندهای  این  کنار  در  می شود.  استفاده  زراعت  و 

کشور  مختلف  والیت های  در  نیز  آبگیر  کوچک  بند  ده ها 

وجود دارد. همین گونه، کار ساخت 13 بند آبگردان دیگر 

نیز در کشور جریان دارد که در آینده های نزدیک گشایش 

و به بهره برداری سپرده می شود.

امور  تنظیم  ملی  اداره ی  خپلواک، سخنگوی  نظام الدین   

بند  کنار  در  که  می گوید  کابل،  صبح  روزنامه ی  به  آب، 

کامل خان، کار پروژه ی بند آبگیر »شاه و عروس« در کابل 

و بند »شورابک« در بدخشان نیز تکمیل شده و به زودی به  

بهره برداری سپرده می شود.

آقای خپلواک افزود که کار روی ساخنت بند های آب گیر 

در  »مچلغو«  فراه،  در  »بخش آباد«  هلمند،  در  »کجکی« 

پکتیا، »خان آباد« در کندز، »سلطان« در غزنی، »رساب« و 

»شفلوغ« در ارزگان، »توری« در زابل، »پاشدان« در هرات، 

»پلتو« در پکتیکا و همین گونه کار ساخت چند بند دیگر 

نیز در کشور ادامه دارد.

اداره ی ملی تنظیم امور آب معلومات می دهد که هزینه ی 

مجموعی ساخت این 13 بند، بیشرت از 900 میلیون دالر 

پیش بینی شده است.

برای  جدی ای  اراده ی  که  می گوید  افغانستان،  حکومت 

نخواهد  پس ازاین،  و  دارد  کشور  آب های  مدیریت  و  مهار 

به  رایگان  گونه ی  به  افغانستان  آب های  که  گذاشت 

مراسم  در  غنی  رییس جمهور  بریزد.  ما  همسایگان  قلمرو 

و  افغانستان  اقتصاد  که  گفت  کامل خان،  بند  گشایش 

ایران مکمل یکدیگر است؛ اما پس ازاین، آب را رایگان به 

به  آن  بدل  در  آب می خواهد،  ایران  »اگر  ایران منی دهد. 

افغانستان نفت بدهد.«

رضورت ایجاد بندهای آبگردان در افغانستان

از  زیادی  شامر  که  است  کشورهایی  جزو  افغانستان 

شهروندان آن درگیر کشاورزی است که داشنت منابع آبی 

منظم و بسنده از پیش نیازهای آن است. معلومات وزارت 

که  می دهد  نشان  افغانستان،  مالداری  و  آبیاری  زراعت، 

دست کم 5۶ درصد شهروندان کشور زراعت پیشه و مالدار 

است.

صبح  روزنامه ی  به  وزارت،  این  سخنگوی  رستمی،  اکر 

کابل می گوید که ساالنه 3.۴ تا 3.5 میلیون هکتار زمین 

اکبر رستمی، 
سخنگوی این 

وزارت، به روزنامه ی 
صبح کابل می گوید 

که ساالنه 3.4 
تا 3.5 میلیون 

هککتار زمین در 
کشور، فرآورده های 
کشاورزی کاشت و 

برداشت می شود 
که از این مساحت 

۱ میلیون هککتار آن 
را کشاورزی للمی و 

باقی آن را زمین های 
آبی تشکیل دهد.

آقای رستمی، 
افزود که کاهش و 

افزایش زمین های 
زراعتی زیر کشت، 

رابطه ی مستقیمی 
با افزایش یا کاهش 
برف و باران و تأمین 

منابع آبی دارد.

آیا ایجاد بندهای 
آبگردان راه حل است؟

عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر
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11 قانون اساسی اشاره کرد. این بند حق انتشار نرشیه 

محدود  آن  اتباع  و  افغانستان  دولت  به  افغانستان  در  را 

امان الله  اقدامات  دیگر  از  رسانه ها،  زمینه ی  در  می کرد. 

را  کشور  مطبوعات  اوضاع  سامان دهی  راستای  در  خان 

می توان در تأسیس ریاست مستقل مطبوعات دید.

ظاهر شاه و دموکراسی نسبتاً باز آن دوران

با سلطنت محمد ظاهرشاه فضای بازتری برای مطبوعات 

شامره های  و  تعداد  افزایش  به  که  آمد  وجود  به  کشور 

دوران، نرشیات  این  در  منتهی شد.  در کشور  مطبوعات 

جدیدی مانند هیواد-1338 شمسی به زبان پشتو- کابل 

تایمز -13۴1 شمسی به زبان انگلیسی- و...ایجاد شد.

در  افغانستان  تلویزیون  دیداری،  رسانه های  زمینه ی  در 

زمان ریاست جمهوری داوود خان تأسیس شد و فعالیت 

آزمایشی آن در سال 1357 رشوع شد. در آن زمان، این 

رسانه هر روز یک ساعت برنامه داشت و در سال های بعد 

چند فرستنده دیگر در والیت ها نیز تأسیس شد. قبل از آن 

بیشرت نرشات از شوروی به افغانستان نرش می شد.

دوره حکومت کمونیستی با پشتیبانی شوروی پیشین

داد.  رخ  کابل  در  ثور  هفت  کودتای  که   1357 سال  در 

سیستم و نظام مطبوعاتی کشور به شدت تغییر پیدا کرد 

اجازه  نرشیاتی  تنها  و  شد  توقیف  نرشیات  از  بسیاری  و 

آرمان های  و  اندیشه ها  تنها  که  یافت  را  کشور  در  انتشار 

را منعکس می کرد.  حزب دموکراتیک خلق )کمونیستی( 

در این دوران، نرشیاتی مانند؛ د ثور انقالب، پیام، حقیقت 

رسباز، حقیقت انقالب و... در کشور منترش می شد.

در این میان، از دید بسیاری ها، دوران ریاست دکرت نجیب 

در  فرمان روایی چپ گرایان  دوره های  دیگر  از  باید  را  الله 

اتخاذ  اثر  بر  دوره  این  در  که  چرا  کرد؛  جدا  افغانستان 

بر  حاکم  قوانین  زیادی  حد  تا  تنش زدایانه  سیاست های 

مطبوعات نیز در کشور تغییر کرد.

و تعهد این گروه را نشان می دهد.

یکی از بحث های مهم این است که پیچیدگی پروسه ی 

صلح افغانستان به صورت واحد به دست افغان ها نیست 

و کشورهای زیادی در این پروسه دخیل و خواهان ایجاد 

سیاست مداران  هستند.  روند  این  در  خود  ملی  منافع 

مجاهدین،  پیروزی  سال  تا  زمان  این  در  این همه،  با 

گروه های جهادی هم با انتشار صدها نرشیه با تیراژهای 

با پیروزی  با وجود این روند  اما  کم وزیاد به وجود آوردند؛ 

مجاهدین در کابل، روزنامه و روزنامه نگاری تا حد زیادی 

کابل،  نام های  به  روزنامه  اما چند  افتاد؛  پیشین  رونق  از 

هم چنان  منترش  نیز  غیره  و  شهر  امید،  صبح  باالحصار، 

منترش می شد.

آغاز جنگ های داخلی و دوره سیاه طالبان

و  روزنامه  افغانستان،  در  داخلی  جنگ های  آغاز  با 

بسیاری  متعاقباً  و  کرد  افول  افغانستان  در  روزنامه نگاری 

از نویسندگان و اصحاب قلم از کشور خارج شدند. تعداد 

زیادی از تشکل های مطبوعاتی فعال در کشور نیز منحل 

شد.

در واقع، با تسلط گروه تروریستی طالبان در افغانستان، 

شد.  بی سابقه  رکود  یک  دچار  افغانستان  رسانه های 

رسانه هایی مانند تلویزیون با نگاه ایدیولوژیک آن ها به طور 

کامل مورد بی توجهی قرار گرفت و تلویزیون را تعطیل شد 

که  می کرد  پخش  برنامه  افغانستان  در  رادیو  یک  تنها  و 

صدای رشیعت نامیده می شد.

به صورت  که  داشت  نام  رشیعت  طالبان  رسمی  نرشیه 

هفته نامه در کشور منترش می شد. این نرشیه در مناطق 

زیر  در  بین،  این  در  می شد.  توزیع  طالبان  نفوذ  زیر 

حاکمیت طالبان برخی دیگر از روزنامه های قدیمی کابل 

دیدگاه  کلی  به طور  اما  دادند؛  ادامه  فعالیت خود  به  نیز 

جمله  از  می کرد.  منعکس  را  افغانستان  اسالمی  امارت 

این نرشیات می توان به نرشیات هیواد و انیس در کابل و 

اتفاق اسالم در هرات اشاره کرد.

فروپاشی  و  افغانستان  به  متحدانش  و  امریکا  حمله  با 

در  افغانستان  در  رسانه ها  دوران  مهم ترین  طالبان، 

تاریخ معارص کشور به وجود آمد که در سایه استقرار یک 

حکومت مرکزی و یک نظام سیاسی شبه دموکراتیک در 

افغانستان شاهد ظهور ده ها جریان با گرایش های مختلف 

در رسانه های دیداری شنیداری و چاپی در رسارس کشور 

هستیم.

حاال در کجای تاریخ رسانه ها ایستاده ایم؟

افغانستان تاریخ 1۴0 ساله رسانه ای دارد. از سال 133۴ 

مدیریت  با  کشور  خارجه ی  وزارت  بار،  نخستین  برای  که 

رسدار محمد نعیم خان در رأس این اداره رشوع به فعالیت 

راهُردی  فعالیت  هیچ گاه  افغانستان  اکنون،  تا  کرد 

اهداف  نشاندن  کرسی  به  برای  چشمگیری  رسانه ای 

سیاست خارجی خود نداشته است.

حکومت  دست آورد  بزرگ ترین  طالبان،  سقوط  از  پس 

رسانه ای«  فعالیت  تعدد  و  رسانه ها  »آزادی  افغانستان 

نیز،  سال ها  همین  در  حتا  است.  بوده  کشور  این  در 

رسانه های کشور، بازپخش کننده ی تولیدات و محتویات 

و  فیلم  عرصه  در  است.  بوده   سایر کشورها  تولید شده ی 

در  را  کشور  رسانه ای  فضای  ایران  و  ترکیه  هند،  سینام، 

دست گرفته اند.

مرصف کننده  متامدی،  دهه های  طول  در  افغانستان 

بوده  مختلف  کشورهای  رسانه ای   – فرهنگی  تولیدات 

کشورهایی  گذشته،  نیم قرن  به  نزدیک  جریان  در  است. 

مانند بریتانیا، ایاالت متحده امریکا، ایران، جرمنی و چین 

و  فارسی  دری  زبان های  با  را  اختصاصی ای  رسانه های 

پشتو در افغانستان راه اندازی کرده اند. برای این کشورها 

قدرت  مهم  ابزار  از  رسانه ای  فعالیت  که  است  مشخص 

بین امللل و  روابط  نهایت  و در  سیاسی، وجهه ی خارجی 

فنون دیپلوماتیک است. افغانستان به دلیل درگیر بودن 

کشور با جنگ های متعدد، همواره مرصف کننده داده های 

رسانه های جهان بوده است.

کشوری، چه درون نظام و چه در بیرون از نظام باید برای 

رسیدن به صلح پایدار باهم از نزدیک کار کنند و نگذارند 

تا گروه ها، کشورها و افراد مشخص رسنوشت و آینده شان 

را به دست بگیرند.

استفاده  کشور  نفع  به  موجود  وضعیت  از  تا  است  ما  بر 

نشست  شود.  تکرار  دوباره  تاریخ  تا  نگذاریم  و  کنیم 

برای  قوت  نقطه ی  یک  به عنوان  می تواند  استانبول 

را  خواست های شان  متام  تا  شود  بدل  سیاست مداران 

واحد ساخته و برای منافع بزرگ کشور برنامه ریزی کنند. 

این برنامه ریزی می تواند برای نسل های آینده الهام بخش 

باشد و دیگر اجازه فعالیت به گروه ها، افراد و کشورهای 

بیگانه را ندهد.

امریکایی ها، 2۴  با  طالبان  توافق  از  پس  آمار،  بنیاد  بر 

نیروهای  و  شهروندان  بر  طالبان  گروه  حمالت  درصد 

بنابراین،  است؛  یافته  افزایش  کشور  دفاعی  و  امنیتی 

توقع می رود تا شهروندان و حکومت در یک صف واحد 

قرار بگیرند و نگذارند تا گروه طالبان با جنگ و دهشت 

شهروندان  حامیت  شوند.  وحشت  و  رعب  ایجاد  باعث 

این  برای  می تواند،  کشور  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  از 

نیروها امید و انگیزه ببخشد تا بتوانند بهرت از مقدسات 

کشور دفاع کنند.

نرشیه مدرن و نوین تاریخ افغانستان، یعنی »رساج االخبار« 

عنوان کرد.

در  می شد.  منترش  یک بار  روز   15 هر  در  رساج االخبار 

بار  اولین  برای  این میان محمود طرزی در رساج االخبار، 

اندیشه های نوین تجددطلبانه را منترش کرد که حساسیت 

تزار روسیه و انگلیس ها را برمی انگیخت. رساج االخبار در 

از اصطالحات سیاسی  بود که بسیاری  آن دوره رسانه ای 

آشنا  آن  با  را  و مردم  وارد جامعه کرد  را  و فرهنگی جدید 

پدر  را  طرزی  محمود  تا  شد  باعث  اهمیت  این  ساخت. 

ژورنالیزم افغانستان لقب دهند.

را  ملی گرایانه  افکار  رساج االخبار  محتوایی،  منظر  از 

از  و  می کرد  منعکس  اسالمیستی  پان  اندیشه های  با 

گرایش های ضد انگلیسی نیز برخوردار بود. این رویکردها 

تحت فشار  را  خان  حبیب الله  انگلیسی ها  که  شد  باعث 

گرفته و در نهایت انتشار نرشیه بعد از هشت سال ممنوع 

شد.

دوره امانیه و نرشیه امان افغان

افغانستان  در  روزنامه نگاری  امان الله،  آمدن  کار  روی  با 

بسیار موردتوجه قرار گرفت و کسانی مانند محمود طرزی 

در حکومت جایگاه یافتند.

شکل  تازه ای  نرشیات  رساج االخبار  از  بعد  دوره  این  در 

زنان  مجله  ارشادالنسوان-نخستین  به  می توان  که  گرفت 

این،  کنار  در  کرد.  اشاره  معارص-  دوران  در  افغانستان 

اساس  امان الله خان  عهد  در  کابل هم  رادیو  کار  اساس 

در سال 1318  آن  فعالیت های رسمی  اما  گذاشته شد؛ 

هجری شمسی که ریاست مطبوعات به وجود آمد، رشوع 

شد.

در دوران شاه امان الله بود که نخستین قانون مطبوعات 

افغانستان هم به وجود آمد و در قانون اساسی بندهایی نیز 

به مطبوعات اختصاص یافت که از جمله می توان به بند 

مدنی،  جامعه  فعاالن  صدای  خاموشی  باعث  حمالت 

رسانه ها و زنان شده است.

و دفاعی در یک سال  امنیتی  نیروهای  روشن است که 

شورش گرایانه ی  حمالت  هدفمندانه  و  شجاعانه  پسین 

طالبان را پس زده و از شهروندان کشور به صورت قاطع 

حامیت و دفاع کرده اند. امید می رود که شهروندان کشور 

امنیتی-دفاعی  نیروهای  به  روحیه بخشیدن  راستای  در 

کشور با همت بلند حامیت همه جانبه داشته باشند.

از  نیز  گذشته  ماه های  طی  کشور،  امنیتی  بلندپایگان 

احمد  کردند.  نگرانی  ابراز  طالبان  هدفمندانه  حمالت 

در  افغانستان  ملی  امنیت  عمومی  رییس  رساج،  ضیاء 

طالبان  که  گفت  کابل  در  هفته  این  خری  کنفرانس 

در  طالبان  می گوید؛  او  می گیرند.  آمادگی  جنگ  برای 

تا  دارند  تالش  و  هستند  کوکنار  مزارع  جمع آوری  حال 

کوکنار  معامالت  طریق  از  را  خویش  جنگی  جبهه های 

گرم نگه دارند.

امنیت  عمومی  رییس  به ویژه  امنیتی،  مقام های  آن چه 

بانک  و  امنیتی  اطالعات  رییس  واقع  در  که  ملی کشور 

است  مفهوم  این  به  می دارد  اظهار  است،  نیز  اطالعاتی 

که از عمق قضایا خر دارند و نشان دهنده آن است که 

طالبان روی جنگ مترکز دارند و این تناقض در عملکرد 

ایامن نوری-دانشجوی روابط بین امللل
رسانه ها قوه چهارم کشور ما به حساب می آید، رسانه ها در 

افغانستان در عرصه چاپی، دیداری، شنیداری و مجازی 

به اندازه ای  افغانستان  در  فعالیت ها  این  دارند.  فعالیت 

اثر گذاشته که مردم را به  بر اذهان عمومی  پیش رفته و 

به  است؛  مجهز ساخته  نیز  نشده  و نرش  منابع دست اول 

این معنی که دیگر مردم را منی شود اغوا کرد و فریب داد.

فعالیت های  به  نیم نگاهی  تا  دارد  تالش  نوشتار  این 

رسانه ای افغانستان در بیش از یک سده ی گذشته داشته 

باشد.

تاریخ و پیدایش رسانه ها در افغانستان

امیر  حکومت  زمان  خورشیدی-  هجری   ١٢٥٢ سال 

شیرعلی خان- را می توان سال تولد رسانه در افغانستان 

نخستین  »شمس النهار«،  روزنامه ی  سال  این  در  نامید. 

افغانستان  روزنامه نگاری  آسامن  در  که  بود  روزنامه ای 

درخشید و صدای آزادی بیان را بلند کرد. مسئولیت این 

چاپخانه  نخستین  خان-رییس  عبدالعلی  میرزا  را  روزنامه 

لیتوگرافی در افغانستان- بر عهده داشت.

مرتبه  سه  یا  دو  ماهی  در  و  صفحه   1۶ در  شمس النهار 

مردان  از  یکی  توسط  عمدتاً  آن  مقاالت  و  می شد  منترش 

نیز در  آن، چند مرتجم  بر  نوشته می شد. عالوه  فرهنگی 

این نرشیه حضور داشت. پس از درگذشت امیر شیرعلی 

خان، انگلیسی ها هم با حامیت از امیر عبدالرحمن خان 

منترش  دیگر  هم  شمس النهار  و  رساندند  قدرت  به  را  او 

 1901 سال  خان-در  عبدالرحامن  امیر  مرگ  با  نشد. 

میالدی- امیر حبیب الله خان در کابل به قدرت رسید.

رساج االخبار و رساجیه حبیب الله

در واقع دوران حکومت حبیب الله خان را دوران شکل گیری 

کرد؛  نام گذاری  می توان  افغانستان  در  نوین  مطبوعات 

دلیل اصلی این نام گذاری را می توان در انتشار نخستین 

احسان الله فرهمند قادری
امریکا و گروه  ایاالت متحده ی  توافق دوحه میان  از  پس 

رستارسی  صلح  یک  به  رسیدن  برای  امیدواری  طالبان، 

در میان شهروندان افزایش یافته بود. این خوش بینی و 

و  گرفت  را  آن  ناامیدی جای  که  نپایید  دیری  امیدواری 

حتا باورمندی به صلح پایدار به دلیل افزایش خشونت ها 

از طرف گروه طالبان از بین رفت.

معلومات امنیتی نشان می دهد که تلفات غیرنظامیان و 

این  و  یافته  افزایش  دوحه  توافق نامه ی  از  پس  نظامیان 

به  متایلی  یا  طالبان  گروه  که  است  آن  نشان دهنده ی 

را خامته  تا جنگ  ندارند  اجازه   این که  یا  و  ندارند  صلح 

زندانیان  رهایی  از  پس  که  می دهد  نشان  آمارها  دهند. 

توافق نامه ی  از  پس  افغانستان،  زندان های  از  طالب 

دوحه؛ بیشرت این زندانیان به جبهه های جنگ برگشته و 

رهری طالبان با این محاسبات می خواهند که جنگ را 

شدت بخشند و از راه نظامی بر میز مذاکراه غلبه کنند.

است  پایدار  صلح  می خواهند،  کشور  شهروندان  آن چه 

دارند.  را  خشونت ها  کاهش  توقع  درگیر  طرف های  از  و 

پسین  سال  یک  در  کشور  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 

زمان،  همین  در  داده اند.  را  تلفات  بیشرتین  متأسفانه 

حمالت هدفمندانه طالبان نیز افزایش پیدا کرده و این 

ن  نستا فغا ا ی  نه ها رسا لیت  فعا
شته گذ ه ی  سد یک  ر  د

معلومات امنیتی نشان می دهد که 
تلفات غیرنظامیان و نظامیان پس از 

توافق نامه ی دوحه افزایش یافته و این 
نشان دهنده ی آن است که گروه طالبان 
یا تمایلی به صلح ندارند و یا این که اجازه  

ندارند تا جنگ را خاتمه دهند. آمارها 
نشان می دهد که پس از رهایی زندانیان 

طالب از زندان های افغانستان، پس از 
توافق نامه ی دوحه؛ بیشتر این زندانیان 

به جبهه های جنگ برگشته و رهبری 
طالبان با این محاسبات می خواهند که 

جنگ را شدت بخشند و از راه نظامی بر 
میز مذاکراه غلبه ککنند.

در واقع دوران 
حکومت حبیب الله 

خان را دوران 
شکل گیری مطبوعات 

نوین در افغانستان 
می توان نام گذاری 

کرد؛ دلیل اصلی این 
نام گذاری را می توان 
در انتشار نخستین 

نشریه مدرن و نوین 
تاریخ افغانستان، یعنی 

»سراج الاخبار« عنوان 
کرد.

ست ا لب  طا به  گفتن  نه  منیتى  ا ی  ها و نیر ز  ا ن  ا ند و شهر نی  پشتیبا
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تابلات،  رسلانه ا  ی  کانلال  در  شلده  ذکلر  والیت هلای 

شلبکه  القاعلده در 7 والیلت عملیات داشلته که شلامل 

بدخشلان، فلراه، غزنی، هلمند، کاپیسلا، کرن و ننگرهار 

می شلود.

افغانسلتان در دو والیلت  امنیتلی  هم چنلان نیروهلای 

دیگلر ماننلد نیملروز و پکتیلا نیلز از فعالیلت القاعلده 

خلر داده انلد کله از ایلن والیت هلا در گلزارش کانلال 

رسلانه ای تابات نام گرفته نشلده اسلت. در مورد حضور 

و فعالیلت شلبکه  القاعلده در 9 والیت افغانسلتان ده ها 

گلزارش منتلرش شلده وجلود دارد.

در اخیلر ملاه ملارچ سلال 2021 ریاسلت امنیلت مللی 

افغانسلتان، عبداملحملد تاجیکلی یکلی از فرماندهلان 

ارشلد شلبکه  القاعلده را در والیلت پکتیلکا از بیلن بلرد.

کله  گفته انلد  افغانسلتان  مقاملات   2020 جلوالی  در 

جنوبلی  والیلت  در  را  آموزشلی  اردوگاه  یلک  القاعلده 

هلمنلد ایجلاد کلرده و هم چنلان عملیاتلی را در والیلت 

نیملروز انجلام داده اسلت.

اسلت  گزارش هایلی  تأییدکننلده ی  اطالعلات  ایلن 

کله پیش ازایلن در ایلن زمینله منتلرش شلده اسلت؛ در 

جلوالی 2020 گلروه نظلارت شلورای امنیلت سلازمان 

والیلت  دوازده  در  القاعلده  داد؛  گلزارش  متحلد،  مللل 

برگردان

در  القاعلده  کرده انلد  ادعلا  طالبلان  کله  حاللی  در 

افغانسلتان حضلور ندارد، شلاخه ی منطقله ای القاعده، 

 Al  India Subcontinent( هنلد  شلبه قاره   -القاعلده 

خلود  فعالیلت  بله  افغانسلتان  رسارس  در   )Qaeda in

می دهلد. ادامله 

حضلور القاعلده در افغانسلتان هم در میلدان جنگ در 

برابلر نیروهلای ائتلالف و هلم در گزارش هلای موجلود 

 ،)Thabat( در ایلن کشلور خیلی ملموس اسلت. تابلات

کانلال رسلانه ای القاعلده در افغانسلتان گفتله اسلت؛ 

شلبکه القاعلده در 18 والیلت ایلن کشلور حضلور دارد.

اهلداف  افغانسلتان  دفاعلی   – امنیتلی  نیروهلای 

القاعلده را در متلام والیت هلای کشلور رصلد می کننلد. 

گزارش هایلی وجلود دارد کله القاعلده در 21 والیلت از 

دارنلد. فعالیلت  افغانسلتان  والیلت   3۴

رسلانه ا ی  کانال هلای  از  یکلی  تابلات  هفته نامله ی 

رسارس  در  را  شلبکه ها  ایلن  عملیلات  کله  القاعلده 

جهلان پوشلش می دهلد، مانند کانلال رسلانه ای دولت 

گزارش هلای  در  و  اسلت  »النابلا«  داعلش  اسلالمی 

یلادآوری  افغانسلتان  در  القاعلده  حضلور  از  متعلددی 

کلرده اسلت. تابات از طلرف گروه های نظارتی سلازمان 

تبلیغاتلی  قلوی  بلازوی  یلک  به عنلوان  متحلده  مللل 

اسلت. شلده  شلناخته  ]القاعلده[  شلبکه ی 

)وب سلایت(  تارمنلای  در  طالبلان  کله  حاللی  در 

رسمی شلان، صلدای جهلاد voice( of jihad( همه روزه 

صدهلا گلزارش از حملالت ایلن گلروه در برابلر نیروهای 

را  دولتلی  اهلداف  و  افغانسلتان  دفاعلی   – امنیتلی 

از  تنهلا  »تابلات«  رسلانه ای  کانلال  می کننلد.  منتلرش 

عملیاتلی  کله توسلط »شلاخه  شلبه قاره  هنلد القاعلده« 

اتحادیله  ماننلد؛  ایلن شلبکه  بله  یلا گروه هلای مرتبلط 

ازبیکسلتان، لشلکر  اسلالمی جهلاد، حرکلت اسلالمی 

طیبله، جیش املحملد، خطابله  املام بخلاری، جمعیلت 

انصاراللله و سلایر گروه هایلی کله به صلورت مسلتقیم بلا 

ایلن شلبکه رابطله دارنلد، گلزارش می دهلد.

1۶ گلزارش تحلیللی منترششلده در کانلال رسلانه ای 

القاعلده تابلات نشلان می دهلد کله گروه هلای متحلد 

یلا شلورای متحلد شلبکه القاعلده در افغانسلتان از ملاه 

را در 18  از صدهلا عملیلات  بیلش  اکنلون  تلا  نواملر 

کرده انلد. راه انلدازی  افغانسلتان  والیلت 

غزنلی،  فلراه،  فاریلاب،  بللخ،  بدخشلان،  والیت هلای 

کنلدز،  کندهلار،  کابلل،  کاپیسلا،  جوزجلان،  هلمنلد، 

خوسلت، لوگلر، ننگرهلار، تخلار، ارزگان و زابلل شلامل 

بوده انلد. عملیلات  ایلن 

افغانسلتان  رسلانه  های  در  منترششلده  گزارش هلای 

از  می دهلد  نشلان  اکنلون  تلا   2020 سلپتامر  از 

غزنلی،  بدخشلان،  شلامل؛  افغانسلتان  والیلت   3۴ از 

هلمنلد، خوسلت، کرن، کنلدز، لوگلر، ننگرهلار، نیمروز، 

نورسلتان، پکتیلا و زابلل فعالیت دارد. نلام این 9 والیت 

در فهرسلت 18 والیتلی اسلت کله در کانلال رسلانه ای 

تابلات منتلرش شلده اسلت.

در گلزارش گلروه نظارتلی از منابلع متویللی – گروه های 

تروریسلتی - شلورای امنیلت سلازمان ملل متحلد، آمده 

 – میلان ۴00  القاعلده  به صلورت تخمینلی  اسلت کله 

۶00 جنگجلو در افغانسلتان دارد.

جلرنال آسلتین میللر، فرمانده قوت هلای حامیت خاص 

و نیروهلای امریکایلی در افغانسلتان، در ملاه می سلال 

2019 گفلت که القاعده در رسارس افغانسلتان فعالیت 

بله یلک جغرافیلا محلدود  ایلن شلبکه   و فعالیلت  دارد 

می بینیلم؛  افغانسلتان  در  را  القاعلده  »ملا  منی شلود: 

وللی در متلام سلاحات افغانسلتان.«

 هم چنلان میللر گفتله اسلت: »ملا می توانیم آن هلا را در 

بخش هلای مختللف افغانسلتان پیلدا کنیلم؛ بنابرایلن 

افغانسلتان فعالیلت دارنلد و سلاحه ی  آن هلا در متلام 

فعالیلت ایلن گلروه متمرکلز بله یلک سلاحه نیسلت.«

هم چنلان در ملاه ملارچ 2019 گلروه نظلارت از منابلع 

متویللی گروه هلای تروریسلتی شلورای امنیلت سلازمان 

مللل متحلد، گفتله اسلت؛ القاعلده در 13 والیت از 3۴ 

والیلت افغانسلتان عملیلات کرده اسلت.

شلبکه ی تحلیللی »النلگ وار ژورنلال« کله حلدود یلک 

کلرده  دنبلال  افغانسلتان  در  را  القاعلده  حضلور  دهله 

اسلت، هم چنلان خرنامه های نظامیلان امریکایی، ناتو 

فرماندهلی ائتلالف مشلرتک در افغانسلتان و نیروهلای 

گروه هلای  هم چنلان  و  افغانسلتان  دفاعلی  امنیتلی 

جهلادی -شلهادت طلب را دنبلال کرده اسلت؛ می گوید 

کله متلام ایلن نشلانه ها گلواه بله آن اسلت کله القاعلده 

از دو دهله بله این طلرف تحلت حامیلت گلروه طالبلان 

و  کلرده  راه انلدازی  افغانسلتان  در  را  عملیاتلی جلدی 

جغرافیلا   – خلاک  ایلن  در  را  خلود  حضلور  هم چنلان 

ململوس سلاخته اسلت.

این شلبکه ی تروریسلتی بیشلرت عملیات و فعالیت های 

خلود را در سلاحاتی متمرکلز کلرده کله تحلت قلملرو یلا 

اداره ی طالبلان بوده اسلت.

در میلان سلال های 2007 – 2009 نیروهلای ائتلالف 

شلامل، امریلکا و نیروهلای امنیتلی دفاعی افغانسلتان 

گرو هلای  برابلر  در  را  عملیلات   373 بله  نزدیلک 

ایلن  از 3۴ والیلت  بیرونلی در 27 والیلت  تروریسلتی 

در  عملیلات  ایلن  بیشلرت  کرده انلد.  راه انلدازی  کشلور 

ایلن  بله  مرتبلط  گروه هلای  و  القاعلده  شلبکه ی  برابلر 

انجلام شلده اسلت. شلبکه 

از  حامیلت  بنیلاد  عضلو  ریگلو،  بیلل  یادداشلت: 

دموکراسلی و ویراستار شلبکه ی النگ وار ژورنال است.

ایلن گلزارش بلا عنلوان »القاعلده بله عملیلات – فعالیت 

خلود در افغانسلتان ادامله می دهلد« به زبان انگلیسلی 

در شلبکه ی النلگ وار ژورنلال منترش شلده اسلت.

 برگردان: ابوبکر صدیق
نویسنده: بیل ریگو
منبع: النگ  وار ژورنال

Source:New York Times

ن  آ نقش  و  ی  ر و با د خو
ن نسا ا ی  فرد ر  ختا سا ر  د

مجتبا کیهان
از  را  خلود  شلخصیت  انسلان ها  تاریلخ  طلول  در 

را  خلود  اصلل  و  سلاخته اند  دیگلران  تصلورات 

فراملوش کرده انلد. انسلان ها همیشله تحلت تأثیر 

حرف هلا و نظریه هلای اطرافیلان اجلازه منی دهند 

تلا آن چله ماهیلت آن هلا اسلت، بله بیلرون انتقلال 

شلخصی  بخواهیلم  اگلر  می گویلد؛  موالنلا  کنلد. 

را تحلت تأثیلر حرف هلا و نظریه هلای خلود قلرار 

دهیلم و شلخصیت او را مبلدل بله آن چله کنیم که 

می خواهیلم، تنهلا چند سلخن در ملورد او بگوییم 

بسلنده اسلت.

روزی  اسلت:  آورده  مثاللی  بلاره  ایلن  در  موللوی 

بله  سلاعت ها  وقفله  بلدون  کله  بلود  اسلتادی 

بچه هلا تدریلس می کلرد، باالخلره بچه هلا خسلته 

بعلد کاری کننلد  و تصمیلم گرفتنلد، روز  شلدند 

کله اسلتاد درس ندهلد. در ایلن میلان پرسبچله 

می گوییلم؛  و  می کنیلم  متثیلل  گفلت؛  زیرکلی، 

اسلتاد  بعلد  روز  می رسلی.  به نظلر  بیلامر  اسلتاد 

بله صنلف آملد، یکلی از بچه هلا بلنلد شلد و گفت؛ 

اسلتاد رنگت پریده اسلت. اسلتاد در پاسخ گفت؛ 

اسلتاد،  گفلت؛  دیگلری  شلاگرد  خوبلم،  ملن  نله 

اسلت. همین گونله متلام  زده  چشلم هایت حلقله 

بیلامر  را  اسلتاد  متفلاوت  شلکل های  بله  بچه هلا 

خواندنلد تلا این کله اسلتاد احسلاس کلرد، بیلامر 

اسلت، بعلد بله بچه هلا گفلت املروز درس نداریم، 

بله خانه هلای خلود برویلد.

کله  شلیوه هایی  بدتریلن  و  رایج تریلن  از  یکلی 

برابلر کلودک اسلتفاده  در بیشلرت خانواده هلا در 

بله  اسلت .  زهرآللود  و  بلد  اصطالحلات  می شلود، 

احملق  تلو  چلون؛  اصطالحاتلی  روشلن تر،  گونله 

هسلتی، از تلو چیزی سلاخته منی شلود، ایلن کار 

را هیلچ آدملی انجلام منی دهلد، ملا بدبخلت بله 

دنیلا آمدیلم و بدبخلت می مانیلم، ملا کاری انجلام 

داده منی توانیلم، زندگلی ملا چنین اسلت و تغییر 

منی کنلد، ملا منی توانیلم از این چارچلوب زندگی 

بگذریلم، دنیلا برخلالف ملا اسلت و ماننلد این هلا 

کله  دارد  وجلود  اصطالحلات  بی شلامری  تعلداد 

دیگلران زیلر تأثیلر آن هلا می رونلد.

هلر انسلان بی نظیلر و خلاص بله دنیلا می آیلد و 

فلردی منی توانلد ماننلد دیگران باشلد، هامن طور 

کله اثرانگشلت یلک فلرد از دیگلری متامیز اسلت، 

هم چنلان شلخصیت و کارآیلی او بلرای دنیا خاص 

و بی مثلال اسلت.

انسلان تلا زمانلی کله شلخصیت خلود را از نظرها، 

آراملش  بسلازد،  دیگلران  گفته هلای  و  حرف هلا 

خلود را از دسلت داده و احسلاس می کنلد، فردی 

اسلت کله بله جهلان سلودش منی رسلد و بلدون 

کملک دیگلران بله زندگلی   ادامله داده منی تواند.

جلوگیلری  ذهنلی  تصویرسلازی  از  این کله  بلرای 

کنیلم، بهلرت اسلت از ایلن چنلد روش در زندگلی 

سلود بجوییلم:

١. زمانی که اشلتباه و گناه شلخصی را می بینیم، 

ملورد تحقیلر و توهیلن قلرار ندهیلم؛ زیلرا ممکلن 

هر کسلی مرتکب اشلتباهی شلود.

چیلزی  یلا  و  کاری  در  شلخصی  کله  زمانلی   .٢

نتوانسلت موفلق شلود، الزم نیسلت کله او را ملورد 

رسزنلش، قضلاوت، تحقیلر و توهیلن قلرار بدهیم؛ 

چلون هلر انسلان بلرای کار خاصلی سلاخته شلده 

اسلت و منی توانلد در هلر کاری خلوب باشلد.

3. بله اطفلال خود اجازه دهیم که شخصیت شلان 

را خلود انتخلاب کننلد نه این که حرفله ، تحصیل و 

کاری را بلر آن ها تحمیل کنیم.

و  کلردن  تحمیلل  تلا  مشلورت  و  نصیحلت   .4

تصویرسلازی ذهنلی متفلاوت اسلت. در نصیحلت 

یلک  بلد  و  خلوب  جوانلب  از  فلرد  مشلورت،  و 

موضلوع آگاهلی می دهلد  و تصمیلم منی گیلرد که 

مخاطبلش چله بکند و چله نکند؛ وللی در تحمیل 

و ذهنیت سلازی، تنهلا از جوانلب بلد یلک موضوع 

گفتله می شلود و خواهلان عمللی سلاخنت آن چله 

می خواهلد. کله  می شلود 

بیشلرت تصویرهایلی کله دیگلران می خواهنلد بلر 

ملا تحمیلل کننلد، نیازهلا و خواسلته های مرده ای 

در درون آن هلا اسلت کله به نوعلی عقلده آن را بله 

ملا انتقلال می دهنلد؛ بنابرایلن بایلد بپذیریلم کله 

در جهلان، هامننلد ملا وجلود نلدارد و منی توانیلم 

آن چله باشلیم کله دیگلران از ملا می خواهنلد.

گزارش های منتشرشده در 
رسانه  های افغانستان از 

سپتامبر ۲0۲0 تا اککنون نشان 
می دهد از والیت های ذکر شده 
در کانال رسانه ا  ی تابات، شبکه  

القاعده در ۷ والیت عملیات 
داشته که شامل بدخشان، 

فراه، غزنی، هلمند، کاپکیسا، ککنر 
و ننگرهار می شود.

جنرال آستین میلر، فرمانده 
قوت های حمایت خاص 

و نیروهای امریکایی در 
افغانستان، در ماه می سال 

۲0۱۹ گفت که القاعده در 
سراسر افغانستان فعالیت 
دارد و فعالیت این شبکه  به 

یک جغرافیا محدود نمی شود: 
»ما القاعده را در افغانستان 

می بینیم؛ ولی در تمام ساحات 
افغانستان.«
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زمللی خلیلل زاد، مناینلده ی ویلژه ی وزارت خارجله ی 

امریلکا بلرای صللح افغانسلتان، در سلفری بله کابل، 

بلا عبدالله عبدالله، رییس شلورای عاللی مصالحه ی 

ملی دیلدار کرده اسلت.

آقلای خلیلل زاد، در ایلن دیلدار کله روز شلنبه )21 

حملل( انجام شلد، گفته اسلت کله ایلاالت متحده ی 

امریلکا، در تالش هلای صللح و دوران پسلاصلح، در 

کنلار ملردم افغانسلتان می مانلد.

او تاکیلد کلرده اسلت، جهلان توقلع دارد کله دوللت 

اسلتانبول  نشسلت  در  واحلد  طلرح  بلا  افغانسلتان 

کنلد. اشلرتاک 

و  متحلده  »ایلاالت  اسلت:  گفتله  خلیلل زاد  آقلای 

بیش تریلن  و  صللح  رونلد  ترسیلع  خواهلان  جهلان، 

اسلتفاده از فرصلت پیش آملده بلرای پایلان جنلگ و 

اسلتقرار صللح دایملی در افغانسلتان اسلت. امریلکا 

و  جنلگ  پایلان  بلرای  می خواهلد  طرف هلا  متلام  از 

کننلد.« هملکاری  دایملی  صللح  بله  دسلت یافنت 

شلورای  رییلس  عبداللله،  عبداللله  هلم،  سلویی  از 

عاللی مصالحله ی مللی، در ایلن دیلدار گفتله اسلت 

صللح  بله  دسلت یافنت  بله  افغانسلتان  دوللت  کله 

اسلت.  متعهلد  دایملی  و  عادالنله 

مللی  مصالحله ی  عاللی  »شلورای  اسلت:  افلزوده  او 

بله عنلوان چلرت بلزرگ مللی بلرای رهلری و مدیریت 

صللح تلالش می کنلد. شلورا در توحیلد دیدگاه هلای 

دوللت  و  برداشلته  مهملی  گام هلای  جمهوریلت 

افغانسلتان بلا طلرح و دیلدگاه مشلرتک در نشسلت 

کلرد.« خواهلد  اشلرتاک  اسلتانبول 

آقلای عبداللله، از آمادگلی دوللت افغانسلتان بلرای 

اطمینلان  اسلتانبول  نشسلت  موفقیلت  و  اشلرتاک 

اسلت. داده 

در ایلن دیلدار، شلامری از اعضلای رهلری شلورای 

عاللی مصالحله ی مللی نیلز دیدگاه ها و پرسلش های 

شلان را در بلاره ی قضایلای مربلوط بله صللح مطلرح 

کردند.

زمللی خلیلل زاد، بلا رییس جمهلور غنلی نیلز دیلدار 

کلرده اسلت. ارگ ریاسلت جمهوری، گفتله اسلت که 

ایلن دیلدار، روز شلنبه )21 حمل(، انجام شلده و در 

آن، دو طلرف در بلاره ی پیرشفت هلا در گفت وگوهای 

صللح و آمادگی هلا برای نشسلت اسلتانبول گفت وگو 

کرده انلد.

جزییلات بیشلرتی در بلاره ی ایلن دیلدار نلرش نشلده 

است.

آقلای خلیلل زاد، در حاللی وارد کابلل شلده کله بله 

گفتله ی منابلع حکومتلی، قلرار اسلت در شلانزدهم 

اپریلل، شلهر اسلتانبول ترکیله میزبلان گفت وگوهای 

ایلن  کله  می شلود  گفتله  باشلد.  افغانسلتان  صللح 

نشسلت، 10 روزه بلوده و در آن، در بلاره ی حکوملت 

افغانسلتان گفت وگلو خواهلد شلد. آینلده ی 
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خبرونه زلمی خلیل زاد: جهان توقع دارد که دولت افغانستان 
با طرح واحد در نشست استانبول اشتراک ککند

خبرهای داخلی

فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه، می گوید که نیاز است 

تا زمینه ی دسرتسی به وکیل مدافع در نقاط دوردست 

افغانستان فراهم شود.

پنجمین  روز شنبه )21 حمل(، در  آقای معنوی که 

حقوقی  مساعدت های  عالی  کمیسیون  نشست 

صحبت می کرد، گفت که در برخی از والیت ها، وکیل 

مدافع وجود ندارد.

او افزود: »نیاز است در جاهایی که سطح فقر بیشرت 

و دسرتسی به وکیل مدافع محدود است، با همکاری 

سایر  و  عدلیه  وزارت  مدافع،  وکالی  مستقل  انجمن 

ارایه کننده ی مساعدت های حقوقی، توجه  نهادهای 

جدی صورت گیرد.«

به گفته ی آقای معنوی، تشکیل جدید وزارت عدلیه 

که برای شامری از ولسوالی ها مساعدت حقوقی را در 

و منتظر گرفنت منظوری است، می تواند  نظر گرفته 

بخشی از این مشکل را رفع کند.

پرونده های  به  همه جانبه  رسیدگی  به  عدلیه،  وزیر 

مربوط به افراد بی بضاعت تاکید کرد و گفت که تثبیت 

نباید  اما  می خواهد؛  بیشرت  دقت  افراد،  بی بضاعتی 

مانع رسعت کار شود. او به اعضای کمیسیون عالی 

مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه، هدایت داد که 

میکانیزم تشخیص بی بضاعتی را تا هفته ی آینده تهیه 

و بر اساس آن کار کنند.

آقای معنوی، به چالش ها در روند ارایه ی مساعدت های 

صندوق  ایجاد  »عدم  گفت:  و  کرد  اشاره  حقوقی 

پولی مساعدت های حقوقی از سوی وزارت مالیه، از 

چالش های عمده در این عرصه است. این موضوع را 

در کابینه مطرح کرده ام و انتظار داریم تا وزارت مالیه 

این  ریاست جمهوری،  حکم  اساس  به  زودتر  هرچه 

صندوق را ایجاد کند.«

کله  هلرات، می گوینلد  والیلت  در  محللی  مسلئوالن 

سلکتور  و  ارتلش  پولیلس،  آتش نشلانی  تیم هلای 

سلاعت،  چنلد  از  پلس  توانسلتند  خصوصلی، 

آتش سلوزی در یلک ذخیره گاه گاز مایلع در منطقه ی 

کننلد. مهلار  را  هلرات  شلهر  شلامل  در  کملرکالغ 

جیالنلی فرهاد، سلخنگوی والی هرات، بله روزنامه ی 

صبلح کابلل می گویلد که در حلال حارض، بررسلی ها 

از  به جامانلده  خسلارات  میلزان  تثبیلت  منظلور  بله 

آتش سلوزی آغلاز شلده اسلت.

او می گویلد کله بلر اسلاس بررسلی های ابتدایلی، در 

ایلن رویلداد 10 تانکلر گاز آتلش گرفته اسلت.

بله گفتله ی آقلای فرهلاد، ایلن رویلداد، بلر علالوه ی 

یلک  بله جلا گذاشلته،  زیلادی کله  ماللی  خسلارات 

زخملی نیلز بله جلا گذاشلت. او می افزایلد کله فلرد 

زخملی، پلس از درملان از شلفاخانه رخصلت شلده 

اسلت.

آتش سلوزی در یلک ذخیره گاه گاز مایلع در منطقه ی 

 07:00 سلاعت  حواللی  هلرات،  والیلت  کملرکالغ 

صبلح روز شلنبه )21 حملل(، در اثلر علدم رعایلت 

نلکات ایمنلی هنلگام انتقلال گاز مایلع از یلک تانکر 

بله تانکلر دیگلر آغاز شلد.

بلا ایلن حلال، ظاهرشلاه توخلی، رییلس اتحادیله ی 

در  کله  می گویلد  هلرات،  مایلع  گاز  واردکننلدگان 

نتیجله ی ایلن رویلداد، یلک تانکلر نفلت، یلک تانکلر 

گاز مایلع، حلدود 15 تلا 20 تانکلر خاللی گاز مایع و 

تاسیسلات ذخیلره ی گاز سلوخته اسلت.

بررسلی های  اسلاس  بلر  توخلی،  آقلای  گفتله ی  بله 

یلک  حلدود  رویلداد  ایلن  نتیجله ی  در  ابتدایلی، 

اسلت. شلده  وارد  خسلارت  داللر  میلیلون 

ایلن در حاللی اسلت کله در بیسلت وپنجم ملاه دللو 

سلال گذشلته نیلز، گملرک اسلالم قلعه آتلش گرفت و 

در نتیجله ی آن، میلیون هلا داللر به ماللکان موترهای 

باربلری و تاجران خسلارت وارد شلد.

از  افغانسلتان،  بلرش  حقلوق  مسلتقل  کمیسلیون 

طرف هلای درگیلر خواسلته اسلت کله هرچله زودتلر 

کننلد. متوقلف  را  خشلونت ها 

در اعالمیله ای کله روز شلنبه )21 حملل(، از سلوی 

آملده  کمیسلیون مسلتقل حقلوق بلرش نلرش شلده، 

برخلورد  نتیجله ی  در  حملل،  هشلتم  در  کله  اسلت 

خانله ی  یلک  بلر  دولتلی  نیروهلای  هلاوان  گلولله ی 

مسلکونی در ولسلوالی صلری والیلت خوسلت، یلک 

بله  نفلر دیگلر  باختله و شلش  زن و کودکلش جلان 

یلک کلودک زخملی شلده اند. و  یلک زن  شلمول 

کمیسلیون مسلتقل حقوق بلرش، تلفلات غیرنظامیان 

درگیلر  طرف هلای  از  و  خوانلده  نگران کننلده  را 

خواسلته اسلت کله بلا احلرتام گذاشلنت  بله خواسلت 

فراگیلر،  صللح  بلر  برقلراری  مبنلی  ملردم  جمعلی 

کننلد. متوقلف  را  پایلدار،  خشلونت ها  و  عادالنله 

در اعالمیله، آملده اسلت که حکومت افغانسلتان باید 

بررسلی  ایلن رویداد، عداللت را بلرای قربانیان تأمین 

کند.

اسلت  گفتله  بلرش،  حقلوق  مسلتقل  کمیسلیون 

و  ضلد  رویلداد  ایلن  بلاره ی  در  ابتدایلی  اطالعلات 

ارایله ی  در  نیلز  محللی  مقام هایلی  و  بلود  نقیلض 

نکردنلد. هملکاری  الزم  گونله ی  بله  معلوملات 

ملی رود  انتظلار  کله  اسلت  گفتله  کمیسلیون،  ایلن 

حکومت افغانسلتان در چنین مواردی پیشلگام شلده 

و بلا گلزارش حقیقلت بله ملردم، بله مسلئولیت هایش 

در حقیقت یابلی، اجلرای عداللت و  دادن تضمیلن به 

تکرارنشلدن چنیلن رویدادهایلی عملل کنلد.

دفلرت مطبوعاتلی معلاون اول ریاسلت جمهوری، 

از  یکلی  الخراسلانی،  غالم نلارص  بازداشلت  از 

شلهر  در  داعلش  گلروه  اصللی  رسدسلته های 

کابلل خلر داده اسلت.

در اعالمیه ای که روز شنبه )21 حمل(، از سوی 

دفلرت مطبوعاتلی معلاون اول ریاسلت جمهوری 

امنیلت  نیروهلای  کله  اسلت  آملده  نلرش شلده، 

مللی، غلالم نلارص فرزند غالم سلخی، مشلهور به 

الخراسلانی را کله یکلی از رسدسلته های اصللی 

هسلته ی مشلرتک طاللب – داعلش و مسلئول 

گلروه داعش در شلهر کابل اسلت، در مربوطات 

ناحیله ی هشلتم کابلل بازداشلت کرده انلد.

ده هلا  در  الخراسلانی  اعالمیله،  اسلاس  بلر 

حملله ی تروریسلتی و تخریبی، قتلل و آدم ربایی 

دارد. را  اصللی  نقلش  کابلل  در شلهر 

در اعالمیله آملده اسلت: »الخراسلانی در کنلار 

سلایر جنایت هایلش، یلک نوجلوان 1۴ سلاله را 

از غلرب کابلل اختطلاف کلرده بلود کله پلس از 

انتقلال بله تالله و برفلک، او را ابتلدا بلا انلواع و 

اقسلام شلکنجه ملورد اذیلت و آزار قلرار داده و 

بعلد از لواطلت، او را بله قتلل رسلانده اسلت.«

وزیر عدلیه: زمینه ی دسترسی به وکیل مدافع در مناطق دوردست فراهم شود

آتش سوزی در هرات، بیش از یک میلیون دالر خسارت به جا گذاشت

کمیسیون مستقل حقوق بشر خواهان توقف خشونت ها در افغانستان شد

مسئول گروه داعش در شهر کابل بازداشت شد

تادین خان د کندهارخلکو ته: نوی 
قوماندان ما راوستی مالتړ یې وکړئ
سمونوال سیدرشیف رسطیب د کندهار د امنیه قوماندان په توګه معريف شو

سمونوال سید رشیف رسطیب د کندهار د نوي امنیه قوماندان په توګه کارپيل 

وايل  د  کندهار  د  مخکې  غرمې  له    »۲۱ وري  ورځ»  په  شنبې  د  کړ. رسطیب 

روح الله خانزاده، د دغه والیت د پخواين امنیه قوماندان جرنال تادین خان او 

رسحدونو او قبایلو چارو د پخواين وزیر ګل آغاشیرزي له لورې په رسمي ډول 

معريف شو.

دنده  دغه  پر  استعفا وروسته  له  تادین خان  د  سمونوال سید رشیف رسطیب 

ټاکل شوی دی.  جرنال تایدین خان ویيل چې له دوه نیم کلونو رسمي ماموریت 

وروسته یې استعفا کړېده. تادین خان په استعفا لیک کې ویيل:» د شهید سرت 

او  او د لوی کندهار د ولسونو  جرنال عبدالرازق خان اڅکزي د کارنامو ساتلو 

نظامیانو په غوښتنه يې دغه مسولیت منلی و.«

په استعفا لیک کې راغيل:» اوس دا نظامي مسولیت د سرت جرنال عبدالرازق خان 

یوه بل ملګري ته سپارم او خپله غواړم د هېواد په ميل سیاست په ځانګړي ډول 

د سولې په پروسه کې د ولس خدمت وکړم.« د کندهارپخواين امنیه قوماندان 

له  دغه والیت  د  وروسته  کېدلو  معريف  تر  قوماندان  نوي  د  تادین خان  جرنال 

اوسیدونکو څخه وغوښتل چې د نوي امنیه قوماندان مالتړ وکړي. 

جرنال تادین خان د کندهار له ولس او خلکو مننه کړې چې په څو کلونو کې 

یې حامیه کړی دی:»  د کندهار د خلکو مننه کوم چې مالتړ یې کړی، قرباين یې 

ورکړې، نوی قوماندان هم ما معريف کړی، زما د ورور دوست او روزلی شخص 

دی چې ما راوست او معريف مې کړ، خلک یې دې حامیه کړې چې خدمت وکړي 

او انشاالله شپه او ورځ به خدمت وکړي.«

دا  وه چې  کړې  وړاندې  میاشتې  پینځه  یې  پرېکړه  دا  وایي  تادین خان  جرنال 

مسوولیت پریږدي او په بله برخه کې د خپلو پوځیانو او ولس استازیتوب وکړي، 

خو کله چې د ارغنداب او ژیړۍ ولسوالۍ ستونزه رامنځ ته شوه، ښه یې ونه 

ګڼله چې دا مسولیت پریږدي، نوځکه یې دا پریکړه اوس ته ساتلې وه، ځکه د 

ده په وینا وسله والو طالبانو په ارغنداب او ژیړۍ ولسوالیو کې ماتې خوړلې:» 

ارغنداب فتحه شوه، د دښمن مالماته شوه، تردېوالونو الندې یې مړي پراته دي، 

په ژیړی او پنجوایي کې هم وضعیت نورمال شو، دوی ورشمیدل، هغه کسان هم 

ورشمېدل چې د دوی مالتړ یې کړی و، موږ بریايل او دښمن ناکام شو.«

او  خلکو  خپلو  د  الس   خالص  په  کې  برخه  په  سولې  د  به  اوس  وایي  هغه 

امنیې پخوانی قوماندان وایي حکومت ورته  د  ولس خدمت وکړي. د کندهار 

وړاندیزونه وکړل چې غواړي کوم مسولیت ته اوږه ورکړي:» ماته پیشنهاد وشو 

چې کومه وظیفه غواړې، خو ما ورته وویل چې زه غواړم د سولې په برخه کې 

کار وکړم، د سولې په مهم بهیر کې د خپل ولس، پوځیانو او شهیدانو استازیتوب 

وکړم.«

د ميل مصالحې عايل شورا ویاند فریدون خوزون وایي جرنال تادین خان اڅکزی 

به د دغې شورا د رهربۍ کمېټې د غړي په توګه  په ټولو تصمیمونو او مشورو 

امنیې  پخواين  د  کندهار  د  چې  خان  تادین  جرنال  ولري.  ونډه  مستقیمه  کې 

قوماندان جرنال عبدالرازق ورور دی وایي د لوی کندهار په استازیتوب یې د 

ميل مصالحې شورا په رهربۍ شورا کې غړیتوب اخیستی دی. 

د کندهار دا پخوانی مسول وایي له شک پرته چې په دغه والیت کې ستونزې 

وې او الهم شته، خو مهم د خلکو خدمت دی. تادین خان وایي:» د ګاونډي 

استخبارات د وکیل، خان، ملک، مامور او نورو په بڼو خپل کسان لرل او لري یې، 

چې استعاملوي یې خو موږ ارزښت ورنه کړ، دوی د پردیو ګټولپاره استعاملېدل.« 

نوی امنیه قوماندان سمونوال سید رشیف رسطیب، چې په کندهار کې د  دریمي 

نیژدې  له  لوا د څلورم کنډک قوماندان و، د جرنال عبدالرازق اڅکزي  رسحدي 

قوماندانانو څخه ګڼل کیږي. تادین خان چې ۳۸ کاله عمرلري د ۱۳۹۷ کال د 

تلې په میاشت کې د خپل ورور جرنال عبدالرازق اڅکزي تر وژل کېدو وروسته 

د کندهار د امنیې قوماندان په توګه ټاکل شوی و.

جرنال عبدالرازق ۱۳۹۷ کال د تلې په شپږویشتمه په کندهار کې له یوې امنیتي 

غونډې وروسته په یوه وسله وال برید کې ووژل شو. چارواکو هغه وخت ویيل 

و چې تادین خان د کندهار د قومي مرشانو په غوښتنه د ولسمرش له خوا پردې 

دنده ګامرل شوی دی.

 تېرکال  څه دپاسه دوه میلیون 
لیتره شیدې تولید شوې

په ۱۳۹۹ کال کې په هېواد کې دوه میلیونه او ۱۷۰ زره او ۹۷۳ لیرته شیدې تولید 

شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د هېواد په کچه فاریاب، بغالن، تخار، 

میدان وردک، هرات، بلخ، کندهار، کندز او سمنګان د شیدو لوی تولیدوونکي 

والیتونه شمېرل کیږي.

د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند اکربرستمي وایي په فاریاب کې په ۱۳۹۹ کال 

کې دوه سوه ټنه، په بغالن کې ۱۶۴ ټنه او تخار کې ۱۸۲ ټنه شیدې تولید شوې 

دي. د دغه وزارت د شمېرو له مخې اوس په هېواد کې ۱۸۱۹ د شیدو د غواګانو 

فارمونه فعالیت کوي. 

د کرنې وزارت د مالوماتو له مخې یوازې په کندهار کې د شیدو د غواګانو  ۶۱۸ 

فارمونه شته او په ترتیب رسه وروسته هرات، کندهار، کابل، ننګرهار، پکتیا، غزين 

او لغامن د غواګانو ډېرفارمونه لري.

افغانستان په کال کې ۲،۹ میلیون لیرته شیدو ته اړتیا لري چې نیژدې یو میلیون 

لیرته یې له بهره واردوي.
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حزب  از  غیر  مطرح  احزاب  همه  بکوبند.  افغانستان  در 

وطن که دولت را به دست داشت، در مخالفت با نظام 

کنرتل  جمعیت،  حزب  به  دوستم  پیوسنت  می جنگید. 

دولت بر شامل را قطع کرد. قطع شامل از کنرتل دولت 

مرکزی، به معنای در محارصه  ماندن دولت مرکزی بود؛ 

و  بود  داده  دست  از  را  افغانستان  از  بخشی  هم  چون 

شک و ترسی که در نخستین بخش 
این نوشته، در زمان حاکمیت نظام 

کمونیستی در افغانستان از آن 
یادآور شدم، با توجه به پکیشروی 

مجاهدین و زمین گیر شدن منافع 
اتحاد جماهیر شوروی توسط 

امپریالیزم، بیش تر از هر زمانی در 
زمان نجیب حاکم شده بود. او، 

تالش هایی برای رضایت گروه های 
جهادی انجام داد؛ اما از این که دولت 

در فاز امتیازدهی بود، این گروه ها، 
فشارها را بیشتر کردند. 

هم امکانات نظامی ای که در دسرتس جرنال دوستم و 

افرادش قرار گرفته بود، زمینه ی شکست دولت در کابل 

امکانات نظامی  از هامن  با استفاده  فراهم می کرد.  را 

بود که جرنال مجید روزی، یکی از فرماندهان دوستم، 

هامن شب که دکرت نجیب می خواست فرار کند، با افراد 

نگذاشت  و  شده  پایین  کابل  هوایی  میدان  به  دوستم 

فرار  هند  به  ملل  سازمان  با  همکاری  در  نجیب  دکرت 

آن  در  افرسی که  نورستانی،  عبدالوهاب  کند. دگروال 

زمان در میدان هوایی کابل وظیفه دار است، از ساعت 

 »N26« یازده شب می گوید که هواپیامهای ترانسپورتی

در میدان هوایی کابل نشست می کنند؛ هواپیامهایی 

که شامل رسبازان و افرسان دوستم است و جرنال مجید 

روزی، فرمانده آن ها، نیروهایش را در همه ی بخش های 

میدان هوایی، از جمله بخش »VIP« موظف می کند. 

ناوقت هامن شب، دکرت نجیب با سه عراده موتر، وارد 

جرنال  که  شبی  نام  اما  می شوند؛  میدان  دورسکه ی 

امنیتی  پوسته ی  برای  نجیب  دکرت  رسیاور  جسفر، 

ورود  مانع  که  می شود  باعث  و  است  اشتباه  می دهد، 

آن ها به میدان شود. رسانجام، پس از تالش های زیاد، 

و دکرت  کند  میدان  وارد  را  آن ها  عبدالوهاب منی تواند 

نجیب پس  از این که می فهمد نیروهای جرنال دوستم 

در میدان جابه جا شده است، به همراهانش می گوید که 

با  ادامه ی  گفت وگو  نیز،  نوشته  این بخش  یادداشت: 

هامیون فوزی است که با تیرتهای جداگانه ای در ستون 

»خط اول« نرش شده است.

 بخش پنجم

که  شدم  یادآور  برداشت  سه  از  قبل،  شامره ی  در 

یک:  می شود.  برشمرده  نجیب،  دولت  سقوط  برای 

مخالفت های درون حزبی سیاسی-نظامی؛ دو: فشارهای 

جهانی  و  منطقه ای  استخبارات  کمک  به  مجاهدین 

گسرتش  مقابل  شوروی  جامهیر  اتحاد  ضعف  سوم:  و 

امپریالیزم سیاسی-اقتصادی و تصمیم گیری این کشور 

به قطع تجهیزات نظامی در یک جنگ فرسایشی.

در  نوشته،  این  بخش  نخستین  در  که  ترسی  و  شک 

آن  از  افغانستان  در  کمونیستی  نظام  حاکمیت  زمان 

زمین گیر  و  مجاهدین  پیرشوی  به  توجه  با  یادآور شدم، 

امپریالیزم،  توسط  شوروی  جامهیر  اتحاد  منافع  شدن 

بیش تر از هر زمانی در زمان نجیب حاکم شده بود. او، 

داد؛  انجام  جهادی  گروه های  رضایت  برای  تالش هایی 

اما از این که دولت در فاز امتیازدهی بود، این گروه ها، 

فشارها را بیشرت کردند. با آن که نجیب به دنبال اجرای 

طرح پنج فقره ای سازمان ملل بود، گروه های مجاهدین، 

مخالف  حزب،  در  افرادی  و  شوروی  جامهیر  اتحاد 

اجرای آن بودند. اسحاق توخی، کسی که چهارده سال 

برنامه ی  با  گفت وگویی  در  بوده،  نجیب  دکرت  دستیار 

فارسی –شش  بی بی سی  سایت  در  که  »به عبارت دیگر« 

را،  درون حزبی  اختالف های  شده،  نرش   -1389 میزان 

می گوید.  ملل  سازمان  طرح  با  شوروی  مخالفت  بیشرت 

حلقاتی در نظام، روابطی با شورای نظار برقرار می کنند 

آن که  با  کنند.  کار  ملل  سازمان  طرح  ناکامی  روی  که 

نجیب کناره گیری از قدرت را پس از اجرای طرح سازمان 

با  جنگ  حال  در  گروه های  اما  بود؛  کرده  اعالم  ملل 

زور  راه  از  قدرت  به  رسیدن  به دنبال  هرکدام  دولت، 

بودند؛ گرایشی که تجربه ی تاریخی نرد سنت و مدرنیته 

این  نظامی  تأثیر  دارد.  ادامه  هنوز  و  بود  آورده  بار  به 

مخالفت ها، به جدایی دوستم از بدنه ی قدرت انجامید 

که با امکانات مجهز دولتی، والیات شامل را فرماندهی 

رتبه ی  بلند  مهره های  جدایی  دوستم،  جدایی  می کرد. 

نظامی ای بود که در شامل و در کابل وظایف مهمی را 

به عهده داشتند. همه ی مهره ها طوری چیده شده بود 

که حکومت نجیب زمین گیر شود.

بسیج  و  مسلح  پیش  از  بیشرت  مجاهدین،  گروه های 

پیروزی  انگیزه ی  بودند؛ چون هم وضعیت حاکم،  شده 

افغانستان  در  کمونیزم  شکست  رویای  به  رسیدن  و 

دادن  بیرونی،  استخبارات  هم  و  بود  کرده  بیشرت  را 

داده  افزایش  را  جهادی  گروه های  به  نظامی  تجهیزات 

بودند تا بتوانند آخرین میخ را بر تابوت شکست شوروی 

برگردند. دکرت نجیب و همراهانش، از هامن دورسکه ی 

میدان برمی گردند و مستقیم در دفرت منایندگی سازمان 

آن  در  را  که چهار سال  پناهنده می شوند؛ جایی  ملل 

از  را  برادرش  و  او  طالبان  این که  تا  می کنند  سپری 

هامن جا بیرون کشیده و به دار می آویزند.

حکومت  شکست  به  که  اساسی ای  و  بعدی  علت 

نظام  داخل  در  که  گفته ی کسانی  به  انجامید،  نجیب 

افغانستان  به  نسبت  شوروی  عالقه ی  تغییر  بودند، 

بود. اسحاق توخی، دستیار دکرت نجیب –کسی که در 

منایندگی سازمان ملل نیز چهار سال را با نجیب بود- 

در گفت وگویش با بی بی سی، از تغییر عالقه ی شوروی 

نسبت به افغانستان می گوید و تحلیل می کند که با توجه 

به رشایط آن زمان، اتحاد جامهیر شوروی، توان حامیت 

مالی و نظامی از دولت افغانستان را نداشت و هم چنان 

موجودیت یک نظام قدرمتند در افغانستان، این خطر 

جمهوری های  »شاید  که  می کرد  شوروی  متوجه  را 

بنابراین،  شوند؛  غربی  کشورهای  جذب  میانه،  آسیای 

آن ها خواستار افغانستانی بودند که دچار آشوب و ناآرام 

باشد. تا جمهوری های آسیای میانه نتوانند ارتباط خود 

را از طریق افغانستان با کشورهای غربی برقرار کنند.« 

آقای توخی که نزدیک ترین فرد با نجیب نام برده شده، 

می گوید: »روس ها از طرح سازمان ملل متحد حامیت 

نکردند. این مسئله بعدها مشخص شد. 

 1991 سال  در  وقتی  که  بود  اساس  همین  به 

به  تندروان  کودتای  آن که  از  بعد  ربانی  برهان الدین 

ناکامی انجامید، به مسکو سفر کرد، مقامات روسیه ی 

فدراتیف به صورت رسمی در یک کنفرانس خری اعالم 

ربانی  برهان الدین  رهری  به  دولت  از  ما  که  کردند 

نجیب الله  دکرت  دولت  که  درحالی  می کنیم؛  حامیت 

هنوز رس جایش بود.«

زمین گیر شدن اتحاد جامهیر شوروی مقابل امپریالیزم 

یا  شکست  عمده ی  دالیل  از  یکی  امریکا،  اقتصادی 

عقب نشینی این کشور از افغانستان پنداشته می شود؛ 

چون امریکای بعد از جنگ جهانی دوم، تبدیل به قدرت 

این  دیدگاه  نوعیت  و  بود  شده  اقتصادی  مهارنشدنی 

آزاد، چیزی  بازار  و  اقتصاد  به مسئله ی  ابرقدرت  کشور 

جهانی  اقتصادی  سازمان های  و  کشورها  اکرث  که  بود 

حال  در  آن چه  اساس،  همین  بر  بودند؛  آن  خواهان 

با  بازار را  قدرمتند شدن بود، امپریالیزم بود که آزادی 

می شد،  کوتاه تر  دامنش  روز  هر  آن چه  و  داشت  خود 

کمونیزم بود که با شعار عدالت اجتامعی و طبقاتی وارد 

میدان شده بود. 

نوع نگرش کمونیستی نسبت به اقتصاد و تقسیم دارایی 

رسمایه داری  نظام  که  حالی  در  فقرا،  به  ثرومتندان 

نه تنها  می رفت،  کمونیزم  جنگ  به  امریکا  محوریت  با 

بلکه  گرفت؛  را  شوروی  جامهیر  اتحاد  پیرشوی  جلو 

آسیب بزرگی به نظام کمونیستی شوروی در کشورهای 

مستعمره ی آن وارد کرد.

ادامه دارد...

خط اول

قـــــاب
نثار آژیر
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زاهد مصطفا

اختالف درون حزبی یا فشار بیرونی؟!


