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با نهم حوت، روز ملی حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان، نظامیان  هم زمان 
کشور بزرگ ترین آرزوی شان را تأمین صلح و ختم جنگ در کشور عنوان می کنند. 
از دید آنان، مردم از جنگ، خشونت و خون ریزی خسته شده اند و انتظار برقراری 
صلح را دارند. شماری از نظامیان ارتش ملی که سابقه حضور در میدان های جنگ 
و نبرد با طالبان را دارند، پافشاری می کنند که همه مردم از جنگ خسته هستند 
و آنان هم برای ختم جنگ و آمدن صلح در کشور لحظه شماری می کنند. از جانب 
دیگر، برخی ساکنان هرات، با اشتراک در همایشی به نام »شاخه گلی برای سرباز«، 
با تقدیم گل به نیروهای امنیتی و دفاعی، تالش آنان در تأمین امنیت را ستایش 
و از روز ملی حمایت از نیروهای امنیتی تجلیل کردند.  در همین حال، نظامیان 
پیشین که در نبرد با طالبان اعضای بدن خود را از دست داده اند، حکومت را در 

رسیده گی به بازمانده گان و خانواده های سربازان...

نظامیانبرایصلحلحظهشماریمیکنند
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
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سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند
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راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی
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روالغنی:

شورایعالیزناندرامورصلحبهزودیکارشراآغازمیکند
اعضایخانوادهیکخبرنگاردرغورتیربارانشدند

۸صبح، کابل: روال غنی، بانوی اول کشور می گوید که 
شورای عالی زنان در امور صلح به زودی به کارش آغاز 

خواهد کرد.
روز  از چاشت  پیش  رییس جمهور  غنی،  اشرف  محمد 
جمعه، هشتم حوت با سفیران کشورهای عضو سازمان 

ناتو در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرده است.
در این نشست، بانوی اول گفته است که دست آوردهای 

زنان نباید در مذاکرات صلح قربانی شود.
او تأکید کرده است که به زودی شورای عالی زنان در امور 

صلح به کارش آغاز می کند.
جزییات بیش تری از تشکیل و مأموریت شورای عالی زنان 
در امور صلح منتشر نشده است. محمداشرف غنی، رییس 
را  زنان  عالی  شورای  ایجاد  فرمان  این  از  پیش  جمهور 

امنیتی  منابع  هرات:  ۸صبح، 
که  می کنند  تایید  غور  والیت  در 
عادل،  بسم اهلل  خانواده  عضو  پنج 
کشته  پیش  چندی  که  خبرنگاری 
تفنگ دار  مردان  سوی  از  شد، 

تیر باران شده اند. 
غور،  در  حکومتی  معتبر  منبع  یک 
روزنامه ۸صبح  به  نامش  ذکر  بدون 
عضو  سه  رویداد  این  در  می گوید 
خانواده این خبرنگار کشته و دو  تن 
منابع،  گفته  به  زخمی شدند.  دیگر 
بسم اهلل  برادرزاده  دو  و  برادر  یک 
عادل، کشته و دو عضو دیگر خانواده 

او زخمی شدند. 
بسم اهلل عادل، چندی پیش از سوی 

غور کشته شد.  در  تفنگ دار  مردان 
غور  در  محلی  معتبر  مقام های 
نیمه های  مسلح  مردان  می گویند 
پنج شنبه شب، هفتم حوت، با حمله 
بر یک روستا در والیت غور، اعضای 
گلوله باران  را  خبرنگار  این  خانواده 
کردند.  یکی از برادران این خبرنگار 
که از سوی مردان مسلح کشته شد، 
افسر فرمان دهی پولیس والیت غور 

بوده است. 
مدیر  و  خبرنگار  عادل،  بسم اهلل 
مسوول رادیو صدای غور، دو ماه قبل 
نزدیکی  در  ناشناس  افراد  سوی  از 
غور  والیت  مرکز  فیروز کوه،  شهر 

ترور شد.

صادر کرده بود.
محمداشرف غنی در سخنرانی خود در این نشست درباره 
جدید  حکومت  سوی  از  دوحه  توافق نامه  ارزیابی  اعالم 
دفاع کشورهای عضو سازمان  وزیران  برگزاری  و  امریکا 

ناتو صحبت کرده است.
غنی ضمن ستایش از مبارزه نیروهای امنیتی در راستای 
مبارزه با تروریسم، بر ختم خشونت ها و تأمین آتش بس 

دایمی تأکید کرده است.
حکومت  که  است  گفته  هم چنان  غنی  جمهور  رییس 
با  مبارزه  و  خوب  حکومت داری  راستای  در  افغانستان 

فساد متعهد است.
محمداشرف غنی نیز در این نشست بر حفظ جمهوریت و 
دست آوردهای دو دهه گذشته به ویژه حقوق زنان تأکید 

کرده است.
کشورهای  سفیران  جمهوری،  ریاست  ارگ  اعالم  طبق 
از  را  تعهد و حمایت کشورهای شان  بار دیگر  ناتو  عضو 
نیروهای امنیتی، روند صلح، آتش بس و حفظ جمهوریت 

و دست آوردهای دو دهه گذشته اعالم کرده اند.
در پایان این نشست، رییس جمهور غنی به پرسش های 
صلح،  خصوص  در  ناتو  عضو  کشورهای  سفیران 

حکومت داری خوب و مبارزه با فساد، پاسخ داده است.

درنگ بایدن بر توافق نامه دوحه؛

روز سرباز؛ 

»مادر بلند شو«؛
شاکعمیقووضعیت
وخیم»عایشه«و»ملکه«

۸

۴ ۴

۹ حوت؛ رفتار و گفتار درباری
»روز سرباز« یا مناسبتی برای 

تفکر در باب قهرمانان
مردم افغانستان، در هفت سال اخیر، بارها ژست و حرکات شاهانه محمد اشرف غنی و اطرافیان او را به تماشا نشسته اند. آقای 

غنی در این مدت بارها چون یک شاه قرن هفده و هجده، در برابر مردم، مسووالن نهادهای دولتی، سیاسیون و اعضای دو 
مجلس، صدایش را بلند کرده و خط و نشان کشیده است.

مسووالن در ریاست معارف والیت کاپیسا می گویند که 
نزدیک به ۲۰هزار کودک واجد شرایط به دالیل مختلف 
از رفتن به مکتب در این والیت محروم اند. کودکان به 
ادامه  از  ناپسند  سنت های  و  تنگ دستی  ناامنی،  دلیل 
آموزش باز مانده اند. افزون بر این، دانش آموزان در سایر 

مکاتب این والیت نیز به دلیل نداشتن میز...
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نزدیکبه۲۰هزارکودکواجد
شرایطدرکاپیساازرفتنبهمکتب

محروماند



 

در میان دو گزینه خروج سربازان خارجی در ماه می و یا حفظ این 
نیروها با ماموریت کنونی شان پس از این ماه، یک گزینه دیگر نیز 
موجود است. طبق این گزینه، نیروهای خارجی می توانند از نقش 
این  با  و مشارکت  افغان  نیروهای  به  فعلی  و مشوره دهی  آموزشی 
نیروها در جنگ با شورش گری، به نقش صلح بانی در افغانستان تغییر 
دولت  فروپاشی  از  نقش  این  در  نیروهای خارجی  دهند.  ماموریت 
فعلی تا حصول توافق صلح از یک طرف و افزایش خشونت ها از سوی 
گروه طالبان به بهانه »اشغال« از طرف دیگر، پیش گیری خواهند 
کرد. این گزینه حد وسط دو گزینه دیگر و متناسب با اوضاع و احوال 

فعلی و کوتاه ترین راه منتهی به صلح در افغانستان است.
بررسی  سرگرم  طرف  این  به  هفته ها  از  ناتو  و  امریکایی  مقامات 
وضعیت افغانستان و برنامه خروج از این کشور در ماه می هستند. 
وضعیت آشفته افغانستان و بن بست مذاکرات صلح در این کشور هر 
انجام  به راحتی  باره  این  باعث شده است که تصمیم گیری در  دو 
نشود. از همین رو تا هنوز روشن نیست که تصمیم نهایی و قطعی 

آن ها در باره این برنامه چه زمانی اتخاذ و اعالم خواهد شد.
برنامه  درباره  آن ها  تصمیم  که  می گویند  ناتو  و  امریکایی  مقامات 
آن ها  هم چنان  بود.  خواهد  افغانستان  اوضاع  با  متناسب  خروج 
طرف دار بازگشت افغانستان به گذشته نیستند و راه حل پایان جنگ 
در این کشور را نیز تنها در گفت وگو می بینند. این مقامات اما تا هنوز 
نتوانسته اند، نقشه راه رسیدن به این اهداف را پس از بن بست فرمول 

دوحه تهیه کنند.
خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان و تمدید ماموریت فعلی 
آن ها دو انتخاب بسیار بد است. با خروج کامل این نیروها در ماه می، 
افغانستان وارد مرحله تازه  ای از جنگ خواهد شد. با وقوع این مرحله 
مادی  خسارات  و  انسانی  تلفات  دولت،  فروپاشی  امکان  جنگ،  از 
مرحله  و شروع  فروپاشی  که  است  بدیهی  است.  متصور  بیش تری 
تازه ای از جنگ، هدف امریکا و ناتو نیست و نباید هم باشد. از این 
رو، خروج کامل در ماه می نمی تواند دولت های افغانستان و امریکا 
و سازمان ناتو را به اهداف پایان خشونت ها از راه گفت وگو و استقرار 

صلح و ثبات سیاسی در افغانستان نزدیک کند.
گزینه دوم که عبارت از تمدید ماموریت فعلی نیروهای خارجی پس 
از ماه می است، نیز برای روند صلح افغانستان سودآور نخواهد بود. 
گروه طالبان همان گونه که هشدار داده است، پس از ماه می حمالت 
خود در برابر نیروهای خارجی را از سر خواهد گرفت. از دید این 
گروه، تمدید ماموریت این نیروها به معنای ادامه »اشغال« افغانستان 
است و این گروه برای حمله به آن ها محق است. روشن است که این 
کار باعث انصراف طالبان از مذاکره و شروع فصل تازه ای از خشونت ها 

در افغانستان خواهد شد.
مقامات افغان، امریکایی و ناتو و همین طور سران طالبان بارها اعالم 
کرده اند که جنگ راه حل قضیه افغانستان نیست. این اذعان نشانه 
خسته گی همه طرف ها از جنگ و تمایل آن ها برای جست وجوی 
راه حل سیاسی برای قضیه افغانستان است. با این تمایل می توان 
باب های ناگشوده مذاکرات را باز و از باب های گشوده در جهت ادامه 

مذاکرات استفاده کرد.
توافق نامه دوحه و شروع مذاکرات بین االفغانی دو دست آورد بزرگ در 
راستای تالش برای پایان جنگ در افغانستان است. هرچند می دانیم 
و  نداشته  ملموسی  پیش رفت  تاکنون  بین االفغانی  مذاکرات  که 
توافق نامه دوحه نیز در مرز بین شکست و پیروزی در حال سیر است. 
با این وصف، این دو اتفاق از اتفاقات بسیار مهم در راستای تالش ها 
برای پایان دادن به جنگ افغانستان از راه گفت وگو است. برای حفظ 
این دست آوردها ایجاب می کند که همه طرف ها مسووالنه تصمیم 

بگیرند و اجازه ندهند که جای گفت وگو را صفیر گلوله پر کند.
مناسب ترین  افغانستان،  در  پایان جنگ  برای  تالش ها  راستای  در 
گزینه، بازتعریف ماموریت نیروهای خارجی است. این جنگ نه با 
کامل  خروج  با  هم  نه  و  می یابد  پایان  آن ها  فعلی  ماموریت  ادامه 
آن ها در ماه می. بهترین کار آن است که ماموریت نیروهای خارجی 
به  پشتیبانی  و  مشورتی  آموزشی،  نقش  از  افغانستان  در  مستقر 
صلح بانی و عملیات حفظ صلح تغییر کند. با حفظ این نیروها در 
دیگر دستاویز طالبان  اصطالح »اشغال«  ماموریت صلح بانی،  قالب 
به هدف ادامه جنگ واقع نخواهد شد. از جانب دیگر، با حفظ این 
فرو  و  دولت  ماموریت صلح بانی، خطر سقوط  چارچوب  در  نیروها 

رفتن افغانستان در منجالب یک فاجعه تازه نیز رفع خواهد شد.
صلح بانی یک ماموریت معمول در کشورهای درگیر جنگ از سوی 
نیروهای حافظ صلح است. این نیروها با موافقت طرف های منازعه در 
کشورهای درگیر جنگ و با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد 
مستقر می شوند. نقش آن ها پیش گیری از وقوع جنگ تازه، تسهیل 
شرایط برای استقرار صلح و نظارت از تعهدات طرف های جنگ برای 
پایان دادن به منازعه است. بدیهی است که حصول توافق در باره 
این نقش برای نیروهای خارجی، مستلزم مذاکرات فشرده ای است 
که باید در سطوح مختلف دنبال شود. از جمله این موضوع باید با 
دولت افغانستان و گروه طالبان و شورای امنیت سازمان ملل متحد به 
بحث گذاشته شود و نیز برای اقناع و کسب موافقت آن ها تالش های 
الزم انجام شود. به نظر می رسد که دولت افغانستان و گروه طالبان 

با پذیرش نقش صلح بانی برای این نیروها مشکلی نخواهند داشت.

امکان حفظ نیروهای خارجی 
با نقش صلح بانی موجود است

 شنبه
شماره 3550
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۸صبح، کابل: اتحادیه اروپا و دولت افغانستان در 
یک بیانیه  مشترک تأکید کرده اند که تنها توقف 
فوری خشونت ها می تواند سبب اعتماد به جدی 
ختم  و  سیاسی  توافق  برای  طالبان  اراده  بودن 

جنگ شود.
ویژه  کاری  گروه  نشست  سومین  در  بیانیه  این 
اتحادیه اروپا و دولت افغانستان درباره حقوق بشر، 
حکومت داری خوب و مهاجرت صادر شده است. 
این نشست دو روز پیش به صورت آنالین برگزار 
شد و ریاست مشترک آن را پائولو پمپلونی، معاون 
اروپا و  بخش آسیا-پسیفیک و خدمات خارجی 
امورخارجه  وزارت  معین سیاسی  ناب،  میرویس 

بر عهده داشته اند.
اتحادیه اروپا از طرف های درگیر خواسته است که 
برای حفاظت از غیرنظامیان حقوق بشردوستانه 
بین المللی را رعایت کنند و نباید برای حفاظت 

۸صبح، کابل: حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی 
افغانستان  کلیدی  متحدان  با  که  می گوید  کشور 
کار  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  اعضای  و 
تحریم ها،  که  شود  حاصل  اطمینان  تا  می کند 
تالش های صلح و جنبش صلح آمیز در افغانستان را 
تقویت می کند و از آن برای جلوگیری از خشونت 

طالبان استفاده شود.
کمیته   با  نشستی  در  را  سخنان  این  محب 
تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد که از 

که  می گوید  کشور  عدلیه  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
قاچاق  و  انسان  قاچاق  با  مبارزه  عالی  کمیسیون 
مهاجران، پالن »عمل ملی مبارزه با قاچاق انسان و 
قاچاق مهاجران« که در چهار محور برای سه سال 
آینده ترتیب شده بود را مورد تایید قرار داده است.
نشر  با  حوت،  هفتم  پنج شنبه،  روز  وزارت  این 
اعالمیه ای گفته است که این پالن در محورهای 
مهاجران،  قاچاق  و  انسان  قاچاق  از  جلوگیری 
محافظت  آن،  عامالن  قضایی  و  عدلی  پی گیری 
ادارات  میان  هماهنگی  و  همکاری  و  قربانیان  از 
قاچاق  و  انسان  قاچاق  از  جلوگیری  راستای  در 

مهاجران تهیه شده است.
براساس این اعالمیه، افزایش آگاهی دهی به ویژه 
برای افرادی که در معرض خطر قاچاق قرار دارند 
و هم چنان کاهش آسیب پذیری اشخاص و تثبیت 

و  صحی  و  آموزشی  تأسیسات  غیرنظامیان،  از 
هم چنین کارمندان خدمات بشردوستانه منتظر 

نتایج صلح باشند.
که  کرده اند  تأکید  نشست  این  در  طرف  دو 
اشخاص  و  اقلیت ها  جوانان،  زنان،  نماینده گان 
در  جنگ  قربانیان  و  مهاجران  معلولیت،  دارای 
این  و  باشند  داشته  حضور  صلح  گفت وگوهای 
برده  پیش  به  افغانستان  تمام  مالکیت  به  روند 
شود. هم چنان در این نشست تأکید شده است 
که دست آوردهای حقوق بشری ۲۰ سال اخیر در 
افغانستان در جریان و پس از مذاکرات باید حفظ 

و تقویت شود.
در این نشست نسبت به تدوام صعودی خشونت ها 
کشتار  افزایش  طرف  دو  و  شده  نگرانی  ابراز 
هدف مند کارمندان رسانه ها، فعاالن جامعه مدنی 

و مجریان قانون را محکوم کرده اند.

سال ۱۹۸۸ به این سو تحریم بر طالبان را نظارت 
می کند، مطرح کرده است.

به  طالبان  که  است  گفته  ملی  امنیت  مشاور 
خشونت های بی سابقه علیه حکومت و جامعه روی 
مذاکره   میز  به  شدن  حاضر  جای  به  و  آورده اند 

سفرهای خارجی را در پیش  گرفته اند.
به گفته او، طالبان با تعهد شکنی علی رغم رهایی به 
جنگ باز می گردند و در چنین وضعیتی تحریم های 
شورای امنیت سازمان ملل متحد بسیار مهم است.

عامالن و شبکه های قاچاق انسان از بخش های مهم 
این پالن عمل است.

فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه کشور، بر هماهنگی 
میان ادارات در راستای جلوگیری از قاچاق انسان 
و قاچاق مهاجران تاکید کرده است. او افزوده است، 
ادارات  فعالیت های  که  مقرره ای  به  کار  این  برای 
در راستای جلوگیری از این پدیده را واضح کند، 

نیاز است.
در  ادارات  فعالیت  چگونه گی  که  است  افزوده  او 
راستای مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، 

باید در این مقرره واضح شود.
از طرفی، این اعالمیه گفته است که وزیر عدلیه 
مبارزه  عمومی  مدیر  شتریس،  الیاس  با  کشور  
علیه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران اداره مبارزه 
ملل  و جرایم سازمان یافته سازمان  مواد مخدر  با 

اتحادیه اروپا از دولت افغانستان خواسته است که 
اشخاص،  چنین  برای  امنیت  فراهم آوری  ضمن 
انجام دهد، مجریان را محاکمه  تحقیقات دقیق 
و از اقدامات انجام شده به صورت کامل به مردم 

اطالع رسانی کند.
زنان،  علیه  خشونت  عامالن  بر  قانون  اجرای 
تبعیض  با  مبارزه  ناپسند،  رویه های  و  کودکان 
آزاد  انتخابات  برگزاری  اقلیت های مذهبی،  علیه 
و عادالنه، مبارزه با پول شویی و تمویل تروریسم و 
مهاجرت از دیگر موضوعاتی است که در نشست  
آن  روی  افغانستان  و  اروپا  اتحادیه  کاری  گروه 

تأکید شده است.
قرار است نشست بعدی گروه کاری اتحادیه اروپا 
و افغانستان در رابطه با حقوق بشر، حکومت داری 
خوب و مهاجرت در سال ۲۰۲۲ در شهر کابل 

برگزار شود.

نشست  در  نیز  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 
درباره  که  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
شد،  برگزار  عقرب  سی ام  در  افغانستان  روندصلح 
ابزار  یک  به حیث  تحریم ها  اجرای  که  بود  گفته 

برای موفقیت مذاکرات با طالبان مهم است.
تنها  متحد  ملل  سازمان  تحریم های  او،  گفته  به 
زمانی می تواند موثر باشد که هر تغییر در مکانیسم 
جاری صلح، مبتنی بر پیش رفت ملموس در این 

روند باشد.
برخی  و  متحد  ملل  سازمان  تعزیرات  و  تحریم ها 
از اعضای این نهاد از سال ها به این سو بر شماری 
از رهبران گروه طالبان وضع شده است که شامل 

ممنوعیت سفر نیز می شود.
یکی از مفاد توافق نامه امریکا - طالبان نیز رفع این 

تحریم ها گفته شده است.
ریاست کمیته شورای امنیت سازمان ملل متحد را 
که تحریم ها بر طالبان را نظارت می کند، هندوستان 
بر عهده دارد. ناروی، ایرلند، کنیا و مکزیک در این 

کمیته عضو هستند.
طالبان خواهان رفع تحریم ها بر رهبران این گروه 
طبق توافق نامه دوحه هستند. این گروه در گذشته 
علیه  تحریم ها  درباره  غنی  محمداشرف  سخنان 
رهبران طالبان را تالشی برای تحریف روند صلح 

خوانده بود.

)UNODC( گفت وگو کرده است.
آقای معنونی به مدیر عمومی قاچاق انسان سازمان 
گام های  افغانستان  که  است  داده  اطمینان  ملل 
عملی و موثر را در راستای مبارزه با قاچاق انسان و 

قاچاق مهاجران برمی دارد.
او گفته است که افغانستان  هرچند در سال  جاری 
به دلیل بحران کرونا موفقیت چشم گیری در این 
راستا نداشته، اما در سال پیش رو تالش می کند تا 

موفقیت های بیش تری در این زمینه داشته باشد.
در همین حال  مدیر عمومی مبارزه علیه قاچاق 
انسان و قاچاق مهاجران اداره مبارزه با مواد مخدر 
و جرایم سازمان یافته سازمان ملل، از تصویب پالن 
عمل ملی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران 
استقبال کرده و گفته است که افغانستان را در این 

زمینه همکاری می کند.

اتحادیه اروپا: 
تنهاتوقففوریخشونتهامیتواندسبباعتمادبهجدی

بودنارادهطالبانبرایصلحشود

محب:ازتحریمهایشورایامنیتسازمانملل
برطالبانبرایجلوگیریازخشونتاستفادهشود

وزارتعدلیهپالنعململیمبارزهباقاچاقانسانبرایسهسال
آیندهراتصویبکرد



8صبح، هرات

تنها چند روز پس از تصمیم 
اداره بایدن مبنی بر بازنگری 

توافق نامه دوحه، »رهبری طالبان« 
به جنگ جویانش در مورد برخی 

از مواردی که پیش تر جنجالی 
بود، دستور داده است. این گروه 
که پس از یک وقفه 38 روزه به 

میز مذاکره در دوحه بازگشت، 
روز سه شنبه، پنجم حوت اعالم 

کرده است که مجرمان باید بدون 
حکم محکمه مجازات نشوند و 

تصویربرداری از مجازات افراد را 
نیز منع کرده است. 

درنگبایدنبرتوافقنامهدوحه؛

طالبانعقبنشینیگامبهگامراکلیدزدهاند

نیروهای  از  حمایت  ملی  روز  حوت،  نهم  با  هم زمان 
امنیتی افغانستان، نظامیان کشور بزرگ ترین آرزوی شان 
را تأمین صلح و ختم جنگ در کشور عنوان می کنند. 
خون ریزی  و  خشونت  جنگ،  از  مردم  آنان،  دید  از 
خسته شده اند و انتظار برقراری صلح را دارند. شماری 
از نظامیان ارتش ملی که سابقه حضور در میدان های 
جنگ و نبرد با طالبان را دارند، پافشاری می کنند که 
همه مردم از جنگ خسته هستند و آنان هم برای ختم 
جنگ و آمدن صلح در کشور لحظه شماری می کنند. از 
جانب دیگر، برخی ساکنان هرات، با اشتراک در همایشی 
به نام »شاخه گلی برای سرباز«، با تقدیم گل به نیروهای 
امنیتی و دفاعی، تالش آنان در تأمین امنیت را ستایش 
و از روز ملی حمایت از نیروهای امنیتی تجلیل کردند.  
در همین حال، نظامیان پیشین که در نبرد با طالبان 
در  را  حکومت  داده اند،  دست  از  را  خود  بدن  اعضای 
رسیده گی به بازمانده گان و خانواده های سربازان قربانی 
جنگ، ناکام می دانند. این شمار از سربازان قربانی جنگ 

نیز خواهان پایان جنگ در کشور هستند.
دارند که سال ها  باور  افغانستان  ارتش  نظامیان  برخی 
جنگ و خون ریزی در کشور باید تمام شود و نظامیان 
در آرزوی صلح هستند. آنان هشدار می دهند که اگر 
سرکوب  و  کشور  از  دفاع  آماده  نشود،  تأمین  صلح 
اجازه  و  هستند  کشور  سراسر  در  مسلح  مخالفان 
نمی دهند که امنیت و آرامش مردم افغانستان تهدید 
کماندوی  نیروهای  فرماندهان  از  سپاه،  فردین  شود. 
ارتش  نیروهای  که  می دهد  اطمینان  مردم  به  ارتش، 
عملیات های  تمام  خارجی،  نیروهای  همکاری  بدون 
هوایی و زمینی را در غرب کشور مدیریت می کنند. او 
باور دارد که نیروهای امنیتی برای صلح و پایان جنگ، 
لحظه شماری می کنند و اگر طالبان به صلح تن ندهند، 

کشته خواهند شد.
اعضای  برخی  افغانستان،  ارتش  عضو  زنان  از  مریم، 
خانواده اش را در جنگ با طالبان از دست داده است؛ اما 
می خواهد روزی فرابرسد که در افغانستان مردم شاهد 
صلح سرتاسری باشند و از جنگ، وحشت و خون ریزی 
خبری نباشد. از دید او، هرچند نظامیان ارتش آماده گی 
نبرد با هراس افگنان برای تامین امنیت کشور را دارند، 
اما تمام دل خوشی آنان پایان جنگ ویران گر ۴۰ ساله 

حسیب بهش

هم زمان با ادامه روند بازنگری توافق نامه دوحه از سوی 
اداره بایدن، طالبان دست به برخی از اقدامات تازه ای 
زده اند. در دستورهای جداگانه از سوی بخش »رهبری 
طالبان«، این گروه به نظامیانش تفهیم کرده است که 
از پناه دادن افراد خارجی در صفوف شان امتناع ورزند 
نکنند.  مجازات  بدون حکم محکمه  نیز  را  مجرمان  و 
بود  داده  هدایت  جنگ جویانش  به  گروه  این  پیش تر، 
انتقال آن  از  باستانی در کشور محافظت و  آثار  از  که 
به خارج از کشور جلوگیری شود. این در حالی است 
که طالبان پس از یک توقف طوالنی، دوباره برای یک 
نشست به میز مذاکره بازگشته اند؛ نشستی که به گفته 
منابع در دوحه، بیش تر شکل »نمادین«  داشته است. 
طالبان در حالی این اقدامات را روی دست می گیرند که 
توافق نامه امریکا و طالبان زیر ذره بین اداره بایدن قرار 
دارد و خروج سربازان این کشور منوط به عملی شدن 
این توافق نامه خوانده شده است. با این حال، برخی از 
بر  بایدن  اداره  درنگ  از  قطر  در  طالبان  گروه  اعضای 
توافق نامه دوحه ابراز نگرانی کرده اند. آنان گفته اند که با 
وجود برگشت به مذاکرات، حتا یک زندانی از هفت هزار 
زندانی باقی مانده  این گروه آزاد نشده است و حکومت 
رهایی  در  تاخیر  به  را  غنی  رییس جمهور  رهبری  به 

زندانیان طالبان مقصر خوانده اند.
مبنی  بایدن  اداره  تصمیم  از  پس  روز  چند  تنها 

روز رسباز؛
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به  طالبان«  »رهبری  دوحه،  توافق نامه  بازنگری  بر 
پیش تر  که  مواردی  از  برخی  مورد  در  جنگ جویانش 
از  این گروه که پس  است.  داده  بود، دستور  جنجالی 
یک وقفه ۳۸ روزه به میز مذاکره در دوحه بازگشت، روز 
سه شنبه، پنجم حوت اعالم کرده است که مجرمان باید 
از  بدون حکم محکمه مجازات نشوند و تصویربرداری 
مجازات افراد را نیز منع کرده است. طالبان گفته اند که 
صالحیت ثبوت جرم و مجازات مجرمان تنها به محکمه 
شرعی داده شده است و هیچ فردی حق ندارد که به 
گونه خودسرانه مجرمان را مجازات کند. بخش رهبری 
این گروه به والیان نام نهادش گفته است، به هیچ یکی 
از زیردستان شان اجازه ندهند که بدون حکم محکمه 
فردی را با مشت، چوب، ُدره و کیبل بزند، یا آنان را 
به گونه دیگر تعذیب کند. این گروه هشدار داده است 
که جنگ جویان در صورت تخلف از این دستور، مجرم 

شمرده می شوند و به آنان جزا داده خواهد شد.
هرچند اعالمیه گروه طالبان در پنجم حوت نشر شد، 
اما این گروه گفته است که دستور بخش رهبری طالبان 
در این مورد در دوازدهم عقرب سال جاری صادر شده 
از  طالبان  گروه  پیش تر  که  است  حالی  در  این  است. 
محاکم  اجرای  به  بشری  حقوق  سازمان های  سوی 
صحرایی متهم شناخته شده است. طالبان هم چنان در 
دوم حوت با نشر اعالمیه ای، بر حفاظت از آثار باستانی 

در افغانستان و برقراری صلح است. عبدالروف ارغندیوال، 
فرمانده قول اردوی ۲۰۷ ظفر در غرب کشور، باور دارد 
به  نسبت  درصد   ۴۰ خشونت ها  جاری  سال  طی  که 
سال های گذشته افزایش یافته است. از دید او، »طالبان 
اقدام  خشونت   کاهش  برای  و  ندارند«  باور  صلح  به 

نمی کنند.
این مقام ارشد ارتش در غرب کشور می افزاید، طالبان 
به  و  هستند  مردم«  کشتار  و  کشور  ویرانی  »عامل 
تأمین  برای  تا  می دهد  دستور  فرمانش  زیر  نیروهای 
آرامش مردم و مهار ناامنی، طالبان را از بین ببرند. همین 
مقر  در  هرات،  والی  قتالی،  پیش، سیدوحید  روز  چند 
فرماند هی قول اردوی ۲۰۷ ظفر هشدار داد که نظامیان 
ارتش آماده گی کامل دارند تا در فصل گرما، هم زمان با 
افزایش احتمالی خشونت ها در کشور، از مردم در مقابل 

تأکید کرد. این گروه به جنگ جویانش هدایت داده بود 
اجازه  و  کنند  خودداری  باستانی  آثار  کشیدن  از  که 
ندارند که آن را برای فروش یا کار دیگری به خارج از 
کشور ببرند. براساس این اعالمیه، بخش رهبری گروه 
طالبان به جنگ جویانش توصیه کرده است که از کندن 
آثار باستانی، از جمله اماکن تاریخی جلوگیری و از آن 
مراقبت کنند. این دستور رهبری طالبان به جنگ جویان 
این گروه با موجی از واکنش ها در رسانه های اجتماعی 
روبه رو شد؛ زیرا بودای بامیان به عنوان یک از اثرهای 
باستانی، پیش تر در دوره حاکمیت این گروه به صورت 

کامل تخریب شده بود.
به  دلو  بیست وپنجم  در  طالبان  گروه  این،  کنار  در 
سرگروهانش هشدار داد که از جابه جایی افراد خارجی 
در صفوف  این گروه یا پنهان کردن شان خودداری کنند. 
کمیسیون نظامی طالبان در اعالمیه ای که به رسانه ها 
درز کرد، تصریح نمود که در صورت تشخیص یک چنین 

هراس افگنان پشتیبانی کنند. مجید حیدری، از سربازان 
پیشین ارتش ملی در هرات که وظیفه اش خنثا سازی 
انفجار  ماین های جاده ای بود، چند سال پیش، در پی 
با  نیز  بعد  از دست هایش قطع شد، مدتی  ماین، یکی 
شلیک گلوله از سوی مردان تفنگ دار، »قطع نخاع« شد 

و پاهایش از کار افتاد.
این مرد در کنار شماری از نظامیان قربانی جنگ، نهادی 
را برای پشتیبانی از معلوالن نظامی و بازمانده گان شان 
ایجاد کرد. او در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید، با 
آن که نمی تواند طالبان را ببخشد و جنایت های شان را 
فراموش کند، اما آرزویش صلح و پایان جنگ است. این 
و  خانواده ها  به  حکومت  کم توجهی  از  پیشین  نظامی 
بازمانده گان نظامیان قربانی جنگ شکایت دارد. هرچند 
نظامیان پیشین ارتش در جنگ با طالبان اعضای بدن 

مورد، فرمانده  خاطی از وظیفه اش برکنار و هم زمان با 
کمیسیون  این  به  بعدی«  جزای  »برای  گروهش،  لغو 
که  شد  صادر  حالی  در  اعالمیه  این  می شود.  معرفی 
اعضای گروه طالبان پیش تر حضور افراد خارجی، به ویژه 
بودند.  انکار کرده  را در صفوفش  القاعده  جنگ جویان 
واکنش  طالبان  اخیر  اقدامات  مورد  در  امریکا  تاکنون 
نشان نداده است. طالبان در حالی این اقدامات را روی 
دست گرفته اند که مذاکرات بین االفغانی در دوحه از سر 

گرفته شده است.
به  طالبان  برگشت  که  می گویند  اما  دوحه  در  منابع 
این  و  داشته  »نمادین«  شکل  دوحه  در  مذاکره  میز 
کرده  تمرکز  زندانیانش  دیگر  رهایی  بر  بیش تر  گروه 
در  گروه  این  سیاسی  دفتر  اعضای  از  برخی  است. 
توافق نامه دوحه  به  به عدم تعهد  را  نیز حکومت  قطر 
متهم کرده اند. یک عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر 
به شبکه الجزیره گفته است که با گذشت پنج ماه از 
گروه  این  زندانی  یک  حتا  بین االفغانی،  مذاکرات  آغاز 
از زندان های حکومت آزاد نشده است. این عضو گروه 
طالبان، دولت افغانستان به رهبری محمداشرف غنی، 
رییس جمهور کشور را مقصر تاخیر در رهایی زندانیان 
این گروه خوانده است. منابع در دوحه نیز می گویند که 
از  بر رهایی سایر زندانیان شان پیش  طالبان هم چنان 
آغاز جدی مذاکرات تأکید دارند. این عضو گروه طالبان 
نگرانی  ابراز  دوحه  توافق نامه  بر  بایدن  اداره  درنگ  از 
کرده و گفته است که باید امریکا به توافق با این گروه 

پابند بماند.
سال  سنبله  اواخر  در  که  بین االفغانی  صلح  مذاکرات 
جاری آغاز شده بود، سرانجام در اواخر جدی متوقف 
شد. گروه طالبان هم زمان با آغاز دور دوم مذاکرات، بر 
رهایی هفت هزار زندانی این گروه و خروج از فهرست 
بایدن  اداره  سیاه سازمان ملل متحد تأکید کرده بود. 
و  آورد  روی  دوحه  توافق نامه  بازنگری  به  ادامه  در  اما 
خشونت های  سطح  ارزیابی  از  پس  که  کرد  تصریح 
طالبان، اشتراک این گروه در مذاکرات معنادار صلح و 
قطع روابط  جنگ جویان طالبان با گروه های تروریستی، 

در مورد خروج از افغانستان تصمیم می گیرد.

و اعضای خانواده و عزیزان خود را از دست داده اند، اما 
بازهم آرزوی شان صلح است و روزهایی که صدای تفنگ 
به گوش نرسد و صلح همیشه گی در کشور برقرار شود 

را تصور می کنند.
در همین حال، برخی ساکنان هرات، روز جمعه، هشتم 
حوت، با اشتراک در همایش مردمی به نام »شاخه گلی 
برای سرباز«، با تقدیم گل به نیروهای امنیتی و دفاعی، 
تالش آنان برای تأمین امنیت را ستایش و از روز ملی 
حمایت از نیروهای امنیتی تجلیل کردند. از دید آنان، 
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان طی سال های اخیر 
برای حفظ نظام، امنیت و آرامش در افغانستان، جان های 
خود را قربانی کردند و مردم کشور هیچ گاهی »قهرمانی« 

و »شجاعت« این نیروها را فراموش نمی کنند.
از روز ملی حمایت از نیروهای امنیتی و روز سرباز در 
حالی تجلیل می شود که اخیراً سخنان یکی از عالمان 
دینی در هرات، واکنش های زیادی به دنبال داشت. این 
عالم دین در سخنان تند، از نیروهای امنیتی خواسته بود 
که »از گرسنه گی بمیرند بهتر است، تا در نظام باشند«؛ 
اظهاراتی که واکنش های زیادی به دنبال داشت. مردم 
گوناگون  والیت های  از  اجتماعی  شبکه های  کاربران  و 
کشور، با نکوهش این اظهارات، تصاویر نیروهای امنیتی 
را »قهرمان« خطاب و  افغانستان  را منتشر و نظامیان 
با قدردانی از تالش آنان برای مهار ناامنی ها و نبرد با 

هراس افگنان، از این نیروها حمایت کردند.
دیگر ساکنان  مانند  نیز  نظامیان کشور  این ها،  با همه 
افغانستان، از جنگ و خشونت خسته شدند و به نظر 
می رسد، در آرزوی رسیدن روزی هستند که سفره صلح 
قربانی جنگ  بی گناه  مردم  و  شود  پهن  افغانستان  در 

نشوند.
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رفتار محمد اشرف غنی، پیش از آن که شبیه یک رییس 
از ارگ ریاست  او  جمهور باشد، شبیه یک شاه است. 
جمهوری، دربار ساخته است. بدون شک اگر آقای غنی 
تحت فشار جریان های سیاسی و تحوالت منطقه ای و 
جهانی در پیوند به جنگ و صلح کشور قرار نمی داشت، 
رفتار  داشت.  شاهانه  اطوار  و  ادا  کامل  به طور  اکنون 
است.  چنین  نیز  او  معتمدان  و  اطرافیان  عمل کرد  و 
آنان در برخورد با مردم و افراد پایین دست، نگاهی به 
شدت فرودستانه دارند. گویی آن مرد عصبی، امپراتور 
این سرزمین است و اطرافیانش نجیب زاده گان و اشراف 
باید  و  آنان، مردم رعیت اند  باور  و  نگاه  افغانستان. در 

مدیون لطف سلطان و درباریان او باشند.
و  ژست  بارها  اخیر،  هفت سال  در  افغانستان،  مردم 
حرکات شاهانه محمد اشرف غنی و اطرافیان او را به 
تماشا نشسته اند. آقای غنی در این مدت بارها چون یک 
شاه قرن هفده و هجده، در برابر مردم، مسووالن نهادهای 
دولتی، سیاسیون و اعضای دو مجلس، صدایش را بلند 
کرده و خط و نشان کشیده است. اطرافیانش با تقلید 
از او، در برخورد با زیردستان و افراد پایین دست، عین 
متمرکزسازی  گذاشته اند.  نمایش  به  را  کردار  و  رفتار 
نام  زیر  ریاست جمهوری  ارگ  در  و صالحیت  قدرت 
این  عینی  مصداق  خوب،  حکومت داری  و  اداره سازی 
ادعا است. در جریان حاکمیت آقای غنی، ده ها اداره و 
نهاد دولتی، دچار تغییرات تشکیالتی شد و بخش های 
مهم آن به ارگ ریاست جمهوری انتقال داده شد. اکنون 
ارگ  از  کشور  مصرفی  و  عوایدی  بخش های  تمامی 
ریاست جمهوری مدیریت می شود، تمامی استخدام ها، 
حتا مأموران پایین رتبه و تصمیم گیری های حتا کوچک 
از صالحیت رییس جمهور است. جالب است بپرسم، 
شخصی که خودش را متفکر دوم جهان باور داشت/دارد 
و در دامن سیستم غربی پرورش یافته و تحصیل کرده 
است، چطور و با چه منطقی به اصل نظام سازی پشت 
پا می زند و به سبک قرون پیشین تمامی صالحیت ها، 

مقدمه
نام  سرباز  روز  را  حوت  نهم  افغانستان،  تقویم  در 
می تواند  مناسبت  و  نام گذاری  این  مسلماً  گذاشته اند. 
اما  دالیل و قرینه های منطقی بی شماری داشته باشد؛ 
شاید تمام آنچه که در این روز به چشم می رسد، صرفاً 
بزرگداشت از مقام سرباز در قالب برگزاری چند مراسم 
و تقـدیم هدیه و شاخه گلی به شماری از سربازان میهن 
اگرچه نیک و پسـندیده است، ولی  این دیدگاه  باشد. 
به این معنا نیست که نقش و اهمیت تاریخ ساز سرباز و 
روحیه سربازی را در جوامع انسانی، به ویژه جامعه درگیر 
این مختصر مقال  افغانستان، به آن ختم کنیم.  جنگ 
در پی آن است که در حد توان از تجلیل عرفی و مروج 
از روز سرباز فراتر رود و با تحلیل الیه های بیش تر این 
مناسبت، به عمق مسایل و موضوعات مهمی که با نام 
سرباز پیوند دارد، نفوذ کنـد. سرباز کیست و جامعه چه 

نیازی به آن دارد؟
کنیم،  مراجعه  لغت  فرهنگ  به  بخواهیم  بی آن که 
می رساند  چنین  واژه،  این  سـاده  ساختار  و  ترکیب 
که سرباز کسی است که به باختن سر خود در مواقع 
الزم آماده گی دارد. اما اگر این معنای ساده را بخواهیم 
اندکی بشکافیم، می باید »باختن« را به »فـدا کردن« 
را  »مواقع الزم«  و  »بردن/پیروزی«  به  را  کردن  فدا  و 
به »مواقع خطر« و »خطر« را »احتمال فروپاشی یک 
را  انسان  یک  همه  این  که  کرد  معنا  ملت«  و  جامعه 
در مقام یک سرباز وامیدارد، برای مواجهه با این خطر 
بزرگ، جان شـیرین خود را قربان کند و با نجات حیات 
دیگران و حفظ جامعه و ملت خود، به پیروزی، قهرمانی 
و رستگاری برسد. مسلماً این تشریح ساده و بنیـادین 
از نقش سرباز و مقام و اعتباری است که او و سایرین 

می باید از آن آگاه باشند.
روحیه  بدون  و  نمی گیرند  شکل  ساده گی  به  جوامع 
همبسته گی و ایثـار قوام و تکامل نخواهند یافت. وقایع 
تاریخی به روشنی نشان داده که از پیوست هسته های 
شکل  بزرگ  جوامع  یک دیگر،  به  اجتماعی  کوچک 
گرفته اند و ترس آن ها از فروپاشی، به شناخت و آگاهی 
بیش تر از دامنه تهدیدات انجامیده و از همین رهگذر، 
روحیه فداکاری برای مقابله با تهـدیدهای پیش رو، بیش 

منیـره یوسف زاده، معاون وزارت دفاع ملی

»روز رسباز« یا مناسب�ت برای تفکر 
در باب قهرمانان

۹ حوت؛

صالحیت بسیاری برخوردار شده است. او، گروه  گروه 
حضور  به  را  سیاسیون  و  نماینده گان  مجلس  اعضای 
می پذیرد و از جایگاه وزیر اعظم، با آنان برخورد می کند. 
از  بخش هایی  و  ادارات  ادغام  طرح  که  می شود  گفته 
وزارت خانه ها در اداره امور ریاست جمهوری روی دست 
است. اگر این طرح ها عملی شود، صالحیت های رییس 
شاه،  اگر  رفته،  هم  روی  می شود.  امور چندبرابر  اداره 
وزیر اعظم و افراد دست راست و دست چپ او هم چنان 
دولتی  نهادهای  نزدیک  آینده  در  بمانند،  قدرت  در 
ساختارمند  و  بگیرند  دستور  قانون  از  این که  به جای 
شوند، به صورت کامل فرمان بردار محمد اشرف غنی و 
معتمدان او خواهند شد و مردم افغانستان شاهد نسخه 
کامل یک سلطان، آن هم در قرن بیست ویک و در عصر 

دموکراسی و مردم ساالری خواهند بود.
در روزهای اخیر، گزارش های دیدارهای روزانه محمد 
شبکه های  کاربران  از  تعدادی  توجه  غنی،  اشرف 
این  ادبیات  است.  کرده  جلب  خود  به  را  اجتماعی 
گزارش ها به شدت درباری است. در گزارش های منسوب 
به دیدارهای آقای غنی، روایت غالب، لطف و عنایتی 
است که از سوی رییس جمهور عاید حال تعدادی از 
افراد خوش شانس و مسووالن دولتی می شود. این لطف 
و مشتاقان  متقاضیان  پذیرفتن«  عنایت »به حضور  و 
دیدار حضرت عالی است. حتا اگر متقاضی دیدار، معاون 
تغییر  گزارش ها  ادبیات  هم  باز  باشد،  جمهور  رییس 

نمی کند و لطف به »حضور پذیرفتن« تبلیغ می شود.
این در حالی است که افغانستان نظام مبتنی بر آرای 
مردم دارد و مقام ریاست جمهوری، یک کرسی انتخابی 
است. با این وصف، اما نمی توان ادا و اطوار محمد اشرف 
گفتار یک  و  رفتار  از  فارغ  را  ایشان  معتمدان  و  غنی 
شاه و سلطان تعبیر و تفسیر کرد. آنان از جمهوریت، 
ارزش های  و  ملی  منافع  و  ساخته   مطلقه  پادشاهی 
دموکراسی و مردم ساالرانه را به نفع منافع شخصی و 

تیمی شان مصادره کرده اند.

گام های مستحکم سربازان، باز نگه دارد.

سربازان افغان و دورنمای احتمالی صلح
از مضحک ترین خواسته های طالبان در مذاکرات  یکی 
صلح، انحالل اردوی ملی افغانستان و خانه نشینی مردان 
و  جنگ  شرایط  در  می باید  که  است  سربازی  زنان  و 
صلح آماده به خدمت باشند. یقیناً این خواسته نامعقول 
آن ها زیر عنوان صلح، دیکته حامیان بیرونی شان است 
که افغانستان را حیاط خلوت و عمق استراتژیک خود 
می خواهند و وجود یک اردوی ملی متخصص و متعهد را 
مانع بزرگ بر سر راه خود می بینند. از این رو در روز سرباز 
باید این پیـام را قویاً به طالبان و حامیان شان رساند که 
و  آماده جنگ اند  افغانستان در شرایط جنگی  سربازان 

در صورت آمدن صلح نیز ممد و حافظ آن خواهند بود.
مردم افغانستان عمیقاً درک می کنند که یک صلح باعزت 
و پایدار به حضور نیرومند مردان و زنان سرباز در متن و 
صحنه آن نیازمند است؛ در غیر آن هر آنچه زیر نام صلح 

صورت بگیرد، تسـلیمی به دشمن خواهد بود.

سخن پایانی
»سرباز« نماد ایثار و سربلندی یک ملت و ضامن نجات 
و عروج آن در تمام آزمون ها است. نظـم دنیای امروز و 
پیش رفت هایی که در آن صورت می گیرد، بیش از همه 
مرهون و مدیون سربازان آگاه و تعلیم یافته ای است که 
می دانند در کجـای تاریخ ایستاده اند، چه رسـالت بزرگی 
می رزمنـد.  واالیی  اهداف  چه  برای  و  دارند  دوش  بر 
خوشبختانه سربازان افغانستان در رزم و شجاعت و ایثار 
حرف نخست را می زنند و به همین اعتبار، این مرز و بوم 
استعداد رسیدن به قله های پیش رفت در تمام عرصه ها 
را دارد؛ اما رمز تحقق این آرزو، تعلیم، تخصص و آگاهی 
است. چه این که سربازان تعلیم یافته، متخصص و آگاه 
گم راه نمی شوند، بی هدف و انگیزه نمی رزمند، گم نام و 
بی نشان نمی مانند و پس از جان بازی  شان نه فقط یک 

خانواده، بلکه یک ملت به آن ها می بالد.
نهم حوت و روز سرباز از این منظر، مناسبتی برای تفکر 
اکنون،  اندیشیدن به گذشته و  در باب همه چیز است. 
شناخت خطاهای دیروز و کاستی های امروز و ساختن 
با تمسک بر آیین پیش رو سربازی است؛ آیینی  آینده 
که در آن سرباز صرفاً حامل اسلحه و آتش نیست، بل 
زیربنای ملت سازی، الگوی فداکاری و مسیر پیش رفت 
برای  شد.  خواهد  محسوب  سرزمین  یک  در  توسعه  و 
وصل این مناسبت به این آرزوی بزرگ، مردم و حکومت 
به یک اندازه مسوولیت دارند؛ آن ها در هم نوایی با هم 
می باید شأن و منزلت سربازان شان را چنان ارتقا دهند 
که از این مسیر بتوان به همه چیز دست یافت و بر تمام 

حسرت ها نقطه پایان گذاشت.

رفتاروگفتار
درباری

ارگ  نام  به  نهادی  در  را  تصمیم گیری ها  و  امکانات 
پارادوکس،  این  می سازد؟  متمرکز  جمهوری  ریاست 
چون شخصیت جناب محمد اشرف غنی، عجیب است.

یافته است.  از همه در هیأت و قامت »سـرباز« تجلی 
با این وصف، سربازان تاریخ ساز اند؛ چه این که آن ها با 
جان بازی وجان فشانی در ساحات تهدید و خطر، نقاط 
عطف تاریخ را رقم می زنند. آن ها جامعه ساز اند؛ چه بسا 
این که ایجاد جوامع با قهرمانی یک سرباز کلیـد خورده 
سربازان  کرده اند.  تضمین  را  راه  این  دیگر  سربازان  و 
فرهنگ ساز نیز بوده اند: به سه دلیل، نخست این که هر 
فرهنگی به نحوی زاییده تصادم است و سربازان در تمام 
تصادمات تاریخی، سنگ زیرین آسیاب بوده اند و وزن و 
ضربت جنگ های فرهنگی را تحمل کرده اند؛ دوم این که 
هر فرهنگی در صـبح پیدایش خود نیازمند محافظان 
مایه  سخن  و  قلم  از  فراتر  که  بوده  جان گذشته ای  از 
سوم  کنند؛  پاسداری  فرهنگی  ارزش های  از  و  بگذارند 
این که حماسه ها و اسطوره ها به عنوان بخش بسیار غنی 
و ارزشمند هر فرهنگی، وام دار سربازان و قهرمانانی است 
که مایه الهـام برای صاحبان ذوق شده اند و قلم و سخن 
آنان را به سمت آفرینش های ماندگار فرهنگی و تمدنی 

سوق داده اند.
این  به  سرباز،  به  امروز  متمدن  جوامع  نگاه  بی مبالغه، 
پشتوانه های تاریخی مجهز است. این جوامع در ضمن 
به  دارند،  که  مدرنی  پست  و  مدرن  اندیشه های  تمام 
نقاط عطف  تاریخ و  به  او که می رسند،  سرباز و مقـام 
آن سفر می کنند و از دل این آگاهی های تاریخی برای 
سرباز قدر و قیمت می گذارند و آینده ملت های شان را 
برای آن ها  بر قوت گام های سربازان شان پی می ریزند. 
تنها ضامن حیات سیاسی  نه  سرباز و روحیه سربازی، 
شمرده  فرامرزی  و  داخلی  بلواهای  در  کشورهای شان 
اقتدارشان  و  ایمنی  خاستگاه  و  منشاء  بلکه  می شود، 
نیز  اقتصادی و فرهنگی  اجتماعی،  تمام عرصه های  در 
تلقی می گردد. آن ها در قالب قوانین، نهـادها، سازمان ها، 
رویه ها و طرزالعمل ها برای این نقش و روحیه )سرباز و 
افکار  و  سربازی( سیاست گذاری و سرمایه گذاری کرده  
قناعت  بی پایان  تالش  این  با  هم نوایی  به  را  عمومی 

داده اند.

۹ حوت و مقام سرباز در افغانستان
پنج هزار  تمدنی  و  تاریخی  با سابقه  افغانستان کشوری 
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با  و  ایشان  از  تقلید  با  او،  معتمدان  و  زیردستان 
متمرکزسازی صالحیت در نهادهای تحت اداره شان، ادا 
افراد دست راست و دست چپ  و اطوار وزیر اعظم و 
اصول،  خالف  رفتارهای  این  درمی آورند.  را  امپراتور 
بخش بزرگی از نهادهای دولتی را بیمار و با انارشیزم 
ملی  امنیت  دفتر مشاوریت  است.  روبه رو کرده  اداری 
که از سوی یکی از معتمدان محمد اشرف غنی اداره 
نهادهای  تمامی  تصمیم گیری  صالحیت  می شود، 
امنیتی را قبضه کرده است. فرد اول این دفتر، به جای 
شایسته ساالری و تخصص، به وفاداری افراد نسبت به 
یک  در  و  می دهد  ارجحیت  رهبرش  و  خود  شخص 
کلیت دستگاه امنیتی کشور را با بحران و سوءمدیریت 
بنیادبرانداز و کشنده ای مواجه کرده است. چندی پیش، 
روزنامه ۸صبح مقاله ای را به نشر سپرد که نویسنده، 
دفتر شورای امنیت ملی کشور را به »پرخانه اندیواالن« 
تشبیه کرده بود. نویسنده آن مقاله که تجربه کار با یکی 
از نهادهای امنیتی را دارد، مدعی شده بود که مسووالن 
سه نهاد مهم امنیتی )وزارت خانه های دفاع و داخله و 
و  ندارند  تصمیم گیری  ملی( صالحیت  امنیت  ریاست 
شخص مشاور امنیت ملی رییس جمهور، همه کاره این 

بخش است.
فرد دیگری  ریاست جمهوری که سوی  امور  اداره  در 
اداره  اشرف غنی  درباریان محمد  و  از گروه معتمدان 
می شود، عین قصه جریان دارد. از ماجرای هفده نوع 
عجیب  مصرف  و  غذایی  باالی  بلند  مینوی  و  گوشت 
سال های  در  بگذریم،  اگر  نهاد  آن  ترکاری  غریب  و 
گذشته و به ویژه در ماه های اخیر، فرد اول این اداره از 

ساله است و این سابقه طوالنی، کارنامه درخشان سربازی 
در این سرزمین باستانی را به نمایش می گذارد؛ به نحوی 
برهه، یک سرباز و سردار و قهرمان، منجی  که در هر 
ملت شده و این نجات گری او به شکل گیری یک تمدن و 
افتخـار تاریخی انجامیده است و ما هر برهه را به عنوان 
یک فصل زرین تاریخ مان مطالعه می کنیم. به رغم این 
باید گفت که  واقع گرایانه  و  در روی کرد منطقی  همه، 
حوادث چهل ساله اخیر، ما را در شناخت مقام سرباز و 
آیین سربازی مطابق الزامات و اقتضائات عصر و زمان، 
عقب تر از سایر کشورها و ملت ها قرار داده است؛ تا جایی 
که با تقـدیم چند میلیون شهید و معلول، هم چنان در 
مشق و آزمون سربازی و ایثارگری برای نجات افغانستان 

و ساختن آینـده آن قرار داریم.
سوگمندانه حوادث چهل ساله فقط بر گوشت و استخوان 
و جان و تن مردم ما آسیب نرسانده، بلکه حافظه تاریخی 
یک ملت که نورشته پیوند و انسجام یک جامعه ایثارگر 
را سست ساخته است. تناقض قضیه اینجا است که تمام 
مردم در این نابسامانی ها و بحـران های ممتد به نحوی 
سرباز شده اند و در تقالی نجات کشور و جامعه خود، هر 
روز کاروان شهـدای ما طوالنی تر می شود، اما بازهم ما 
در قضاوت های علمی و بین المللی، جامعه  ضعیف و مردم 

»محتاج به ملت شدن« معرفی می شویم.
می کنیم  برگزار  را  حوت  نهم  مراسم  حالی  در  امروز 
و  تحلیـل  فرصت  افغانستان  مردم  به  جنگ  که 
بازشناسی مقـام سرباز و پرداختن به جنبه های عمیق 
را  آینده آفرین  و  ملت ساز  مفهوم  این  جامعه شناسانه  و 
در فقدان یک چنین تحلیلی، پای  نداده است. مسلماً 
تجلیـل نیز می لنگد و ما نخواهیم توانست آن گونه که 
باید مقام شامخ سرباز را پاس بداریم. از همین رهگذر 
می توان روز سرباز در تقـویم نوزده سـال اخیر را تالش 
جهت  در  امنیتی  ارگان های  و  دولت  آگاهانه  توجه  و 
قدردانی و یادآوری از فداکاری های سربازان در قلب و 
حاشیه تاریخ افغانستان تعبیر کرد که خوشبختانه قوانین 
و آیین نامه های نظامی و عسکری کشورمان تا حدودی 
توانسته این تالش و توجه آگاهانه را بازتاب دهد و مسیر 
را برای اصالحات، کیفیت سنجی و سرمایه گذاری بیش تر 
بر  در فرهنگ و آیین سربازی و پی ریزی آینده کشور 
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بهزادفرنیچرکیفیتبهتر

آدرس:چهارراهیبرهکی،کابل،افغانستان

FUE کاشت مو طبیعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
 شماره تماس: 0781235040

تخفیف ويژه شفاخانهآیینهصحت
٢٨٠٠٠ افغاني

آشپزخانه مادر
تهیه غذاهای باکیفیت با نازل ترین قیمت 

برای محافل رسمی و شخصی

آشپزخانه مادر یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین آشپزخانه های پایتخت است که افتخار دارد برای اولین بار در افغانستان با ویژگی های 
منحصر به خودش به فعالیت آغاز نموده است.

آشپزخانه مادر افتخار دارد که بهترین و باکیفیت ترین غذاهای داخلی و خارجی را با مجرب ترین آشپزها برای محافل رسمی و شخصی، 
مهمانی ها و دعوت ها، ورکشاپ ها و سمینارها با انتقال رایگان به اسرع وقت با نازل ترین قیمت در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد. ما 
در تالش هستیم تا با ارایه خدمات صادقانه و متفاوت از دیگران اعتبار و رضایت مشتریان محترم مان را کسب کنیم و باورمندیم که 

گنجی با ارزش تر از رضایت و خدمت صادقانه برای همشهریان ما وجود ندارد.

شماره های تماس: 0770676۴65 - 0707۱3۱326آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



)بعد از یازدهم سپتامبر براساس رهیافت مکتب رئالیسم(

افغانستان کشوری است که تاریخ 
کهن دارد. در منابع تاریخی، قدامت 
آن تا 5 هزار سال گفته شده است 

که در این دوره ها به نام های متنوعی 
چون آریانا، خراسان، قلب آُسیا، 
دروازه هند، چهار راه تمدن ها و 
حتا در بعضی کتاب ها به نام بام 

دنیا نیز یاد شده است. به همین 
ملحوظ، از جغرافیای سوق الجیشی 

خاصی برخوردار است. موقعیت 
جغرافیایی اش باعث شده است، 

همواره مورد مداخالت قدرت های 
بزرگ استعماری، چون ساسانی ها، 
انگلیس ها و روس ها در دوره های 
متنوع تاریخی قرار گیرد. پاکستان 

نیز از این قافله عقب نمانده و از هر 
نوع ابزار برای ناامنی در افغانستان 
در چند دهه گذشته استفاده کرده 

است. )سلیمی، 1398( هرچند 
از تشکیل کشوری به نام پاکستان 
کم تر از یک قرن می گذرد، اما در 

همین مدت محدود، یک چالش مهمی 
برای امنیت ملی افغانستان محسوب 

می شود.

بود.  پاکستان  گرایی  افراط  آموزش  مرکز  واقع،  در 
مدرسه ها نقش مراکز نظامی را بازی می کردند که 
ساالنه هزاران بنیادگرا را تربیه و به جنگ افغانستان 
و  رسید  پیروزی  به  افغانستان  جهاد  می فرستادند. 
دولت دموکراتیک سقوط کرد. بسیاری از کارشناسان 
در دهه ۸۰ به این باور بودند که بعد از عقب نشینی 
اهمیت  پاکستان  مدرسه های  افغانستان،  از  روسیه 
خود را از دست خواهند داد؛ اما نه تنها چنین نشد، 
بلکه پرورش افراط گرایی در این مدرسه ها تا دهه  

۹۰ نیز ادامه یافت. )شفیعی، محمودی، ۱۳۹۱(
آنچه  مجاهدین،  حکومت  آمدن  کار  روی  از  پس 
برآورده  می خواست،  افغانستان  جهاد  از  پاکستان 
سمت  مجاهدین  جدید،  سیاسی  ساختار  در  نشد. 
احمدشاه  و  ربانی  برهان الدین  رهبری  به  شمال 
مسعود تاجیک تبار نقش اول را داشتند و گروه های 
بنیادگرای پشتون محور که تحت حمایت اسالم آباد 
که  پاکستان  ماندند.  دور  قدرت  از  داشتند،  قرار 
نظرش  مورد  گروه های  کارآمدن  روی  دنبال  به 
تنظیم های  از  آن که  از  پس  بود،  افغانستان  در 
جدید  گزینه  روی  شد،  ناامید  حمایتش  تحت 

سرمایه گذاری را آغاز کرد.
ابتدا  همان  از  و  کرد  ظهور  طالبان  گروه  بار،  این 
اول  گروه  این  داشت.  خود  با  را  پاکستان  حمایت 
تنظیم های  بی نظمی های  به  دادن  پایان  شعار  با 
جهادی وارد والیت جنوبی قندهار شد. پس از در 
دست گرفتن کنترل این والیت، پیش روی اش را به 
سوی کابل آغاز کرد و پس از مدتی، کنترل کابل 
را برای پنج سال در دست گرفت. در جریان امارت 
اسالمی طالبان، پاکستان نفوذ قابل مالحظه ای بر 
این گروه داشت و حتا در تغییر و تبدیل مسووالن 
دولتی، نقش اساسی بازی می کرد. )جوادی ارجمند، 
۱۳۸۷( پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و سقوط حکومت 
با  افغانستان  قبال  در  پاکستان  سیاست  طالبان، 

تغییرات جدی همراه بود.

سیاست  چرخش  سپتامبر؛   ۱۱ حادثه   .۱
پاکستان در قبال افغانستان

و  جهانی  تجارت  مرکز  به  سپتامبر   ۱۱ حمله 
پنتـاگون، سـرآغازی بـرای حملـه بـه افغانستان و 
حضور نظامی ایاالت متحده در این کشور و سقوط 
مکتب  مهم  گزاره های  از  یکی  بود.  طالبان  امارت 
واقع گرایی موازنه قوا است که برای حفظ ثبات در 
چارچوب سیاست خارجی خود یک دولت با دولت 
کشور  یک  قبال  در  خود  ملی  منافع  برای  دیگر 

تهاجم گر با هم متحد می شود.
با وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر و تصمیم امریکا جهت 
مبارزه با تروریسم در افغانستان و مجازات عامالن آن 
حادثه، این کشور از پاکستان برای مبارزه با تروریسم 
در خواست همکاری کرد. پاکستانی ها دو راه بیش تر 
تروریسم  ضد  ائتالف  به  پیوستن  اول،  نداشتند: 
طالبان.  از  حمایت  ادامه  دوم،  و  امریکا  رهبری  به 
را در  پاکستان  امریکا می توانست  با  عدم همکاری 
فهرست کشورهایی قرار دهد که بعداً به عنوان محور 
برای  سختی  پیامدهای  و  شدند  شناخته  شرارت 
این کشور به بار آورد. هم چنان همکاری با ائتالف 
این کشور را دچار بحران  ضد تروریزم می توانست 
هر  به   )۱۳۸۸ محمودی،  )دهشیار،  سازد.  داخلی 
حال، دولت مردان پاکستان در صورت عدم همکاری 
با امریکا، حمایت آنان را از دست می دادند. در واقع 
شاید چالش برانگیزترین چشم انـداز بلندمدت برای 
پشتیبانی  میزان  کشور  این  که  بود  این  پاکستان، 

خود را از طالبان کاهش دهد.
انتخاب کرد. تصمیم به  را  اول  اما پاکستان گزینه 
همکاری با امریکا و حضور در ائتالف ضد تروریزم 
گرفت. اگر پاکستان با امریکا در جنگ علیه تروریزم 
همراه نمی شد، شاید قبل از افغانستان مورد حمله 
وزیر  وقت  معاون  که  همان طور  می گرفت.  قرار 
امریکا اعالم کرد، در صورتی که اسالم آباد  خارجه 
ائتالف  در  حضور  بر  مبنی  واشنگتن  خواست  در 
مبارزه علیه تروریسم را رد کند، باید خود را برای 
حمله و بازگشت به عصر حجر آماده نماید. )دهشیار، 
محمودی، ۱۳۸۸( این مسأله باعث شد، اسالم آباد 
روابط  در  جدیدی  صفحه  و  کند  مقابله  طالبان  با 

دوستانه خود با کابل باز کند.
ادامه دارد...

چکیده
منافع  و  اهداف  تابع  دولت ها  خارجی  سیاست 
ملی شان است. منافع ملی چراغ راهنمای سیاست 
خارجی دولت ها است. دولت ها براساس تعریف منافع 
ملی، اهداف ملی و یا تعریف دوست و دشمن خود، 
دکترین سیاست خارجی خود را دنبال می کنند. به 
این که در ثبات به سر  عبارت دیگر، دولت ها برای 
ببرند، همواره رقیبان خود را دچار بی ثباتی و ناامنی 
می سازند. حکومت پاکستان هم در چارچوب همین 
افغانستان، سیاست خارجی خود  تیوری در مقابل 
را دنبال می کند. دولت نظامی پاکستان همواره در 
بی ثباتی و ناامنی و حمایت از گروه های تروریستی 
در افغانستان متهم شده است. دولت پاکستان منافع 
استراتژیک  عمق  زیرا  دارد؛  افغانستان  در  زیادی 
خود را در افغانستان دنبال می کند. هم چنان منافع 
استراتژیکی پاکستان در افغانستان معنا پیدا می کند 
و جلوگیری از نفوذ دهلی نو در کابل، یکی از ابعاد 
منافع استراتژیکی پاکستان است. سوال اصلی این 
پاکستان  خارجی  سیاست  که  است  این  پژوهش 
و  فراز  چه  با  سال ۲۰۰۱  بعد  افغانستان  قبال  در 
تحقیق  این  فرضیه  است؟  بوده  همرا  نشیب هایی 
نشان می دهد که سیاست خارجی پاکستان در قبال 
ایاالت  که  فشارهایی  با   ۲۰۰۱ از  پس  افغانستان 
متحده باالی این کشور وارد ساخت، تا جایی دچار 
تغییر شد؛ اما بعد از سال ۲۰۰6 بار دیگر جهت گیری 
خصمانه به خود گرفت. روش تحقیق در این پژوهش 
توصیفی - تحلیلی و بر مبنای روش کیفی است، 

گردآوری داده ها از منابع مکتوب و اینترنتی است.

مقدمه
در  دارد.  کهن  تاریخ  که  است  کشوری  افغانستان 
منابع تاریخی، قدامت آن تا 5 هزار سال گفته شده 
است که در این دوره ها به نام های متنوعی چون آریانا، 
خراسان، قلب آُسیا، دروازه هند، چهار راه تمدن ها 
و حتا در بعضی کتاب ها به نام بام دنیا نیز یاد شده 
است. به همین ملحوظ، از جغرافیای سوق الجیشی 
خاصی برخوردار است. موقعیت جغرافیایی اش باعث 
شده است، همواره مورد مداخالت قدرت های بزرگ 
استعماری، چون ساسانی ها، انگلیس ها و روس ها در 
دوره های متنوع تاریخی قرار گیرد. پاکستان نیز از 
این قافله عقب نمانده و از هر نوع ابزار برای ناامنی در 
افغانستان در چند دهه گذشته استفاده کرده است. 
)سلیمی، ۱۳۹۸( هرچند از تشکیل کشوری به نام 
پاکستان کم تر از یک قرن می گذرد، اما در همین 
مدت محدود، یک چالش مهمی برای امنیت ملی 
افغانستان محسوب می شود. بسیاری از کارشناسان 
سیاسی، از پاکستان به عنوان یک همسایه بد برای 
اصلی  عامل  کشور  این  می کنند.  یاد  افغانستان 
پیدایش گروه طالبان، تروریسم و منبع اصلی بروز 
ناامنی ها در افغانستان بوده و همواره کوشیده است، 
افغانستان  بر  فشار  اهرم  عنوان  به  گروه ها  این  از 
حادثه   )۱۳۹۴ احمدی،  )اطاعت،  کند.  استفاده 
تجارت  برج های  گرفتن  قرار  و هدف  سپتامبر   ۱۱
این کشور  باعث شد  امریکا،  پنتاگون در  و  جهانی 
با سرنگونی  افغانستان حضور نظامی پیدا کند.  در 
رهبری  به  بین المللی  ائتالف  توسط  طالبان  امارت 
امریکا، دست پاکستان از مداخله در امور افغانستان 
پژوهش  این  اصلی  سوال  شد.  کوتاه  اندازه ای  تا 
قبال  در  پاکستان  خارجی  سیاست  که  است  این 

افغانستان، بعد سال ۲۰۰۱ با چه فراز و نشیب هایی 
به همرا بوده است؟ فرضیه این تحقیق این است که 
سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان پس از 
۲۰۰۱ با فشارهایی که ایاالت متحده باالی پاکستان 
وارد ساخت، تا جایی تغییر کرد؛ اما پس از ۲۰۰6 
بار دیگر، مداخالت به شکل و شیوه جدید آغاز شد.

چارچوب نظری؛ مکتب واقع گرایی )رئالیسم(
واقع گرایی یکی از مهم ترین و قدیمی ترین نظریه های 
روابط بین الملل به شمار می رود، نظریه پردازان این 
مکتب فکری اهمیت این نظریه را از آنجا می دانند که 
این نظریه رخدادها و کشمکش های نظام بین الملل و 
سیاست میان دولت ها را به طور واقع بینانه می نگرد. 
سنتی  نظریه پردازان  مهم ترین  )مشی زاده، ۱۳۹۹( 
این مکتب توماس هابز، ماکیاولی و مورگنتا هستند 
که به نام واقع گرایان کالسیک یا همان واقع گرایان 
واقع گرایان  می شوند.  یاد  بین الملل  نظام  سیاسی 
سیاسی، نظام بین الملل را کشمکش برتری یافتن 
بر رقبا می داند. از دید نظریه پردازان این مکتب، هر 
دولت در نظام بین الملل سایر دولت ها را به عنوان 
رقبای بالقوه می بیند. )طیب، ۱۳۹۷( والتس، یکی 
باور  این  بر  ساختاری  واقع گرایی  نظریه پردازان  از 
است که همه دولت ها در نظام بین الملل در ترس 
و اضطراب به سر می برند و امکان آن می رود که هر 
لحظه دولتی مورد تهاجم سایر دولت ها قرار گیرد. 
بنابراین، هر دولت برای دفاع از خود، باید از آماده گی 
و توان نظامی برخوردار باشد. در غیر این صورت، 
بیش تر  قدرت  از  که  خود  همسایه گان  اسارت  در 
به معنای آن  این  برخوردار هستند، قرار می گیرد. 
نیست که نظام بین الملل به صورت مکرر گواه جنگ 
و درگیری است، بلکه هر دولت تصیم می گیرد که 
را  دیگری  دولت  و  متوسل شود  زور  به  زمانی  چه 
بسیاری   )۱۳۹۴ )والتس،  دهد.  قرار  تهاجم  مورد 

از واقع گرایان، نظام بین الملل را به دلیل عدم یک 
اقتدار مافوق سیاسی، محل آنارشیک می داند که هر 

دولت در پی خودیاری خویش است.
شده  تقسیم  متنوعی  طیف  به  واقع گرایی  مکتب 
تاجایی  واقع گرایان  همه  مفروضات  هرچند  است، 
به  خویش  چشم انداز  با  هرکدام  اما  است،  یکی 
یا  کالسیک  واقع گرایان  دارد.  نگاه  بین الملل  نظام 
برده  نام  از نظریه پردازان آن  سنتی که در نخست 
شد، مفروضات همه شان این است: نظام بین الملل 
آنارشیک است و این ناشی از وضعیت طبیعی بشر 

است که هرانسان در وضعیت نابسامان طبیعی به سر 
می برد؛ آمیزه ای که همواره انسان در حالت جنگ 
علیه هم دیگر است و انسان ها از این حیث با هم برابر 
است که ضعیف ترین آن ها می تواند، با دیگران متحد 
شود و قوی ترین را از پا درآورد. )مشی زاده، طالبی 
را  بین الملل  نظام  ساختار  بنابراین،  آرانی، ۱۳۹۸( 
است،  آنارشیک  بین الملل  نظام  می داند:  گونه  این 
دولت ها هم دیگر را به چشم رقبا می بیند، هر دولت 
در پی هژمونی شدن است، دولت ها در روابط خود 
عقالیی عمل می کنند، ترس بر دولت ها سایه افگنده 

است و نسبت به هم دیگر بدبین هستند.
عقیده  این  به  والتس  چون  ساختاری  واقع گرایان 
که  است  بین الملل  نظام  ساختار  این  که  است 
دولت ها را وامی دارد تا در پی اقتدار بیش تر از سایر 
رقبای خود باشد. اولین نگاه دولت حفظ امنیت و 
جایگاه نظام است، وی بر یک ادعای دیگر نیز تأکید 
دارد که دولت ها در پی کسب ثروت، مزیت، سود، 

رفاه و هم زیستی نیز است. )والتس، ۱۳۹۴(
سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان با طیف 
بزرگی از گزاره های مکتب واقع گرایی همراه است که 
از این مسیر بهتر می توان روی کرد سیاست خارجی 
ارزیابی قرار  افغانستان مورد  این کشور را در قبال 

داد.

قبال  در  پاکستان  خارجی  سیاست  پیشینه 
افغانستان

سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان با فراز 
و نشیب های تند و تلخی همراه بوده است که در 
واقع جهت گری های مداخله گرایانه پاکستان بعد از 
حکومت داوودخان در افغانستان آغاز شد. با سقوط 
روی  و  خورشیدی  سال ۱۳5۷  در  داوود  حکومت 
گروه های  افغانستان،  دموکراتیک  دولت  آمدن  کار 
اسالمی و عالمان دین افغانستان کشور را به مقصد 
پاکستان ترک و در شهر پشاور، فعالیت  سیاسی و 
کمونیستی  حکومت  قبال  در  را  جهت گیری شان 
به  اسالمی  جمعیت  حزب  کردند  آغاز  افغانستان 
رهبری برهان الدین ربانی و حزب اسالمی به رهبری 
بودند،  مهم  احزاب  جمله  از  که  حکمتیار  گلبدین 
فعالیت شان را از پاکستان آغاز کردند. هر عالم دین 
که در داخل افغانستان مورد تعقیب و آزار حکومت 
قرار می گرفت، به پاکستان فرار می کرد و به احزاب 
سیاسی می پیوست. )سلیمی، ۱۳۹۸( تا جایی که 
رسید.  میلیون  باالی ۴  افغانستان  مهاجرین  تعداد 
در این موقع، پاکستان از فرصت استفاده و با جلب 
به  اسالمی،  کشورهای  و  جهانی  جامعه  حمایت 

سازمان دهی جهاد افغانستان آغاز کرد.
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سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان

واقع گرایان ساختاری چون والتس 
به این عقیده است که این ساختار 
نظام بین الملل است که دولت ها را 
وامی دارد تا در پی اقتدار بیش تر 

از سایر رقبای خود باشد. اولین نگاه 
دولت حفظ امنیت و جایگاه نظام است، 
وی بر یک ادعای دیگر نیز تأکید دارد 

که دولت ها در پی کسب ثروت، مزیت، 
سود، رفاه و هم زیستی نیز است. 

)والتس، 1394(



شعیب حکیمی

»مشکالت در معارف کاپیسا بسیار زیاد است. نبود میز 
و چوکی برای شاگردان و نبود احاطه برای ساختمان 
مکاتب یکی از مشکالت عمده و اساسی برای مکاتب 

کاپیسا است.«
آموزگار   ۴5 به  که  مکتبی  در  که  گفت  هم چنان  او 
نیاز است، در حال حاضر،  ۱5 تا ۲۰ آموزگار مصروف 
تدریس به دانش آموزان هستند که این خود یک مشکل 
جدی برای معارف این والیت است. جعفر خان گفت: 
»آموزگار و خانواده آموزگار هم از لحاظ جسمی و هم 
ندارند. در صورتی یک کشور  آرامش  لحاظ روحی  از 
می تواند رشد و ترقی کند که کیفیت معارف باال برده 
شود؛ چون بزرگ ترین فقر، نبود سواد است.« نور خدا 
نور، یکی از آموزگاران والیت کاپیسا به روزنامه ۸صبح 
گفت: »آموزگارانی که در سطح والیت کاپیسا مصروف 
تدریس هستند، اکثرشان خالف رشته تدریس می کنند. 
این امر باعث شده که نه آموزگار راحت می تواند درس 

بدهد و نه برای آموزگاران قناعت بخش است.«
دانش آموزان نیز نبود کتاب درسی و کمبود آموزگاران 
ذبیح،  می دانند.  مکاتب شان  در  چالش ها  از  یکی  را 
دانش  آموز یکی از مکاتب در والیت کاپیسا به روزنامه 
مکتب،  ساختمان  یا  نباشد،  میز  »اگر  گفت:  ۸صبح 
مشکل نیست، ما در روی خاک و در فضای باز درس 
می خوانیم؛ ولی کتاب و آموزگار باید باشد، تا ما بگویم 
که مکتب رفتیم، کتاب خواندیم و آموزگار ما را درس 

ما  به  خود  ژئوپلیتیکی  دیدگاه های  همان  براساس  که 
می نگرند. تحلیل گران مسایل افغانستان، این جغرافیا را 
در مجموعه های امنیتی گوناگون قرار می دهند و اتفاق 
نظر در این مورد وجود ندارد که این جغرافیا در کدام 
شرق  آسیا،  جنوب  مرکزی،  )آسیای  امنیتی  مجموعه 
آسیا، خاورمیانه و جنوب شرق آسیا( قابل تعریف است؟ 
افغانستان به لحاظ موقعیت جغرافیایی محل اتصال سه 
منطقه مهم، خاورمیانه، آسیای مرکزی و جنوب آسیا 
است و این اتصال باعث کلی گویی تحلیل گران در مورد 

تعریف جایگاه امنیتی افغانستان شده است.

افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی
ژئوپلیتیکی  لحاظ  به  دور  گذشته های  از  روس ها 
افغانستان را بخشی از آسیای میانه محسوب می کردند 
و  تشویش  این  بودند.  منطقه  این  نگران  همیشه  و 
را  نظامی  مداخله  بار  چندین  که  بود  تا حدی  نگرانی 
نگاه  نوع  این  روس ها  هم  امروزه  داشت.  همراه  به  نیز 
را فراموش نکرده اند و از همین دریچه به وقایع جاری 
افغانستان و کشورهای آسیای  افغانستان می نگرند.  در 
مرکزی به دلیل وجود جغرافیا و تاریخ طوالنی مشترک 
یک  با  ما  دارند.  زیادی  نزدیکی  و  شباهت  یک دیگر  با 
تعداد از کشورهای آسیای مرکزی تاریخ، فرهنگ، زبان، 
مذهب و تبار مشترک داریم و این نقاط درخور توجه 
برای همگرایی منطقه ای است. از جانب دیگر، هرچند 
افغانستان برای دوره کوتاه به لحاظ ایدیولوژیک در این 
حوزه جغرافیایی تعریف می شد، اما به دلیل تفاوت های 
این  قدرت ها،  دیگر  نگرش  نوع  و  اعتقادی  اجتماعی، 
تعریف عمر چندان نکرد و سریع فروریخت. اما آنچه در 
این اواخر ما به آن شهره شده ایم؛ طالبان، بنیادگرایی و 
مواد مخدر است. این موارد نه تنها این که ما را به طرف 
همگرایی سوق نمی دهند، بلکه منحیث یک تهدید بالقوه 
این  برای کشورهای منطقه معرفی می کنند.  بالفعل  و 

مسووالن در ریاست معارف والیت کاپیسا می گویند که 
نزدیک به ۲۰هزار کودک واجد شرایط به دالیل مختلف 
از رفتن به مکتب در این والیت محروم اند. کودکان به 
دلیل ناامنی، تنگ دستی و سنت های ناپسند از ادامه 
آموزش باز مانده اند. افزون بر این، دانش آموزان در سایر 
میز، چوکی،  نداشتن  دلیل  به  نیز  والیت  این  مکاتب 
تعمیر و کتاب درسی با مشکالت زیادی دست وپنجه 
نرم می کنند. این در حالی است که برخی از مکاتب با 
نبود آموزگاران کافی روبه رو است و در مکتبی که باید 
۴5 آموزگار درس بدهد، تنها ۱5 تا ۲5 نفر استخدام 
شده اند. مسووالن تصریح می کنند که برای بهتر شدن 
هزار  یک  که  است  نیاز  کاپیسا،  در  آموزش  وضعیت 
استخدام شود. گفتنی است که در سال های  آموزگار 
اخیر، بخشی از دانش آموزان کاپیسایی در زیر خیمه ها 

به فراگیری درس های مکتب ادامه داده اند.
برخی از آموزگاران و دانش آموزان در کاپیسا از کمبود 
شکایت  درسی  کتاب  و  مکتب  ساختمان  آموزگار، 
جدی  چالش های  وجود  با  که  می گویند  آنان  دارند. 
فراراه آموزش در کاپیسا، هنوز به نیازهای این والیت 
پایین  عرضه  از  انتقاد  با  آنان  است.  نشده  رسیده گی 
خدمات تعلیمی در این والیت می گویند که مسووالن 
معارف والیت کاپیسا از این چالش ها آگاه اند؛ اما تاکنون 
به گونه اساسی به آن توجه نکرده اند. جعفر خان، آمر 
یکی از مکاتب در والیت کاپیسا به روزنامه ۸صبح گفت: 

مناسبات  در  مناطقی  به  امنیتی  مجموعه های 
همگرایی  نقاط  که  می گردد  اطالق  بین الملل  روابط 
است.  آن  واگرایی  نقاط  به  نسبت  چشم گیر تر  آن 
از  یکی  در  تعریف  و  جغرافیا  یک  برای  جایگاه  یافتن 
ویژه گی های خاص همان  به  نیاز  امنیتی  مجموعه های 
»از  که  است  معتقد  بوزان  باری  چنانچه  دارد.  منطقه 
نظر امنیتی منطقه به معنای شبه سیستم مشخص و 
دولت ها  از  بین مجموعه ای  امنیتی  روابط  از  مشهوری 
باشند«.  یک دیگر  نزدیک  جغرافیایی  نظر  از  که  است 
نزدیکی  امنیتی،  ایجاد منطقه  اولین عامل  در حقیقت 
جغرافیا است و بیش تر ناامنی ها با مجاورت گره خورده 
است«. بوزان مجموعه امنیتی منطقه ای را چنین تعریف 
و  برداشت ها  که  دولت ها  از  »مجموعه ای  است:  نموده 
نگرانی های امنیتی اصلی شان چنان به هم گره خورده 
است که نمی توان مشکالت امنیت ملی آن ها را به شکل 

معقول جدا از هم تحلیل یا برطرف کرد«.
ویژه گی های مجموعه های امنیتی منطقه ای را می توان 

چنین نام برد:
۱- نزدیکی جغرافیا؛

۲- وابسته گی متقابل امنیتی؛
۳- الگوهای دوستی و دشمنی؛

۴- حضور حداقل دو قدرت منطقه ای موثر؛
5- استقالل نسبی همان منطقه؛

6- وجود روابط فرهنگی، قومی و نژادی؛
۷- داشتن مناسبات اقتصادی فعال.

افغانستان از جمله مناطق بسیار مهم و استراتژیک است 
که همیشه در آیینه سیاست خارجی قدرت های بزرگ 
توجه  محراق  در  همیشه  و  داشته  خیره کننده  جایگاه 
آنان بوده است. این موقعیت استراتژیک و حساس منجر 
به دخالت قدرت های بزرگ جهانی در طول تاریخ شده 
دولت های خارجی  که  است  باعث شده  امر  این  است. 
دست پرورده های خود را در این سرزمین پرورش دهند، 
دفاع  دهنده  پرورش  دولت  سیاست های  و  منافع  از  تا 
و  دشمنی ها  تشدید  همانا  نگاه،  نوع  این  پیامد  کنند. 
تمامی  دیگر،  جانب  از  است.  همکاری  فضای  کاهش 
کشورهای مداخله گر جزو حوزه های امنیتی مختلفی اند 

داد«. به گفته ذبیح، از ۱5جلد کتابی که برای شروع 
هر صنف باید برای شان داده شود، تنها هفت جلد کتاب 
خود شان  را  متباقی  کتاب های  و  است  کرده  دریافت 

تهیه می کنند.
نبود  که  می پذیرند  نیز  معارف  ریاست  مسووالن 
و  آموزگاران  کمبود  دانش آموزان،  برای  کافی  کتاب 
اساسی  مشکالت  از  یکی  مکاتب  ساختمان  کمبود 
والیت  این  سطح  در  آموزگاران  و  دانش آموزان  برای 
است. عبدالعلیم عیار، رییس معارف والیت کاپیسا در 
صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که در حال حاضر، شمار 
دانش آموزان در سراسر این والیت به ۱6۴هزار و ۱۸۸ 
را دختران  آنان  تن  و 5۷۸  نفر می رسد که 56 هزار 
تشکیل می دهند. رییس معارف کاپیسا در ادامه افزود 
حال  در  شرایط  واجد  کودک  ۲۰هزار  به  نزدیک  که 
فقر  اقتصادی،  فقر  امنیتی،  مشکالت  دلیل  به  حاضر 
فرهنگی و سنت های ناپسند از رفتن به مکتب در این 

والیت محروم شده اند.
آقای عیار افزود که تالش های آنان برای جلب و جذب 
بیش تر کودکان به مکاتب در سراسر این والیت جریان 
دارد. او هم چنان گفت که ۴6۷۷ نفر در چوکات معارف 
این والیت فعالیت دارند که بیش تر آنان آموز گاران اند. 
آقای عیار کمبود آموزگاران را یکی از چالش های عمده 
در معارف این والیت می داند و می گوید که دست کم 
 یک هزار آموزگار دیگر نیاز است تا تعادل دانش آموزان و 

موارد دالی بر واگرایی ما با این منطقه است.

افغانستان و مجموعه امنیتی خاورمیانه
فرهنگی،  امنیتی مشترکات  این مجموعه  با  افغانستان 
آریانا  نام  به  روزگاری  دارد.  تاریخی  و  اعتقادی  زبانی، 
و  بودیم  درآمیخته  امنیتی  مجموعه  این  با  خراسان  و 
امروزه هم زبان مشترک، فرهنگ مشترک و اعتقادات 
مشترک داریم. هرچند ما با ایران در بُعد سیاست آبی 
از گذشته های دور اختالفات حل ناشده داشتیم، اما بعد 
از حادثه ۱۱ سپتامبر و حضور امریکا در این جغرافیا و 
از این مجموعه  ایران، ما  با  اختالفات شدید آن کشور 

امنیتی دورتر شده ایم.

افغانستان و مجموعه امنیتی جنوب آسیا
منطقه جنوب آسیا شامل هفت کشور هند، پاکستان، 
با  و  است  بنگالدش  و  مالدیف  بوتان،  سریالنکا،  نپال، 
منطقه ای،  امنیتی  مجموعه  این  در  افغانستان  حضور 
کیلومتر  میلیون  در حدود 5/۱  وسعتی  از  منطقه  این 
مربع برخوردار می شود و جمعیتی در حدود ۱/۴ میلیارد 
نفر را در خود جای می دهد. افغانستان و این مجموعه 
امنیتی، به خصوص با هند و پاکستان تاریخ، فرهنگ، 
اعتقادات و اهداف اقتصادی مشترک دارد. اما آنچه در 
می گذرد،  پاکستان  و  هند  بین  امنیتی  مجموعه  این 
است  کشمیر  مسأله  سر  بر  آنتاگونیستی  نوع  از  تضاد 
ما  باعث می شود که  ناخواسته  یا  تضاد خواسته  این  و 
در این مجموعه امنیتی خوب تعریف نشویم. به دلیل 
این که نزدیکی با هر یکی از این قدرت ها، تهدید علیه 
دیگری است. از جانب دیگر، اختالفات مرزی افغانستان 
و پاکستان، یکی از عوامل بالفعل و سد ورود ما به این 

مجموعه امنیتی است.
بررسی الگوهای روابط  میان کشورهای دخیل در قضایای 
افغانستان و کشورهای واقع در این منطقه اهمیت بسیار 

آموزگاران در این والیت برابر شود.

کمبود ساختمان مکاتب و کتاب درسی
مسووالن معارف والیت کاپیسا هم چنان می گویند که 
در حال حاضر، شمار زیادی از دانش آموزان در مرکز و 
حویلی های  زیر خیمه ها،  در  والیت  این  ولسوالی های 
کرایی و فضای باز درس می خوانند که مشکالت زیادی 
آورده  بار  به  والیت  این  در  آموزگاران  و  آنان  برای  را 
والیت،  این  معارف  ریاست  معلومات  براساس  است. 
در حال حاضر، ۲۴5 باب مکتب دولتی به شمول ۸۹ 
مکتب دخترانه در این والیت به روی دانش آموزان باز 
است. هم چنان در این والیت، ۳۷ باب مدرسه، هفت 
باب تربیه معلم و یک مکتب سوادآموزی در چوکات 

ریاست معارف این والیت فعالیت دارند.
در  درسی  کتاب  کمبود  کاپیسا  والیت  معارف  رییس 
برای  تالش ها  که  می گوید  و  می پذیرد  را  والیت  این 
حل این معضل در این والیت جریان دارد. آقای عیار 
هم چنان گفت که از سال گذشته مشکل کمبود کتاب 
در دوره ابتداییه مکاتب در این والیت حل شده است. 
در  تعلیمی  نصاب  هنوز هم کمبود  که  کرد  تأکید  او 
دوره متوسطه و ثانوی پابرجا است و دانش آموزان این 
دوره ها به نصاب بیش تر نیاز دارند. آقای عیار افزود که 
این مشکل را با وزارت معارف در جریان گذاشته است 

و معضل به زودی برطرف خواهد شد.
کاپیسا در همجواری کابل و پروان از والیت های مرکزی 
افغانستان به شمار می رود که به شمول محمود راقی، 
مرکز این والیت، دارای هفت واحد اداری است. از این 
میان اله سای، تگاب و نجراب از ولسوالی های نسبتاً ناامن 
این والیت به شمار می رود که به گفته مقام ها، طالبان 
در بخش های آن حضور دارند و یکی از عوامل محروم 
مخالفان  حضور  و  جنگ  ادامه  کودک،  هزاران  شدن 
مسلح دولت در این ولسوالی ها گفته شده است. با آن 
هم، ریاست معارف والیت کاپیسا می گوید که مکاتب 
در مناطق تحت کنترل طالبان در این ولسوالی ها به 
روی دانش آموزان باز است و این مکاتب از سوی ریاست 

معارف این والیت مدیریت می شود.

دارد. فهم این روابط نه تنها به درک درست از ساختار 
ما  فهم  به  می تواند  بلکه  می انجامد،  افغانستان  امنیتی 
و  منطقه  کشورهای  خارجی  سیاست  رفتار  درک  در 

فرامنطقه کمک کند.
در تحلیل جایگاه افغانستان با تمام مجموعه های امنیتی 
نقاط ضعف جدی وجود دارد.  و  نقاط قوت  منطقه ای، 
خود  جغرافیایی  حساسیت  نظرداشت  در  با  افغانستان 
باید با تمام این مناطق از دیپلماسی فعال بهره بگیرد 
بتواند  تا  کند،  سرمایه گذاری  مشترک  نقاط  باالی  و 
همگام با کشورهای منطقه قدم بردارد. از جانب دیگر، 
فهم  با  باید  می شود،  واگرایی  موجب  که  ضعفی  نقاط 
دیپلماتیک از میان برداشته شود، تا این که زمینه برای 
هم گرایی هموارتر شود. زیرا در شرایط فعلی این کشور 
عامل  باشد،  مناطق  این  وحدت  عامل  آن که  از  بیش 
جدایی آن ها از هم است. طالبانیسم و بنیادگرایی، قاچاق 
است  اساسی  تهدیدات  مرزی  مشکالت  و  مخدر  مواد 
موانع  و  مواجه اند  آن  با  افغانستان  همجوار  مناطق  که 
خواهد  منطقه ای  همکاری های  شکل گیری  در  اساسی 
علی رغم  افغانستان  سپتامبر،   ۱۱ حادثه  از  پس  بود. 
اتصاالت فراملی به اندازه کافی قدرتمند و مهم نیست 
را  خود  اطراف  منطقه  امنیتی  مجموعه های  بتواند  که 
متحد و قناعت آن ها را فراهم کند. در چنین شرایطی، 
مناسب تر این خواهد که افغانستان باالی خود منحیث 
یک کشور »حایل« سرمایه گذاری کند؛ چون کشورهای 
تحول  برای  است  مناسبی  نامزدهای  همواره  حایل 
کشورهای  یا  و  امنیتی  مجموعه های  خارجی  سیاست 
منطقه. اتصال و همگرایی با مناطق مختلف امکان تحول 
آورده  پدید  همجوار  دولت های  در  را  خارجی  سیاست 
که  یافت  خواهد  تحقق  صورت  در  امر  این  و  می تواند 
بنابراین، جذب  در نظر بگیریم.  برخی موازنه ها را جداً 
امنیتی همجوار محتمل  به یک مجموعه  دولت حایل 

است.
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نزدیکبه۲۰هزارکودکواجدشرایطدرکاپیسا

ازرفتنبهمکتبمحروماند

جایگاهافغانستاندرمجموعههای
امنیتیمنطقهای

آقای عیار افزود که تالش های آنان برای جلب و جذب بیش تر کودکان به مکاتب در سراسر این والیت جریان دارد. 
او هم چنان گفت که 4۶77 نفر در چوکات معارف این والیت فعالیت دارند که بیش تر آنان آموز گاران اند. آقای عیار 

کمبود آموزگاران را یکی از چالش های عمده در معارف این والیت می داند و می گوید که دست کم  یک هزار آموزگار 
دیگر نیاز است تا تعادل دانش آموزان و آموزگاران در این والیت برابر شود.

بصیر عادل



آسیه حمزه ای

از سال 1980 میالدی به این سو، 
تعدادی از معادن کشور توسط 

قوماندانان سابق جهادی که بعد 
از سقوط طالبان در دوره های 

مختلف، جایگاه بانفوذی در دولت 
اختیار کردند، اداره می شود. به 

عنوان مثال، در زمان جنگ در دهه 
1980 علیه اتحاد جماهیر شوروی، 

در دره پنجشیر و بدخشان، یکی 
از گروه های هفت گانه بزرگ جهادی 

کنترل معادن این ساحات را به 
دست گرفت و از آن برای تمویل 

جنگ استفاده می کرد. در این 
اواخر که روند کمک های خارجی و 

تقاضا برای ساخت وساز کم تر شده 
است، شرکت های ساختمانی نیز به 

معدن کاری روی آورده اند.

امین محمدی، دانش آموخته جیولوجی

با یک صدای مهیب، ده ها روایت تکان دهنده و غم انگیز 
برای مردم این سرزمین خلق می شود. در یک چشم به 
هم زدن، عمود خوشی های روزمره فرو می ریزد و بعد 
از آن هرچه هست، نیم بند امیدی است برای روزهای 

پس از غم، که شاید غم ها به سر آید...
یکی از آن روایت ها در همین روزهای اخیر رقم خورد. 
امان اعضای خانواده  چیزی شبیه مرگ تدریجی که 
از  بریده است. حکایت عجیبی است که مجبوریم  را 
نُمردن خوش باشیم و به زخمی شدن راضی؛ خوشی 
بکشیم هر چند درد و ترس با هم عجین شود و سایه 
بیندازد روی کودک و بزرگ خانواده. کسی نمیرد، ولی 
اتفاقاتی رخ دهد که روزی هزار بار همه بمیرند و زنده 
از چه می شودها و چه  آینده،  ابهام روزهای  از  شوند 

خواهد شدها!
تمام این حس زمانی القا شد که با چشم هایم، سبزه گل 
دیدم،  شفاخانه  بستر  در  شده اش  قطع  پای  با  را 
چهره های معصوم و ترسیده عایشه و ملکه را دیدم در 
حالی که اشک ها با خون یک جای شده از گونه های پر 
از خاک شان سرازیر بود و وای از حس تلخ دیدن مریم 
۲۲ ساله روی تخت شفاخانه ای که پس از چندین روز 
کم کم به هوش آمده اما خوب نیست... نه روحش و 

نه جسمش.
همه چیز تا چند روز پیش خوب بود. تا سوم حوت، 
از  بعد   ۴:۲۰ ساعت  از  پیش  تا  یک شنبه،  همان  تا 
است،  ملکه  و  عایشه  مادرکالن  که  چاشت. سبزه گل 
همراه دخترش مریم )خاله کودکان( برای انجام تست 
البراتوار  تا  خانه  فاصله  شدند.  بیرون  خانه  از  شکر 
فقط ۱۰ دقیقه بود و همه چیز در همان مسیر کوتاه 

سرنوشت نامعلوم گفت وگوهای صلح، افزایش خشونت ها 
نبردهای  افزایش  احتمال  و  بهار  رسیدن  و  کشور  در 
سنگین میان دولت و گروه طالبان، روی روند معدن کاری 
آتش  شعله های  گذاشت.  خواهد  منفی  تأثیر  کشور  در 
جنگ که سال های طوالنی ذخایر طبیعی افغانستان را 
خاک و خاکستر کرد، اینک اما بیم آن می رود که بیش تر 
جنگ  ماشین  سوخت  حیث  به  ذخایر  این  از  پیش  از 
استفاده شود. سال ها ناامنی در کشور موجب شد تا به 
خارج  به  افغانستان  منرالی  ثروت  دالر  میلیون ها  ارزش 
از کشور منتقل و یا هم علیه این کشور استفاده شود. 
به تازه گی وزارت معادن و پترولیم 56 پروژه معدن کاری 
به مقیاس کوچک را غرض آگاهی و اخذ درخواست به 
اعالن سپرده است؛ دعوت تازه ای که به »معدن کاری زیر 

آتش« می ماند.
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شدند. سبزه گل را به دلیل شدت خون ریزی و وضعیت 
وخیمش به شفاخانه ایمرجنسی می برند، مریم را به 
شفاخانه  به  را  کودک  دو  و  خان  اکبر  وزیر  شفاخانه 

صحت طفل.
بلوایی در دل اهل خانواده برخاسته بود که با دیدن 
التماس  و  گریه  و  انفجار  از  پس  لحظات  ویدیوهای 
در  مادر،  شدن  بلند  برای  ملکه  و  عایشه  معصومانه 
می شد.  بدتر  ثانیه  به  ثانیه  اجتماعی،  شبکه های 
ناخوش تر، نگران تر. دلواپسی ها بیش تر شد، وقتی حال 
هیچ یک از چهار زخمی خوب نبود. اقوام و دوستان 
دلواپسی  از  بخشی  شفاخانه ها.  میان  شدند  تقسیم 
پشت دروازه شفاخانه ایمرجنسی شدت گرفت، وقتی 

نهادهای مسوول دولتی، زمینه را برای فساد در سکتور 
به گونه مثال، معدن  به وجود آورده است.  معدن کاری 
قوماندان  الجورد در والیت بدخشان تحت کنترل یک 
و همراهان و نزدیکان او است که ساختار اولی را در این 
راستا تشکیل می دهند. این ساختار اولی برای معدنچیان 
است،  معدن کاری  رسمی  شرکت های  معادل  که 
بخش هایی از معدن را به اجاره می دهد. معدنچیان در 
بدل امنیت تصدی و فیزیکی، برای ساختار اولی مالیات 
کارگر  غیرقانونی،  استخراج  برای  معدنچیان،  می دهند. 
استخدام می کنند و برای آن ها نیز مزد کمی پرداخت 
الیه های  توسط  که  شبکه هایی  چنین  وجود  می کنند. 
گسترده فساد در ادارات از معافیت برخوردار اند، باعث 

می شود تا ثروت منرالی افغانستان تاراج شود.
در این شکی وجود ندارد که با گرم شدن میدان های نبرد 
میان دولت و طالبان، گروه طالبان برای تمویل دستگاه 
جنگی خود، به نحوی روند استخراج معادن ساحات زیر 
روال گذشته،  داد. طبق  افزایش خواهد  را  کنترل خود 
مالیات  معادن  استخراج  شرکت های  باالی  گروه  این 
وضع خواهد کرد و ممکن است باالی آن ها فشار وارد 
این گونه  و  بخشند  تسریع  را  استخراج  پروسه  تا  کند 

شرایط  بود  معلوم  فقط  نمی گفتند.  چیزی  داکتران 
بحرانی است و زخم آن قدر عمیق که پای سبزه گل، 

مادرکالن اطفال، برای همیشه قطع شد.
همان شب مریم و دو طفل به شفاخانه امنیت منتقل 
سطحی  جراحت های  ملکه  و  عایشه  مشکل  شدند. 
بدن نبود، بلکه شاک عمیقی بود که به روح و روان 
آنها وارد شد. جیغ های ممتد، پر از ترس. ناآرامی های 

شبانه روزی که هر روز بدتر می شود و رو به وخامت. 
با »حکیم سعیدی«، کاکای کودکان که گپ می زدم، 
کدام شان  به  »نمی دانیم  می گفت:  بود.  کرده  بغض 
خودش  نیست،  چیز  کم  مادر  پای  قطع  غم  برسیم. 
شده.  قطع  پایش  نداره  خبر  و  است  بی هوش  هنوز 
وضعیت مریم نامعلوم است و بعد از چند روز کمی به 
هوش آمده و عایشه و ملکه که هیچ...« می گرید، ادامه 
اما می دهد: »دو روز است عایشه و ملکه از شفاخانه 
رخصت شده اند، اما چه رخصت شدنی؟ وضعیت روحی 
و شاک وارد شده به هردوی شان خیلی وخیم است. 
نه شب و نه روز یک دقیقه آرام نمی گیرن. ترس تمام 
پشت  جیغ  می زنند،  جیغ  فقط  گرفته.  ره  جان شان 

جیغ.... فردا دوباره منتقل شان می کنیم به شفاخانه.«
کدام  صلح؟  به  کنیم؟  خوش  دل  چه  »به  می گوید: 
ما  که  است  آرامش  همی  است؟  صلح  همی  صلح؟ 
زخمی  بانه؟ چند  ما  می تانه خوده جای  داریم؟ کی 
با وضعیت وخیم در چند شفاخانه. اتفاقی که خیلی 
ندارد. همی دخترک ها کالن  با مرگ تدریجی فرقی 
شون، او صحنه پر از دهشت از یادشان می ره؟ چه وقت 
دگه؟ یک  روز  دگه؟ ۱۰  روز  یک  می کنن؟  فراموش 
سال یا چند سال دگه؟ هیچ وقت فراموش نمی کنن. 
همی زخم دگه خوب نمی شه. یعنی چه؟ پیش خانه 
این اتفاق افتاده، یعنی ما حتا از دروازه خانه خود بیرون 

رفته نمی تانیم. همی صلح است؟«
چند روز از انفجار چهارراهی برکی گذشته، زخمی ها 
نفس می کشند، اما اهل خانه روزی هزار بار می میرند 
و زنده می شوند از ترس فردا... مادر اگر بفهمد پایش 
قطع شده... مریم اگر خوب نشود... عایشه و ملکه اگر 

خوب نشوند... فردا چه خواهد شد؟

تنها  که  گروه شود. طوری  این  نصیب  بیش تری  عواید 
در سال ۲۰۱۷ گروه طالبان از مالیات باالی شرکت های 
استخراجی معدن تالک والیت ننگرهار مبلغ ۸ میلیون 
دالر به دست آورده بود. از دید یک شرکت معدن کار یا 
مالیات دهنده، مزایای پرداخت مالیات به دولت محدود 
و نپرداختن آن به گروه های مخالف دولت بسیار زیان بار 
شرکت های  و  مردم  از  عده ای  اما  وجود  این  با  است. 
معدن کار به این باور اند که طالبان بهتر از دولت مطابق 
دهنده گان شان  مالیات  از  خویش  مقررات  و  قوانین  به 

محافظت می کنند.
معدن کاری زیر آتش و ناامنی زمینه استخراج به شکل 
غیرمسلکی و فنی را فراهم می کند. در شرایطی که کشور 
معادن  استخراج  اکثراً  نباشد،  برخوردار  امنیت کامل  از 
مراحل اکتشافی و ارزیابی های مقدماتی خویش را طی 
نمی کند که نتیجه آن شکست و ضیاع منابع است. وقتی 
متصدیان معدن کار قادر به سرمایه گذاری در تجهیزات 
مقیاس کوچک نباشند، از روش هایی چون انفجار معدن 
استفاده می کنند. انفجار به میزان قابل توجهی از ارزش 
مواد و عواید حاصل از آن را کاهش می دهد. هم چنین، 
افتادن  به خطر  و  پرتاب صخره های کالن  باعث  انفجار 
زمین  لغزش  و  مضر  گازهای  پخش  کارگران،  جان 
و  بی رویه  استخراج  که  گفت  باید  متأسفانه  می شود. 
غیرمسلکی معادن افغانستان حق قانونی و ذاتی نسل های 

بعدی این کشور را به باد فنا می دهد.
در  پترولیم،  و  معادن  وزرات  ساالنه  گزارش  به  مطابق 
معدن کاری  ساحات  و  فعالیت  مالی ۱۳۹۹، ۷۴5  سال 
غیرقانونی در تمام والیات کشور شناسایی و سروی شده 
است. اگر دولت برای توقف چنین فعالیت های معدن کاری 
غیر قانونی، کاری انجام ندهد، مبالغ هنگفتی از این دریچه 
به بیرون از مرز و یا به جیب مخالفان مسلح خواهد رفت. 
همان گونه که این وزرات چالش عمده فراروی خویش را 
ناامنی گفته است، از کمیسیون محافظت معادن که در 
سال ۱۳۹6 براساس حکم ریاست جمهوری تشکیل شد، 
نیز خبری نیست. نهایتاً می توان گفت که اگر در سال 
آینده خورشیدی خشونت ها و ناامنی هم چنان در سطح 
باال قرار داشته باشد، یک سال دیگر معدن کاری زیر آتش 

را شاهد خواهیم بود.

چهارراهی  در  هولناک  داد. صدایی  رخ  دقیقه ای   ۱۰
برکی، گردوخاک شدید ناشی از انفجار و سبزه گل که 
افتاد، مریم گوشه ای دیگر و عایشه و ملکه  گوشه ای 
ترسان و لرزان با روی خاک آلود و خونین که ملتمسانه 
فریاد می زدند... »مادر بلند شو« )کودکان به مادرکالن 

خود مادر می گویند(.
انفجار حوالی خانه رخ داد و همین باعث شد همسایه ها 
و هم محله ای ها، کودکان را زود شناسایی کنند و به 
اهل خانواده خبر دهند. همه شاک دیده بودند، از همه 
بیشتر مادر عایشه و ملکه که چهار عزیزش در انفجار 
دو  و  خواهرش  مادرش،  بودند،  دیده  آسیب  حادثه 
کودک معصومش. هر چهار زخمی به شفاخانه منتقل 

در  متحد  ملل  انکشافی  سازمان  ساالنه  گزارش  بنابر 
افغانستان، استخراج منرال ها در این کشور کم تر تنظیم 
از کشور  مناطقی  در  و  است  غیرقانونی  بیش تر  و  شده 
توسط برخی از نخبه گان سیاسی و گروه های شورشی که 
آنان با اخذ مالیات از آن، دستگاه جنگی شان را تمویل 
می کنند، کنترول می شود. در این میان، جوامع محلی 
تحت تقابل این گروه ها گیر می مانند و از تخلفات حقوق 

بشری آنان رنج می برند.
معادن  از  تعدادی  سو،  این  به  میالدی   ۱۹۸۰ سال  از 
کشور توسط قوماندانان سابق جهادی که بعد از سقوط 
بانفوذی در دولت  طالبان در دوره های مختلف، جایگاه 
زمان  در  مثال،  عنوان  به  می شود.  اداره  کردند،  اختیار 
جنگ در دهه ۱۹۸۰ علیه اتحاد جماهیر شوروی، در دره 
از گروه های هفت گانه بزرگ  پنجشیر و بدخشان، یکی 
جهادی کنترل معادن این ساحات را به دست گرفت و از 
آن برای تمویل جنگ استفاده می کرد. در این اواخر که 
روند کمک های خارجی و تقاضا برای ساخت وساز کم تر 
شده است، شرکت های ساختمانی نیز به معدن کاری روی 

آورده اند.
طرف  از  جدی  نظارت  نبود  و  خشونت ها  باالی  سطح 

»مادر بلند شو«؛
شاکعمیقووضعیتوخیم»عایشه«و»ملکه«

معدن کاری زير آتش
 

معدن کاران محلی در حال انبار کردن الجورد بدخشان - عکس از شرکت افغانیت
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جو بایدن، چهارمین رییس جمهور ایاالت متحده است 
که با سوال این که با وخیم شدن اوضاع افغانستان چه 
اعزام  از  پس  می شود.  روبه رو  کرد،  باید  برخورد  نوع 
نیروهای بیش تر در سال ۲۰۱۷، دولت ترمپ سرانجام 
عنوان  به  را  امریکایی  نیروهای  همه  که  کرد  موافقت 
بخشی از روند گسترده برای پایان دادن به جنگ داخلی 

تا اول ماه می از افغانستان بیرون کند.
تعهد  به  می خواهد،  آیا  که  بگیرد  تصمیم  باید  بایدن 
توافق نامه دوحه پابند باشد و یا هم مهلت عقب نشینی 
را تمدید کند. برای تصمیم گیری، او می تواند به گزارش 
سناتور  ریاست  تحت  افغانستان  مطالعاتی  گروه  اخیر 
مشترک  ستاد  رییس  دانفورد،  جوزف  ایوته،  کیلی 
انستیتوت  پیشین  رییس  لیندبرگ،  نانسی  و  پیشین 

صلح ایاالت متحده اتکا کند.
این گروه دو حزبی همه چهره های شناخته   ۱5عضو 
شده و نخبه سیاست خارجی، از جمله میشل فلورنوی، 
وزیر  میلیبند،  دیوید  و  هادلی  استیون  دابینز،  جیمز 
خارجه سابق انگلیس هستند. گروه مطالعاتی هم چنین 
به نظریات ۲6 مشاور ارشد و کارکنان دستیار حرفه ای 
اتکا کرد. امیدوارم، بایدن آن را با دقت مطالعه و سپس 

از توصیه های آن خودداری کند.

اعضای گروه مطالعاتی به چه توصیه می کنند؟
را  می  اول  مهلت  که  می کنند  توصیه  بایدن  به  آن ها 
صورت  در  حتا  و  طالبان  با  موافقت  )در  کند  تمدید 
عدم موافقت آن ها( و حضور نظامی و بسته کمک های 
اقتصادی امریکا را تا رسیدن به اهداف ایاالت متحده 
این  هزینه  حاضر  حال  در  گفتند،  همه  کند.  حفظ 
مأموریت بیش از 5۰ میلیارد دالر در سال است. آن ها 
اهداف  به  دست یابی  برای  متحده،  ایاالت  می گویند، 
خود، باید تعهدات خود را نسبت به کابل روشن کند. 
ایجاد استراتژی  افغانستان را وادار به تشکیل و  دولت 
دیپلماتیک گسترده ای کند که »طرف های ذی دخل را 
به ایفای نقش بی طرفانه و سازنده تشویق کند« و اساس 
و بنیاد »ادغام درازمدت افغانستان به منطقه« را بگذارد.
گزارش به طور خالصه سه راه جایگزین را در نظر گرفته 
نظامی  »عقب نشینی  دولت«،  به  تعهد  »تجدید  است: 
حساب شده« و »شستن دست« و نتیجه می گیرد که 
ایاالت  که  نمی دهد  »اجازه  توصیه ها  این  از  یک  هیچ 
بیان  مطالعاتی  گروه  که  را طوری  منافع خود  متحده 

کرده است، برآورده کند.«
از آنجا که اعضای گروه مطالعاتی شامل کسانی نمی شد 
بحث  متحده  ایاالت  سریع تر  خروج  احتمال  روی  که 
اعتباردهی  برای  نیست.  تعجب آور  توصیه ها  این  کند، 
اطالعات  آن  در  و  پرهیز  اغراق  از  هوشیارانه  گزارش، 
شده  گنجانیده  کشور  داخل  شرایط  مورد  در  مفیدی 
است. این گزارش چالش های بسیاری را که افغانستان 
آن  با  تحسین برانگیز  با صراحت  از دهه ها جنگ  پس 

روبه رو است، توصیف می کند.
روی کرد  در  گذشته  خطاهای  از  برخی  گزارش،  این 
ایاالت متحده را تصدیق می کند و تشخیص می دهد که 
یک راه حل پایدار تنها با مذاکره حاصل می شود و بر نیاز 
به تالش دیپلماتیک برای گرفتن تعهد از هند، پاکستان، 

ایران و سایر بازی گران منطقه تأکید می کند.
که  نمی دهد  توضیح  گزارش  قوت،  نقاط  این  علی رغم 
تمدید  برای  تصمیم  به ویژه  و  آن  توصیه های  چگونه 
تاریخ کنونی خروج در اول ماه می، منجر به نتیجه بهتر 
در یک، دو یا حتا چهار سال خواهد شد. هم چنین، این 
ایاالت متحده  ادامه تالش  برای  توجیه کافی  گزارش، 
را در  نکرده و مسأله حیاتی هزینه های فرصت  فراهم 

مفقود است، ارزیابی دقیق این مسأله است که امروز تا 
چه اندازه این تهدید بزرگ است، یا احتماالً در آینده به 

وجود خواهد آمد.
القاعده  »از  طالبان  که  می کند  اذعان  مطالعاتی  گروه 
جهادی  برنامه  از  و  هستند  متمایز  آن  وابسته گان  و 
اشاره  هم چنین  نمی کنند«.  پشتیبانی  آن  جهانی 
قصد  آن ها  که  ندارد  وجود  سندی  »هیچ  که  می کند 
حمله به ایاالت متحده را داشته باشند.« گزارش هشدار 
می دهد که در صورت خروج ایاالت متحده، ممکن است 
القاعده »تجدید نیرو« کند و افغانستان یک بار دیگر به 
»پناهگاه امن« این شبکه مبدل شود. این توجیه هرگز 
قانع کننده نبود؛ چون مشخص نیست که طالبان امروز 
به القاعده دست همکاری می دهند تا به ایاالت متحده 
حمله کنند یا خیر، زیرا افغانستان تنها مکانی نیست 
القاعده یا شاخه های دیگر آن فعالیت می کنند. از  که 
این گذشته، می دانیم که دولت های زیادی وجود دارند 
که نمی توانند، تروریست های بالقوه را در داخل مرزهای 
خود کنترل کنند، از جمله خود ایاالت متحده. اگر ما 
یک  به  را  افغانستان  نوعی  به  شبه  یک  می توانستیم 
احتمالی  خطرات  کنیم،  تبدیل  دانمارک  از  نمونه ای 
ناشی از جاهای دیگر را از بین نمی برد. خوشبختانه، این 
خطر بسیار کم تر از آن است که تصور می شود. حتا اگر 
ایاالت متحده، افغانستان را ترک کند و اعضای القاعده 
افغانستان  دولت  و  باشند  داشته  آنجا حضور  در  هنوز 
نتواند، آن ها را به طور کامل کنترل کند، چقدر خطر 

جدی ایجاد می کنند؟
از ۱۱  متحده  ایاالت  که  دالری  میلیاردها  به  توجه  با 
سپتامبر به بعد برای بهبود امنیت داخلی خود اختصاص 
داده است، بعید است که القاعده بتواند میزان تهدیدی 
ایجاد کند. در صورتی  از آن می ترسیدیم،  قباًل  را که 
اختیاراتی  نوعی  القاعده  به  افغانستان  آینده  که دولت 
بدهد،  بود،  بهره مند  آن  از  از ۱۱ سپتامبر  قبل  که  را 
این بار ایاالت متحده از هیچ نوع حمله با بمب افکن ها 
یا موشک های کروز بر اردوگاه های آموزشی آن ها دریغ 

نخواهد کرد.
تأمل در مورد خطرات جدی تری که امریکایی ها از طرف 
برتری طلبان سفید پوست، شبه نظامیان خارج از کنترل 
و سایر افراط گرایان داخلی روبه رو هستند و مرگ ومیر 
نیم میلیون تن در اثر کووید-۱۹، باید به ما کمک کند 
نظر  در  را  القاعده  مجدد  احیای  از  ناشی  تهدیدات  تا 

داشته باشیم.
طرف  یک  از  است.  متناقض  گزارش  این  محتوای 
پیشنهاد می کند که ایاالت متحده »بیانیه روشنی در 
مورد ادامه کمک های کافی برای حفظ نهادهای اساسی 
دولت افغانستان، حمایت از جامعه مدنی و اطمینان از 
و  افغانستان صادر کند  مردم  به  اساسی  ارایه خدمات 
»هم چنان در کنار امریکا، متحدان نیز پشتیبانی اساسی 
فراهم  افغانستان  دولتی  اصلی  نهادهای  برای حفظ  را 
کنند«؛ اما از طرف دیگر، می گوید که حمایت ایاالت 
متحده باید »مشروط به مسوولیت پذیری و پاسخگویی 
کمک کننده گان و دریافت کننده گان« باشد. خلص کالم، 
اینجا از همان ابتدا مشکلی وجود دارد که تالش ایاالت 

متحده در افغانستان را مخدوش کرده است.
هرچه واشنگتن بیش تر افغانستان را به عنوان یک منافع 

نظر نگرفته است. اگر بایدن توصیه های گروه مطالعاتی 
بوش  دبلیو  جورج  گذشته، جنگ  در  آنچه  بپذیرد،  را 
بود، سپس باراک اوباما و بعداً دونالد ترمپ، به وی تعلق 
خواهد گرفت. وی تا پایان دوره ریاست جمهوری خود با 
افغانستان سر و کار خواهد داشت و جانشین وی هنگام 
روی کار آمدن با همان سواالت ناخوشایند و گزینه های 

ناپسند روبه رو خواهد شد.
در  امریکا  منافع  که  است  این  گزارش  دیگر  مشکل 
این  است.  کرده  تعریف  گسترده  خیلی  را  افغانستان 
افغانستان  »یک  را  مطلوب  نهایی  وضعیت  گزارش 
غیروابسته، مستقل و دموکراتیک« توصیف می کند که 
می تواند: ۱( از حمله القاعده یا سایر گروه های تروریستی 
از  جلوگیری   )۲ کند.  جلوگیری  متحده  ایاالت  به 
ایاالت  که  گسترده ای  مهاجرت  و  مخدر  مواد  قاچاق 
متحده، متحدان و همسایه گانش را تهدید می کند. ۳( 
حمایت و محافظت از اقلیت ها، حقوق زنان و مدیریت 
صلح آمیز درگیری های داخلی از طریق »نهادهای مدنی 
پاسخگو«. ۴( با گذشت زمان، کم تر به کمک بین المللی 

متکی باشد.
موفقیت در صورت تطبیق این توصیه ها، طوری تعریف 
شده است که افغانستان دیگر منبع بی ثباتی منطقه ای 
این ها،  بود.  نخواهد  نیابتی منطقه  رقابت های  یا مکان 
که  جایگاهی  به  توجه  با  اما  است؛  ارزشمندی  اهداف 
تا دورها دست رسی  افغانستان در آن قرار دارد،  امروز 
به آن ها ممکن نیست. فقط هدف نخست - جلوگیری 
از حمالت تروریستی به ایاالت متحده، یکی از منافع 
از  حیاتی است که ممکن سرمایه گذاری قابل توجهی 
خون یا ثروت را توجیه کند. بقیه این اهداف، اساساً یک 
معامله سیاسی است. شماره ۲ چیزی است که اروپایی ها 
و  آرمان گرایان  از   ۳ شماره  می دهند.  اهمیت  آن  به 
بشردوستان لیبرال درخواست می کند. شماره ۴ برای 
نهایی  نتیجه  نگران  که  کنگره  اعضای  از  دل جویی 

هستند، طراحی شده است.
نتیجه، یک پارادوکس آشکار است: برای جلب حمایت 
از مأموریتی که کارساز نیست، باید مجموعه ای از منافع 
و اهدافی را ترکیب کند که حتا کم تر از هدف دل سرد 
کردن حمالت به خود ایاالت متحده نیز قابل دست یابی 
پیش شرط  مطلوب  وضعیت  به   دست یابی  اگر  باشد. 
پایان دادن به نقش فعلی ایاالت متحده در افغانستان 
آنجا خواهد  در  برای مدت طوالنی  واقعاً  امریکا  باشد، 

ماند.
تهدید  ادامه  به  را  خود  توصیه های  مطالعاتی  گروه 
ترمپ  و  اوباما  مانند  درست  می کند،  مرتبط  القاعده 
منظور  به  و ۲۰۱۷  در سال های ۲۰۰۹  ترتیب  به  که 
اعزام نیروهای اضافی ایاالت متحده به افغانستان، این 
کار را کردند. این گزارش اعالم می دارد که »بیش ترین 
منافع ایاالت متحده را فعالیت  گروه های تروریستی که 
هم چنان در افغانستان فعال هستند، تهدید می کند که 
می توانند سرزمین ا مریکا را نیز تهدید کنند.« هم چنین 
هشدار می دهد که »عقب نشینی غیرمسووالنه نیروهای 
امریکایی، احتماالً به جنگ داخلی جدیدی در افغانستان 
با تبلیغ روایت  منجر می شود و گروه طالبان می تواند 
پیروزی در برابر قدرتمندترین کشور جهان، از گروه های 
تروریستی ضد امریکا، دعوت کند.« آنچه در این گزارش 

حیاتی خود اعالم و تأیید کند که در هر صورت از دولت 
افغانستان حمایت خواهد کرد، مقامات کم انگیزه افغان 
باید کار خود را انجام دهند و اصالحات معناداری را به 

وجود بیاورند.
تا زمانی که ایاالت متحده واقعاً مایل به بیرون رفتن از 
افغانستان نباشد، شرکای این کشور همیشه آن را یک 
الف و گزاف می خوانند و مثل همیشه به کار خود ادامه 
می دهند. آن ها قباًل چنین کاری را کرده اند و دوباره هم 
انجام خواهند داد. در نتیجه، دالیل کمی برای این که 
باور کنیم، توصیه های گروه مطالعاتی نتیجه مطلوبی را 

ایجاد می کند، وجود دارد.
موثر  اگر  و  است  معقول  آن  نسخه های  است:  واضح 
گزارش  اما  می بخشد.  بهبود  را  مسأله  تقریباً  باشد، 
گروه مطالعاتی در این مورد مبهم است: این گروه ابراز 
امیدواری زیادی کرده است؛ اما نه تضمین برای موفقیت 
آن می دهد و نه نظر خود را در مورد آن بیان می کند. 
این امر تا حدودی به دلیل اولویت های رقابتی جهانی 
واشنگتن و هم چنین به دلیل پیچیده گی مطلق نظام 

سیاسی آن است.
افغانستان  در  که 5۰۰۰۰ سرباز  زمانی  متحده  ایاالت 
داشت، نتوانست آینده سیاسی افغانستان را تعیین کند؛ 
است  کرده  امیدواری  ابراز  تحقیقاتی  گروه  اکنون  اما 
اقتصادی  ادامه کمک  و  نیروی کوچک  که حفظ یک 
می تواند واشنگتن را به طور قاطع متحول کند و قادر 
بسازد تا یک برنامه پیچیده دیپلماسی منطقه ای را که 
متحده  ایاالت  از  بیش تر  ذی نفعان  سایر  نقش  آن  در 

باشد، ترتیب دهد.
من خیلی دوست دارم، باور کنم که این امکان وجود 
دارد و این کارها با موفقیت انجام می شود؛ اما هم منطق 
و هم تجربه ۲۰ سال گذشته چیز دیگری می گویند. 
در این میان، همه چیز بر علیه ما جریان دارد. گزارش 
اذعان می دارد که »طالبان منسجم ترین و منظم ترین 
گروه سیاسی - نظامی در افغانستان است« و دو دهه 
نتوانسته  هنوز  متحده  ایاالت  مادی  کمک  و  آموزش 
است، نیروهای امنیتی افغانی را قادر بسازد که به تنهایی 

بتوانند از کشورشان حفاظت کنند.
نگران کننده ای  معلومات  حاوی  هم چنین  گزارش  این 
است که نشان می دهد سطح فقر حتا قبل از همه گیری 
به دلیل  از آن  بوده که بخشی  افزایش  کرونا در حال 
کمبود کمک خارجی و بخش دیگر به دلیل عدم امنیت 
گروه  نظر  مورد  نهایی  وضعیت  است.  بوده  شخصی 
روندها  این  که  نیست  امکان پذیر  زمانی  تا  مطالعاتی 
معکوس نشود؛ اما هیچ پایه ای برای باور داشتن به آن ها 
ارایه نمی دهد. من تمایلی به شکست پذیری ندارم؛ اما 
اکنون طالبان چه انگیزه ای برای پذیرش نتیجه ای که با 

اهداف گروه مطالعاتی سازگار باشد، دارند؟
آن ها توانایی کنترل سرعت درگیری و گزینه نگه داشتن 
ایاالت  که  می دانند  .طالبان  دارند  اختیار  در  را  آن 
افغانستان  از  سرانجام  است،  قرار  متحدانش  و  متحده 
بروند، درست همان طور که انگلیس در قرن نوزدهم و 
در  آن ها  و  کردند  را  کار  این  در سال ۱۹۸۹  شوروی 
موقعیتی قرار خواهند گرفت که سهم بیش تری از قدرت 
سیاسی را به دست بیاورند. همان طوری که بارنت روبین 
اشاره می کند، ممکن در کوتاه مدت، تمایل طالبان به 
مشروعیت بین المللی اهرم فشار ناچیزی به واشنگتن 
آینده  که  نمی دهد  اجازه  متحده  ایاالت  به  اما  بدهد؛ 

سیاسی افغانستان را برای مدت طوالنی تعیین کند.
با توجه به این واقعیت ها، آیا منطقی است که ایاالت 
اختصاص  این تالش  به  را  توجهی  قابل  منابع  متحده 
دهد؟ گروه مطالعاتی خاطرنشان می کند که »از منظر 
ایاالت  حضور  است  ممکن  چین  قدرت،  بزرگ  رقابت 
پیچیده،  تأثیرات  به  توجه  با  را  افغانستان  در  متحده 
پرهزینه و منحرف کننده آن بر سیاست خارجی ایاالت 
بایدن  دولت  اگر  بداند.«  مفید  کشور  این  در  متحده 
در مورد ایجاد تعادل در رشد روزافزون چین، کاهش 
روی  تمرکز  و  افغانستان  در  متحده  ایاالت  هزینه های 
منابع محدود که شامل دوره کار رییس جمهور و پهنای 
مجموعه سیاست خارجی دولت می شود، جدی است، 
این راه عاقالنه تری نسبت به ادامه تعهدی خواهد بود که 

بعید است به نتیجه قابل مالحظه ای منجر شود.
استفن ام. والت، استاد روابط بین الملل رابرت و رنه بلفر 

در دانشگاه هاروارد است.

چگونه امریکا می تواند افغانستان را ترک نکند؟
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با  را  هوایی  حمالت  پنج شنبه  روز  امریکا  متحده  ایاالت 
دستور جو بایدن در سوریه آغاز کرد و مواضع گروه های 
شبه نظامی مورد حمایت ایران را که در نزدیک مرز عراق 

قرار داشت، هدف قرار داد.
که  کرد  اعالم  بیانیه ای  در  پنتاگون  یورونیوز،  گزارش  به 
به  جاری  ماه  اوایل  موشکی  حمله  تالفی  حمالت  این 
اربیل عراق است که منجر به کشته شدن یک پیمانکار 
غیرنظامی و زخمی شدن یک نیروی نظامی ایاالت متحده 

امریکا و سایر نیروهای ائتالف شد.
طبق اطالعات اولیه دیده بان حقوق بشر سوریه، در حمالت 
روز گذشته نیروهای امریکایی، سه موتر مهمات که از عراق 
به نقطه کنترل مرزی در خاک سوریه رسیده بود، نابود 

شد.
به  بشر  حقوق  دیده بان  رییس  عبدالرحمان،  رامی 
خبرگزاری فرانسه گفته است: »تعداد زیادی کشته وجود 
دارد. دست کم طبق ارزیابی های اولیه ۱۷ نفر کشته شدند 

که همه از اعضای حشد الشعبی بوده اند.«
این حمله هوایی نخستین اقدام نظامی جو بایدن پس از 
آن است که به عنوان رییس جمهوری امریکا از تاریخ ۲۰ 

جنوری کار خود را آغاز کرد.
لوید جی آستین، وزیر دفاع امریکا به خبرنگارانی که با او از 
کالیفرنیا به واشنگتن پرواز می کردند، گفت: »من به هدفی 
که به آن حمله کردیم، اطمینان دارم، می دانیم که چه 

کسانی را هدف قرار دادیم.«
وی تاکید کرد که امریکا اطمینان دارد که از این مکان 
]منطقه کنترل مرزی[ شبه نظامیان شیعه حمالت هفته 

گذشته به شمال عراق را انجام داده اند.
بایدن  به  را  حمله  این  که  کرد  تصریح  پنتاگون  رییس 
توصیه کرده بود. وی افزود: »چندین بار گفتیم که طبق 

جدول زمانی خودمان پاسخ خواهیم داد.«
آقای آستین تاکید کرد که می خواستند مطمئن شوند که 
اهداف درستی را انتخاب کرده اند. پیش از این جان کربی، 
سخنگوی پنتاگون گفته بود که اقدام امریکا »یک واکنش 
نظامی متناسب« بود که همراه با اقدام های دیپلماتیک از 

جمله مشورت با شرکای ائتالف اتخاذ شده بود.
وی هم چنین تصریح کرد که امریکا به روش سنجیده شده 
عمل کرده که هدف آن کاهش تنش ها در وضعیت کلی 

شرق سوریه و عراق بوده است.
آقای کربی گفت که حمالت هوایی ایاالت متحده امریکا، 
از  نقطه کنترل مرزی که  را در یک  تاسیسات  »چندین 
سوی تعدادی از گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران 

استفاده می شد، نابود کرد.«
مقام های امریکایی این گروه ها را کتائب حزب اهلل و کتائب 
کتائب  امریکا،  این  از  پیش  کردند.  عنوان  سیدالشهدا 
حزب اهلل را در حمالت بی شماری که علیه نیروها و منافع 

امریکایی در عراق صورت گرفته، مقصر دانسته است.
مقامات دولت جو بایدن حمله موشکی پانزدهم فبروری 
در نزدیکی شهر اربیل در اقلیم کردستان عراق را محکوم 
انجام  را  آن  نگفتند چه کسی  به طور قطعی  اما  کردند، 

داده است.
با این حال آن ها تصریح کرده اند که در گذشته گروه های 
مسوولیت حمالت  ایران  مورد حمایت  شبه نظامی شیعه 
یا  کارکنان  که  داشته اند  عهده  بر  را  بی شمار  موشکی 

تاسیسات امریکایی در عراق را هدف قرار داده اند.
کم تر  که  شیعه  شبه نظامی  گروه  یک  که  است  گفتنی 
نامیده اند،  الدم  اولیاء  شناخته شده است و خود را سرایا 

مسوولیت حمله پانزدهم فبروری را بر عهده گرفت.
ایران نیز یک روز پس از این حمله، آن را محکوم و اعالم 
کرد که »تالش های مشکوک« برای انتساب آن به تهران 

در حال انجام است.
اهداف  علیه  شیعه  شبه نظامی  گروه های  حمالت  تعداد 
امریکایی در عراق در اواخر سال گذشته و پیش از مراسم 

تحلیف جو بایدن کاهش یافت.
امریکایی به کاروان  از حمله پهپادهای  این تنش ها پس 
خودروی حامل قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران و 
ابو مهدی مهندس، معاون حشدالشعبی که منجر به کشته 

شدن آن ها در اوایل سال ۲۰۲۰ شد، شدت گرفت.

امریکامواضعشبهنظامیان
موردحمایتایراندرسوریه

رابمبارانکرد

با  جو بایدن، رییس جمهوری امریکا در تماس تلفنی 
پادشاه سعودی، بر لزوم مناسبات دوجانبه ایاالت متحده 
و عربستان و اهمیت حاکمیت قانون و حقوق بشر تأکید 
کرده است. روشن نیست که آیا در این تماس موضوع 

خاشقجی هم طرح شده یا خیر.
نخستین  از  سفید  کاخ  فارسی،  دویچه وله  از  نقل  به 
مکالمه تلفنی رییس جمهور امریکا و پادشاه عربستان 

سعودی خبر داد. 
مناسبات حسنه  ضرورت  به  تماس  این  در  بایدن  جو 
طرفین و اهمیت حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشر 
کاخ  بیانیه  در  است.  کرده  اشاره  متحده  ایاالت  برای 
سفید آمده است که روابط دو کشور باید تا حد امکان 

مستحکم و شفاف باشد.
در این بیانیه به موضوع جمال خاشقجی و قتل او در 
کنسولگری عربستان در استانبول اشاره ای نشده است. 
این در حالی است که مقامات امریکایی پیش تر گفته 
بودند، جو بایدن قصد دارد در این زمینه با ملک سلمان 

گفت وگو کند.
جنیفر ساکی، سخنگوی کاخ سفید پیش تر گفته است 

با  خود  مناسبات  در  نظر  تجدید  خواستار  امریکا  که 
عربستان سعودی بوده و بر آن است تا این مناسبات را 

از نو تعریف کند.
او تصریح کرد که دولت بایدن مناسبات دیپلماتیک خود 

را در عربستان از طریق گفت وگو با ملک سلمان، پادشاه 
این کشور دنبال خواهد کرد. این به آن معنا است که 
جایگاه محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در محاسبات 

سیاسی امریکا در قبال آن کشور تنزل می یابد.
ولیعهد  انتخاباتی،  کارزار  سخنرانی های  در  بایدن 
عربستان را متهم کرده بود که دستور قتل خاشقچی 

را صادر کرده است.
انیس کاالمار، گزارش گر ویژه سازمان ملل که در باره 
قتل این روزنامه نگار منتقد تحقیق می کند، در گزارش 
در  مستقل  تحقیقات  خواستار  قتل،  این  باره  در  خود 
باره مقامات دولت عربستان سعودی و از جمله ولیعهد 
این کشور شده است. به گفته او »شواهد و قرائن معتبر 

داللت بر نقش بن سلمان در قتل خاشقجی دارد«.
قتل جمال خاشقجی،  اتهام  به  نفر  مجموع هشت  در 
روزنامه نگار و مفسر واشنگتن پست دست گیر شده اند؛ 
نیز  دادگاه شان  و  نیست  مشخص  آن ها  هویت  اما 

محرمانه بوده است.
پیش از این کاخ سفید گفته است که به زودی گزارش 

قتل جمال خاشقجی را نشر می  کند.

امریکاپیگیرقتلخاشقجی؛
بایدندرگفتوگوباملکسلمانبررعایتحقوقبشرتأکیدکرد

دو میلیاردر در کوریای جنوبی نصف 
دارایی های شان را صرف امور خیریه می کنند

صدها دانش آموز دختر 
در نایجریا ناپدید شده اند

دو تن از سرمایه داران بزرگ و خودساخته کوریای 
جنوبی متعهد شده اند که نیمی از ثروت خود را 
ببخشند؛ اقدامی نادر در کشوری که معموالً کسب 
قدرتمند  بزرگ در سلطه خانواده های  و کارهای 
مدیریت  آن ها  توسط  نیز  خیریه  امور  و  است 

می شود.
اپلیکیشن  بزرگ ترین  بنیان گذار  سو،  بئوم   کیم 
به  موسوم  جنوبی  کوریای  پیام رسان 
بیش  که  کرد  اعالم  تازه گی  به   »KakaoTalk«
می شود،  زده  تخمین  که  را  ثروتش  از  نیمی  از 
حدود ۹.6 میلیارد دالر امریکایی باشد، صرف حل 

»مشکالت اجتماعی« خواهد کرد.
به نقل از یورونیوز،  اندکی پس از انتشار این خبر 
اپلیکیشن  یک  مالک  که  بونگ  جین  کیم  نیز 
 »Woowa Brothers« به  موسوم  غذا  تحویل 
اولین کوریایی هایی  است، به همراه همسرش به 
تبدیل شدند که به طرح جهانی و خیرخواهانه بیل 
و ملیندا گیتس و وارن بافت، مولتی میلیاردرهای 

مشهور امریکایی پیوستند.
این طرح خیرخواهانه که »Giving Pledge« نام 
دارد، در واقع کارزار تبلیغاتی برای تشویق مولتی 
میلیاردرهای امریکایی است تا بخش زیادی از پول 

خود را صرف امور بشردوستانه کنند.
تفاوت  یک  کوریایی  میلیاردرهای  این  دوی  هر 
اساسی با بسیاری از مولتی میلیاردرهای کشورشان 

دارند و در خانواده های کارگری متولد شده اند.
این موضوع از آن رو یک تفاوت اساسی محسوب 
عمدتاً  جنوبی  کوریای  میلیاردرهای  که  می شود 
فرزندان بنیان گذاران گروه های بزرگ صنعتی در 

که  هستند   »Chaebol« به  موسوم  کشور  این 
قدرت اقتصادی را در کوریا به طور خانواده گی از 
مانع  و  دارند  اختیار  در  کوریا  پایان جنگ  زمان 

خروج این ثروت از حیطه خانواده می شوند.
کیم بئوم  سو، بنیان گذار اپلیکیشن پیام رسان، در 
خانواده  ای بسیار محروم بزرگ شده است. پدر و 
مادر او مشغول حرفه های کوچک بودند و او مجبور 
به نگه داری از مادر بزرگش بوده است. هر هشت 
عضو خانواده آن ها مجبور به زنده گی در یک اتاق 
کوچک بودند. او که در نهایت موفق شده بود، وارد 
یکی از دانشگاه های معتبر کشورش شود، حتا پول 

برای خوردن صبحانه نداشت.
والدین کیم بونگ  جین، مالک اپلیکیشن تحویل 
غذا نیز در گذشته یک رستورانت کوچک داشتند. 
در  و  می خوابید  رستورانت  همین  در  شب ها  او 
نوجوانی نیز به دلیل تنگ دستی، به جای تحصیل 
قیمت  ارزان  هنرستان  یک  در  دبیرستان،  در 

آموزش دید.
او و همسرش اعالم کردند: »ثروت وقتی ارزشمند 
است که برای بهبود وضعیت افراد کم بهره جامعه 
استفاده شود... این کار ما، بزرگ ترین میراثی است 

که می توانیم برای فرزندان مان به جا بگذاریم.«
هیچ کدام از این دو میلیاردر هنوز جزئیات مربوط 
به برنامه اهدای ثروت خود و زمان عملی کردن آن 

را اعالم نکرده اند.
طرح  در  میلیاردر  مولتی   ۲۰۰ از  بیش  تاکنون 
ابتکاری بیل و ملیندا گیتس و وارن بافت شرکت 
کرده اند. برخی از آن ها آسیایی و اهل چین، هنگ 

کنگ، تایوان و جاپان هستند.

منابع در نایجریا گفته اند که دست کم ۳۰۰ دانش آموز پس 
از حمله صبح روز جمعه، بیست وششم فبروری در این کشور 

ناپدید شده اند.
صدها  که  می رود  آن  بیم  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
دانش آموز دختر از مدرسه ای در ایالت زامبارا واقع در شمال 

غربی نایجریا ربوده شده باشند.
تأیید  را  این حمله  ایالت  این  فرمان دار  از سخنگویان  یکی 

کرده، اما جزئیاتی از آن ارایه نکرده است.
به گفته یکی از معلمان، در این حمله شماری از افراد مسلح 
سوار بر موترها و موتورسایکل ها به این مدرسه دخترانه حمله 

کردند.
به نقل از این معلم، گفته شده که برخی از این مردان مسلح 
لباس نیروهای امنیتی دولتی را بر تن داشتند و دانش آموزان 

را مجبور کردند که سوار موترها شوند.
این تازه ترین مورد از ربودن جمعی دانش آموزان در مدارس 

این کشور است.
افراد مسلح اغلب با گروگان گرفتن دانش آموزان درخواست 

باج می کنند.
دست کم ۴۲ نفر از جمله ۲۷ دانش آموز هفته گذشته در یکی 

از ایاالت مرکزی نایجریا ربوده شدند که هنوز آزاد نشده اند.
افراد  توسط  نفر  از ۳۰۰  بیش  هم  گذشته  دسامبر  ماه  در 

مسلح ربوده شدند که بعداً پس از مذاکره آزاد شدند.
چند ماه پیش هم مردان مسلح به مدرسه ای با بیش از ۸۰۰ 
دانش آموز در ایالت کاتسینا حمله کردند و پس از آن شماری 
بوکوحرام،  حمله  این  پی  در  شدند.  ناپدید  دانش آموزان  از 
مسوولیت  نایجریا  در  مستقر  اسالم گرای  پیکارجوی  گروه 

ربودن صدها دانش آموز پسر این مدرسه را برعهده گرفت.
توسط  دانش آموز  دختر  از ۲۷۰  بیش  هم  سال ۲۰۱۴  در 
شهر  در  نایجریا  شرقی  شمال  در  مدرسه ای  از  بوکوحرام 

چیبوک ربوده شدند.
بوکوحرام از سال ۲۰۰۹ در منطقه برونو نایجریا قدرت گرفته 

و هزاران نفر را طی حمالت خود کشته اند.
این گروه برای ساقط کردن دولت و ایجاد حکومت اسالمی 
می جنگد و نه فقط در نایجریا، بلکه در کشورهای همسایه 

آن، چاد، نیجر و کامرون فعال است.
در طول این ۱۱ سال و در پی حمالت شبه نظامیان بوکوحرام 
دست کم ۳5 هزار نفر کشته، دو میلیون نفر آواره و بی خانمان 

و صدها نفر ربوده و ناپدید شده اند.


