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دکرت فرامزز متنا، پژوهش گر امنیت 

نظامی-سیاسی  ساختار  صلح،  و 

طالبان را به ایدولوگ ها، جنگ آوران 

بر  است.  کرده  تقسیم  تبه کاران  و 

هسته ی  تقسیم بندی،  این  منبای 

نظامی گروه طالبان را جنگ آوران و 

تبه کارانی تشکیل می دهند که از راه 

امرار معاش  اقتصاد جرمی  و  جنگ 

جنگ ها  و  نربدها  زمینه ی  و  کرده 

در شعله های  تا  می کنند؛  فراهم  را 

پخته  شان  نان ونوای  جنگ،  آتش 

که  تبه کاران  و  جنگ آوران  شود. 

رس  به  طالبان  نظامی  چرت  زیر  در 

روستاهای  در  بیشرت  می برند، 

افغانستان فعال بوده و ساحت عمل 

مرزهای  دورافتاده،  مناطق  آن ها، 

کوهستانی  مناطق  و  اسرتاتژیک 

طالبان،  قدرت مند  قرش  این  است. 

مواد  و کوچک  بزرگ  قاچاق بران  از 

ناراض  قبلی  فرماندهان  مخدر، 

تشکیل  عادی  افراد  و  دولت  از 

می شوند که زیر چرت امنیتی طالبان 

زندگی می کنند. 

یا  بی سواد  جنگ آوران  حضور 

و  تبه کاران  و  جنگی  اجیران 

مناطق  در  حرفه  ای  قاچاق بران 

قرار  طالبان  قلمرو  در  که  روستایی 

انسانی«  »امنیت  مفهوم  دارند؛ 

مخاطره  به  را  روستایی  توده های 

انداخته و نارضایتی های گسرتده  ای 

یکی  شاید  است.  آورده  بار  به  را 

ناامن  وضعیت  این  پیامدهای  از 

اسف بار روستاها، جریان سیل آسای 

مهاجرت به...

ر  د نی  نسا ا منیت  ا
ن لبا طا قلمرو 

بوی سبز ه ها و چمن را می توانم حس ککنم که مانند 
آغاز بهار است و غرق آن حس وحال می شوم. می توانم 

گفت وشنودهای بی پایان مان را بشنوم که در جریان 
مأموریت، انتظار پایان آن...

؛ م د ا د ست  د ز  ا را  نم  بد عضو  ر  چها من 
ن  نستا فغا ا یکا  مر ا که  ست  ا قتش  و

کند ترک  را 

د  وزارت  روغتیـا  عامـې  د  افغانسـتان  د 

د  درېیمـې څپـې رسه  د  ویـروس  کرونـا 

مبـارزې په برخـه کې د چمتـووايل الرې 

وارزولـې. چـارې 

رسپرسـت  وزارت  روغتیـا  عامـې  د 

ډاکټروحیـد مجـروح د ویډیـو کنفرانـس 

لـه الرې لـه والیتـي رییسـانو رسه د کرونا 

ویـروس د درېیمـې څپـې د چمتـو وايل 

او پـه دې برخـه کـې د حکومـت رهـربۍ 

سپارښـتنې او تدابیـر رشیـک کـړل او لـه 

دوی یـې د پلـې کیـدو غوښـتنه وکـړه.

 ښـاغيل مجـروح وویـل د لوړ عمـر او هغو 

کسـانو تـه د کرونـا واکسـین پـه تطبیـق 

کـې بایـد  لومړیتـوب ورکـړل يش چـې 

دوامـداره ناروغـي لـري. 

هغـه همدا راز سپارښـتنه کـړې چې هغه 

اسـتخدام يش چـې  بیرتـه  بایـد  کسـان 

مخکـې یـې پـه دې برخـه کـې کار کړی، 

خـو لـه پامـه غورځول شـوي دي.

د عامـې روغتیـا وزارت رسپرسـت وایي په 

ټولـو والیتونو کـې په روغتونـو او د کووید 

طبـي  د  کـې  مرکزونـو  پـه  درملنـې   ۱۹

تجهیزاتـو موجودیـت ارزول کیـږي.

ډاکټـر مجروح همدا راز رییسـانو ته ویيل 

چـې جمهوررییـس غنـي د کورنیوچـارو 

وزارت تـه الرښـوونه کـړې چـې بهـر تـه د 

طبـي تجهیزاتـو د قاچاق مخـه ونیيس او  

کـه چېـرې پـه روغتیايـي مرکزونـو کـې د 

اکسـیجن یـو بالـون او طبـي تجهیـزات 

ورک شـوي وي مسـؤول کـس بـه پـه ۲۰ 

کالـه بنـد محکـوم کـړي.

ــا  ــې د کرون ــس ک ــو کنفران ــه دې ویډی پ

ویــروس پروړانــدې د مبــارزې د تخنیکــي 

کمیټــو مســوولینو او د عامــې روغتیــا 

د  ویــروس  کرونــا  د  رییســانو  والیتــي 

درېیمــې څپــې د مخنیــوي پــه برخــه 

ــات  ــه اړه مالوم ــو پ کــې د شــویو اقدامات

ــړل. ورک

غني: د طبي تجهیزاتو د ورکې عاملین به په 
شل کاله بند محکوم شي

تحلیل
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آمار مبتالیان به ویروس کرونا در هند، برای 

دوازدهمین روز پی هم، بیش از 3۰۰ هزار 

نفر اعالم شد که رکورد تازه  ای در این کشور 

به شامر می رود.

از یورونیوز، بر اساس آماری که روز  به نقل 

دوشنبه )۱3 ثور/ 3 می( به نرش رسید، در 

 ۱47 و  هزار   36۹ گذشته،  شبانه روز  یک 

نفر در هند به ویروس کرونا مبتال شده اند و 

بیش از 3 هزار و 4۱7 نفر دیگر در اثر این 

بیامری جان باخته اند.

در همین حال، خربگزاری رویرتز به نقل از 

که  نوشت  گزارشی  در  صحی،  کارشناسان 

احتامل دارد آمار واقعی مبتالیان به ویروس 

آمار  از  بیشرت  برابر  تا ۱۰   5 در هند،  کرونا 

رسمی باشد.

تنها  اند که  این کارشناسان گفته  از  برخی 

کرونا  ویروس  بیشرت  از شیوع  جلوگیری  راه 

حالت  اعالم  و  عمومی  قرنتین  هند،  در 

گفته  کارشناسان  از  یکی  است.  اضطرار 

مبتالیان  روزانه ی  موارد  جز  به  که  است 

در  کرونا  ویروس  فعال  موارد  شامر  کرونا، 

مورد  میلیون   3.5 به  نزدیک  افراد  بدن 

می رسد که تنها راه جلوگیری از انتشار آن، 

در خانه ماندن است؛ اما دولت هند متایلی 

به قرنتین کردن کل کشور  ندارد.

که  می گویند  کارشناسان  دیگر،  سویی  از 

گونه ی جهش یافته ی ویروس کرونا در هند 

که حاال به ۱7 کشور از جمله بریتانیا، ایران 

امروزه ی  مصیبت  عامل  رسیده،  سویس  و 

رویرتز  به  هندی  دانشمند  پنج  است.  هند 

در  علمی،  از مشاوران  اند که جمعی  گفته 

اوایل ماه مارچ به مقام های هندی در باره ی 

هشدار  رسایت کننده  شدت  به  جدید  نوع 

داده بودند؛ اما مقام ها این هشدار را جدی 

نگرفته و اقدام خاصی نکردند.

بحران کرونا در هند، نخست وزیر این کشور 

را با موجی از انتقادها روبه رو ساخته است. 

نارندرا  که  می گویند  او  سیاسی  مخالفان 

مودی در زمینه ی مهار کرونا هیچ گامی بر 

نداشته و برعکس در این اواخر به میلیون ها 

ماسک  بدون  تا  داده  اجازه  هند  شهروند 

تجمعات  و  کنند  رشکت  مذهبی  مراسم  در 

سیاسی بزرگی را برگزار کنند.

سـیزده حـزب مخالـف دولـت هنـد، نامـه ای 

را امضـا کردنـد و از نخسـت وزیر خواسـتند 

کـه فـورا واکسیناسـیون ملـی رایـگان را آغاز 

و  شـفاخانه ها  بـه  اکسیجن رسـانی  و  کـرده 

مراکـز صحـی را در اولویـت قـرار دهـد.

هنـد که بزرگ تریـن تولیدکننده ی واکسـین 

کافـی  میـزان  بـه  اسـت،  جهـان  در  کرونـا 

 ۹ دسـت کم  اکنـون  تـا  و  نـدارد  واکسـین 

درصـد جمعیـت ایـن کشـور واکسـین کرونـا 

دریافـت کـرده اند و مسـئوالن چندین ایالت 

دوز  میلیـون   ۱۰ اکنـون  تـا  کـه  انـد  گفتـه 

واکسـین را دریافـت کـرده انـد و ۲ میلیـون 

دوز دیگـر تـا سـه روز آینـده آمـاده خواهـد 

. شد

کارشناسـان در هند: 
شـد با رسـمی  ر  آما ز  ا بیشـر  بر  برا  1 0 نا  کرو به  ن  یا مبتال قعی  ا و ر  آمـا رد  ا د ل  حتمـا ا

جهان خبر

ه  یدگا د ز  ا سعه  تو و  ی  ز سا نو
بی غر ن  ا نش مند ا د

رها  را  ت  هرا لی  ا و
را  ر  غو لی  ا و ؛  کنید

! ید بگری

طرف،  این  به  یک شبنه   از 

اجتامعی  شبکه های  در  ویدیویی 

نشان  که  می شود  دست به دست 

دنبال  غور،  والیت  والی  می دهد، 

مالی  آمر  تقرر  بر  معرتضان  از  یکی 

طرف  از  –که  غور  والیت  مستوفیت 

او غیرقانونی خوانده  معرتضان تقرر 

شده- حمله می کند و در حالی که 

چند رسباز به دنبال او می دوند، فرد 

لت وکوب  با مشت ولگد  را  نظر  مورد 

شبکه های  در  ویدیو،  این  می کند. 

و  داشت  زیادی  بازتاب  اجتامعی 

یک روز پس از آن، مجتمع جامعه ی 

دولت  از  –مجام-،  افغانستان  مدنی 

دلیل  به  را  غور  والی  که  خواست 

حمله بر معرتضان، مورد پیگرد قرار 

بدهد.

اعرتاض و آزادی ابراز...

کمیته ی مصونیت خبرنگاران افغان، دیروز دوشنبه )13 ثور( به مناسبت روز جهانی آزادی 
مطبوعات، اعالم کرد که در شش ماه گذشته نزدیک به یک هزار کارمند رسانه ای که 3۰۰ نفر آن ها 

زنان استند به دلیل نگرانی امنیتی، ترک وظیفه کرده  اند...

w     w     w.     s     u     b     h     e      k      a      b      u      l.    c    o    m
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ی  ز مرو ا ی  لش ها چا  : د مسعو لی  و حمد ا
ست ا هلل  ا عبد و  غنى  رکرد  کا نتیجه ی  ن  نستا فغا ا  

سرور دانش: 
و  غی  یا ن  لبا طا ه  گرو

ست ا ز   و متجا

7

اصطالح لاتین »مدرنیزاسیون« 
در ادبیات فارسی، معادل هایی 

چون نوسازی، مدرن شدن، 
متجدد کردن و...

تهدید آزادی بیان هم زمان با گفت وگوهای صلح؛

هزار کارمند رسانه ای ترک وظیفه کرد

خروج نیروهای امریکایی باید مسٔوالنه صورت می گرفت. هدف ورود 
نیروهای امریکایی به افغانستان، سقوط تروریزم بود؛ اما این هدف بر 

آورده نشده؛ تروریزم شکست نخورده، صلح تأمین... صفحه های 5-4 

سرور دانش، معاون دوم 
ریاست جمهوری، می گوید که 

گروه طالبان از صلح فرار...
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ضمیر کابلوف، مناینده ی ویژه ی روسـیه در امور افغانسـتان، 

در گفت وگویـی بـا تلویزیـون »آربـی اس« روسـیه، گفته اسـت 

کـه جنـگ تنهـا بـرگ برنـده ی طالبـان اسـت و ایـن گـروه 

نگـران اسـت کـه بـا برقـراری آتش بـس، بخـش نظامـی اش 

منحـل شـده و بـرگ برنـده اش را از دسـت بدهـد.

کـه  مطـرح می شـود  در حالـی  کابلـوف،  آقـای  ایـن حـرف 

طالبـان طـی چنـد سـال گفت وگوهـای صلـح، بـه هـر آن چه 

کـه خواسـته انـد، رسـیده انـد؛ جـز امارت اسـالمی کـه متام 

خواسـت های اجراشـده ی شـان، بـه حسـاب رؤیـای همیـن 

امـارت ریختـه شـده. همه ی این خواسـت ها، از تبدیل شـدن 

یـک گـروه نظامی به یک گـروه نظامی-سیاسـی، آزادی چند 

هـزار زندانـی و خروج نیروهـای خارجی، با فشـار نظامی این 

گـروه بـه پیـش رفته و ایـن گروه نیز بـه اهمیت فشـار نظامی 

پـی برده اسـت.

نظامی گـری، تنهـا وسـیله ای اسـت کـه نسـل های مختلـف 

گروه هـای تروریسـتی بـا توسـل بـه آن عمـل کـرده انـد؛ از 

تـا تروریـزم نویـن کـه بـه لحـاظ  نسـل تروریـزم اسـتعامری 

وحشـی گری در نظامی گـری و حـوزه ی رسبازگیـری، تروریزم 

بـه  رسـیدن  بـرای  کـه  تروریزمـی  گرفتـه؛  نـام  پسـت مدرن 

هـدف، اسـتفاده از هـر وسـیله  و راهـی را توجیـه می کنـد. 

هـدف  توجیـه  مقولـه ی  هـامن  از  بیشـرت  برداشـت،  ایـن 

بـرای رسـیدن بـه مقصـد ماکیاولـی نشـأت می گیـرد کـه در 

نسـل های قبلـی تروریـزم، بـا وسـعت امـروزی بـه اسـتفاده 

منی رسـید.

تروریـزم اسـتعامری کـه اولیـن نسـل تروریـزم نامیـده شـده، 

تروریـزم  و  می شـد  خالصـه  نظامیـان  بـر  حملـه  بـه  بیشـرت 

افـراد  تـرور  یـا  و  گروگان گیـری  بـه  نیـز  هویتـی  و  مذهبـی 

بانفـوذ بـرای آوردن فشـار بـر نظـام حاکـم؛ امـا تروریـزم نوین 

یا پسـت مدرن، نوعی تـازه و جهش یافته ای از خشـونت ورزی 

اسـت کـه در آن، هـدف کـه ایجـاد تـرس و وحشـت اسـت، 

هـر وسـیله ای را توجیـه می کنـد. انفجـار چنـد شـب پیـش 

هنـگام افطـار در والیـت لوگـر و صدها انفجاری کـه این گونه 

و بـدون هیـچ هـدف مشـخصی جـز ایجـاد تـرس از سـوی 

گروه هـای تروریسـتی و بیشـرت طالبـان در افغانسـتان انجام 

شـده، نوعـی از خشـونت ورزی اسـت کـه تروریزم نویـن آن را 

توجیـه می کنـد؛ طالبـان کـه شـاخص ترین گـروه ایـن نوعی 

از تروریـزم اسـت بـه لحـاظ گسـرتش رسبازگیـری و تـداوم 

نظامـی؛ گروهـی کـه توانسـته اسـت یـک دوره بـر کشـوری 

حکومـت برانـد.

خوش باورانـه اسـت کـه فکـر کنیـم طالبـان پـس از خـروج 

نیروهـای خارجـی، تـن بـه آتش بس دهنـد؛ چون ایـن گروه، 

افغانسـتان،  از  خارجـی  نیروهـای  خـروج  بـا  کـه  می فهمـد 

ورق بـه نـام آن دور می زنـد و هـر آن چـه بخواهـد، می توانـد 

بـا اسـتفاده از خشـونت ورزی و جنـگ روانـی به وجـود آمده، 

نظامـی  سـازوکار  همیـن  تنهـا  طالبـان  بیـاورد.  دسـت  بـه 

نتیجـه ی  اداری ای کـه بیشـرت  را دارنـد و تقسـیامت  سـیار 

تقسـیم قـدرت افقـی اسـت و افـراد مشـخصی در رهـربی، 

تـوان جابه جایـی و فرماندهـی مطلـق بـر همـه افـراد گـروه 

در  کـه  خشـونت ورزی  سـمت  بـه  هدایـت  جـز  ندارنـد؛  را 

سـطوح مختلفـی قابـل اجـرا اسـت. اگـر طالبـان بخواهنـد 

آتش بـس کننـد، افـراد زیـادی از ایـن گـروه، تن بـه آتش بس 

افـرادی کـه بیشـرت توسـط فرماندهـان محلـی  منی دهنـد؛ 

مرکـزی  حاکمیـت  بـه  بـاوری  چنـدان  و  می شـوند  رهـربی 

ندارنـد؛ جـز هـدف مشـرتک کـه خشـونت و امـارت اسـت.

ایـن گـروه، متـام تالشـش را می کند تـا هم چنـان نیروهایش 

را در جنـگ منسـجم نگـه  دارد و با فشـار نظامی، افغانسـتاِن 

نظامـی  تأثیـر  زیـر  را  خارجـی  نیروهـای  خـروج  از  پـس 

بگیـرد؛ تأثیـری کـه اگـر در میـدان جنـگ موفـق بـه رسـیدن 

بـه آن نشـود، می توانـد در شـهرها آن را بـه اجـرا بگـذارد و 

پاسـخ مناسـب را بگیـرد. راه انـدازی بی رویـه ی خشـونت در 

شـهرها توسـط انفجارهـای بـزرگ و کوچـک، تـرور بی هـدف 

شـهروندان و راکت پراگنـی، از راه هایـی اسـت کـه ایـن گروه 

بعـد از خـروج نیروهـای خارجـی بـه آن متوسـل خواهد شـد.

تنهـا راهـی که می توانـد طالبان را پـای میز مذاکره بکشـاند 

و مجبورشـان کنـد بـه صلـح تـن بدهنـد، راه انـدازی عملیات 

تـازه ای علیـه طالبان اسـت که توسـط ارتـش بـه راه انداخته 

شـود؛ عملیاتـی که افراد ایـن گروه را در مناطـق مختلف زیر 

رگ بـار هوایـی بگیـرد و دسـت کم این پیـام را برسـاند که اگر 

قـرار باشـد دولـت مثـل آنـان عمـل کند، بـا داشـن امکانات 

عمل کـرد  بـرای  فرصتـی  هوایـی،  و  زمینـی  بهـرت  نظامـی 

و  شـهرها  در  خشـونت  جـز  منی گـذارد،  آن هـا  بـه  نظامـی 

روسـتاها بـر افـراد ملکـی و بی دفـاع. سیاسـت نامشـخص و 

چندپهلـوی دولـت در قبـال طالبـان، باعـث شـده کـه ایـن 

گـروه بیشـرت بـر نظامی گری پافشـاری کنـد و مطمین باشـد 

کـه بـا مـدارای دولـت و افزایش خشـونت، می توانـد به هدف 

دیرینـش –امـارت اسـالمی- دسـت پیـدا کند.

تحلیل

این کشور، باید مسئوالن افغانستان، اقدام های 

را  روزنامه نگاران  از  بیشرت  محافظت  برای  فوری 

انجام دهند.

در  خربنگار   ۱۱ دست کم   ،۲۰۲۰ سال  در 

در  شد.  کشته  هدف مند  حمالت  در  افغانستان 

سال روان میالدی نیز چهار خربنگار افغانستانی 

به قتل رسید. عفو بین امللل گفته که متام این 

قتل ها توسط افراد مسلح ناشناس انجام شده و 

تحقیق الزم نیز در باره ی این قتل ها نشده است.

روند،  این  ادامه ی  با  بین امللل  عفو  گفته ی  به 

پرونده ی شامری از خربنگاران در گردش و شامر 

کشور  این  ترک  به  مجبور  خربنگاران  از  زیادی 

از کمیته ی مشرتک حامیت  نهاد  این  اند.  شده 

شده،  ایجاد   ۲۰۱6 سال  در  که  خربنگاران  از 

انتقاد کرده و گفته که برای کاهش خشونت علیه 

خربنگاران، این نهاد کاری انجام نداده است.

جنوب  در  بین امللل  عفو  عضو  حمیدی،  سمیرا 

برای  افغانستان  »روزنامه نگاران  می گوید:  آسیا، 

انجام کار ساده ، خود را هر روز در معرض خطر 

خشونت آمیز  چرخه ی  می دهند.  قرار  جدی 

افزایش  حال  در  ارعاب  و  اذیت  و  آزار  کشتار، 

طرف  از  متقابل  قدرت مند  پاسخ  اما  است؛ 

که  حامیتی  میزان  است،  نشده  دیده  مقام ها 

و  ناخوشایند  می شود  فراهم  خربنگاران  برای 

ناکافی است.«

بدون تضمین آزادی بیان، صلح معنایی ندارد

مطبوعات،  آزادی  جهانی  روز  با  هم زمان 

گزارش گران بدون مرز، اعالم کرده است که بدون 

تضمین آزادی رسانه ها، برقراری صلح عادالنه و 

پایدار در افغانستان ناممکن است.

در اعالمیه ای که روز دوشنبه )۱3 ثور(، از سوی 

روز  مناسبت  به  مرز  بدون  گزارش گران  سازمان 

جهانی آزادی مطبوعات نرش شده، آمده است که 

وضعیت دشوار رسانه ها و آینده ی خربنگاران در 

افغانستان، نگران کننده است.

امضای  از  از یک سال  بیش  اعالمیه،  اساس  بر 

توافق نامه ی قطر و هشت ماه از آغاز گفت وگوهای 

برای  صلح  بیالن  و  می گذرد  افغانستان  صلح 

آزادی رسانه ها فاجعه بار است.

ماه گذشته،  آمده است که در شش  اعالمیه  در 

دست کم ۲۰ خربنگار و کارمند رسانه ای، قربانی 

حمالت هدف مند در افغانستان شده است که از 

زن کشته  به شمول چهار  تن  میان، هشت  این 

شده است. در این مدت، نزدیک به 3۰ خربنگار 

و کارمند رسانه ای به خاطر انجام کارشان، تهدید 

شده است.

که  است  گفته  مرز،  بدون  گزارش گران  سازمان 

ویژه  به  خربنگاران  برای  ترور  و  وحشت  فضای 

برای خربنگاران زن، که پیش از این در وضعیت 

ناامنی شغلی و پرمخاطره به رس می بردند، بدتر 

شده است.

با  رابطه  در  خربنگاران  اعالمیه،  اساس  بر 

از سوی  از جمله روند صلح،  موضوعات مختلف 

داخل  در  گوناگون  گروه های  خارجی،  نیروهای 

و  می گیرند  قرار  فشار  تحت  طالبان  و  حکومت 

وادار به خودسانسوری می شوند.

افغانستان  و  ایران  بخش  مدیر  معینی،  رضا 

و  »صلح  می گوید:  مرز،  بدون  گزارش گران 

افغانستانی ها  که  مساملت آمیز  هم زیستی 

خواهان آن استند، بدون مشارکت متام جامعه و 

بدون تضمین آزادی رسانه های مستقل، ناممکن 

است.«

در ماه های اخیر فعاالن حقوق برش و کارمندان 

مواجه  زیادی  هدف مند  حمله های  با  رسانه ها 

شده  اند. خونین ترین حمله ها در ماه های اخیر 

در ننگرهار انجام شده که باعث کشته شدن چهار 

این  در  انعکاس  خصوصی  تلویزیون  زن  کارمند 

تلویزیون  این  برنامه های  پخش  و  شده  والیت 

متوقف شده است.

در  امریکا  سفارت  رسپرست  ویلسون،  راس 

که  کاری  از  تویرتش،  برگه ی  در  افغانستان، 

کرده  تقدیر  داده،  انجام  افغانستانی  خربنگاران 

میالدی   ۲۰۰۱ سال  از  کشور  این  که  گفته  و 

و  ها  رسانه  برای  را  دالر  میلیون  اکنون ۱5۰  تا 

آموزش خربنگاران هزینه کرده است.

دوم  معاون  دانش،  رسور  حال  این  با 

که  می گوید  افغانستان،  ریاست جمهوری 

تأمین  بیان،  آزادی  دموکراسی،  به  حکومت 

امنیت و مصونیت خربنگاران و رسانه ها، متعهد 

است.

او که به مناسبت روز جهانی مطبوعات در کابل 

قضایای  »متامی  گفت:  می کرد،  سخن رانی 

۱3۸۱به  ازسال  که  خربنگاران  علیه  خشونت 

این سو به وقوع پیوسته، مورد بررسی قرار گرفته 

منانده  باقی  رسیدگی  بدون  قضیه ای  هیچ  و 

 است.«

دیروز  افغان،  خربنگاران  مصونیت  کمیته ی 

دوشنبه )۱3 ثور( به مناسبت روز جهانی آزادی 

گذشته  ماه  شش  در  که  کرد  اعالم  مطبوعات، 

نزدیک به یک هزار کارمند رسانه ای که 3۰۰ نفر 

امنیتی، ترک  آن ها زنان استند به دلیل نگرانی 

وظیفه کرده  اند.

در  خودسانسوری  که  است  مدعی  کمیته  این 

به اوج خود رسیده  افغانستانی  میان خربنگاران 

است.

مصونیت  »کمیته ی  رییس  رشیفی،  نجیب 

به  و  حکومت  که  دارد  تأکید  افغان«  خربنگاران 

به  رسیدگی  زمینه ی  در  امنیتی  نهادهای  ویژه 

قضایای خشونت های اخیر علیه خربنگاران توجه 

بیشرت داشته باشند.

از  شامری  منایندگی های  هم،  سویی  از 

کشورهای خارجی و معاونت سازمان ملل متحد 

یا  می  سوم  مناسبت  به  بیانیه ای  در  کابل،  در 

روز جهانی آزادی مطبوعات، تأکید کرده  اند که 

که  کسانی  و  شود  محافظت  باید  خربنگاران  از 

کارمندان  علیه  قتل  و  خشونت  اعامل  مرتکب 

عدالت  میز  به  باید  می شوند،  رسانه ای  عرصه ی 

کشانده شوند.

رسانه ای  عرصه ی  که  گفته  اند  کشورها  این 

دست آوردهای  بزرگ ترین  از  و  پرجنب وجوش 

افغانستان طی دو دهه ی گذشته است.

و  آزاد  رسانه های  که  است  آمده  بیانیه  این  در 

مستقل و عرصه ی قوی رسانه ای، معیار اساسی 

از  که  عنوان کشوری  به  افغانستانی همه شمول 

متام قرشها منایندگی کند، است.

در اعالمیه ی این سفارت خانه ها، آمده است: »به 

عنوان دوستان و رشکای بین املللی افغانستان، 

و  از خربنگاران  پشتیبانی  برای  تعهد خود  بر  ما 

تأکید می کنیم. ما  افغانستان  عرصه ی رسانه ای 

هم چنان از خربنگاران افغانستانی حامیت، برای 

حقوق آن ها ایستادگی و با اعامل محدودیت های 

مخالفت  آن ها،  کار  در  غیرمؤجه  و  بی جا 

می کنیم.« 

از  نیز  بین امللل  عفو  سازمان  حال،  این  با 

باید  که  خواسته  افغانستان  حکومت  مقام های 

مقابل  در  روزنامه نگاری  و  روزنامه نگاران  از 

محافظت  کشور  این  در  گسرتده  خشونت های 

کنند.

این نهاد با نرش اعالمیه ای به مناسبت سوم می 

از  آزادی مطبوعات- نوشته که پس  -روز جهانی 

یک سال تهدیدهای گسرتده، ترس، آزار و اذیت 

و حمله های خشونت آمیز بر کارمندان رسانه ها در 

سرمقاله

؛  جنگ
ن لبا طا ه ی  برند برگ  تنها 

در سال ۲۰۲۰، دست کم 11 
خبرنگار در افغانستان در 

حمالت هدف مند کشته شد. 
در سال روان میالدی نیز چهار 

خبرنگار افغانستانی به قتل 
رسید. عفو بین الملل گفته که 

تمام این قتل ها توسط افراد 
مسلح ناشناس انجام شده و 
تحقیق الزم نیز در باره ی این 

قتل ها نشده است.

گزارش

علی شیر شهیر
گزارش گر

تهدید آزادی بیان هم زمان با گفت وگوهای صلح؛

کرد ظیفه  و ترک  ی  نه ا رسا رمند  کا ر  هزا  

صورت می گیرد، که آن ها جواب گو نیست و از پیگرد قانون و 

عدالت در امان استند. 

قتل های  نظیر  سازمان یافته؛  جرایم  مانند  تهدیدهایی 

مواد مخدر  قاچاق  انسان،  اساسی  هدف مند، نقض حقوق 

امنیت  عدم  اساسی  مؤلفه های  از  جنسی،  تجاوزهای  و 

طالبان  قلمرو  در  تنها  نه  آن ها  همه ی  که  است  انسانی 

نقض می شود؛ بلکه قاچاق مواد مخدر، قتل های هدف مند، 

مواد  قاچاق  و  جنسی  تجاو  باج گیری،  پنهان،  ترورهای 

مخدر به گونه ی آشکار و رسمی و بدون هیچ نگرانی به اجرا 

منطقه ی  مردم  گذشته  سال  منونه:  عنوان  به  می آید.  در 

»جرغان«، یکی از روستاهای دورافتاده در مرز والیت رسپل 

اعرتاض  به  باج خواهی طالبان دست  به  واکنش  در  غور،  و 

و بخش  را کشته  اعرتاض  آن  زدند که طالبان رسکرده های 

بزرگی از مردم را شکنجه کردند.

»ژوز الپالومبارا« از مفهوم نوسازی به عنوان یک دام پنهان یاد 

کرد. او معتقد بود که مفهوم نوسازی تلویحاً و یا از روی سهو 

هنجاری است و استندردی انگلو-امریکن به عنوان یک شاخ  

برگزیده شده است. چنین مفهومی حاوی یک نظریه قطعی و 

خطی برای تحول سیاسی است؛ در حالی که ایجاد تغییر در 

سیستم های سیاسی، نه تکاملی و نه غیرقابل اجتناب است.  

))development 2 – توسعه

توسعه نیز مانند نوسازی بدون این که توافقی بر رس معنای آن 

وجود داشته باشد، به طور وسیع مورد استفاده قرار می گیرد. 

تحقق  توسعه  زمانی ای  مجموعه ی  در  اسپنگلر،  گفته ی  به 

مورد  عمیقا  که  شاخص هایی  از  یکی  اندازه ی  که  می یابد 

نیاز است و به طور نسبی بر سایر شاخص ها ارجحیت دارد، 

افزایش پیدا کند. توسعه برخالف نوسازی به صورت یک کل 

تقسیم  مجزا  بخش های  به  بلکه  منی گیرد؛  قرار  بحث  مورد 

شده و مورد بررسی قرار می گیرد؛ مثال توسعه ی 

اقتصادی را تخصیص منابع کم یاب و قدرت های مولد ملی به 

افزایش ذخیره ی ثروت ملی و

گسرتش  فزاینده ی تولید ناخالص کاال و خدمات می دانند. 

اقتصاددانان بیشرت از معنا، بر رس روش ها و ابزارهای نیل به 

توسعه ی اقتصادی اختالف  نظر دارند. 

معنای  از  متفاوتی  تعابیر  سیاسی،  علوم  دانش مندان  ولی 

با  که  معتقدند  برخی  اند.  کرده  ارایه  سیاسی  توسعه ی 

بررسی ادبیات توسعه ی سیاسی، می توان مشاهده کرد که 

مراعات  انسانی  حقوق  هیج  طالبان،  زندان های  در 

و  دادگاه  می برند،  به رس  دلهره  و  ترس  در  مردم  منی شود؛ 

در  رفیق  بازی  و  ندارد، خویش خوری  وجود  قانون  و  عدالت 

بسته  را  عدلت  به  رسیدن  مجرای های  گروه،  این  ساختار 

است. تبه کاران و جنگ آورانی که چرت امنیتی طالبان آن ها 

انسانی را نقض  امنیت  را حامیت می کند، همه مؤلفه های 

و  خشونت  از  پر  و  غیردینی  غیرانسانی،  ساختاری  و  کرده 

مخالفت  توانایی  کس،  هیچ  که  کرده  اند  ایجاد  را  توحش 

و اعرتاض بر آن را ندارد. مردم مجبورند که یا کوچ  اجباری 

کنند؛ یا در این رشایط اسف بار فقر و ناامنی به رس برده و 

بدون این که صدای اعرتاض بلند کنند، باید به زندگی شان 

ادامه  بدهند. 

امنیت  مؤلفه های  همه ی  که  است  خاطری  به  غیرانسانی 

انسانی در این ساختار خونین نقض می شود؛ غیردینی برای 

این است که پیامرب اسالم گفته است: »جان و مال و ناموس 

و  مال  جان،  ساختار،  این  در  اما  است«؛  مصون  مسلامن 

ناموس مردم در امان نیست و گراف فساد مالی، تجاوزهای 

بیش تر  و  بیش تر  روز  هر  ترور  و  قتل  باج گیری،  جنسی، 

می شود. جنگ آوران و تبه کاران متام این جنایات را به نام 

اسالم انجام می دهند که بزرگ ترین خیانت به اسالم است. 

از این  رو، به گونه ی قطع می توان ادعا کرد؛ ساختاری را که 

طالبان با استفاده از جنگ آوران و تبه کاران در قلمرو خود 

ایجاد کرده اند، ساختاری خونین، غیراسالمی و ناقض همه  

مؤلفه های امنیت انسانی است. 

توده های  و  مردم  از  دیگر،  روز  هر  از  بیشرت  طالبان  امروز 

طالبان  عمل کرد  از  شدت  به  مردم  بریده  اند.  افغانستان 

سنتی  علامی  از  زیادی  شامر  استند،  ناراض  روستاها  در 

بلکه  نیستند،  هم فکر  و  هم دست  طالبان  گروه  با  تنها  نه 

آمده  به ستوه  غیرانسانی طالبان  و  غیراسالمی  اقدامات  از 

و محل های دیگری که دولت  به شهرها  بسیار،  موارد  و در 

مردم  نه  اکنون طالبان  کرده  اند.  مهاجرت  دارد،  حاکمیت 

از  نه  و  می کند  هم راهی  را  آن  جامعه ی  جهانی  نه  دارند، 

ایدیولوژیکی قوی و ثابت استند؛ طالبان جز خشونت  نظر 

و جنگ،  ابزار دیگری در دست ندارند و اگر جنگ را از این 

گروه بگیری، شیرازه ی آن از هم می پاشد و نابود می شود. 

برای  عبارت  این  از  که  این  جای  به  سیاسی  دانش مندان 

تحلیل استفاده کنند، برای توجیه و مرشوعیت دادن، استفاده 

توسعه ی  به  مربوط  بحث های  آن ها،  اعتقاد  به  اند.  کرده 

چیزی«  چه  »توسعه ی  موضوع  به  که  این  جای  به  سیاسی 

بپردازند، عمدتا به موضوع »توسعه به چرایی« پرداخته اند.  

الف- نظریه های توسعه ی سیاسی 

 دیدگاه جگورایب:  

جگورایب توسعه ی سیاسی را معادل نوسازی سیاسی به عالوه 

نهادینه کردن سیاسی می داند. او نوسازی سیاسی را فرایند 

این  و در  افزایش متغیرهای عملیاتی یک حکومت می داند 

رابطه، از سه متغیر جهت گیری عقالیی، تفکیک ساختاری 

و قابلیت نام می برد و برای اندازه گیری کمی و کیفی آن ها 

نهادینه  جگورایب  است.  کرده  معرفی  را  هوایی  شاخه ی 

کردن سیاسی را نیز فرآیند افزایش متغیرهای مشارکتی یک 

حکومت می داند و برای تعریف نهادینه کردن سیاسی از سه 

متغیر جابه جایی سیاسی، یک پارچگی سیاسی و منایندگی 

سیاسی استفاده کرده است .

جگورایب با وصل کردن نهادینه کردن و نوسازی به یک دیگر، 

شبکه مناسبی را برای مطالعه ی سیستم های سیاسی فراهم 

الزمه ی  عمل،  دو  این  وابسته بودن  به  توجه  با  است.  کرده 

توسعه ی سیاسی را وجود تعادل مناسب بین این دو می داند. 

به طوری که عدم تعادل، باالبودن سطح نوسازی و پایین بودن 

سطح نهادینه کردن، سیستم سیاسی را به استفاده از شدت 

بودن  باال  تعادل  عدم  برعکس،  می کند.  ناگزیر  زور  و  عمل 

قابلیت  بر  نوسازی  سطح  پایین بودن  و  نهادینه کردن  سطح 

عملیاتی سیستم سیاسی اثر می گذارد. 

حداکرث  به  زمانی  سیاسی  توسعه ی  است  معتقد  جگورایب 

کردن  حداکرث  بر  عالوه  نظر  مورد  حکومت  که  می رسد 

قابلیت ها و کمک به توسعه ی کلی جامعه، به حداکرث اجامع 

سیاسی نیز نایل آمده باشد.

دیدگاه بایندر:

و  برابری، ظرفیت  را در سه مفهوم  توسعه ی سیاسی  بایندر 

تفکیک وظایف خالصه کرده و این مفاهیم را در مجموعه ی 

سندروم توسعه نامیده است. عنارص سه گانه ی سندروم به طور 

هم زمان، هم سو و وابسته بوده و هم چنین باالقوه غیرهم سو و 

متناقض استند. از نظر او فرایند توسعه و نوسازی را به دلیل 

وجود تناقض هوای ذاتی در عوامل تشکیل دهنده ی آن، باید 

فرایندی طوالنی و پایان ناپذیر دانست.

می یابد  تحقق  زمانی  توسعه ی سیاسی  بایندر،  عقیده ی  به 

که؛ 1: در یک سیستم سیاسی، هویت، ماهیت سیاسی به 

خود گرفته باشد؛ 2: مرشوعیت مبتنی بر عمل کرد باشد؛ 3: 

دولت ها از قابلیت بسیج منابع ملی برخوردار باشند.

انسان های ساکن  امروزه حیات  انسانی، حق حیات است. 

هدف مند،  قتل های  و  نیست  مصون  طالبان  قلمرو  در 

تجاوزهای  سیستامتیک،  بی عدالتی  ظاملانه ،  شکنجه های 

جنسی و فساد اخالقی و مالی به اوج خود رسیده است.

پیش  را  طالبان  جنگ  هسته ی  که  جنگ آوران  و  تبه کاران 

نبوده  پاسخ گو  عدالت  و  قانون  و  دادگاه  هیچ  به  می برند؛ 

و  جنگ جویان  این  از  پیوسته  طالبان،  رهربی  بدنه ی  و 

قتل ،  مورد  تبه کاران حامیت های سیاسی می کنند. صدها 

باج گیری و تجاوز جنسی در روستاهایی که در قلمرو طالبان 

قرار دارند صورت گرفته است که طالبان نه تنها آن را بررسی 

زمینه های  و  کرده  حامیت  آن  عامالن  از  بکله  نکرده  اند، 

اوج گیری ناامنی و فشار بر مردم را بیشرت کرده  اند. بخش 

کرامت  ناقض  و  از چرخه ی جنایت های ضدانسانی  بزرگی 

انسان توسط جنگ جویان طالبان و یا افراد وابسته به آن ها 

دانیل لرنر نوسازی را فرایندی سیستمی می داند که شامل 

تغییرات تکمیلی در بخش های جمعیتی، اقتصادی، سیاسی، 

ارتباطات و فرهنگی جامعه است. از نظر اسمیت، واژه ی نوین 

چیز  جای گزین  اخیراً  که  است  چیزی  هر  معنایی  نظر  از 

حرکت  فرایند  را  نوسازی  پاملر   مونت  است.  شده  دیگری 

به طور  مجموعه ای از روابط آرمانی که به نام نوین شناخته 

می شود، تعریف کرده است. به نظر او، واژه ی نوین برای اشاره 

به الگویی آرمانی از نظر اقتصادی، اجتامعی و سیاسی که 

واقع  در   می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  یابد،  تحقق  بایستی 

نوسازی،  مفهوم  به  توسعه  یا  و  نوسازی  کلمه ی  از  منظور 

فرایندی وابسته به زمان اخیر و در همین حال، گذری تاریخی 

است. 

»دیامنت« معتقد است نیازی به تعریف دقیق نوسازی نیست، 

فقط کافی است گفته شود که؛ نوسازی انتقالی است که در 

اروپا و امریکای شاملی شاهد آن استیم. 

»آیزنشتات« نیز معتقد است که نوسازی سیاسی را می توان 

از نظر تاریخی، معادل آن نوع سیستم های سیاسی دانست 

که از قرن هفدهم در اروپای غربی به وجود آمده و به سایر 

بخش های اروپا رسایت کرد و در قرن نوزدهم در قاره ی امریکا 

و در قرن بیستم نیز در کشورهای آسیایی و افریقایی ظهور 

کردند. 

وجه مشرتک همه ی این مدها متایل به برابردانسن نوسازی 

با برتری جویی تعدادی از کشورهای مستقل است. 

ابومسلم خراسانی
ساختار  صلح،  و  امنیت  پژوهش گر  متنا،  فرامرز  دکرت 

و  جنگ آوران  ایدولوگ ها،  به  را  طالبان  نظامی-سیاسی 

تقسیم بندی،  این  منبای  بر  است.  کرده  تقسیم  تبه کاران 

تبه کارانی  و  جنگ آوران  را  طالبان  گروه  نظامی  هسته ی 

امرار  جرمی  اقتصاد  و  جنگ  راه  از  که  می دهند  تشکیل 

معاش کرده و زمینه ی نربدها و جنگ ها را فراهم می کنند؛ 

شود.  پخته  شان  نان ونوای  جنگ،  آتش  شعله های  در  تا 

جنگ آوران و تبه کاران که در زیر چرت نظامی طالبان به رس 

می برند، بیشرت در روستاهای افغانستان فعال بوده و ساحت 

عمل آن ها، مناطق دورافتاده، مرزهای اسرتاتژیک و مناطق 

کوهستانی است. این قرش قدرت مند طالبان، از قاچاق بران 

بزرگ و کوچک مواد مخدر، فرماندهان قبلی ناراض از دولت 

و افراد عادی تشکیل می شوند که زیر چرت امنیتی طالبان 

زندگی می کنند. 

و  تبه کاران  و  جنگی  اجیران  یا  بی سواد  جنگ آوران  حضور 

قاچاق بران حرفه  ای در مناطق روستایی که در قلمرو طالبان 

قرار دارند؛ مفهوم »امنیت انسانی« توده های روستایی را به 

مخاطره انداخته و نارضایتی های گسرتده  ای را به بار آورده 

ناامن اسف بار  این وضعیت  پیامدهای  از  است. شاید یکی 

و  شهر ها  دورن  به  مهاجرت  سیل آسای  جریان  روستاها، 

دارند؛  قرار  افغانستان  دولت  قلمرو  در  که  است  مناطقی 

و  بی سواد  جنگ آوران  رش  از  مردم  فرار  برای  که  مهاجرتی 

تبه کاران حرفه  ای که مثل خفاش از خون ومال و عزت شان 

راحت  نفس  اندکی  و  یافته  رهایی  می کنند،  بهره کشی 

آسانی  به  انسانی،  امنیت  مؤلفه های  تبیین  با  بکشند. 

می تواند دریافت که هیچ یکی از این مؤلفه های این مهم، 

در قلمرو طالبان وجود ندارد. 

را  انسانی  امنیت  توسعه،  و  امنیت  حوزه ی  پژوهش گران 

عواملی  و  تهدیدها  خطرها،  متام  از  انسان ها  دوربودن 

روبه رو  خطر  با  را  آن ها  شخصیت  و  زندگی  که  می دانند 

امنیت اجتامعی  با  انسانی  امنیت  از سوی دیگر،  می کند. 

بیشرت شده  تأکید  فرد  به  انسانی،  امنیت  و در  تفاوت دارد 

و واحد تحلیل در بررسی امنیت انسانی فرد است نه موارد 

امنیت  مؤلفه ی  نخستین  تعریف،  این  پایه ی  بر  دیگر. 

عبدالصبور ستیز )اگاه روابط بین امللل(
اصطالح التین »مدرنیزاسیون« در ادبیات فارسی، معادل هایی 

نوین ساخن  و  متجدد کردن  مدرن شدن،  نوسازی،  چون 

 »modo« واژه ی التینی  از  این مفهوم  پیدا کرده است.  و... 

از  پس  که  شده  گرفته  هم اکنون  یا  همین حال  معنای  به 

جنگ دوم جهانی به عنوان رویکردی غالب در ادبیات علوم 

اجتامعی مطرح شده است. 

نوسازی از منظر دانش مندان علم اقتصاد و سیاست نیز تعریف 

شده است؛ اما جامعه شناسان در تعریف نوسازی، معموالً به 

ابعادی چون تفکیک و متایز اجتامعی نقش ها و دگرگونی در 

کنش ها و چیره شدن کنش های عقالنی و منطقی در میان 

افراد جامعه توجه دارند. در نظر ویلربت مور »مفهوم نوسازی 

انوا ع  با  یا ماقبل مدرن،  بر دگرگونی کامل جامعه ی سنتی 

تکنولوژی و سازمان اجتامعی مربوط به آن که از ویژگی های 

یک اقتصاد پیش رفته و ثروت مند و از لحاظ سیاسی دارای 

غرب،  دنیای  پیش رفته ی  کشورهای  اقتصاد  نظیر  ثبات، 

تاریخی  فرآیندی  را  نوسازی  نیز  بلک  رسیل  دارد.«  داللت 

و  من  کارکردهای  نهادها،  رسعت  به  آن  طی  که  می بیند 

متغیری را به واسطه ی افزایش بی سابقه ی شناخت انسان و 

کنرتل بر نیروهای طبیعت که هم راه با انقالب علمی است 

با  نوسازی  وبر،  ماکس  جامعه شناختی  دید  با  می پذیرند. 

فرایند عقالنیت و عقالنی شدن جوامع ارتباط تنگاتنگی پیدا 

می کند؛ چرا که در این دیدگاه، نوسازی حاصل عقالنی شدن 

جوامع انگاشته می شود. 

مفهوم مدرنیته و تجدد با مفهوم مدرنیزاسیون و نوسازندگى 

تفاوت دارد. مدرنیته و یا تجدد داللت بر تغییرهای نگرىش، 

به  مدرنیزاسیون  که  حالی  در  دارد؛  فرهنگى  و  ارزىش 

است.  تولید  روابط  در  تازه اى  شیوه ی  پیاده کردن  معنای 

مدرنیزاسیون، هم چنان، داللت بر نوسازى و مدیریت علمى 

در اداره ی ساختارهاى جامعه دارد. 

نظریه های توسعه ی  سیاسی

سه  یعنی  نوسازی؛  مطالعات  واژگان  مهم ترین  به  ابتدا  در 

تغییر می پردازیم. فرهدی، معتقد  و  مفهوم نوسازی، توسعه 

لحاظ  از  جوامع  انتقال  محور  کشورها  مطالعه ی  در  است 

اجتامعی، اقتصادی و سیاسی، مفاهیم مورد بحث، باید بتواند 

هم جامع باشد و هم واقع گرایی جامع بودن به معنای داشن 

ساختارهای  دربردارنده ی  که  زمانی  ابعاد  با  جهانی  قلمرو 

سیاسی به عنوان کشورهای مستقل است و امکان مطالعه ی 

گذشته، حال و آینده ی آن ها را فراهم می کند، باشد. 

واقع گرایی یعنی توانایی ترشیح آن چه که واقع شده، در حال  

وقوع است و یا ممکن است به وقوع بپیوندد. 

)Modernization(   1 – نوسازی 

بی غر ن  ا نش مند ا د ه  یدگا د ز  ا سعه  تو و  ی  ز سا نو
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تجربه  منی پذیرند.  را  فعلی  حکومت  طالبان  چون 

که  کسانی  میان  مشارکت  که  است  داده  نشان 

قانونی اساسی  زیر چرت یک  و  نظام  در داخل یک 

بودند، نتیجه نداده است. بنا بر این، توقع منی رود 

و  عقیدتی  ارزشی،  نگاه   از  که  گروه هایی  مشارکت 

افغانستان(  دولت  و  طالبان   ( اند؛  نامتجانس   ...

انتقال  برای  گروه   این  اگر  حتا  باشد.  موفقانه 

این  هم  باز  کند،  توافق  انتقالی  اداره ی  یا  قدرت 

اشرتاک، شکننده  خواهد بود؛ زیرا منافع این گروه، 

شکنندگی در نظام را به بار می آورد. به همین دلیل 

است که ما طرح شورای ریاست جمهوری را پیشنهاد 

دادیم. مزیت طرح ما در این است که از فروپاشی 

کشور  اساسی  قانونی  با  و  می کند  جلوگیری  نظام 

سنخیت دارد؛ چون زیر نام شورای ریاست جمهوری 

تنها  می گویم؛  نظام  وقتی  البته  می گیرد.  قرار 

حکومت نیست. نظام چرت بزرگی که خیلی ارزش ها 

و نهادها در زیرمجموعه ی آن قرار می گیرد.  

 هم چنان در شورای عالی ریاست جمهوری افرادی 

عضویت  مردم  تأیید  مورد  و  سیاسی  باصالبت 

نه  و  استند  مرتبط  خاصی  گروه   به  نه  و  می گیرند 

ملیشه دارند و چنین افرادی در متام اقوام کشور ما 

وجود دارند. مهم ترین مسئله  این است که اساس 

شکل  افغانستان  اقوام  را  ریاست جمهوری  شورای 

می دهند؛ تا متام طرف ها خود را در زیرمجموعه ی 

این نظام بیابند و خود را رشیک روند صلح بدانند. 

طالبان  شود،  ایجاد  شورایی  چنین  که  صورتی  در 

کناررفن  طالبان  رشط  چون  می کنند؛  آتش بس 

همه ی  مشارکت  و  اجامع  که  است  فعلی  حکومت 

اقوام در آن به چشم می خورد.

می شود  ایجاد  ملی  قوی  موضع  یک  این  که  مهم   

درگیر  طرف های  با  می توانیم  ما  صورت،  آن  در  و 

جنگ به سوی صلح حرکت کنیم. در چنین نظامی، 

مسئولیت ها به صورت دسته جمعی گرفته می شود. 

این شورا روی متام گزینه های بعد از صلح، ادغام و 

به  رابطه  و در  نظامی  ملکی سازی گروه های مسلح 

آزادی  دموکراسی،  ارزش های  و  آینده  نظام  نوعیت 

بیان و آزادی زنان و انتخابات بحث می شود. شورای 

انتقالی  نظام  یک  می تواند  خود  ریاست جمهوری 

برای  گفتامن  زمینه ی  می تواند  و  باشد  قدرت 

اعتامدسازی میان طرف های متخاصم را ایجاد کند. 

مسئله ی  تان،  یاران   و  شام  طرف  از  این روزها 

از  شام  منظور  است،  شده  مطرح  دوم  مقاوت 

خواهد  جریانی  چگونه  و  چیست  دوم  مقاومت 

بود؟

ایستادگی  بلکه  نیست؛  جنگ  معنای  به  مقاومت 

در برابر جنگ است. مقاومت اول نیز ایستادگی و 

دفاع در برابر یک جنگ تحمیلی بود. پس از پیروزی 

حکومت مجاهدان در افغانستان و ایجاد انارشی و 

پراکندگی در داخل نظام، طالبان ظهور کردند. در 

همین فرصت بود که گروه های مختلف در کنار هم 

جمع شده و جریان مقاومت اول را در برابر طالبان 

ایجاد کردند. این مقاومت و جنگ تحمیلی امروز نیز 

کشور  امنیتی-دفاعی  نیروهای  دارد. جنگ  جریان 

در برابر طالبان، در حقیقت ادامه ی هامن مقاومتی 

دست  و  طالبان  تحمیلی  جنگ  برابر  در  که  است 

بیرونی در برابرشان ایجاد شده بود. 

مقاومت کنونی بیشرت بار سیاسی دارد؛ مردم دوباره 

ملی،  ارزش های  به  مبتنی  نظام  یک  ایجاد  برای 

جریان  و  می آیند  گردهم  آن  به  رسیدن  و  بومی 

این  حقیقت  در  می کنند.  ایجاد  را  دوم  مقاومت 

سایر  کنار  در  است.  صلح  برای  رسیدن  مقاومت 

نیز  صلح  به  رسیدن  برای  مقاومت  جریان  طرح ها، 

به  صلح  طرح  که  صورتی  در  می شود.  پیشننهاد 

به  مبتنی  ملی  نظام  به  رسیدن  گزینه ی  عنوان 

– مقابل  طرف  تأیید  مورد  دموکراتیک  ارزش های 

طالبان – قرار نگیرد، بدون شک که جریان مقاومت 

صلح  که  در صورتی  است.  آماده  مبارزه  برای  دوم 

پذیرفته نشود و طالبان با زور وارد نظام شوند، مانند 

گذشته، مقاومت در برابر این گروه ایجاد می شود.

  

شام باور دارید که اگر صلح با طالبان شکست 

بخورد، مقاومت دوم ایجاد می شود؟ 

گرفت.  مقاومت صورت  یک  طالبان  برابر  در   قبال 

دفاع  نیست،  جنگ  مقاومت  تعریف؛  اساس  به 

در  است.  جنگ  برابر  در  ایستادگی  و  ارزشها  از 

محور مقاومت در برابر طالبان متام گروهای قومی 

جغرافیای  می کنند.  تجمع  افغانستان  مذهبی   –

و  وسیع  خیلی  گذشته  به  نسبت  امروز  مقاومت 

گفت وگوهای  شکست  صورت  در  است.  بزرگ 

جوانان  مدنی،  جامعه ی  افغانستان،  زنان  صلح، 

برابر  در  که  مقاومت  پیشین  نیروهای  افغانستان 

طالبان قرار داشتند، امروز که دشمن شان دوباره 

وارد معرکه ی جنگی می شود، همه در برابر طالبان 

به پا می خیزند و در نبود نیروهای امریکایی، دوباره 

به میدان جنگ بر می گردند. بدون شک این نیروها 

آمادگی دارند و مردم در محور اصلی مقاومت دوم 

استند. 

مقاومت زیر چرت جمهوری غنی ایجاد می شود؛ 

یا به صورت مستقل؟ 

جریان مقاومت می تواند بیرون از دولت فعلی باشد 

با دولت فعلی ایجاد  و هم زمان می تواند در توافق 

شود. اگر دولت در کنار جریان مقاومت قرار گیرد، 

فعلی  از وضعیت  برای عبور  باید یک دولت جدید 

روی کار آید. اگر مردم بگویند که دولت:»یک سیر 

مقاومت  و  جهاد  حوزه ی  رهربی  که  حالی  در 

انسجام قبل را ندارد و تنش های فراوانی میان 

چنین  در  می شود،  دیده  جهادی  رهربان 

حالتی، می توانید دوباره مقاومت ایجاد کنید؟

حفظ  برای  تا  دارند  نیاز  افغانستان  مردم 

جنگ  به  که  کسانی  برابر  در  خود  ارزش های 

برای  متامدی  سالیان  و  کنند  مقاومت  می آیند، 

این ارزش ها قربانی داده  اند. امروز یک گروه تال 

شک  بدون  بزند،  هم  بر  را  همه  این  تا  دارد  ش 

با مردم مواجه می شود و مردم به  جز این که در 

دومی  مناسب  راه   شوند،  جمع  مقاومت  محور 

رساع ندارند. البته در بخش شکل گیری مقاومت، 

نوا  و  نان  به  که  سیاسی  شحصیت های  حساب 

مقاومت  دارد.  تفاوت  خیلی  مردم  تا  رسیده  اند 

زمانی  منی شود.  خالصه  سیاسی  نفر  چند  به 

شک  بدون  شود،  وارد  فشار  و  تحمیل  جنگ  که 

قوت های محتلفی را زیر یک چرت نزدیک خواهد 

و  نخبه ها  تا متام  این است  ابتدا تالش  در  کرد. 

برای  چرت  یک  زیر  در  مقاومت  شخصیت های 

در  اصلی  یک طرف  و  مردم جمع شوند  از  دفاع 

روند مصالحه افغانستان قرار گیرند؛ اما در میان 

نخبه های حوزه ی مقاومت پراکندگی ایجاد شده 

است؛ شامری زیر چرت جمهوریت غنی قرار دارند، 

این ها  استند؛  ملی  مصالحه   شورای  در  برخی 

منی توانند از مقاومت مردم افغانستان منایندگی 

و  خواست  هرکسی  کنونی،  دولت  در  کنند. 

مطالبات خود و حزب و جریان خود را دارد.

 

در نشست استانبول به منایندگی از حوزه ی 

مقاومت، چه کسی اشرتاک می کند؟

کسی  ترکیه  نشست  برای  مقاومت  حوزه ی  از 

دعوت نشده است؛ چهره هایی از جمهوری آقای 

دعوت  نشست  این  به  مصالحه  شورای  و  غنی 

شده اند؛ اما از حوزه ی مقاومت به صورت مستقل 

کسی به این نشست دعوت نشده است. 

آیا داکرت عبدالله عبدالله، مناینده ی مقاومت 

در روند صلح نیست؟ 

به  است؛  رییس شورای مصالحه  عبدالله،  داکرت 

افغانستان  دولت  و  طالبان  بین   میانجی  عنوان 

این  را  مقاومت  حوزه ی  مناینده ی  دارد.  قرار 

انتخاب می کند. منی شود،  میان خود  از  جریان 

غنی  جمهوری  در  هم  عبدالله،  صاحب  داکرت 

هم  و  باشد  مصالحه  شورای  رییس  هم  باشد، 

باشد؟! چنین چیزی  مناینده ی حوزه ی مقاومت 

امکان ندارد. عبدالله عبدالله از حوزه ی مقاومت 

منایندگی منی کند. اگر جنگ هم صورت بگیرد، 

داکرت صاحب عبدالله می گوید که از هردو طرف 

دهند....  خرچ  به  شکیبابی  و  صرب  می خواهیم 

میانجی گری همین است.! 

با  اواخر  این  در  شام  که  می شود  معلوم 

پاکستان نزدیک شده اید، هدف از سفرهای 

تان به پاکستان چیست؟

پاکستان یک ضلع اساسی جنگ و صلح افغانستان 

است؛ چنان چه در جنگ افغانستان دخیل بود، در 

صلح افغانستان نیز نقش اساسی را بازی می کند. 

افغانستان صلح  اگر در  بود:  این  ما  ابتدا حرف  از 

شویم  گفت وگو  وارد  پاکستان  با  باید  می  خواهیم، 

مشکالتی  کنیم.  ایجاد  را  بزرگ  گفتامن  یک  و 

همین  به  شود.  حل  باید  دارد،  وجود  ما  میان  که 

مناسبت، به پاکستان رفتم تا روی مشکالت موجود 

بیشرت صحبت کنیم؛ چون از زمان ایجاد پاکستان 

و پیاز با طالبان دارد«، در آن صورت، مقاومت بیرون 

از دولت ایجاد می شود و بدون شک این محور رهرب 

خود را، خود انتخاب می کند. 

عهده  به  کسی  چه  را  دوم  مقاومت  رهربی 

داکرت  مسعود،  احمد  شام،  گرفت؛  خواهد 

عبدالله یا غنی؟ 

جریان  که  زمانی  است؛  بزرگ  مسئله ای  مقاومت 

خود  رهربی  می تواند  خود  بگیرد،  شکل  مقاومت 

را انتخاب کند. تجربه ی گذشته نشان داده است 

که نیروها و شخصیت های زیادی در محور مقاومت 

در  رهرب  عنوان  به  نفر  یک  اما  بودند؛  شده  جمع 

رأس قرار گرفت و مقاومت پیش  رفت. شخصیت ها 

یک  به دست  ولی رهربی  بودند؛  زیاد  فگورهای  و 

شخص –احمدشاه مسعود- بود.  

هر  است؛  چنین  وضعیت  نیز  حارض  حال  در 

را در یک محور جمع کند  نیروها  بتواند  فردی که 

برای  اخالص  و  پایداری  دهد،  شکل  را  مقاومت  و 

دفاع از مردم خود نشان دهد و در آن صورت، اگر 

بدون  باشد،  داشته  را  مقاومت  رهربی  شایستگی 

شک رهرب مقاومت دوم خواهد بود.  

سیاسی- رهربان  میان  در  شام،  نظر  به 

می تواند؟  بوده  که  گزینه  این  کشور،  جهادی 

شخصیت های سیاسی زیاد هستند؛ می خواهم یک 

اشاره ی کوتاه بکنم: زمان سیاسی حکومت داری تا 

حکومت داری  دارد.  تفاوت  خیلی  مقاومت  فضای 

یا  زود  می گیرد،  صورت  تعریف شده  چارچوب  در 

اما  نباشد؛  دشوار  خیلی  شاید  دفرت،  به  دیررفن 

زیادی  کارهای  و  عرق ریزی  فرق می کند،  مقاومت 

نیاز دارد که باید انجام شود و هر کسی منی تواند 

آن را انجام دهد. 

از  پاکستان  و  افغانستان  میان  اعتامد  اکنون،  تا 

بین رفته است. بنا بر این، ما نیاز به اعتامدسازی 

دوباره داریم. به پاکستان رفتم، حرف های خود را 

گفتم و حرف هایی را شنیدم. البته تا زمانی که ما با 

پاکستان به صلح نرسیم، بدون شک در افغانستان 

صلح تأمین منی شود. 

جدا از شام در این اواخر اکرث رهربان جهادی به 

پاکستان سفر می کنند؛ آیا این سفرها فشاری 

از سوی پاکستان بر رهربان جهادی نیست که 

طالبان را بپذیرند؟

برابر  در  راهربدش  تغییر  به  باورمند  پاکستان 

افغانستان است که محور این تغییر، بیشرت رویکرد 

می کند  تالش  پاکستان  دارد.  اقتصادی-امنیتی 

مرکز  به  آسیا  جنوب  از  اقتصادی  دهلیز  یک  که 

میان  هم گرایی  ایجاد  هم چنان  کند.  ایجاد  آسیا 

پاکستان-افغانستان و کشورهای منطقه ای از دیکر 

گزینه هایی است که پاکستان در نظر دارد. 

به نظر پاکستانی ها؛ »طالبان و ارگ ریاست جمهوری 

از نگاه قبیله ا ی-تباری، از یک ایل و تبار استند و 

حوزه ی  داشت،  قرار  طالبان  برابر  در  که  حوزه  ای 

که  کردند  دعوت   ما  از  این،  بر  بنا  است.  مقاومت 

شام  طالبان  با  باید  و  استید  شام  منازعه  »طرف 

میان  توافق  پاکستانی ها  باور  به  زیرا  صلح کنید«؛ 

ارگ و طالبان، منجر به تأمین صلح در افغانستان 

منی شود. تالش اسالم آباد این است که گفتامنی را 

میان حوزه ی مقاومت و طالبان ایجاد کند.

آیا در بینش طالبان تغییر آمده؛ یا با هامن نگاه 

سنتی پیشین به میز گفت وگوها آمده اند؟

کشورهای  رویکرد  ولی  اند؛  نکرده  تغییر  طالبان 

شده  تحول  دچار  افغانستان  به  رابطه  در  منطقه 

صلح  مسئله ی  به  مصالحه  شورای  و  ارگ  است. 

افغانستان بی ارتباط شده است. طالبان در نشست 

منایندگان  با   – توسعه یافته  -ترویکا  کشورهای 

طالبان  ولی  داشتند؛  دیدار  منطقه ای  چند کشور 

آورده  مجالس  و  نشست  این  به  مهره ای  عنوان  به 

پشت  در  دیگر  کسانی  تصمیم گیرنده  می شوند، 

پرده استند. 

دیدگاه  در  که  منی کنم  فکر  مناسبت،  همین  به 

در  اما  باشد؛  شده  ایجاد  تغییر  طالبان  شخصی 

دیدگاه بازی گران اصلی که تغییر آمده است. 

 

در آخر، چه تضمینی وجود دارد که طالبان در 

از چرت  افغانستان،  با دولت  صورت صلح کردن 

استفاده  القاعده  سکان دادن  برای  حکومت 

منی کند؟

قطع  القاعده  با  طالبان  که  منی کنم  فکر  من 

رابطه کرده باشند. هر نجوای طالبان در آستانه ی 

القاعده  با  که  بود  این  امریکایی،  نیروهای  خروج 

را  این  و  نیست  چنین  اما  اند؛  کرده  رابطه  قطع 

موضوع،  این  از  می دانند.  خوب  هم  امریکایی ها 

از  زیادی  شامر  و  امریکایی ها  افغانستان،  دولت 

مردم  تنها  و  استند  خرب  سیاسی  شخصیت های 

افغانستان است که در خال قرار دارند.

 طالبان هامن  طالبانی گذشته استند، پاکستان 

که  این  دلیل  به  ولی  است؛  گذشته  مانند  هم 

داده  تغییر  را  خود  پالیسی  کرد،  تغییر  منافع اش 

داشته  را  خود  نفوذ  می خواهد  شک،  بدون  و 

رقابت ها  اساس  به  منطقه ا ی  کشورهای  باشد. 

اند.  شده  تحول  دچار  هم چنان  منافع شان،  و 

دلیل  به  نیز  افغانستان  سیاسی  شخصیت های 

می کنند  تالش  افغانستان شمول،  برنامه ی  فقدان 

قرار  شده،  ایجاد  که  بزرگی  بازی   از  بخشی  در  تا 

تا منافع شان تأمین شود. هم چنان  داشته باشند؛ 

و  ارگ  شمول  به  افغانستان  سیاسی  بازی گران 

سپیدار، واقعیت را از مردم پنهان می کنند.

 

اگر افغانستان پس از صلح با طالبان، به پناهگاه 

امن القاعده بدل شود، شام چه خواهید کرد؟ 

افغانستان وطن ما  است، بزرگ ترین قربانی را ما 

فرض  وطن  از  دفاع  داده  ایم.  مقاومت(  )حوزه ی 

است و کسی در دفاع از وطن کشته می شود، شهید 

پاک است. ما تا پای جان در برابر دشمنان کشور 

مبارزه و ایستادگی خواهیم کرد. این مبارزه بر حق 

است؛ مبارزه برای رسزمین، مردم، وطن؛ قسمی که 

نسل  و  ادامه می دهیم  ما  دادند،  انجام  پیشینیان 

بعدی نیز ادامه خواهد داد. 

رهربان  می بود.  متفاوت  خیلی  ما  کنونی  وضعیت 

و  کمک ها  به  وابسته   و  طفیلی  بیشرت  افغانستان 

چون  می کردند،  فکر  بودند؛  بیرونی  قدرت های 

کمک های جهانی به افغانستان واریز می شود، باید 

استفاده  شان  جیب   پرکردن  برای  گزینه ی  هر  از 

کنند. امروز هم چنان این سناریو جریان دارد. این و 

صدها دلیل دیگر بود که اجازه نداد تا من وارد نظام 

افغانستان شمول  سیاستی  غنی،  سیاست  شوم. 

نیست و تنها به تبار و حواریون خود فکر می کند.

فقدان برنامه  در سیاست غنی سبب شد تا با او 

کنار نیاید، یا دلیل دیگری هم داشت؟ 

کار  تعصب  و  تبعیض  حذف،  سیاست  از  غنی 

می گیرد؛ تنها ۱۰ سال اخیر نیست؛ در گذشته نیز 

آقای غنی در سمت های کلیدی و مهم دولتی کار 

و حواریونش،  آقای غنی  به شمول  اما  است؛  کرده 

پختگی  به  افغانستان  سیاست مداران  بیشرت 

ما  ساست مداران  اکرثیت  نرسیده  اند.  سیاسی 

افغانستان شمول فکر منی کنند                       ، افکار شان وابسته 

دلیل  همین  به  است.  سمت  و  تبار  زبان،  قوم،  به 

داکرت  دو  ملی  وحدت  حکومت  زمان  در  که  است 

هر  به  بیایند.  کنار  نتوانستند  غنی(  و  )عبدالله 

امروز،  بی ثباتی  مسئولیت  باشد،  که  محلوظی 

محصول کار آقای غنی و عبدالله است که نتوانستند 

حداقل افغانستان را از وضعیت فعلی بیرون کنند. 

این  به  امروز  افغانستان  مردم  صورت،  این  غیر  در 

درماندگی منی افتادند. »امریکایی ها می روند مردم، 

ما درمانده  اند که کدام طرف پناه بربند.« دو سال 

از حکومت فعلی می گذرد، شورای عالی مصالحه به 

اساس توافق میان دو تیم –غنی و عبدالله- تشکیل 

شد و مسئولیت پیش برد راه کار صلح را داشت؛ اما 

صلح  تأمین  برای  اقدام  کوتاه ترین  مدت،  این  در 

صورت نگرفت. امروز زمان آن رسیده که داکرت غنی 

و عبدالله عبدالله، اعرتاف کنند که در تأمین صلح 

و ایجاد یک راه  حل سیاسی برای مردم افغانستان 

ناکام بودند؛ چون در عاملی از امکانات که نیروهای 

خارجی و کمک های وافر بین املللی وجود داشت، 

کاری انجام نشد؛ ولی امروز که متام گزینه  ها بسته 

شده و آهسته آهسته نیروهای امریکایی و بین املللی 

است،  رفته  دست  از  فرصت ها  و  می شوند  بیرون 

بدون شک کاری منی توانید! 

چگونه  شام  ریاست جمهوری  شورای  طرح 

طرحی است؟ 

می رویم،  صلح  طرف  به  ما  که  فعلی  رشایط  در 

سیاسی  طرف های  متام  برای  قبول  قابل  چهر ه ی 

نظام  ندارد.  وجود  باشد،  داشته  قرار  رأس  در  که 

نیست؛  ممکن  حکومت  و  طالبان  میان  مشارکتی 

را  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج  روند 

چگونه بررسی می کنید؟ 

صورت  مسٔوالنه  باید  امریکایی  نیروهای  خروج 

به  امریکایی  نیروهای  ورود  هدف  می گرفت. 

بر  هدف  این  اما  بود؛  تروریزم  سقوط  افغانستان، 

تأمین  صلح  نخورده،  شکست  تروریزم  نشده؛  آورده 

افغانستان نیز به میان  نشد و مرشوعیت نسبی در 

نیامده است. 

بنا بر این، هدف از خروج مسٔوالنه، تنها بیرون کردن 

نیروهای  که  امروز  نیست.  سامل  گونه ی  به  نیروها 

امریکایی در آستانه ی خروج قرار دارند، »افغانستان 

بر  بنا  می کنند.«  رها  مشکالت  از  برزخی  در  را 

افغانستان،  از  این، خروج فعلی نیروهای امریکایی 

مسٔوالنه نیست.

خلیل زاد،  زملی  جمله   از  امریکا  منایندگان    

امور  این کشور در  فرستاده ی ویژه وزارت خارجه ی 

صلح افغانستان، گفته اند که خروج و  ورود نیروهای 

امریکایی به اساس نیازی عاجل و منافع راهربدی 

مسئولیت  و  است  بوده  جهان  و  منطقه   در  امریکا 

»یعنی  ندارند؛  افغانستان  در  را  »ملت-دولت« سازی 

طرف های  امریکایی،  نیروهای  خروج  از  پس 

این  مردم  و  افغانستان  دولت  و  -طالبان  داخلی 

کشور- با خود کنار بیایند.« این در حالی است که 

به  خود  کمک های  به  اند،  کرده  تعهد  امریکایی ها 

نیروهای  وقتی که  ولی  ادامه می دهند؛  افغانستان 

به چنین هدفی  نتوانستند  نظامی حضور داشتند، 

نایل شوند. در نبود نیرو، هرگز چنین معجزه ا ی رخ 

نخواهد داد. 

یک  افغانستان  امریکایی،  نیروهای  خروج  با 

امنیتی  خالی  از  جدیدی  فاز  وارد  دیگر  بار 

منی شود؟ 

قرار  امنیتی  خالی  در  ما  که  است  روشن  این 

می شویم.  جنگ  تازه  ی  فاز  وارد  و  می گیریم 

امریکایی و طالبان توافق نامه امضا کردند و مشکل 

خود را با دشمن خود حل کرده  اند؛ در  حالی که 

باید این روند از طریق مردم افغانستان حل می شد. 

منافع  که  زمانی  امریکایی ها  می دهد؛  نشان  این 

اکنون  و  آمدند  افغانستان  به  می کرد،  ایجاب  شان 

که منافع شان ایجاب می کند، بیرون می شوند؛ اما 

رشایط برای افغانستان فاجعه بار است. 

در  که  شد  باعث  چه  حساس  وضعیت  این  در 

کنار حکومت نباشید؟ آیا شام در کنار حکومت 

حکومت  این  ساختار  کل  در  یا  نیستید،  غنی 

برای شام قابل پذیرش نیست؟

در 20 سال گذشته، تالش کردیم تا نظامی مردمی 

خود  مردم  فکر  به  ما  بگیرد.  شکل  همه شمول  و 

استیم و هیچ گاهی به فکر منافع شخصی نبودم و 

از حکومت های  در طول ۲۰ سال  نه،  اگر  نیستم؛ 

وجود  برایم  زیادی  فرصت های  کنونی،  و  پیشین 

داشت تا وارد نظام شویم. اگر منافع شخصی برایم 

فرصت ها  این  از  شک  بدون  می داشت،  اهمیت 

استفاده می کردم. ما در طول ۲۰ سال، از بی ثباتی 

نوشتیم  زدیم،  حرف  مردم شمول  نظام  یک  نبود  و 

این  که کمک های  اما در کنار  بلند کردیم؛  و صدا 

جهانی وافر در این سال های متامدی به افغانستان 

برنامه ی  هیچ  افغانستان  دولت مردان  شد،  رسازیر 

در  مردمی  همه شمول  نظامی  ایجاد  برای  مدونی 

رس نداشتند. اگر چنین راهربد تعریف شده ا ی برای 

که  شک  بدون  می داشت،  وجود  افغانستان  مردم 

احمدولی مسعود: 

ست ا هلل  ا عبد و  غنى  رکرد  کا نتیجه ی  ن  نستا فغا ا ی  ز مرو ا ی  لش ها چا
اشاره : 

توافق  برای خروج نیروهای امریکایی، بیشتر از یک سال پکیش میان طالبان و امریکایی ها در دوحه 
امضا شد؛ اما پس از تغییر رهبری در امریکا، در هاله ای از ابهام قرار داشت. در این اواخر اما جو بایدن، 

ریکیس جمهور امریکا، پس از چانه زنی های زیاد اعالم کرد که نیروهای این کشور تا 11 سپتمبر سال 
روان، افغانستان را ترک خواهند کرد. با این حال، نگرانی ها در افغانستان از برگشت طالبان افزایش 

یافته و طرف های مختلف یا طرف هایی که ممکن است مورد تهدید طالبان قرار بگیرند، برای دفع 
تهدید طالبان و القاعده تالش دارند آماده ی رویارویی باشند؛ چیزی که باعث شده است، این روزها 

صدای ایجاد جریان مقاومت دوم از طرف برخی چهره های سیاسی-جهادی افغانستان به گوش برسد. 
قرار است  چنین جریانی در محور خانواده ی احمدشاه مسعود ایجاد شود. برای روشن شدن این 

موضوع، مصاحبه ی را با احمدولی مسعود، ریکیس عمومی بنیاد مسعود، انجام دادیم. 

پاکستان باورمند 
به تغییر راهبردش 
در برابر افغانستان 
است که محور این 

تغییر، بیشتر رویکرد 
اقتصادی-امنیتی دارد. 
پاکستان تالش می ککند 
که یک دهلیز اقتصادی 
از جنوب آسیا به مرکز 

آسیا ایجاد ککند. هم چنان 
ایجاد هم گرایی میان 

پاکستان-افغانستان و 
کشورهای منطقه ای از 

دیکر گزینه هایی است که 
پاکستان در نظر دارد. 

قبال در  برابر طالبان یک مقاومت 
صورت گرفت. به اساس تعریف؛ 

مقاومت جنگ نیست، دفاع از 
ارزشها و ایستادگی در برابر 

جنگ است. در محور مقاومت در 
برابر طالبان تمام گروهای قومی – 

مذهبی افغانستان تجمع می ککنند. 
جغرافیای مقاومت امروز نسبت به 

گذشته خیلی وسیع و بزرگ است.

در شرایط فعلی که ما به طرف 
صلح می رویم، چهر ه ی قابل قبول 

برای تمام طرف های سیاسی که 
س قرار داشته باشد، وجود 

ٔ
در را

ندارد. نظام مشارککتی میان 
طالبان و حکومت ممکن نیست؛ 

چون طالبان حکومت فعلی را 
نمی پذیرند. تجربه نشان داده 

است که مشارکت میان کسانی که 
در داخل یک نظام و زیر چتر یک 

قانونی اساسی بودند، نتیجه نداده 
است.
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خبرونه

ندارم،  وسواسی  گونه  هیچ   آن  مورد  در  که  چیزی  تنها 

زخمی شدنم است. سال ۲۰۱۲ بود که کوله پشتی خود 

را روی یک مبب دست ساز گذاشتم و در نتیجه ی انفجار 

آن، هر دو دست و هر دو پایم را از دست دادم. صادقانه 

بگویم، من باید می مردم؛ اما بچه ها اجازه ندادند که این 

اتفاق بیفتد. 

۱۰ اپریل، برابر است با نهمین سال روز زخمی شدنم در 

افغانستان. این رویداد تنها چهار روز قبل از تولدم بود. 

دوباره  زخمی شدن  و  ماین  انفجار  از  پس  که  روزی  آن 

می نوشیدند  بچه ها  از  برخی  که  دیدم  آمدم،  هوش  به 

بودند،  شده  متحمل  افغانستان  در  که  آسیب هایی  از  و 

زنده  شام  است.  تلخ  حقیقت  یک  این  بودند.  عصبانی 

استید و فکر می کنید که بلند می شوید؛ اما دیگر سامل 

نیستید.

بی پایان  جنگ  پایان  دستور  بایدن  رییس جمهور 

او  که  می گوید  بایدن،  آقای  کرد.  اعالم  را  افغانستان 

نیروهای خود را از این جنگ پایان ناپذیر بیرون می کند 

حمالت  او،  گفته ی  به  زیرا  می گرداند؛  بر  خانه  به  و 

تروریستی ۱۱ سپتمرب که بیست سال پیش در امریکا رخ 

داد، منی تواند توجیه کند که رسبازان امریکایی بیشرت از 

این در طوالنی ترین جنگ شان کشته شوند.

نوشیدن  شان قابل درک است؛ اما این روش من نیست. 

روزی  هر  برای  و  دارم  فرزند  دو  و  زیبا  همرس  یک  من 

رقابتی، به این بست معرفی شده است. هنگام اعرتاض 

جمعی از مردم به این تصمیم وزارت مالیه، والی غور، با 

رسبازانش از راه می رسد و بر معرتضان بدوبی راه گفته و 

والی  به شخصیت یک  تا  که  حمله ور می شود؛ حمله ای 

بیاید، به یک بچه ی فیلم بالیود یا بدگرد محل می آید.

این که والی یک والیت که مناینده ی سیاسی و مسئول 

همه ی اجراآت کابل در یک واحد 

است،  والیت  سطح  در  اداری 

تصمیم می گیرد در جمع اعرتاض 

از  کند؛  پیدا  حضور  چندنفره 

این  بیان گر  و  است  نیک  جهتی 

که آقای ظاهر فیض زاده، به حدی 

خواست های  و  اعرتاضات  متوجه 

شخصا  خودش  که  است  مردم 

یافته و  در جمع معرتضان حضور 

است؛  شنیده  را  آن ها  حرف های 

دلیل  به  والی،  که همین  این  اما 

چندنفره  اعراض  این  برهم زدن 

ویدیو  در  آن چه  شان  تعداد  که 

نشان داده می شود به صد نفر نیز 

که  است  این  بیان گر  منی رسد، 

آمریت مالی مستوفیت غور، برای 

اهمیت  از  صاحب  والی  جناب 

زیادی برخوردار است و زمانی که 

این  متوجه  خطری  می شود  خرب 

آمده  پیش  او،  برای  مهم  بست 

در  نگه بابانش  با  شخصا  است، 

این  به  و  پیدا کرده  صحنه حضور 

هم اکتفا نکرده که به نگه بابانش 

رسور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، می گوید 

همین  به  و  می کند  فرار  صلح  از  طالبان  گروه  که 

دلیل، تنها یک گروه یاغی و باغی است.

مراسم  در  ثور(،   ۱3( دوشنبه  روز  که  دانش  آقای 

گرامی داشت از روز جهانی آزادی مطبوعات صحبت 

می کرد، گفت: »بر اساس آیه ی قرآن، اگر گروهی از 

ندای صلح رسپیچی کند، باغی و متجاوز است و بر 

مسلامنان است که علیه باغی و متجاوز بجنگند.«

خود،  اعامل  متام  در  طالبان  گروه  که  گفت  او 

رشیعت را زیر پا کرده و مسلامن کشی می کند و این 

نشان می دهد که این گروه، تنها تشنه ی قدرت است 

و هیچ پابندی ای به رشیعت ندارد. 

گروه  که  سیاسی ای  نظام  دانش،  آقای  گفته ی  به 

اسالمی  و  دینی  نظام  است،  آن  دنبال  طالبان 

نیست، بلکه یک زندان و قربستان برای انسان ها در 

قرن ۲۱ است.

او در بخش دیگری از سخنانش، به انتخابات اشاره 

تنها  انتخابات  رشیعت،  اساس  بر  که  گفت  و  کرد 

برای  امروزی  دنیای  در  معقول  و  منطقی  سازوکار 

که  دادند  نشان  تجربه  در  طالبان  اما  است؛  بیعت 

تک صدایی  نظام  و  تک حزبی  استبداد  به  معتقد 

استند.

آقای دانش، گفت که طرح صلح حکومت افغانستان 

ایجاد یک حکومت صلح مشارکتی  بر  است  مبتنی 

با توافق هر دو جانب؛ اما با حفظ قانون اساسی و 

قبول تعدیل آن، با تداوم مرشوعیت نظام و انتقال به 

مرحله ی بعدی از طریق انتخابات عمومی که هرچند 

به صورت زودهنگام برگزار شود.

تکمیـل  خواهـان  »رییس جمهـور  کـرد:  ترصیـح  او 

دوره ی ریاسـت جمهوری اش نیسـت؛ امـا تأکید دارد 

کـه نبایـد افغانسـتان دچار فروپاشـی شـود؛ اما گروه 

بـه  و  را فاتـح میـدان تصـور می کنـد  طالبـان خـود 

انتخابـات بـاور نـدارد و فکـر می کنـد در انتخابـات 

بازنـده اسـت.«

آقـای دانـش ابراز امیـدواری کرد که متـام طرف های 

طـرح  محـور  بـر  بین املللـی،  و  منطقـه ای  داخلـی، 

صلـح حکومـت افغانسـتان بـه اجـامع نسـبی دسـت 

یافتـه و طالبـان را وادار کننـد کـه راه حل سیاسـی و 

توافق نامـه ی صلـح را بپذیرنـد.

او در بخـش دیگـری از سـخنان خـود، گفـت کـه بـا 

آغـاز رونـد صلح و تصمیم خـروج ناتو و امریـکا، امروز 

افغانسـتان وارد فصـل نوینـی شـده کـه بایـد در آن، 

متـام روابـط و مناسـبات ملی و بین املللـی خود را از 

نـو تعریـف و تنظیـم کند. 

نیروهـای  ایـن کـه خـروج  بـا وجـود  او،  بـه گفتـه ی 

امـا  می کنـد؛  ایجـاد  را  چالش هایـی  خارجـی، 

یـک بسـیج ملـی  بـرای  را هـم  زیـادی  فرصت هـای 

بـرای مبـارزه بـا تروریـزم فراهم کـرده اسـت. او افزود 

کـه در ایـن دوره، تحقـق صلـح از اولویت هـای مـردم 

و دولـت افغانسـتان اسـت؛ امـا در کنـار آن، دفـاع از 

جمهـوری و ارزش هـای جمهـوری نیـز از اولویت های 

مـا اسـت.

آقـای دانـش تأکیـد کـرد کـه در ایـن دوره، جبهـه ی 

بـا  جمهـوری بایـد بـه طـرح واحـدی دسـت یابـد و 

عبـور از منافـع شـخصی و امتیازطلبی هـای گروهـی 

و قومـی، بـه یک دیـدگاه کالن راهربدی ملی دسـت 

یافتـه و زمینـه ی اجـامع فراگیـر را فراهـم کنـد.

سرور دانش: گروه طالبان یاغی و متجاوز است

خبرهای داخلی برگردان

نجیب رشیفی، رییس کمیته ی مصؤونیت خربنگاران 

افغانستان، می گوید که در جریان شش ماه گذشته، 

حدود یک هزار کارمند رسانه ای در کشور، به دلیل 

تهدیدات امنیتی کارشان را ترک کرده اند.

مراسم  در  ثور(،   ۱3( دوشنبه  روز  که  رشیفی  آقای 

گرامی داشت از روز جهانی آزادی مطبوعات صحبت 

هدف مند  قتل های  آغاز  از  پس  که  گفت  می کرد، 

کارمند   6۹6 حدود  افغانستان،  در  خربنگاران 

رسانه ای مرد و بیش از 3۰۰ کارمند رسانه ای زن در 

کشور، کار شان را ترک کرده اند.

در  زن   ۱67۸ پیش،  ماه  شش  تا  او،  گفته ی  به 

حال  در  اما  بودند؛  کار  مشغول  کشور  رسانه های 

حارض، این آمار به ۱377 نفر رسیده است.

 43 مدت،  این  در  که  گفت  هم چنان  رشیفی  آقای 

افغانستان  امنیتی،  بد  به دلیل رشایط  نیز  خربنگار 

را ترک کرده اند.

او افزود: »ما در حالی از روز جهانی آزادی مطبوعات 

در کشور خود تجلیل می کنیم که جامعه ی رسانه ای 

سپری  را  خود  روزهای  دشوار ترین  افغانستان، 

می کنند. پایان سال ۲۰۲۰ و آغاز ۲۰۲۱ میالدی، 

برای خربنگاران خشونت بار بود. در شش – هفت ماه 

گذشته، ۹ خربنگار و کارمند رسانه ای در افغانستان 

کشته شدند.«

به گفته ی آقای رشیفی، نهادهای امنیتی ادعا دارند 

که عامالن قتل خربنگاران را بازداشت کرده اند؛ اما 

با وجود درخواست های پی هم در چند ماه گذشته، 

هیچ جزئیاتی از سوی این نهادها در باره ی پیرشفت 

در پرونده های قتل خربنگاران با کمیته ی مصؤونیت 

خربنگاران رشیک نشده است.

کرد  تأکید  خربنگاران،  مصؤونیت  کمیته ی  رییس 

پرونده های قتل خربنگاران پی گیری نشود،  اگر  که 

فاصله میان حکومت و رسانه ها افزایش خواهد یافت.

تأثیـرات  هدف منـد،  ترورهـای  کـه  کـرد  ترصیـح  او 

افغانسـتان  در  رسـانه ای  کار  بـر  زیـادی  منفـی 

گذاشـته و در بسـیاری مـوارد، سـبب خودسانسـوری 

اسـت. شـده 

کانادا،  آسرتالیا،  کشورهای  منایندگی های 

دامنارک، فنالند، فرانسه، آملان، ایتالیا، هالند، 

ناروی، سویدن، امریکا، بریتانیا، اتحادیه ی اروپا 

مشرتکی،  بیانیه ی  در  افغانستان،  در  یوناما  و 

کشور  این  در  خربنگاران  از  حفاظت  خواهان 

شده اند.

 ۱3( دوشنبه  روز  که  مشرتک  بیانیه ی  این  در 

مطبوعات  آزادی  جهانی  روز  مناسبت  به  ثور( 

نرش شده، آمده است که رسانه ها و آزادی بیان، 

دو  در  افغانستان  دست آوردهای  بزرگ ترین  از 

دهه ی گذشته بوده است.

آزاد،  رسانه های  و  خربنگاران  بیانیه،  اساس  بر 

فساد  با  مبارزه  راستای  در  مستقل،  و  مصون 

دموکراسی،  در  مردم  معنادار  مشارکت  اداری، 

راه   یافن هرگونه  و  روند صلح  از  مردم  حامیت 

اساسی  نقش  جنگ،  پایان  برای  سیاسی  حل 

دارند.

سازمان های  و  کشورها  منایندگی های 

به عنوان دوستان  اند که  تأکید کرده  خارجی، 

تعهد خود  به  افغانستان،  بین املللی  رشکای  و 

این  در  رسانه ها  و  خربنگاران  از  حامیت  برای 

افغانستانی  اند. »ما از خربنگاران  پابند  کشور، 

حامیت کرده و برای به دست آوردن حقوق آن ها 

و  بی جا  محدودیت های  اعامل  با  و  ایستادگی 

غیرموجه در کار آن ها، مخالفت می کنیم.«

در بیانیه آمده است؛ از خربنگاران باید محافظت 

شود و کسانی که مرتکب اعامل خشونت و قتل 

میز  به  باید  رسانه ای می شوند،  کارمندان  علیه 

عدالت کشانیده شوند. 

عامالن  مصونیت  و  معافیت  بیانیه،  اساس  بر 

چالشی  هم چنان  خربنگاران،  علیه  جرایم 

در  ترس  فضای  ایجاد  باعث  که  است  جدی 

کار رسانه ای شده و توانایی رسانه ها را محدود 

می کند و منی گذارد رسانه ها فعالیت های شان 

را به گونه ی آزادانه انجام دهند.

سازمان گزارش گران بدون مرز، گفته است که بدون 

و  عادالنه  صلح  برقراری  رسانه ها،  آزادی  تضمین 

پایدار در افغانستان ناممکن است.

سوی  از  ثور(،   ۱3( دوشنبه  روز  که  اعالمیه ای  در 

روز  مناسبت  به  مرز  بدون  گزارش گران  سازمان 

که  است  آمده  شده،  نرش  مطبوعات  آزادی  جهانی 

در  خربنگاران  آینده ی  و  رسانه ها  دشوار  وضعیت 

افغانستان، نگران کننده است.

امضای  از  سال  یک  از  بیش  اعالمیه،  اساس  بر 

آغاز گفت وگوهای  از  ماه  و هشت  قطر  توافق نامه ی 

صلح افغانستان می گذرد و بیالن صلح برای آزادی 

رسانه ها فاجعه بار است. 

گذشته،  ماه  شش  در  که  است  آمده  اعالمیه  در 

قربانی  رسانه ای،  کارمند  و  خربنگار   ۲۰ دست کم 

از  که  است  شده  افغانستان  در  هدف مند  حمالت 

این میان، هشت تن به شمول چهار زن کشته شده 

است. در این مدت، نزدیک به 3۰ خربنگار و کارمند 

رسانه ای به خاطر انجام کارشان، تهدید شده است.

است  گفته  مرز،  بدون  گزارش گران  سازمان 

در  خربنگاران  علیه  خشونت ها  و  تهدیدات  که 

افغانستان، تأثیر مستقیمی بر فعالیت  و کار رسانه ها 

داشته و آزادی اطالع رسانی را با مشکل مواجه کرده 

است. 

بر اساس اعالمیه، خربنگاران در رابطه با موضوعات 

نیروهای  سوی  از  صلح،  روند  جمله  از  مختلف 

حکومت  داخل  در  گوناگون  گروه های  خارجی، 

به  وادار  و  می گیرند  قرار  فشار  تحت  طالبان  و 

خودسانسوری می شوند.

افغانستان  و  ایران  بخش  مدیر  معینی،  رضا 

خربنگاران بدون مرز، گفته است:»صلح و هم زیستی 

استند،  آن  خواهان  افغانستانی ها  که  مساملت آمیز 

آزادی  تضمین  بدون  و  جامعه  متام  مشارکت  بدون 

رسانه های مستقل، ناممکن است.«

رییس جمهور غنی، گفته است که صلح برای مردم 

و حکومت افغانستان یک استعجالیت است، اما این 

روند باید متناسب با واقعیت های جدید کشور باشد.

ثور(،   ۱3( دوشنبه  روز  را  موضوع  این  غنی،  آقای 

در دیدار با زملی خلیل زاد، مناینده ی ویژه ی وزارت 

کرده  مطرح  افغانستان  صلح  برای  امریکا  خارجه ی 

است.

فصل  آغاز  به  اشاره  با  دیدار،  این  در  رییس جمهور 

خارجی  نیروهای  خروج  اعالم  از  بعد  روابط  جدید 

با  صلح  روند  ساخن  عیار  روی  افغانستان،  از 

واقعیت های جدید تأکید کرده است.

باره ی  در  نیز  خلیل زاد  زملی  دیدار،  این  در 

فعالیت هایش در ارتباط به روند صلح افغانستان به 

آقای غنی گزارش داده است.

رسبـازان  خـروج  رونـد  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

امریکایـی و ناتـو از افغانسـتان، در اول مـی آغاز شـد 

و قـرار اسـت تـا یازدهـم سـپتمرب سـال روان میالدی 

از سـویی هـم، گفت وگوهـای صلـح  تکمیـل شـود. 

میـان هیئت هـای دولـت افغانسـتان و گـروه طالبـان 

نیـز در چنـد مـاه گذشـته پیرشفـت قابـل مالحظه ای 

نداشـته اسـت.

هزار کارمند رسانه ای در افغانستان، به دلیل تهدیدات امنیتی کارشان را ترک کرده است

نمایندگان کشورهای خارجی: از خبرنگاران در افغانستان محافظت شود!

گزارش گران بدون مرز: بدون تضمین آزادی رسانه ها، صلح عادالنه و پایدار ناممکن است

غنی در دیدار با خلیل زاد: صلح باید متناسب با واقعیت های جدید افغانستان باشد

مانند  که  کنم  حس  می توانم  را  چمن  و  سبز ه ها  بوی 

می توانم  می شوم.  حس وحال  آن  غرق  و  است  بهار  آغاز 

جریان  در  که  بشنوم  را  مان  بی پایان  گفت وشنودهای 

خانه  به  وقتی  داشتیم:  را  آن  پایان  انتظار  مأموریت، 

رسیدید، دوست دارید چه چیزی بخورید؟ غذای رویایی 

شام چیست؟ 

 به خوبی رفاقت و شوخی های دوران مأموریت مان را به 

یاد می آورم و آن معجزه های کوچک را؛ مانند روزهایی که 

ارتش برای ما استیک های زیبای استخوانی می فرستاد؛ 

اما یخ چالی نداشتیم. به همین دلیل، ما ۲۰ نفر مجبور 

بودیم، همه ی آن را خیلی زود بخوریم. چاقو و پنجه های 

پالستیکی کوچکی که داشتیم نیز درست کار منی کرد؛ 

این  یا  می خوردیم؛  مان  دست های  با  را  استیک ها 

چگونه  بودیم،  دور  مان  اصلی  پایگاه های  از  وقتی  که 

منی توانستیم هفته ها آبی برای حامم کردن پیدا کنیم و 

چطور پس از مدتی، همه ی این اتفاق ها برای مان عادی 

شده بود. 

البته این چیزی نیست که اکرث مردم انتظار آن را دارند؛ 

به  را  روزهایی  و  می کنم  فکر  که  است  لحظاتی  این  اما 

یاد می آورم که به عنوان یک رسباز در افغانستان خدمت 

کرده ام. من کارهای زیادی را تا زمانی که رییس جمهور 

بایدن اعالم کرده که نیروها تا ۱۱ سپتمرب افغانستان را 

ترک کنند، انجام داده ام. 

زاهد مصطفا
شبکه های  در  ویدیویی  طرف،  این  به  یک شبنه   از 

می دهد،  نشان  که  می شود  دست به دست  اجتامعی 

آمر  تقرر  بر  معرتضان  از  یکی  دنبال  غور،  والیت  والی 

تقرر  از طرف معرتضان  غور –که  مالی مستوفیت والیت 

حالی  در  و  می کند  حمله  شده-  خوانده  غیرقانونی  او 

با  را  او می دوند، فرد مورد نظر  به دنبال  که چند رسباز 

در شبکه های  ویدیو،  این  لت وکوب می کند.  مشت ولگد 

آن،  از  پس  روز  یک  و  داشت  زیادی  بازتاب  اجمتاعی 

دولت  از  –مجام-،  افغانستان  مدنی  جامعه ی  مجتمع 

خواست که والی غور را به دلیل حمله بر معرتضان، مورد 

پیگرد قرار بدهد.

اعرتاض و آزادی ابراز نارضایتی، از ارزش های نظام های 

دموکراتیک و مدرن است و این ارزش ، در قانون اساسی 

تأکید  شده،  ساخته  آن  به  توجه  با  که  قوانینی  دیگر  و 

جریان های  دیگر  نه  و  دولت  نه  این،  بر  بنا  است؛  شده 

سیاسی، حق دخالت در اعرتاض های مردمی و مامنعت 

آن را ندارند. هرچند طی دو دهه ی اخیر، بارها شاهد به 

خشونت کشیده شدن اعرتاضات مردمی در کابل و دیگر 

والیت ها بوده ایم؛ اما منایشی که دو روز پیش والی غور 

بسیاری  که  عجیب  و  خنده آور  بود  منایشی  داد،  انجام 

برای درک آن انگشت در دهان بردند.

محمد  نام  به  کسی  که  است  قرار  این  از  ماجرا  اصال 

حکیم پور، از والیت غور، در آزمون رقابتی در بست آمریت 

مالی مستوفیت والیت غور کامیاب می شود؛ اما پیش از 

این که او در کرسی بنشیند، کس دیگری از سوی وزارت 

فرستاده می شود؛  غور  به  و  این بست گامشته  در  مالیه 

معرتضان  گفته ی  به  و  است  بغالن  والیت  از  که  کسی 

در غور، به گونه ی غیرقانونی و بدون سپری کردن آزمون 

مهامنی ای  هرگز  اما  سپاس گزارم؛  استم،  آن ها  کنار  که 

نداشتم. روز نجات یافتنم، تنها آغاز یک روز دیگر است.

آیا من عصبانی ام که پس از این همه قربانی دادن، داریم 

افغانستان را ترک می کنیم؟ من خوشبختم که هنوز زنده 

ام. بیشرت از ۲3۰۰ رسباز و پیامن کار هرگز به خانه -نزد 

عصبانی  من  نه!  پس  برنگشتند؛  شان-  فرزندان  و  زن 

نیستم. 

هم چنان متوجه افرادی استم که هنوز معتقد اند؛ ما باید 

رد پای نظامی مان را در کندهار و بگرام حفظ کنیم. به 

سایر  بین  که  است  از جهانی  بخشی  از  فرار  این  نظرم، 

مناطق بی ثبات جهان قرار گرفته است و ما به نوعی از 

رییس جمهور  با  من  همه،  این   با  اما  داریم؛  نیاز  حضور 

بایدن موافقم، وقتش رسیده که افغانستان را ترک کنیم. 

پیروزی  به  آن  در  بتوانیم  ما  که  نبود  جنگی  این  واقعا 

من  که  آن چه  باید  دیگر،  خوب  زن  و  مرد  چند  برسیم. 

دیده ام و پست رس گذاشتیم را، پشت رس بگذارند؟ یکی 

که نیست. 

بسیار  دورافتاده،  جاهای  در  مصمم  دشمن  با  جنگ 

خشونت بار  تکتیک های  از  آن ها  وقتی  بود؛  سخت 

همکار  ما  با  که  را  آن هایی  همه ی  و  می کردند  استفاده 

بلکه  را  آن ها  که  نه  تنها  می بستند،  گلوله  به  را  بودند 

ما  با روشی که  اما  نیز می کشتند؛  را  خانواده های شان 

رفته رفته  وارد جنگ شدیم،  مان  از خود  محافظت  برای 

بگوید مردم را پراکنده کنند؛ خودش دست به عمل شده 

و با استفاده از مشت ولگد، برای دفاع از حق خودش –

حقی که خود برای خود می تراشد- اقدام کرده است.

اجرای چنین منایشی از سوی والی یک والیت، نه تنها 

قابل  قاموسی  هیچ  در  و  است  قانون  نادیده گرفن  که 

را  والیت  یک  چوکی  اداری  موقف  بلکه  نیست؛  خوانش 

برای مان چالش بر انگیز شد. 

مزرعه  ای  در  را  طالبان  جنگ جویان  از  گروهی  باری، 

نارنجک انداز  موشک های  خود  با  که  کردیم  بازداشت 

AK-47  و 6۰۰ پوند مواد انفجاری داشتند، روی دست 

یکی از آن ها نشان سوختگی بود که به گونه ی مشخص 

شلیک  آن جا  از  باید  ما  بود.  مبب ها  ساخت  نتیجه ی 

آزاد  دوباره  را  آن ها  محلی  مقام های  بعدا  اما  می کردیم؛ 

نزد  از  که  انفجاری ای  مواد  و  از سالح ها  ما  زیرا  کردند؛ 

آن ها گرفته بودیم، عکس برداری نکرده بودیم، تا قضیه را 

مستند سازی کنیم.

گرفتم.  قرار  انفجار  هدف  من  که  آن  از  پس  زود  خیلی 

انفجار آن قرار گرفتم،  مشخص شد مببی که من هدف 

بود.  کنارجاده ای  جاسازی شده ی  مبب   ۱3 از  یکی 

پزشکی  اسناد  کردند.  پیدا  را  دیگر  مورد   ۱۲ سگ ها 

سوی  از  مبب ها  این  همه ی  که  می دهد  نشان  قانونی، 

و  بودیم  کرده  بازداشت  ما  که  بود  شده  جاسازی  مردی 

روی دستش سوختگی داشت. 

در روزهای پایانی مأموریت ام در افغانستان و قبل از این 

ما  به  شوند،  قطع  انفجار  نتیجه ی  در  بدنم  اعضای  که 

دستور داده شد که شب ها از عینک های دید شب خود 

استفاده نکنیم؛ زیرا باعث ناراحتی مردم محل می شود. 

-AK انداخت جنگنده ی  با هر  ما  این سبب می شد که 

47 دشمنان متوقف شویم و نتوانیم با آن ها درگیر شویم. 

تنها  و  منی توانستیم  کاری  هیچ  ما  شب ها،  از  بعضی 

نظاره گر مبب گذاری های طالبان می بودیم. 

بحث  وضع شده  قوانین  مورد  در  که  نیستم  این جا  من 

در  که  می دانم  من  خیر؟  یا  بود  منطقی  آیا  که  کنیم 

سطح اسرتاتژیک و بین املللی، دالیلی برای صدور این 

را  لعنتی  زمین های  در  نربد  اما  دستورات وجود داشت؛ 

تقریبا برای ما ناممکن کرده بود. 

این جنگی نبود که ما واقعا در آن پیروز شویم. چه تعداد 

افراد دیگر باید تجربه هایی که من پشت رس گذاشتم را 

بر این، در عوض،  بنا  باید تجربه کنند؟ بی شامر است. 

فکر  افغانستان،  در  نجات یافتنم  از  پیش  روزهای  به  من 

می کنم.

تا  کردیم  درست  آبی  چاه های  ما  نرفت.  هدر  روزها  آن 

روستانشینان افغانستان بتوانند آب رشین داشته باشند. 

ما مکاتبی در آن جا ساختیم که برای نخستین بار دخرتان 

آن جا  در  ما  بخوانند.  درس  پرسان  با  یک جا  بتوانند 

شفاخانه های بسیار پیش رفته ساختیم.

 دیدید؟ همه ی ماجرا، تنها جنگ، مبب های دست ساز و 

هفته ها بدون حامم کردن نبود.

من  دارم.  که  یقین  به  دارم؟  پیشامنی ای  کدام  من  آیا 

کامال از انداخن کوله پشتی روی آب مبب پشیامنم؛ اما 

این همین است که است و اکنون زمان آن است که به 

خانه برویم و این جا را ترک کنیم. 

پی نوشت: تراویس میلس، رسبازی که چهار عضو بدنش 

نویسنده ی  او  است.  داده  دست  از  افغانستان  در  را 

بنیاد  بنیان گذار  و   »Tough as They Come« کتاب 

»Travis Mills Foundation« است که برای بازماندگان 

دالر  میلیون   5.7 هزینه ی  با  سپتمرب   ۱۱ خانواده های 

ساخته شده است.

را  بحث  این  و  داده  کاهش  کوچه ای  بدگرد  یک  حد  به 

به  و  کابل  در  مقیم  مقام های  برای  که  می آورد  میان  به 

خصوص آقای غنی، معیار انتخاب افراد در چوکی والیات 

چیست و این عجوبه های زمان را از کجا پیدا می کنند که 

هر چوکی ای خالی شد، یکی از آن را فرستاده و آن را پر 

هرات  والی  را  دیگری  پیش، منایش  هفته  دو  می کنند. 

به راه انداخته بود که از طرف مردم همیشه در صحنه و 

عقده ای افغانستان، کلی تعریف و متجید نیز به حسابش 

غور  در  مان  هراتی  دیگر  برادر  این  که  حاال  شد؛  واریز 

شاهد قهرمانی والی هرات بوده است، فرصت را غنیمت 

تا چنگ و دندانی نشان  و وارد میدان شده است  شمرده 

بدهد و بگوید که ]ما هستیم[! 

که  بگوید  طالب مآب  عالی جنابان  این  به  باید  یکی 

امارت  و  نینجامیده  نتیجه  به  صلح  گفت وگوهای  هنوز 

خواسته  طوری  هر  تان  کدام  هر  که  نیست  اسالمی 

باشید، می توانید عقده های حقارت متام عمرتان را باالی 

برای  یکی  کنید؛  خالی  بی گناه  و  گنه کار  شهروندان 

دولت منایندگی  از  بخشی  از  فقط  بگوید که شام  شان 

به  رسیدگی  برای  نیز  دیگری  نهادهای  و  می کنید 

مجرمان وجود دارد و نیاز نیست شام محکمه ی صحرایی 

بخندانید.  و دولت  به ریش خود  را  مردم  و  بیندازید  راه 

روز  هر  نیز  طالبان  که  حالی  در  عمل کردهایی  چنین 

آن را به منایش می گذارند، نشان دادن چراغ رسخ برای 

طالبان است و بیان گر این است که والی صاحبان گرامی 

می گویند؛ طالبان! برادران عزیز! شام تنها نیستید! هر 

قوانین  با  کرد  تالش  سال  بیست  جهانی  جامعه ی  چند 

امروزی ما را مهار کند؛ اما ما مهارشدنی نیستیم و نه تنها 

که مهار نشده  ایم؛ بلکه از بس زیر جرب قانون مانده  ایم، 

هارتر از قبل نیز شده ایم.

برگردان: عبدالرازق اختیاربیگ
Travis Mills  :نویسنده

USA Today :منبع

؛ م د ا د ست  د ز  ا را  نم  بد عضو  ر  چها من 
کند ترک  را  ن  نستا فغا ا یکا  مر ا که  ست  ا قتش  و

عبدهللا: د بیان آزادۍ په الره کې 
به د رسنیو قرباني له پامه ونه 

ایستل شي
او د  تېرو شلو کلونو کې ژورنالیستانو  په  د ميل مصالحې عايل شورا وایي 

رسنیو کارکوونکو په ډېرو سختو رشایطو او ستونزو کې خپله دنده په ډول 

رسته رسولې او خپل مسولیت یې ښه ادا کړی دی.

د ميل مصالحې عايل شورا د مطبوعاتو د آزادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت 

او  رسنۍ  ازادې  کې  کلونو   ۲۰ تېرو  په  چې  ویيل  کې  اعالمیه  کړې  خپره 

ولسواکي د افغانانو له مهمو السته راوړنو څخه دي او د دغه ارزښتونو ساتنه 

او مالتړ د دوی ميل دنده او مسؤلیت دی.

د ميل مصالحې عايل شورا رییس ډاکټر عبدالله عبدالله ویيل:»د بیان ازادۍ 

دا  قربانۍ ورکړي، چې  ډېر  د هېواد رسنیو  برخه کې  په  اطالع رسونې  او 

قربانۍ به یې د سولې په پروسه کې له پامه ونه غورځول يش.«

رسنیو  د  امله  له  رارسېدو  د  ورځ  نړیوالې  د  آزادۍ  مطبوعاتو  د  اعالمیې 

ته  بنسټونو  رسنیزو  هېواد  د  او  لیکونکو  ورځپاڼه  ژورنالیستانو،  فعاالنو، 

را  کال څخه  م  د ۲۰۰۱  ګټوربللی دی:»  یې  رول  د دوی  او  ویلې  مبارکې 

وروسته په جوړ شوي نظام کې د ولسواکۍ د ارزښتونو په تحقق، د بیان 

په مبارزې، د شفافیت  ازادۍ، دولتي پروسو، ملت جوړونې، د فساد رسه 

د رامنځته کولو او حساب ورکولو او د عمومي افکارو په ترویج کې رسنیو 

ډېر ګټور رول الره.«

د ميل مصالحې عايل شورا په داسې حال کې د بیان آزادۍ د الس ته راوړنو 

په ساتنه ټینګار کړی چې په وروستیو کې داسې اندیښنې ډېرې شوې چې 

ګنې له طالبانو رسه د سولې په بهیر کې به دا الس ته راوړنې زیامننې يش.

د کوکنارو په کښت کې ۳۷ سلنه 
ډېروالی راغلی

 د افغانستان د احصایې او معلوماتو ميل اداره وایي د ملګرو ملتونو د نشه 

یي توکو او جرمونو پروړاندې د مبارزې له ادارې رسه یې په همغږۍ په 

افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه رسوې کړې ده.

د احصایې او معلوماتو ميل اداره وایي دا رسوې چې په ۱۳۹۹ کال کې شوې 

ښیي چې په دغه کال کې په هېواد کې په شاوخوا ۲۲۴ زره هکتاره ځمکه 

کوکنارکرل شوي وو چې د ۱۳۹۸ کال په پرتله ۳۷ سلنه زیاتوالی ښیي.

د دغې ادارې د اعالمیې له مخې په ۱۳۹۹ کال کې په هېواد کې د کوکنارو 

تولید ۶،۳۰۰ ټنه و چې په ډېرو زونونو کې د کوکنارو د کر ډېروالی ښیي.

 رسچینه وایي دا رسوې له » ریموټ سینسینګ« تکنالوژۍ په استفاده شوې 

ده چې یو معارص سیستم او ترالسه شوې پایلې یې دقیقې دي. 

د احصایې او معلوماتو د ميل ادارې په وینا په دې رسوې کې شمېرې په 

اټکلیزه بڼه ښودل شوي دي.

 دا په داسې حال کې ده چې د جګړې د دوام او کرونا ویروس له امله په 

افغانستان کې کاري فرصتونه کم شوي او یو ډېر شمېر کروند ګرو د خپل 

ژوند د پرمخ بیولو له پاره یو ځل بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده.

د  دولت  المل شوې چې  دې  د  هم  پراختیا  او  دوام  امنیو  نا  او  د جګړې 

کوکنارو د فصلونوله منځه وړل له پامه وغورځوي چې له امله یې د کښت 

کچه لوړه شوې ده.

په دوو میاشتو کې سل زره ټنه 
شوکاڼی بهر ته صادر شوی

لـه ننګرهـار څخـه پـه دوو میاشـتو کې له سـل زرو ټنـو ډېر شـوکاڼی بهرنیو 

هیوادونـو ته صادر شـوی دی.

د ننګرهـار د صنعـت او سـوداګرۍ ریاسـت وایـي لـه دوو میاشـتو را پـه 

دېخـوا پـه دغـه والیـت کې د شـوکاڼي د پروسـس چـارې بیا پیل شـوې دي.

شـوکاڼی پاکسـتان، هندوسـتان، تاجکسـتان، قزاقسـتان، ازبکسـتان، تايـوان، 

کلمبيـا، جرمنـي، ترکيـې او رسېلنـکا تـه تـه صادریـږي.

د چارواکـو پـه وینـا دغـه هیوادونـو ته په تیرو دوو میاشـتو کې څه د پاسـه 

سـل زره  ټنـه شـوکاڼی ) تالک( صادرشـوی، چې نږدې سـل ميليونـه افغانۍ 

عوایـد تـرې د دولت خزانې ته سـپارل شـوي دي.

پـه ننګرهـار کـې د صنعت او سـوداګرۍ خونې رییس محمدحسـن محسـن 

وایـي د شـوکاڼي د پروسـس پـه برخـه کـې شـاوخوا پینځه زره کسـان په کار 

دي. بوخت 

ښـاغلی محسـن وایـي:» لـه دغـه والیت څخـه هره ورځ شـاوخوا دوه سـوه 

الرۍ چـې پـه هـره الرۍ کـې ۳۷ ټنـه شـوکاڼی بـار وي بهرنيـو هېوادونـو 

تـه صادريـږي، چـې تـر دې دمـه ۲۷۵۳ الريـو کـې ۱۰۱۸۸۷.۰۶ټنه شـوکاڼی 

صـادر شـوی دی.«

پـه ننګرهـار کـې د شـوکاڼي د پروسـس ۳۷ فابریکـې فعالیـت کـوي او د 

رسـمي رسچینـو د مالوماتـو لـه مخـې پـه دې سـکتور کـې شـاوخوا سـل 

پانګونـه شـوې ده. میلیـون ډالـره 

! ید بگری را  ر  غو لی  ا و ؛  کنید رها  را  ت  هرا لی  ا و

شناس نامه
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جنگ با دشمن مصمم در 
جاهای دورافتاده، بسیار سخت 

بود؛ وقتی آن ها از تککتیک های 
خشونت بار استفاده می کردند 

و همه ی آن هایی را که با ما 
همکار بودند را به گلوله 

می بستند، نه  تنها که آن ها را 
بلکه خانواده های شان را نیز 
می کشتند؛ اما با روشی که ما 

برای محافظت از خود مان وارد 
جنگ شدیم، رفته رفته برای 

مان چالش بر انگیز شد.
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برجستگی این افول اخالقی را در خودش در می یابد. 

جورج گابر در ترانه ی کانفورمیست، اولین نسبت کانفورمیزم 

را با انسان نو و یا امروزی، نسبت مصداقی تر می داند و در 

رسارس این ترانه یک کانفورمیست را شناسایی می کند که 

فاشیست  دیگر  که  کسانی  شبیه  است؛  ما  همه ی  شبیه 

نیستند و جناح سیاسی  شان را تغییر داده اند، ترقی خواه 

را رها کرده و طرف دار حقوق حیوانات  نژادپرستی  است و 

و  دارد  خواندن  برای  چیزی  قولش  زیر  در  پیوسته  است؛ 

بالخره از نظر این ترانه، یک کانفورمیست شبیه همه ی ما 

است و آنی است که در دریای اکرثیت شنا می کند.

افول اخالقی و فرد هم نوا

اخالق پدیده ای است که پیوسته به پویایی انسان و جامعه 

در  انسان  جهان  که  است  اخالقی  اصول  می شود.  منجر 

دایره ی  در  و  می شود  پذیرنده  را  پویایی  مفهوم  آن  محور 

اخالق است که مفاهیم نیز وجود پیدا می کنند. هنگامی 

ارزش ها  و  مفاهیم  می شود،  همه گیر  اخالقی  بحران  که 

نیز از ساحت زندگی حذف می شوند. انسان که به دنبال 

متام  و  ندارد  را  اخالقی  قابلیت های  دیگر  است،  منافع 

را می شکند. آن چه جورج  و اخالق مدار  پویا  چارچوب های 

مسئله  همین  می کند،  بیان  کانفورمیست  ترانه ی  در  گابر 

است. انسان عاری از اخالق و به دنبال منافع، حتا مفاهیم 

برای انسان به دنبال منافع، عمق مفهومی خود را از دست 

می دهد و همه ی ارزش ها بر اساس منافع او در زمان حال 

تعریف پذیر می شود.

می کند،  ذکر  گابر  جورج  که  را  مفاهیمی  ترانه،  طول  در 

هیچ کدام به مایه ی مجرد، عاری از ارزش نیست و متام  شان 

در ساحت اخالقی و انسانی قابل درنگ است. چیزی که 

متام ارزش ها را در این ترانه مسخ شده نشان می دهد، تغییر 

تغییر کردن  است.  ثانیه  هر  در  مفهوم  آن  ماهیت  و  شکل 

در هر ثانیه است که انسان را در خالی اخالقی می برد و 

ارزش های انسانی را میان خالی می کند.

می شود:  رشوع  این جا  از  گابر  جورج  ترانه ی  بند  اولین 

که  است  افتخاری  نو،  انسان  ام«.  نو  انسان  یک  »من 

همه ی انسان های عرص ما آن  را یدک می کشند. نوبودن، 

ما  که  است  این  مفهوم  به  دیگرگونه بودن  و  خالق بودن 

ارزش های سنتی و مفاهیم کلیشه ای را پشت رس گذاشتیم 

و  درک  را  مسایل  از  خیلی  که  رسیده  ایم  موقعیتی  در  و 

فاشیست بودن  دیگر  نو،  انسانی  برای  کنیم.  ارزش گذاری 

ننگ است، طرف دار حیوانات بودن افتخار است، پاس داری 

و نگه داری از محیط زیست، ارزش مهمی است چرا که ربط 

مستقیم با زندگی دارد؛ اما چرا جورگ گابر چنین انسانی را 

هم نوا و عاری از اخالق می پندارد؟

تصور کنید که یک انسان می تواند چه اندازه توانایی داشته 

باشد؟ زودتر می تواند چه چیزی باشد؟ ترقی خواه، طرف دار 

سوسیالیست،  حیوانات،  حقوق  طرف دار  زیست،  محیط   

چه چیزی؟ در کنار آن هم برای هر پرسشی پاسخ رسیع 

و رسراست داشته باشیم؟ آیا برای یک انسان نو مهم است 

که از متام ارزش ها رس در بیارد و با تفکرات توده و مد روز 

تغییر جهت دهد؛ یا نیاز است یک موضوع را دنبال کند و 

در آن به تبحر برسد؟

پاس داری  ارزش ها  از  بیشرت  ترانه،  این  در  گابر،  جورج 

که  چرا  می دهد؛  نجات  شان  مسخ شدگی  از  و  می کند 

انسانی بی باور به ارزش ها، پیوسته در هر جمعی به وفق 

مراد جمع، طرف دار هامن ارزش می شود، این جاست که 

ارزش ماهیت خود را از دست می دهد و منافع است که بر 

ارزش چیره می شود. در حقیقت با ترانه ی کانفورمیست، او 

انسان را برای عدم پایداری  اش مسخ شده می داند.

حاال شام تصور کنید که در جمع ترقی خواهان چه اندازه 

ترقی خواه دشده  اید و چقدر در جمع، طرف داران حقوق 

از حقوق حیوانات  استید  این که گوشت خوار  با  حیوانات، 

ندارد،  روزنامه خوان  هیچ  که  کشوری  در  اید.  کرده  دفاع 

روزنامه خوان شده اید و با این  که رسانه ی مطالعه ی کشور 

مان نیم دقیقه است، کتاب خوان بوده اید؟ حاال تصور را 

پذیرش  برای  حتا  شام  بیایند،  طالبان  اگر  بربید،  فراتر 

طالبان خود را تغییر می دهید، شبیه سیاست مداران ما که 

تغییر کرده اند؟ اگر چنین است؛ شام در حوض اکرثیت 

شنا می کنید و ارزش ها را عاری از ماهیت کرده اید؛ آن چه 

جورج گابر می گوید نیز همین است؛ نسبت کانفورمیزم با 

شهروندان هامن اندازه نسبت دارد که به سیاست مداران 

نسبت اش می دهند. تنها برد شهروندان در این نکته است 

که در موقعیت سیاست مداران قرار نگرفته اند؛ اگر نه هیچ 

ارزشی فراتر از منافع برای انسان جدید نیست که هم واره 

در جناح درست قرار می گیرد.  

»من یک انسان نو  استم؛

آن قدر نو

  که دیر زمانی ست دیگر فاشیست نیستم

من خیلی حساس و نوع دوستم و رشق شناس

نام  به  دارد  ترانه ا ی  ایتالیایی،  آوازخوان  گابر،  جورج 

کانفورمیست یا »حزب باد« که برگرفته از اصطالح سیاسی 

سال ۲۰۰۱  در  که  ماندگاری  ترانه ی  است؛  نام  همین  با 

توسط این هرنمند اجرا شد. او با این ترانه اصطالح سیاسی 

کانفورمیست یا روش هم نوایی سیاست گذاران را از انحصار 

سیاسیون بیرون کرده و مسئله ی پذیرندگی و افول اخالقی را 

بحرانی عمومی بیان کرده است. در این ترانه، کانفورمیست 

یا انسان هم نوا شبیه توپی است که پیوسته در جناح درست 

قرار گرفته و در دریای اکرثیت شنا می کند. 

و  متوجه  است  سیاسی  اصطالحی  کانفورمیزم 

می خورند؛  نان  روز  نرخ  به  که  می شود  سیاست مدارانی 

جریانی  هر  وارد  شخصی  شان  منافع  برای  که  کسانی 

می شوند و منافع خود را مقدم تر از منافع عمومی می دانند. 

فرد کانفورمیست، عاری از هر گونه ارزش اخالقی است و 

منافع.  مگر  نیست،  توجهش  محراق  در  هیچ خط رسخی 

جامعه ی سیاسی افغانستان شخصیت های سیاسی فروانی 

دارد که می شود آن ها را در دایره ی کانفورمیزم با بیان کوتاه 

تعریف کرد. از مصداق های جزیی که بگذریم کافی است 

و  لیربال  مجاهد های  مجاهد،  کمونیست های  به  نگاهی 

را  رییس جمهور  کارکرد  و  بیندازیم  مسلامن  لیربال های 

بررسی کنیم که قاتالن شهروندانش را برادر ناراضی خطاب 

می کند. در ساحت سیاست افغانستان، جز انسان هایی در 

دایره ی کانفورمیزم در منی یابیم. خوردن نان به نرخ روز یا 

هم نوایی را می شود در هر وضعیتی با مصداق های فراوان 

حقیقت  و  دریافت  افغانستان  سیاسی  جامعه ی  در  عینی 

وجود  نگارنده، سیاست گذاری  نظر  از  دانست.  انکارناپذیر 

ندارد که جدا از این دایره تعریف شود؛ اما اگر وجود دارد، 

حداقل نگارنده   ی این من از آن رساغی ندارد.

با این  که شامر زیادی از سیاست مداران در ساحت تعریف 

این  کانفورمیزم جا می گیرند و مصداق کلی سیاست، جز 

چیزی منی تواند باشد که مسئله ی جدیدی نیست؛ اما چه 

چیزی در ترانه ی جورج گابر ایتالیایی نهفته است که این 

ترانه را خاص می کند؟ در گذشته و حتا حال ممکن است 

تعریف کانفورمیزم نسبت مستقیم با سیاست مداران داشته 

ترانه ی  اما  نگیرد؛  نسبتی  چندان  عادی  شهروندان  با  و 

به  انسان ها،  همه ی  با  را  کانفورمیزم  نسبت  کانفورمیست، 

ترانه ی  می داند.  سیاست مدار  یک  با  اش  نسبت   اندازه ی 

عمومی  مشکل  را  کانفورمیزم  یا  هم نوایی  کانفورمیست، 

پس  مخاطب  که  است  طوری  ترانه  این  من  می  پندارد. 

تصور  و  می خورد  خود  در  تلنگری  شنیدن  یا  خواندن  از 

می کند که جهان در خالی اخالقی به رس می برد و چندین 

 قدیم ها طرف دار جنبش اعرتاضی سال 6۸ بودم

 و اکنون چندی ست که طرف دار محیط زیست شده  ام

 چند سال قبل با خوش حالی هرچه متام تر

احساس کردم مثل خیلی ها سوسیالیستم

 من یک انسان نو  استم! لطف که کنم

و بخواهم با زبان ادبی بگویم، باید بگویم که من یک 

 ترقی خواهم

در همین حال طرف دار بازار آزاد و نژادپرستی

 من خیلی خوبم! من طرف دار حیواناتم

 و دیگر اگزیستانسیالیست نیستم

اخیرا کمی خالف جریان حرکت می کنم و فدرالیست 

شده  ا.

 کانفورمیست

 کسی است که معموال در جناح صحیح قرار گرفته!

 او پاسخ های روشن و خوبی در رسش دارد

او بر عقاید متمرکز است

 و زیر بغلش، همیشه دو یا سه روزنامه دارد

 وقتی به اندیشیدن نیاز دارد

اگر روشن تر بخواهم برای تان بگویم؛

 درست مثل یک فرصت طلب فکر می کند

 او خود را بی  هیچ رضورتی وفق می دهد

و در بهشت خودش زندگی می کند

 کانفورمیست

یک انسان کامال گرد و منعطف است و بدون مقاومت 

حرکت می کند

 کانفورمیست

 در دریای اکرثیت لیز می خورد و نرمش می کند

یک حیوان کامال رایج است

 که با کلامت گفت وگو ها زندگی می کند

 شب ها رویا می بیند

و رویایش از خواب های رویابینان دیگر بیرون می آیند…

 روز عید او زمانی است

 که با همه جهان در آشتی باشد

 و وقتی شنا می کند، همه راهش باز باشد

او کانفورمیست است! کانفورمیست!

 من یک انسان نو  استم

 و با زنان رابطه ی خارق العاده ای دارم؛ من فمینیستم!

 همیشه در دست رس و خوش بین؛ اروپایی  ام

و هرگز صدایم را بلند منی کنم؛ صلح طلبم

 مارکسیست لنینیست بودم

بعدش منی دانم چرا خودم را ناگهان یک کمونیست 

خداپرست یافتم!

 کانفورمیست

 خوب نفهمیده که حتا بهرت از یک توپ به هوا می پرد!

یک بالن هوایی تکامل یافته است که از اطالعات باد کرده

 و گونه ی نادری است

 که در ارتفاع پست از زمین پرواز می کند

 جهان را با انگشتی ملس می کند

و گامن می کند کارش متام شده

 زندگی می کند و این برایش بس است…

 و باید بگویم او خیلی شبیه همه ی ما است!

او کانفورمیست است! کانفورمیست!«

قـــــاب
سید عالم خطیبی
عکاس- هرات

سرک پل ماالن هرات
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؛  ما همه ی  شبیه  نی  نسا ا
خوانشی بر ترانه ی کانفورمیست از جورج گابر

نصیر ندیم
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